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OV KSČM Ústí nad Labem                                            PROSINEC 2018                    

www.usti-kscm.cz      ov.usti@kscm.cz           ovkscm.ul@quick.cz 

  

 

 

Příjemné prožití vánočních svátků, 
v novém roce mnoho 

štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů 
Vám přeje OV KSČM Ústí nad Labem 
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Informace o ustavujícím zasedání Zastupitelstva sta tutárního m ěsta 

Ústí nad Labem  

ze dne 19. 11. 2018 

 

První ustavující zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem, proběhlo dne 
19. listopadu 2018 od 16,00 hodin v zasedací místnosti magistrátu města Ústí 
nad Labem.  

Na základě podepsané koaliční dohody mezi hnutím ANO, UFO, ODS a Pro 
Zdraví a sport byl zvolen primátorem m ěsta  většinou 19 hlasů lídr vítězného 
ANO Petr Nedv ědický . 

Dále byli zvoleni 4 náměstci  a to: 1. náměstek primátora města Věra 
Nechybová  za UFO, Tomáš Vlach  ANO, Pavel Tošovský  ODS a Michal 
Ševcovic  Pro Zdraví a sport. 

Dále byli zvoleni radní  města: Eva Fialová  ANO, Tomáš Kirbs  ANO, Lukáš 
Konečný  UFO a Miroslava Lazarová  ODS. 

Na tomto zasedání byly také zvoleny 7 členné výbory Zastupitelstva města 
Ústí nad Labem, kde za předsedy  těchto výborů byli zvoleni: kontrolní výbor 
- Gabriela Hubá čková  KSČM a finan ční výbor - Pavel Vodse ďálek  KSČM. 
Jejím členem se stala i Jaroslava Šamsová KSČM. 

Naši zastupitelé při hlasování o vedení města a rady se zdrželi hlasování, při 
hlasováních o jednotlivých výborech jsme hlasovali pro. 

Proběhla též ustavující zasedání na obvodních radnicích Střekov, Neštěmice, 
Město a Severní Terasa. Totéž proběhlo v jednotlivých obcích našeho okresu.  

Informace o tom jaké máme v těchto zastupitelstvech zastoupení, budete 
informováni po ustavujícím zasedání okresního klubu zastupitelů KSČM. 

 

                               Pavel Vodseďálek, předseda OV KSČM v Ústí nad Labem 
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Moje p řiznání 

Za účast na demonstraci k 17. listopadu jsem dostal zaplaceno 2 500 Kč! 

Patrně i vy jste již během tohoto víkendu zaznamenali v médiích informace o 
tom, že ne vše kolem sobotní demonstrace na Staroměstském náměstí bylo 
tzv. "čisté". Dovolte mi proto, abych vás se svou osobní zkušeností seznámil 
i já.  

V sobotu 17. listopadu po obědě jsem se rozhodl, že si udělám pár fotografií 
podzimní Prahy. Vydal jsem se proto na svou oblíbenou trasu na Petřín a 
odtud jsem pokračoval přes Strahovský klášter a přes neprávem opomíjenou 
(leč o to malebnější) uličku Nový svět až na Hradčanské náměstí. Zde mě 
téměř až zaskočilo obrovské srocení neuvěřitelného počtu lidí. Samozřejmě, 
že jsem velice dobře věděl, že se v ten den slaví státní svátek, ale i tak mě ta 
ohromná masa lidí překvapila. Ještě předtím, než jsem se v nastalé situaci 
vůbec zorientoval, přistoupila ke mně sympatická dívka (patrně 
vysokoškolská studentka) a se slovy: "Chcete si přivydělat?" mě k sobě téměř 
až přivinula. Celý zmatený a zaskočený nenadálou a zcela nečekanou přízní 
tak nádherného stvoření (dívka byla skutečně velice atraktivní) jsem pouze 
tiše hlesl: "Ano." V ten moment mi dívka téměř až vrazila do ruky letáček s 
textem "Demisi!" a opodál stojící mladík přispěchal s transparentem "Babiše 
do koše!", který mi se stejnou razancí vložil do obou rukou. Dívka mi ještě 
stačila říci, že výplata bude po 20:00 před Domem u Zlatého prstenu v Týnské 
ulici, že dostanu 2 500 Kč na ruku a že musím předložit leták s textem 
"Demisi!", takže abych ho neztratil, jinak že bych nic nedostal. Chtěl jsem se 
jí zeptat, co to má celé vlastně znamenat, že ničemu z jejích slov nerozumím, 
že jsem si pouze přišel udělat pár snímků pražských památek, když v tom se 
celý průvod dal do pohybu a mně nezbylo nic jiného, než jít také... 

Vůbec nic jsem nechápal - co a proč se kolem mě děje, ale vidina 2 500 Kč 
(čistého!) za necelých 5 hodin mého času byla až příliš lákavá. Hned jsem si 
začal představovat, kolik kinofilmů si za ně pořídím a rázem mi bylo veseleji 
na duši. A tak jsem celou cestu poctivě a z plných plic skandoval. Tu "Demisi", 
tu "Babiše do koše!", tu "Ať žije Havel!" a já nevím jaké další pokřiky. Pravda, 
sem tam jsem to trochu flákal, to když třeba celý průvod přecházel přes Vltavu 
a já se kochal a nechal unášet nádhernými panoramaty Pražského hradu a 
Petřína. Razantní a velice bolestivé bodnutí transparentem pod moje žebra 
od jedné mojí "kolegyně" a její přísně znějící: "Skanduj pořádně!" mě ale 
rychle vrátilo do reality, já jsem rázem pochopil, kvůli čemu v průvodu jsem, a 
počal jsem opětovně nadšeně skandovat...  
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Čas plynul poměrně rychle i poté, co celý průvod dorazil na Staroměstské 
náměstí a netrvalo dlouho, bylo tu vytoužených 20:00. V ten moment se celé 
- do té doby stojící, náměstí dalo do pohybu směrem do navazující Týnské 
ulice, k Domu U Zlatého prstenu, k předem avizovanému výplatnímu místu. 
Ač početný dav čítal odhadem několik tisíc lidí, vše probíhalo naprosto hladce 
a já jsem tak již ve 20:45 hrdě třímal v ruce svých 2 500 Kč (a odznáček s 
podobiznou George Sorose k tomu) a hned poté spokojeně pospíchal do 
oddělení fotografických potřeb do obchodního domu Kotva, abych zde 
zakoupil sadu nových kinofilmů...  

O to větší (a bolestnější) překvapení pro mě potom bylo, když jsem se druhý 
den z televizního zpravodajství postupně dozvídal, čeho jsem to vlastně ve 
skutečnosti byl v sobotu v podvečer součástí. A téměř mě až dopálilo, jak 
zákeřně bylo zneužito mé touhy po nových kinofilmech k pochybným 
politickým záměrům ze strany ještě pochybnějších zájmových skupin.  

Přijměte proto vy všichni, kteří se od sobotní demonstrace hrstky pochybných 
zaprodanců jednoznačně distancujete, mou upřímnou omluvu za to, že jsem 
takto vážně, i když zcela nechtěně a neúmyslně, pochybil. A stejně tak se 
omlouvám i panu premiérovi: 

Je mi to upřímně líto, pane Babiši a slibuji Vám, že již nikdy podobnou chybu 
neudělám.  

Autor: Filip Fuchs | pondělí 19.11.2018 

Zdroj: https://filipfuchs.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=688445 
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Tiskové prohlášení První mezinárodní konference pro ti zahrani čním 
vojenským základnám USA a NATO 

První mezinárodní konference proti vojenským základnám USA a NATO proběhla 16.-18. 
listopadu (2018) v Liberty Hall v irském Dublinu. Na konferenci bylo přítomno téměř 300 
účastníků z více než 35 zemí z celého světa. Na konferenci promluvili řečníci zastupující 
země ze všech kontinentů, včetně Kuby, Argentiny, Brazílie, Kolumbie, Spojených států, 
Itálie, Německa, Portugalska, Řecka, Kypru, Turecka, Polska, Spojeného království (V. 
Británie a Irska), Irské republiky, České republiky, Izraele, Palestiny, Keni, Demokratické 
republiky Kongo, Japonska a Austrálie. 

Tato konference byla prvním organizovaným úsilím nově zahájené Globální kampaně 
proti vojenským základnám USA a NATO, tvořené více než třiceti pěti mírových, právních 
a ekologických organizací a podporované více než sedmi sty dalších organizací a 
aktivistů z celého světa. Na tuto mezinárodní konferenci nás společně přivedl souhlas se 
zásadami, načrtnutými ve společném prohlášení Globální kampaně, jež účastníci 
konference odsouhlasili. 

Účastníci konference vyslechli - a sdíleli se zástupci organizací a hnutí, bojujících po 
celém světě za zrušení zahraničních vojenských základen - fakta o agresích, 
intervencích, úmrtích, ničení a poškozování zdraví a životního prostředí, jež způsobily 
vojenské základny celému lidstvu vedle hrozeb a porušování svrchovanosti 
"hostitelských" zemí. 

Účastníci a organizátoři konference zásadně souhlasili, že nejen odmítají všechny 
vojenské základny, ale považují téměř tisícovku vojenských základen USA a NATO, 
zřízených po celém světě a představujících hlavní pilíře globální imperialistické nadvlády 
USA, států NATO a Evropské unie, za největší ohrožení míru a lidstva, ale také že musí 
být všechny zavřeny. Vojenské základny států NATO jsou vojenským vyjádřením 
imperialistického zasahování do života svrchovaných zemí ve jménu dominantních, 
finančních, politických a vojenských zájmů kvůli kontrole nad energetickými zdroji, 
dopravními trasami, trhy a sférami vlivu, s jasným porušováním mezinárodního práva a 
Charty OSN. 

Účastníci konference vyzývají organizace a hnutí, jež souhlasí s výše uvedeným, aby 
úzce a koordinovaně spolupracovaly v rámci Globální kampaně na organizování a 
mobilizování veřejnosti celého světa proti vojenským základnám USA a NATO. 

Spolu výzvou k uzavření vojenských základen USA a NATO jsme přesvědčeni, že 
uzavření základen a vojenských zařízení v určitých zemích a oblastech vyžaduje zvláštní 
pozornost mezinárodního hnutí. Patří sem například americká základna Guantanamo na 
Kubě, základny USA na Okinawě a v Jižní Koreji, v německém Rammsteinu, v Srbsku a 
staré i nové základny USA a NATO v Řecku a na Kypru, zřízení nového Afrického 
velitelství USA (US African Command; AFRICOM) s přidruženými vojenskými základnami 
v Africe, četné základny NATO v Itálii a Skandinávii, letiště Shannon v Irsku, používané 
jako vojenská základna USA a NATO, a nově zřízené základny Spojených států, Francie 
a jejich spojenců na syrském území a kolem něj. 
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K pokračování naší společné globální kampaně v solidaritě se spravedlivou věcí národů 
v boji proti zahraničním vojenským agresím, okupacím a zasahování do jejich vnitřních 
záležitostí a proti ničivým dopadům činnosti těchto základen na životní prostředí a zdraví, 
účastníci souhlasili s doporučením a podporou koordinovaných akcí a iniciativ v příštím 
roce (2019), jež posílí globální hnutí a rozšíří činnost a spolupráci a posunou je kupředu. 
Konference podporuje globální masové mobilizace proti Summitu k 70. výročí NATO, 
pořádanému 4. dubna 2019 ve Washingtonu DC, a související protesty v členských 
zemích NATO i jinde ve světě, jako další krok k tomuto cíli. 

Deklarujeme solidaritu s desítky let trvajícími snahami kubánského lidu o navrácení 
území Guantanama, nezákonně okupovaného Spojenými státy, a vyhlašujeme podporu 
6. mezinárodnímu semináři za mír a zrušení zahraničních vojenských základen, 
organizovanému sdružením MOPAZ 4.-6. května 2019 v Guantanamu na Kubě. 

Účastníci vyjadřují nejsrdečnější díky a vděk Irské alianci za mír a neutralitu (PANA) za 
velkorysou pohostinnost a podporu při uspořádání této historické konference. 

Přijato účastníky 

První mezinárodní konference proti vojenským základnám USA a NATO 

18. listopadu 2018 

Dublin, Irsko 

Zdroj: www.ksm.cz (komunistický svaz mládeže) 

 



7 

 

      Úkoly okresní organizace KSČM v Ústí nad Labem prosinec 2018. 
 
 
1) Na úrovni OV KSČM: 
 

• Zabezpečit projednání rozpočtu OV KSČM na rok 2019 včetně stanoviska ORK 
• zabezpečení jednání členských schůzí listopad – prosinec 2018 ve všech ZO KSČM 

a stranických skupinách 
• vyhodnotit plán práce za rok 2018 a zpracovat plán práce OV KSČM na rok 2019 

 
 
2) Na úrovni ZO KSČM a stranických skupin: 
 

• zabezpečit jednání členských schůzí ZO KSČM a stranických skupin se 
stanoveným programem 

• vyhodnotit hospodaření za rok 2018 
• vyhodnotit plány práce za rok 2018 
• schválit rozpočet na rok 2019 a plán práce na rok 2019 

 
 
3) Na členských schůzích ZO KSČM a stranických skupinách: 
 

• vyhodnotit rozpočet za rok 2018. Vyhodnotit plán práce za rok 2018 
• schválit rozpočet na rok 2019. Schválit plán práce na rok 2019 
• začít projednávat materiály k vnitrostranické diskusi 
• schválit stav členské základny k 31.12.2018 

 
 
4) Ekonomické otázky: 
 

• dovybrat a odevzdat členské příspěvky do 15.12.2018 
• uzavřít pokladní knihy ZO KSČM a stranických skupin za rok 2018. Odevzdat 

všechny finanční prostředky a pokladní knihy do 15.12.2018 na OV KSČM 
 
 
5) Plán akcí na prosinec 2018: 
1. 12. 2018     od 20,00 hodin     Zábava KSČM v Apollu  příznivci KSČM 
3. 12. 2018     od 15,00 hodin     porada předsedů ZO a vedoucích SSK          zasedačka 
OV 
13. 12. 2018   od 15,00 hodin     zasedání VV OV KSČM                   kancelář předsedy 
OV 
13.12.2018     od 16,00 hodin     zasedání pléna OV KSČM               zasedačka číslo 16 
OV 
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