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Výroční stranická jednání, okresní a krajské 

konference, až po celostátní sjezd KSČM v roce 2020. 

Máme zde již na dohled podzimní počasí a to je čas, kdy máme naplánovanou celou 
kampaň výročních stranických jednání, okresní a krajské konference zakončené XI. 
sjezdem KSČM v dubnu 2020. 

Již na poradách s předsedy základních organizací a vedoucích stranických skupin jsme si 
říkali, na co se máme zaměřit a tak jen pro zopakování. 

Zvolíme nové předsedy, vedoucí stranických skupin, výbory základních organizací, 
delegáty na okresní konferenci KSČM. 

Projednáme a schválíme předložené kádrové návrhy na členy pléna OV KSČM, okresní 
revizní komisi, okresní rozhodčí komisi. Dáme návrhy na předsedu, místopředsedu OV 
KSČM, předsedu okresní revizní a okresní rozhodčí komise, 3 členy krajského výboru 
KSČM, popřípadě členy krajské revizní a rozhodčí komise. Dále návrhy na členy ÚV 
KSČM za okres a popřípadě návrh na člena VV ÚV KSČM za Ústecký kraj. 

Dále doporučíme k projednání okresní konferenci KSČM delegáty na krajskou konferenci, 
delegáty na XI. sjezd KSČM za náš okres. Nesmím zapomenout na nutnost projednání 
připomínek a námětů k našim Stanovám a krátkodobému a dlouhodobého programu 
KSČM pro projednání na XI. sjezdu KSČM. To jsou stranické věci, které projednáme, 
schválíme, nebo doporučíme na výročních schůzích a po té projednáme a schválíme na 
okresní konferenci OV KSČM v prosinci 2019. 
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Čeká nás velice důležitý úkol ohledně voleb do krajského zastupitelstva na podzim v roce 
2020. Na výročních jednáních základních organizací a stranických skupin musíme 
připravit dostatečný počet návrhů na kandidátní listiny pro krajské volby za náš okres. Při 
výběru kandidátů bychom se měli držet docela osvědčených zásad, že minimálně první 
polovinu kandidátky tvoří ti, kteří jsou ochotni a schopni náročnou funkci krajského 
zastupitele vykonávat. A ti, kteří jsou ochotni se zapsat na kandidátku jako výraz pomoci 
KSČM. Samozřejmě, když nám to bude umožněno, se počítá s tím, že zvolení zastupitelé a 
kandidáti s kandidátní listiny budou zapojeni do práce ve výborech a komisích Ústeckého 
kraje. 

Samozřejmě tak jak je schváleno plénem OV KSČM v politicko-organizačním 
zabezpečení, se nevyhneme zhodnocení výsledků své práce od posledního jednání 
výročních členských schůzí. Nutné zhodnotit, jak se nám podařilo stanovené úkoly naplnit, 
kde spatřujeme rezervy ve své činnosti. Je nutné jasně si říci, jak budeme naplňovat 
stanovené úkoly pro nejbližší období v souvislosti s přípravou a zajištěním konání XI. 
sjezdu KSČM a krajských voleb na podzim 2020. Též je nutno zkontrolovat a upřesnit 
členskou základnu v jednotlivých ZO KSČM a stranických skupinách, projednat přijímání 
nových členů do KSČM s tím, že je nutno hledat cesty pro zvýšení přijímání nových členů 
do KSČM. Zhodnotit hospodaření ZO KSČM a stranických skupin za uplynulé období 
včetně provedení kontroly placení příspěvků a sjezdových známek. 

Čekají nás nelehké úkoly, které musíme v roce 2019 a 2020 zabezpečit a zajistit. Pevně 
věřím, že společnými silami se těchto úkolů se ctí zhostíme a zabezpečíme je. 

Pavel Vodseďálek, předseda OV KSČM v Ústí nad Labem. 

 
Závod veteránů Mírové náměstí 
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Informace o práci předsedy Finančního výboru 
zastupitelstva města Ústí nad Labem  

Výbor zastupitelstva města Ústí nad Labem se dle schváleného plánu práce na I. pololetí 
roku 2019 scházel pravidelně, každý měsíc. 

Na těchto jednáních byly předloženy a schváleny administrativní materiály, byl schválen 
Statut Finančního výboru, Jednací řád Finančního výboru a jmenována tajemnice 
Finančního výboru.  

Také na těchto jednáních výboru byly projednány tyto materiály – Návrh rozpočtu města 
Ústí nad Labem pro rok 2019, včetně Střednědobého výhledu do roku 2021 za účasti 
primátora města a 1. náměstkyně primátora. Tento materiál byl doporučen k projednání a 
schválení Zastupitelstvu města. 

Schválili jsme plán práce Finančního výboru na 1. pololetí roku 2019 a v měsíci červnu 
byl tento plán práce vyhodnocen. Dále byl schválen plán práce na 2. pololetí roku 2019. 

Na každém zasedání se projednává informace vedoucího finančního odboru k rozpočtu 
roku 2019. Na zasedání výboru jsme se také zaměřili na projednávání stavu hospodaření v 
příspěvkové organizaci Městské služby za účasti ředitelky této organizace. Dále je za 
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účasti vedoucího právního odboru nemalá pozornost věnována, projednávání soudních 
sporů města, přehled o těchto sporech a v jaké fázi se nacházejí. 

Po projednání v Zastupitelstvu města byla Finančnímu výboru schválena možnost, 
provedení kontroly v příspěvkových organizacích města a to Muzeu města Ústí nad 
Labem, Činoherním studiu města Ústí nad Labem, které byly provedeny a projednány na 
zasedání finančního výboru za účasti ředitelů těchto příspěvkových organizací a ekonomů. 

V plánu práce na druhé pololetí zabezpečíme projednání plnění rozpočtu města za 1. 
pololetí roku 2019, návrh rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2020, včetně přijetí 
stanoviska pro Zastupitelstvo města, které to bude na podzim projednávat. Dále bylo 
zářijové zastupitelstvo požádáno o dání souhlas k provedení kontroly Finančním výborem 
v dalších dvou příspěvkových organizacích, které se uskuteční do konce roku 2019. 
Nadále budeme projednávat stav soudních sporů města a průběžný stav hospodaření města 
Ústí nad Labem. 

Pavel Vodseďálek,  

zastupitel KSČM v Zastupitelstvu města, předseda Finančního výboru města  

složení finančního výboru:  

předseda: Pavel Vodseďálek 

tajemník: Bc. Lucie Guerrerová, FO 

člen: Ing. Martin Mata 
Ing. Lucie Gerychová 
Mgr. Ing. Vít Klein, Ph.D.  
Ing. Jaroslava Šamsová 
Ing. Eva Outlá 
Mgr. Michal Neustupa 

 
Slavnostní otevření OC Tamda Všebořice 
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   K L U B   S  P O L E Č E N S K Ý C H   V Ě D 
   POLITICKÝCH VĚZŇŮ 9, BOX 836, 111 21 PRAHA  1 

 

Z P R Á V A 
ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ 

  

KVALITA ŽIVOTA ČESKÝCH SENIORŮ   
 

pokračování z červencového Zpravodaje 

BYDLENÍ SENIOR Ů   
Bydlení jako jedna z hlavních potřeb člověka si vyžádala zvláštní pozornost výzkumu. 

Projekt sledoval především spokojenost seniorů s bydlením, v jakém bytě bydlí, s kým bydlí a zda 
dotázaní mají či nemají jistotu bydlení. Podstatnou informaci podávají data o struktuře bydlení 
seniorů. 

 

„Kde, respektive v jakém bytě trvale bydlíte?“ 

Ve vlastním bytě nebo domě 59 % 

V nájemním bytě 20 % 

V družstevním bytě 12 % 

Někde jinde 9 % 

Ze získaných dat je patrné, že více jak polovina lidí seniorského věku bydlí ve svém 
vlastním domě nebo bytě, a to zejména v menších sídelních místech (malá města, venkov). Další 
velkou skupinu tvoří senioři, kteří žijí v nájemním bytě a musí platit nájemné. Ti zejména ve 
větších městech a nejvíce v Praze. 

Družstevní bydlení v posledních letech zaznamenalo pokles, snížil se i počet seniorů 
žijících v družstevních bytech. Necelá desetina seniorů pak žije v domovech důchodců a v jiných 
zařízení pro seniory.  

Přehledy o bydlení doplňují údaje o komunitě, s níž senioři bydlí: 

Dotázaný bydlí: Senioři ČR 60 – 69 let 70 – 79 let 80 a více let 

Zcela sám - sama 35 % 30 % 37 % 43 % 

S manželem - druhem 28 % 34 % 27 % 17 % 

S manželkou - družkou 23 % 23 % 24 % 21 % 

Sám s dětmi - vnuky 11 % 11 % 8 % 14 % 

Sám s dalšími osobami 3 % 2 % 4 % 5 % 
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Polovina seniorů (51%) sice žije v manželském svazku resp. s druhem, avšak z dat je 
patrná relativně vysoká osamocenost třetiny seniorů, zejména žen. S věkem se mění struktura 
rodiny a společné bydlení manželů klesá, současně vzrůstá osamocenost. Téměř polovina seniorů 
nad 80 let bydlí sama. To se přirozeně promítá do úrovně, ale i stylu jejich života. A to dále 
souvisí se spokojeností a dokonce i s obavami o jejich bydlení. 

Ukazuje se, že dvougenerační či třígenerační bydlení – s dětmi, vnoučaty není příliš 
rozšířeno. V tomto svazku bydlí jen každý desátý senior. 

Pro hodnocení bytové situace seniorů je podstatná otázka „Jak jste se svým bydlením 
spokojeni?“  (1% neodpovědělo) 

Spokojenost českých seniorů s bydlením je tedy na vysoké úrovni (85 %).  

Rozdíly v názorech na spokojenost jsou malé - mezi pohlavími, i podle věku. 

Určité menší rozdíly jsou patrné v názorech seniorů podle jejich dřívější profese. Bývalí 
odborní pracovníci a podnikatelé vyjadřují poněkud větší spokojenost (až 90 % z nich), oproti 
bývalým dělníkům.  

Pozornosti neujde závislost spokojenosti na výši příjmů seniorů. Tato souvislost nebyla 
podrobněji mapována, avšak je zřejmé a logické, že senioři s vyššími příjmy jsou více spokojeni i 
se svým bydlením.  

 

Spokojenost resp. nespokojenost s bydlením se současně promítá i do obav o bydlení. 
Výzkumná data to potvrzují:  

„Máte obavy o své 
bydlení?“ 

Senioři 
ČR 

Ve vlastním 
bytě, domku 

V družstevním 
bytě 

V nájemním 
bytě Jinde 

Nemá žádné obavy 61 % 75 % 60 % 33 % 38 % 

Se svým bydlením 
je: 

Senioři ČR Muž Žena 60 – 69 let 70 – 79 let 80 a více let 

Velmi spokojen 26 % 28 % 26 % 29 % 24 % 28 % 

Spíše spokojen 59 % 56 % 60 % 55 % 62 % 57 % 

Spíše nespokojen 13 % 14 % 12 % 13 % 13 % 14 % 

Velmi nespokojen 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 

Neodpovědělo 1 % 0 1 % 1 % 0 0 

S bydlením je: 
Příjem za měsíc 

Do 10 tisíc Kč 10 – 20 tisíc Kč 20 – 30 tisíc Kč nad 30 tisíc Kč 

Velmi spokojen 16 % 32 % 33 % 50 % 

Spíše spokojen 59 % 60 % 59 % 33 % 

Spíše nespokojen 22 % 7 % 8 % 17 % 

Velmi nespokojen 2 % 1 % 0 % 0 % 

Neodpovědělo 1 % 0 % 0 % 0 % 
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Částečně se obává 24 % 19 % 26 % 38 % 24 % 

Má obavy 11 % 5 % 8 % 26 % 22 % 

Neuvedeno 4 % 1 % 6 % 3 % 16 % 

I když většina dotázaných vyjadřuje jistotu svého bydlení, stále přibližně třetina jich sdílí 
určité obavy z vystěhování či ze vzniku jiných problémů. Data potvrzují, že jistota bydlení souvisí 
přímo s vlastnictvím bytu, tedy zda je senior vlastníkem bytu či nájemcem nebo družstevníkem. 
Největší obavy mají senioři bydlící v nájemních bytech a domech – téměř dvě třetiny z nich.  

Obavy samozřejmě souvisí i s příjmy seniorů. Čím vyšší příjmy, tím více jistoty a méně 
obav ze vzniku problémů. A naopak: až dvě třetiny seniorů s nízkými příjmy se více či méně 
obává problémů, které by mohly mít s bydlením.   

Poznatky získané o bydlení seniorů z anketních listů se zčásti blíží k reprezentativním 
datům. Zdůrazňují městský charakter bydlení seniorů, podle nich jsou senioři s bydlením 
spokojenější a mají méně obav z bydlení. 

 

DOVOLENÉ, VOLNÝ ČAS A ZÁLIBY SENIOR Ů 
 Specifika životního stylu seniorů se zprostředkovaně promítá i do prožívání jejich volného 
času, zálib a zájmů. K tomu směřoval i záměr výzkumu: kde v příznivém období, na jaře, v létě a 
na podzim tráví senioři hodně svého volného času. 

Většina seniorů svůj volný čas tráví ve svém bytě nebo domě – 82 %. To souvisí 
především s jejich zdravotním stavem, stylem života, ale i s finanční situací a s dalšími 
možnostmi. 

Mimo zimu tráví hodně času na chatě nebo chalupě téměř čtvrtina seniorů – 23 %.  Jiné 
objekty jich pak využívá 16 %. Ze součtu vyplývá, že určitý počet dotázaných využívá k trávení 
volného času více možností. 

 Silná závislost seniorů na svém bytě je podstatným znakem jejich života vůbec. Ve 
svém bytě nejvíce volného času tráví 88 % občanů nad 80 let, ve svém bytě prožije podstatnou 
část volného času 79 % seniorů z velkoměst. 

 Na druhé straně na chaty a chalupy jich často jezdí z velkoměst 40 %.  Rozdíly nejsou 
mezi muži a ženami. Je však patrné, že vlastní rekreační zařízení využívají spíše mladší senioři, 
muži a senioři z velkoměst.   
   
OBLASTI VOLNÉHO ČASU SENIORŮ 

Pokud u seniorů lze hovořit o volném čase, pak ten tvoří rozsáhlou škálu zájmů, koníčků a 
zálib, jimž se senioři věnují. Mezi nejfrekventovanějšími dotázaní uvedli: 

 

ZAHRÁDKA ŘENÍ                  34 % 

ČETBA KNIH, ČASOPISŮ                  32 %  

TURISTIKA A CESTOVÁNÍ                  20 % 
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SLEDOVÁNÍ TELEVIZNÍCH, ROZHLASOVÝCH PO ŘADŮ  18 % 

SPORT, CVIČENÍ RŮZNÉHO DRUHU    18 % 

Dotázaní mohli uvést více možností, proto součty přesahují 100 %. 

Ukazuje se, že práce na zahradě je mezi seniory nejoblíbenější činností a to i přes jejich 
vysoký věk. Bez rozdílu pohlaví a místa bydliště, i když častěji na venkově.  To dokládají i jiné 
výzkumy seniorů. Druhou oblíbenou činností seniorů je četba knih. Do četby je zařazena i četba 
časopisů, tisku i luštění křížovek. Další zálibou lidí v seniorském věku je cestování a turistika, 
které se věnuje pětina dotázaných. Pod cestováním je zahrnuto i cestování do zahraničí, ale i 
procházky do přírody a výlety do lesa.  

Téměř pětina dotázaných vyjádřila svůj zájem o sledování mediálních, ale především 
televizních pořadů. Méně již rozhlasu. Stojí za zmínku, že sledování televize, podobně jako četba 
knih, v žebříčku seniory realizovaných zálib za poslední léta mírně klesla. Naopak sportování a 
cvičení všeho druhu mezi seniory získává na oblibě. Z odpovědí bylo zjištěno, že pokud to 
seniorům dovoluje zdravotní stav, tak častěji než dříve jezdí na kole nebo chodí plavat. Muži 
chodí rybařit nebo hrají šachy. 

Následuje přehled celkem čtyř desítek různých činností, jimž se senioři ve volném čase 
věnují: ženy ručním pracím (vaření, šití, práce v dílně, vyšívání, zdobení květin), muži kutilství a 
práci v dílně, a dále obě pohlaví návštěvám kulturních akcí, chovatelství zvířat, houbaření, 
vzdělávání, setkávání s přáteli. V menším počtu dotázaní dále uváděli: zájmy o politiku, počítače, 
filatelii, rybaření, myslivost, filmování a fotografování, renovaci bytu, účast na soutěžích.  

Chov zvířat v poslední době zaznamenal mezi seniory vyšší zájem a dostal se mezi prvních 
deset zálib. Ukazuje se, že nejde jen o seniory žijící na venkově, ale i o seniory, kteří bydlí v 
obcích nad 5 tisíc obyvatel, včetně velkoměst. 

V provedené anketě se pořadí zájmů a zálib seniorů projevilo obdobně, s tím, že 
zahrádkaření se umístilo až na třetím místě.  

Příště pokračování (děti, vnuci, vztahy mezi seniory atd.) 
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Zamyšlení nad letním dětským táborem pod názvem 

ASTERIX, OBELIX A KLEOPATRA S NÁHLEDEM 
CÉSARA 

OD 6.7 – 20. 7. 2019 V HORNÍ SYTOVÉ 

 

                                                          

 

 

 

Jak bývá, už řadu let v čase prázdnin OV KSČM Ústí nad Labem pod 
vedením Jany Vlková pořádá letní tábor pro děti a to plných 14 dní.  

Tábor byl letos na stejném místě jako v předcházejícím roce na krásném 
místě v Horní Sytové i s koupáním. Je to v Podkrkonoší nedaleko 
Jilemnice. 

 Na tábor jsme odjížděli 6. července odpoledne ve složení vedoucích - 
Jan Janeček, Soňa Pulerová, Kateřina Pilníková , Vojtěch Filáček a já. 
Cesta trvala dost dlouho. Na tábor jsme přijeli až k večeru.  Vedoucí 
Kačka a Vojta jsou vedoucí již z dětí, kteří se mnou jezdí už od let. Oba 
se velmi osvědčili, nevím, zda pojedou i příští rok. Vojta bude mít po 
maturitě a Kačka se bude na maturitu připravovat, chtěla by se dostat 
na vysokou školu. 

Příprava na tábor, začíná prakticky hned po skončení tábora. Musí se 
domluvit vedoucí, i jakou budeme pořádat celotáborovou hru.  Letos jsme 
se domluvili na úplně nové hře s názvem Asterix, Obelix a Kleopatra s 
náhledem Césara. Celý tábor probíhal touto hrou s různými zápletkami. 
Kdy se snažili se lstí přes Kleopatru dostat do říše Cézara a toho lstí 
zbavit moci a říši si rozdělit pro sebe. Letos nám nepřálo počasí. První 
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týden bylo chladno, druhy týden až ke konci se udělalo teplo tak že, se 
děti mohly vykoupat, i když v Jizeře je voda studená ale čistá. Letos nám 
přibylo dost mrňat, těch bylo 18 a to od 5 do 8 let. Celkem jsme měli 34 
dětí. Větší děti od 15 do 16 let byli rozděleni po oddílech a dělaly 
předsedy oddílů. 

Letos jsme podnikli dva výlety na jinou stranu od tábora. Tento výlet byl 
dost náročný tak že, velké děti šli na turu a malé jsme část cesty svezli 
autobusem, kde jsme se všichni sešli. Na zpáteční cestě jsme všichni do 
Jablonce nad Jizerou šly pěšky, ale každá skupina jinou cestou. 
Z Jablonce n/Jizerou jsme jeli všichni vlakem. Výlet se všem líbil. 

Jinak se za námi zastavil i předseda OV Pavel Vodseďálek a zeptal se 
dětí, jak se jim na táboře líbí a jestli jsou vedoucí na ně hodné.  Dále se 
za námi přijel podívat i předseda OV z Litoměřic Josef Šenfeld a přivezl 
dětem něco na zub. Zato i za auto pro potřebu tábora děkujeme. 

A co na závěr. Všichni byli na táboře spokojeni a příští rok pojedou 
znova. Na rok 2020, musíme připravit jinou celotáborovou hru tak, aby 
se dětem líbila. Jinak už dnes vím, že tábor bude o něco dražší ohledně 
stravy. Pojede se zase začátkem července na stejné místo to je Horní 
Sytová  - Víchova nad Jizerou. 

                                                                           Jana Vlková 

hlavní vedoucí tábora 
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Několik dalších fotografií z tábora 
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Pohled do historie (nezapomeneme) 

Slovenské národní povstání 
 

Pravicově orientovaní publicisté a dokonce pseudohistorici s profašistickým zaměřením 
se i v den výročí Slovenského národního povstání otírají o pozitivní ohlas této významné události. 
Prohlašují, že Sovětský svaz, neměl zájem pomoc protifašistickému povstání, že dokonce toto 
úsilí sabotoval, netakticky jednal v otázkách vojenských. Myslí tím otázku výzbroje a těžkých 
bojů o Dukelský průsmyk. Dnes, díky přístupnosti německých, slovenských a sovětských 
archivních fondů, známe řadu faktografických údajů, dobře osvětlující danou problematiku. 

V polovině srpna 1944 si sovětské hlavní velení uvědomilo, že lze rychlým postupem polskou 
a maďarskou nížinou obklíčit horský masiv na Slovensku postupem z jihu a severu, ušetřit lidské 
životy při dobývání nesmírně obtížného terénu. V paměti byly i vzpomínky na první světovou 
válku, kdy ruská armáda krvácela na horských hřebenech Karpat. Sovětské divize, oslabené v 
předchozích bojích měly často jen 5 500 až 6 000 vojáků, německé divize disponovaly ve stejnou 
dobu 10 000 až 11 000 mužů, což dokazují německé prameny. Obrana vždy umožňuje ušetřit 
nějaké lidské zdroje, útok vyžaduje několika násobnou převahu sil. 26. srpna 1944 měla 
ukrajinská fronta přejít dočasně do obrany, doplnit stavy bojových svazků, naplnit sklady 
potravin, střeliva, pohonných hmot apod. Bez toho by se nedal organizovat další postup. Na 
Slovensku vypuklo povstání a již 29. srpna čs. vyslanec v Moskvě požádalo pomoc. Krátce na to, 
dostal J. V. Stalin informaci, že na sovětskou stranu přelétla skupina slovenských letadel a mezi 
důstojníky je také plukovník Viliam Talský, který nabídl dvě východoslovenské divize k otevření 
karpatských průsmyků s možností uskutečnit vstřícný úder směrem na Krosno ke spojení s Rudou 
armádou. Za této situace bylo možno proniknout na Slovensko během 5 dnů. 

K tomu je možno podotknout, že i nacisté počítali, že zákrok proti povstání nebude vyžadovat více 
než 4-5 dnů. 

Bezprostřední úkol pomoci Slovenskému národnímu povstání dostala 38. armáda zesílena 25. 
tankovým, 1. gardovým jezdeckým a 1. čs. armádním sborem posíleným příslušným letectvem, 
dělostřelectvem, ženijními oddíly apod. Počítalo se s operační hloubkou 95 km. Potom by musel 
následovat další přísun záloh. Celkem mělo sovětské velení k dispozici 246 000 vojáků, 5140 děl, 
322 tanků a 1165 letadel. Německá zpravodajská služba uváděla, že na polské straně Karpat 
zaznamenala přítomnost jednotek z 36 divizí. Proti sovětským a československým vojákům stála 
1. německá tanková a 1. královská maďarská armáda a sovětské informační zdroje uvedly, že je to 
na 300 000 vojáků, 3250 děl a minometů, 100 tanků a samohybných děl a 450 letadel. Němci a 
Maďaři měli převahu jen v živé síle a značné potíže s přísunem záloh a střeliva. Po prvních 
dotykových bojích již 8. září vzplály tvrdé boje a 19. září pronikly útočící jednotky ve větším 
měřítku přes čs. hranice. Vojska 1. a 4. ukrajinského frontu hlásila, že zlikvidovala jednu 
německou divizi a u dalších se odhadují ztráty na živé síle v rozsahu 50 až 75%. Němci okamžitě 
stahovali do karpatského oblouku dalších 10 divizí, které jim ovšem chyběly na jiných úsecích 
východní fronty. Samo německé velení uvádělo, že kdyby německé divize nepoutala karpatská 
fronta, mohlo nejméně 8 divizí zasáhnout proti slovenskému povstání. Mluvilo také o obavě, že 
kdyby sovětské divize pronikly na Slovensko, mohly by německá vojska ohrožovat z jižního 
boku, směrem do Maďarska. A na severu by podnikaly diverzní údery do Polska, do zázemí 
německé armády. Takovou situaci nechtělo německé velení připustit. Ruští vojenští historikové 
uvádějí, že v té době na karpatském směru sovětská armáda ztratila 21 000 mužů a dalších 89 000 
bylo zraněno a někteří ještě zamřeli. Do sovětského zajetí padlo 31 360 německých vojáků.  
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Jaká byla síla slovenské armády připravované na povstání 

Podle slovenských archivních fondů lze zjistit: 

Před zahájením povstání bylo k dispozici 219 děl, 91 minometů, 1 540 těžkých a lehkých 
kulometů, 17 871 pušek, 130 samopalů, 6 558 pistolí, 30 tanků a samohybných děl, 42 letadel, 202 
osobních aut, 525 nákladních aut, 63 speciálních aut a také na 6 000 koní. V posádkách, s kterými 
se počítalo pro povstání, bylo 38 000 mužů. 

Německá výzvědná služba, také zásluhou Němců žijících na Slovensku, měla 
zpravodajský předstih. Již 15. srpna 1944 zařadila do slovenských divizí pod Karpaty své 
spojovací a týlové jednotky. Slovenské informační zdroje byly podřízeny a tím i kontrolovány 
důstojníky německé skupiny armád Severní Ukrajina. To však nebylo vše. 

24. 8. 1944, tedy před vznikem povstání, měli Němci již plán na odzbrojení slovenské 
armády. Dovedně a rychle využili svých zkušeností z Itálie, kde byli postaveni před podobnou 
otázku. Vznikly dvě modifikace, jedna s krycím názvem Kartoffelnernte ohne Prémie (sběr 
brambor bez prémie), kdy slovenské jednotky měly být odzbrojené, ale neinternované. 
Předpokládala se spolupráce se slovenskou vládou po stránce politické a ideologické. Podle akce 
Kartoffelnernte mit Prämien (sběr brambor s prémiemi) se počítalo s internací, se zajetím 
Slováků. 31. 8. 1944 začali Němci plánovanou akci realizovat a zasadili tím smrtelnou ránu 
povstání hned na samém začátku. Jen část letců unikla přeletem na sovětskou stranu, menší 
skupiny se probojovávaly na střední Slovensko a posilovaly či dokonce vytvářely partyzánské 
oddíly. 

Již 26. srpna 1944 Alexander Mach, ministr vnitra slovenské vlády v Bratislavě, sděloval, 
že Německo bude okupovat slovenské území. 29. 8. to oznámil ještě ministr obrany, generál 
Čatloš. 30. srpna prezident J. Tiso a generál Malár žádali Slováky o kolaboraci s německým 
okupačním vojskem. Tehdejší velitel slovenské povstalecké armády J. Golian radiogramem 
burcuje východoslovenské divize "už tři dny jsme v boji s Němci a vy dosud ležíte v nečinnosti“. 
Nařídil, aby se 1. divize probila do údolí Váhu a 2. divize měla proniknout do údolí Hronu. A 
přitom plukovník V. Talský sliboval sovětským generálům obsazení karpatských průsmyků. 
Vznikl tedy zmatek a nereálný odhad situace. Pokud mělo být povstání úspěšné, měly se 
povstalecké síly přesouvat k Dukle. Vypadá to, jako by vojenské velení na středním Slovensku 
ani o pomoc nestálo a věřilo, že v klidu vyčká kolem Banské Bystrice, až se k nim probojuje 
sovětské armáda. Také generál S. Ingr z Londýna navrhoval zapojení dvou východoslovenských 
divizí do bojů ve středním Slovensku. Otálení a neakceschopnost slovenských důstojníků 
napomohla štábu „Heinrich" zahájit odzbrojovací akci. Podílel se na tom 24. německý tankový 
sbor. 2 září mohl již hlásit uspokojivé výsledky v odzbrojování. To nebyl jediný úspěch. V noci z 
1. na 2. září něm. pluk Schill odzbrojil bez boje mnohonásobně početnější bratislavskou posádku. 
Záhy měla německá armáda a oddíly SS pod kontrolou všechny posádky, které se nepřipojily k 
povstání. Následky byly tragické. V důsledku uvedených událostí mělo velení 1. čs. armády na 
Slovensku k dispozici jen 16 praporů, 8 samostatných rot pěchoty, asi 200 děl a minometů, 24 
lehkých tanků, 2 samohybná děla a 13 letadel. 

 

Co získali nacisté? 

Odzbrojením dvou východoslovenských divizí německá armáda získala 219 děl, 91 minometů, 30 
tanků, 20 samohybných děl a 42 letadel a k tomu skaldy střeliva a jiného materiálu. Německé 
divize na Dukle, okamžitě obsazené, nemusely řešit otázku zásobování, dokonce ani v době, kdy 
přes střední povstalecké Slovensko nebylo možno využívat silniční a železniční spoje. Slovenské 
sklady je dotovaly. Tedy další těžká rána pro povstání, ale i pro sovětské jednotky obětavě se 
probíjející Karpaty. 

To nebyl konec pohrom. Německá armáda získala kontrolu také nad sklady a výzbrojí tak zvané 
Zápolné armády, která měla 253 důstojníků, 775 rotmistrů, 1 055 poddůstojníků a 45 973 mužů a 
pracovní oddíl 7 877 mužů. Jak víme, jen část se podílela na povstání. Němci získali pod kontrolu 
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74 900 pušek, 640 samopalů, 24 800 pistolí, 960 těžkých a 3800 lehkých kulometů, 180 
minometů, 80 protiletadlových děl, 440 děl různé ráže, 9 tanků, 2 samohybná děla a 23 letadel. 
Doplnili si tím vlastní zásoby, později menší část propustili Pohotovostním oddílům Hlinkovy 
gardy a oddílům tzv. Haššíkovy armády, organizované po povstání. Takové množství zbraní 
nebylo schopno dodat spojenecké letectvo z východu, ale ani ze západu. Povstalecká armáda měla 
potom nedostatek výzbroje a dokonce na jejím území došlo ke ztrátě skladišť. Při mobilizaci 
nastoupili nováčci a záložní vojáci a neměli čím bojovat. Na 3 700 zmobilizovaných muselo být 
posláno domů, nebylo čím je vyzbrojit. Byli to příslušníci nejstarších ročníků. Přitom špatně 
organizovaná obrana a organizačně nezvládnutý ústup z již osvobozené Kvetnice znamenal nejen 
územní ztrátu, ale také velké materiální ztráty. V muničních skladech v Kvetnici se Němci 
zmocnili 40 000 nábojů, 10 000 ručních granátů, 181 těžkých kulometů, 632 lehkých kulometů, 
373 pušek a 5 766 pistolí. Evakuace skladu nebyla vůbec řádně zajištěna. Slovenské povstání 
trpělo nedostatkem zbraní. 

 

Pomoc ze sovětské strany  

Sice uvedené ztráty vyrovnávala, ale rozhodně by bylo přijatelnější, kdyby žádné zbraně nepadly 
do rukou německých vojsk. První zásilka z SSSR došla v noci ze 4. na 5. září 1944, kdy 19 
sovětských letadel přepravilo 40 protitankových pušek, 22 kulometů, 120 samopalů, 166 000 
nábojů. V období od 5. do 17. září ještě dalších 603 samopalů, 329 kulometů, 174 protitankových 
pušek a 1 300 000 nábojů- Na naléhavé volání 4. a 5. gardový letecký sbor dopravil do 15. října 
ještě dalších 2000 pušek, 475 lehkých kulometů, 900 těžkých kulometů, 5 minometů, v celkové 
váze 796 tun, a to v době, kdy postupující sovětská fronta také potřebovala zásobovat zbraněmi 
své divize. Výzbroj z SSSR také přišla pro partyzány. K 25. 10. 1944 jich bylo v evidenci 8155. 
Do partyzánských oddílů vstupovali i sovětští občané (3000), což byla také pomoc povstání. 
Významnou pomoc poskytl povstání 1. čs. stíhací pluk. Přiletěl 17. září s 21 stíhačkou a byl to 
světově ojedinělý příklad, kdy v zázemí německé armády působilo povstalecké letiště a operačně 
schopná letecká jednotka. Od 25. září na letiště Tři duby přilétlo 19 sovětských dopravních 
letadel, převážejících jednotky 2. čs. paradesantní brigády v SSSR. Leteckou cestou do 17. října 
přistálo 1 739 výsadkářů a s nimi také 365 tun zbraní a střeliva. 

V roce 1944 předalo sovětské velení čs. armádnímu sboru 9 187 pušek, 5 065 samopalů, 520 
kulometů, 410 děl a minometů, 35 tanků a samohybných děl, 28 transportérů, 25 letadel a 258 
protitankových zbraní. To byla konkrétní a významná pomoc.  

I po zatlačení povstání do hor pokračovala sovětská armáda v osvobozování Slovenska silami 4. a 
2. ukrajinského frontu. K 1. lednu 1945 to byla síla sovětských, československých a rumunských 
vojsk v počtu 651 700 lidí, 90910 děl, 453 tanků, 1 283 letadel. Na německé straně stálo 550 000 
mužů, na 5 000 děl, 330 tanků a 680 letadel a výhoda obrany v horském terénu.  

Sovětské informační zdroje uvedly, že koncem srpna 1944 přešlo z tisovské armády 42 000 
vojáků v týlovém zařazení na stranu povstání 18 000 vojáků. Mobilizace zvýšila početní stav na 
47 000 mužů. Ve své výzbroji měly povstalecké útvary 40 000 pušek, 1500 lehkých a 200 těžkých 
kulometů, 200 samopalů, 160 děl a minometů, 12 tanků a 21 letadel. Při vpádu německých 
jednotek na Slovensko měli Němci asi 30 000 mužů, ale v dalších dnech přišly další posily, tanky, 
letadla apod. První německá hlášení odeslaná do Berlína počítala, že jejich policejní akce bude do 
4-5 dnů úspěšná. 

Vojenské velení povstaleckých vojsk se upnulo na obranu strategického trojúhelníku Zvolen-
Banská Bystrica-Brezno. V zázemí německé armády bez frontového dotyku se spojeneckou 
armádou, bylo nesmírně těžké uspět s defenzivní formou boje. Dokonce i partyzánské jednoty, 
jejichž největší cena byla v působení v týlu nepřítele, se pod tlakem německých sil, ale někdy i z 
vlastní iniciativy, octly v obraně uvnitř uvedeného trojúhelníku. K boji na frontě nebyly však 
dostatečně připraveny a vybaveny. 

Podle neúplných zpráv ztratili okupanti 10 350 padlých, přišly o 60 tanků, 30 obrněných aut. 
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Nic z tvrzení, že by Sovětský svaz odmítl pomoc, není pravda. Je nutno mít stále na vědomí, že 
dějiny nejsou výrazem jen jedné síly a strany, výsledek je ovlivněn všemi, kteří jsou na scéně. 
Tedy i německou armádou. 

 

Podíl slovenského národa na protifašistickém boji  

Abychom mohli objektivně hodnotit slovenský přínos k protifašistickému zápasu, je vhodné 
vědět, že v roce 1939 tvořili Slováci 12,8 % příslušníků České a Slovenské legie v Polsku. 1. čs. 
divize ve Francii měla ve svých řadách 44,5 % slovenských příslušníků, v 1. čs. brigádě v Anglii 
bylo 14 %, u čs. jednotky na Středním Východě 16,1 %, v 1. brigádě v SSSR 10,2 %. V armádním 
sboru v SSSR 19,8 %, u 2. čs. paradesantní brigády v SSSR 70 %, u 1. smíšené letecké divize v 
SSSR dokonce 91 %. 5. 5. 1945 tvořili Slováci v západní armádě přišlé z Velké Británie 18,3 % 
mužstva.  

Do německého zajetí upadlo včetně povstaleckých vojáků z roku 1944, celkem 17 100 
slovenských vojínů a důstojníků. Československá armáda vytvořená v SSSR a doplňovaná na 
slovenském území až do května 1945 měla ve svých řadách 74 % Slováků. V čs. zahraničních 
armádách sloužilo během druhé světové války a ve slovenském povstání 97 270 Slováků, včetně 
partyzánů. K tomu je nutno přičíst na 3 000 příslušníků ilegálních organizací levicové a 
demokratické orientace.  

Slovenské národní povstání bylo jednou z nejvýznamnějších součástí zápasu za 
osvobození a obnovení společného státu Čechů a Slováků – Československé republiky. 
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Soud v Hradci Králové poprvé v historii prolomil Benešovy dekrety, vdova po 
vojákovi Wehrmachtu ve službách nacistické vojenské rozvědky bude v ČR 
restituovat majetek ve výši 3 miliard korun! Ve výčtu se nachází pozemky, 
budovy, lesy, silnice, úseky železničních tratí, hospodářské statky, kde dnes 

hospodaří soukromí podnikatelé, vodní toky a dokonce celý zámek s 
kompletním mobiliářem, který je národní kulturní památkou! Sudetoněmecký 

landsmančaft triumfuje a označuje rozsudek za precedens pro další žaloby! 

 

Vliv o prorůstání Sudetoněmeckého landsmančaftu do politických procesů v ČR má dnes děsivé a 
šokující pokračování. Zmíněná kauza dědičky Johany Kammerländer po šlechtici Karl Des Fours 
Walderode měla dnes další kolo u krajského soudu v Hradci Králové, kde probíhalo odvolání 
Národního památkového ústavu proti předchozímu rozsudku soudu v Semilech. A krajský soud 
dnes šokoval, když rozsudek nižší instance potvrdil. 

České soudy tak poprvé v historii prolomily Benešovy dekrety a otevírá se tím cesta pro 
žaloby ze strany desítek tisíc potomků sudetských Němců.  

Sudetoněmecký landsmančaft již před chvílí ústy svého šéfa Bernda Posselta uvítal rozsudek 
soudu s tím, že krajané německého původu se konečně dočkali v České republice spravedlnosti. 
Proces “Schwerpunkt” tak dosáhl svého cíle, samotní Češi a jejich české soudy samy o sobě a 
dobrovolně začínají Benešovy dekrety obcházet a neuplatňovat, tedy dochází k procesu tzv. 
abolice, tzn. opuštění právních předpisů bez jejich faktického deklarativního zrušení. A to bylo 
cílem. 

Karl Des Fours Walderode, přestože byl šlechtic, sloužil od roku 1941 do roku 1943 v řadách 
Wehrmachtu. Od 5. září 1941 byl totiž příslušníkem německé vojenské tlumočnické čety, 
ovšem později byl p řeložen na Abwehrstelle Prag (nacistická vojenská rozvědka) jako 
překladatel. V roce 1943 byl propuštěn do civilu, protože se vyreklamoval ke správě svého 
velkostatku. Z historických pramenů není jasné, jakou prací byl pověřen v roce 1942 během 
Heydrichiády, Abwehrstelle koncem dubna a počátkem května 1945 většinu dokumentací a 
archivů spálila pro zakrytí stop po svém působení v Protektorátu. 

Soudci plivli národu do tváře: Dnešní rozsudek v Hradci Králové padl přesně v den 77. 
výročí, kdy nacisté pozabíjeli československé parašutisty ukryté v kostele sv. Cyrila a 
Metoděje po atentátu na Heydricha 

Není jasné, jestli jde o shodu náhod, anebo je to symbol, kterým česká justiční mafie plive do 
tváře českého národa, ale právě dnes 18. června 2019 je to přesně 77. let poté, co německé 
jednotky Wehrmachtu obklíčily v Praze kostel sv. Cyrila a Metoděje a po dlouhém obléhání a po 
proniknutí do kostela pozabíjeli československé parašutisty, kteří se tam ukrývali v rámci operace 
Anthropoid poté, co provedli atentát na říšského zastupujícího protektora a generála policie 
Reinharda Heydricha. 
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Bývalé šlechtické rody, které uspěly se žádostí o vrácení majetku 

• Barto ňové  – Rodu byl vrácen zámek v Novém Městě nad Metují.  
• Belcrediové  – Potomci rodu získali v restituci například zámky v Jimramově, 

Brodku u Prostějova a Brně-Líšni. 
• Colloredo-Mansfeldové  – Rodu byl vrácen například zámek v Dobříši, o další 

majetek se soudí. 
• Bubnové  – Rodu byl vrácen zámek v Doudlebech nad Orlicí. 
• Černínové  – Potomkům rodu byly vráceny například zámky v Dymokurech a 

Hlušicích. 
• Dobrzenští  – Rodině byl vrácen například zámek v Chotěboři. 
• Hildprandtové  – Dědičkám rodu byl vrácen zámek a další nemovitosti v Blatné 

na Strakonicku. 
• Kinští  – Představitelé různých větví rodu v restituci získali například zámky 

v Chlumci nad Cidlinou, Kostelci nad Orlicí, Žďáru nad Sázavou a hrad Kost. 
Vedle toho jim bylo vráceno asi 15 tisíc hektarů půdy. 

• Kolowratové  – Rod restituoval zámky v Rychnově nad Kněžnou, 
Černíkovicích, Týnci u Klatov a lovecký zámeček v Černé Vodě v Orlických 
horách. Kromě budov získali představitelé rodu také 12 tisíc hektarů lesů a 
zemědělské půdy. 

• Lobkowiczové  – Rod patří díky majetku, který získal v restituci, mezi 
nejvýznamnější vlastníky v zemi. Potomci různých větví rodu získali řadu 
zámků, například v Nelahozevsi, Mělníku, Roudnici nad Labem, Hoříně, 
Dolních Beřkovicích, Křimicích, hrad Střekov a Lobkowiczký palác v Praze. 
Kromě zámků získal rod také rozsáhlé lesní pozemky, vinné sklepy a vinařství. 

• Mensdorf-Pouilly  – Rodu byl vrácen zámek v Boskovicích. 
• Podstatzští-Lichtensteinové  – Potomci rodu restituovali například zámek ve 

Velkém Meziříčí. 
• Parishové  – Rodu byl mimo jiné vrácen zámek v Žamberku. 
• Schwarzenbergové  – Orlická větev rodu, reprezentovaná Karlem 

Schwarzenbergem, získala zámky Orlík, Čimelice a Sedlec. Vedle toho 
restituovala zhruba 11 tisíc hektarů lesů a zemědělské půdy, 300 hektarů 
rybníků a řadu budov, například v Praze, Varvařově či Karlově. 

• Šlikové  – Potomkům rodu byl vrácen například zámek v Jičíněvsi. 
• Sternbergové  – Sternbergové získali v restituci zámky Český Šternberk, 

Jemniště, Zásmuky, Březina a Častolovice. Rovněž jim bylo navráceno 4000 
hektarů pozemků a další majetek. 

• Walderode  – Potomci rodu požadují od 90. let vrácení rozsáhlého majetku v 
severovýchodních Čechách, především zámek Hrubý Rohozec a 300 hektarů 
lesa. Odvolací Krajský soud v Hradci Králové potvrdil restituční nárok rodu 
Walderode na vydání panství na Turnovsku. 
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                          Úkoly OV KSČM a ZO KSČM (SSK) na září 2019. 

1. Na úrovni OV KSČM: 

• Vyhodnocení hospodaření OV KSČM za I. pololetí roku 2019. 
• Projednat a zajistit plnění úkolů v souvislosti s konáním VČS ZO KSČM, 

stranických skupin a úkolů souvisejících s konáním okresní konference KSČM v 
okrese, dle schválených POZ. 

• Zajišťovat úkoly související s konáním krajských voleb v roce 2020. 
 

2. Ve výborech ZO KSČM a stranických skupinách: 

• Zabezpečit stanovené úkoly v POZ přípravy a zajištění konání VČS ZO KSČM a 
stranických skupinách. Zabezpečit stanovené úkoly v POZ konání okresní 
konference KSČM. 

• Zahájit přípravu na volební kampaň do krajského zastupitelstva v roce 2020. 
 

3. Na členských schůzích ZO KSČM a stranických skupinách: 

• Zabezpečit konání VČS ZO KSČM a stranických skupin dle schváleného POZ. 
• Zabezpečit stanovené úkoly v POZ jednání okresní konference KSČM, včetně 

stanovených úkolů v přípravě konání krajských voleb v roce. 
 

4. Ekonomické úkoly: 

• Pokračovat ve výběru a placení členských příspěvků na II. Pololetí roku 2019. 
• Vyúčtovávat pravidelně na OV KSČM všech finančních záloh na činnost ZO a 

stranických skupinách KSČM. 
• Provádět kontroly výběru členských příspěvků v ZO a stranických skupinách a 

upřesňování členské základny. 
 

5. Významná výročí v září 2019 : 

• 1. 9. 1939               Začátek 2. světové války 
• 8. 9. 1943               poprava J. Fučíka 
• 21. 9.                      Den tisku 
• 29. - 30. 9. 1938     podepsána Mnichovská dohoda 

 

6. Akce na září 2019 : 

2. září 2019   od 15,00 hodin      porada předsedů ZO a vedoucích SSK       zasedačka č.16 
16. září 2019 od 8,00 hodin        klub zastupitelů magistrátu 
19. září 2019 od 15,00 hodin      zasedání VV OV KSČM                  kancelář předsedy OV 
23. září 2019 od 9,00 hodin        zasedání KV KSČM na okrese                   zasedačka č.16 
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