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Milý čtenáři/čtenářko, 

právě pročítáš soubor článků z interneto-
vých stránek KLUBU PRVNÍHO MÁJE. 
Jsme mladí komunisté jihočeského kraje, 
kterým není lhostejné, v jaké společnos2 
žijí, a kteří si uvědomují problémy sou-
časného světa. Spojili jsme se, abychom 
rozbořili mýty o komunis2ckém hnu6 
a ukázali, že jiný svět je možný, ba do-
konce nutný. Odmítáme nadvládu kapitá-
lu a upřednostňujeme alterna2vní způso-
by fungování společnos2 založené 
na spolupráci, solidaritě a míru c6cí pří-
rodní zdroje a životní prostředí. Tento 
soubor článků z webových stránek slouží 
jako ucelený přehled všeho, co považuje-
me za důležité, mapuje naše akce a při-
náší zajímavé informace z událos6 naše-
ho kraje. Čtenářům chceme přinášet 
v první řadě jihočeská témata, ale také se 
pokusíme informovat o ak2vitách mla-
dých v jiných krajích. Telegraficky přine-
seme také zprávy z činnos2 levicových 
hnu6 v zahraničí. 

Fungujeme pouze elektronicky a můžeš 
nás najít na stránkách Klubu prvního má-
je  

(h@p://www.klub1maje.eu), 

 kde jsme volně ke stažení. Doufáme, že 
Ti předáme cenné nformace o levicovém 
dění  nejen na jihu Čech.  

•  POSTŘEHY ZE SVĚTOVÉHO FESTIVA
 LU MLÁDEŽE A STUDENTSTVA V 
 RUSKÉ SOČI 
 
•  AUTOBUS TŘEŠŇÁK 

• VOLKSTIMMEFEST SE PODAŘIL 

• MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA KOMISE 

 MLÁDEŽE JčKV KSČM 

• KRÁTCE Z NÁVŠTĚVY ANTIKAPITA
 LISTICKÉHO  KEMPU—KLUB PRVNÍ
 HO MÁJE BYL  U TOHO 

 

TOMTO ČÍSLE NAJDEŠ: NEŽ ZAČNEŠ ČÍST... 
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12.-22. října 2017 probíhal v ruské Soči 
Světový fes2val mládeže a studentstva. 
Účastnilo se 185 zemí světa a za naši 
republiku to byli delegá2 českého fes2-
valového Národního přípravného výbo-
ru. Iniciátorem české delegace byl Komu-
nis2cký svaz mládeže, jenž je členskou 
organizací Světové federace demokra2c-
ké mládeže (WFDY). Fes2valu se účastni-
lo zhruba 30 000 lidí, z nichž přibližně 
polovina byla z ruské strany. Podrobné 
informace o fes2valu a jeho průběhu 
jsou k dispozici na stránkách Komunis2c-
kého svazu mládeže, já se pokusím při-
nést pohled ze strany účastníka (člena 
Klubu prvního máje), který se Světového 
fes2valu mládeže a studentstva účastnil 
vůbec poprvé. 

První dva dny po našem příletu byly ve 
znamení kontrol. Bylo třeba se nahlásit, 
ubytovat a projít tzv. akreditací. Zpočát-

ku (nám z neznámých důvodů) akreditaci 
nedostali 2 členové naší delegace a ně-
které další ze zahraničí nebyly akredito-
vány vůbec. V rámci bezpečnos2 jsme 
přes kontroly procházeli skoro všude. 
Dokonce i jednotlivé bloky olympijského 
městečka byly oploceny a bylo možné 
jimi procházet pouze přes kontrolní sta-
noviště. Zakázán byl jakýkoliv tvrdý alko-
hol. Jelikož byl samotný areál, kde se měl 
fes2val konat, poměrně daleko, účastní-
ky svážely na místo fes2valové autobusy. 
Před vstupem do samotného areálu byl 
každý z nás povinen projít kontrolou de-
tektoru kovu a ukázat obsah zavazadel. 
Všude byli přítomni označení fes2valoví 
dobrovolníci, kteří nám byli nápomocni 
v případě jakýchkoliv našich dotazů. 

Blížil se okamžik velikého zahájení v jed-
nom z olympijských stadionů. Vstupenky 
dostala z kapacitních důvodů jen část 
delegátů, ta druhá se naopak účastnila 
slavnostního zakončení. Program byl 
monstrózní nesoucí se v duchu témat 
ekologie, sociálních sí6, rovnoprávnos2 
homosexuálů, obnovitelných zdrojů 
energie a podobně. Vystoupilo mnoho 
známých tváří ruského showbusinessu, 
nechyběla taneční vystoupení a projevy 
vědců, herců, zpěváků. V tu chvíli nám 
bylo už naprosto jasné, že oficiální podo-
ba ruského fes2valu je úplně jiná, než jak 
tomu bylo v předchozích letech. Během 
zahajovacího ceremoniálu se ze strany 

POSTŘEHY ZE SVĚTOVÉHO FESTIVALU MLÁDEŽE 
A STUDENTSTVA V RUSKÉ SOČI 
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Leninských komsomolců a Kubánců ozý-
valy revoluční hesla, která se začala po-
stupně šířit těmi, kteří přijeli na fes2val 
z důvodů, které vys2huje mo@o: „Za 
mír, solidaritu a sociální spravedlnost, 
bojujeme proC imperialismu – Ctěme 
svou minulost, budujme budoucnost!“ 
Krátký prostor u řečnického pultu byl 
věnován prezidentovi Světové federace 
demokraCcké mládeže Nicolasi Papadi-
mitreuovi, který připomněl, že delegá2 
slaví spolu s Rusy stole6 od VŘSR. 
K závěru vystoupil i samotný Vladimír 
Pu2n, jenž prohlásil, že mladí mají bu-
doucnost ve svých rukou a je jen na nich, 

zda svět promění v lepší místo. 

Druhý den se delegá2 z pokrokových 
stran a hnu6 napříč zeměmi domluvili na 
uspořádání pochodu, který měl konečně 
připomenout oslavy stole6 od Velké říj-
nové socialis2cké revoluce. Proud 
rudých vlajek zpívající revoluční písně 
a internacionálu ve svých jazycích vyšel 
napříč rozlehlým areálem, až došel 
k pódiu na olympijském náměs6. Tady 
pochod pozdravil prezident Světové fe-
derace demokra2cké mládeže, předsta-
vitelé Světové rady míru, Světové odbo-
rové federace, Mezinárodní demokra2c-
ké federace žen a ruského Národního 
přípravného výboru fes2valu. Tento 
spontánní, narychlo domluvený akt byl 
pro všechny zúčastněné 6m pravým 
a důstojným zahájením fes2valu nesoucí 
se v duchu fes2valů předchozích. 

V budově Mediacentra měli jednotlivé 
delegace své stolky s propagačními ma-
teriály a nacházely se zde i konferenční 
sály. A nejen to. K vidění také byli robo2, 
stánek ruské banky, pošta, představova-
ly se zde nejmodernější technologie, 
letadla, technika všeho druhu a také 
jednotlivé regiony Ruska. Rusové se od 

Oficiální zahajovací ceremoniál 

Prezident WFDY Nicolas Papadimitreu 
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samého počátku snažili o to, aby se fes2-
val stal naprosto apoli2ckým a tak jsme 
měli pocit, že se nacházíme na velikém 
ruském veletrhu. Ztráta poli2ckého du-
cha je ale úplně v rozporu se smyslem 
fes2valů předchozích. Vždyť už první 
celosvětové setkání mládeže a student-
stva v Praze roku 1947 bylo poli2cké. 
Krátce po válce chtěla mládež oslavit 
mír, solidaritu, přátelství mezi národy 
a  dát se na cestu jinou, cestou socialis-
mu a sociálního pokroku. 

Během fes2valu jsme měli možnos2 na-
vázat kontakty s komunis2ckou mládeží 
různých zemí a účastnit se různých před-
nášek. Prezidentem Světové federace 
demokra2cké mládeže byl veřejně pře-
čten i dopis Fran2ška Kovandy, účastníka 
prvního fes2valu v Praze. Vystoupila dce-
ra Ernesta Che Guevary Aleida Guevara 
March. Někteří členové naší delegace 

dokonce na konferencích i ak2vně vystu-
povali. Velice zajímavá byla možnost 
dozvědět se o činnos2 mladých po celém 
světě, poznat jejich situaci, ve které se 
doma nachází a problémy, které tam 
řeší. Výměna zkušenos6 je asi to nejcen-
nější. Poznali jsme složitou situaci komu-
nis2ckého hnu6 v Rusku a šílenou situaci 
na Ukrajině (zvláště po zákazu komunis-
2ckých symbolů). Dozvěděli jsme se 
i o životě v nově vzniklých lidových re-
publikách (Donbaské a Luhanské), který 
je jiný, než jak nám tvrdí média. 

Samozřejmě jsme si během fes2valových 
dní našli čas na návštěvu Soči, Adleru, 
Stalinovy dači a někteří se podívali i na 
Kavkaz. Řešili jsme problémy se zabavo-
váním již dopředu schválených materiálů 
na vstupních kontrolách do areálu, kde 
jednou vadilo vyobrazení Che Guevary, 
podruhé Lenina, i když se v areálu obje-

Slavnostní průvod k oslavám 100 let od VŘSR  
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vovaly výstavy fotografií věnované obě-
ma. Spřátelili jsme se s některými dele-
gáty a poznali lépe život, sny a ideály, 
které mají, ale hlavně jsme si odnesli to, 
co je na fes2valu 6m nejdůležitějším. 
Poznali jsme komsomolce mnoha zemí, 
seznámili se s jejich činnos6, navázali 
některé kontakty, získali cenné informa-
ce, ke kterým bychom se těžko jinak 
dostali a také jsme získali pocit sounále-
žitos2, že v úsilí o sociální spravedlnost 
nejsme sami. 

A ještě jeden postřeh na závěr. Díky to-
mu, že fes2val v ruské Soči byl organizo-
ván jako apoli2cký, měli jsme poprvé 
možnost seznámit s naším úsilím a čin-
nos6 (a vůbec se smyslem fes2valů 
předchozích) i 2síce těch, kteří na setká-
ní mládeže do Soči jeli bez poli2ckého 
záměru. Otevřela se tak možnost šířit 
ideály míru a sociálního pokroku i mezi 
ty, kteří by na fes2val v tradičním poje6 
jinak nepřišli. 

     <Pavel Matoušek> 

Tribuna na hlavním olympijském náměs6 

Stolek české delegace  
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AUTOBUS TŘEŠŇÁK 

Od 9. Do 12. října projížděl napříč Jiho-

českým krajem autobus jindřichohra-

deckých komunistů a poslankyně KSČM 

Aleny Nohavové Třešňák 2017.  

První den v pondělí byl k vidění na okre-

sech Tábor, Písek a Strakonice. Ve větši-

ně případech se kandidá2 setkávali 

s kladnými ohlasy. Autobus byl pozi2vně 

hodnocen případnými voliči a za první 

den byla rozdána většina propagačního 

volebního materiálu KSČM. Velký díky 

patří OV KSČM Strakonice za doplnění 

volebních materiálů pro další jízdu. 

V Úterý 10. října jsme pokračovali v jízdě 

volebním autobusem na okresech Stra-

konice, Pracha2ce a den jsme ukončili 

v  Českém Krumlově. V Bavorově točila 

Třešňák i televize Jéčko. Rozhovor této 

televizi poskytla poslankyně Alena Noha-

vová. 

Ve středu byl volební autobus k vidění 
na okresech Český Krumlov a České Bu-
dějovice. Poděkování patří OV KSČM 
Český Krumlov za zajištění ubytování a za 

Členové posádky 

A. Nohavová před kamerou 
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účast kandidátů z jejich okresu při jízdě 
autobusem na území okresu. Na okrese 
České Budějovice byla k naší lítos2 situa-
ce opačná. Nikdo z okresních kandidátů 
se nezúčastnil. Zde patří poděkování 
členu VV OV KSČM Karlu Hájkovi za do-
provod a navigaci při projíždění krajským 
městem. Autobusem se s námi svezli 
i místní členky LKŽ, za což je jim třeba též 
poděkovat. Velmi milého přije6 i s koláč-
ky se posádka Třešňáku dočkala v Lišově. 
Tře6 den byl zakončen posezením s ob-
čany v Novosedlech nad Nežárkou při 
opékání špekáčků. Kandidá2 přivítali 
spoluúčast členů z Dačic 
Poslední den své jízdy, čtvrtek 12. října 
2017, byl volební autobus k vidění na 
okrese Jindřichův Hradec. Poděkování za 
účast na jízdě patří ženám z Levicového 
klubu žen Jindřichův Hradec.  
Celkově lze předvolební jízdu Třešňák 
2017 hodno2t kladně. Za čtyři dny auto-

bus najel 800 kilometrů po jihočeských 
silnicích. Reakce občanů byly ve většině 
případech pozi2vní. Lze říct, že tento styl 
oslovení veřejnos2 byl něco nového. Své 
případné voliče je třeba něčím zaujmout. 
A to se v případě bus tour Třešňák 2017 
povedlo. Jindřichohradeč6 komunisté 
ukázali, že KSČM chce být vidět a být 
lidem blíž. Poslankyni Aleně Nohavové 
poděkujme za skvělou předvolební kam-
paň a také je nutné říct, že spát poslan-
kyni na zemi ve spacáku se jen tak nevi-
dí. A to účastníci dvě noci takto spali – 
karimatky a spacáky. Po všechny čtyři 
dny se jízdy účastnila šes2ce: Alena No-
havová, Anička Vaculíková, Jirka Fiedler, 
Radek Nejezchleb (Jindřichův Hradec), 
Mar2n Rataj (Strakonice) a Marián Lich-
tenberg (České Budějovice). Všem velké 
díky za skvělou prezentaci KSČM. 
 
     <Radek Nejezchleb> 

Mladí členové posádky Třešňáku 
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Také v roce 2017 přivítala Vídeň účastní-
ky levicového fes2valu na tradiční místo 
parku Jesuitenwiese. Program obou 
víkendových dní (2.-3.9.) byl pro-
dchnut  koncerty a nejrůznějšími před-
náškami na témata současnos2, ať už to 
jsou mír ve světě, boj za sociální sprave-
dlnost, nebo třeba i vysoké náklady na 
bydlení. Naše delegace se zaměřila na 
propagování činnos2 komunistů u nás 
a snažili jsme se podle našich jazykových 
možnos6 navázat kontakty s ostatními 
organizacemi v Evropě, abychom si vy-
měnili zkušenos2 a pohledy na různé 
problémy. Českou delegaci tvořili členo-
vé krajských komisí mládeže jihočeské-
ho, ústeckého a jihomoravského kraje 
a samozřejmě se účastnil i Klubu první-
ho máje. Během fes2valových dnů se 
nám podařilo navázat spojení 
s rakouskou KPÖ a maďarskými mladými 
komunisty. Stejně jako loňský rok jsme 
uspořádali soutěže a hry pro nejmenší 
účastníky a bylo vidět, že se dětem zalí-
bily. Fes2val Volks2mmefest není jen 

skvělou kulturní událos6, ale slouží jako 
veliká pla`orma k diskuzím na zajímavá 
témata, k předání zkušenos6 z různých 
zemí (a to nejen Evropy) a k navázání 
kontaktů s ostatními organizacemi, kte-
ré by v budoucnu mohly vyús2t 
i v zajímavou spolupráci.  

      <Pavel Matoušek> 

VOLKSTIMMEFEST SE PODAŘIL 

Účastníci fes2valu a členové Klubu prvního máje 

Jan Pikous 
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I v roce 2017 obcházel Českými Budějovi-
cemi Mikuláš s pomocníky, mladými jiho-
českými komunisty. Navš6vil několik 
předem domluvených rodin a předal 
bohatou nadílku mnoha hodným dětem. 
Vše zdarma včetně nadílky. Zájem byl 
i tentokrát značný. Vždyť dě6 je jak sme6 
a jsou čím dál 6m zlobivější. 

Byla to fuška všechno s2hnout, ale přes-
to jsme všechny návštěvy s2hli včas. 
Jsme ohromně rádi, že jsme mohli dětem 
vykouzlit úsměv na tváři a samozřejmě je 
jaksepatří postrašit. Zároveň jsme ukázali 
jejich rodičům, že komunisté nejsou žád-
ná strašidla, c6 původní tradice a nebojí 
se nezištné práce.       
       <Jan Pikous> 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA KOMISE MLÁDEŽE JčKV 
KSČM 

Kemp Levé perspek2vy, který je 
z historických důvodů nazýván 
„An2kapitalis2cký kemp“, a jehož letošní 
ročník (2017) byl stejně jako ten minulý 
vsazen do malebného jihočeského města 
Volyně, jsme tentokrát navš6vili i my, 
zástupci Klubu prvního máje. Tříapůlden-
ní akci jsme navš6vili z časových důvodů 
pouze na skok, a to v první den, kdy se 
teprve sjížděli účastníci z celé republiky. 
Není tak překvapivé, že po několik prv-
ních hodin od začátku akce byla delegace 

z jižních Čech v naprosté převaze, a to 
jsme přijeli dvěma auty. Program, který 
měl začínat v šestnáct hodin, se 
z organizačních důvodů zhruba o hodinu 
opozdil, což vůbec nevadilo, ba naopak. 
Mohli jsme tak být svědky a účastnit se 
samotných příprav, což nikterak nesníži-
lo náš hluboký zážitek z přednášky 
„Imperialismus a válka“, kterou zdatně 
přednesl předseda Českého mírového 
hnu6 soudruh Milan Krajča. 

 KRÁTCE Z NÁVŠTĚVY ANTIKAPITALISTICKÉHO  
KEMPU—KLUB PRVNÍHO MÁJE BYL U TOHO 

Komise mládeže v přestrojení 
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Ačkoli jsme akci navš6vili jen na jejím 
začátku, a dostali jsme tak jen malou 
ochutnávku celkového programu, věří-
me, že celý víkend, který před návštěvní-
ky leží, bude úspěšný. Jsou k tomu všech-
ny předpoklady. Nejen, že program nabí-
zí nejrůznější přednášky a workshopy, 
ale nabízí i prostor, kdy se neformálně 
setkají mladí levicově smýšlející lidé ze 
všech koutů vlas2. Ačkoli jsme akci opus-
2li ještě před večerním neformálním 
programem, získali jsme i tak zajímavé 
informace o koordinaci levicové mládeže 
v ostatních krajích. A tak můžeme kri2c-
kým okem nahlédnout třeba na součas-
né postavení Komise mládeže Jihočeské-
ho kraje, kde jsou zcela bezprecedentně 
oddělené funkce předsedy komise a ma-
nažera komise mládeže při ÚV KSČM. Pro 
některé zúčastněné členy KM ÚV KSČM 
bylo novou informací, že předseda komi-
se mládeže Jihočeského kraje je na místě 
přítomný Mar2n Rataj a nikoli komisi 
navenek reprezentující Pavla Švepeš 
Šlahúnková. Právě s Pavlou nebo její 
matku Květou Šlahúnkovou, tajemnicí 
JčKV KSČM, se členové Komise mládeže 
při ÚV setkávají na zasedáních komise 
v Praze. Navíc ne všechny podstatné in-
formace z jednání se pak dostávají dolů 

k nám mladým členů a sympa2zantům 
strany. To mne utvrdilo v přesvědčení, že 
bude vhodné opět požádat KV 
o přehodnocení svého postoje separace 
předsedy komise a manažera mládeže 
a podám na KV podnět, zda by se mohl 
zaobírat myšlenkou spojit tyto dvě funk-
ce do jedné jako je to v ostatních krajích 
běžné, a vysílat na jednání na ÚV předse-
du komise mládeže Mar2na Rataje. Mar-
2n je za šest let ve straně natolik vyzrálý, 
že není třeba rozdělovat funkce, které 
jsou v ostatních krajích jednou a toutéž 
funkcí. 

Z malé ochutnávky „An2kapitalis2ckého 
kempu“ Levé perspek2vy jsme si odnesli 
pozi2vní zážitky a máme celý rok na to, 
abychom se rozmysleli, zda příš6 rok 
tuto akci opět navš6víme jen na otočku, 
nebo zda se domluvíme na vícedenní 
účas2. Pokud tento příspěvek čtete 
a váháte, jestli se Kempu zúčastníte či 
nikoliv, mohu Vám jen doporučit naplá-
nování výletu do malebné jihočeské Vo-
lyně a navš6vení třeba sobotního progra-
mu An2kapitalis2ckého kempu Levé per-
spek2vy. 

       <Jan Pikous> 

Z an2kapitalis2ckého kempu, foto: KSM 
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MÁŠ SRDCE NA LEVÉM MÍSTĚ? ZAJÍMÁŠ SE O DĚNÍ 

OKOLO SEBE? CHCEŠ NĚCO ZMĚNIT? JSI AKČNÍ A CHCEŠ 

TOHO VYUŽÍT? PŘEJEŠ SI NĚCO UDĚLAT PRO SVŮJ 

KRAJ? JE TI BLÍZKÁ SPOLUPRÁCE? NEVÁHEJ A... 

LEVICOVÝ KLUB MLADÝCH JIŽNÍCH ČECH 1/2018 LEDEN 


