
 
PRVNÍ MÁJ VPRVNÍ MÁJ VPRVNÍ MÁJ VPRVNÍ MÁJ V    ÚSTÍ NAD LABEMÚSTÍ NAD LABEMÚSTÍ NAD LABEMÚSTÍ NAD LABEM    
    
V Ústí nad Labem byly oslavy  prvního máje poznamenány ohlášeným pochodem neonacistů. 
Cestou na májový mítink mnozí  jeho účastníci procházeli policejními kontrolami. Přesto, 
stejně jako v minulých létech, bylo v Městských sadech plno. V průběhu dopoledne se oslav 
zúčastnilo kolem čtyř tisíc obyvatel. Pořádající OV KSČM, Levicové kluby žen a zdravotnická 
organizace Via Evropa, připravily bohatý program. Dětské soutěže, historické motocykly, 
skákací hrad, indiánské tee-pee, ukázky hasičské techniky, stánky  s občerstvením, cukrová 
vata. A samozřejmě  vystoupení mažoretek a koncert dechové hudby. Tento formát oslav 
proběhl již po pětadvacáté a pokaždé u něj byla dechovka  „Pichlovanka“.  Po dobrých 
zkušenostech z loňska, i letos v odpoledním bloku, vystoupily hudební skupiny, které oslovily 
střední a mladou generaci.  
Zatím co na loňské oslavě hlavní projev přednesl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, 
letos pořadatele i účastníky překvapil místopředseda PS parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM, 
Vojtěch Filip. Společně s delegací okresu položil kytici k pomníku rudoarmějce. 
Vojtěch Filip  ve svém projevu připomenul  tradiční význam boje za právo na práci, boj za 
osmihodinovou pracovní dobu a důstojné pracovní podmínky, zdůraznil, že v dnešní době, 
bohužel, tento boj znovu trvá. Více než 600 tisíc nezaměstnaných, desetina z toho je 
z Ústeckého kraje, nechává mocné v klidu, naopak někteří mluví o tom, že se máme tak 
dobře, jak jsme se nikdy neměli.  Mluví tak ti, kteří své bohatství získali nikoliv svoji prací, ale 
prací jiných.  Boj za práci a spravedlivou odměnu bude i nadále  hlavní náplní všech levicově 
smýšlejících lidí. 
Vojtěch Filip také upozornil na fakt, že jednopolární světové politické uspořádání, které se 
vytvořilo koncem minulého století, totálně selhává.  Dnes jsme, právě v důsledku rozpoutání 
ukrajinské krize, na pokraji světového vojenského konfliktu.  
A kdo na válkách bohatne, komu přinášejí prospěch?  Vládci světa  nedokázali zabránit ani 1. 
světové válce, ani té druhé. Boj za mír zdaleka neskončil. 
Vzhledem k tomu, že se blíží volby do Evropského parlamentu, vyzval Vojtěch Filip všechny 
přítomné, aby volili naše kandidáty za KSČM.  
Evropu byrokratickou vytvořily k obrazu svému banky. Levicoví poslanci mohou pomoci  
Evropu zlidštit. Česká republika má v budoucím Evropském parlamentu 21 poslaneckých 
míst. Jde o to, aby naši zvolení poslanci spolu s komunistickými poslanci z Francie nebo 
Řecka a dalšími levicovými kolegy, dokázali vytvořit silné levicové uskupení, které bude 
schopno usměrňovat Evropu více ve prospěch obyčejných lidí. 
Na mítinku pak promluvil kandidát do Evropského parlamentu za Ústecký kraj, Jaromír 
Kohlíček. Na příkladu „privatizace“ sklářských podniků v našem kraji, ukázal na  taktiku 
mocných zahraničních firem. Ústecká sklárna, kdysi významný vývozce obalového skla  je 
zavřena a další sklářské  podniky jsou  v rukou americké firmy. Podobně dopadly i další 
prosperující podniky v celé naší republice.  Hovořil potom o práci v Evropském parlamentu a 
zdůraznil, že poslanci z levicového spektra patří k nejaktivnějším , což neplatí o většině 
pravicových zástupců.  Vyzval  přítomné, aby nepodcenili volby do Evropského parlamentu a 
dali svůj hlas našim kandidátům. 
Projev Květoslavy Čelišové, předsedkyně klubu zastupitelů KSČM v Zastupitelstvu 
statutárního města Ústí n.L. patří po mnoho let, k očekávanému bodu programu. Již 
v loňském roce však došlo v projevu k zásadnímu obratu. Objevila se slova uznání. Město 
pod vedením primátora Víta Mandíka, začalo zodpovědně hospodařit, nejde do nesmyslných 
a předražených aktivit a přesto se daří budovat některé potřebné stavby.  Jsou podporovány 
školy, staví se městský stadion, rekonstruuje se termální krytý bazén a obměňuje se vozový 
park novými trolejbusy a autobusy. To ovšem není příliš po chuti opozici. A tak místo 
předraženého muzea nebo městského parku, stíhá policie některé vedoucí funkcionáře 
města  za „údajně“ předražené „Vítání občánků“.  
Květoslava Čelišová závěrem pozvala všechny přítomné nejen k Evropským volbám, ale 



hlavně k volbám komunálním. V Ústí se pravice, včetně kmotrů šikuje do nových volebních 
uskupení. Jde o to, aby nastoupená cesta prosperity, průhlednosti a zodpovědnosti nebyla 
znovu přerušena.  
Pavel Vodse´dálek, předseda OV KSČM Ústí .L., pak předal slovo poslankyni PS Parlamentu 
ČR Gabriele Hubáčkové, která  znovu připomenula potřebu soustředěného úsilí 
k prosazování rozumné sociální politiky a  
účinného využívání prostředků věnovaných na podporu zaměstnanosti. Poděkovala všem za 
podporu a vyzvala je k účasti v nadcházejících volbách. 
Písní práce pak byla oficiální část májové oslav v Ústí nad Labem zakončena.  
Petr Brázda 

 
 

 



 

 
 

 


