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Téma Problematika mezinárodní jednoty 
a součinnost komunistického hnutí v boji 
proti antikomunismu a válečnému nebez-
pečí, za sociální pokrok přivedlo do velké 
zasedací síně ÚV 12. října víc než stovku 
účastníků 46. pražské teoreticko-politické 
konference s mezinárodní účastí. 

V úvodním projevu Josef Skála připomněl 
sté výročí založení Komunistické internacio-
nály v roce 1919, která byla důkazem toho, 
že komunisty je možné sjednotit na světové 
úrovni. Na výzvu Kominterny začaly v jednot-
livých zemích vznikat komunistické strany. 
Sociální demokraté se zdiskreditovali pů-
sobením v poválečných vládách a revoluční 
programy převzali komunisté. „Kominterna 
byla laboratoří marxismu. Spojila levici v pro-
duktivní tým,“ připomněl s. Skála s tím, že 
na rozdíl od sociální demokracie, která vždy 
tápala v získávání spojenců, se Kominter-

ně dařilo vytvářet širší akční jednotu, včas 
identifikovat možné spojence a získat je pro 
společné akce. Ukázalo se to v době nástu-
pu fašismu, kdy se zformovala antifašistické 
fronta, a 40 tisíc dobrovolníků odešlo bránit 
španělskou republiku. Kominterna musela 
tehdy přesvědčovat lidi, že fašismus je extre-
mismus. Buržoazně demokratické vlády se 
při volbě zda spolupracovat s SSSR nebo tole-
rovat fašismus rozhodly pro druhou variantu.

I v Kominterně se ale objevovaly nebez-
pečné pasti - bezradnost a smíření se s rea-
litou. V podobné situaci jako před sto lety je 
komunistické a dělnické hnutí dnes. Skuteční 
marxisté jsou ovšem dnes v malé menšině. 
Musí se znovu identifikovat, vytyčit si jasné 
cíle a najít nové spojence, připomněl J. Ská-
la. Všude tam, kde jsou, musí být víc slyšet, 
musí se naučit zveřejňovat radikální inter-
pretaci palčivých témat a navrhovat řešení, 

centrální úrovni, ať už se jedná o volby pre-
zidentské či parlamentní. Tento scénář také 
vedl zastupitelstvo Prahy 6 k rozhodnutí, že již 
na svém území nechce maršála osvoboditele. 
Žádné ohledy na platné mezinárodní smlou-
vy. Šaráda s policejními manévry, které před-
cházely samotnému jednání zastupitelstva, 
jen dokreslovala absurdní situaci, kdy se prý 
starosta obával o svůj život. Bylo by zajímavé 
vědět, kolik Kolářova policejní ochrana stála. 
Každopádně se panu starostovi podařilo pro-
slavit se nejen u nás, ale i za hranicemi ČR. 
Asi sází na marketinkové heslo, že negativní 
reklama je také reklama. Místo oprav a údrž-
by obecního majetku, který léta chátrá bez 

užitku, honí starosta domnělé ruské trolly 
a prostřednictvím pomníku I. S. Koněva bojuje 
s Ruskou Federací. Nabízí se otázka: bude pan 
starosta žádat o policejní ochranu občanů, až 
jim začnou padat na hlavu chátrající obecní 
domy, které radnice neopravuje? 

Není však pravice jako pravice. Po krocích 
zastupitelstva MČ P6 se ve veřejném prosto-
ru ozvali lidé zprava, ze středu i zleva, kteří 
jednoznačně odmítají odstranění pomníku 
a požadují respektování mezivládní smlouvy 
mezi ČR a RF, kterou podepsali prezidenti Ha-
vel a Jelcin. Tito politici i občané jasně uka-
zují, že zdravý rozum má v české společnosti 
většinu.            Josef Gottwald, předseda OV 

ZPRÁVY Z PRAŽSKÉ RADNICE
Pro občany nejnepříjemnější z rozhodnutí pražských zastupitelů přijatých na zase-

dání 17. října, byla změna vyhlášky o svozu odpadu. Zastupitelé totiž schválili návrh, 
podle kterého se poplatek za svoz odpadu od ledna 2020 zvýší o 30 procent. Ko-
munisté s tím zásadně nesouhlasí, protože to znamená další zvýšení již tak vysokých 
nákladů na bydlení. KSČM ale v tomto volebním období do zastupitelstva zvolena 
nebyla. O palčivých problémech Prahy jako je dostavba pražského okruhu, či urych-
lená výstavba městských bytů apod. zastupitelé ani tentokrát nejednali. Z 36 bodů 
programu se 24 týkalo koupí či prodejů nemovitostí. Déle než tři hodiny se diskutovalo 
o tom, zda Slovanská epopej Alfonse Muchy bude umístěna na Zbraslavi, nebo dočas-
ně na zámku v Moravském Krumlově. Nakonec zastupitelé svolili k převozu dvaceti 
pláten na pět let do Moravského Krumlova, kde byla v letech 1968 až 2011. Do města 
to přivede znovu cestovní ruch, což pomůže zvýšit zaměstnanost v oblasti. 

Další dlouhá diskuse se týkala vypovězení sesterské dohody mezi Prahou a Pekin-
gem. Zastupitelům v dohodě vadil článek, kterým Praha uznává politiku jedné Číny. 
Nakonec 36 hlasy rozhodli o vypovězení dohody. Pražští furianti ale zbytečně plýtvali 
časem, protože čínská strana dohodu oficiálně vypověděla už týden předtím.        HB

n  VYBÍRÁME Z AKCÍ   n
17. listopadu v 11.35 hodin Hlávkova 

kolej, Praha 2- pietní akt Opletal 
20. listopadu od 17 hodin v budově 

ÚV  KSČM - beseda s Josefem Skálou téma 
MSS. Pořádá OV KSČM Praha 3 

25. listopadu od 17 hodin v budově 
ÚV KSČM P1 beseda k výsledkům setkání 
dělnických a komunistických stran v Izmíru. 
Pořádá KSV, KMP a OV 

27. listopadu od 17 hodin v budově 
ÚV KSČM - historik M. Macháček kniha 
o G. Husákovi. Pořádá KSV, KMP a OV P1 

11. prosince 2019 od 16 hodin na sekre-
tariátu OV - porada předsedů ZO KSČM. 

Do tohoto data je nezbytné odvést OV 
KSČM členské příspěvky za rok 2019 a vy-
účtovat náklady ZO KSČM v letošním roce.

V rámci série akcí - Poděkování našim osvo-
boditelům - připravujeme v prosinci v den vý-
ročí narození I. S. Koněva položení květin k po-
mníku (bližší informace budou k dispozici na OV 
v průběhu prosince).



n   PRÁVO ŘÍKAT PRAVDU O SOCIALISMU  n

n  T  RAPNOST O POVRŽENÍ P ODLOST 019  ...  n

které politicky nepůjde odmítnout. Musí 
si pro to vytvořit nové struktury a obsadit 
je osobnostmi, které toho budou schopny, 
které mohou naše hnutí obohatit analýzami 
současné společnosti a navrhují východiska. 
Ty je pak nutné propojit na národní i meziná-
rodní úrovni.

J. Skála zmínil, že KSČM čelí kritice za svou 
podporu vládě, která provádí buržoazní 
politiku ve vojenské oblasti a v rámci svého 
členství v NATO vede války (Afghánistán). 
Zrekapituloval také, že Česko za „návrat ke 
kapitalismu“ už zaplatilo zdevastovanými 
lesy, ztrátou bývalých tradičních výrobků, na-
hrazováním přírodních výrobků chemií apod. 

A pro lidi se na tom nic nezmění, pokud zů-
stane zachován současný systém. Komunisté 
musí lidem odhalovat všechno negativní, 
co přináší kapitalismus. Musí hledat cesty 
k obnovení akceschopnosti. Podle J. Skály je 
šance organizovat ty, kteří nepatří mezi „ve-
doucí“, nemají šanci rozhodovat. Je možné 
u nich vytvořit kolektivní identitu, nabídnout 
jim program kolektivní sebeobrany např. 
proti nadvládě cizího kapitálu, nutit stát, aby 
se této nadvlády zbavil. „Za dveřmi je příští 
krize,“ konstatoval. Hlas komunistů žádající 
znárodnění, vyšší zdanění majetku miliardá-
řů, teď musí být slyšet, jinak boj o podporu 
od občanů prohrají.                                      HB

Od politického převratu uplynulo již 
30. let. Tehdy, během listopadu 1989 neby-
lo v socialistickém Československu vidět ani 
slyšet požadavky na obnovení kapitalismu, 
přijetí našeho státu za člena agresivního 
paktu NATO, či směřování k rozbití společné-
ho federálního státu. Nemám však žádných 
pochyb o tom, že klíčoví organizátoři ve spo-
jení se zahraničím takový program již měli 
připravený a začali ho naplňovat. Současní 
historici, spjatí s kapitalismem, tyto a mnohé 
další skutečnosti z naší minulosti záměrně 
přehlížejí a evidentně je nechtějí analyzovat. 
Politický převrat vyústil v radikální změny ve 
všech oblastech a vrátil nás zpět do kapitalis-
mu. To se neobešlo bez trvalého zatlačování 
komunistické   strany, bez opakujících se vln 
útočného antikomunismu. Antikomunistická 
interpretace dějin byla politickou mocí po-
výšena na zákon, viz např. zák. č. 198/1993 
Sb. o protiprávnosti komunistického režimu 
a odporu proti němu. Ze soukromých, ale ze-
jména z veřejných zdrojů státu a samospráv 
jsou trvale financovány projekty cílené na 
společenskou izolaci komunistů, a zvláště 
pak omezení jejich vlivu na mladou generaci. 

Součástí těchto procesů je účelové přepi-
sování dějin. K první vlně přejmenování ulic 
a náměstí, k odstraňování soch, pomníků 
a dalších symbolů spojených s obdobím li-
dově demokratického státu přistoupili orga-

nizátoři převratu již krátce po převzetí poli-
tické moci. Nyní, po 30 letech, přichází další 
vlna, která má z veřejného prostoru navždy 
vytlačit zmínky o socialismu a komunistech, 
ale také o tom, že největší tíhu osvobození 
Československa od nacistické okupace nesl 
Svaz sovětských socialistických republik.

V čele těchto aktivit z poslední doby je po-
litika pravicí ovládaných municipalit v Praze. 
Ze Staroměstského náměstí byla sejmuta 
historická deska připomínající osvoboze-
ní Prahy Rudou armádou 9. května 1945, 
z rozhodnutí zastupitelstva MČ Praha 6 má 
být z veřejného prostoru odstraněn pomník 
maršála I. S. Koněva, který velel vojskům 
1. ukrajinského frontu, jenž se významnou
měrou zasloužil za naše osvobození. Měst-
ská část Praha 3, kde je po maršálu Koně-
vovi dosud pojmenována významná třída, 
nastolila otázku „přezkoumání a zhodnocení 
role zmíněného maršála v české historii 
1945 a 1968“. Iniciátoři těchto aktivit přitom 
v rozporu se skutečností prohlašují, že se 
Praha osvobodila sama s pomocí Vlasovců. 
Sovětský svaz je souběžně lživě označován 
za iniciátora II. světové války a je dáván na 
úroveň hitlerovského Německa. Veřejnosti 
je vnucována představa, že komunismus 
se rovná nacismu. Tato určující teze anti-
komunismu a rámec pro přepisování dějin 
není příznačná pouze pro politickou situaci 

v České republice. Podobné iniciativy existují 
i v řadě jiných zemí Evropské unie. 

Uvedené antikomunistické záměry dosta-
ly nedávno otevřenou podporu v usnesení 
Evropského parlamentu z 19. září 2019 
(2019/2819(RSP) nazvaném „Význam evrop-
ské paměti pro budoucnost Evropy“. Toto 
usnesení v bodu 18. konstatuje: „skutečnost, 
že v některých členských státech stále zůstá-
vají na veřejných prostranstvích (v parcích, 
na náměstích, na ulicích apod.) pomníky 
a památníky oslavující totalitní režimy, při-
pravuje půdu pro překrucování historických 
faktů o důsledcích druhé světové války a pro 
propagaci totalitního politického systému“. 

V podobném duchu je i článek 20, který 
„naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily 
dodržování ustanovení rámcového rozhod-
nutí Rady s cílem bojovat proti organizacím 
šířícím nenávistné projevy a násilí na veřej-
ných prostranstvích a na internetu a účinně 
zakázat neofašistické a neonacistické skupiny 
a jakékoliv nadace či sdružení, které oslavují 
a velebí nacismus a fašismus či jakoukoliv 
jinou formu totality, a to za dodržení vnitro-
státního právního řádu a pravomoci soudů.“ 
V situaci, kdy vládnoucí mocenské struktury 
dávají záměrně a ryze tendenčně rovnítko 
mezi nacisty a komunisty, není žádných po-

chybností, že ono usnesení je namířeno také 
proti komunistickému hnutí.

Je zřejmé, že v souvislosti s blížící se 
změnou hospodářského cyklu kapitalismu 
a předpokládanými důsledky krize, vzniká 
ve vládnoucích politických a hospodářských 
strukturách obava, že komunisté mohou 
posílit svůj vliv ve společnosti a nabídnout 
alternativu k současnému společensko-eko-
nomickému systému. Prohlášení Evropského 
parlamentu je politickou výzvou k další vlně 
antikomunismu v Evropské unii. Naše obrana 
spočívá v aktivní výměně názorů, posílení 
vzájemné spolupráce a sjednocování politiky 
komunistických stran na základě vědeckého 
světového názoru a zkušeností z minulosti.

Nenechme se zastrašit. Máme právo, ale 
zejména povinnost na konkrétních faktech 
ukazovat, co přinesl socialismus, jaké úspě-
chy dosáhl v hospodářské a politické oblasti 
a která práva byla ve srovnání se současností 
reálně naplněna. Je naší povinností zpraco-
vat objektivní analýzu vnitropolitických a 
zahraničně politických příčin politického 
převratu v jednotlivých socialistických 
zemích. Především na tomto základě lze 
nakonec stanovit i programové priority a 
koncepci, jak pokračovat v naší politice co 
nejefektivněji.                                                  Ivan Hrůza, 46. PTPK

..., tak by měl znít název strany, kterou 
reprezentuje starosta městské části Praha 6 
O. Kolář. Kdo sleduje kroky tohoto mla-
dého „nadějného“ komunálního poli-
tika asi bude souhlasit, že tento název 
by lépe charakterizoval to, co nyní 
prezentuje p. Kolář pod značkou TOP 
09. Loni za peníze městské části Praha
6 s velkou pompou odhalil znevažující 
cedule na pomníku našeho osvobodi-
tele maršála Ivana Stěpanoviče 
Koněva s tvrzením, že tyto tzv. 
vysvětlující tabule (stály nemalé 
peníze a byly největší položkou 
za „údržbu“ pomníku) vykreslí „pravdivý“ ob-
raz o našem osvoboditeli. Tvrdil, že osobně 
je pro to, aby pomník zůstal stát tam, kde je, 

pokud tam budou tyto cedule. Že to byla lež, 
jako věž je dnes už jasné! Kolářům a jejich 

TOP se nikdy nedá věřit! 
Potvrdil to mimo jiné Kolářův úvodní 

projev na jednání zastupitelstva měst-
ské části Praha 6 dne 12. 9. 2019, kdy se 
rozhodovalo o dalším osudu pomníku. 
Zamíchal v něm hrušky s jablky. Pohor-

šil se například nad tím, že prezident 
ČR Miloš Zeman přijímá 1. mís-
topředsedu PSP ČR a předsedu 
ÚV KSČM Votěcha Filipa, což 
zcela postrádá souvislost s osvo-
bozením naší země v roce 1945 

i s maršálem Koněvem. Plně to ovšem zapa-
dá do scénáře prosazovaného částí pravice, 
která nechce respektovat výsledky voleb na 




