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n     ZPRÁVY Z PRAŽSKÉ RADNICE n

ÚV KSČM na březnovém zasedání rozhodl, že 
se od září letošního roku mají konat VČS a ob-
vodní a krajské konference a na nich diskuse 
o tom, jak má vypadat program KSČM. VV ÚV
posoudí všechny finální dokumenty v červenci 
a postoupí je k vnitrostranické diskusi. Již nyní 
jsou však k dispozici závěry k vnitřním otáz-
kám, o nichž jednala dubnová celostranická 
konference, další závěry a doporučení k pro-
gramu KSČM vzejdou 8. června z celostranické 
programové konference. Ústřední výbor pak 
ještě 29. června projedná Hospodářské směr-
nice a otázky ekonomiky strany. 

V podmínkách obvodní organizace Praha 
6 doporučujeme naplánovat termíny VČS na 
období od 16. září do 20. listopadu 2019. 
S předsedy ZO projedná OV přípravu VČS 
podrobně na poradě 11. září. Předsedové 
mohou samozřejmě přípravy VČS konzul-
tovat průběžně s předsedou a členy OV 
v návaznosti na jednání OV (6. 6.) a výkon-
ného výboru (11. a 25. 6.). Definitivní znění 
dokumentů pro jednání VČS bude k dispozici 
v průběhu července a srpna, bude dobré si 
ho vyzvednout nejpozději na poradě 11. září. 

„Bez marxisticko-leninské strany, bez 
strany bolševického typu, není sebemenší 
naděje na přechod od kapitalismu k soci-
alismu.“ Tak končil 1. června na 45. pražské 
teoreticko-politické konferenci svolané při 
příležitosti 90. výročí V. sjezdu a 70. výročí 
IX. sjezdu KSČ svůj úvodní referát
Václav Čermák, který celý svůj 
aktivní život, 42 let, pracoval jako 
dělník v energetice a byl u výstav-
by našich velkých elektráren. 

O době výstavby socialismu 
v Československu řekl: „Tehdy bylo 
vše, co jsem k životu potřeboval, 
a to o dnešní době říci nemůžu.“ 
Zároveň vyjádřil přesvědčení, že 
analýza odkazu V. a IX. sjezdu KSČ 
zvláště dnes, v podmínkách re-
staurovaného predátorského kapi-
talismu, může být zdrojem velkého poučení 
a inspirace pro aktuální činnost komunistů.

„V referátu jsem vycházel ze svého neo-
chvějného přesvědčení o stálé platnosti mar-
xismu-leninismu, které pro mě není žádným 
„dogmatismem“, a už vůbec ne „nostalgií“, 
ale zásadovým postojem,“ zdůraznil. 

Proč organizátoři konference chtěli při-
pomenout dva sjezdy, jejichž výročí si letos 
připomínáme? V. sjezd KSČ v roce 1929 
sehrál zásadní roli v obratu politiky KSČ 
v duchu hesla „Od oportunistické pasivity 
k bolševické aktivitě“. Z marxisticko-leninské-
ho pohledu analyzoval podstatu a rozpory 
československé kapitalistické společnosti 
a mezinárodní i vnitropolitickou situaci 
a předpověděl nástup hospodářské krize, fa-
šismu, válek a velkých třídních zápasů prole-
tariátu. Na základě této analýzy vypracoval 
bolševickou linii a stanovil jako strategický cíl 
bezprostřední přípravu socialistické revolu-
ce, k jejímuž uskutečnění bylo nutné zlomit 

vliv reformistů a buržoazie na obyvatelstvo 
a vytvořit revoluční svazek dělníků, rolníků 
a potlačených národů, v němž by vedoucí 
roli hrál proletariát. Podstatné bylo dále to, 
že sjezd zvolil nové revoluční vedení v čele 
s dvaatřicetiletým Klementem Gottwaldem, 

jako generálním tajemníkem.
„V. sjezd KSČ učinil rozhodující 

krok k přeměně komunistické 
strany ve skutečně revoluční 
stranu nového typu, a to jak 
v organizačním, tak ideovém 
i politickém smyslu,“ shrnul 
Václav Čermák s tím, že KSČM 
je teď ve stejné situaci jako KSČ 
ve dvacátých letech minulého 
století. Musí najít cestu, jak ob-
novit vnitřní sílu a zlepšit svou 
pozici ve společnosti. 

Přelomový v životě KSČ byl i IX. sjezd v roce 
1949. Postavení strany bylo sice diametrálně 
odlišné (po V. sjezdu měla strana kolem dva-
ceti tisíc členů, v době konání IX. sjezdu jich 
bylo 2 311 000; na přelomu 20. a 30. let dva-
cátého století byla KSČ sice parlamentní 
strana, nicméně její členové byli 
pronásledováni a její akce zakazovány, 
zatímco v roce 1949 byla vedoucí silou ve 
státě), ale její cíl byl stále stejný: Vytvořit v 
zemi socialistickou společnost. IX. sjezd k 
tomu stručně a srozumitelně, ve známých 
deseti bodech z Gottwaldova hlavního 
referátu, vytyčil generální linii strany, tedy 
hlavní priority příští politiky.

„Srozumitelnost závěrů IX. sjezdu KSČ by 
měla být inspirací i pro nás při získávání lidí 
a pochopení programu strany,“ zdůraznil 
Václav Čermák. Úkol pro dnešek, který vy-
plynul z jednání konference, tedy zní: Prvním 
a nejdůležitějším je dát do pořádku stranu 
ve všech směrech – ideově, organizačně a 
akčně.                                                         (HB)

Václav Čermák

Nejdelší zasedání v historii zažili 23. května 
zastupitelé hlavního města. Zasedání začalo ve 
čtvrtek v 9 hodin dopoledne a skončilo před 
osmou hodinou ranní druhý den. Několik hodin 
trvala diskuse o tom, zda je nové zastupitelstvo 
povinno respektovat závazky svého předchůd-
ce. Konkrétně šlo o privatizaci bytů za ceny, 
jejichž výši schválila minulá reprezentace. 
Piráti, kteří jsou silnou součástí nové koalice, 
buď prodávat nechtějí, nebo za cenu dvojná-
sobnou, bez ohledu na to, že občané, kterých 
se to týká, si už vzali půjčky, založili družstva 
apod. Komunisté sice nejsou příliš nakloněni 
privatizaci bytů, protože je jich nedostatek pro 
příjmově slabé občany, jimž by radnice povinně 
měly zajišťovat bydlení za cenově přístupné 
nájemné, ale v tomto případě bývalí zastupitelé 
KSČM pozitivně hodnotili výsledek hlasování. 
Většina zastupitelů totiž vyjádřila názor, že není 
možné libovolně měnit schválené podmínky, 
s nimiž občané počítají, a příslušné byty radnice 

prodá jejich obyvatelům za již slíbené ceny.
Delší diskuse byla také o osudu Nemocnice 

Na Františku, u níž stále není vyjasněno, kdo ji 
bude spravovat. Zastupitelé nakonec schválili 
záměr zajistit fungování nemocnice v režimu 
příspěvkové organizace hlavního města. Pro 
Prahu 6 svitla naděje, že se konečně začne re-
konstruovat trojdomí v Šolínově, kde má být 
centrum služeb pro seniory. Pražské zastupitel-
stvo schválilo memorandum, podle kterého by 
hlavní město zajistilo společně s Prahou 6 re-
konstrukci objektu a pak i provozování centra.

Až do rána se pak zastupitelé Prahy sobě, 
Spojených sil pro Prahu (TOP09, STAN, KDU-
ČSL), ANO a ODS dohadovali o postupu při za-
jištění výstavby metra D. Nakonec koalice svý-
mi hlasy schválila financování geologického 
průzkumu za víc než 1,5 miliardy korun, ač-
koliv ještě nejsou vyřešeny všechny majetkové 
spory s majiteli pozemků, které je pro metro 
potřeba vykoupit.       PhDr. Helena Briardová

Doporučujeme předsedům ZO, aby termíny 
VČR stanovili a nahlásili na OV již v červnu. 
Pokud to nestihnou, je nejpozdější termín 
nahlášení 11. září 2019.

Již v průběhu června mohou ZO připravit 
zprávy o tom, jak se daří plnit závěry minulé 
VČS, obvodních a krajských konferencí a sjez-
du, posoudit závěry programové konference, 
výsledky voleb do EP, či promyslet návrhy 
zástupců do jednotlivých stranických orgánů, 
tedy výborů ZO, OV a KV a také navrhnout jaký 
tým má vést naši stranu po 11. sjezdu, který 
je svolán na příští rok. Hlavním úkolem bude 
najít způsob, jak zefektivnit naši činnost na 
všech úrovních, jak účinně spojit síly v rámci 
celé strany, krajů, obvodu a jednotlivých ZO, 
jak reorganizovat naši práci i strukturu, aby to 
posílilo akčnost strany při prosazování krátko-
dobých i dlouhodobých programů na všech 
úrovních. 

Na VČS naváže obvodní konference, kte-
rou plánujeme v termínu 18. ledna 2020. 
Následovat bude krajská konference 22. února 
2020. a XI. sjezd KSČM 18. a 19. dubna 2020 
v Brně.                Josef Gottwald, předseda OV

n  K PŘÍPRAVĚ VÝROČNÍCH ČLENSKÝCH SCHŮZÍ  n



1. MÁJ
I když KV KSČM Praha musel letos po-

řádat oslavu svátku práce ve stísněných 
podmínkách na náměstí Jiřího z Poděbrad 
a z oblohy sem tam spadlo pár kapek 
deště, sešly se tam stovky lidí. Mezi nimi i 
nemalá skupina členů naší obvodní orga-
nizace. Podařilo se vytvořit malou scénu, 
na které se vystřídali se svými proslovy 
o odkazu 1. máje a analýzami současné 
situace mladí komunisté, kandidáti do EP 
a místopředseda ÚV Jiří Dolejš. 

n K VÝSLEDKŮM VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU n
KSČM ve volbách do EP volilo 164 624 

voličů a získala 6,94 procent hlasů. Výsledek 
se nedá označit jako potěšující. Ve srovnání 
s minulými eurovolbami před pěti lety KSČM 
ztratila 1 854 hlasů. Na druhé straně sice čís-
la ukazují, že KSČM v těchto volbách získala 
stovky nových voličů, protože počet členů 
strany se za uplynulých 5 let snížil o 12 223, 
ale na lepší výsledek to nestačilo. KSČM tak 
získala jen jeden mandát místo tří, které měla 
dosud, a zvolena byla jen dosavadní europo-
slankyně Kateřina Konečná. Volit přišlo ten-
tokrát celkově 28,72% oprávněných voličů, 
tedy o 10% víc, než před pěti lety. 

V Praze byla volební účast ještě vyšší, 
38,31 procent. KSČM v hlavním městě získala 
13.156 hlasů, což je 3,8 %. V porovnání s ro-
kem 2014 je to o 1.522 hlasů méně. Ze všech 

krajů ČR zaznamenala KSČM nejhorší výsle-
dek v Praze a nejlepší v Moravskoslezském 
kraji, kde získala 9,73% hlasů. 

Ve srovnání s ostatními politickými strana-
mi se KSČM v těchto volbách umístila až jako 
sedmá. Nejvíc hlasů získala ANO, druhá byla 
ODS, třetí Piráti, čtvrtá koalice STAN s TOP09, 
pátá SPD a šestá KDU-ČSL. Propadla ČSSD 
a v evropském parlamentu už zastoupena 
nebude. 

Zajímavé jsou údaje o preferenčních hla-
sech kandidátů KSČM. Největší počet jich 
získala podle očekávání Kateřina Konečná 
(38 650), překvapil poslanec Zdeněk 
Ondráček, který se s 10 894 preferenčními 
hlasy posunul na druhé místo kandidátky. 
Jaromír Kohlíček dostal 5 778 preferenčních 
hlasů.                                                             HB

M Á J O VÁ 
O H L É D N U T Í

VOKOVICE
7. května jsme si tradičně na 

Vokovickém hřbitově u hrobu 
padlých rudoarmějců a obrán-
ců barikád připomněli první 
májové dny roku 1945, Pražské 
povstání a příjezd Rudé armá-
dy, která Prahu osvobodila od 
německých okupantů. Vlastní 
zážitky vyprávěl účastník po-
vstání, místopředseda ČSBS 
Emil Šneberg. Ukázal na pří-
kladech, jak dnešní pravicoví 
politici záměrně zkreslují dějiny 
s cílem upřít Rusku hlavní podíl 
na vítězství nad fašismem ve 
druhé světové válce.

KONĚV
U památníku

maršála
Koněva
na třídě

 Jugoslávských 
p a r t y z á n ů 
jsme si slavné 
májové dny 
a osvobození 
Prahy Rudou 
armádou při-
pomněli ještě 
jednou, tento-
krát za účasti 
v e l v y s l a n c e 
Ruské federace v ČR Alexandra Zmejevského, který zdůraznil význam vzpomínkových 
shromáždění právě dnes, kdy v řadě evropských zemí i v Praze dochází k pokusům 
o zkreslení dějin druhé světové války, probíhá heroizace válečných zločinců a o osvo-
bozující roli Sovětského svazu se nemluví. Kriticky se vyjádřil k „vysvětlujícím cedul-
kám“, které na památník nechalo loni umístit vedení radnice Prahy 6. Ve stejném du-
chu na shromáždění hovořila předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová, poslanec 
Jiří Kobza, kandidáti do EP Ivan David a Jiří Hudeček a znovu místopředseda ČSBS Emil 
Šneberg.

Našim členům a sympatizantům přejeme pohodové prožití léta. 
Přehled jednání stranických orgánů v letních měsících je obsažen 
v plánu práce OV na II. pololetí 2019, který mají k dispozici předsedové ZO. 

Tak, jako po celý rok, doporučujeme i v době prázdnin a dovolených řešit 
stranické záležitosti v případě potřeby telefonickým sjednáním schůzky 

s předsedou OV KSČM Josefem Gottwaldem na čísle 725 646 006. 
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