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Vážení soudruzi,
krajské volby v říjnu 

letočního roku také v 
Jihočeském kraji uká-
zaly na silný propad 
KSČM i levice jako 
takové. V našem kra-
ji jsme obhájili pouze 
sedm mandátů v zastu-

pitelstvu z minulých 13.
Vzhledem k volebnímu neúspěchu 

jsme snad ani nemohli počítat, že bychom 
obnovili krajskou koalici ČSSD – KSČM 
a mohli se tak přímo podílet na řízení a 
rozvoji kraje. Ale situace nebyla jiná ani 
v celé naší republice. Ze 182 mandátů se 
KSČM podařilo obhájit pouze 86. Deseti-
procentní výsledek nás nemůže uspokojo-
vat a (nebojím se těchto slov) je bez pře-
hánění debaklem.V čem vidím příčiny?

Musím nejprev konstatovat, že jako 
alibismus hodnotím prohlášení předsedy 
ÚV KSČM Vojtěcha Filipa, který se ještě 
před krajskými volbami vyjádřil, že bude 
chtít po krajských konferencích, aby vy-
vodily politickou zodpovědnost. Problém 
je asi někde jinde, a to v celostátní politice 
vedení KSČM a málo aktivní a ofenzivní 
práci jejích vedoucích funkcionářů. Kde 
je jejich odpovědnost?

Tyto problémy se markantně ukázaly 
také na říjnovém  mimořádném povoleb-
ním jednání ústředního výboru KSČM, 
kde vládla napjatá atmosféra a hledání 
viníků propadu strany v krajských vol-
bách. Křesla se tak otřásla především pod 
předsedou strany Vojtěchem Filipem a 

místopředsedou Jiřím Dolejšem. Ostrav-
ský zastupitel a člen ústředního výboru 
Martin Juroška vyzval dokonce předsedu 
Vojtěcha Filipa k rezignaci. 

Problémem ovšem podle mého názoru 
je, že i kdyby k personálním změnám ve 
vedení strany pod tlakem členské základ-
ny došlo, kdo převezme odpovědnost za 
vedení stále ještě nejmasovější politické 
strany, tedy naší KSČM. Při všech po-
kusech o „zemětřesení“ se viditelně ne-
vyprofiloval nikdo z řad navrhovatelů či 
osobností, kdo by tak chtěl učinit.Jestliže 
řekneme A, musíme totiž říci i B a určit 
další sled abecedy.  

Takže neplačme nad rozlitým mlékem 
a věnujme se věcem příštím. V roce 2017 
nás čekají parlamentní volby, kterým bu-
dou předcházet okresní nominační konfe-
rence. V naší táborské okresní organizaci 
se uskuteční v měsíci lednu. Samozřejmě 
že bude záviset úspěch na tom, jak kva-
lifikovaného a  nebojím se říci i veřejně 
známého kandidáta do poslanecké sně-
movny navrhneme. Ale to je jen malá část 
práce, kterou musíme odvést, nechceme-
li, aby se naše republika změnila na „Ba-
bišistán“. 

Jiří Dolejš, místopředseda KSČM od-
povědný za volby, uvedl:  „ Je nejvyšší 
čas se vymezit vůči iluzionismu ANO 
- miliardář sbírající hlasy levice je přeci 
absurdnost.“ Faktem je, že levicoví voliči, 
včetně voličů KSČM, přešli v říjnových 
volbách velkou částí k ANO. Proč? Je za 
tím hlavně obratný marketing vicepre-
miéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. 

KSČM musí před sněmovními volbami 
najít cestu, jak voliče vrátit k urnám a 
vysvětlit jim, že miliardář Babiš není ten 
pravý, kdo slyší na sociální témata. To-
hle iluzorní povědomí některých našich 
voličů se musíme pokusit v krátkém čase 
do parlamentních voleb změnit. A že se 
to začíná dařit přístupem vedení strany k 
zahraničně politickým otázkám i domá-
cím problémům, o tom svědčí i některé 
poslední průzkumy veřejného mínění a 
preferencí. Nyní musíme zapracovat i na 
úrovni okresu a základních organizací.

Samotná předvolební kampaň však 
nebude jednoduchou záležitostí, na roz-
díl od miliardářova hnutí ANO jsou naše 
prostředky ještě nižší, než před minulými 
volbami. Díky propadu v krajských vol-
bách ročně nyní KSČM získá jen 21,5 mi-
lionů korun, což je pouze zhruba polovina 
toho, co strana za krajská křesla dostávala 
dosud.

Ale peníze na kampaň asi nejsou to 
úplně zásadní a podstatné. Zásadním vý-
chodiskem k volebnímu úspěchu KSČM 
v parlamentních volbách je podle mého 
názoru  opětné sjednocení strany, oprostě-
ní se od osobních sporů a kontroverzí, a 
začít se intenzivně zabývat tím, co bylo 
vždy silnou stránkou  našeho společného 
boje. Tedy individuální prací ve stranic-
kých kolektivech a mezi spoluobčany. 

K této práci v následujícím období bych 
vám chtěl na sklonku roku popřát hodně 
sil, pevných nervů a zejména zdraví.

Ladislav Šedivý, 
předseda OV KSČM Tábor

Náš úkol je jasný: Sjednotit stranu a nedopustit 
v parlamentních volbách 2017 „Babišistán“
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Vojtěch Filip: Budu chtít, aby 
krajské konference vyvodily 

politickou odpovědnost
Předseda KSČM Vojtěch Filip  po sečte-

ní hlasů uvedl, že bude chtít po krajských 
konferencích, aby vyvodily politickou 
zodpovědnost. „A samozřejmě nevy-
nechám z toho ani další povinnosti pro 
místopředsedy naší KSČM, když politika 
musí být samozřejmě v politické straně 
jednotná,“ dodal.  „Výsledek musíme re-
spektovat a budeme to muset vyhodnotit 
jak v krajích, tak i na ústředním výboru. 
Strana svěřila pravomoc sestavit kandi-
dátky krajům, jak personálie, tak i pro-
gram, tak se bude muset vyhodnotit, jak 
kdo odpovědnost unesl,“ prohlásil Filip. 

Jiří Dolejš: Babišův marketing 
je příčinou prohry

Za volební prohrou komunistů v říjno-
vých krajských volbách vidí místopřed-
seda KSČM Jiří Dolejš hlavně obratný 
marketing vicepremiéra a šéfa hnutí ANO 
Andreje Babiše. Dolejš řekl, že KSČM 
musí před sněmovními volbami, do kte-

rých zbývá rok, najít cestu, jak voliče vrá-
tit k urnám a vysvětlit jim, že miliardář 
Babiš není ten pravý, kdo slyší na soci-
ální témata. Dále Dolejš uvedl, že nízká 
volební účast byla vždy problémem kraj-
ských voleb.“Kraje voliče prostě nikdy 
příliš netáhly a vždy to brali jako souboj s 
vládou,“dodal.

Petr Braný: Musíme si vylízat 
rány, vylézt z nory a jít dál

Členové volebního štábu jihočeské 
KSČM se sešli před vyhlášením výsledků 
krajských a prvního kole senátních voleb.

Lídr kandidátky a předseda Jč KV 
KSČM Petr Braný přiznal, že výsledek 
voleb je pro něj neúspěchem. Při minu-

lých krajských volbách získali komunisté 
19% hlasů, v krajském zastupitelstvu tak 
měli třináct křesel. Nyní se musíme spo-
kojit s 10% a sedmi mandáty.

„Není co oslavovat. Voliči sice levici 
podporovali, akorát svoje hlasy přesku-
pili,“ uvedlpro tisk Petr Braný. Zároveň 
poukázal na to, že nová hnutí, která se na 
jihočeské politické scéně objevila, brala 
určitou část hlasů. „Radost z výsledku tak 
mít nemůžeme. Musíme si vylízat rány, 
vylézt z nory a jít dál,“ dodal Petr Braný.

Jihočeský KV KSČM děkuje
všem, kteří v dnes skončených volbách 

do Zastupitelstva Jihočeského kraje ode-
vzdali hlas kandidátce Komunistické 
strany Čech a Moravy. Samotný výsledek 
10,00% sice není ten, který jsme očeká-
vali, ale pracovat ve prospěch občanů 
budeme stále.

Zvolení zastupitelé Jihočeského kraje 
za KSČM: Braný Petr RSDr., Vytiska 
Tomeš JUDr., Tůmová Hana Ing. Ph.D., 
Kučera Václav, Springer Radek, Dvo-
řák Luboš JUDr. a Klapsia Vilém jsou 
toho zárukou. 

Volby do krajského zastupitelstva a 
Senátu PČR v roce 2016 s nízkou účastí 
voličů nedopadly pro KSČM přijatel-
ně, neboť nebylo dosaženo alespoň v 
krajských volbách výsledků z přede-
šlých voleb a do Senátu pouze úrovně 
minulých voleb.

Ze 101 obcí KSČM nebyla volena v 
6ti obcích: Hlasivo, Psárov, Řemíčov, 
Skrýchov u Malšic, Zadní Střítěž a Žíšov. 
Oproti této skutečnosti bylo dosaženo vý-
sledků na 1. místě též v 6ti obcích: Bradá-
čov, Černýšovice, Dobronice u Bechyně, 
Hodětín, Choustník a Záhoří. V minulých 
volbách byla KSČM volena ve všech 
obcích. Na 2. místě skončilo celkem 18 
obcí: Běleč, Borkovice, Dolní Hrachovi-
ce, Dražice, Katov, Komárov, Meziřičí, 
Nemyšl, Oldřichov, Opařany, Pohnání, 
Přehořov, Radětice, Slapsko, Stádlec, 
Vlastiboř, Vlkov a Zálší. Na 1. a 2. místě 
KSČM v okrese byla ze 24%.

Města okresu při voličské účasti 38,1% 
se umístila: Bechyně 3, Chýnov 3, Jisteb-
nice 5, Mladá Vožice 5, Planá nad Lužnicí 
5, Sezimovo Ústí 5, Soběslav, Tábor a Ve-
selí na  4 místě.

Ze 7 okresů Jihočeského kraje je okres 
Tábor na 6 místě se ziskem 9,8% před 

Českými Budějovicemi s 8,9%, ostatní 
okresy mají sice dvouciferné výsledky, 
ale žádný nedosáhl na čísla z minulých 
voleb, kdy okres Tábor měl 20,1% a 
ostatní okresy též byly přes 20% kromě 
Českých Budějovic se 16,5%. Na okrese 
Tábor se vůbec neumístila KDÚ-ČSL. 
Hnutí ANO se dostalo na 1. místo pouze 
v okrese České Budějovice a v žádném z 
ostatních okresů nezvítězilo. V kraji byla 
volební účast vyšší o 1,7% než celostátně. 
Ztráta oproti minulým volbám je 6 man-
dátů do KZ. Z bývalých okresních měst 
jsou  Tábor a Písek se ziskem 10,5%  nej-
lepší v Jihočeském kraji. 

Umístění kandidátů za KSČM do Sená-
tu PČR bylo ve městech a větších obcích  
následující: Bechyně 2, Chýnov 5, Jisteb-
nice 5, Milevsko 5, Mirovice 3, Mladá 
Vožice 3, Planá nad Lužnicí 7, Sezimo-
vo Ústí 7, Soběslav 7, Tábor 6, Veselí 
nad Lužnicí 6, Votice 6 při volební účasti 
36,1% a z 8 uchazečů o místo v Senátu 
PČR. 

Z předkládaných číselných údajů lze 
vyvodit tyto předběžné závěry, které měly 
nepříznivý vliv na získání mandátů: 

• Přirozený úbytek členské základny a 
sympatizantů KSČM

• Příklon voličů i KSČM k hnutí ANO 
na jeho populistické sliby a hesla pod hes-
lem: slibem neurazíš

• Je problematické hodnocení nízké 
účasti ve volbách z hlediska komu přináší 
lepší výsledky

• Vzestupná podpora bývalých pravico-
vých politiků

• Silné finanční zajištění ostatních poli-
tických stran

• Vhodnost výběru kandidátů
• Pokles nezaměstnanosti, příslib vyš-

ších příspěvků na důchody a 50% růst 
mezd v roce 2017

• Nízké využití přenosných volebních 
schránek

• Neplatné volební lístky seniorů
• Neskryté předvolební výhrůžky, že 

nebude žádná spolupráce s KSČM v 
eventuálních koalicích ze strany předsta-
vitelů pravicových stran a neutrální postoj 
ANO

• Tradiční předvolební veřejná shro-
máždění politických stran se jeví jako 
neúčinná

• V současné době je nezastupitelným 
problémem škola, kde výchova na všech 
stupních je protikomunistická, rusofobní 
a ahistorická

OV KSČM Tábor: Hodnocení výsledků 
krajských a senátních voleb na Táborsku

Předseda Jč KV KSČM Braný: Není co oslavovat!
Výsledek 10,00% sice není ten, který jsme očekávali, ale pracovat ve prospěch občanů budeme stále
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Rok 2017 bude ve znamení voleb do 
Parlamentu České republiky . Závěr 
roku 2016 ve volebních výsledcích do 
krajského zastupitelstva a Senátu PČR 
dopadl pro KSČM nepříznivě, což se 
projevilo v dosažených počtech zvole-
ných zastupitelů a vedení krajských 
hejtmanství. To vyžaduje důkladné 
analýzy příčin této skutečnosti.

HLAVNÍ ÚKOLY: 
• Příprava a uskutečnění nominačních 

schůzí ZO KSČM, které posoudí dosa-
vadní práci organizace a zvolí své zástup-
ce podle klíče 1:20 na okresní nominační 
konferenci OV KSČM. ZO KSČM také 
zodpovědně navrhnou kandidáty do Par-
lamentu ČR pro volby v roce 2017

• OV KSČM vyhodnotí výsledky voleb 
do KZ a Senátu PČR, zhodnotí práci VV 
OV KSČM a OV KSČM od 14. Okresní 
konference a navrhne postup při předvo-
lební kampani k volbám do PČR 2017, 
posoudí reálnost návrhů na kandidáty k 
volbám do Parlamentu ČR na základě vý-
sledků voleb v roce 2016

• Je nutné ve spolupráci s KV KSČM 

sestavit volební program KSČM důsledně 
ve vztahu k prioritám Jihočeského kraje, 
adresný, kontrolovatelný ve svém plnění 
bez chimér, které voličům 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 stranické orga-
nizace, protože jsme politickou volební 
stranou

• Protože jsme politickou stranou, která 
má i svůj aparát pro svou činnost, tak je 
nutné důsledně vybírat příspěvky na pro-
pagační a politicko-organizační práce

• Je nadále potřebné, abychom se pre-
zentovali jako strana, která má naprost 
čisté ruce, což vyžaduje i určitou disci-
plínu od vlastních členů od vedení až po 
řadové členy. 

MEZI TRVALÉ ÚKOLY ZO 
KSČM, VV OV KSČM a OV 

KSČM PATŘÍ: 
• Pravidelné odvody členských příspěv-

ků a VF, aby mohlo být bezproblémové 
profinancování potřeb a závazků OV 
KSČM Tábor, dodržování co největší pra-
videlnosti konání ČS ZO KSČM dle čl. 
VI. odst.A) bod 42 Stanov KSČM

• Mít na zřeteli, že bude přetrvávat ne-
vybíravá a trvalá kampaň proti KSČM a 
jejím funkcionářům prostřednictvím ma-
sových sdělovacích prostředků i předsta-
viteli některých politických stran a krajně 
pravicových uskupení

• Stanovení zástupce ZO KSČM na 
předávání materiálů distribuovaných pro 
členy ZO KSČM a příznivce KSČM, za-
sílat na OV KSČM aktuální příspěvky do 
Zpravodaje OV KSČM, zúčastňovat se 
všech akcí proti dopadům veřejných fi-
nancí na sociálně nejslabší obyvatele

• Předávat zápisy a usnesení ze schůzí 
ZO KSČM na OV KSČM v Táboře

• Organizovat co největší účast na všech 
akcích KSČM

Hlavní úkoly OV a ZO KSČM na I. pololetí r. 2017

Blíží se konec roku 
a s ním nastává nejen 
ve stranických orga-
nizacích čas bilanco-
vání. Levicové kluby 
žen (LKŽ) patří k 
aktivním spolupra-
covníkům základních 
organizací KSČM v 
regionech a odvádě-

jí velký kus práce. Na letošní činnost 
nejen těch jihočeských a výhledy pro 
příští rok jsme se zeptali Květy Šlahún-
kové, předsedkyně Republikové rady 
LKŽ a zároveň předsedkyně jihočeské.

Jaký byl tedy letošní rok pro jihočeské 
LKŽ?

Letošní rok byl ve znamení úspěšného 
rozšiřování. Jihočeská krajská rada LKŽ 
má nyní sedm klubů LKŽ v regionech a 
bude jich brzy osm. Jestli mohu hodno-
tit, pak k nejaktivnějším ve své činnosti 
patří táborský, strakonický, bechyňský a 
jindřichohradecký. Naproti tomu se nám 
stále nedaří rozpohybovat činnost LKŽ 
například v Českých Budějovicích. Kro-
mě akcí v jednotlivých jihočeských LKŽ, 
kterých jsou desítky, samozřejmě pořádá-
me i celokrajské. Z posledních úspěšných 
setkání bych chtěla zmínit například říjno-
vý krajský turnaj v petangue u táborského 

Jordánu. Byla to úžasná akce, při které se 
všechny členky nejen pobavily, ale také 
blíže seznámily a vyměnily si zkušenosti 
z práce v jihočeských okresech.

Zaslechli jsme také něco o úspěšné 
prezentaci LKŽ na mezinárodním fóru...

Musím se za všechny kluby pochlubit. 
Naše letošní činnost přesáhla rámec re-
publiky a pevně se zařadila i v mezinárod-
ním měřítku. Měly jsme možnost zúčast-
nit se v hlavním městě Kolumbie Bogotě 
16. kongresu Mezinárodní demokratické 
federace žen ( WIDF) a Levicové kluby 
žen jako jediné z České republiky byly u 
přímého dění. Navázaly jsme tam přímé 
kontakty s šesti organizacemi žen nejen z 
Evropy. Ty samy nás oslovily a navrhly 
užší spolupráci. Za největší úspěch ale 
považuji, že naše Levicové kluby žen se 
staly součástí WIDF, že jsme spojeny s 
ženami celého světa, že jim máme co na-
bídnout a hlavně, že i my svojí prací při-
spíváme k lepšímu životu na této planetě 
a světovému míru.

Jste předsedkyní LKŽ v ČR. Co čeká 
levicové ženy v republice v příštím roce?

Rok 2017 pro nás bude rokem oslav, 
slavíme totiž 25. výročí od svého založe-
ní. V roce 2017 bychom chtěly podstatně 
rozšířit naše aktivity. V květnu 2017 je 
plánováno celorepublikové setkání v Kro-

měříži. Čeká nás i mne po dvou letech ve 
funkci první „grilovačka“. Ale hlavně po-
zveme také všechny mladé aktivní členky, 
abychom se pohnuly dopředu. Hledáme 
totiž nové formy práce, které by se měly 
stát atraktivní také pro ženy mladších 
věkových kategorií. Zkrátka nemůžeme 
zůstat jen u háčkování a pečení cukroví 
na společné akce. LKŽ by se měly a musí 
stát také fórem pro výměnu názorů na 
současnou českou i mezinárodní politiku 
v duchu levicových tradic. To je náš cíl.

Co byste vzkázala členkám na závěr?
Chtěla bych popřát členkám LKŽ, ale 

i všem ostatním, hodně úspěchů v práci. 
Nejen v jihočeském Táboře, kde má klub 
pod vedením Aleny Hudečkové široké 
spektrum záběru. Její tempo je obdivu-
hodné. Všem ženám v LKŽ v celé repub-
lice pak, aby se zapojily aktivně do naší 
činnosti, protože naše práce dává smysl. 
Kromě seniorek jsou mnohé naše členky 
také zastupitelkami v samosprávě, pra-
cují v různých společensky významných 
funkcích, kde mohou přenášet do praxe 
náš program. Ten se dá vyjádřit mottem: 
„Ženy nikdy nežádaly nic víc, než rovno-
právnost. Řečeno docela prostě, chceme 
politickou, ekonomickou a sociální rov-
nost.“ (3.světová konference WIDF,Ot-
tawa1991).

Předsedkyně Šlahúnková: Levicové kluby žen bilancují
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VÝROČÍ

VÝZVA
Vážení soudruzi a soudružky!
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!!!

Náměstí TGM Tábor
Předvolební akce KSČM

za účasti předsedy ÚV KSČM
Vojtěcha Filipa

a kandidátů na krajské zastupitele

ZÁŘÍ 2016:VOLEBNÍ

FOTOKRONIKA ŘÍJEN 2016
Ladislav Krasula (65) Tábor. Jan Alt-

mann (65) Bechyně. Jiří Drhovský (65) 
Planá nad Lužnicí. Jozef Babic (65 let) 
Tábor. Milan Cába (70) Planá nad Luž-
nicí. Hana Kotoučová (85) Tábor. Václav 
Řehoř (90) Budislav. Božena Češpivová 
(95) Tábor. 

LISTOPAD 2016
Vratislav Dařena (70) Mladá Vožice. 

Bohumil Runt (91) Tábor. Oldřich Pešák 
(93) Tábor. Eliška Nováková (96) Sezi-
movo Ústí.

PROSINEC 2016
Eva Dokoupilová (85) Bechyně. Marie 

Bendová (85) Sezimovo Ústí. Josef Cim-
pa (90) Tábor. Marie Staňková (91) Be-
chyně. Josef Sluka (99) Veselí n. Lužnicí.

POZOR!
Jistě jste již zaznamenali změnu k lep-

šímu na webových centrálních stránkách 
KSČM. Věříme, že nejen grafickou, ale 
také obsahovou a to na https://kscm.cz/ 

 Krajské jihočeské stránky rovněž v 
nové podobě najdete nyní na http://jckr.
kscm.cz/.

Pokud se týká okresních jihočeských 
stránek, intenzivně se na jejich noveliza-
ci pracuje. Ty táborského OV KSČM by 
měly spatřit světlo světa počátkem nové-
ho roku 2017.




