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ZPRÁVA
ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ

KVALITA ŽIVOTA ČESKÝCH SENIORŮ
pokračování ze zářijového Zpravodaje

POMÁHÁNÍ DĚTEM A VNUKŮM
Pokud jde o vztah seniorů k jejich potomkům (dětem nebo vnoučatům) ukazuje se, že
„dědečkové a babičky“ ze všeho nejvíce pomáhají při výchově nebo hlídání dětí (vnoučat), a to
plných 44 % z nich. Poměrně značná část seniorů pomáhá finančně (35 %) a jinými
materiálními prostředky (33 %). Mezi materiální podporu lze zařadit například nákup potravin,
základních životních potřeb, oblečení. Na venkově například výsledky hospodaření ze zahrádky
nebo chovu zemědělských zvířat. Mezi nespecifikované formy pomoci potomkům, část
dotázaných (39%) uváděla (podle slovních vyjádření respondentů) různé rady, pomoc například
při hlídání domácích zvířat, zalévání květin, hlídání a kontrole jejich objektu atd.
Je zřejmé, že způsoby pomoci dětem a vnukům se prolínají. Vysoká péče seniorů o
mladou generaci je závislá na možnostech seniorů – především zdravotních, věkových a
finančních. A tak se také liší různé formy pomoci podle uvedených kategorií. Seniorky

výrazněji při výchově dětí, muži spíše finanční pomocí, pracující důchodci finanční a
materiální pomocí.

VZTAHY MEZI SENIORY A POPULACÍ
NÁZORY NA POZORNOST VĚNOVANÉ SENIORŮM
Nepříliš dobrá situace seniorů, zejména ekonomická, se odráží i v jejich názoru na to
jaká je jejich potřebám věnována pozornost. A dotázaní senioři se ve výzkumu nevyjádřili příliš
pozitivně.
Na otázku „Myslíte si, že je potřebám seniorů věnována v současné společnosti
náležitá pozornost?“ podala pouze desetina (11%) jednoznačně pozitivní odpověď.
Částečně pozitivní odpověď vyjádřilo 45% a výrazně negativní odpovědi sdělilo 43 %.
Tento výrazně negativní názor však nesdílí podstatná část seniorů s příjmy nad 20 tisíc
Kč. Jinými slovy bohatí senioři mají ve většině za to, že v současné společnosti je seniorům
věnována náležitá pozornost.
Jinak jsou názory jednotlivých skupin seniorů na pozornost, kterou jejich potřebám
věnuje společnost shodné, bez rozdílů. Pouze nejstarší věková skupina seniorů se k této otázce
vyjádřila v menším počtu.
Výsledky ankety se v této otázce přesně shodují (v rozmezí +-1%) s údaji
z výzkumných rozhovorů.
POCIŤOVÁNÍ ÚJMY, VYDÍRÁNÍ, NÁSILÍ
S postavením seniorů a naplňováním jejich života úzce souvisí rovněž otázka
poškozování a ztrát, které jim způsobují jiní. Nesplnilo se naše očekávání, že bude tento pocit
silný. Naopak výsledky prokázaly, že podstatná část, více jak polovina, seniorské populace
nemá pocit jakéhokoli útlaku. A už vůbec ne v rodinném nebo sousedském prostředí.
Avšak určitý útlak – újmu, násilí či vydírání – přece jen pociťuje více jak čtvrtina
dotázaných seniorů (27%), i když ze strany lidí mimo své blízké okolí. K tomu směřoval dotaz
„Stává se vám někdy, že jako důchodce pociťujete nějakou újmu, vydírání či násilí ze strany
rodiny, sousedů nebo jiných lidí?“ – uvedeno v %
Ano

ne

neodpovědělo

Ze strany rodiny

7

91

2

Ze strany sousedů

12

85

3

Ze strany jiných lidí

27

71

2

V názorech jednotlivých skupin respondentů nejsou větší diference. Útlak od rodiny
pociťují poněkud více nejstarší senioři, každý desátý. Stejně i od sousedů – 17%. Je zajímavé,
že určitou újmu, možná až násilí od jiných lidí pociťují nejvíce obyvatelé větších měst nad 50
tisíc obyvatel.
Tyto poznatky korespondují i s výsledky anketního šetření, v němž se vyjádřilo přece
jen o něco více o pocitu útlaku od jiných lidí než od rodiny a sousedů.

ZKUŠENOSTI S MLADŠÍMI OBČANY
V souvislosti s tím jsme zjišťovali názor seniorů na mladou generaci. A to v otázce
„Jaké máte zkušenosti s mladšími spoluobčany?“ Na otázku převážili pozitivní odpovědi - více
jak polovina dotázaných má s mladou generací dobré zkušenosti. Rozporné zkušenosti
s mládeží má přibližně třetina dotázaných (uvedeno v %):
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Mezi různými skupinami seniorů nejsou rozdílnější názory. Pouze poněkud více žen než
mužů uvádí, že má s mladou generací dobré zkušenosti. Výjimku tvoří senioři z větších měst
(20 – 100 tisíc obyvatel), jejichž zkušenosti s mládeží jsou negativnější než jinde.
V anketě byly, vzhledem ke struktuře respondentů, pozitivní odpovědi zastoupeny více
– 25 % dotázaných uvedlo, že má zkušenosti převážně dobré.

NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY SENIORŮ
Pocit největších problémů - oblasti života s největšími problémy
Byly zjišťovány obecným, otevřeným dotazem „V kterých oblastech života pociťujete
největší problémy?“ Odpovědi jsou vyjádřeny ve velké škále různých oblastí počínaje
nedostatky ve zdravotnictví a konče třeba zásobováním a špatnou dopravou. Ze získaných dat
zřetelně vyplývá, že:

Senioři vidí největší problém ve zdraví –
ve zdravotnictví jako systému a ve vlastním zdravotním stavu
- a to polovina z nich.
Na dalších místech figurují problémy v oblastech: mezilidské vztahy a soužití, neúcta ke
stáří (19%), zdražování – léků, potravin, nájmů (17%), nízké důchody (16%).

Následuje výčet řady problémů v oblastech: nedostatky ve veřejné dopravě (zejména
v malých obcích), v zásobování (opět v malých obcích), v bytové politice, nedostupnost kultury
(opět na venkově).
Sem patří i subjektivní vyjádření k prožívání stáří – samota, a pak řada problémů
dalších – korupce, podvody, nedostatečná doprava, špatné zásobování, malý pocit bezpečí,
kriminalita.
Zvláštní kategorií problémů jsou stížnosti od 10% dotázaných na politickou situaci, a
s tím spojená konkrétní upozornění na různé veřejné a společenské souvislosti – kritika
ekonomiky, úřadů, zákonů, korupce …
V anketě nepoložili dotázaní největší důraz na zdravotnické problémy (zřejmě
vzhledem k nižšímu věku anketních respondentů), ale na nízké důchody a na slabé sociální
zabezpečení.

INFORMAČNÍ PERIODIKUM PRO SENIORY
Více jak polovina dotázaných (52 %) má za to, že seniorská populace potřebuje
svoje vlastní periodikum, časopis, které je bude informovat o specifických otázkách starší
generace. Tento názor nesdílí menšina – 47 % dotázaných (2 % se nevyjádřila). Zájem o vlastní
periodikum projevili dotázaní především z menších územních sídel (57%), dřívější dělníci
(rovněž 57%) a mladší kategorie seniorů.
Ve výzkumné anketě zprostředkované časopisem Rady seniorů ČR “Doba
seniorů“ se pro vlastní periodikum vyjádřilo podstatně více – 82 % dotázaných. Čtenáři
časopisu Doba seniorů jsou přirozeně v podstatné míře přívrženci zachování periodika. Pro
vlastní periodikum jsou zde naopak nejvíce senioři bydlící ve velkoměstech (86%) a dále spíše
starší čtenáři od 80 let (84%), a také ženy než muži.

POZNATKY O SENIORECH Z JINÝCH VÝZKUMNÝCH ZDROJŮ
Problematika českých seniorů, mapování jejich života, analýzy jejich postavení jsou
stále častěji předmětem sociologických výzkumů a vědeckého bádání. Množství poznatků
získaných v posledních letech zejména z iniciativy Rady seniorů České republiky začíná
být souborem zasluhujícím vytvoření datové banky. Ta by měla sloužit jako precizní
základna a zdroj pro permanentní poznávání seniorské populace české společnosti.
Výsledky provedeného šetření nebyly proponovány k získání podrobných analytických
dat, mají však hodnotu v aktuálnosti získaných poznatků, tedy k termínu šetření – léto 2014.
Získaná data lze porovnávat s poznatky z jiných šetření, mimo již zmíněné ankety
v časopise Doba seniorů, provedené souběžně s našim výzkumem, také s daty zjištěnými
v šetřeních realizovaných v posledních šesti letech. Jde o výzkumy, které provedl Petr Sak a
prezentoval je ve své knize Sociologie stáří a seniorů. A dále o dva velké výzkumy
k postavení a bydlení seniorů v Praze provedených v letech 2008 a 2010.
Nutno poznamenat, že dílčím způsobem jsou data o seniorech získávána ve všech
sociologických výzkumech – komerčních i akademických, a to prostým způsobem při třídění
dat podle věku. A to v oblasti ekonomiky, společenského života i politiky např. i při výzkumu
volebních preferencí.
Mimořádnou hodnotu má souhrnné zjištění, že poznatky našeho aktuálního šetření
jsou v souladu s poznatky dříve realizovaných výzkumů. V průběhu 6 až 8 let došlo
k určitým změnám v životě občanů, nicméně v základních parametrech je shoda poznatků
prokazatelná. Uveďme příklady.

V práci Petra Saka, vycházející z 18 sociologických výzkumů a studií provedených
v letech 2007 – 2011, jsou uvedeny rozsáhlé poznatky o životě českých seniorů. S některými
z nich lze data z našeho výzkumu seriózně porovnat, zejména v oblastech života seniorů
v osamění, jejich ekonomického zajištění, zdravotního stavu, prožívání volného času a
bydlení. I když procenta odpovědí nejsou totožná, jejich rozložení se velice podobá a téměř
vždy jsou stejná pořadí odpovědí, tedy výsledných poznatků. Musíme vzít v úvahu, že
k určitým posunům docházelo vzhledem k pětiletému časovému odstupu zjišťování.
Srovnání se dvěma výzkumy realizovanými pro Magistrát Hl. m. Prahy lze provést
v oblasti ekonomického a sociálního postavení seniorů, bydlení a volného času. Ovšem s
omezením, že jde o soubor seniorů žijících v Praze. I tak je patrná významná shoda. A to
především v rozložení příjmu důchodců a dat o zdravotním stavu seniorů – přirozeně mírně
zvýšeným po 6 letech od zjištění v roce 2008.
Celkem vysoká shoda je i v údajích o spokojenosti se životem, kterou vyjádřila
v obou výzkumech téměř polovina dotázaných. Téměř stejné jsou údaje ve všech
odpovědích na otázky o bydlení (spokojenosti, obav ap.). Pokud rozdíly existují, pak jsou vždy
zdůvodnitelné časovým posunem realizace šetření.
Shoda je prokazatelná i v oblasti vztahu seniorů k potomkům, kdy nejvíce pomoci
poskytovali senioři při výchově dětí a vnuků. K menším posunům docházelo v trávení volného
času směrem k zahrádkaření a k cestování a turistice, a to na úkor četby knih. Hlavní problémy
mají senioři stále stejné – péče o zdraví a stav zdravotnictví stojí na prvním místě problémů. Na
dalším místě jsou problémy finanční - nízké důchody. Poté s odstupem senioři považují za
závažný stav a chování části populace k nim – projevy neúcty, újmy. Následuje řada dalších, i
místních problémů - doprava, bydlení, málo kultury. Stále stejné.

Seniorská obálka
Více na: https://www.kr-ustecky.cz/seniorska-obalka/ds-100509/p1=233408

POZVÁNKA
Vážený soudruhu, vážená soudružko!
jménem ústeckého Krajského výboru KSČM, klubu zastupitelů KSČM
Litoměřice a nadace Rosy Luxemburgové
jsi pozván na přeshraniční konferenci regionálních politiků Ústeckého kraje
(ČR), Saska (SRN) a Durynska (SRN); která proběhne:
9. listopadu 2019
v Divadle Karla Hynka Máchy
Máchovy schody 3, 41201 Litoměřice, Ústecký kraj,
Česká republika
Hlavním cílem konference je odborná debata a výměna zkušeností mezi komunálními a
regionálními politiky, aktivně se podílejícími na rozhodovacích procesech v rámci municipalit,
ale i na další politické práci. A to zejména prostřednictvím odborných seminářů, jejichž obsah
bude zaměřen na aktuální, regionálně důležitá témata.
Kromě seminářů pevně ukotvených programu je dalším přínosem konference i
vzájemná debata účastníků mezi sebou, včetně různých pohledů na to, jakou politiku
KSČM/Die.Linke si představují účastníci, členové stran či jejich sympatizanti. Konference by
proto měla přispět k obousměrné komunikaci mezi komunálními a regionálními politiky
KSČM a Die.Linke, včetně komunikace názorů ze strany občanské společnosti.
Obsahovou náplň bude tvořit výměna zkušeností levicových politiků, ale také
směřování KSČM a Die.Linke v následujícím období a možnostmi KSČM před krajskými
volbami, které proběhnou v následujícím roce, anebo Die.Linke před zemskými volbami.
Diskutována mohou být i další témata týkající se konkrétní práce účastníků, jako např. využití
internetu a sociálních sítí k propagaci levicových politik. Semináře i neformální besedy
napomohou k výměně zkušeností stávajících politiků obecních a krajských samospráv i vedení
krajských/regionálních stranických organizací. Cílem celé akce je také to, aby se lidé potkali a
měli možnost poznat se, sdělit a vyměnit si vzájemné zkušenosti.
Program:
9.00 Prezence
10.00 Přivítání, úvodní slovo
10.15 Představení zúčastněných regionů.
11.00 Přestávka
11.30 PANEL 1
13.00 Oběd
14.00 PANEL 2
15.30 Přestávka
16.00 PANEL 3
/přesun z divadla do vinárny Na Vikárce/
17.30 Kulturní a společenský program
(pro účastníky je možno sjednat nocleh)

Svou účast prosím potvrďte, nejpozději do 28. 10. 2019, zasláním přiložené
„Návratky k pozvánce“ emailem na jarda.ruzicka@email.cz, případně
telefonicky na číslo +420 605 224 120.
Případné jakékoliv dotazy adresujte prosím na organizátora v místě konání akce, kterým je
litoměřický zastupitel za KSČM Jaroslav Růžička (email a mobil viz výše).

Návratka k pozvánce
(zaslat na uvedený kontakt nejpozději do 28. 10. 2019)

Zúčastním se Litoměřické přeshraniční konference dne 9. 11. 2019
Jméno a příjmení (titul): ……………………………………………………………….
Místo bydliště (kraj, město/obec):

……………………………………………

Člen/nečlen KSČM: ……………………………………………………………………….
U členů funkční zařazení za KSČM (zastupitel, komise, sekce, výbor aj.):
……………………………………………………………………………………………………..
Telefon/mobil:

………………………………………………………………………..

E-mail:

………………………………………………………………………..

Člen zájmového sdružení, organizace, společnosti (mimo KSČM):
……………………………………………………………………………………………………..
Věk:

………………………………………………………………………………….

Zúčastním se společenského večera: ANO / NE
Požaduji sjednat nocleh:
Případné další sdělení organizátorům:

ANO / NE

Generál Vacek účtuje: Havel? Ubožák, bál se
mě. Čalfa? Smetí. O Dlouhém ani nemluvím
ROZHOVOR Česká armáda je při svém počtu nepatrná a téměř nefunkční. Zasáhnout
proti lidem by ale mohla. Řada politiků i představitelů armády pracuje totiž v cizím
zájmu. To uvádí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bývalý ministr národní obrany,
první porevoluční armádní generál Miroslav Vacek. Vzpomíná na telefonáty Václava
Havla, všímá si osoby Vasila Mohority, Jiřího Dienstbiera, Vladimíra Dlouhého nebo
Mariána Čalfy. Svoje působení v roce 1989 hodnotí především z toho důvodu, že bylo
zabráněno občanské válce. Tehdejší protesty by podle něj armáda potlačila. Ale co by
bylo dál? Na Andreje Babiše kupodivu nedá dopustit…

Foto: Hans Štembera
Popisek: Armádní generál Miroslav Vacek

Jak vidíte současnou mezinárodně politickou situaci? Je tu další studená válka?
Názory můžeme mít různé, ale jeden fakt zůstává, že to, co se odehrává v ozbrojených silách tu
i onde, je odněkud promyšleně řízeno. Je těžké předvídat, protože běžní lidé mají nedostatek
informací. Já se držím jedné zásady – nekritizuji, aby si nikdo nemyslel, že si dělám nějaké
zásluhy. Chyby dělá každý. Co se odehrává teď, to je smutné. K čemu by Armáda ČR byla,
kdyby k něčemu došlo? Armáda by nic při těch jejích počtech nesvedla.
A sledujete tu hybridní válku?
Má to svůj účel. Dezorientuje to určité skupiny lidí. A působí to tak, aby to bylo ku prospěchu
toho, kdo tu politickou scénu v republice nebo v Evropě udává.
Když dnes slyšíte o těch protestech, napadá vás asociace s rokem 1989?
Faktem je, že co se v dané zemi odehrávalo a odehrává i nyní, je od někoho řízeno. Vnitřní
politické síly, které tady máme, mají své zájmy, které jsou spojeny s ekonomickými zájmy. A
to se přenáší na to, co se tu odehrává. Někdo chce dezorientovat lidi.

Samozřejmě, že vzpomínám na události na podzim roku 1989. Otázka ale byla, co by armáda
dosáhla a pro koho? Vždyť pokud není jednotné politické vedení, je to těžké. Byl jsem ve styku
s nejvyšším vedením tehdejší KSČ, ale byly různé názory. A to je složité. Kdo tvrdí, že se
vyzná, tak kecá. To musí stát o trochu výše.
Nechtěl jsem prostě dopustit občanskou válku. Kdybych chtěl, tak bych do toho řízl tak, že
tehdy by armáda pořádek udělala. Ale na jak dlouho? Na rok, na dva, na pět let? To všechno
souviselo s tím, že se hroutila situace v Sovětském svazu. Čas ukáže, jak jste se rozhodl, a to
není a nebylo jednoduché. Ne, že bych byl spokojen s tím, co se dnes děje, ale jsem rád, že to
tehdy dopadlo bez občanské války. Kdybychom dostali befel, abychom udělali pořádek, tak
bychom jej udělali. Ale za jakou cenu.
Faktem je, že situace byla taková, že jsem věděl, že na armádu se mohu spolehnout. A věděl
jsem, kde v útvaru nebo v divizi někdo začal získávat lidi proto, aby se udělal politický převrat.
Vrtkavá situace v Sovětském svazu neumožňovala, aby oni přesně řekli, co podpoří. Bylo to
prostě složité.
Dopadlo to tedy dobře…
No, dobře v tom smyslu, že nedošlo k občanské válce. Pokud se týká politických a
ekonomických otázek, dopadlo to tak, jak to někdo z venku organizoval. Bohužel, mnohdy v
tom hrál i osobní zájem jednotlivců, kteří se chtěli procpat nahoru, neměli na to, a najednou
viděli příležitost. Hodnotit to pak můžete jen ze svého pohledu, který nemusí být zcela správný.
Informace jsem měl, ale rozlišit informace a dezinformace není jednoduché. Pak vám zbude jen
vaše „myslivna“, která také není dokonalá. Mohlo to prostě skončit. To, co se stalo, to přece
musí každý uznat, že šlo o svržení jednoho společenského zřízení. Lidé ze zámožných rodin,
kteří měli fabriku nebo více továren, pak přišel osmačtyřicátý, a sebrali jim to. Myslíte si, že v
Rusku je pořádek? Zase tam figurují lidé, kteří mají k těm dobrým věcem z minulosti strašně
daleko. Lízli si finančně, cítí se spokojeni. Majetek i drobné peníze sehrávají svoji roli. To pak
rozleptá politické spektrum.
Vím, že nechcete hodnotit vaše následovníky a současné velení armády. Dnes jsme ale
došli do profesionální armády. Jsme v době, kdy mladí kluci nechodí na „vojnu“ ani na
těch pár měsíců jako třeba v sousedním Německu. A jsou hlasy, že by se něco takového
mohlo vrátit.
Dnes Armáda České republiky, představující sílu asi 22 000 mužů, to je nula. Až bude potřeba,
tak tu budou takové síly, které by případně zabránily – zatím tedy není čemu – co by mohlo
situaci nějak narušit.
V každém případě by měli mladí lidé být tak informováni, aby se současným stavem
společnosti ztotožnili, nebo ne. Ano, je mnoho věcí, které by se daly dělat jinak. Když sledujete
některé funkcionáře naší armády, tak je to ubohé. Ti dole, ti skákají stejně jako my, když jsme
byli na nižších funkcích. Ale opakuji, je to všechno systematicky řízeno. Neznamená to, že se
všechno může projevit okamžitě, ale je to připravováno tak, aby bylo možno armádu
přesměrovat tak, že by byla i ochotna jít proti lidem téhle zemi. Zatím to tak nepřipadá, ale to je
zatím.
A když si vzpomeneme na osmašedesátý?
Některá rozhodnutí našich představitelů byla ubohá. V politice je to bohužel tak, že jestliže se
národ ozve a začnou jít proti, třeba řeknu generálnímu tajemníkovi, tak už je tam další, který

čeká, aby se tím generálním tajemníkem stal on. Neptá se, co to bude pro něj znamenat, jestli
má věci ujasněné. Ne! Většinou je to z neznalosti věci.
Těch rádců ze zahraničí, Západu, Ruska bylo mnoho. A těžko odhadnete, kdo co vlastně
reprezentoval. Těch názorů bylo nepřehlédnutelné množství.
Nedávno v médiích vystoupil Vasil Mohorita, který tvrdil, že převrat v roce 1989 byl
naplánován.
Samozřejmě, že v tom politika hrála roli. Mohorita nepatřil k lidem, kterých bych si měl vážit.
Pamatuji si, když dělal toho mladého svazáka, měnil názory podle toho, jak bylo třeba, a sám
na to neměl, aby něco urejdoval.
O tom ostatně svědčí ten jeho poslední veřejný projev proti studentům, kde je vlastně
bagatelizoval.
No jo, ale nevíme o tom zákulisí, a kdo jej řídil… To můžeme odpozorovat od toho, kam to
nakonec vedlo. Ale byli to lidé, kteří prodali svoje politické názory ku prospěchu někoho a
věděli, že budou za to peněžně odměněni. Musí být i takové síly, které získají ty, kteří jsou
ochotni, co si přejí jejich vůdci nebo našeptávači udělat.
Takže to, co se dnes řeší kolem pana Babiše a jeho nástupu do vysoké politiky, bylo již
dlouhodobě připravované?
Lidé, kteří se zvedají a stávají se ekonomicky silnými, se dostanou do pozornosti těch, kteří se
snaží ovlivňovat, co se v dané zemi děje. Co čekat od tak bohatého člověka? Abych vám řekl
pravdu, mne ten Babiš ani tak moc nevadí. Dělá to pro peníze? Proč to ještě dělá? Proč byl
členem KSČ? Ale takových lidí najdete…
Chodíte k volbám?
Ano – vždy. Jen teď jsem nebyl u eurovoleb, protože jsem byl pryč. Víte, já jsem od svých
patnácti let členem KSČM. Měl jsem při svých funkcích řadu nabídek. Každého jsem poslal
česky řečeno do prdele. A řídil jsem se svým rozumem, co jsem si myslel, že bude správné. Ne
vždy jsem situaci odhadl. To samé u lidí. Někdo se chová slušně a najednou vidíte, jak se mění,
že jej někdo dostal do područí.
Já jsem napsal deset knížek. V nich se snažím poctivě říci, jak jsem se na jednotlivé věci díval.
Neříkám, že musím mít všude pravdu. První byla v roce 1990, jmenovala se, Proč bych měl
mlčet, vydalo to nakladatelství Naše vojsko. Vyšlo 80 000 výtisků a rozebralo se to za
přijatelnou cenu.
A v roce 1989 mne praštili do hlavy tak, že jsem byl třicet dní v bezvědomí. Své názory jsem
neměnil.
A co první český prezident Václav Havel?
Havel? Ubožák! On měl ze mě takový strach, když byl prezidentem, a já nebyl nic. Říkal jsem
mu: „Pane prezidente, vyserte se na mne, dělejte si to svoje. Já vás v tom nepodpořím a uvidíte,
že děláte chybu.“ Někdy si nechal poradit.
Přesto na vás občas dal a bylo mezi vámi takové nevyhlášené příměří. Nebo se mýlím?

Jemu radili různí lidé. Řekli mu – povyšte Vacka na armádního generála. Byl jsem
tříhvězdičkový generál. Proti mé vůli mne zavolal a vyhlásili, že jsem armádní generál. Říkal
jsem mu: „Pane prezidente, kdybyste si mne předvolal, tak bych vám řekl, promiňte mi ty
vulgarismy, že se na to vyseru. Tímto mne nezískáte. Ale nemám zájem, aby se tato republika
štěpila za každou cenu a byla tady občanská válka. A vy něco dělejte proto, aby k ní opravdu
nedošlo.“
Víme také, že jeho poradce premiér Marián Čalfa, bývalý komunista, dnes sedí v dozorčí
radě Plzeňské teplárenské.
To byl také tedy člověk! To je prostě smetí! To jsou lidé, kteří na to sami neměli, a proto
tancovali, jak jim napovídali. Proč najednou hlásal tohle a nakonec byl jinde?
Sám člověk je v rozhodování nakonec osamocen. I když má informace ze zahraničí.
Já se setkal po roce 1989 s takovým množstvím politiků – a někteří úplně bezcharakterní.
Když sem se třeba setkal s Dienstbierem, tak jsem jej nakonec „nacpal“ tam, kam jsem
potřeboval. Po těch letech už mohu povídat. Prožil jsem toho hodně, někdy to bylo těžké. Je
nesmysl tvrdit, že se za socialismu měli všichni lidé dobře. To je nesmysl, blbost. Kdyby moji
rodiče měli dříve fabriku, tak bych asi nepropagoval, že Únor 1948 byl správný a nepodporoval
Klementa Gottwalda. Každý se orientuje podle toho, jaké dopady to má na jeho osobní život,
na jeho soukromí. Závisí to na tom, z jakých poměrů člověk pochází.
Kdybych vám líčil Vladimíra Dlouhého, tak byste ztratil veškeré iluze. Někteří prostě
kličkovali, jak se jim to hodilo.
Existují ti, kteří vysbírávají lidi, které potřebují, i za cenu toho, že je přeplatí. Politika, jak se
uplatňuje v současné době, je jedno velké svinstvo. O některých lidech jsem ztratil zbytek
dobrého mínění. Byli lidé, kteří sloužili Hitlerovi i komunistům.
Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/General-Vacek-uctuje-Havel-Ubozak-bal-seme-Calfa-Smeti-O-Dlouhem-ani-nemluvim-587032
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Pohled hejtmana Ústeckého kraje

Ponižování Ruska na vládní úrovni
Máme polovinu září pryč a brzy se budeme bavit o Vánocích. Vypustím krajské
volby, ale včerejší zasedání KV KSČM zahájilo závěrečnou přípravu na krajskou
konferenci, která proběhne v únoru. V kraji jsme měli návštěvou premiéra
Andreje Babiše a další ministry. Jako vedení kraje jsme byli pozváni pouze k
návštěvě Masarykovi nemocnice a jednání na Palivovém kombinátu. Nakonec za
rok jsou krajské volby, tak by tam mohl hejtman a 1. náměstek dále překážet.
Přesto se dají na návštěvě najít dvě pozitiva. V Masarykově nemocnici premiér
potvrdil za účasti náměstka Stanislava Rybáka zřízení kardiovaskulárního centra.
To nutně potřebujeme i vzhledem k tomu, kolik desítek milionu korun již do
zřízení kraj investoval. A výborná zpráva pro všechny, kdo ho budou u nás
potřebovat. Na Palivovém kombinátu jsem premiérovi znovu zdůraznil, že dlouhá
desetiletí byl kraj zásobárnou republiky ve výrobě elektrické energie a bez
vytěženého uhlí by republika netopila. Za to naši lidé zaplatili daň ve zhoršeném
ovzduší a to mělo vliv na zdraví lidí. A trval jsem na tom, že vláda musí kraji
dnes pomoci. Kupodivu premiér na konci dne to samé v podstatě řekl novinářům.
Situace kolem sochy maršála Koněva měla smutnou tečku. „Zkušený“ ministr
zahraničí Petříček, ve snaze ponížit Rusko, nechal pozvat ruského velvyslance
Zmejevského svým náměstkem. Lidská ubohost někdy nezná mezí. A snad
poslední poznámka. Pražská Slávia předvedla vynikající výkon v Miláně a
nakonec i v pražském derby. Liga mistrů je fotbalový svátek. Italský trenér v
obleku, slávistický trenér v teplákách. Tím si určitě reklamu v Itálii neudělal.
Malá česká ostuda. Podívejme se na plzeňského „pana“ trenéra Vrbu. Bílá košile,
kalhoty. Prostě profesionál.
Oldřich Bubeníček
Zdroj: Teplický zpravodaj OV

Úkoly OV KSČM v Ústí nad Labem a ZO KSČM a stranické skupiny
na říjen 2019.
1. Na úrovni OV KSČM:

• zabezpečit úkoly stanovené v POZ výročních členských schůzích ZO KSČM a
stranických skupin, POZ okresní konference KSČM
• projednat a schválit rozpočet Okresních výboru KSČM na rok 2020 ve VV a
plénu OV KSČM, včetně stanoviska ORK.

2. Ve výborech ZO KSČM a stranických skupinách:

• zabezpečit jednání VČS ZO KSČM a stranických skupin před okresní konferencí
KSČM
• projednat zajištění úkolů stanovených ke konání okresní konference KSČM a ke
krajským volbám v roce 2020
• provést kontrolu placení členských příspěvků a placení sjezdového příspěvku v
každé ZO KSČM a stranické skupině

3. Na jednání VČS ZO KSČM a stranických skupin:

• zabezpečit jednání VČS ZO KSČM a stranických skupin dle projednané a
schválené POZ konání VČS ZO KSČM a stranických skupin
• projednat úkoly stanovené ke krajským volbám v roce 2020

4. Ekonomické úkoly:

• pokračovat ve výběru členských příspěvků, příspěvku na sjezd KSČM
• projednat vyhodnocení rozpočtu ZO KSČM a SSK za rok 2019
• seznámit se s rozpočtem ZO KSČM a SSK na rok 2020

5. Významná výročí:
6. října 1944
28. října 1918

výročí Dukelské operace
vyhlášení samostatnosti ČR

6. Akce na říjen 2019:
7. října 2019 od 15,00 hodin porada předsedů ZO, SSK
kancelář předsedy OV
10. října 2019 od 15,00 hodin zasedání VV OV KSČM
kancelář předsedy OV
10. října 2019 od 16,00 hodin zasedání pléna OV KSČM
zasedačka OV č.16
18. října 2019 od 15,00 hodin jednání se zastupiteli Die Linke Chemnitz a OV KSČM
31. října 2019 od 15,00 hodin zasedání VV OV KSČM
kancelář předsedy OV

7. Akce na listopad 2019 :
5. listopadu 2019 / úterý/ od 15,00 hodin porada předsedů ZO a SSK kancelář předsedy
9. listopadu 2019 od 9,00 hodin přeshraniční konference regionálních politiků
Ústeckého kraje
divadlo Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
pozvaní zastupitelé

Životní výročí ZO KSČM
říjen 2019
Marie Dobešová
Miroslava
Zelenková
Blanka Kramárová
Věra Prošková
Viktor Malinkovič
Miroslav Bartoň
Edita Kozlová
Anna Hodačová
Karel Březina
Jana Englová
František Matuška
Dagmar Vacovská
Jiří Chramosta
Marcela
Konzalová
Vít Benetka
Věra Szalyová
Alena Křížová
Marie Bartošová
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OV KSČM Ústí nad Labem všem jubilantům přeje
všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody.

