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OV KSČM Ústí nad Labem                                                ČERVEN 2020                    

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

  

 
  99. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KSČ 

 
Komunistická strana Československa (KSČ) byla založena na ustavujícím 
sjezdu KSČ ve dnech 14. -16. 5. 1921 v Praze, který přijal 21 podmínek 
nutných ke vstupu do Komunistické Internacionály, kam pod vedením Bohumíra 
Šmerala vstoupila. 
Ve dnech 30. 10. - 2. 11. 1921 se konal v Praze slučovací sjezd všech sekcí 
KSČ, na němž byla vytvořena jednotná internacionální KSČ a přijat organizační 
řád. Celostátní konference KSČ (16. - 17. 4.1922) projednala zprávu o činnosti 
strany od slučovacího sjezdu a určila její další postup. Přijala organizační teze, 
směrnice o 
jednotné frontě, rezoluci o činnosti a taktice komunistů v odborovém hnutí, 
rezoluci o 
komunální politice a zaujala stanovisko k výsledkům berlínské konference tří 
internacionál. Celostátní konference KSČ (23. - 24. 9. 1922) projednala 
hospodářskou a politickou situaci, přijala usnesení o boji proti nezaměstnanosti, 
za jednotu odborů, jednotnou frontu a dělnickou vládu. 
 
I. sjezd KSČ (2. - 5. 2. 1923) 
přijal stanovisko KSČ k jednotné frontě a dělnické vládě, teze k národnostní 
otázce, směrnice o nejdůležitějších úkolech organizací v nejbližší budoucnosti. 
V době I. sjezdu KSČ měla 132 000 členů. Celostátní konference KSČ (20. - 21. 
října) přijala manifest na podporu revoluce v Německu, rozhodla provést 
přeregistraci členů KSČ a vydala společné provolání KSČ a Rudých odborů o 
jednotě odborového hnutí. Celostátní konference KSČ (4. - 5. 5. 1924) přijala 
rezoluci o organizační přestavbě KSČ na základě závodních buněk, seznámila 
se s programem V. kongresu KI, přijala usnesení o taktice KSČ v odborovém 
hnutí a směrnice k otázce malých rolníků. 
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 4. – 6. 9. 2020 
 
Tradiční celostátní setkání mládeže se letos uskuteční v Rekreačním zařízení 
sluníčko v Trhové Kamenici v Pardubickém kraji. Jako vždy bude setkání 
obsahovat i přednášky a setkání s hosty, které připravuje komise mládeže 
KSČM ve spolupráci s oddělením pro evropské záležitosti a občanský sektor 
ÚV KSČM. Samozřejmě nebude chybět ani beseda s vedením strany k 
blížícímu se XI. Sjezdu KSČM a současné politické situaci. Účastníci budou 
diskutovat i s poslanci KSČM k situaci 
před volbami do krajských zastupitelstev a Senátu PČR. Zajímavá bude i 
diskuse nad problematikou sociálních sítí a internetu a jejich možnému využití k 
propagaci politiky KSČM. V sobotu odpoledne se plánuje účast na celostátní 
akci KSČM ve Svojšicích. Přihlášky (návratka k pozvánce) z okresů Ústeckého 
kraje přijímá do srpna předseda Krajské komise mládeže Jan Janeček. 
Účastnický poplatek 300 Kč za účastníky z okresu Ústí bude hradit OV KSČM.  

 

STŘEDISKO VZDĚLÁVÁNÍ JANA ŠVERMY 
 
Středočeský krajský výbor KSČM opět letos, tak jako již tradičně, od září 
zahajuje další ročník výuky ve Středisku vzdělávání Jana Švermy. Nemusí se 
jednat pouze o nové, mladé členy strany, pro které je výuka především určena, 
ale mohou se jí zúčastnit také nestraníci. Vhodná je zároveň i pro funkcionáře 
KSČM, kteří si chtějí rozšířit teoretické znalosti, které by jim měly sloužit k 
lepšímu výkonu své funkce. Výuka probíhá 1x měsíčně, a to vždy v sobotu od 
9.00 hod do 15.00 hod. Jedná se tedy o 6 vyučovacích hodin. Posluchači obdrží 
během dne občerstvení. Cestovné hradí OV KSČM a to jak při použití veřejné 
dopravy, tak pokud je to nezbytné, osobního vozu. Další podrobnosti obdrží 
každý zájemce o studium poté, co bude doručena jeho přihláška. Zájemci se 
mohou přihlásit ve svých základních organizacích. ZO podají návrhy na OV do 
23. 6. 
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Úkoly okresní organizace KS ČM v Ústí nad Labem červen 2020. 

 

1. Na úrovni OV KS ČM: 
• Projednat a naplňovat úkoly k volební kampani do krajských voleb 

na podzim 2020 
• Zabezpečit projednání úkolů v ekonomické oblasti, informaci o 

naplňování úkolů od března do května 2020. 
 

2. Na úrovni výbor ů ZO KSČM a stranických skupin. 
• Zabezpečit jednání členských schůzí k problematice obsazení 

okrskových volebních komisí. 
• Zabezpečit přípravu plánu práce na 2. pololetí se zaměřením 

zajištění krajských voleb v termínu 2. a 3. října 2020. 
 

3. Na členských sch ůzích ZO KSČM a stranických skupinách: 
• Zajistit projednání úkolů souvisejících s Krajskými volbami v okrese 

Ústí nad Labem / okrskové volební komise, akce ve volební 
kampani v okrese/. 

• Vyhodnotit plány práce ZO KSČM, stranických skupin za I. Pololetí 
roku 2020. 

• Schválit plány práce ZO KSČM a stranických skupin na II. Pololetí 
roku 2020. 
 

4. Ekonomické otázky:  
• Zaplacení příspěvků za 1. a 2. pololetí roku 2020 včetně zaplacení 

sjezdového příspěvku od každého člena 50,- Kč. 
• Zahájení výběrů členských příspěvků na III. a IV. Čtvrtletí roku 

2020. 
 

5. Plán akcí na červen 2020:  
1. června 2020 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM a SSK 

kancelář předsedy OV 

         4. června 2020 od 15,00 hodin zasedání VV OV KSČM kancelář předsedy  

        10. června od 9,00 hodin Odborová schůze na OV zasedačka OV  

        18. června od 15,00 hodin zasedání pléna OV KSČM zasedačka OV  

        29. června od 15,00 hodin zasedání předsedů ZO a vedoucích SSK                                                                                      

kancelář předsedy OV 
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Volby do zastupitelstva Ústeckého kraje 

se konají 2. – 3. 10. 2020 

 

KSČM jde do voleb pod heslem: „ Chceme s Vámi dál rozv íjet náš kraj“ 

 

Kandidáti KSČM z okresu Ústí nad Labem: 

7. místo: 

Pavel Vodse ďálek  – 65 let, předseda KV a OV KSČM, předseda Výboru 
zastupitelstva Ústeckého kraje, Ústí nad Labem- Sebuzín, KSČM 

8. místo: 

Jan Jane ček – 37 let, projektový manažer, Ústí nad Labem – Všebořice, KSČM 

     15. místo: 

Gabriela Hubá čková  – 45 let, asistentka náměstka primátora, Ústí nad Labem 
Brná, KSČM 

      28. místo: 

Jana Chudobová  – 65 let, sociální pracovnice Trmice, KSČM 

     30. místo: 

Milan Louda  – 70 let, státní zaměstnanec MV ČR, Chlumec, KSČM 

     36. místo: 

František Minárik  – 54 let, samostatný referent, Ústí nad Labem – Předlice,   

KSČM 

     49. místo: 

 Miloslav Buldra  – 62 let, zámečník, Ústí nad Labem – Krásné Březno, KSČM 

      51. místo: 

  Vojtěch Kosa ř – 23 let, referent, Ústí nad Labem, KSČM 
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Ústecký KV KS ČM dne 25. 5. 2020 schválil POZ k volbám do 
zastupitelstva Ústeckého kraje, plénum OV KS ČM dne 21. 5. 2020 

schválilo POZ k volební kampani pro okres Ústí nad Labem. 

 

• Krajský volební mítink 23. 9. 2020 od 14,00 do 18,00 hodin na Lidickém 
náměstí v Ústí n. L. 

• Volební stánek na kontaktní kampaň od 21. - 25. 9. 2020 na Lidickém 
náměstí 

• Vydání krajských volebních novin s představením kandidátů a volebního 
programu 

• Výroba reklamních předmětů k volbám i pro prvních 21. kandidátů tužky, 
kalendáře 

• Skládačka s volebním programem, zkrácená verze k rozdávání při 
kontaktní kampani 

• Výroba a výlep plakátů kandidátů z jednotlivých okresů, dále volební 
propagace v mediích, MFDnes, Deníky Bohemia, Právo, Žít kraj. 

• Na úrovni OV KSČM, kontaktní kampaň kandidátů, účast na besedách 
organizovaných s ostatními kandidáty. 

• Beseda s účastníky Turnaje v Pinčesu (12. 9. 2020) s našimi stávajícími 
zastupiteli z okresu. 

Samozřejmě nemalý podíl na celém průběhu volební kampaně v okrese, bude 
na aktivitě našich ZO KSČM, stranických skupin, aby se aktivně zúčastnili akcí 
organizovaných v okrese. Aktivně se zapojili naši členové v přesvědčování 
svého okolí, aby získali podporu pro naši krajskou kandidátku.  

Nutné kvalitně obsadit zástupci KSČM okrskové volební komise, abychom měli 
kontrolu při průběhu voleb v jednotlivých okrscích. 

 

 

XI. sjezd KS ČM se uskute ční v p řesunutém termínu 

v Brn ě od 28. - 29. 11. 2020. 

Naši delegáti za okres: Pavel Vodse ďálek, Jan Jane ček, Miloslav Buldra. 
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Sto t řicet let mezinárodní solidarity pracujících 
 

Jaký byl vlastně první máj roku 1890 v Praze na Střeleckém ostrově? Jan 
Neruda jím byl zcela uchvácen. A ten kdo dodnes nahlíží, srdcem Nerudy se celý 
ten prvomájový den se určitě cítí také slavnostně. Máj roku 1890 však neměl být 
rudý jen záplavou dělnických praporů, karafiátů a kravat. Se vší krutostí měl 
znovu připomenout míru sociálního a třídního napětí a nový nástup dělnictva jeho 
vlastní krví. Třikrát během necelého roku se střílelo do horníků. Nejdříve v červnu 
roku 1889 za stávky dělníků kladenského a lánského revíru na Kladně. Několik 
dnů před 1. májem 1890 bylo zabito sedmnáct stávkujících horníků ostravsko-
karvinského revíru v Ostravě a 22 května 1890 bylo zastřeleno dvanáct a zraněno 
třicet horníků stříbrného a plzeňského revíru při stávce v Nýřanech. Také takový 
měl být rudý máj roku 1890. Buržoazie byla důsledná, zrovna tak jako je 
buržoazie a její vláda důsledná v dnešní době. 
     

Myšlenka učinit z 1. máje den boje za požadavky pracujících přišla ze 
Spojených států amerických. 1. května 1886 se v Chicagu konala obrovská 
stávka a trvala do 3. a 4. května. Ony dny skončily v pravdě dramaticky. Policisté 
stříleli do davu stávkujících. Výsledkem bylo pět mrtvých a mnoho zraněných. 
Pak mezi policisty vybuchla bomba vržená provokatéry. Dělníci socialisté a 
anarchisté byli zatčeni, odsouzeni a popraveni. Jak napsala Klára Zetkinová 
„oněch osm hodin bylo považováno za splátku buržoazie na obrovský dluh, který 
dluží dělnické třídě“. Ti kdo stávkovali, se z pohledu tehdejší společnosti 
dopouštěli zločinu, ve skutečnosti chtěli jen dosáhnout kratší pracovní doby a 
lepší mzdy a slušného zacházení. V roce 1889 pak byl zakládajícím kongresem 
II. Internacionály v Paříži 1. máj označen za mezinárodní Svátek práce, původně 
na protest proti popravě nevinných dělníků. Odborové hnutí v Evropě tehdy 
přijalo za svůj požadavek zkrácení pracovní doby a na návrh předsedy Americké 
federace práce (AFL) S. Gomperse bylo pařížským kongresem rozhodnuto právě 
1. máje organizovat velkou mezinárodní demonstraci tak, aby se konala ve všech 
zemích a městech v jednom stanoveném dni, kdy pracující budou požadovat od 
představitelů států legální zkrácení pracovní doby na 8 hodin. V Praze se první 
máj slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově a účastnilo se ho na 35 tisíc osob. 
Dnes je tento svátek slaven na celém světě. 

 
Sto třicet  let uplynulo od této chvíle, a co se změnilo?  Lidé stále 

demonstrují v ulicích po celém světě i v Evropě za svá práva. Dnes ustaraně s 
obavami epidemie Coranaviru nCoV19 sledují dopady do ekonomického sektoru, 
obava o své zdraví je na prvém místě a hned po ní obava ze ztráty zaměstnání. 
Je zde reálná obava, že nadnárodní průmyslové řetězce propojené o s velkými 
bankovními kapitálovými uskupeními budou prostřednictví i národních vlád tlačit 
na ještě mohutněji politiku podpory zadlužování. Podporu získá a dosáhne na ní 
soukromovlastnický sektor. Pro drobné živnostníky typu např. řemeslníků to bude 
obtížné. Pro zaměstnance a zájmeny ty v dělnických kategorií bude však situace 
zoufalá. Dnes tolik proklamovaná solidarita mezi odbory, zaměstnavateli a vládou 
dostane zcela jiný rozměr. Jestliže ku příkladu již dne různým způsobem 
přistupují zaměstnavatelé k ochraně svých zaměstnanců před koronavirem, bude 
následně podoba dnešní tzv. "solidarity" pro zaměstnance nepřijatelná. Protože 
jak vláda tako zaměstnavatelé si musí velice rychle uvědomit hodnotu pracovní 
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síly svých zaměstnanců, A nebudou-li zaměstnanců vytvořeny důstojné 
podmínky k práci důstojné zabezpečení v případě ztráty práce pak nelze o 
solidaritě hovořit. Jinak účet za krizi ekonomickou , vzniklou pandemii koranviru 
zaplatí pravě zaměstnanci a nikoliv banky a nadnárodní kapitál.  

 
Proto je dnešní první máj výzva dělníky, ostatní pracující, pro všechny 

zaměstnance být solidární v odmítnutí nést toto cizí břemeno na svých zádech. 
Myslím, že OSČM , KSČM si toto uvědomují takto k řešení následků krize 
přistupují. Věřím, že to lidé rozpoznají i v nadcházejících říjnových krajský a 
senátním volbách. Základní cílem je i v dnešní době udržet heslo: „Ten, kdo má 
práci a spravedlivou odměnu, mzdu či plat, za ni je schopen nejen uspokojovat 
své základní životní potřeby, ale i věnovat se svému dalšímu rozvoji." pro nás je 
toto podstatné i při oživování celé ekonomiky. Nezapomenout na člověka. 
 „Přijde doba, kdy bude naše mlčení mnohem mocnější než hlasy, které jste dnes 
zardousili!“ jsou poslední slova Augusta Spiese vytesaná dne 25. června roku 
1893 byla v americkém Chicagu do monumentálního bronzového pomníku. Byl 
jedním z nespravedlivě obviněných a popravených 11. listopadu 1887 za 
Chicagské události předchozího roku. Tato slova jsou trvalým varováním i pro 
dnešek.  

 
Slavné májové dny, které přichází, jsou vepsané nerozlučně a jednou 

provždy do dějin našeho národa. Není to jen sto třicet let prvních májů. Kdo by 
mohl, zapomenou na 5. květen a Pražské povstání v závěru 2. světové války. 
Nebo snad kdo by mohl zapomenout i na památný 9. květen, kdy tanky Rudé 
armády vjely do ulic Prahy, a byla osvobozena naše vlast. Nezapomeňme 
historickou pravdu. Braňme se nastupujícímu fašismu, jeho nebezpečí se dnes 
stále víc vrací Nic na tom nemůže přepisování historie ani hanebný krok Městské 
části Praha 6 odstranění sochu maršála Stěpanoviče Koněva. Vyvolav obrovskou 
vlnu mezinárodní solidarity. Nebojme se o ní v tyto slovná a nám tak drahé 
májové dny opřít a dosáhnout porážky fašistických skupin v naší zemi.  

 
Stanislav Grospič 

místopředseda ÚV KSČM 
předseda OSČMS 
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