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n  V KOMUNÁLNÍ POLITICE TO DRHNE   n

X. sjezd KSČM a ÚV KSČM rozhodly o po-
třebě Celostranické konference k řešení vni-
trostranických otázek KSČM. Uskutečnila se 
27. dubna. V úvodním vystoupení předseda
ÚV s. Vojtěch Filip hovořil o potřebě zlepšit 
účinnost práce strany v oblasti působení na 
veřejnost a výrazně posílit naše volební 
výsledky. V této souvislosti je teď na-
ším úkolem získat maximum voličů 
pro podporu programu a společné 
kandidátky KSČM, KSČ a SDS ve 
volbách do Evropského parlamentu 
24. a 25. května.

První místopředseda ÚV KSČM s. 
Petr Šimůnek pak představil věcný zá-
měr návrhu úpravy Stanov KSČM, 
návrhy na změny v řízení KSČM 
a varianty tvorby orgánů KSČM, 
které vzešly z jednání jednot-
livých OV před celostranickou 
konferencí. Delegáti posuzovali předložené 
návrhy s ohledem na funkčnost současné or-
ganizační struktury a v souvislosti s plněním 
našich dlouhodobých programových cílů, 
volebních programů a procesem přípravy 
sjezdu. Sjezd je svolán na 18. až 19. dubna 
2020 do Brna a po diskusi na VČS, OK a KK 
rozhodne o zásadních otázkách života strany. 

Diskuse na konferenci byla bohatá a věcná 
a týkala se zejména otázky jak aktivizovat 
stranu, její organizace, řídící orgány a cel-
kovou činnost s ohledem na současný stav 
strany, vývoj členské základny a výslednost 
naší práce. Diskutující jednoznačně podtrhli, 
že to nejcennější, co strana má, je členská 
základna a hlavním článkem výstavby strany 
jsou a budou základní organizace, kde člen 
realizuje svoje práva a plní svoje povinnosti. 
Zdůraznili také, že je nutné finančně, organi-
začně i kádrově zabezpečit činnost okresních 
výborů, které hrají nezastupitelnou roli. Ob-

dobně je potřebné zachovat řídící pravomoc 
krajských výborů.

Delegáti vyslovili také požadavek, aby pří-
slušné stranické orgány účinněji kontrolovaly 
ústřední stranické funkcionáře, zastupitele a 
poslance a vyžadovaly od nich větší od-
povědnost.Diskutovalo se i o délce funkčních 

období, zejména u vrcholných představi-
telů strany a poslanců, u nichž delegáti 

vesměs navrhovali častější obměnu. 
Zazněla kritika neplnění některých 

úkolů, které vytyčil sjezd a absence 
opatření k nápravě. Důležitým úko-
lem je naplňování povinností i práv 

členů strany obecně, včetně po-
vinnosti člena stranu finančně 
podporovat, tedy včas a řádně 
platit členské příspěvky, což se 
ne v každé okresní i základní or-
ganizaci daří naplňovat tak, jak 

určují stanovy. Delegáti dále zdůraznili nut-
nost víc zapojit členy do řídících a rozhodo-
vacích procesů a využít i možnost vnitrostra-
nického referenda k zásadním otázkám života 
strany. Diskutovalo se i o potřebě důkladně 
analyzovat situaci v jednotlivých regionech 
a specifika práce v odlišných podmínkách, 
či o nutnosti propojit organizátorskou a poli-
tickou činnost funkcionářů a ne ji rozdělovat, 
což bylo obsaženo v pracovních návrzích. 

Přes různost názorů a návrhů lze konsta-
tovat, že diskuse na celostranické konferenci 
přispěla k sjednocení našeho dalšího postupu 
při přípravě VČS OK, KK a samotného sjezdu. 
V závěrečném hlasování delegáti potvrdili 
platnost stávajících Stanov KSČM a současný 
systém tvorby ÚV. Uložili zhodnotit a dopra-
covat návrh změn stranické struktury KSČM 
a zpracovat a projednat návrh personálního 
a ekonomického zajištění činnosti KSČM pro 
další období.      Josef Gottwald, předseda OV

Zasedání pražských zastupitelů 25. dubna, 
které začalo v 9 hodin, se dlouho nemohlo 
rozběhnout. Zaseklo se u prvního bodu, což 
byla Informace o stavu informatiky na praž-
ském magistrátu. Až do 16. ho-
diny se zastupitelé dohadovali, 
kdo může za to, že informatika 
na magistrátu funguje špatně. 
Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) vy-
četl minulému vedení Prahy, že 
nekoncepčně nakupovalo tech-
niku, která nefunguje. Opozice 
(ANO a ODS) ale připomněla, 
že předchozí vedení svěřilo in-
formatiku právě Pirátům, kteří 
se prezentovali jako experti na 
informační technologie. Teď 
jsou součástí vládnoucí koalice, 
ale stejně jako za uplynulé čtyři roky, ani za 
šest měsíců od posledních voleb neudělali 
nic užitečného.

V interpelacích projevili nespokojenost se 
současným vedením pražské radnice občané 

z Černého Mostu, kteří dlouho usilují o to, 
aby si městské byty, ve kterých bydlí, mohli 
koupit v rámci současné vlny privatizace. 
Minulé zastupitelstvo vloni schválilo na pro-

dej těchto bytů cenu cca 23 tisíc 
korun za metr čtvereční. Zastu-
pitel Pirátů Adam Zábranský ale 
takový prodej považuje za špatné 
hospodaření. Podle současné si-
tuace na trhu by cena měla být 
víc než dvojnásobná. Kritizoval 
i předchozí privatizace za snížené 
ceny, a ačkoli byty na Černém 
mostě nejsou volné, tvrdil, že je 
město potřebuje na pronájmy ze 
sociálních důvodů. 

Náměstek primátora pro do-
pravu Adam Scheinherr (Praha 

sobě) zase velmi vyhýbavě odpověděl na 
interpelaci radního Prahy 6 Jakuba Stárka 
(ODS), který žádal, aby vedení Prahy urych-
leně dostavělo severní okruh kolem Prahy 
a pokračování tunelového komplexu Blanka. 
Dostavbou okruhů se prý vedení bude zabý-
vat až později, protože teď řeší především 
metro D, či opravy mostů. Námitku J. Stárka, 
že ono později může nastat třeba za pět let 
a že obyvatelé Břevnova, kteří v Praze 6 pro-
vozem Blanky nejvíc trpí, mohou na vyřešení 
problému čekat třeba i dvacet let, Scheinherr 
nijak nevyvrátil. Pražské vládnoucí koalici - 
Praha sobě, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a pirá-
tům - to zřejmě starost nedělá. 

Ani v Praze 6 se zřejmě nedá očekávat, že 
se uskuteční projekty, které připravilo minu-
lé vedení. Stavbu centra služeb pro seniory 
ve třech domech v Šolínově ulici, kterou se 
vloni nepodařilo zahájit, protože do výběro-
vého řízení se nepřihlásila žádná firma, se 
teď nové vedení radnice snaží přesunout na 
hlavní město. Otázkou je, zda s výběrovým 
řízením na zhotovitele a provozovatele 
uspěje lépe, než Praha 6.

Helena Briardová, místopředsedkyně OV

Okresní výbor zve členy a sympatizující 
na shromáždění k volbám 

do Evropského parlamentu:
- 13. května 15 až 18 hodin - Anděl
- 20. května od 16 hodin u metra

Hradčanská (u vlakového přejezdu) 
bude petiční stánek a setkání s kandi-
dáty do Evropského parlamentu

- 21. května od 16 hodin na zastávce
MHD Slánská (ul. Makovského) Praha 
17 Řepy setkání s kandidáty do Evrop-
ského parlamentu a petiční stánek

- 23. května 15 až 18 hodin - Anděl

pátek 24. a sobota 25. května 2019
volby do Evropského parlamentu
1. června 2019 od 9 hodin ve velkém

sále ÚV KSČM - 45. pražská teoreticko-
politická konference. Srdečně zveme.



V EVROPSKÉ UNII MUSÍ ROZHODOVAT 
VOLENÍ ZÁSTUPCI OBČANŮ

Předsedové ZO naší obvodní organizace 
měli 10. dubna možnost seznámit se s jedním 
z mladých kandidátů KSČM a dalších levico-
vých stran do Evropského parlamentu, jed-
natřicetiletým provozním sociálního družstva 
Arťomem Korjaginem. Na kandidátní listině 
KSČM je na třetím místě. Do Prahy 6 tak tro-
chu patří, protože tady studoval střední školu.

„Podařilo se dobře poskládat tým, který 
dělá volební kampaň“, představil úvodem 
kandidátku, která je tentokrát sázkou na sku-
tečně mladé tváře. Vedoucí kandidátce Kate-
řině Konečné je 38, Andreji Bónovi, studentu 
Masarykovy univerzity teprve 23 a mladších 
čtyřiceti let je na ní dalších 12 kandidátů. Vo-
lební program, na kterém se podíleli, koncipo-
vali záměrně široce, aby si v něm každý mohl 
najít něco pro sebe, aby zaujal co největší 
počet lidí. Vytvoření nestandardního čela 
kandidátky nebyl zřejmě špatný tah, média 
je totiž daleko víc, než kdy jindy zvou k roz-
hovorům a diskusím. Zřejmě čekají, že řeknou 
něco nevhodného či způsobí skandál. Ale nic 
takového se neděje. Mladí komunisté tak už 
měli možnost prezentovat se v I dnes, Lido-
vých novinách, Blesku, Právu, Parlamentních 
listech, Arťom Korjagin byl v televizní diskusi 
na TV Barrandov. Někteří členové naší orga-
nizace pořad sledovali a potvrdili, že KSČM 
rozhodně neudělal ostudu. On je navíc ujistil, 

nn

že mladí kandidáti levice novináře překvapují 
tím, že znají a uznávají marxistickou filozofii. 
„Většina stran dnes žádný filozofický základ 
nemá,“ připomněl a vysvětlil, že značná část 
dnešních mladých je proti vykořisťování 
člověka člověkem a marxistické učení jim 
umožňuje pochopit, jak vykořisťování vzniká 
a jak se dá systémově odstranit. Novináři je 
nezaskočí svým antikomunistickým postojem 
a otázkami týkajícími se minulosti. Mladí mají 
výhodu svého nedávného narození. Nežili 
před sedmdesáti, ani před padesáti lety, ne-
mají ani zkušenost se socialismem. Dívají se 
kriticky na současnost a chtějí mít sociálně 
spravedlivější budoucnost. 

Podle A. Korjagina může dnes levice zau-
jmout a získat třicátníky zejména svými kon-
cepcemi na zajištění dostupného bydlení bez 
nutnosti zadlužit se. Je jim totiž jedno, kdo 
vyřeší jejich bytový problém, hlavně, že bude 
vyřešen. Komunisté mají v této oblasti výho-
du, protože mohou dokázat, kolik bytů, škol 
a nemocnic se u nás postavilo v šedesátých, 
sedmdesátých a osmdesátých letech, tedy za 
socialistického systému. Kandidát KSČM do 
EP, který ovládá dobře angličtinu a ruštinu, 
ukázal také, že zná situaci u našich západních 
sousedů, kde stát i obce mají koncepční so-
ciálně bytovou politiku a byty staví průběžně 
a systematicky.

V Evropském parlamentu by chtěl podpo-
rovat družstva, odbory a státní podniky. Sám 
pracuje v družstvu, které s dalšími mladými 
založili před třemi lety jako gastropodnik, ale 
plní i sociální funkci, protože vytváří pracovní 
místa a práci v něm dostávají i bezdomovci. 
Navíc je důkazem toho, že demokra-
cie je možná i v podniku, že je možné 
v něm rozhodovat kolektivně. Teď 
studuje principy země-
dělského družstevnictví 
ve Francii, kde družstva 
kolektivně vyjednávají ceny, 
nakupují techniku, zakládají 
vlastní obchody, což jim sni-
žuje náklady. Připomněl také, 
že mladí dnes mohou založit 
družstvo, které má možnost získat evropské 
dotace třeba i na rekonstrukci objektu a jeho 
adaptaci na byty. 

Co se týče evropských dotací, shodli se 
všichni přítomní na tom, že by se mělo líp 
kontrolovat, zda jdou tam, kde je to opravdu 

potřeba a kde to přinese prospěch velkému 
počtu sociálně slabších. O přidělení evrop-
ských dotací by se ostatně nemělo rozhodovat 
v Bruselu, ale měly by je rozdělovat instituce 
v členských státech.

A. Korjagin zdůraznil, že mladí chtějí, aby 
v Evropské unii přestali šéfovat lobbisté a by-

rokrati, kteří straní nadnárodním 
společnostem a podnikatelům, 
ale aby v ní rozhodovali přede-
vším volení zástupci občanů, 
tedy Evropský parlament, který 
by měl dostat právo navrhovat 
a koncipovat zákony a rozhodo-

vat o nich. Jsou si vědomi toho, 
že změnit to bude velmi složité, 

ale ne nemožné. Proto také vystupují s vo-
lebním heslem „Nenechme to tak“.

Rozhodně nepovažují za řešení odchod 
Česka z Evropské unie, ale jsou si vědomi 
toho, že si v ní musí najít spolehlivé spojence 
proti dnešním mocným a naučit se dávat jim 
společně ultimáta.                                          HB

JAK VOLIT
Volby do Evropského parlamentu, které se 

budou konat v pátek 24. května od 14 do 
22 hodin a v sobotu 25. května od 8 do 
14 hodin, probíhají podobně jako volby do 
Poslanecké sněmovny. Nejpozději tři dny před 
prvním dnem voleb dostaneme do schránek 
39 hlasovacích lístků. Na každém jsou kandi-
dáti nějaké strany nebo hnutí.

KSČM má lístek číslo 9.
Pokud někdo lístky nedostane nebo je ztratí, 

ve volebních místnostech dostane náhradní.
Každý volič může vybrat a vložit do volební 

obálky, kterou mu dá komise, jen jeden lís-
tek. Na tomto lístku mohou voliči zakroužko-
vat pouze dva kandidáty, kterým chtějí udělit 
preferenční hlasy.

Volit může každý občan České republiky, kte-
rému je alespoň druhý den voleb 18 let, ale 
také občan jiného státu EU, který je po dobu 
alespoň 45 dnů přihlášen k trvalému nebo 
přechodnému pobytu v České republice. Pře-
kážkou pro výkon volebního práva je pouze 
omezení svéprávnosti a případně zákonem 
nařízená karanténa.

Ti, kteří vědí, že v době konání voleb nebu-
dou ve svém trvalém bydlišti, mohou také 
volit na voličský průkaz, který je opravňuje 

zúčastnit se voleb v kterékoli volební míst-
nosti.  Žádost o voličský průkaz mohou voliči 
podat osobně na obecním úřadě v místě 
trvalého pobytu. Stačí mít s sebou na úřadě 
průkaz totožnosti. Takto mohou žádat nejpoz-
ději dva dny před konáním voleb. Je možné 
také podat písemnou žádost. V tom případě 
žádost musí být opatřena úředně ověřeným 
podpisem a na úřad musí být doručena nej-
později 7 dní před konáním voleb. Voličský 
průkaz si pak volič může osobně vyzvednout 
na obecním úřadě v místě trvalého bydliště, 
nebo jej může vyzvednout osoba, které dá 
plnou moc. Může si také požádat o zaslání 
voličského průkazu poštou domů.

Volba s voličským průkazem je jednoduchá. 
Stačí přijít do volební místnosti, prokázat tam 
svou totožnost a odevzdat voličský průkaz 
předsedovi volební komise. Ten voliče zapíše 
do seznamu a umožní mu hlasování.

I v těchto volbách je možné požádat o pře-
nosnou volební schránku, kterou členové 
komise přinesou k vám domů. Požádat může 
člen rodiny nebo vámi pověřená osoba přímo 
na obecním úřadě. Na žádosti je třeba kromě 
přesné adresy uvést i telefon, aby se členové 
komise mohli dohodnout na čase, kdy k vám 
přijdou. Formuláře žádosti jsou na OV.
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