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První máj 2019 v Ústí nad Labem  

Všimli jste si, že na prvního máje máme v Ústí zpravidla pěkné počasí. I letos, přestože 
to vypadalo na déšť, jak se lidé sešli v sadech, vykouklo sluníčko.  Lidí bylo i tentokráte 
požehnaně.  Sady byly plné květů, to bylo polibků…. 

Už od deváté hodiny vyhrávala skupina Old Boys, která v poslední době provází mnohé 
naše akce a je stále lepší a lepší. 

Před samotným oficiálním zahájením položila delegace okresu a města květiny 
k pomníku Rudoarmějců.  

Předseda OV KSČM Pavel Vodseďálek přivítal a představil našim příznivcům, ale i těm, 
kteří prostě přišli oslavit svátek práce, naše zastupitele, kteří byli zvoleni při podzimních 
komunálních volbách na obvody a magistrát města Ústí nad Labem. Hymna, i se 
slovenskou „Nad Tatrů sa blýská“, sklidila potlesk. 

V hlavním projevu, vystoupil Ing. Lukáš Pařízek (35 let) s projevem k blížícím se volbám 
do Evropského parlamentu. Zde připomněl problematiku, které by se rádi věnovali 
zvolení zástupci KSČM – Levice společně. Hlavním heslem pro blížící se volby bylo 
„NENECHME TO TAK“.  

Závěr oficiální části patřil tradičně Písni práce. 

Oslava svátku práce byla zpestřena vystoupením děvčat ze souboru, Romano Jasnica 
a mažoretek i roztleskávaček z Domu dětí a mládeže. Byly v permanenci atrakce a 
soutěže pro děti, přijeli i motorkáři-veteráni. První máj se i letos v rozkvetlých sadech 
vydařil. 
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Foto: Jirka Capljuk 
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(to co se z veřejně dostupných médií nedozvíte) 
Redakčně neupraveno!!! 

   
Položení květin na Olšanech s "Nočními vlky" 

 
Zdravím přátelé,  
píšu Vám, že jsem včera zvednul zadek, vytáhnul motorku a čekal na „vlky“ na dálnici v 
Průhonicích. Nás Čechů tam bylo přes 140, žádný  hovada, lidé samotáři, nebo po třech. Každý 
chtěl něco udělat než čumět na TV anebo jen psát. Čekalo se na kluky z Ruska přes 2 hod.  
 
Mezi lidmi třeba 70 letý profesor z K. university - pro představu, každý mohl diskutovat, bylo 
to super, ale ta jízda 300 motorek - což nikde nikdo radši neukázal, ačkoliv nás natáčelo tolik 
kamer. To bylo nepopsatelné. Pražané vycházeli z restaurací, každý mával,  kuchaři, číšníci, 
řidiči autobusů a na Václaváku pár zoufalců pod taktovkou  Schapira a toho nešťastníka 
Štětináče, bylo jich tam 20 negativních. Ostatní radost.  
 
Když se nad tím Štětinou zamyslím, je mi ho fakt líto, chtěl určitě plný Václavák a musel tam 
být s 20 feťákama studentama. Když jsem ho viděl ve zprávách večer, hluboce ho lituji.  
 
Pak průjezd přes Vinohrady. Všude lidí kolem, paráda a na Olšanech čekalo v ohromném houfu 
určitě 500 lidí a každý z nás musel projet po jednom v uličce mezi nimi. To se nedá popsat. 
Opravdu i já, co jsem zvednul zadek a sednul na motorku, jsem se cítil jako vítěz.  
 
A na hřbitově, když člověk jde kolem stovky hrobů ruských vojáků, vzorně upravených, tak 
Vám to dojde ještě víc. Ty lidi tam, to bylo opravdu fantastické. Vše absolutně prosté a 
přirozené. Každý z lidí včera musel čekat hodiny a každý to vydržel a stálo to za to.  
 
Chci Vás tady poprosit: příští rok dám všem vědět, odkud se jede, a přijeďte, zvedněte se, 
udělejte si čas, je jedno jestli autem, na motorce nebo pěšky.  
 
Tolik řidičů co troubilo na podporu. Včera to byl opravdu boj za svobodu a to stojí za to. Cítit, 
že nás je opravdu hodně, to je super pocit. Všechny Vás to nabije. Mě se taky  nechtělo, ale to, 
co plkala ČT, že nás osvobodila nějaká spojenecká armáda v čele s Polákama, už byl poslední 
kousek. Tak děkuji všem na motorkách a všem lidem kolem silnice, na mostech a taky světe 
div se, policajti, normálně nám pomohli. Byl příkaz, ať tam nejedeme, a ti policajti na 
motorkách a v autech nás decentně provedli všude bez buzerace atd.  
 
Chvála bohu, jestli se probouzí i v policii normální lidé a ne magoři, jako politici.  
 
Perlička na závěr - v ČT mají bobky, tak tam s kamerou dorazila neoznačená dodávka se třema 
holohlavýma tlustýma pupkáčema, jeden z nich kameraman. Serou všichni strachem, politici, 
televize, realita je úplně jiná. Včera naprostá pohoda, ti kluci ruský taky super, a poslední 
dík  RED EYE CRUE. 
 
Dovoluji si Vám poslat fotografie z dnešního položení květin k památníku padlých sovětských 
vojáků při osvobozování Československa. Předpokládám, že Česká televize Vám to jako 
obvykle neukáže. Někteří motorkáři, co přijeli s "Nočními vlky" měli české vlajky, měli i 
vlajky Kazachstánu apod. 
 
Akce proběhla klidně. 
 
Roman Hronek 
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(reakce na oslavy Dne vítězství) 

Proč vlastn ě v květnu neslavíme vít ězství 
nad nacisty velkou p řehlídkou naší vlastní 

armády, copak už se zapomn ělo na 
hrdiny ze Svobodova armádního sboru?! 

 
Nebylo by správné, aby se vzdala každý rok čest Čechoslovákům, kteří přispěli k 
osvobození Československa? To jejich krví byla zalita česká a slovenská zem od Dukly 
až po Prahu! Vždyť při osvobozování Československa padlo 3 500 vojáků z 1. 
Československého armádního sboru (a to ještě nepřipomínám, kolik jich padlo při 
bránění Sokolova a osvobozování Ukrajiny a časti území Polska)!  
Přestože mnozí političtí prozápadní řiťolezci povyšují 116 padlých Američanů nad 139 
000 padlých Sovětů zabitých v bojích při osvobozování Československa, možná by 
mohli projevit aspoň trochu patriotismu a vzdát čest a projevit úctu našim vlastním 
padlým hrdinům! Pokud ani toho nejsou schopní, mohlo by lidem snad už konečně dojít, 
jaký šmejdi, vládnou naší zemi, a že je načase s tím začít něco dělat, dokud vůbec 
nějakou zemi ještě máme! Námětem k napsání tohoto článku byl nevinný dotaz ruské 
přítelkyně jednoho mého facebookového přítele, která se zeptala (když viděla kolem 
sebe mávat lidi americkými vlaječkami), kde je naše česká armáda a naše národní 
hrdost, vždyť Češi přece společně se Slováky také bojovali a umírali, aby byla naše 
krásná země zase svobodná! Neměli by tedy Češi vzdávat úctu a hold především jim?! 
Tato otázka položená Ruskou je jakousi morální fackou celé naší zemi! Ona se zeptala, 
proč oslavujeme více Američany, než Sověty, kterých padlo při osvobozování naší země 
tisíckrát více! Ona se zeptala, proč neoslavujeme své vlastní hrdiny! Její vlastenecká 
ruská mentalita jí nedovolí chápat naše české pokrytectví, s nímž popíráme svůj podíl 
na osvobození vlastní země a zavíráme oči nad zásluhou hrdinných vojáků ze 
Svobodova armádního sboru jen proto, že bojovali bok po boku s vojáky slavné Rudé 
armády! Je mi smutno a stydno, že tuto otázku musela nakonec položit cizinka a 
nenapadla žádného Čecha, kterého znám. Nechápu, proč vlastně každý rok 
nepochoduje Prahou česká armáda a nevzdává hold našim vlastním hrdinům-
osvoboditelům! 
Dospěli jsme snad tak daleko, že se bojíme být pyšní na svůj vlastní národ a své vlastní 
hrdiny a dokážeme být patrioty jen při MS v hokeji?! 
Autor: L. Kašuka 

Fotky z letošního MS v hokeji Bratislava - Slavín 
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POZNALI JSTE RUSKÉ HOKEJOVÉ HVĚZDY??? 
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 z pohledu KSČM 

I když letošní volby do Evropského parlamentu p řinesly vyšší volební ú čast, než 
ty p řed pěti lety, a to i pro KS ČM, ve výsledku levice ztratila a mandát do 
Europarlamentu obhájila pouze Kate řina Kone čná. 

KSČM bude mít jen jednoho europoslance oproti dosavadním třem a to i přes to, že 
získala téměř stejný počet hlasů jako v minulých volbách do evropského parlamentu. 
V celkovém objemu ale klesla na 6,94 procenta (oproti 10,98 procenty před pěti lety). 
»Děkujeme všem voličům, kteří k volbám přišli, a děkujeme za podporu české levice. 
Výsledek voleb je velkým závazkem pro nás všechny. A věřím, že většina kandidátů za 
Českou levici společně ještě neřekla své poslední slovo a do budoucna budou dále 
pracovat na naší politice a společném úsilí o lepší život nás všech« řekl po vyhlášení 
výsledků předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip .  

 

Pro českou levici letošní volby znamenají menší sílu v Evropském parlamentu. To ale 
podle europoslankyně Kateřiny Kone čné nijak neomezuje její budoucí práci, ba 
naopak. »Moje práce bude nyní o to usilovnější, protože chceme i nadále bojovat a 
řešit problémy v zájmu České republiky. Prioritou i nadále zůstává rovná kvalita 
potravin, ale i energetika, nebo problém vlastnictví zbraní, které dosud řešili moji 
kolegové, a mnohé další« zdůraznila Kateřina Konečná. »V první řadě chci ale 
poděkovat voličům, za jejich podporu, ale také všem kandidátům za jejich úžasnou 
týmovou práci i za práci mnoha dalších, kteří naší kampaň podporovali a vedli. A 
v neposlední řadě i své rodině, která to vše v této době zvládla« dodala 
europoslankyně.                                                                                                                                         
Zdroj: HaNo 
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Výsledky voleb v Ústeckém kraji 

 účast 
% 

ANO ODS Piráti TOP SPD  KDU KSČM 

Ústecký 
kraj 

22,04 28,74 12,48 11,54 8,28 11,13 2,07 9,17 
okr. DC 22,57 29,10 10,93 11,45 8,68 11,92 2,32 8,20 
okr. CV 19,00 29,68 11,20 10,62 7,46 12,52 1,75 9,11 
okr. LT 26,00 25,64 15,57 13,54 8,70 7,90 3,08 10,07 
okr. LN 24,23 29,98 12,57 10,17 7,31 10,23 2,02 11,02 
okr. MO 19,28 32,71 10,90 10,11 7,13 12,09 1,52 9,55 
okr. TP 20,71 28,71 12,94 10,62 8,00 12,60 1,91 8,92 
okr. ÚL 23,06 26,97 12,50 13,27 10,06 11,28 1,54 7,78 

Zdroj: statistický úřad 

Více na www.usti-kscm.cz  

Volební štafeta v Ústí nad Labem 

V pátek 10. května po celý den probíhala po městě volební štafeta do Evropského 
parlamentu. Na toto setkání s občany přijeli do Ústí n/L tyto kandidáti Ing. Lukáš 
Pařízek, Ing. Jaromír Kohlíček a Anna Vaculíková. Kandidáty doprovázeli členové 
KSČM a to Jan Janeček, Jana Vlková a Vojtěch Kosař. S občany po městě 
kandidáti hovořili a vysvětlovali jim proč jít k volbám. Při té příležitosti jim 
rozdávali volební noviny a propagační předměty. Větší zastávky byly na Mírovém 
náměstí, Lidickém náměstí, u Hlavního vlakového nádraží, ale také i v jiných 
částech města. Občané se kandidátů ptali na řadu věcí ohledně Evropského 
parlamentu. Tato akce byla dobrá a končila v odpoledních hodinách. 

J. Vlková, J. Janeček foto 
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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   

 
 
O B S A H:                                                                             
                                                                                       strana 

                ZÁKLADNÍ  POZNATKY  Z VÝZKUMU …………………….….   2 
 
Ú V O D    
 Obsahové zaměření výzkumu ………………………..…..………  3 
 Metoda, organizace a průběh výzkumu …………………….……    3  
 Struktura a charakteristika souboru dotázaných …………………  5 
 
VÝSLEDKY SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

1. Spokojenost seniorů se svým životem ………………………  7  
2. Hodnocení vlastní ekonomické situace a životní úrovně ….   8  
    Průměrný měsíční příjem seniorů 
3. Zdravotní stav seniorů a využívání sociálních služeb …….  8 
4. Bydlení seniorů …………………………………………..…..  9  
5. Dovolené, volný čas a záliby seniorů ……………………….   12 
6. Pomáhání dětem a vnukům …………………………………     13 
7. Vztahy mezi seniory a populací …………………………..…  13  
    Názory na pozornost věnované seniorům  
    Pociťování újmy, vydírání, násilí   
    Zkušenosti s mladšími občany   

8. Největší problémy seniorů …………………………….……. 15 
9. Informační periodikum pro seniory ………………….……. 15 
10. Poznatky o seniorech z jiných výzkumných zdrojů ….….. 16 
 

 
Výzkum vedli a zprávu zpracovali Ing. Lubomír Vacek, CSc. a Bc. Jan Klán, 

odborně spolupracovala Alžběta Hájková. 
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ZÁKLADNÍ POZNATKY Z VÝZKUMU 

 
SE SVÝM DOSAVADNÍM ŽIVOTEM  

JE SPOKOJENO 42 % ČESKÝCH SENIORŮ, NESPOKOJENO 24 % 
 

SVOJI SOUČASNOU EKONOMICKOU SITUACI A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ 

HODNOTÍ 63 % SENIORŮ JAKO PRŮMĚRNOU 
 

 ČÁST JICH VŠAK SVOJI ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ HODNOTÍ  
JAKO SPÍŠE ČI VELMI ŠPATNOU – 27 %,  JAKO DOBROU JEN 10 %. 

 
SVŮJ ZDRAVOTNÍ STAV HODNOTÍ SENIOŘI RŮZNĚ:  

VCELKU DOBŘE 55 %, SPÍŠE HŮŘE 41 % 
  

SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU SENIORY VYUŽÍVÁNY MÁLO,  
NEVYUŽÍVÁ JE 81 % SENIORŮ 

  
VÍCE JAK POLOVINA SENIORŮ BYDLÍ VE SVÉM VLASTNÍM DOMĚ, BYTĚ 

  
VĚTŠINA DOTÁZANÝCH VYJADŘUJE JISTOTU SVÉHO BYDLENÍ,  

AVŠAK TŘETINA JICH SDÍLÍ URČITÉ OBAVY 
   

ZÁVISLOST SENIORŮ NA SVÉM BYTĚ JE PODSTATNÝM ZNAKEM  
JEJICH ŽIVOTA - 82 % JICH ZDE TRÁVÍ SVŮJ VOLNÝ ČAS 

 
ZAHRADNIČENÍ JE MEZI SENIORY NEJOBLÍBENĚJŠÍ ČINNOSTÍ 

 
44 % SENIORŮ POMÁHÁ PŘI VÝCHOVĚ A HLÍDÁNÍ D ĚTÍ  

 
PŘES POLOVINU SENIORŮ NEMÁ POCIT JAKÉHOKOLI ÚTLAKU 

 
PŘES POLOVINU DOTÁZANÝCH MÁ S MLÁDEŽÍ DOBRÉ ZKUŠENOSTI 

 
SENIOŘI VIDÍ NEJVĚTŠÍ PROBLÉM VE ZDRAVÍ  

– VE ZDRAVOTNICKÉM SYSTÉMU A VE VLASTNÍM ZDRAVOTNÍM STAVU 
 

(pokra čování dle obsahu bude v p říštím čísle) 
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Úkoly OV KSČM a ZO KSČM (SSK) na měsíc červen 2019 

 

1) Na úrovni OV KSČM:  

• projednat závěry Celostranických konferencí KSČM 
• projednat hodnocení voleb do Evropského parlamentu 
• projednat hodnocení plánu práce za I. pololetí roku 2019 a plán práce OV KSČM na II. 

Pololetí roku 2019 
• projednat a schválit POZ VČS  ZO KSČM a stranických skupin včetně POZ jednání 

OK KSČM. 
 

2) Ve výborech ZO KSČM a SSK: 

• projednat hodnocení plánů práce za I. pololetí roku 2019 a schválit plán práce na  
II. pololetí roku 2019 

• seznámit se s hodnocením Celostranických konferencí KSČM a hodnocení Evropských 
voleb 

 

3) Na členských schůzích ZO KSČM a v SSK: 

• projednat závěry Celostranických konferencí KSČM, závěry hodnocení voleb do 
Evropského parlamentu 

• projednat hodnocení plánu práce ZO KSČM, SSK za I. pololetí roku 2019, schválit plán 
práce na II. Pololetí roku 2019 

 

4. Ekonomické úkoly: 

• projednat placení a odvod členských příspěvků od členů ZO KSČM a SSK na 1. -2. 
čtvrtletí roku 2019 

• pokračovat ve výběru příspěvku na sjezd KSČM a příspěvků na 2. a 3. čtvrtletí roku 
2019 

 

5. Významná výročí: 
1. června                        Mezinárodní den dětí 
10. června 1942             Vyhlazení Lidic 
24. června  1942            Vyhlazení obce Ležáky 
22. června 1941             Přepadení SSSR fašistickým Německem začátek II. světové války 
 
6. Akce na červen 2019: 
3. června 2019  od 15,00 hodin   porada předsedů ZO KSČM a SSK    kancelář před. OV 
6. června 2019  od 16,00 hodin   zasedání VV OV KSČM                     kancelář před. OV 
27. června 2019  od 15,00 hodin zasedání VV OV KSČM                     kancelář před. OV 
27. června 2019  od 16,00 hodin zasedání pléna OV KSČM                  zasedačka OV 
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¨Pokud byste měli nápady ke zkvalitnění Zpravodaje 

 (vizualizace, články, podněty, co v něm chcete mít atd.)  

prosím pište na www.usti-kscm.cz/kontakt 

   


