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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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Názor jednoho ze známých umělců na světové dění
„Já se bojím Ameriky, Rusů ne. Rusko považuji za jistotu,“ tak se slovenský zpěvák
Jožo Ráž vypořádal s dalším pokusem šířit strach z Ruské federace, tentokrát na
DVTV.
„ Ne,“ odpověděl frontman Elánu jednoznačně na dotaz, zda považuje Rusko za hrozbu, načež
moderátor Martin Veselovský návodně kontroval: „ Vy nepovažujete Rusko za hrozbu? V Česku je
to dost aktuální téma. A proč ne?“
Jožo Ráž evidentně neměl s rozvinutím své odpovědi problém: „ Já Rusko považuji za jistotu toho,
že tady máme ještě nějaký pokoj a mír, protože Rusko je dobře vyzbrojené a drží relativně stabilní
situaci tady okolo a všichni jsou proti nim.“
Zpěvák podotkl, že „Rusové jsou naštěstí velice silní“ a že v pozadí je také Čína coby faktor
rovnováhy. „ Já se bojím Ameriky, Rusů ne.“ S oběma zeměmi má vystudovaný psycholog bohaté
zkušenosti.
V rámci turné Elánu projezdil s kapelou Sovětský svaz „od Užhorodu po Nachodku a od
Murmansku po Soči“, prožil tam mnoho měsíců, a jak říká, setkával se tam vždy s velmi vzdělanými
a výbornými lidmi. „ Prostě v Rusku si můžete s řidičem autobusu povídat o filozofii, o básnících,
o všem. A v Americe? O ničem, jenom o Coca Cole a hamburgerech.“ Spojené státy projel rovněž
– „horem dolem“ – a vracet se tam už nechce.
„ Nemám si tam s kým o čem povídat.“ Moderátora DVTV Martina Veselovského svojí odpovědí
několikrát zcela „vyhodil z konceptu“ a přiměl k mlčenlivému přemýšlení nad reakcí a dalším
dotazem.
Jako například tímto konstatováním: „ Mám světonázor velice podobný tomu, jaký hlásají
komunisté nebo křesťanská víra, které jsou velice kompatibilní,“ řekl Jožo Ráž a nechápajícímu
Veselovskému vysvětlil: „ Hlásají v podstatě to samé – každému podle zásluh a nepídit se za
materiálními hodnotami, za bohatstvím.“ Zopakoval, že svým přesvědčením je komunista, i když
nikdy nebyl v žádné politické straně.
I zde moderátora – mladšího než je kariéra Elánu – zaskočil svými názory na předlistopadovou éru:
„ Tím pádem mně se v tom bývalém režimu nežilo až tak špatně, já jsem neměl žádný problém, že
bych nebyl svobodný, já jsem si dělal, co jsem chtěl.“
Co si přisvojili prominenti tehdejšího systému, byly prý jen maličkosti oproti tomu, co si nakradli
dnešní „papaláši“. „ Věřím, že komunismus je ideologicky a prakticky správnější režim, jenomže
lidé to neunesli, lidé to nedokázali, protože jsou blbí, to je celé.
Kapitalismus, to je cesta do pekla, protože to je honba za ziskem,“ uvedl dále v rozhovoru pro
DVTV.
Před rokem 89 se podle něj žilo relativně dobře, přičemž na otázku, jak se mu žije dnes, odpověděl
„nic moc“. Život v dnešním režimu shrnul do pesimistického konstatování: „ Svět se bortí, všechno
je horší, daně jsou větší, je víc předpisů, ceny jsou vyšší, všechno jede špatně, směřujeme k válce.“
Nicméně Elán prý zůstává stále stejný.
Zdroj: aktualne.cz/dvtv
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Úkoly okresní organizace KSČM v Ústí nad Labem
prosinec 2017
1) Na úrovni OV KSČM:
•
•
•

Zabezpečit projednání hospodaření OV KSČM na rok 2018, včetně stanoviska ORK
Vyhodnocení výročních členských schůzí v ZO KSČM a stranických skupinách
Projednat a zabezpečit úkoly ke konání okresní konference KSČM dne 6. 1. 2018

2) Na úrovni ZO KSČM:
•
•
•

Zajistit dokončení jednání VČS ZO KSČM, SSK
zajistit vyhodnocení hospodaření ZO KSČM a stranických skupin do konce roku 2017/
odevzdat hotovost, pokladní knihy do 15. 12. 2017 na OV KSČM
zajistit úkoly stanovené k okresní konferenci KSČM

3) Na výročních členských schůzí ZO KSČM a stranických skupinách:
•
•

naplnit POZ VČS ZO KSČM v oblasti obsahové, personální, ekonomické
naplnit úkoly k okresní konferenci KSČM

4) Ekonomické úkoly:
•
•

vyhodnotit hospodaření ZO KSČM a stranických skupin za rok 2017
uzavřít pokladní knihy ZO KSČM a stranických skupin za rok 2017. Odevzdat všechny
finanční prostředky a pokladní knihy do 15. 12. 2017 na OV KSČM

5) Plán akcí na prosinec:
4. 12. 2017 od 13,00 hodin klub zastupitelů magistrátu

kancelář předsedy OV

4. 12. 2017 od 15,00 hodin porada předsedů ZO KSČM a vedoucí SSK
13. 12. 2017 od 15,00 hodin zasedání VV OV KSČM

zasedačka OV

kancelář předsedy OV

13. 12. 2017 od 16,00 hodin zasedání pléna OV KSČM

zasedačka OV

6) Plán akcí na leden 2017 :
6. 1. 2018 od 9,00 hodin okresní konference KSČM restaurace Domu kultury v Ústí nad Labem
8. 1. 2018 od 15, 00 hodin poradu předsedů ZO KSČM a vedoucí SSK

zasedačka OV
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Ještě je čas situaci řešit
Zajímavý průběh mělo poslední zasedání KV KSČM Ústeckého kraje. Více než polovina jednání
byla věnována proběhlým volbám. Jediným řešením je podívat se dopředu. A dívat se hodně daleko.
Byl jsem rád, že se převážná většina členů shodla na řadě rozumných názorů. Jednak schválil výbor
požadavek vůči ÚV KSČM, aby se urychlila příprava sjezdu a byl svolán jako mimořádný. To
znamená od prosincového zasedání do dvou měsíců. A také aby byl dvoudenní. Reálně se dá
předpokládat, že již u procedurálních otázek bude dlouhá diskuse. A na důležitá rozhodnutí potom
nebude příliš času. Hovořilo se také o tom, že by měl Ústecký kraj navrhnout kandidáty na předsedu
strany i některé místopředsedy. Výsledky kraje k tomu opravňují.
Jména sice padala, ale zatím jen v kuloárech. Padl i návrh, aby limitem pro volbu byl věk. Stále je
šance stranu zachránit, ale to se musíme k situaci postavit jako sociální demokracie. Tedy jasně říci,
že volby byl velký propadák a stranu musí vést noví lidé. Není to nic proti nikomu, je to pouze tvrdá
realita. Ještě před zahájením okresních konferencí projedná krajský výbor konkrétní návrhy do
vedení strany a konference se vyjádří, případně navrhnou další kandidáty. Pokud by ÚV KSČM
schválil mimořádný sjezd, musely by se přípravy urychlit. Ale je otázka, zda tento VV ÚV KSČM
i samotný ÚV KSČM má na nějakém razantním řešení zájem.
Oldřich Bubeníček

zdroj: Teplický zpravodaj

Pohled do historie
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Protialkoholní záchytnou stanici pro Ústecký kraj plánuje zřídit
Krajská zdravotní
V areálu teplické nemocnice by do budoucna mohla fungovat protialkoholní záchytná stanice.
Po prvním neúspěšném výběrovém řízení právě na provozovatele této stanice se na přípravě
možného provozu záchytky dohodli na společném jednání hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček, předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák a generální ředitel
společnosti Petr Fiala. Záměr zřídit záchytnou stanici právě v areálu nemocnice v Teplicích
projednalo a schválilo ve středu 29. listopadu 2017 představenstvo Krajské zdravotní.
„Snažíme se zprovoznit novou záchytnou stanici již od roku 2011. Několik let jsme čekali na změnu
zákona, která by nám umožnila tuto službu znovu registrovat. Novela již sice vzešla v platnost, ale
do posledního výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Ústecký kraj tedy nyní hledá nejvhodnější
řešení spolu s Krajskou zdravotní, která je největším poskytovatelem zdravotní péče v našem kraji,“
uvedl po jednání hejtman Oldřich Bubeníček. Záchytnou stanici v současné době musí suplovat
oddělení Emergency v jednotlivých nemocnicích, čímž citelně zatěžují jejich provoz. „Poskytování
specifických zdravotních služeb je strategickou potřebou Krajské zdravotní pro komplexní zajištění
poskytovaných služeb ve stávajícím spektru. Předpokladem pro fungování je zajištění
kvalifikovaného zdravotnického personálu v požadovaném počtu,“ zdůraznil Jiří Novák, předseda
představenstva Krajské zdravotní.
Celý záměr je zatím zcela na začátku a o konkrétní podobě provozu se zatím bude ještě jednat.
Ústecký kraj mezitím již vyhlásil druhé výběrové řízení na zřízení záchytné stanice, do čtvrtka 30.
listopadu, kdy končil termín podání nabídek, se nikdo nepřihlásil. „Kraj má v plánu zřídit do
budoucna více záchytných stanic. Nyní jsme ale velmi rádi, že nám krok Krajské zdravotní pomůže
s otevřením alespoň té první,“ dodal hejtman Bubeníček.
Zdroj: Ústecký kraj
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Něco málo ke zlepšení nálady do Nového roku 2018
"Prej ses oženil."
"Jojo, oženil."
"To musíš být šťastnej."
"No jo, to musím."
"Přišlo mi upozornění,
že jsem jako jeden z posledních zaměstnanců nevyplnil anonymní dotazník."
Policie zatkla podvodníka prodávajícího pilulky pro věčné mládí.
Jde o recidivistu, který za to byl trestán již v letech 1721, 1845 a 1926.
Umím karate a aikido.
A taky spoustu jiných japonských slov.
Optimista je člověk, který v pondělí ráno při nástupu do práce zvolá:
A pozítří už máme středu!"
"Vegetarián"
je starý indiánský výraz pro "špatný lovec".
Jsem jako džin ...
Zjevím se všude, kde se otevře láhev.
"Podle mě nemůže být pravda, že na Měsíci není život.
Jedna známá odjela na měsíc na dovolenou a vrátila se těhotná."
Nikdy se nevzdávej svých snů.
Prostě spi dál.
Facebook spadl a nefunguje.
Produktivita práce po celém světě stoupla o tisíce procent.
"Proč jdeš vždycky na balkon, když tvá žena zpívá?"
"Aby si nikdo nemohl myslet, že ji biju."
Chytré telefony, chytré hodinky, chytré oblečení, chytrá auta ...
jen ty lidi jsou čím dál blbější.
Ukrajinská armáda povolala všechny vojenské zálohy.
V celé západní Evropě se zastavily stavební práce.
Nejlepší způsob, jak si zapamatovat narozeniny své ženy,
je jednou na ně zapomenout.
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