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Teze volebního programu k volbám do krajských zastupitelstev a 
Senátu v roce 2020 

 
 

Materiál vychází z dokumentu ,,Základní strategie volební kampaně k volbám 
do krajských zastupitelstev a Senátu v roce 2020“, který byl projednán a schválen 8. 
zasedáním ÚV KSČM dne 14. 9. 2019. Dále pak z podkladů a připomínek odborného zázemí.  
 
 Programové teze vycházejí jak z celkové situace v ČR a z problémů jejích občanů, tak 
ze zkušeností a postřehů funkcionářů krajských zastupitelstev. Programové teze budou 
využity na základě konkrétních priorit jednotlivých krajů při přípravě volebních programů 
pro dané kraje, což mají za úkol zejména KV KSČM, kluby krajských zastupitelů a jednotliví 
kandidáti. Krajské volební programy budou projednány na krajských konferencích KSČM. 

Programové priority KSČM a volební programy krajů a kandidátů do Senátu budou 
následovně doplněny i podle závěrů XI. sjezdu KSČM.  
 

 
Cíle voleb 2020: 
 

a) Obhájit a dle možností navýšit počet mandátů v jednotlivých krajských 
zastupitelstvech. 

b) V kampani seznámit co nejširší veřejnost nejen s naším programem, ale také s 
uskutečněnými kroky, které prosadila či pomohla prosadit v uplynulém období 
zejména v krajských zastupitelstvech KSČM.  

c) Dle možností vytvořit fungující koalice, které umožní KSČM prosazovat svůj volební 
program a podílet se na řízení volených orgánů kraje. 

d) Zvrátit negativní trend a přes pro KSČM nepříznivý volební systém zvítězit 
v některém ze senátních obvodů. 
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Celostátní priority krajských volebních programů z pohledu KSČM  

 
1. Vzhledem k citelným klimatickým změnám je velmi výrazným a přitom 

dlouhodobým nosným tématem ochrana životního prostředí.  
2. Druhým zvláště důležitým celostátně nosným tématem je udržení zdravotnických 

zařízení s cílem co nejlépe zajistit dostupnou péči občanům.  
3. Třetí prioritou KSČM je celostátní podpora dostupného bydlení – obecního i 

družstevního, řešení otázky sociálního bydlení.  
 
Mezi další důležitá témata patří:  
 

• Dostatek prostředků na sociální služby - posílit hlavně terénní služby pro 
seniory  

• Opravy a dostavba silnic a dálnic, včetně obchvatů měst a obcí (s logickou 
návazností – bez zásadního narušení dopravy) a přípravu infrastruktury krajů na 
nové formy dopravy (vodíková, CNG a elektromobily).  

• Zaměřit se výrazně na rozvoj  
• Posílení podpory volnočasových aktivit nejen pro mládež a občany v aktivním 

věku, ale i pro rostoucí počet seniorů  
• V oblasti školství - podporovat zejména spolupráci škol s firmami  
• Pokračuje i téma migrace  
• Téma kvality potravin - nejde jen o dvojí kvalitu, ale o podporu místního 

zemědělství s cílem zajistit bezpečné potraviny.  
• Přehodnotit podmínky projektu „POŠTA PARTNER“ ve prospěch obcí  
• NE vydávání krajského majetku církvím  

 
Rozpracované a upřesněné teze přineseme v dalších číslech Zpravodaje. 
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VZPOMÍNKA NA KARLA GOTTA O ČIMA OB ČANA 

JE MI SMUTNO, NEMOHU SE OPROSTIT OD POCITU JAKÉSI PRÁZDNOTY ...  

ODEŠEL ČLOVĚK, KTERÉHO JSEM PO CELÝ SVŮJ TÉMĚŘ 54 LETÝ ŽIVOT VNÍMAL JAKO JEHO 

SAMOZŘEJMOU SOUČÁST, ODEŠEL ČLOVĚK, KTERÝ ROZDÁVAL RADOST, ODEŠEL ČLOVĚK, KTERÝ NÁM 

ZPŘÍJEMŇOVAL NAŠE ŽIVOTY A DĚLAL JE LEPŠÍMI ....  

JE MI SMUTNO A NA DRUHÉ STRANĚ JSEM ZHNUSEN AŽ DO MORKU KOSTÍ, KDYŽ PODPRŮMĚRNÍ A 

VŠAK VŠEHOSCHOPNÍ, BEZPÁTEŘNÍ GAUNEŘI PLIVOU SVÉ JEDOVATÉ SLINY ZE SVÝCH POKŘIVENÝCH 

TLAM ZÁVISTÍ A ZLOBOU, PLNÝCH ,, PRAVDY A LÁSKY “ NA ČLOVĚKA TAK VYJÍMEČNÉHO A 

MIMOŘÁDNÉHO, KTERÝM KAREL GOTT BEZ VEŠKERÝCH POCHYB BYL ...  

RÁD BYCH ŘEKL TĚM SCHWARZENBERGŮM, HALÍKŮM, BĚLOBRÁDKŮM, KOCÁBŮM, MITROFANOVŮM 

A VŠEM OSTATNÍM STEJNĚ SMÝŠLEJÍCÍM ,, PRAVDOLÁSKAŘŮM “ PLNÝCH NENÁVISTI, ZÁVISTI A ZLOBY 

... 

KARLE SCHWARZENBERGU, KAREL GOTT BYL ŠLECHTIC A NEPOTŘEBOVAL K TOMU ŽÁDNÝ TITUL, ANO 

ŽIL JAK ŘÍKÁTE V BAVLNCE, ALE DÍKY SVÉ POCTIVÉ PRÁCI A UMĚNÍ, BEZ DOTACÍ A PODVODŮ ...  

TOMÁŠI HALÍKU, KAREL GOTT NEHLÁSAL NÁBOŽENSKÉ BLUDY ANI NEVYCHOVÁVAL VEDOUCÍ 

NORMALIZAČNÍ KÁDRY, NEKÁZAL O POKOŘE, SKROMNOSTI A SLUŠNOSTI, ON VSTOUPIL NA PÓDIUM A 

TO VŠECHNO PŘIŠLO S NÍM I PROTO HO NÁROD MILOVAL, MILUJE A MILOVAT BUDE, ON BYL TOTIŽ 

SKUTEČNÝ, NA ROZDÍL OD TOHO VAŠEHO IMAGINÁRNÍHO BOHA V JEHOŽ JMÉNU JSTE SE NAPÁCHALI 

TOLIK ZLA A UTRPENÍ ... 

MICHALE KOCÁBE, KAREL GOTT NEBYL POZÉR ANI FALEŠNÝ REVOLUCIONÁŘ KTERÝ ,, VYHNAL “ 

SOVĚTSKOU ARMÁDU, NEPOTŘEBOVAL NIKOMU NADRŽOVAT, ROZDÁVAL RADOST VŠEM LIDEM BEZ 

ROZDÍLU STEJNOU MĚROU, KAREL GOTT NEROZDĚLOVAL SPOLEČNOST, ON SPOJOVAL CELÉ NÁRODY 

SVOU TVORBOU A UMĚNÍM ... 

PAVLE BĚLOBRÁDKU, KAREL GOTT ROZDÁVAL RADOST, NIKOLIV PENÍZE DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ 

OBČANŮ TÉTO ZEMĚ POCHYBNÝM CÍRKVÍM, CELÝ SVŮJ ŽIVOT PLATIL DANĚ V TÉTO ZEMI, KTERÉ VY 

JSTE ZCELA BEZ SKRUPULÍ ROZKRÁDALI ... 

ALEXANŘE MITROFANOVE, KAREL GOTT ŘÍKAL TO, CO CÍTIL A CO SI OPRAVDU MYSLEL NIKOLIV TO, ZA 

CO HO NĚKDO ZAPLATÍ, MOHL ŽÍT KDEKOLIV NA SVĚTĚ A MĚL BY SE DOBŘE VŠUDE, PŘESTO ZŮSTAL 

VĚRNÝ SVÉ VLASTI A SVÉMU NÁRODU ... 

KAREL GOTT BYL MAJÁKEM V DNEŠNÍ UPADAJÍCÍ ČESKÉ KULTŮŘE, BYL ZÁRUKOU SLUŠNOSTI, NOBLESY, 

ELEGANCE A INTELIGENCE. ODEŠEL KRÁL!!!  

ČEST JEHO PAMÁTCE  
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STÁVKUJME TAKÉ 
 
Tak nám zase celosvětově stávkují studenti za klima. Gréta řekla a prý se bude stávkovat celý 
týden po dobu, co tam v Ňů Jorku bude ta klimakonference. Dokonce se studenti rozšoupli 
a že prý by mohli stávkovat i dospělí, koneckonců ti za to přece můžou a také chtějí mít 
nějakou tu budoucnost. 
A já myslím, že je to skvělý nápad. Měli bychom se na všechno vykašlat, seknout s prací 
a jít stávkovat. Podle mě je to v dnešní pošahané době to jediné, co by mělo doopravdy 
smysl. 
Konečně by ti zpovykaní frackové zjistili, že autobusy nejezdí samy, že kafe se jim také 
samo do hrníčku nenaleje, že elektrika v zásuvce také není sama od sebe a vlastně i ten 
internet nefunguje bez velké spousty pracujících dospělých. 
Pojďme studentům ukázat tu skutečnou bezemisní budoucnost. Přestaňme doplňovat 
zboží do regálů, přestaňme ho vozit těmi strašnými naftovými auty, vypněme teplárny, 
elektrárny, zamkněme benzínky, přestaňme péct chleba, popadněme nějaký ten transparent 
a pojďme si vyhodit z kopejtka někam na náměstí… 
Koneckonců, máme to tak skoro všichni ne? Naše děcka si jezdí po Erasmech, poučují nás, 
koho máme volit, dokonce na fejsbůku diskutují o tom, že nám starším omezí internet, 
abychom nemohli koukat na Parlamentní listy a Vidlákovy kydy, protože nás to ovlivňuje. 
Chodí si demonstrovat na Letnou, chodí si demonstrovat za klima, je jim pětadvacet a skoro 
každý si přerušil studium, aby si prodloužil mládí… ale každý měsíc po výplatě vždycky 
přijdou pro prachy na další měsíc. Přitom doba, kdy vydělají něco sami, je v nedohlednu… 
To my jsme ti blbí. My jim to platíme, my chodíme z práce do práce, děláme přesčasy 
a vlastně jen kvůli pocitu hrdosti, že kluk bude jednou magistrem. 
Pojďme si to alespoň na ten jeden týden užít po jejich. Nechme všeho, co dělá civilizaci 
civilizací a ono se to rychle ukáže. Nemusíme to ani přehánět… stačí vypnout pouliční 
osvětlení a nechat všechny ty demonstranty, aby si z Václaváku došli někam na periferii 
pěšky. 
Navíc všechno zdražuje, stávky za platy jsou pasé, pojďme stávkovat za klima… 
to se dneska smí a chtěl bych vidět zaměstnavatele, který by riskoval mediální řev za to, 
že vyhodil zaměstnance za účast na stávce za Grétu. 
Třeba by těm všem klimaúzkostným došlo, že mohou mít i mnohem horší noční můry . 
Třeba prázdné regály, gangy v ulicích, vodovody bez vody (a tím pádem i nefunkční WC) 
a skutečné chození pěšky. Žádný džoging, žádné běhání s MP3kou. Ale nošení svého těla 
všude na pořádné vzdálenosti. 
Pojďme do toho, zastavme na pár dní svět… Předveďme jim, co umí skutečná stávka. 
___________________________________________________________________________ 
Každý aktivista nemusí být nutně kretén. Jen se to blbě odlišuje, protože skoro každý kretén, 
si o sobě myslí, že není kretén, ale aktivista! 

 



5 
 

Vzpomínka na Velkého Hrdinu 

Před 40 lety zemřel skutečný hrdina, který osvobodil Československo 

 

Armádní generál Ludvík Svoboda 

Hrdina, který nastavoval svůj život, abychom my, naše děti a vnoučata mohla žít. A zatímco 
vrahům Mašínům se staví pomník, jednomu z největších hrdinů naší vlasti se dostává urážek a 
špíny. Dokonce je zákaz si toto jméno připomínat. Jedním z důvodů je jeho jmenování do 
generálské funkce maršálem Koněvem. (Co se děje dnes všichni víme).  

A další důvod? Po boku Rudé armády osvobozoval Evropu, koncentrační tábory a dokonce 
střílel do těch hodných Němců, co posílali lidi do plynu. Tak to skrytě vysvětlují Evropské 
hodnoty a dnešní zločinná propaganda. 

A oficiální "Paměť národa" ani nepošle zdravici. Na tyto lidi, hrdiny České republiky 
(Československa) je třeba zapomenout, vymazat z učebnic, a místo nich tam dát vrahy Mašíny 
a možná přijde doba, kdy budeme slavit Adolfa Hitlera. Ale s tím se my, slušní lidé do konce 
života nesmíříme! 

Při bojích na Dukle se Ludvík Svoboda dozvěděl, že jeho jediný syn Miroslav byl ve svých 
necelých 18 letech zavražděn v koncentračním táboře Mauthausen. Tam byli popraveni i oba 
bratři Ireny Svobodové Jaroslav a Eduard Stratilovi a Svobodův synovec Jan Doležal. V 
koncentračním táboře Ravensbrück byla zavražděna Anežka Stratilová, matka Ireny 
Svobodové. Dalších 15 členů z obou rodin manželů Svobodových bylo tři roky vězněno v 
internačním táboře ve Svatobořicích na Moravě.  

Jaký je to obrovský rozdíl mezi našimi dnešními bojovníky v NATO za peníze a hrdiny, kteří 
nasazovali své životy. Naši rodiče, tátové od rodin, aby ubránili naši vlast a dnešními vojáky, 
kteří za peníze slouží kdesi pro kohosi. Přesto si máme více vážit dnešních vojáků, kteří kdesi 
pro kohosi slouží v daleké cizině, ale vůbec neznáme ty, kdo naši vlast pro nás, naše děti a 
vnoučata vybojovali zpět a vlast nám vrátili!  

Ludvík Svoboda zemřel přesně před 40 léty: 20. září 1979 po sérii mrtvic a mozkových příhod. 
Irena Svobodová ho následovala za deset měsíců 17. července 1980.    

 A vzkaz vám mladým: zde máte jak na dlani, co skutečně dělá současná evropská propaganda 
a totalita. Je dnes už horší, než údajná totalita v době KSČ. Dnes se snaží z paměti vymazat 
vše české, na co jsme byli právem hrdi. Ale Pravda vítězí! Vždy. I když těžce.  
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Něco pro zdraví do nadcházejících chladných dnů 

Tento česnekový sirup je silnější než penicilín.  

Média neustále přináší zprávy o tom, jak se dnes nezodpovědně a ve velkém množství 
používají antibiotika. 

Výsledkem potom 
bývá vznik kmenů 
baktérií, které jsou 
odolné jakýmkoliv 
farmaceutickým 
antibiotikům. Léčba i 
banálních infekcí se 
tak může výrazně 
zkomplikovat. 

Je těžké pochopit 
takové nadužívání 
antibiotik, které mají mimo uvedeného rizika vzniku odolných baktérií, také celou paletu 
dalších nepříznivých účinků na naše zdraví. 

Důvodem je zřejmě na jedné straně pohodlnost lidí a na straně druhé neznalost toho, že existují 
též jiná, velmi účinná přírodní antibiotika. 

Sirup 10x účinnější než penicilín 

Jednou z přírodních látek se silným antibakteriálním účinkem je česnek. 

Dnes vám prozradíme recept na sirup, který má na bakterie až 10 krát lepší účinek než běžně 
používaná antibiotika, jako jsou například penicilín, ampicilin, tetracyklin a další. 

Kromě antibakteriálních účinků je také super zdravý a dokáže vám nabídnout mnohé další 
zdravotní přínosy. 

Navíc je jeho výroba extrémně jednoduchá a laciná. Suroviny na jeho výrobu jsou lehko 
dostupné a též velmi zdravé samy o sobě. Určitě ho proto vyzkoušejte. 

Ingredience 

Na výrobu silného česnekového sirupu budete potřebovat: 

 8 oloupaných stroužků česneku  
 1 šálek (200 ml) jablečného octa  
 1 šálek (200 ml) medu 

Příprava 

Při přípravě sirupu postupujte následovně: 

1.   Pomocí lisu na česnek nebo v mixeru najemno rozetřete stroužky česneku.  

2.   Česnek vložte ho do skleněné nebo porcelánové misky a přidejte jablečný ocet s medem.  
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3.   Celé to dobře zamíchejte.  

4.   Směs přelejte do skleněné uzavíratelné nádoby a dejte do chladničky na 5 dní. Každý den 
však směs na chvilku z chladničky vyndejte a dobře ji promíchejte.  

5.   Po 5 dnech je váš antibakteriální sirup hotový. 

Sirup můžete užívat v případě výskytu nějakého infekčního onemocnění, ale také jako 
prevenci. 

Konzumuje se tak, že 2 čajové lžičky sirupu rozmixujete ve sklence vody. Pije se na lačný 
žaludek ráno hned po probuzení. 

Nezapomínejte však na to, že uvedený sirup je extrémně silný a proto ho nikdy nekonzumujte 
přímo. Vždy ho zřeďte vodou! 

Proč užívat tento česnekový sirup? 

Jde o extrémně zdravý lék, který nejen potlačí růst patogenních baktérií, ale též podpoří váš 
imunitní systém, sníží krevní tlak a zredukuje hladinu zlého LDL cholesterolu v krvi. 

Pokud ho budete užívat jako prevenci 1x nebo 2x týdně, snížíte si výskyt chřipky, prochladnutí 
nebo angíny. 

No a nakonec, dokáže též účinně zmírňovat příznaky artritidy, dny a dalších bolestí kloubů. 
  

Úkoly OV KSČM v Ústí nad Labem, ZO KSČM a stranických skupin 

na listopad 2019. 

 
1. Na úrovni OV KSČM:  

• zabezpečit stanovené úkoly v POZ výročních členských schůzí ZO KSČM a 
stranických skupinách, POZ okresní konference OV KSČM. 

• projednat přípravu inventarizace Majetku OV KSČM k 31.12.2019, projednat 
upřesnění členské základny k 31.12.2019 

 
2. Ve výborech ZO KSČM a stranických skupinách: 

• zabezpečit jednání VČS ZO KSČM a stranických skupin okresu 
• zabývat se přípravou úkolů stanovených pro okresní konferenci KSČM a ke 

krajským volbám v roce 2020 
 
3. Na jednání VČS ZO KSČM a stranických skupinách: 

• zabezpečit jednání VČS ZO KSČM a stranické skupiny dle stanovených 
úkolů v POZ ke konání VČS ZO KSČM a stranických skupinách 

• projednat úkoly stanovené v POZ ke konání okresní konference KSČM a 
projednat stanovené úkoly ke krajským volbám v roce 2020 

 
4. Ekonomické úkoly: 

• pokračovat ve výběru členských příspěvků, příspěvků na XI. Sjezd KSČM v 
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roce 2020 
• projednat vyhodnocení hospodaření za rok 2019 a zpracování rozpočtu na rok 

2020 
• provést kontrolu příspěvkových karet jednotlivých členů KSČM za uplynulé 

období 
 
5. Významná výročí: 
7. listopadu 1917                    102. výročí  VŘSR 
17. listopadu 1939                   Mezinárodní den studentstva 
 
6. Akce na listopad 2019 : 
4. listopadu 2019   od 13,00 hodin Zastupitelstvo města Ústí nad Labem    
5. listopadu 2019   od 15,00 hodin porada předsedů ZO a stranických skupin  OV  
9. listopadu 2019   od 9,00 hodin setkání zastupitelů KSČM, Die Linke, divadlo LTM 
21. listopadu 2019 od 15,00 hodin zasedání VV OV KSČM          kancelář předsedy OV 
 
 

       Životní výročí ZO KSČM    

                         v měsíci listopad 2019    

         

Karel Sailer 36.ZO  94     

Lidmila Homolková 3.ZO  92 

 

Jaroslav Nezbeda 3.ZO  90 

Vladimír Vavřich 13.ZO  72 

RSDr. Zdeněk Vaněk 17.ZO  64 

Milada Fidlerová 19.ZO  93 

Marie Menkinová 19.ZO  67 

Stanislava Šmerdová 19.ZO  79 

Ing. Jaroslava Platilová 24.ZO  74 

Josef Třešňák 24.ZO  73 

Bartoloměj Bednarsky 24.ZO  52 

Pavel Vodseďálek ml. 24.ZO  35 

Jan Salava  6.ZO  28 

František Zavadil 13.ZO  69     

         

 OV KSČM v Ústí nad Labem všem jubilantům přeje 

 všechno nejlepší, hodně zdraví o osobní pohody  

 


