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Informace o X. Sjezdu KSČM konaného dne 21. dubna 2018 v Nymburce.

Jak dobře víte, naše Okresní konference schválila za náš okres tři delegáty, a to jmenovitě –
Pavla Vodseďálka, Martina Trnovce a Jana Janečka. Naše delegace již vyjela v pátek odpoledne
do Nymburka, kde jsme se ubytovali, abychom byli čilí na sjezd. I přes nahlášenou demonstraci
proti komunistům a prezidentovi České republiky jsme se do budovy Obecního domu dostali
bez jakéhokoliv problému. Demonstrace probíhala, když už náš sjezd započal.

Těsně po deváté hodině zahájila náš sjezd Česká hymna – naše krásná, původní. Po té byl sjezd
oficiálně zahájen, proběhla procedurální hlasování o – skrutátorech, pracovním předsednictvu,
jednacím a volebním řádu. Schválili se sjezdové komise. Mandátová, návrhová a volební
komise. Dostal jsem tu čest, že jsem byl zvolen předsedou Volební komise a Martin Trnovec
byl schválen do Mandátové komise.

Poprvé za celé polistopadové období navštívil sjezd komunistické strany prezident republiky. A
bylo schváleno X. Sjezdem KSČM, že jednání bude otevřené pouze na projev pana prezidenta a
úvodní projev předsedy ÚV KSČM soudruha Filipa a po tom bude pokračovat sjezd jako
uzavřený pro media.

Úvodní slovo s. Filipa bylo vysíláno přímo, poté jej celý otiskly pondělní Haló noviny, určitě jste
slyšeli úryvky v mediích. Dalšími řečníky byli stávající místopředsedové ÚV, kteří hodnotili svou
práci a poté o své práci hovořili ve svých zprávách obě předsedkyně ÚRK a ÚroK. Nebylo to
veselé povídání, byly zde hodnoceny ÚroK různé spory mezi komunisty v celé straně. Ve
zprávě ÚRK, bylo poukázáno na nedostatky v hospodaření celé stran, informace o nedořešené
problematice financování oprav výtahů a rekonstrukcí v budově Politických vězňů, které bude
muset dořešit nový VV a plénum ÚV KSČM.
Podle navazujícího bodu programu – zpráva mandátové komise, bylo na X. Sjezdu KSČM podle
klíče 1 : 150 členů (stav k 31. 12. 2016 – 39 956), zvoleno 313 delegátů s hlasem rozhodujícím.
Přítomno dle prezenčních listin bylo 313 delegátů – tedy 100% delegátů. Průměrný věk byl
56,42 roku. Nejmladšímu bylo 23 let a nejstaršímu delegátu bylo 82 roků.
Mandáty byly v poměru 58 žen (18,53 %) a 255 mužů ( 81,47%). Bylo přítomno 35 hostů a 54
přihlášených zástupců médií.

Při vystoupení pana prezidenta Zemana, byla jeho slova z větší částí kritikou naší strany a
vrcholem byla jeho stať o nutnosti našeho pokání. Myslím si, na to, že jej většina našich členů
volila za prezidenta České republiky včetně mně, to nebylo dosti korektní vystoupení.
K volbám jednotlivých funkcionářů, nebylo to vůbec jednoduché, s delegáty a účastníky sjezdu
cloumali různé emoce na podporu tu toho tu onoho. Všichni, kteří kandidovali, dostali prostor
se představit a dopředu zaslali delegátům písemná představení své osoby. Volba předsedy ÚV
KSČM byla dvoukolová. V druhém kole byl zvolen stávající předseda s. Filip. Filipa volilo ve
finále 165 delegátů. Skála obdržel 143 hlasů. Také volba dvou místopředsedů ÚV KSČM byla
dvoukolová. V první kole byl zvolen 1. místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek 158 hlasů, a
předsedkyně ÚRK Marie Pěnčíková 159 hlasů Další místopředsedkyní ÚV KSČM byla v první
kole zvolena Kateřina Konečná 188 hlasů, v druhém kole místopředseda ÚV KSČM Stanislav
Grospič 155 hlasů, místopředseda ÚV KSČM Václav Ort 193 hlasů.
Pavel Vodseďálek – předseda OV KSČM

Zveme Vás na pietní akt v Terezíně
který se koná v sobotu 5. května 2018
od 10. 00 hodin
na Národním hřbitově
Odjezd autobusu je v 8.30 hod.
od Finančního ředitelství
Ústí nad Labem (dříve UHLOZBYT )
cena zájezdu je 50,- Kč

Úkoly OV KSČM a ZO KSČM (SSK) na měsíc květen 2018
1. Na úrovni OV KSČM:
 zabezpečit oslavu Svátku práce, vzpomínkové akce k osvobození, Pietní akt v
Terezíně
 kontrola naplňování úkolů stanovených v POZ zajištění komunálních voleb na
podzim 2018 / sestavení kandidátních listin, obsazení okrskových volebních
komisí/
 projednat a rozpracovat závěry X. sjezdu KSČM do podmínek okresu
2. Na úrovni ZO KSČM a stranických skupin:
 Zabezpečit úkoly dle plánu práce OV KSČM
 Dokončit hodnocení zastupitelů za KSČM, projednat stanovené úkoly v
personálním obsazení kandidátních listin do obecních zastupitelstev
 předat obsazení okrskových volebních komisí na komunální volby v roce 2018
 rozpracovat závěry X. Sjezdu do podmínek ZO KSČM a stranických skupin
3. Na členských schůzích ZO KSČM a stranických skupinách:
 Zabezpečit úkoly plánované na květen 2018
 dokončit hodnocení zastupitelů za KSČM do obecních voleb a schválit návrhy
 projednat, schválit a předat na OV KSČM obsazení okrskových volebních komisí
v okruhu působení ZO KSČM a SSK
 seznámit se se závěry X. Sjezdu KSČM
4. Ekonomické otázky:
 výběr příspěvků za I. a II. čtvrtletí na rok 2018
 do vybrat mimořádnou známku k X. Sjezdu KSČM a odevzdat na OV KSČM
5. Významná výročí:
 1. květen 1886
 5. května 1945
 9. května 1945
 14. května 1955
 14. května – 16. května 1921
 25. května – 29. května 1949

1. máj -Svátek práce
Pražské povstání
osvobození Československa
založení Varšavské smlouvy
založení KSČ
IX. sjezd KSČ

6. Akce na květen 2018:
 1. května 2018 10,00 hodin
 3. května 2018 15,00 hodin
 5. května 2018 10,00 hodin
 7. května 2018 15,00 hodin
 9. května 2018 10,00 hodin
 31. května 2018 15,00 hodin
 31. května 2018 16,00 hodin

oslava 1. máje
Městské sady
6. zasedání VV OV KSČM kancelář předsedy
pietní akt v Terezíně
Národní hřbitov
porada předsedů ZO a SSK zasedačka OV
kladení věnců k osvobození Městské sady
7. zasedání VV OV KSČM kancelář předsedy
4. zasedání pléna OV KSČM zasedačka OV

7. Akce na červen 2018:
 4. června 2018
15,00 hodin
 5. června 2018 15,00 hodin

porada předsedů ZO a SSK
zasedačka OV
zasedání VSK OV
kancelář předsedy

