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Letošní první máj v Ústí nad Labem se 

vydařil 

Do Městských sadů letos přišlo rekordních 5 a půl tisíce lidí. Stejně jako v minulých 
létech na této lidové slavnosti nechyběly stánky s občerstvením, různými dárky, 
cukrovím, balónky. Samozřejmostí jsou soutěže pro nejmenší, poníci, skákací hrad. 
Pro ty starší tady byli i motocykloví veteráni. Před podiem vystoupily tradičně 
mažoretky, nově i romský taneční soubor a nechyběla ani hudba. 

Pavel Vodseďálek, předseda OV KSČM, vedl delegaci, která položila květiny u 
pomníku rudoarmějců, a poté zahájil oficiální část oslavy. 

Letošní oslavu Svátku práce v našem městě prolínaly dvě události, krajské a senátní 
volby a bezvládí na Ústecké radnici. Oběma tématům se věnovali hlavní řečníci 
Hejtman Ústeckého kraje a vedoucí kandidát pro volby do krajského zastupitelstva 
Oldřich Bubeníček především  poděkoval voličům za důvěru v předešlých krajských 
volbách kdy KSČM zvítězila  a řekl, že levicová koalice v našem kraji si vedla 
mimořádně dobře. Podařilo se zastavit některé nevýhodné akce, nemocniční gigant, 
Krajská zdravotní a.s., se zbavil miliardového dluhu a již dva roky hospodaří 
v kladných číslech. Přesto nadále vylepšuje materiální podmínky, nakupuje 
nejmodernější zdravotnickou techniku a buduje nové nebo modernizuje starší objekty. 
Jiným kladným příkladem je obnova téměř dva roky stojícího Regionálního operačního 
programu. Zatímco ministr financí Nečasovy vlády chtěl po kraji zaplatit 2 miliardy, 
jinak se s krajem bavit nehodlal, Fišerova vláda jednala uvážlivě, a i když to kraj 
zatížilo, přece jenom sjednané podmínky byly akceptovatelné. Z tohoto programu se 
nakonec v kraji podařilo proinvestovat téměř celou částku. Kraj vybavil a modernizoval 
většinu středních škol, přispěl na opravu památek, na kulturu, sport, dopravu. Oldřich 
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Bubeníček ujistil účastníky, že KSČM je připravena, pokračovat i nadále v práci pro lidi 
v našem kraji a věří, že i tentokráte dostane důvěru voličů. 

Gabriela Hubáčková, poslankyně PČR, hovořila k situaci, kdy téměř půl milionů lidí 
hledá práci a na druhé straně je zde skupina těch kteří zbohatli, nebo jim byly 
vytvoření nadstandardní příjmové podmínky, restituenti, někteří dobře placení členové  
státního aparátu. Zatímco první bojují o holou existenci, těm druhým, většinou, je 
jedno jak dopadne naše země, jen když z toho budou mít prospěch. Varovala také 
před lhostejností, se kterou přihlíží vedení našeho státu ke konfliktům ve světě. 
Bohužel situace není vůbec taková, aby nás nechávala klidným. Válečná jiskra může 
velmi brzy přeskočit i k nám. 

Kandidát na senátora za KSČM ve volebním obvodě 31 je rodilý ústečan, JUDr. Mgr. 
Stanislav Körner. Ten se krátce představil a řekl, jak by si představoval svoji práci ve 
prospěch svých voličů. Velkou většinu svých námětů ke zlepšení práce Senátu uvedl 
v rozhovoru, který byl součástí Májového SEVERU, (SEVER byl týdeník pro ústecký 
okres, do roku 1989). Ten, spolu s Majovými Halo novinami rozdávali dobrovolníci 
účastníkům oslavy. 

Závěrečné slovo patřilo tradičně předsedkyni klubu zastupitelů za KSČM a čestné 
předsedkyni LKŽ, PaedDr. Květoslavě Čelišové. Řekla, že komunální volby v Ústí se 
nepovedly. Díky tomu, že přišlo poměrně málo lidí volit, také proto, že lidem kolem 
Činoherního studia se podařilo k volbám dostat hodně příznivců, zvítězili ti, kteří 
vládnout neuměli. Koalice této skupiny se zastupiteli ANO, šlo o nesourodý klub, 
vesměs dosud politicky neangažovaných jedinců, orientovaných od leva do prava, 
osm měsíců vydržela vládnout, ale s naprosto žalostnými výsledky. Zadlužené město 
Ústí si nemohlo takový přepych dovolit. Nakonec tedy došlo ke shodě těch, kteří chtěli 
zabránit katastrofě, a vzniklo nové uskupení, které podporovali zastupitelé ČSSD, 
ODS a naši členové zastupitelstva. Zjednodušeně, propad se zastavil, začalo se dařit. 
Bohužel nová opozice nelenila a podařilo se jí rozbít radu. Město je bez vedení a o 
jeho chodu bude rozhodovat zastupitelstvo. Zatím není shoda na tom jak dál. Květa 
Čelišová však slíbila, že naši zastupitelé udělají vše pro to, aby tato nepříznivá situace 
byla vyřešena co nejdříve, ve prospěch obyvatel města. 

Oslava pokračovala kulturním programem a kandidáti se rozešli mezi účastníky, kde 
s nimi řešili připomínky a diskutovali. 

Oslava 1. Máje se v Ústí vydařila. 

Petr Brázda 
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Fotky – Ji ří Capljuk 
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IX. Sjezd KSČM z pohledu člena ÚV KSČM Pavla Vodseďálka. 

Dne 14. a 15. května 2016 proběhl v Praze v TOP Hotelu IX. Sjezd KSČM. Jak bylo 

možno předpokládat, program sjezdu obsahoval v první řadě zprávy, a to o činnosti 

strany, o hospodaření, o činnosti ÚRK a ÚROK. Nechyběly návrhy statutu revizních 

komisí a rozhodčích komisí KSČM, byly zde také materiály Strategického směřování a 

hlavní úkoly strany po IX. Sjezdu KSČM. Informace o analýze období před rokem 1989. 

Devět priorit IX. Sjezdu KSČM a Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM 

a úpravy Stanov KSČM. 

Sjezd potvrdil nové složení ÚV KSČM, tj. Členy zvolené na okresních konferencích před 

sjezdem a zvolil nové vedení KSČM. Tradičním zahájením sjezdu byla naše hymna, 

kterou si zazpívalo jenom poměrně málo účastníků. Ani závěrečná Internacionála 

neukázala mnoho zpěváckých výkonů. Mezi těmito dvěma písněmi proběhl celý sjezd. 

Protože v předsjezdové diskuzi byla s IX. sjezdem spojena velká očekávání, jistě je na 

místě dostatečně rychle předat nabyté zkušenosti. V předvečer sjezdu byli pozváni 

vedoucí funkcionáři / předseda, místopředsedové/, pracovníci zahraničního oddělení a 

poslanci EP na setkání se zahraničními delegáty sjezdu. V příjemném prostředí 

restaurace byla možnost hovořit s delegací KS Ukrajiny, KS Ruské federace, Portugalské 

KS, strany AKEL / z Kypru/ a Die Linke z Německa. 

První den jednání přinesl poměrně hladkou registraci delegátů a bezproblémové 

zahájení jednání. Delegáti obdrželi předem kompletní materiály sjezdu, poznámkový 

blok, tužku, delegační lístek a visačku se jménem. Lístky i visačky byly očíslovány, moje 

číslo mandátu bylo 162. Na lavicích delegáty očekávaly desky, v nichž pro každou řadu 

stolů byly shromážděny kopie dopisů sjezdu (šlo o dopisy jednotlivců i stranických 

organizací). Později byly všem delegátům rozdány pozdravy jednotlivých bratrských 

stran (mimo jiné FKS, AKEL, KKE, KSU, KPRF). Při příchodu jsme obdrželi zajímavou 

smlouvu mezi organizací FUTURA ART a MARKETINGOVÝM CENTREM PROFIL. Smlouva 

zní na jeden milion korun. Dalším materiálem bylo Provolání k delegátům IX. Sjezdu 

KSČM podepsané Josefem Skálou. Při úvodních procedurách byla zamítnuta sloučená 

diskuze a byl předán souhrn kandidátů na jednotlivé volené funkce. Návrh programu, 

skrutátorů, pracovní předsednictvo, v kterém byl za náš Ústecký kraj Oldřich 

Bubeníček, Pavel Vodseďálek. Dále byl projednán časový harmonogram, jednací a 

volební řád a pracovní komise byly schváleny bez velké diskuze. Pouze v jednacím řádu 

byl rozšířen čas kandidátů na volené funkce na maximálně 5 minut (to ovšem 

vybraným jedincům nebránilo v překročení časového limitu). V diskuzi v obou dnech 

vystoupila cca 1/3 delegátů a všichni kandidáti na volené funkce, přičemž Stanislav 

Grospič, Otakar Zmítko a Ludvík Šulda svoji kandidaturu stáhli, stejně jako Josef 

Gottwald. Naopak mezi kandidáty na místopředsedu se nově objevil soudruh Martin 

Juroška, který stejně později kandidaturu vzdal. 
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Úvodní vystoupení Vojtěcha Filipa bylo poměrně stručné, a kromě jiného konstatoval, 

že letos oslavujeme 95. let od založení KSČ a 70 let od vítězství v parlamentních 

volbách v roce 1946(jeho vystoupení vyšlo v Haló novinách). Zpráva v návrhu 

dokumentů IX. Sjezdu nabyla v úvodním slově citována / bude k dispozici po vytištění 

pro okresy v srpnu 2016 a každý si ji bude moci přečíst/, stejně jako další zprávy 

obsažené v brožurce návrhů dokumentů (zpráva ÚRK, ÚROK i zpráva o hospodaření 

KSČM). 

Diskuze začala řadou kritických vystoupení, která konstatovala nutnost jasného 

směřování strany. Zdravice zahraničních hostů zdůrazňovaly důležitost mezinárodní 

spolupráce, boje za mír a kritickou hospodářskou situaci ve světě (vliv NATO, 

neoliberální kapitalizmus, snaha šířit protikomunistickou hysterii). 

Soudruzi z Ukrajiny v čele s předsedou K: Simoněnkem líčili těžkou situaci na Ukrajině a 

děkovali za dosavadní pomoc při snaze prostřednictvím soudu zakázat komunistickou 

stranu Ukrajině. Z domácích hostů postupně vystoupili předseda ČMKOS Josef 

Středula, předseda Sdružení na ochranu nájemníků  

J. Taraba, předseda Rady seniorů Z. Pernes, předseda ÚR KČP Richtr, předseda Matice 

Čech Moravy a Slezka J. Minář, předseda Svazu důchodců O. Pospíšil a předsedkyně 

LKŽ K. Šlahounková. Vystoupení oceňovala spolupráci s KSČM, ale přitom ji hodnotila 

kriticky. NAPŘ. J. Středula oprávněně kritizoval, že ani komunističtí poslanci nehlasovali 

pro sedum dní, kdy budou velké obchody v roce zavřené. Některá diskusní vystoupení 

byla poněkud chaotická, naopak vystoupení kandidátů zpravidla byla poměrně věcná. 

Značně komplikovanou se stala otázka určení počtu místopředsedů a rozdělení 

kompetencí mezi jednotlivé funkcionáře strany. Nakonec zvítězila následující varianta: 

předseda – koordinace a řízení VV a ÚV a zahraniční styky 

první místopředseda – vnitrostranická práce a ekonomika 

místopředseda pro ideologii - propagandu a mediální činnost  

místopředseda pro odborné zázemí - volby, parlamentní a komunální politika / 

včetně spolupráce s odbory a levicovými subjekty/. 

Vzhledem k takto rozděleným kompetencím bylo při volbách tajně voleno šest 

vedoucích funkcionářů strany: předseda ÚV, první místopředseda ÚV, dva 

místopředsedové, předseda ÚRK, předseda ÚROK. Před volbou dostali kandidáti na 

předsedu ÚV 10 minut, na představení ostatní kandidáti po pěti minutách. V prvním 

kole byl zvolen předsedou ÚV 203 hlasy z 353 Vojtěch Filip, 263 hlasy z 347 Petr 

Šimůnek, z 253 hlasů 183 hlasy ÚRK Zdeňka Lišková. Předseda ÚROK byl zvolen ve 
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druhém kole „ rozstřelem“ mezi Zdeňkem Levým a Helenou Vrzalovou. Helena 

Vrzalová byla zvolena předsedkyní ÚROK 225 hlasy z 353. 

Místopředsedou pro ideologii, propagandu a mediální činnost byl v prvním kole 

zvolen 181 hlasy z 347 Josef Skála a místopředsedou pro odborné zázemí atd. byl v 

prvním kole zvolen Jiří Dolejš 187 hlasy z 351. 

Pro další práci strany je důležitý dokument Devět priorit IX. Sjezdu a také fakt, že 

výkonný výbor bude od sjezdu kromě 14 zástupců krajských výborů a vedoucích 

funkcionářů strany zahrnovat také jako plnohodnotné členy zástupce senátorů, klubu 

PS PČR KSČM a zástupce poslanců KSČM v EP, dle příslibu předsedy ÚV KSČM na návrh 

hejtmana Ústeckého kraje doplněn zástupce za krajské samosprávy. Několik 

vystupujících – hlavně Petr Šimůnek, Vojtěch Filip v závěru vysoce hodnotili výsledky 

okresu Teplice, Ústeckého kraje a jmenovitě aktivity J. Hanouskové, Oldřicha 

Bubeníčka. Ostatně jeho vystoupení na sjezdu bylo stručné, věcné, lidské zejména k 

prezentaci Ústeckého kraje. Domnívám se, že velká neurčitá očekávání radikálního 

zvratu sjezd nesplnil, ale přesto je pozitivním posunem. Rozhodně je důležité, že si 

konečně vedení strany i řada delegátů uvědomuje, jak významnou reprezentací strany 

jsou krajské zastupitelstva. Je jen na nás, jak se nám podaří podněty získané z tohoto 

jednání uplatnit v praxi. Na velké rozmýšlení není mnoho času. Podzimní volby do 

krajských zastupitelstev a Senátu PČR jsou již za dveřmi. 

Zpráva Mandátové Komise : Sjezdu se zúčastnilo 356 delegátů z 356 to je 100 % 

                                                     z toho 76 žen a 280 mužů 

Delegáti dle věku: 18 – 25 let -3 delegáti 26 – 30 let – 7 delegátů 

                                  31 – 35 let – 18 delegátů      36 - 40 let – 18 delegátů 

                                  41 – 50 let – 32 delegátů 51 – 60 let – 72 delegátů  

                                  nad 60 let – 206 delegátů                              průměrný věk 58,40 let 
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Úkoly OV KSČM a ZO KSČM ( SSK) 
na červen 2016 

1. Na úrovni OV KSČM :  

• projednat závěry IX. Sjezdu KSČM 
• projednat a schválit členy okrskových volebních komisí pro volby do obecních 

zastupitelstev 
• vyhodnocení plánu práce za I:pololetí roku a schválit plán práce na II. Pololetí 

2016 
2.  Ve výborech ZO KSČM a SSK : 

• seznámit se se závěry IX. Sjezdu KSČM 
• projednat zajištění volební kampaně v okruhu své působnosti do krajského 

zastupitelstva a senátu PČR 
• projednat a schválit obsazení okrskových volebních komisí 
• projednat a schválit hodnocení plánu práce za I. pololetí roku 2016 a schválení 

plánu práce na II. pololetí roku 2016 
3.  Na členských schůzích ZO KSČM a SSK : 

• projednat zajištění volební kampaně do krajského zastupitelstva a senátu PS PČR 
• schválit obsazení okrskových volebních komisí na volby 
• projednat a schválit vyhodnocení plánu práce za I. pololetí roku 2016 a schválit 

plán práce na II. pololetí roku 2016 
• provést kontrolu placení příspěvků, volebního fondu za I. Pololetí roku 2016 

4.  Ekonomické úkoly : 

• vyhodnotit placení členských příspěvků za I. pololetí roku 2016 včetně volebního 
fondu 

• upřesnit počet členů KSČM, kteří jsou osvobozeni od placení členských 
příspěvků a předat na OV KSČM 

5.  Významná výročí : 

• 1.6. 2016               Mezinárodní den dětí 
• 10.6. 1942             vypálení Lidic 
• 22.6. 1942     přepadení SSSR fašistickým Německem a začátek Velké 

vlastenecké války 
• 24.6. 1942             vypálení Ležáků 

6.  Akce na červen 2016 : 

6. června 2016 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM a SSK   zasedačka OV č. 16 

14. června 2016 od 15,00 hodin zastupitelé města a obvodů              zasedačka OV č.16 

16. června 2016 od 15,00 hodin zasedání VV OV KSČM              kancelář předsedy OV 

30. června 2016 od 15,00 hodin zasedání VV OV KČM                kancelář předsedy OV 

30. června 2016  od 16,00 hodin zasedání P -OV KSČM                    zasedačka OV č.16 
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Životní výročí ZO KSČM 
                v měsíci červen 2016 

   
    roků 

    

Stanislav Matoušek 13.ZO 85 
 

 
 

    Jana Svobodová 13.ZO 88 
     Helena Urychová 13.ZO 71 
     Martina Bendová 13.ZO 41 
     Karel Majrich 17.ZO 83 
     Oldřiška Sovová 19.ZO 80 
     Milan Hrouzek 19.ZO 93 
     Oldřich Drozd 24.ZO 24 
     Zdeněk Kuba 24.ZO 73 
     Petr Richter 24.ZO 22 
     Miroslav Kašík 24.ZO 70 
     Jan Hron 24.ZO 37 
     Ladislav Tafi 36.ZO 67 
     Miloslava 

Tomášková 42.ZO 87 
     Petr Krajíček 5.ZO 39 
     Marcela Košlerová 50.ZO 67 
     Václav Novák 52.ZO 83 
     JUDr. Jan Michalec 52.ZO 74 
     

     

     

       OV KSČM Ústí nad Labem všem jubilantům přeje 
všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody 
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Závěrem post řeh jedné z našich spoluob čanek 

V jaké zemi nechci žít, a bohužel v ní žiji 
Jana  Hamplová 

 
Vrah více než rodička, nemakačenko více než člověk pracovitý, imigrant více 
než důchodce. Naše společnost je vážně nemocná. A není to jen tak nějaké 
nachlazení, spíše smrtící vir. Zda ho nazveme idiocií nebo malomocností je 
úplně jedno. Gesta a strach z pravdy - to vše nás vede do pekel.  
 
Máme totiž zcela pomotané hodnoty. Všímám si toho už dlouho - tato 
spole čnost degeneruje tím, že podporuje lumpy a kašle na budoucí 
generace, podporuje neschopné a trestá pracovité, n echá živo řit své 
občany, a bez mrknutí oka posílá stamiliony na jakouko li chátru, co si 
usmyslela nelegáln ě překro čit evropské hranice. Protože s těmi, co chátrou 
nejsou, nejsou ani problémy - zrovna včera jsem obědvala v restauraci, kterou 
vlastní Syřan. Přišel před pár lety legálně, pracuje tu, a je českými spoluobčany 
respektován a vážen. S těmi hordami, co se sem hrnou, nemá zhola nic 
společného. A taky nikdo neřeší, že je ze Sýrie.  
 
Ale vrátím se k tématu. Včera jsem poprvé musela přepnout Máte slovo s 
Michaelou Jílkovou. A to je to říct, protože ono to na přepnutí bývá skoro vždy, 
nicméně je občas dobré slyšet hlas lidu i politiků, jakkoli by byly, omlouvám se, 
blbé. Ale včerejší debata, jak se musíme starat o vězně, mne přiváděla k 
šílenství. Uvědomujeme si, že to všechno my platíme? Ty garsonky a menu a 
nekuřácké cely, nejlépe s televizí, fitkem a zdravou a hodnotnou stravou? Jak 
je možné, že v ězni mají lepší jídlo než maminky po porodu v 
porodnicích?  Čeho si tato společnost, sakra, váží víc? Vím, o čem mluvím, 
právě se mi narodi la vnučka, a když jsem viděla, co nosí mé dceři na svačinu a 
večeři, dokonce najednou v 16 hodin, aby už se dále o ně nemuseli starat, byla 
jsem rudá vzteky. A těm zlodějům, vrahům, podvodníkům, násilníkům, budeme 
vyvařovat, aby byli dost silní na to, až je pustí, aby mohli dál pokračovat v 
trestné činnosti? Svatá prostoto... 
A ne dosti na tom. Maminky, které pracují, a pracuje i jejich manžel, zkrátka 
kteří dnes a denně chodí do práce nebo mají živnosti, aby měli na hypotéku, 
jídlo, všechny své potřeby, nemají právo na porodné ani přídavky. Protože je 
třeba, aby bylo na porodné a přídavky pro ty, co se množí jako králíci, aniž by 
kdy na práci vůbec pomysleli, neřkuli do nějaké zašli. Je tedy třeba podporovat 
a finančně motivovat právě ty nemakačenky, ne pracující matky a otce, kteří ze 
svých dětí vychovávají to samé? Ne! Tak to proč to probůh děláme? Divíme se 
pak, že normální, tedy pracující páry, zůstávají u jednoho dítěte, maximálně 
dvou? A ti druzí jich mají běžně pět, šest? Ne, my nepotřebujeme žádné 
"samce" odjinud, my pot řebujeme, aby tato republika dostala rozum, a 
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začala podporovat rodiny s d ětmi, kde je normální pracovat,  a kde by dítě 
díky podpoře neznamenalo ekonomický propad - což často mladé od dětí 
odradí. Navíc tady by měl stát jistotu, že tato rodina povede své děti k práci, 
protože by jim mohla sdělit, že pracovat je správné a vždy se jim vyplatí. Dnes 
přichází za práci trest, protože těm, kteří pracují, stát říká - dejte nám daně, my 
z toho budeme platit vězňům řízky, asociálům porodné a přídavky, a ty rodino, 
se nadále starej. Tvoje rozhodnutí. Že je to šílené? No to tedy je. My musíme z 
tvých daní živit ty neschopné a všehoschopné.  
Obdobně miliony na uprchlíky, zatímco naši důchodci přemýšlí, zda si koupit 
šunku méně kvalitní a ještě horší, nebo zda budou mít na léky, a kdy není na 
léčbu vážně postižených, jsou neuvěřitelné. Ostatně i to, že není na mzdy 
lékařů, jaké by si při svém povolání zasloužili, je ze stejného ranku. Budeme 
živit podivné bandy bez pasů na březích moře, a vykašleme se na budování 
vlastních jistot, vlastní důstojnosti, a odpovídajícího života pro své občany? 
Přijde mi to tak, jako bychom doma měli prázdnou ledničku, a přesto sousedovi, 
který mlátí vedle do plotu, nesli jako slouhové vepřo knedlo zelo. Jen proto, aby 
probůh přestal dělat kravál.  
Nechci žít v zemi, kde mladé maminky dostávají v porodnici horší večeře než 
vrahové ve věznicích jen proto, že ti vrahové více řvou.  
Nechci žít v zemi, kde maminka nemá nárok na porodné a rodina na přídavky 
jen proto, že pracuje, zatímco z jejich daní se platí porodné a přídavky pro ty, co 
v životě do práce nepůjdou, a vedou k tomu nicnedělání i své podporované děti 
- opět jen proto, že ti nemakačenkové více řvou.  
Nechci žít v zemi, která spekuluje o desetikorunách pro své důchodce, a na 
podporu cizích hord posílá sta milióny jen proto, že řve Evropa.  
Nechci žít v zemi, kde není na léčbu nemocných, a pro cizí posíláme vládní 
speciály, jen proto, že řvou různé pseudo neziskovky.  
Nechci žít v zemi gest a pseudo korektních frází jen proto, že se bojíme říct, 
kdo bezdůvodně nepracuje, ať nejí, kdo neodváděl daně, ať nemá porodné ani 
přídavky, a naopak ať je dostanou ti druzí, a že v České republice budou mít 
vždy přednost čeští občané, a pak až ti druzí.  
Nechci žít v zemi, kde se dává hlavně těm, kteří prostě hodně řvou, zatímco na 
ně vydělávají ti mlčící, kteří i s dětmi ve školkách usilovně pracují, a za to jsou 
trestáni, ani v zemi, která připustí, aby nemocní a staří živořili, zatímco 
stamiliony tečou směrem na jih do uprchlických táborů bůh ví jakých lidí jen 
proto, že řve Brusel.  
Bohužel v takové zemi žiji. A proto jsem včera program Máte slovo přepnula. Už 
není sil ty stupidity poslouchat.  
 

Skončím slovní hříčkou:  
Něco se bude muset stát. Minimálně překopat ty hodnoty, o které tento stát 
bude stát. Jinak lidé přestanou stát ... o takový stát. 


