
Úkoly roku 2019  
5. zasedání ÚV KSČM 15. prosince projednalo a schválilo značné množství materiálů. Ke 
klíčovým lze řadit návrh programu KSČM k volbám do Evropského parlamentu (EP) v roce 
2019, návrh okruhů programových priorit pro volby do EP, strategii KSČM k volbám do EP a 
pořadí kandidátů pro volby do EP, které se budou konat ve dnech 24. a 25. května 2019. K 
dalším důležitým materiálům patří zejména návrh na svolání celostranické konference 
k řešení vnitrostranických otázek (27. dubna 2019 v Praze) a návrh POZ celostranické 
konference k aktualizaci programu KSČM (8. června 2019 v Nymburce). Dále ÚV projednal 
a schválil mimo jiné hodnocení výsledků voleb v roce 2018, návrh na vytvoření politického 
institutu jako samostatné právnické osoby a návrh Pracovního řádu KSČM.  
Při jednání o navrženém programu jsem vznesl požadavek ke změně pořadí projednávaných 
bodů tak, aby volbám kandidátů do EP předcházelo projednání programu, priorit a strategie 
pro volební kampaň, což ÚV akceptoval.  
Materiály k volbám do EP byly doplněny a pozměněny o některé návrhy vzešlé z diskuse, ale 
stále existuje prostor pro důraznější komunistické programové vymezení. Místopředsedkyně 
Kateřina Konečná ostatně několikrát uvedla, že materiály lze pozměnit a doplnit.  
Volby pořadí na kandidátce jsou výsledkem tajného hlasování. Na čele bude současná 
poslankyně EP Kateřina Konečná a je potěšitelné, že mezi kandidáty převažují mladé tváře 
členů KSČM, KSČ a SDS. Těžko ale lze pochopit, proč poslanec EP Jaromír Kohlíček, Milan 
Krajča či Josef Skála se v návrhu pořadí, který členům ÚV ke schválení předložil výkonný 
výbor, ocitli až na konci mimo pořadí. Tento postup jsem kritizoval a členové ÚV pak 
akceptovali návrh, aby se kandidáti vybírali ze seznamu jmen v abecedním pořadí. S. 
Kohlíček byl pak zvolen na 17. místo, s. Krajča je 24.  Josef Skála v této situaci na svou 
kandidaturu rezignoval. 
Pokud jde o celostátní konference, vyslovil jsem názor, že programová konference, která má 
stanovit politické směřování strany by měla předcházet konferenci k otázkám 
vnitrostranickým, jež má pro naplnění cílů vytvářet předpoklady a organizační podmínky. 
Soudím také, že má-li vnitrostranická konference rozhodovat o návrzích na změnu Stanov 
KSČM, pak stanovený předpokládaný počet 130 delegátů zvolených mimořádně okresními 
výbory a nikoli konferencemi není dostatečný pro schvalování takovýchto zásadních změn. 
Většina členů ÚV ale schválila materiály týkající se podrobností svolání a přípravy jak 
konference ke Stanovám, tak konference programové podle původního návrhu. Naše obvodní 
organizace a základní organizace pak mají za úkol projednat v průběhu ledna a února 
dosud připravené podklady ke změnám Stanov KSČM, o kterých má jednat konference 
v dubnu a shromáždit a projednat návrhy na úpravu programu, které pak posoudí 
konference v červnu. Další zasedání ÚV se bude konat 30. března 2019. 
Ivan Hrůza, člen ÚV KSČM 

 

 

 

 



Ke sjezdu KSM   
V  sídle ÚV KSČM se 16. 12. za přítomnosti hostů z KSČ, KSČM a Levé perspektivy 
uskutečnil 13. sjezd Komunistického svazu mládeže (KSM). Sjezd přišli pozdravit 
předsedkyně Krajského výboru KSČM Praha s. Marta Semelová, 1. místopředseda ÚV 
KSČM s. Petr Šimůnek a předseda OV KSČM Praha 6 s. Josef Gottwald. Oba posledně 
jmenovaní jsou bývalými předsedy KSM. Hlavními body programu sjezdu byly zpráva o 
činnosti KSM mezi sjezdy, plán práce a volba nových svazových orgánů. 
Stejně jako celé komunistické hnutí v ČR, také KSM se potýká s problémem, jak do svých řad 
získat mladou generaci. Vedle tradičních forem prezentace svých názorů - svazového webu či 
čtvrtletníku Mladá pravda - proto připravuje nové projekty. Jedním je překlad japonského 
komiksu, který populární formou vysvětluje podstatu vykořisťování člověka člověkem za 
kapitalismu, dalším je brožura, která by měla být úvodem do problematiky třídního pojetí 
společnosti. 
Sjezd také schválil 4 dokumenty adresované veřejnosti a mládeži: Prohlášení 13. sjezdu KSM 
k současné světové politické situaci, Všichni na obranu míru, Na obranu Ernesta Che 
Guevary! a Prohlášení 13. sjezdu KSM k studentům a mládeži. Dokumenty reagují na některé 
podstatné jevy na světové a domácí politické scéně - na jedné straně rostoucí nespokojenost 
lidových mas – na straně druhé falešná sociálně demokratická řešení. Na jedné straně rostoucí 
bohatství společnosti – na straně druhé zničující boj imperialistických center za rozdělení 
světových trhů. Na jedné straně hrdinný boj komunistických revolucionářů zosobněný 
Ernestem Che Guevarou – na straně druhé represivní formy antikomunismu, mající za úkol 
nás zastrašit. Na jedné straně historie pokrokové mládeže – na straně druhé zlatá mládež, 
podporující asociální reformy a válečné štvaní současných kapitalistů. 
Na závěr citát z jednoho z uvedených dokumentů, týkající se domácí politické scény: 
„…musíme opět připomenout, že není principiální rozdíl mezi dnešní vládou a opozicí. Obě 
jednoznačně podporují západní struktury, obě stojí na straně Izraele, obě udržují 
systém vykořisťování člověka člověkem. Kauza Čapí hnízdo není jediná kauza obohacování 
kapitalistů z veřejných zdrojů v  republice. Můžeme se podívat na témata jako Promopro nebo 
OKD a mnoho těch, které se nedostaly na veřejnost. Ani v tomto si dnešní vláda a opozice 
nemají co vyčítat.”     
   Sjezdové dokumenty si můžete přečíst na webu KSM na adrese: http://www.ksm.cz/ 
 Petr Vlček, člen VV OV Praha 6 
 

 

O práci společenských organizací v Praze 6 
Na prosincovém zasedání se členové pléna OV seznámili s činností společenských organizací, 
které se podle nového občanského zákoníku změnily ve spolky, působící na našem obvodu.  
O práci Česko-ruské společnosti, která má v celé České republice na 400 členů, informovala 
s. Brantalová. Přesto, že členové stárnou a ČRS musela prodat sídlo v Praze 7, kde pořádala 
akce pro veřejnost, zorganizovala několik zajímavých besed. Vloni k 100. výročí VŘSR, letos 
byl hostem druhý český kosmonaut Oldřich Pelčák, který se v roce 1978 připravoval na let 
spolu s Vladimírem Remkem. Předseda spolku Mgr. Jiří Klapka vydal zpěvník k 100. výročí 



Československa a na většině setkání ČRS si účastníci mohou zazpívat za doprovodu jeho 
kytary. S. Brantalová poděkovala OV Praha 6 za to, že k setkáním členů ČRS poskytuje 
prostory sekretariátu. V letech 2002 – 2010 pořádala ČRS spolu s OV KSČM vzpomínkové 
akty na Vokovickém hřbitově a u památníku maršála Koněva. Od roku 2011 na návrh 
PhDr.Jana Ondrovčáka se tyto akce konají pod záštitou Svazu bojovníků za svobodu, který 
zajišťuje čestnou stráž a vojenské trubače z ministerstva obrany. ČRS poskytuje moderátory, 
jedná s hřbitovní správou a zajišťuje účast. V roce 2017 ČRS uzavřela dohodu s vedením 
Ruského střediska vědy a kultury, které dodalo kvalitní zesilovací aparaturu. Příští rok se 
vzpomínkové akty ve Vokovicích a u Koněvova památníku uskuteční 2. května. V roce 2019 
má také při ČRS vzniknout Klub pamětníků z Prahy 6, který bude mapovat historii. Dále s. 
Brantalová připomněla festival Puškinův památník ARS Poetika, který ČRS organizuje spolu 
s Českou asociací rusistů a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR Letos se konal už 52. 
ročník této soutěže mladých recitátorů za účasti více než 200 žáků a studentů. Vítězové 
z krajů se utkali v červnu v celostátním kole v Ruském středisku v Praze.  
Členové ČRS bohužel stárnou a hledání mladých je obtížné, chybí také prostory pro setkávání 
většího počtu členů, ale je naděje, že po rekonstrukci bývalého sídla, bude spolek moci v  
modernizovaném domě zakoupit jedno patro pro spolkovou činnost. 
O situaci v Klubu českého pohraničí informovala předsedkyně obvodní rady Maria 
Homolková. I tento spolek hledá způsoby jak omladit stárnoucí členskou základnu. Při 
restartu činnosti velmi pomohl s. Hejduk a Rada KČP v Praze 6 ho navrhne na vyznamenání. 
V červnu se ve Žďáru nad Sázavou konal národní sněm KČP, na kterém byli vyznamenání 
dva členové z Prahy 6. S. Krkoška vlasteneckým řádem a s. Mikulka medailí za rozvoj KČP I. 
stupně. Pražská Rada KČP udržuje kontakty s východoslovenskou organizací a účastní se 
vzpomínkových akcí ve Velké Lodině. Pokračuje spolupráce s novým vedením KČP v Ústí 
nad Labem, které mapuje hroby padlých pohraničníků. Zástupci KČP se zúčastnili akce 
k 100. výročí Československa na Cínovci a k 15. výročí založení KČP v Prešově. Zatímco 
dříve se Slovensko k aktivitám inspirovalo v Praze, teď je to naopak. Spolupráci KČP Praha 
s východním Slovenskem zahájil Jaroslav Klivar a  je navržen na uvedení do Síně slávy. 
Příští rok chce KČP Cestu paměti připomenout výročí 15. 3. 1939, dukelsko karpatské 
operace apod. 20. 12. pořádal KČP na Vokovickém hřbitově vzpomínku na generála Šádka a 
28. 12. položili členové KČP květy u památníku maršála Koněva. 
Práci Levicového klubu žen Jiřiny Švorcové zrekapitulovala s. Vlčková. LKŽ se schází 
jednou měsíčně na sekretariátu OV. Členky se účastní akcí KSČM, ČRS, Česko-kubánské 
společnosti a KČP a také jednou za dva týdny přednášek SPaS. Pozitivně hodnotí jejich 
kvalitu. LKŽ pořádá návštěvy historických památek, účastní se májových akcí KSČM, 
vzpomínkových shromáždění v Lidicích, Terezíně a u památníku Jožky Jabůrkové. Většina 
členek byla na kandidátní listině KSČM v podzimních komunálních volbách. Ve stejném 
duchu bude LKŽ pracovat i v roce 2019. 
S. Vlček pak informoval o situaci v Komunistickém svazu mládeže. KSM publikuje 
potřebné organizační informace na vlastním webu. Zveřejňuje zde také informace alternativní 
ke  zprávám z médií a překlady analýz z levicového zahraničního tisku. Členové se účastní 
akcí levicové mládeže v zahraničí – letos v Řecku a Sýrii. Připravují informační brožuru, 
která má mladým přiblížit komunistické myšlenky a historii a současnost komunistického 
hnutí. Z výsledků studentských voleb v jednotlivých školách vyplynulo, že na gymnáziích se 



o KSČM zajímá jen 1-2% studentů, na průmyslovkách kolem 5%, ale v učňovských školách 
až 10%. Proto členové KSM chtějí oslovit školy, kde se konají studentské volby a představit 
na nich levicové myšlenky. 
OV zástupcům spolků poděkoval za činnost a vyslovil jim veškerou podporu pro příští 
období. 
HB 

 

ZE ZASEDÁNÍ OV 
Na zasedání 3. ledna se plénum OV zabývalo zejména informacemi a úkoly z prosincového 5. 
zasedání ÚV KSČM (viz úvodník tohoto Měsíčníku), projednalo harmonogram přípravy 
celostranické konference k vnitřním otázkám a Návrh změny a řízení organizační struktury 
KSČM, k němuž by se měly vyjádřit ZO v diskusích na lednových členských schůzích a pro  
předsedy  ZO  je k dispozici v poště na sekretariátě.  
S. Briardová a s. Hrůza pak informovali o prosincových zasedáních zastupitelstev hlavního 
města a Prahy 6. Přesto, že KSČM ve volbách v Praze ani v Praze 6 nezískala žádný 
zastupitelský mandát, ti, kteří v zastupitelstvech působili v minulých obdobích, se 
zasedání zúčastňují jako občané. Stejně jako jiní občané mají možnost se vyjadřovat 
k programu, projednávaným materiálům, mají možnost interpelovat jednotlivé radní. 
Názor komunistů se tak dostává na veřejnost a ke sdělovacím prostředkům, které o něm 
pak mohou informovat veřejnost.  
Na zastupitelstvu hlavního města 13. prosince a 20. prosince na zastupitelstvu Prahy 6 tak 
Ivan Hrůza vznesl dotaz, jak bude vládnoucí koalice chránit obyvatele Břevnova před hlukem 
a imisemi způsobovanými provozem tunelového komplexu Blanka. Tento problém 
v uplynulém období připomínal pravidelně a dosáhl toho, že se občané mohli seznámit se 
stavem hluku a ovzduší v okolí Blanky na zvlášť k tomu zřízených webových stránkách, kde 
se hodnoty negativních vlivů zveřejňovaly. Kritizoval také přeměnu Technické správy 
komunikací z příspěvkové organizace hlavního města na akciovou společnost a 
neodůvodněné vyplácení vysokých odměn vedení nové společnosti, aniž by tato vykonávala 
nějakou činnost. Nový primátor Zdeněk Hřib (Piráti) přitom připustil, že vytvoření akciové 
společnosti TSK nebylo úplně rozumné, protože město na tom tratí. 
Na zasedání zastupitelstva Prahy 6, kromě požadavku na ochranu občanů Břevnova před 
negativními dopady provozu tunelu Blanka na ovzduší, žádal informace o záměrech nového 
vedení radnice s budovou Polikliniky pod Marjánkou, jejíž stav se každým měsícem zhoršuje 
a kritizoval zvýšení počtu tzv. uvolněných zastupitelů, kteří budou za výkon své funkce na 
radnici pobírat relativně vysoký plat. Prosincová zastupitelstva především schválila rozpočty, 
které vedení radnic opět plánují jako schodkové, tedy s objemem výdajů převyšujícím objem 
příjmů. Schodek budou jako v minulosti krýt čerpáním z tenčících se úspor z minulých let. 
Občané se mohou i v tomto volebním období zasedání zastupitelstev zúčastňovat a 
vystupovat se svými návrhy, kritikami a požadavky jednak při projednávání 
jednotlivých témat, jednak při interpelacích. Příští zasedání zastupitelstva hlavního města 
se uskuteční 24. ledna, zastupitelstvo Prahy 6 pak 14. února. 
Helena Briardová, místopředsedkyně OV 



OV informuje členy a příznivce, že:  

- bezplatnou právní poradnu bude možno využívat od 9. ledna každou středu vždy od 16 hodin 
v zasedací místnosti 152, v budově ÚV KSČM Politických vězňů 9. Zajišťuje KV KSČM    

- 26. ledna od 14 hodin v dolní části Václavského náměstí je připravováno protestní shromáždění  
proti zdražování.  
- 1. března pořádá KV Praha ples KSČM. Cena slosovatelných vstupenek je 100,- Kč 

 


