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Od přijetí dosud platného programu 
KSČM, který přijal II. sjezd strany v Kladně, 
uplyne tento rok více než 27 let. Samotná 
délka tohoto období a změny, které od 
prosince roku 1992 ve společnosti 
i straně proběhly, vedou KSČM k za-
myšlení nad obsahem programu 
a k jeho analýze. 

Pokud se chceme analyticky za-
bývat tzv. Kladenským programem 
KSČM, musíme jako historičtí ma-
terialisté vycházet z tehdejších ob-
jektivních a subjektivních podmínek, 
za kterých program vznikal. Tyto 
podmínky musíme důkladně 
rozebrat, jinak nepochopíme 
obsah, formu ani účel progra-
mu. 

Při jeho posuzování musí-
me brát v úvahu podmínky 
objektivní i subjektivní, které existovaly 
v době jeho vzniku a přijetí. 

Geopolitické podmínky měly vliv na pád 
reálného socialismu v celé Evropě a hrály dů-
ležitou roli i po restauraci moci buržoazních 
politických sil. Většina světa byla v té době 
poznamenána neúspěchem prvního pokusu 
o výstavbu socialismu ve východní a střední 
Evropě, rozpadem SSSR v roce 1991, vlnou 
prudkého a vulgárního antikomunismu, 
který byl spojen s vítěznou přehlídkou glo-
bálního velkokapitálu. V západní a severní 
Evropě navíc existovaly silné kapitalistické 
režimy v podobě tzv. sociálního státu, který 
dával dělníkům a zaměstnancům zřejmě ma-
ximální množství práv a možností, jakých je 
kapitalistický systém schopen. To nezůstalo 

bez vlivu na tehdejší subjektivní přístupy 
a nazírání komunistického hnutí v postso-
cialistických zemích, které začalo mnohdy 
chybně hodnotit tyto režimy jako ideální, 

lepší než reálně socialistické, naprosto 
bez pochopení příčin a konkrétního 
rozložení třídních sil, které k taktické 
úchylce buržoazie ve formě tzv. soci-
álnímu státu vedly. 

Z vnitropolitických podmínek 
Československo zasáhla po mocen-
ském převratu v letech 1989-1990 

a po získání moci buržoazními 
politickými silami nárazová 
vlna restaurace kapitalismu, 
přestože jeho podhoubí v po-
době rozbujelé zbožně pe-
něžní výroby a vztahů (příp. 
nedokončená přeměna staré 
společenské dělby práce) 

bujelo už v období tzv. reálného socialismu. 
Tento hospodářský převrat představovaly 
především malá a velká privatizace (spe-
cifickou formou velké privatizace byla tzv. 
kupónová privatizace), liberalizace cen, ně-
kolikerá devalvace koruny, politicky, nikoliv 
hospodářsky motivované přeorientováním 
se na západní trhy apod. Kroky restaurace 
kapitalismu provázely imanentní neduhy 
této společensko-ekonomické formace, jako 
např. inflace, vznikající nezaměstnanost, 
bezdomovectví, sebevražednost apod. 

Aby nebyla tehdejší KSČM vláčena vývojem 
událostí, musela předložit svůj projekt refor-
my národního hospodářství, který souvisel 
zejména s postojem k privatizaci, změně 
družstevního zemědělství a k probíhajícím 

n  P E T I C E   n

27. dubna 2019 - Celostranická konference KSČM

Úřad městské části Praha 6 obdržel petici, 
v níž 156 signatářů žádá, aby se v Praze 6 ne-
stavěl pomník habsburské panovnice Marie 
Terezie. Návrh pomníku, který má podobu 
5,5 metru vysoké figury ze sklobetonu, vze-
šel z výtvarné soutěže na jaře 2014. Komu-
nisté už tehdy protestovali zvláštní peticí, ve 
které kritizovali hospodaření městské části 
a vyhazování peněz na nevhodné projekty. 
Předchozí koalice (TOP09, ANO, STAN, KDU-
-ČSL) ale přesto nechala v parku v blízkosti 
Pražského hradu postavit podstavec a schvá-
lila uzavření smlouvy se sochařem Janem Ko-
váříkem, který má pomník vytvořit. Realizace 
má trvat 16 měsíců. Autoři letošní petice 
kritizují skutečnost, že kvůli soše Marii Terezii 
radnice schválila rozdělení parku u Prašného 
mostu, který se dosud jmenoval Morávkův 
podle jednoho ze Tří králů- účastníků pro-
tifašistického odboje, a část přejmenovala 
na park Marie Terezie. Radní Jan Lacina, 
který pomníky Habsburkům obhajuje, řekl 
novinářům: „Mám samozřejmě pro autory 
petice pochopení, v jejich životech hrály 
klíčovou roli vlastenectví a úcta k hrdinům 
několika domácích odbojů. Rád bych je však 
touto cestou požádal, aby oni brali ohled na 
hodnoty, kterých se držíme v rámci vedení 
radnice Prahy 6. Tou zásadní je udržení kon-
tinuity“. Současná koalice Prahy 6 se tak přes 
nesouhlas části občanů bude snažit kontinu-
itu Prahy s Habsburky manifestovat sochou 
Marie Terezie už letos na podzim.             HB

zastupitelů za KSČM k bydlení 
Jak se kraje snaží zajišťovat dostupné byd-

lení, jak postupovat v tzv. vyloučených loka-
litách, jak pracovat s dávkami na bydlení, jak 
legislativou zabránit „obchodu s chudobou“, 
to byla témata, o nichž 16. února diskutovali 
zastupitelé KSČM z jednotlivých krajů s po-
slankyní Hanou Aulickou Jírovcovou a členem 
Rady pro výzkum, vědu a inovace Ústeckého 

kraje PaedDr. Petrem Brázdou. Jak ukázala 
diskuse, v celé republice se města a obce 
zbavily svého bytového fondu, byty prodaly 
a nové byty nestaví. Přitom odborníci spo-
čítali, že má-li byt životnost 100 let, jenom 
k zajištění prosté reprodukce potřebného 
bytového fondu, mělo by se ročně stavět 
42 tisíc bytů. Ve skutečnosti se jich ale staví 
v průměru jen kolem 25 tisíc. Česko si tak 
zadělává na dlouhodobou bytovou krizi. 

Velkým nedostatkem je to, že se v parla-
mentu nepodařilo přijmout zákon o soci-
álním bydlení, ve kterém by obce dostaly 
povinnost zajišťovat odpovídající bydlení 
občanům potřebujících dlouhodobou pomoc 
zdravotní nebo sociální a stát by měl zajišťo-
vat komerční bydlení pro občany, kteří sice 
nepotřebují zvláštní podporu, ale nemají pří-
jmy na tržní nájemné. Poslanci KSČM v parla-
mentu podporují rozvoj družstevního bydlení 
a apelují na stát, aby se stal podnikatelem, 
jako jiné subjekty. Prosazují například vznik 
sociálních podniků, které by vytvářely pra-
covní příležitosti pro osoby, které soukromí 
zaměstnavatelé odmítají.                            HB

OV KSČM zve členy i sympatizující na:
- 15. března od 13 hodin v ul. Politických 

vězňů u Petschkova paláce – Vzpomínkové 
shromáždění k okupaci ČSR nacistickým Ně-
meckem a vzniku Protektorátu Čechy a Mo-
rava. Pořádá ÚV a KV KSČM.

- 15. března od 16,30 hodin na Václav-
ském náměstí – Vzpomínková akce k výročí 
okupace. Pořádá Ne základnám, SPaS a další 
spřátelené organizace.

- 6. dubna od 9 hodin ve velkém sále 
ÚV KSČM - 45. pražská teoreticko-politická 
konference na téma „O odkazu V. a IX. Sjezdu 
KSČ pro činnost komunistů“. Srdečně zveme 
naše členy a sympatizanty.

- 10. dubna od 16 hodin na OV KSČM Pra-
ha 6 - porada předsedů ZO KSČM spojená 
s besedou k volbám do EP za účasti kandi-
dáta do EP z Prahy s. Arťoma Korjagina. 

n  Z AKCÍ KSČM   n

n  Z PRACOVNÍ PORADY  n



restitucím. V období přípravy tzv. Kladenské-
ho programu strany však ještě v ČSFR existo-
val poměrně rozsáhlý státní vlastnický sektor, 
fungoval, byť v podstatně změněných pod-
mínkách a se značnými obtížemi, také relativ-
ně široký sektor družstevního zemědělství.

KSČM v tehdejší době zaujala ostře odmí-
tavé stanovisko proti rozdělení Českosloven-
ska, a přestože v období přijetí tzv. Kladen-
ského programu bylo o destrukci společného 
státu již měsíc rozhodnuto, program je po-
jímán jako československý a nijak stranu na 
tuto reálnou skutečnost nepřipravil.

Připravovaný program by měl odrážet zá-
kladní změny, ke kterým v naší společnosti 
došlo v průběhu posledních 30 let a samozřej-
mě navázat na program Kladenský, který splnil 
svou historickou úlohu. Tedy vnímat, že urči-
tou dobu po níž celé generace sváděly zápas 
o myšlenky sociálně spravedlivé společnosti 
překonávající hlubokou sociální nerovnost, 
nestejné ekonomické, sociální a kulturní pod-
mínky pro rozvoj člověka vytvořené kapitalis-
tickým výrobním způsobem, hlavní tíhu těch-
to bojů nesly strany sociálně demokratické. 
Když selhaly, v předvečer první světové války 
odhlasovaly válečné úvěry, nechaly se koupit 
a zkorumpovat, převzaly tento boj levicové 
dělnické a komunistické strany inspirované 
dosažením důstojnosti prostého člověka zbí-
dačeného válečným utrpením a snahou o na-
plnění jeho důstojnosti a humanismu. Právě 
v boji o zájmy dělníků, ostatních pracujících, 
veřejných zaměstnanců, živnostníků, drob-

n  ZPRÁVY Z KOMUNÁLNÍ POLITIKY   n

ných řemeslníků jsou tyto strany nejdůleži-
tější. K tomuto odkazu se hlásí i Komunistická 
strana Čech a Moravy, jež vznikla 31. března 
1990. Navazuje na bohatou tradici levicového 
dělnického a komunistického hnutí a pozitivní 
odkaz KSČ. Jsme si vědomi složité cesty jakou 
levicové, sociálnědemokratické, dělnické 
i komunistické hnutí muselo projít a jež před 
ním ještě stojí. Nezříkáme se chyb, jsme si jich 
vědomi, jako každý kdo kráčí neprošlapanou 
stezkou, či píše na čistý list papíru myšlenky, 
jež v mnohém předbíhají dobu. Komunistická 
strana Československa se dokázala omluvit, 
málokdo jí poděkoval za velký společenský 
rozvoj, který dnešním vládnoucím elitám do-
voluje žít třicet let z podstaty čtyřicetiletého 
pokusu vybudovat spravedlivou socialistickou 
společnost. 

Program by tedy měl být zaměřen na 
člověka, jeho důstojný život a možnost ví-
cestranného rozvoje, měl by akcentovat 
stav dnešní společnosti a přístup naší strany 
k němu v oblastech demokracie a lidských 
práv, naše představy o sociální a ekonomické 
politice, kultuře, zahraniční politice a spo-
lupráci s bratrskými levicovými, dělnickými 
a komunistickými stranami.

Mottem programu by měla být teze „Všich-
ni lidé si jsou rovni“. Jsme zde proto, abychom 
právo na život, rovnost a důstojnost člověka 
hájili, bojovali proti vykořisťování v kapitalis-
tické společnosti. Cílem musí zůstat sociali-
smus, jehož nástupu patřilo celé 20. století.  
         Stanislav Grospič, místopředseda ÚV KSČM

Ze zastupitelstva hlavního města
Přestože KSČM v tomto období nemá 

své členy v zastupitelstvu hlavního města, 
bývalí komunističtí zastupitelé komunální 
politiku sledují a jako občané se zúčastňují 
jednání zastupitelstva. I když nemohou hla-
sovat, mají možnost říct svůj názor na pro-
jednávaný problém, kritizovat a navrhovat 
řešení. A také to dělají. 

Na zasedání ZHMP 28. února Ivan Hrůza 
připomněl v interpelacích špatný stav poli-
kliniky Pod Marjánkou v Břevnově a apeloval 

na primátora, aby zjednal nápravu. Marta 
Semelová při diskusi k jednacímu řádu připo-
mněla svůj návrh z ledna, aby občané dostali 
víc času na přihlášení k interpelacím, zejmé-
na aby bylo možné přihlásit se elektronicky 
už den předem. Příslušná radní Hana Marva-
nová slíbila, že připomínku do jednacího 
řádu do půl roku zapracuje. Helena Briardová 
podporovala přidělení financí dětské léčebně 
v Říčanech, kterou se v uplynulých čtyřech 
letech podařilo zachránit před snahami o pri-
vatizaci a dostat na potřebnou odbornou 

úroveň. Interpelace na únorovém zasedání 
z poloviny ovládli ochránci životního prostře-
dí, kteří žádali, aby pražský magistrát vyhlásil 
stav klimatické nouze a vytvořil plán, jak do 
roku 2030 fungovat s neutrálními emisemi 
skleníkových plynů, což předpokládá trans-
formaci v energetice a v řadě 
dalších oblastí. 

Delší diskuse se rozvinula 
kolem rozdělení finančních pro-
středků na investice. Koalice Pra-
ha sobě, Spojené síly pro Prahu 
(TOP09,STAN,KDU-ČSL) a Piráti 
oznámila, že od prosince, kdy byl 
schválen rozpočet HMP, už našla 
1,2 miliardy, které lze ušetřit v ka-
pitole běžné výdaje a přesouvá je 
do výdajů investičních, které tak 
dosáhnou 19,4 miliard korun. 
Největší část má jít do dopravy, na přípravu 
metra D, výkup pozemků pro silniční okruhy 
kolem Prahy, na rekonstrukce památkově vý-
znamných částí Prahy, částečně i na zvýšení 
kapacit škol apod. Problém je, že i předchozí 
vedení Prahy měla smělé investiční plány, ale 
nepodařilo se jim připravit projekty a tak se 
nestavělo. Ani nyní, bohužel, nic nenasvěd-
čuje tomu, že se současné koalici podaří při-
dělené miliardy proinvestovat. Poukázala na 
to i opozice, ve které je nyní ANO a ODS. Na 
řadě příkladů ukázala, že koalice nerealizuje 
svůj volební program. Není transparentní, 
kumuluje funkce víc, než předchozí vedení, 
obsadila si placená místa v městských pod-
nicích. A při starém zůstalo i v tom, že se ani 
této pravicové opozici nepodařilo prosadit 
žádný ze svých pozměňovacích návrhů.

PhDr. Helena Briardová, mpř. VV Praha 6

Z řepské radnice, kde má KSČM 
jednoho zastupitele 

Úřad městské části Praha 17 vstoupil do 
roku 2019 s celou řadou rozpracovaných úko-
lů a projektů, jejichž realizace se z objektivních 
důvodů odkládá a hledá se optimální řešení. 

V lednu zastupitelstvo schválilo rozpočet 
na rok 2019 s výdaji 499 a příjmy 503 miliony 
Kč. Výdaje jsou plně kryty příjmy. Z kapitálo-
vých výdajů půjde nejvíc do školství (83 %) 

a z běžných výdajů do vnitřní správy (48 %). 
Byl schválen i plán hospodářské činnosti 
především správa bytového fondu a oprava 
volných bytů před přidělením novým nájem-
cům.

V prvním pololetí bude v Praze 17 omezen 
provoz v souvislosti s opravou 
a rekonstrukcí mostu na Slánské 
ulici. Doprava se odklání do uli-
ce Bazovského a Skutečského. 
Občané Prahy 17 o tom byli in-
formováni prostřednictvím mě-
síčníku Řepská 17.

Hlavní investiční akcí dál zůstá-
vá výstavba sportovního areálu 
Na chobotě. Jeho dokončení ve 
stanoveném termínu bylo ne-
gativně ovlivněno odstoupením 
schváleného provozovatele are-

álu od smlouvy. Práce na dostavbě areálu 
pokračuje podle dodatečně stanoveného 
harmonogramu s předpokládaným termí-
nem dokončení do konce I. pololetí 2019 
s tím, že ÚMČ stále hledá řešení, jak zajistit 
jeho optimální provoz. Vzniklý problém je vý-
sledkem nedostatečně a chybně zpracované 
Studie proveditelnosti. 

Zahájení výstavby domu s pečovatelskou 
službou bylo odloženo pro námitky členů 
komise i občanů ke zpracovanému projektu. 
Zahájení stavby se teď předpokládá až ve 
III. čtvrtletí.

Nejpalčivějším problémem v Praze 17 
zůstává parkování. Výstavba parkoviště 
v Mrkvičkově ulici je sice před dokončením, 
byla stanovena i sazba za měsíční parkování, 
nicméně řada občanů bydlících v uvedené 
časti P17 zůstává i nadále bez rezidenčního 
parkování. 

Stejně neuspokojivá je situace kolem Psy-
chosomatického střediska. Nájemce uplat-
ňuje vůči úřadu MČ náhradu škody vzniklé 
instalováním vadné technologie. Řešení při-
jatelné pro obě strany je stále v nedohlednu.

Velmi znepokojivé je chování mladistvých 
a pouliční rvačky mládeže z řepských škol 
s mladými ze Smíchova), které si vyžádaly 
zásah Policie.

Ing. Pavel Franěk, člen VV OV KSČM


