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n  Z AKCÍ KSČM   n

Šesté zasedání ÚV KSČM, které se konalo 
30. března, schválilo mimo jiné informaci 
o stavu a vývoji členské základny, vyhodnoce-
ní hospodaření za rok 2018, výroční finanční 
zprávu KSČM za rok 2018 a návrh rozpočtu pro 
rok 2019. ÚV projednal návrh na řízení 
a změny organizační struktury KSČM, 
vzal na vědomí informaci o návrhu ak-
tualizovaného programu KSČM, infor-
maci o zajištění voleb do EP, příslušná 
stanoviska ÚRK KSČM k předkládaným 
materiálům, rozhodl o svolání XI. sjezdu 
KSČM v termínu 18. a 19. 4. 2020 a uložil 
v rámci přípravy příslušné úkoly. 

Ve vývoji členské základny 
zatím celkově nedošlo k žá-
doucímu obratu. V porovnání 
s ostatními má naše obvodní 
organizace celorepublikově 
nejvyšší věkový průměr, přitom ale má nej-
početnější členskou základnu v Praze a řadí 
se k aktivním a spolehlivým organizačním 
článkům strany. V roce 2018 jsme v Praze 6 
přijali 5 nových členů. 

K předloženým materiálům a k politice 
strany proběhla na zasedání ÚV otevřená 
diskuse, zazněly návrhy, co a jak v naší práci 
změnit. Značná pozornost byla zaměřena na 
podkladové materiály k letošním celostátním 
konferencím. Soudím, že tyto návrhy měly být 
předloženy dříve, protože ZO potřebují k peč-
livému projednání více času. Pokud jde o za-
tímní návrhy úprav stanov, vadí mi, že nebyly 
připraveny na základě analýzy potřeb, mnohé 

z toho, co dlouhodobě požadujeme zdola, 
se v návrzích neodráží. Posuzovány budou 
prioritně nové varianty vytváření ÚV KSČM, 
ostatní změny vč. otázek řízení mají být ke ko-
nečnému rozhodnutí předloženy až XI. sjezdu 

KSČM. Ten by měl nakonec rozhodovat 
i o našem politickém programu, který 
je označován jako aktualizovaný. 

Varoval jsem před přílišnou cent-
ralizací hospodaření a řízení strany. 
Navržené zpevňování autoritativních 

a administrativních postupů z cen-
tra, upřednostnění přímého 
řízení namísto, či vedle kolek-
tivního rozhodování současně 
se zamýšleným uvolňováním 
a oslabováním členských po-
vinností zdola, by bylo cestou 
k útlumu členské základny. 

Mám za to, že politický program nesmí být 
dalším volebním programem s rozsáhlým tex-
tem. Měl by stručně stanovit naše politické 
cíle, třídní orientaci a spojení, měl by vyjádřit, 
čí zájem a proč chceme prosazovat a měl by 
také říci, jakým způsobem chceme vytýče-
ných cílů dosáhnout. 

Ze stavu příprav vyplývá, že celostátní 
konference budou především příležitostí 
k výměně názorů před konečnou přípravou 
sjezdových dokumentů. To je důvod, proč by 
ZO měly věnovat podkladovým materiálům 
celostátních konferencí mimořádnou pozor-
nost a vyjádřit se k nim. 

Ivan Hrůza, člen ÚV KSČM

Na zasedání zastupitelstva hlavního měs-
ta 21. března se znovu prokázal střet zájmů 
občanů a developerů. Víc, než dvě hodiny 
diskutovali obyvatelé sídliště Ďáblice s rad-
ními a zastupiteli o budoucnosti této lokality, 
ve které developer - CPI Reality miliardáře 
R. Vítka - skoupil bývalé prodejny a sklady 
Včely, vesměs nízkopodlažní budovy, a chce 
místo nich postavit čtyři osmnáctipatrové 
rezidenční budovy. To by změnilo charakter 
území, které jeho tvůrci v 70. letech 20. století 
koncipovali tak, aby se v něm příjemně byd-
lelo a mezi bloky domů byl dostatek zeleně 
s vzrostlými stromy a vodními prvky. Zásahy 
developera, který skoupil bývalé Včely s jedi-
ným cílem: postavit na jejich místě co nejvíc 
bytových jednotek a jejich prodejem genero-
vat co největší zisk, by přinesly navíc problém 
sociální, protože sídliště nemá potřebnou ob-
čanskou vybavenost pro takové zvýšení počtu 
obyvatel. V minulých letech proti takovému 

zahušťování sídlišť systematicky vystupovali 
zastupitelé KSČM a podporovali požadavky 
občanů. Do současného zastupitelstva se ale 
zástupci levice ve volbách nedostali a z disku-
se vesměs pravicových zastupitelů vyplynulo, 
že jen část jich má na zřeteli kvalitu bydlení 
lidí, kteří chtějí na sídlištích ne jen přespávat, 
ale také plně žít. Část zastupitelstva je zcela 
pro „modernizaci“ sídlišť jejich zahušťováním 
a část váhá, protože si to nechce rozházet 
s vlivným a movitým developerem, ale ne-
chce ani ztratit občany voliče. 

Obyvatelé sídliště Ďáblice mají do druhé 
poloviny dubna čas ještě shromažďovat své 
připomínky a návrhy ke studii, kterou loni 
v květnu nařídilo vypracovat minulé zastu-
pitelstvo a která, jak se ukazuje, vyšla vstříc 
developerovi. Zastupitelé v usnesení slíbili, že 
se těmito připomínkami budou ještě zabývat. 
Vypracování studie stálo kolem 2 milionů 
korun. Občané jsou z výsledku zklamaní a po-
ukazují na to, že by sídlišti rozhodně víc pro-
spělo, kdyby radnice ty peníze investovala do 
modernizace občanské vybavenosti a úpravy 
zeleně.

Velkou shodu naopak projevili zastupitelé 
jak vládnoucí koalice (Praha sobě, TOP09, 
STAN a Piráti) tak opozice (ODS a ANO) při 
jednání o deklaraci „ Praha proti antisemiti-
smu“, kterou navrhl koaliční zastupitel Jan 
Wolf (KDU-ČSL) a k návrhu se rychle přidali 
předsedové všech zastupitelských klubů. De-
klarace odsuzuje růst protižidovských nálad 
v řadě evropských zemí a vyslovuje solidaritu 
se státem Izrael.

V interpelacích občané chtěli také vědět, 
kdy radnice zruší smlouvy, na jejichž základě 
je stále možné umístit na Staroměstské ná-
městí sporný Mariánský sloup. Radní pro kul-
turu slavila ten den narozeniny a tak slíbila, že 
odpoví až písemně.

Určitý čas zabrala diskuse kolem znělky, 
kterou předsedající svolává zastupitele do 
sálu. Až dosud byla neutrální. Nový sedmat-
řicetiletý primátor Zdeněk Hřib, povoláním 
lékař to ale chce změnit a tak dal zastupitelům 
na výběr melodie ze seriálu Piráti z Karibiku 
či pořadu Pevnost Boyard. Poplatky OSA prý 
magistrát platit nemusí. Má výjimku.

Helena Briardová, místopředsedkyně OV

n    ZPRÁVY Z PRAŽSKÉ RADNICE    n

- 1. května od 10 do 13 hodin shromáždění 
občanů u příležitosti 1. Máje. Pořádá KV KSČM 
Praha. Místo konání bude upřesněno 12. dub-
na a informace zveřejněna v Haló novinách. 

Akce k 74. výročí osvobození:
- 3. května v 8.30 hodin Most Barikádníků;
- 7. května ve 14 hodin Vokovický hřbitov 

pietní akt; 
- 7. května v 16 hodin shromáždění u sochy 

I. S. Koněva; 
- 9. května v 10 hodin Náměstí Kinských (u fon-

tány před Justičním palácem, dříve u tanku);
- 9. května v 17 hodin Olšanské hřbitovy 

(pohřebiště rudoarmějců).
Shromáždění k volbám do EP:

- 6. května od 16 hodin na nám. I. P. Pavlova;
- 13. května od 15 do 18 hodin Anděl;
- 20. května od 16 hodin metro Hradčanská 

(u vlakového přejezdu) petiční stánek a setká-
ní s kandidáty do Evropského parlamentu;

- 21. května od 16 hodin zastávka MHD 
Slánská (ul. Makovského) Praha 17 Řepy petič-
ní stánek a setkání s kandidáty do EP;

- 23. května od 15 do 18 hodin Anděl.

Ustavující zasedání okrskových volebních komisí v MČ Praha 6 se konají v konferenčním 
sále Domu armády na Vítězném náměstí ve čtvrtek 2. května. Budou se losovat předsedové 
a místopředsedové komisí a přítomní dostanou podrobné pokyny k průběhu hlasování a zpra-
cování výsledků voleb. Začátky zasedání: od 10 hodin volební komise č. 6001 až 6034 a 6104, 
od 12 hodin volební komise č. 6035 až 6070 a od 14 hodin volební komise č. 6071 až 6103.



n  Z BŘEZNOVÝCH DEMONSTRACÍ    n

Pod heslem „Ruce pryč od Venezuely!“ 
se členové naší obvodní organizace 

7. března zúčastnili protestního shromáždě-
ní před budovou velvyslanectví Spojených 
států amerických v Praze. Demonstraci svo-
lalo České mírové hnutí v rámci mezinárodní 
kampaně Světové rady míru na podporu 
venezuelského lidu.

Účastníci demonstrace se seznámili s pro-
hlášením Světové rady míru, ve kterém se 

uvádí: „Světová rada míru zásadně a roz-
hodně odsuzuje pokus o svržení vlády legi-
timně zvoleného prezidenta Bolívarovské 
republiky Venezuela Nicolase Madura. Ko-
ordinované snahy místní reakční oligarchie, 
vlády Spojených států amerických, Evropské 
unie, Organizace amerických států a něko-
lika latinskoamerických vlád představují 
jasné úsilí o otevřený zásah do vnitřních zá-
ležitostí země.“ 

Protest proti členství České republiky 
v NATO uspořádaly 12. března v Praze 

na Klárově České mírové hnutí, České mírové 
fórum, Ne základnám, KČP, SDS a další orga-
nizace, včetně KSČM.

Účastníci dokazovali lživost tvrzení médií, 
že celá Česká republika slaví 20. výročí vstu-

pu České republiky do Severoatlantického 
paktu. Připomínali, že vstup ČR do NATO 
12. března 1999 je naopak černou skvrnou 
v historii českého národa a že bezpečnost 
Česka může zaručit jen systém celoevropské 
bezpečnosti bez účasti USA, zato s plnou 
účastí Německa a Ruska.

Komunisté, zástupci Vlasteneckého 
sdružení antifašistů ČR, Slovanského 

výboru ČR a sympatizující si 15. března před 
Petschovým palácem připomněli 80. vý-
ročí okupace Čech a Moravy hitlerovskou 
armádou. Způsob obsazení Čech a Moravy 
německým vojskem byl násilným trestním 
činem, odporujícím mezinárodnímu právu, 
zdůraznil ve svém vystoupení předseda 
KSČM Vojtěch Filip. Vzhledem k tomu, že 
řada politiků a sdělovací prostředky se po-
koušejí dějiny překrucovat, je nutné neustále 
připomínat historická fakta. Proto také KSČM 
vydala prohlášení, v němž se zdůrazňuje, že 
dnes opět čelíme selhávání mezinárodního 

společenství, nástupu nacionalismu, fašismu 
a válečnického štvaní opět pod taktovkou 
světového kapitálu. „KSČM nemá v součas-
nosti větší úkol, než aktivně vystupovat pro-
ti přípravám nové velké války, dělat vše pro 
zachování světového míru, spojit k tomu 
všechny síly a zabránit opakování válečných 
hrůz,“ připomíná se v prohlášení.

O významu tohoto tragického výročí pro 
dnešek hovořil také předseda Odborového 
sdružení Čech, Moravy a Slezska Stanislav 
Grospič, kandidáti do Evropského parla-
mentu Kateřina Konečná a Luboš Lédl či 
místopředseda Českého svazu bojovníků za 
svobodu Emil Kulfánek.                                HB


