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Hlavní úkol stranických organizací do následujícího období:
Získat spoluobčany pro volební program KSČM! 

Vážení soudruzi,
dovolte, abych vám 

především všem podě-
koval za práci v minu-
lém období a zejména 
při přípravě nominač-
ních výročních schůzí 
ZO KSČM na Tábor-
sku a nominační kon-

ferenci OV KSČM Tábor. 
Hlavním úkolem následujícího období 

jsou pro nás bezesporu podzimní parla-
mentní volby. Úsilí, které jste věnovali 
přípravě a práci s navrhovanými kandidá-
ty do poslanecké sněmovny napovídá, že 
chápete důležitost tohoto zásadního aktu 
občanské demokracie.

Nominační konference OV KSČM 
schválila hlasy vašich delegátů do čela tá-
borské kandidátky současného předsedu 
ÚV KSČM Vojtěcha Filipa. Při vědomí 
své odpovědnosti k dalším návrhům kan-
didátů ZO však okresní výbor doporučil 
konferenci schválit také všechny kandidá-
ty vzešlé z vašich základních organizací. 
To se stalo a naše kandidátka byla postou-
pena kraji, aby zpracoval kandidátku na 
krajskou konferenci. O výsledku krajské 

nominační konference informujeme na ji-
ném místě Zpravodaje.

Ale k letošnímu hlavnímu úkolu. Pro-
sincové zasedání ÚV KSČM  loni schvá-
lilo základní přístup k přípravě na letošní 
parlamentní volby. Budou to již deváté 
volby od roku 1989. Ovlivní nejen pod-
mínky, za kterých bude pracovat KSČM 
v dalším období. Rozhodnou především o 
politické moci v ČR v časech, které nebu-
dou pro nás, Evropu, ani celý svět nijak 
jednoduché. Úlohou KSČM jako radikál-
ní levice je nabídnout voličům jasně iden-
tiikovatelné a mobilizační alternativy.

ÚV KSČM bude proto do dubna pra-
covat na aktuálním volebním programu, 
neméně důležitý bude výběr proilujících 
témat a jejich netradiční propagandistic-
ké zviditelnění. Přispět může i plánovaná 
programová konference. Se základními 
tezemi programu i výsledky konference 
vás prostřednictvím okresního aparátu 
a předsedů ZO KSČM včas seznámíme. 
Budou totiž podstatné v předvolební kam-
pani KSČM. Tam bude záležet na každém 
z nás, nakolik oslovíme a dokážeme pře-
svědřit o správnosti politiky a volebního 
programu KSČM své známé, sousedy, 

zkrátka lidi, se kterými jsme osobně v 
každodenním kontaktu. 

Uspět v podzimních parlamentních 
volbách je hlavní cíl KSČM v letošním 
roce a k odpovědnosti za jeho zvládnutí 
se musíme přihlásit všichni. Náročnost 
tohoto cíle a současně i naše šance přitom 
ovlivňuje určitá proměna politických ná-
lad ve společnosti. Dočasná ekonomická 
konjunktura oslabila sice motivace k pro-
tivládním vystoupením, ale odpor k vět-
šině vládních kroků současné koalice ve 
společnosti však neskončil. Toho musíme 
využít. Jsou tu ovšem i jiné změny. Opro-
ti tradičním stranám v těchto volbách 
nastoupily populistické subjekty nabíze-
jící iluzi změny. A to od Babišova ANO s 
vysokými cíly, až po Okamurovu stranu a 
další nacionalistické subjekty. 

A tady je aktuální cesta v předvolebním 
čase pro každého komunistu v jeho kaž-
dodenní práci a agitaci mezi spoluobčany. 
Postavit společenské mínění, a tím i výsle-
dek parlamentních voleb, na racionálním 
programu KSČM, nikoliv na populismu a 
líbivých heslech některých stran.

Ladislav Šedivý, 
předseda OV KSČM Tábor 

Program pro budoucnost
Čtyřletý Volební program KSČM 2013 – 2017, který 

je platný i pro parlamentní volby v roce 2017, najde-
te na webových stránkách ÚV KSČM (https://www.
kscm.cz/nase-strana/program/volebni-program-do-
ps-pcr-2013-2017).

Obsahuje programové priority KSČM v stěžejních ob-

lastech, které rozpracovává v šesti kapitolách:

I. POCTIVOST SE MUSÍ VYPLÁCET
II. PRÁCI MÍSTO SOCIÁLNÍCH DÁVEK
III.  BUDOUCNOST MLÁDÍ, JISTOTY STÁŘÍ 
IV. ODPOVĚDNOST K PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM
      ŽIJEME
V. VÍCE ROZHODOVACÍCH PRAVOMOCÍ LIDEM 
VI. ANO SVĚTU, NE ZBRANÍM 

Všichni máte stejnou odpovědnost za jednotu strany, za její 
jednotné vystupování a za výsledek, kterého můžeme v parla-
mentních volbách roce 2017 dosáhnout. Vždycky se ptejme, co 
konkrétního udělal ten který člen či funkcionář strany pro to, 
aby strana uspěla nejen ve volbách, ale zejména v získávání au-
tority ve společnosti. 

A mě mrzí, že místo toho, abychom věděli, kdo je naším politickým 
protihráčem, kdo je skutečným nepřítelem politiky pro občany, pro 
pracující, tak se zabýváme spíše politikařením. To je třeba odmítnout. 
V tom, co říkáme, musíme být schopni, abychom to také udělali. Ni-
koli, že o něčem mluvíme a potom děláme pravý opak, jak je tomu 
zvykem na české politické scéně. Na čem si myslíte, že kolabuje sou-
časný politický systém v celé západní Evropě a v Americe? Na tom, 
že volební sliby se zapomněly okamžitě po volbách. A to je to jediné, 
co nesmíme nikdy udělat. 

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip 
na 5. zasedání ÚV KSČM 17. prosince 2016

Jediné, co nesmíme nikdy udělat!
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Ve čtvrtek 19. ledna se uskutečni-
la ve společenském centru Univerzita 
nominační konference OV KSČM Tá-
bor. Kromě delegátů, členů pléna OV 
a kandidátů do parlamentních voleb 
2017 byli jako hosté přítomni rovněž 
předseda KV KSČM Petr Braný a ma-
nažerka krajské Rady mladých Pavla 
Šlahúnková.

Delegáti okresní nominační konference 
potvrdili všechny návrhy kandidátů do 
parlamentních voleb, které nominovaly 
základní organizace.

 Lídrem kandidátky byl zvolen před-
seda ÚV KSČM Vojtěch Filip (62) a dále 

jsou to Petr Braný (66) – České Budějovi-
ce, Jiří Havlík (46) – Sezimovo Ústí, Pavla 
Šlahúnková (26) – Trhové Sviny, Antonín 
Liška (62) – Sezimovo Ústí, Josef Králík 
(69) –  Sezimovo Ústí, Václav Ebert (43) 
– Tábor, Hana Filipová (57) - Bechyně a 

Kateřina Jirousová (30) – Praha.
Dále okresní konference schválila de-

legáty na krajskou nominační konferenci, 
která se bude konat 11. března v Českých 
Budějovicích. Jsou jimi soudružky a sou-

druzi Boháčová, Šedivý, Čunderle, Bube-

ník, Ebert, Liška a Springer.
Přijato bylo také hodnocení plnění har-

monogramu úkolů a usnesení od minulé 
krajské konference, které přednesl mís-

topředseda OV KSČM Tábor Jindřich 
Bubeník. Konstatoval v něm kromě po-

zitivních faktů, že se stále nedaří v ZO 
přijímat nové členy a omlazovat členskou 
základnu.

Táborskou okresní konferenci pozdra-

vil Petr Braný, který se věnoval ve svém 
vystoupení především úloze komunistů v 
současné době, dění ve straně od IX. sjez-

du a přípravě krajské konference. Zazněla 
také zajímavá a podnětná myšlenka k sou-

časné politice strany. Někdy si bereme ši-
roké spektrum úkolů, ale měli bychom si 
podle něj vybírat méně témat, ale řešit je 
důsledněji a energičtěji. “Mnohdy máme 
příliš široký záběr, záleží ale na nás, jak 
širokou radlici si uděláme,“ konstatoval 
Braný.

Za krajskou Radu mladých informovala 
o její činnosti a plánech na příští období 
manažerka Rady Pavla Šlahúnková. 

V diskusi se komunisté z Táborska 
vyjadřovali k některým kandidátům do 
parlamentních voleb, ale její podstatná 
část se nesla v duchu některých problémů 
současné mezinárodní, a také vnitrostátní 
politiky. 

Kritika zazněla zejména k rostoucím 
preferencím populistického hnutí ANO a 
oligarchizaci společnosti i politické scé-

ny. Nůžky mezi extrémně bohatými a pra-

cujícími se stále více rozevírají.

LEDEN 2017: Komunisté z Táborska jednali
úspěšně na své okresní nominační konferenci

K novým zásadám
hospodaření KSČM

V úterý 14.února se sešli na OV KSČM 
v Táboře pokladníci základních organiza-
cí, aby se seznámili podrobněji a dostali 
výklad k novým Zásadám hospodaření 
KSČM. Ty byly aktualizovány VV ÚV 
KSČM v říjnu 2016 a platí od 1. ledna to-
hoto roku.

Jak bylo z více než dvouhodinového jed-

nání patrné, stále přetrvává řada nejasností 
a dotazů. Právě k jejich vysvětlení byl smě-

řován výklad i odpovědi v diskusi. Nezpo-

chybnitelným faktem je, že jde o rozpraco-

vání zákona o účetnictví pro politické strany, 
jímž se musíme v naší činnosti řídit. 

Jak uvedl předseda OV KSČM Tábor La-

dislav Šedivý, pokud i v průběhu roku na-

stanou v účetnictví základních organizací 
KSČM problémy či nejasnosti, mohou se po-

kladníci obrátit přímo na okresní výbor, kte-

rý jim v případných pochybnostech poradí.

• Je nutné ve spolupráci s KV KSČM 
sestavit volební program KSČM dů-

sledně ve vztahu k prioritám Jihočes-

kého kraje, adresný, kontrolovatelný 
ve svém plnění bez chimér, které vo-

ličům nic neříkají, ale svou obecností 
dokonce občany odrazují přiklonit se 
k dané straně nebo hnutí, či jít vůbec 
k volbám

• Naprosto je potřebné nastolit v ZO 
KSČM jednotu na tvorbu usnesení, 
která by vylučovala krajní názory, jež 
popírají nutnost akceschopnosti stra-

nické organizace, protože jsme politic-

kou volební stranou
• Protože jsme politickou stranou, 

která má i svůj aparát pro svou činnost, 
tak je nutné důsledně vybírat příspěv-

ky na propagační a politicko-organi-
zační práce

• Je nadále potřebné, abychom se 

prezentovali jako strana, která má čisté 
ruce, což vyžaduje i určitou disciplínu 
od vlastních členů od vedení až po řa-

dové členy. 

TERMÍNY JEDNÁNÍ:
9. zasedání pléna OV KSČM 

se bude konat ve čtvrtek 25. května 
2017 od 15.00 hod. v zasedačce č. 417 
v SC Univerzitě Tábor, Vančurova ul. 

VV OV KSČM Tábor
14. zasedání – ve čtvrtek 20. dub-

na 2017 od 15.00 hod. v budově OV 
KSČM, Převrátilská 329, Tábor

15. zasedání – ve čtvrtek 25. květ-
na 2017 od 13.30 hod. v budově OV 
KSČM, Převrátilská 329, Tábor před 
jednáním pléna OV KSČM

16. zasedání – ve čtvrtek 15. červ-
na 2017 od 15.00 hod. v budově OV 
KSČM, Převrátilská 329, Tábor

Úkoly ZO a OV v následujícím období
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Nominační iniciativu jihočeských ZO 
KSČM a posléze okresních nominač-
ních konferencí završila v sobotu 11. 
března Jihočeská krajská nominační 
konference KSČM, která se konala v 
Českých Budějovicích. Nejdůležitějším 
bodem programu se stalo podle oče-
kávání osmačtyřiceti delegátů okresů 
schválení kandidátní listiny pro volby 
do PS PČR v říjnu letošního roku.

Předseda Jč KV KSČM Petr Braný na 
úvod stanovil tři oblasti, kterým je nutné 
v nastávajícím období volebního roku vě-
novat pozornost. Připomenul především 
nutnost prosadit v krajské organizaci a 
všech jejích segmentech závěry 9. sjezdu 
s důrazem na růst a omlazování členské 
základny, dále zdůrazil odpovědost všech 
komunistů za kvalitní plnění úkolů, a to 
včetně výběru kandidátů, a za třetí  pod-
trhl nutnost zabezpečení realizace nových 
pravidel hospodaření, vyplývajících z no-
vely zákona. Dále se věnoval problemati-
ce současné politické situace v ČR a také 
v rámci Evropské unie.

Upozornil také budoucí kandidáty do 
parlamentních voleb, že termín jejich pří-
pravy krajský výbor stanovil na 3. červen 
2017. Co se týká podzimních voleb uvedl, 
že i v nelehké inanční situaci strany mají 
jihočeští kandidáti na volební kampaň vy-
členěno 800 000Kč.

Následující diskuse, ve které vystoupilo 
nebývale 18 delegátů konference, se nesla 
ve velmi živém, někdy až konforntačním 
duchu. Hovořilo se o problémech omlazo-
vání členské základny, o činnosti komise 
mládeže, o spolupráci s partnerskými or-
ganizacemi, o nutnosti zachování sociál-
ních atributů státu... Také se hodnotila ne-

gativně populistická politika hnutí ANO, 
„slibotechna“ ČSSD, ale kritizovala se 
například i nejednotnost vyjádření před-
stavitelů ÚV KSČM ve sdělovacích pro-
středcích a probírala se i další témata...

Přesto gró diskuse se neslo ve znamení 
nutné generační výměny, na kterou se nad 
kandidátní listinou zamýšleli mnozí de-
legáti. Poukazovali na skutečnost, že na 
předních volitelných místech postrádají 
zástupce mladší generace. Ti zkušenější 
naopak argumentovali, že do pátého mís-
ta jsou dvě kandidátky (Pavla Švepeš Šla-
húnková – 28, Hana Tůmová – 36) a také 
současná poslankyně Alena Nohavová 
(56), která také není v seniorském věku. 
Mezi dalšími delegáty jsou také mladí ko-
munisté od věku 23 – 35 let .

Jak posléze zdůraznil předseda ÚV 
KSČM Filip, žádné místo na kandidátce 
není nevolitelné. Přesto se delegáti větši-
nou shodli na tom, že je třeba mladé ko-
munisty více zapojovat na všech úrovních 
do stranické práce, aby mohli přirozeně 
čerpat zkušenosti od starších  a zkušených 
soudruhů.

Do diskuse se přihlásil také předseda 
ÚV KSČM Vojtěch Filip, který charakte-
rizoval úkoly komunistů nejen z jihočes-
ké krajské organizace v předvolebním ob-
dobí, reagoval ale také velmi fundovaně 
a přesvědčivě na mezigenerační problémy 
na všech stupních stranické struktury. 

Při schvalování kandidátní listiny došlo 
k jedné změně, a to že z ní odstoupil Mi-
roslav Máče z Českého Krumlova. Dále 
se aklamací schvaloval lídr kandidátky, 
kterým byl delegáty povrzen předseda 
ÚV KSČM Vojtěch Filip. Tajnou volbou 
se hlasoval o 2. a 3. místě, kdy součas-

ná poslankyně Alena Nohavová získala 
33 hlasů a předseda Jč KV KSČM Petr 
Braný 13 hlasů. Stejně tak se tajně voli-
li kandidáti na 4. a 5. místo kandidátky. 
Hana Tůmová získala 25 hlasů kandidá-
tů a Pavla Švepeš Šlahůnková 18 hlasů 
(pokud se nemůžete dopočítat, pak byly 
odevzdány i neplatné hlasy). Tím bylo na 
předních místech jasno, protože od  6. do 
24. místa se volilo opět veřejnou volbou a 
kandidátka byla schválena. Na 25. místě 
nahradí odstoupivšího Miroslava Máče 
náhradník.

Delegáti Jihočeské krajské konference 
tedy na prvních deseti místech zvolili jako 
lídra předsedu ÚV KSČM Vojtěcha Filipa 
(Č. Budějovice), a dále kandidáty v tom-
to pořadí: 2. Alena Nohavová (Třeboň), 
3. Petr Braný (Č. Budějovice), 4. Hana 
Tůmová (Rozhozná), 5. Pavla Švepeš 
Šlahúnková (Trhové Sviny), 6. Stanislav 
Češka (Branice), 7. Gustav Janáček (Vo-
lary), 8. Bohuslav Mrázek (Zliv), 9. Jiří 
Kladívko (Chvalšiny)a 10. Radek Nejez-
chleb (Kunžak).

Závěrem konference zdůraznil předse-
da Jč KV KSČM Petr Braný, že volební 
program KSČM do parlamentních voleb 
je opět na velmi kvalitní úrovni. Důleži-
té ovšem je, abychom ho dokázali veřej-
nosti srozumitelně vysvětlit a přesvěčit k 
jeho podpoře. V tom máme výhodu stále 
mohutné členské základny 40 000 komu-
nistů, kteří musí osobní agitací k tomuto 
přispět. Včetně těch jihočeských. „Čeká 
nás náročná zkouška, zda obstojíme ve 
složité vnitropolitické i mezinárodní si-
tuaci. Jsem ale přesvědčen, že jihočeští 
komunisté a jejich kandidáti v ní obstojí 
se ctí,“ dodal Braný.

BŘEZEN: Jihočeští delegáti KSČM schváleni. 
Přejeme úspěch v parlamentních volbách!
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VÝROČÍ

VÝZVA
Vážení soudruzi!
Vaše příspěvky, názory a náměty do 

Zpravodaje přivítáme rádi na e-mailové 
adrese či poštou na OV KSČM Tábor.

 Pomozte nám vytvořit zajímavý pře-
hled dění a tribunu zkušeností ze ZO 
KSČM na Táborsku!!!

LEDEN 2017
Věra Bednářová (65) Tábor. Jaroslav 

Drtina (75) Želeč. Dagmar Peršinová (85) 
Bechyně.

ÚNOR 2017
Eva Špatná (70) Soběslav. Jaroslav Cih-

la (70) Soběslav. Jiří Kříž (75) Chotoviny. 
Václav Tomalík (80) Tábor. Oldřich Ko-
lář (85) Planá nad Lužnicí. Danuše Bílá 
(85) Bechyně. Rudolf Bakule (85) Bechy-
ně. Karel Schneider (85) Tábor.

BŘEZEN 2017
Stanislav Vyhlídka (65) Soběslav. Ladi-

slav Pejs (70) Bechyně. Pavel Fejtl (70) 
Veselí nad Lužnicí. Hana Daňková (75) 
Tábor. Josef Malý (80) Opařany.

Dne 9. března ve velkém salonku tá-
borského hotelu Palcát, přivítal před-
seda OV KSČM Ladislav Šedivý spo-
lu s předsedkyní zdejšího Levicového 
klubu žen (LKŽ) Alenou Hudečkovou 
více než stovku účastnic tradiční oslavy 
Mezinárodního dne žen. 

Pravda, bylo mezi nimi i několik mužů, 
kteří se připojili ke gratulacím a ocenění 
práce žen. Stejně tak jako hosté odpoled-
ne, kterými byly opět dvě ženy. Republi-
ková předsedkyně Klubu levicových žen 
Květa Šlahúnková a za mladé komunisty 
táborská kandidátka do parlamentních vo-
leb Pavla Švepeš Šlahúnková. Ta dorazila 
i se svým malým synkem, což ocenily ze-
jména přítomné seniorky.

Ženy z táborského LKŽ na úvod rozda-

ly přítomným nejen malé suvenýry, které 
samy vyrobily, ale postaraly se i o několik 
scének programu. Kromě pěveckého vy-
stoupení zaujala zejména scénka, kdy pět 
členek v babičkovském věku se jakoby 
vrací do dětství a čtou říkadla ze slabiká-
ře. Vzbudila oprávněné ovace.

O hudební doprovod se jako každoroč-
ně postarala skupina Pepíka Lidrala - ne-
jen k poslechu. Došlo i na tanec. 

Nejpříjemnější však pro přítomné ženy 
bylo určitě setkání opět po roce, a to při 
dobrém vínu, zákuscích a kávě. Bavily se 
určitě skvěle, což bylo smyslem oblíbené 
každoroční akce pořádané OV KSČM a 
LKŽ. Letos v mimořádně rekordním po-
čtu, což ocenil i předseda OV KSČM La-
dislav Šedivý. 

Úspěšné MDŽ 2017: Přes sto 
židlí v hotelu Palcát bylo málo

Dne 4. dubna oslaví krásných kula-
tých 90 let táborský komunista Stani-
slav Vít, který patří k těm, ne-li není je-
diným, kdo v našem městě nosí nejdéle 
stranický průkaz. Stal se členem KSČ 
1. března 1946 v necelých devatenácti 
letech. Tedy před 71 lety.

Co ho tehdy k tomuto kroku přivedlo? 
„Jednak radostná poválečná atmosfé-
ra, nedobré zkušenosti vykořisťovaného 
učně strojního zámečnictví v šroubárně 
v Železném Brodě, ale také vzpomínky 
na dětství. Chodíval jsem do školy jen v 
tričku, trenýrkách a bos. Tu bídu první re-
publiky v dělnické rodině nikdo z nás už 
nechtěl zažít,“ vzpomíná Stanislav Vít.

S Marxem, Engelsem, Leninem a jejich 
učením se setkal až na vojně, a v tom ob-
dobí se seznámil se svojí budoucí ženou. 
Absolvoval závěrem školu důstojníků v 
záloze a jeho neuvědomělé inklinování k 
politice KSČM dostávalo v průběhu vojny 
pevné teoretické základy. Po vojně praco-
val v továrně až do doby, kdy na paragraf 
rukoval za Čepičky do armády.

Poté vlastně až do 
důchodu byl vojá-
kem z povolání, a 
na počty měst jeho 
působení by sotva 
stačily prsty obou 
rukou. Stejně tak, 
jako na nejrůznější 
stranické funkce, 
kterých bylo ještě 
mnohem více. „Do-
dnes mohu jen dě-
kovat své manželce, 
která se mnou trpě-
livě všechny štace 
absolvovala. To 
každá žena nedo-
káže...Dobře přitom 
vychovala naše tři syny, protože já jsem 
hodně nebyl doma...“ přiznává Vít.

Dodnes je i ve svém věku v relativně 
dobré kondici, hodně chodí pěšky (zejmé-
na na hřbitov na hrob manželky), ale také 
do okolí Tábora. K jeho koníčkům totiž 
patří fotografování a jihočeská krajina mu 

učarovala. Výsledky jeho tvůrčí iniciati-
vy mohou obdivovat i v jeho domě, kde 
v přízemí pravidelně vyměňuje výstavu 
svých fotograií.

Okresní výbor KSČM Tábor
 přeje jubilantovi hodně zdraví 

a pohody do dalších let...

Krásné devadesátiny S. Víta. Z toho 71 let ve straně


