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Ústřední výbor projed-
nal 14. prosince 2019 na 
svém 9. zasedání obsaho-
vé, ekonomické a organi-
zační otázky a bod různé. 
Po vystoupení předsedy 
přijali členové ÚV stano-
visko k aktuální politické 
situaci nazvané „Přepisování historie oteví-
rá nebezpečí fašismu“. ÚV tak kriticky rea-
goval na usnesení Evropského parlamentu 
z 19. září 2019 „O významu evropské 
paměti pro budoucnost Evropy“, 
které dále rozvíjí rámec pro účelo-
vé přepisování dějin. Mám za to, že 
právě o takovouto politiku se opírají 
různé iniciativy v naší republice např. 
záměr MČ Praha-Řeporyje vybudovat 
pomník ROA, či usnesení zastupitel-
stva MČ Prahy 6 k odstranění po-
mníku maršála Koněva a mno-
hé další. ÚV KSČM razantně 
odsoudil všechny aktivity, 
které v předvečer 75. výročí 
porážky nacismu usilují přehodnotit význam 
a podíl Sovětského svazu a Rudé armády na 
porážce nacistického Německa. 

ÚV schválil teze programu KSČM k volbám 
do krajských zastupitelstev a Senátu a návrh 
zásad bytové politiky KSČM. Schválil také 
rozpočet organizační jednotky ÚV KSČM 
a rozpočet KSČM pro rok 2020, který má 
s ohledem na nižší příjmy deficitní charakter. 
Zároveň, s cílem snížit rizika, omezil výši po-
kladního limitu v pokladnách organizačních 
jednotek na 10 tisíc Kč. Dále byl přijat rám-
cový plán práce VV a ÚV na 1. pololetí 2020. 

Opakovaně jsem vystoupil v obsáhlé dis-
kusi, která zazněla v průběhu jednání. Znovu 
jsem žádal, mimo jiné, o větší zapojení vý-

konného vedení strany do organizování 
odporu proti rozhodnutí samosprávy 
Prahy 6 odstranit pomník maršála 
Koněva z veřejného prostoru. Připo-
mněl jsem, že konkrétní interpelace, 
které jsem požadoval vznést v dané 

věci našimi poslanci v PS, nebyly 
dosud uskutečněny. Dále jsem 
opět kritizoval častou neú-
čast našich poslanců - nečlenů 
ústředního výboru na zasedá-
ních ÚV KSČM. Ze 7 pozvaných 
tentokrát nepřišel ani jeden. 

Přitom někteří z nich hodlají na dubnovém 
sjezdu kandidovat do nejvyšších stranických 
funkcí. Stálo by to za vysvětlení. Dočkají se 
ho alespoň delegáti XI. sjezdu?

Ivan Hrůza, člen ÚV KSČM

ZVEME VŠECHNY ČLENY A SYMPATIZANTY 
na akci Květiny pro Koněva, která se koná 
v pondělí 27. ledna navečer, v den 75. výročí 
osvobození koncentračního tábora Osvětim 
Koněvovými vojsky. Přijďte mezi 17. a 18. 
hodinou položit kytičku nebo i svíčku k soše 
maršála I. S. Koněva na Náměstí Interbrigády.

zpravodajský průzkum v roce 1968? Proč jste 
na požadavek k prokázání takovéto nepodlo-
žené informace do dnešního dne nereagoval 
a stále mlčíte? Proč takzvané vysvětlující des-
ky neumísťujete i na jiné podobné pomníky? 
Bude radnice Prahy 6 provádět audity u dal-
ších soch a pomníků v Praze 6? Proč se cho-
váte urážlivě - například „dáme ho do šrotu“. 
Proč jste majetek – pomník se sochou – svěře-
ný hlavním městem Praha nechránil kamera-
mi či jiným způsobem? Proč jste odmítl nechat 
vyčistit Pomník maršála Koněva v souladu se 
smlouvou, kterou jste osobně podepsal s fir-
mou Axiom Real, s.r.o.? Proč jste v rozporu 
s požadavkem na veřejnou přístupnost k po-
mníku po odstranění vandalských nápisů 
občanů tento nechal zakrýt plachtou? Co to 

městskou část stálo? Proč uvádíte do médií 
zkreslené informace o nákladech vynalože-
ných na udržování pomníku a vytváříte opa-
kovaně nátlakové situace? Uvědomujete si, 
že není žádoucí, aby se pomníky, které jsou 
součástí naší minulosti, staly předmětem poli-
tických konfliktů? Proč vnášíte do naší společ-
nosti neklid, zášť a nenávist? Proč jako právník 
porušujete právní řád České republiky?“

Ivan Hrůza znovu žádal vysvětlení důvodu 
změn v jednacím řádu zastupitelstva a výbo-
rů přijatých v listopadu, které omezují čas, 
v němž se občané mohou kriticky vyjádřit 
k činnosti radnice. Dále chtěl vědět, kam ve-
dení radnice zašantročilo původní desku, kte-
rá byla na pomníku maršála Koněva. 

Helena Briardová, místopředsedkyně OV

Od září do konce listopadu proběhly VČS 
ZO KSČM, které posuzovaly vlastní činnost, 
měly možnost promluvit do všech zásadních 
dokumentů a rozhodnutí souvisejících s pří-
pravou naší obvodní konference, která se 
uskuteční 18. ledna 2020, do přípravy krajské 
konference, která bude 22. února a do hlav-

ní vnitrostranické události roku, kterou 
bude XI. sjezd KSČM v Brně ve dnech 
18. a 19. dubna. Sjezd strany bude 
příležitostí nejen programově, ale 
i kádrově restartovat stranu. Jistě 
bude z čeho vybírat. Je pozitivem, že 

mimo „osvědčených“ kádrů jsou 
do vedení strany navrhování 
zástupci mladé a střední gene-
race, kteří svou prací již proká-
zali, že mohou být důstojnou 
a pozitivní alternativou. Bude 

také příležitost posoudit rozhodnutí ÚV KSČM 
o toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD, pří-
padně zadat nově zvolenému vedení KSČM 
směr, kterým účinněji prosazovat oprávně-
né požadavky lidí práce, závěry sjezdu a ÚV 
KSČM. Zda a jak důsledně se nám naše sna-
žení podaří naplnit, posoudí naši spoluobča-
né v krajských a senátních volbách na podzim 
letošního roku.  Josef Gottwald, př. OV KSČM

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2020?
Letošní rok bude završením vnitrostranic-

ké diskuse, která probíhá permanentně od 
IX. sjezdu KSČM v květnu 2016, přes X. sjezd, 
který se konal v dubnu 2018, Celostranickou 
konferenci v dubnu 2019 a Programovou kon-
ferenci v červnu 2019. Hlavním cílem ce-
lého procesu, je přijmout nový (či aktu-
alizovaný) program KSČM a politická, 
kádrová, ekonomická a organizační 
opatření tak, aby strana vybředla z pro-
hlubujícího se úpadku autority, který se 
v posledních letech projevuje klesající 
voličskou podporou. To jistě nepůjde 
bez nalezení schopnosti ve větší 
míře přijímat nové členy, obnovit 
strukturu strany a získávat spo-
jence a sympatizanty z širší levice. 
Proto je důležité, aby náš program jasně a sro-
zumitelně vyjadřoval, proč jsme komunisté, 
kde je příčina chudoby a jak ji porazit, kde je 
příčina válek a jak je odvrátit, jak zabránit, aby 
honba za ziskem znovu i v 21. století nezotro-
čovala člověka, jak a pro koho chceme praco-
vat. Program musí vyjadřovat, naše krátkodo-
bé i dlouhodobé vize na cestě k nové sociálně 
spravedlivé socialistické společnosti. 



n přepisování historie otevírá nebezpečí fašismu n n   ZPRÁVY Z PRAŽSKÉ RADNICE...   n
Naše česká společnost je obdobně, jako 

společnosti řady evropských zemí, přímým 
svědkem trvalého nárůstu násilí, autoritářství, 
projevů demagogie, přepisování historických 
skutečností, nárůstu projevů neonacismu. 
Tyto projevy se v řadě případů dějí za mlčení, 
tichého souhlasu či dokonce aktivního přispě-
ní oficiálních institucí, veřejnoprávních sdě-
lovacích prostředků a některých politických 
neziskovek, spolufinancovaných ze zahraničí 
a zastupujících cizí zájmy. Antikomunismus, 
protiruská hysterie a neustálé zvyšování vo-
jenského napětí členskými státy NATO při hra-
nicích s Ruskou federací, ale i jinde ve světě, 
ženou svět na pokraj další světové války. 

Komunistická strana Čech a Moravy jedno-
značně odsuzuje usnesení nově zvoleného 
Evropského parlamentu ze dne 19. září 2019 
„O významu evropské paměti pro budoucnost 
Evropy“. Toto usnesení je velice závažným po-
kusem prolomit konvence stanovené zejmé-
na Postupimskou konferencí pro poválečné 
uspořádání Evropy a světa. Jde o otevřenou 
snahu vládnoucích elit na pojmech totalitari-
smu, stalinismu, nacismu, komunismu posta-
vit bezprecedentní rozhodnutí označit „Třetí 
říši“ a německý fašismus za stejné zlo jako 
tehdejší Sovětský svaz. Obvinit jej z podílu 
na rozpoutání druhé světové války, genocidy 
Židů, slovanských a dalších národů. Smyslem 

tohoto počínání je pak v předvečer 75. výročí 
porážky nacismu přehodnotit význam a podíl 
Sovětského svazu a Rudé armády na porážce 
nacistického Německa. 

KSČM jednoznačně vyzývá Ministerstvo 
zahraničí České republiky a Vládu České re-
publiky, aby se takovému usnesení a výkladu 
dějin v evropských institucích postavila a ak-
tivně ho odmítla. 

V opačném případě bude vytvářen stále 
větší prostor pro takové kroky, jakými bylo 
rozhodnutí Zastupitelstva městské části Pra-
ha - Řeporyje o vybudování památníku ROA 
(Vlasovci), kteří ve skutečnosti kolaborovali 
s nacistickým Německem. Bude pokračovat 
snaha o odstranění památníku maršála Koně-
va v Praze 6, budování dalších památníků We-
hrmachtu, jako tomu je v Jizerských horách.

KSČM tyto kroky razantně odsuzuje. Odmítá-
me zamlčování pravdy o skutečných příčinách 
rozpoutání druhé světové války a o podílu 
Rudé armády na porážce německého nacis-
mu, jejím podílu na osvobození Českosloven-
ska a pomoci povstání pražského lidu a ko-
nečném osvobození hlavního města. KSČM 
vyzývá kompetentní orgány a Vládu ČR, aby se 
případem zabývaly, především z hlediska zá-
vazků České republiky vyplývajících z Úmluvy 
o nepromlčitelnosti válečných zločinů.

(Stanovisko ÚV KSČM k aktuální situaci)

Pražské zastupitelstvo na prosincovém 
jednání schválilo rozpočet na rok 2020. Pra-
ha bude hospodařit s 83,8 miliardami korun, 
z toho 16,8 miliardy má jít na investice. V Pra-
ze chybí obecní byty s regulovaným nájem-
ným pro občany s průměrnými nebo nízkými 
příjmy. Na jejich výstavbu je ale 
částka schválená na investice 
příliš nízká. Zastupitelé zřejmě 
počítají s tím, že stavby, kte-
ré naplánují letos, zahájí kvůli 
délce povolovacího řízení až 
za několik let. Navíc současné 
pražské zastupitelstvo, zřejmě 
z neschopnosti či neochoty 
řešit nedostatek bytů, dopra-
vu v Praze a okolí, nedostatek 
mateřských škol a domovů se-
niorů či domů s pečovatelskou 
službou, se raději zabývá hledá-
ním tajemných nepřátel, kteří 
se ze zahraničí snaží ovlivňovat 
jejich činnost. Piráti a část hnutí Praha sobě 
totiž rozvířili čtyřhodinovou diskusi o tom, 
zda se Čína prostřednictvím sítě českých od-
borníků, novinářů a politiků, kteří mají za úkol 
zlepšit obraz čínského režimu u veřejnosti ČR, 
vlastně nesnaží nedemokratickým způsobem 
ovládnout pražský magistrát. To je prý neho-
rázná troufalost. Většina zastupitelů naštěstí 
tento názor nesdílí, ale čtyři hodiny času, ve 
kterých se mohly řešit skutečné problémy, byl 
promarněn. 

V interpelacích Marta Semelová upozornila, 
že v Praze chybí byty pro učitele a nedostává 
se také učitelů matematiky, fyziky, či chemie. 
Radní Zábranský jí odpověděl, že rámcově by 
byty pro učitele měly být k dispozici v průbě-
hu první poloviny příštího roku a že potřeb-
ným profesím budou sloužit byty, které Praha 
získá vstupem do čtyř bytových družstev. Kdy 
ony byty budou k dispozici, ale nikdo přesně 
neví.

Předseda ZO odborářů v pražském Doprav-
ním podniku Marek Tošil, člen naší organizace 
KSČM upozornil na nízké platy pracovníků DP. 
Informoval, že z dříve nadprůměrného plato-

vého postavení se dopraváci propadli daleko 
pod průměr a odcházejí jinam. „Nenastane-li 
v oblasti odměňování především provozních 
zaměstnanců výrazný posun tak, abychom jim 
na základě výrazně vyšší kompenzace moh-
li vyjednat vyšší mzdy, ale také, nenastane-li 

výrazné zlepšení při organizaci 
jejich práce, odejdou v daleko 
vyšší míře než dosud,“varoval. 
Konkrétní slib v tomto smyslu 
ale nedostal.

Magistrátu se také nedaří 
zajistit přechod gesce všech 
zdravotnických služeb na pří-
spěvkovou organizaci hlavního 
města s názvem Metropolitní 
nemocnice Na Františku a řád-
né fungování nemocnice. Pro 
většinu zastupitelů je posky-
tování zdravotní péče obchod 
jako každý jiný a má tedy pro 
majitele zdravotnických zařízení 

generovat zisk. Jen málokdo chápe zdravot-
nictví jako službu veřejnosti a zajištění její pří-
stupnosti jako jednu ze základních povinností 
státu, krajů či obcí.

…a z radnice Prahy 6
Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2019, 

které se konalo 19. prosince, začalo bouřlivě. 
Piráti, kteří jsou v Praze 6 v opozici, žádali za-
řadit na program bod s požadavkem odvolat 
starostu Ondřeje Koláře (TOP09) pro hrubou 
nekompetentnost. Nenašli ale dostatečnou 
podporu mezi ostatními zastupiteli. Kritiky 
starosty i vládnoucí koalice (TOP09,STAN, 
KDU-ČSL, ODS) se ozvaly i v interpelacích ob-
čanů. Za KSČM Petr Kričfalušij a Ivana Hrůza 
vystoupili proti tomu, jak starosta a zastupi-
telstvo nakládají s památníkem I. S. Koněva. 
P. Kričfalušij chtěl vysvětlení, proč se ještě ne-
konala konference pamětníků a historiků, kte-
rou opakovaně žádá část občanů a adresoval 
starostovi další otázky: „Co vás opravňovalo 
umístit na nové desce ničím historicky nepod-
ložené tvrzení, že maršál Koněv osobně zaštítil 

Desítky komunistů a sympatizantů položilo 28. prosince 2019 květiny k památníku 
Ivana Stěpanoviče Koněva a připomněli si tak nejen 122. výročí jeho narození, 

ale také podíl Rudé armády na osvobození Evropy od fašismu.


