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Jako přípravu na dubnový sjezd KSČM 
chápali komunisté v Praze 6 svou okresní 
konferenci. V sobotu 18. ledna 2020 na ní 
projednali možnosti dalšího plnění svých 
dlouhodobých úkolů. Mezi ně patří zejména 
udržování vlivu komunistů na dění v městské 
části Praha 6. V situaci, kdy do zastupitelstva 
nebyli zvoleni žádní zástupci levice, je 
nutné organizovat účast členů KSČM 
a občanů blízkých levici na zasedáních 
zastupitelstva a vystupovat v interpe-
lacích. Delegáti schválili také Stano-
visko k návrhu Stanov KSČM, stranické 
struktuře a ekonomické situaci, v němž 
kriticky hodnotí praktické zrušení ideo-
logického oddělení ÚV a absenci 
rotace kádrů na ústřední úrovni, 
poslanců a zastupitelů. 

Po několikaměsíčních dis-
kusích na výročních členských schůzích 
41 delegátů konference projednalo Stanovis-
ko k Programu KSČM. Ve všech existujících 
návrzích postrádají základní analýzu situa-
ce ve světě a trendy jejího vývoje, analýzu 
období budování socialismu a sebekritický 
rozbor chyb. Doporučili, aby ÚV a odborné 
zázemí svolaly autory tří existujících návrhů 
programů ke zpracování jednoho programu, 
který posoudí delegáti XI. sjezdu.

Delegáti konference zvolili do čela OV do-
savadního předsedu Josefa Gottwalda a dva-
náct členů obvodního výboru: Helenu Briar-
dovou, Pavla Fraňka, Evu Havelkovou, Ivana 
Hrůzu. Petra Kričfalušije, Zdeňka Kubáňka, 
Jaroslava Kvapila, Miroslava Pfeifera, Fran-
tiška Riegera, Petra Vlčka, Ludmilu Vlčkovou 
a Vojtěcha Zamykala. 

Nový OV pak zvolil první místopředsedkyní 
Helenu Briardovou, novým místopředsedou 

Petra Vlčka a členy Pavla Fraňka a Zdeňka 
Kubáňka. Petr Vlček bude naši obvodní or-
ganizaci zastupovat také v KV KSČM Praha. 
Do funkce člena ÚV KSČM byl opětovně 
zvolen Ivan Hrůza. Předsedou ORK zůstává 
Jan Stupka, členy Jan Maršálek a Karel Vlček. 
Předsedou ORoK je nadále Ján Božik, členy 

Milan Prajer a Štěpánka Růžičková. 
Delegáti konference zvolili 12 zá-

stupců obvodu na krajskou konferen-
ci, která se uskuteční 22. února. Dále 
navrhli 7 kandidátů do KV KSČM 
a kandidáty do krajské revizní a kraj-

ské rozhodčí komise. 
Na konferenci byli také zvo-

leni 4 delegáti XI. sjezdu KSČM, 
který se bude konat v dubnu 
v Brně. Naši obvodní organi-
zaci na něm budou zastupovat 

Josef Gottwald, Ivan Hrůza, Helena Briardo-
vá a Petr Vlček. Do VV ÚV KSČM doporučila 
konference Viktora Pázlera. V tajné volbě na 
základě návrhů jednotlivých výročních člen-
ských schůzí rozhodli delegáti i o návrzích 
kandidátů do vedení KSČM, které bude volit 
sjezd.

V diskusi, ve které otevřeně a věcně ho-
vořilo 19 účastníků konference, zazněly 
kritiky současné situace na české politické 
scéně, diskutující hodnotili práci strany od 
úrovně ZO KSČM až po ÚV KSČM, dávali při-
pomínky k práci poslanců, k toleranci vlády, 
k aktivitám SPaS, k práci Futury a Haló novin. 
Nedílnou součástí diskuse bylo i hodnocení 
komunální politiky a vývoje v jednotlivých 
městských částech v situaci, kdy jediným za-
stupitelem za KSČM je Miroslav Bartoš v Ře-
pích. Diskutující vyzývali k hledání účinných 
opatření k řešení problémů sociálně slabších 

né strhli v roce 1918 jako jeden ze symbolů 
habsburské říše a národního a náboženského 
útisku. V usnesení ze září 2017 jasně zamítli 
projekt katolické církve sloup na náměstí 
znovu postavit. Teď v zastupitelstvu zasedá 
převážně pravice, která přes protesty veřej-
nosti i odborníků rozhodla, že kopie či replika 
Mariánského sloupu, který připomíná poráž-
ku českých pánů na Bílé Hoře před 400 lety, 
bude na Staroměstském náměstí ještě letos 
postavena. Přitom sám primátor Hřib (Piráti) 
a zastupitelé Pirátů a Prahy sobě vystupovali 
s pádnými argumenty proti sloupu, ale 
marně. 

KV KSČM Praha na rozhodnutí zastu-
pitelstva reaguje návrhem, aby o stavbě 
Mariánského sloupu na Staroměstském 
náměstí v Praze rozhodli občané v míst-
ním referendu. Na sekretariátu KSČM i ve 
všech ZO jsou k dispozici podpisové listy na 
podporu žádosti o uskutečnění referenda. 

O tom, jak nová zastupitelstva pražských 
městských částí ještě rok po nástupu do 
funkce dokazují svou neschopnost řídit 
a možná i lhostejnost k sociálním problémům 
občanů, svědčila ostuda Prahy 10 při rozdělo-
vání městských grantů institucím poskytují-
cím sociální služby. Tyto instituce každoročně 
žádají o peníze, které jim 
umožňují provozovat soci-
ální službu v dalším roce. 
Žádosti musí být podány do 
určitého data. V Praze 10 
se stalo, že tamní Centrum 
sociální a ošetřovatelské po-
moci, které pečuje o téměř 
200 seniorů a pro dalších 
1500 zajišťuje terénní služ-
by, zapomnělo žádost podat. 
Přesto, že jde o stěžejní zaří-
zení tohoto typu v Praze 10, 
a jedná se o téměř 60 mili-
ónů korun, vedení Prahy 10 
si ničeho nevšimlo. Ani radní 
pro sociální věci či radnímu 
pro finance nepřišlo divné, 
že tato žádost o dotaci, bez 

níž Centrum nemůže fungovat, v seznamu 
pro rok 2020 nebyla. Přesto zůstali na svých 
místech. Skandál odnesl vyhazovem jen ředi-
tel Centra a 60 milionů se teď hledá.

Pražští zastupitelé se také zabývali růstem 
krátkodobých pronájmů nájemních bytů turis-
tům. Trvalí nájemníci si stěžují, že turisté dělají 
v domech hluk a nepořádek a radnicím vadí, 
že z těchto pronájmů nedostávají odpovídající 
daně. Majitelé totiž byty pronajímají turistům 
bez jakýchkoliv pravidel. Celé bloky domů tak 
neslouží občanům Prahy k bydlení, ale prona-
jímatelům k obohacení. Zastupitelé se připo-
jili k žádosti adresované Evropské komisi, aby 
tento problém v Evropě vyřešila a nastavila 
pravidla pro krátkodobé pronájmy turistům.

V interpelacích, při nichž je ale v sále 
přítomna stěží čtvrtina zastupitelů, si ob-
čané přišli stěžovat na pokusy developerů 
o zahušťování sídlišť další výstavbou, kácení
stromů a neuváženým prodejům pozemků 
v městských částech. Předsedkyně KV KSČM 
Praha Marta Semelová ve svém vystoupení 
upozornila, že zahušťování sídlišť působí pro-
blémy v dopravě, zhoršuje životní prostředí 
a bezpečnost a v mateřských a základních 
školách není dost míst. Příští zasedání zastu-
pitelstva bylo svoláno na 13. února.

Helena Briardová, místopředsedkyně OV

Několik set komunistů a sympatizantů se v pondělí 27. ledna 
v podvečer sešlo u památníku maršála Koněva na Náměstí 
Interbrigády, který chce zastupitelstvo Prahy 6 nechat od-

stranit. Na znamení nesouhlasu s přepisováním dějin, které-
ho se pravice v České republice v současné době bezostyšně 

dopouští, položili k památníku rudé květy a zapálili svíčky.



n otázka pro...  Tentokrát Petra Vlčka nového místopředsedu n

n   ZPRÁVY Z PRAŽSKÉ RADNICE...   n

spoluobčanů, ať už jde o matky samoživitel-
ky, důchodce, či mladé rodiny a další sociálně 
znevýhodněné skupiny obyvatel. Předmětem 
zájmu byla i činnost spřátelených organizací 
a spolků, které dlouhodobě působí v našem 
obvodu. Diskutující zdůrazňovali nutnost 
aktivně bránit všem snahám USA, EU a je-
jich sluhů o přepisování výsledků II. světové 
války a odmítat jejich válečnickou politiku, 
která ohrožuje světový mír a porušuje mezi-
národní právo. K tomu bude nezbytné lépe 
propojit spolupráci pokrokových a vlastenec-
kých organizací na všech úrovních, a účinněji 
spolupracovat na mezinárodní scéně. 

Konference v usnesení uložila promítnout 
náměty z bohaté a otevřené diskuse do další 
práce naši obvodní organizace. Delegáti také 
vyjádřili souhlas s dopisem Josefa Skály, kte-
rý přišel krátce před konferencí. Dopis pou-
kazuje na nepříznivou situaci ve straně a spo-

lečnosti a žádá všechny komunisty o radu jak 
vrátit straně akceschopnost a důstojnost. 

Při realizaci úkolů, které jsme schválili 
na období let 2020 až 2024, nás tedy čeká 
mnoho práce. Mnohé bude záležet na tom, 
zda se na sjezdu podaří přijmout program, 
který dá jasné a srozumitelné odpovědi na 
problémy současnosti a vizi co udělat až stá-
vajícímu ekonomickému uspořádání dojde 
dech a po konjunktuře přijde krize. Nové 
vedení strany pak bude stát před úkolem jak 
změnit naši politiku, aby byla přitažlivá pro 
všechny generace od mladých až po seniory, 
pro všechny, kdo se živí poctivou prací svých 
rukou i mozků, kdo tvoří hodnoty pro naši 
společnost. Pokud se to podaří, bude mož-
né získat nové členy i spojence k realizaci 
socialistické politiky sloužící celé společnosti 
a nikoli kapitálu. 

Josef Gottwald, předseda OV
že strana hájí jejich zájmy. Část sociálně slab-
ších občanů ztrácí důvěru v KSČM, která je 
příliš smířlivá s politikou vládnoucích stran. 
Považuje za chybu, že vedení strany je téměř 
totožné s poslaneckým klubem.

S. Zamykal poukázal na nezodpovědné 
jednání státních orgánů, které by mohlo 
vést k velké tragedii českého národa. Nikdo 
nelikviduje chobotnice, které ovládají čes-
kou ekonomiku. To by měla KSČM kritizovat. 
V této situaci musí strana aktivizovat všechny 
rezervy, omladit vedení a především udržet 
si vnitřní jednotu, která je základní podmín-
kou pro další činnost.

S. Semelová poděkovala všem, kdo i přes 
vysoký věk dál pracují pro stranu, podpořila 
požadavek na větší koordinaci akcí a vyzvala 
k systematické komunikaci členů na sociál-
ních sítích a zapojení do tam probíhajících 

diskusí. V řadě diskusních příspěvku zazněla 
kritika obsahu Haló novin, které pro značnou 
část členů strany neodpovídají požadavkům 
na komunistický deník. Zástupce HaNo 
s. Zmítko v této situaci připomněl, že Haló
noviny žijí z prodeje tisku a kritizoval, že po-
čet prodaných výtisků zdaleka nedosahuje 
počtu členů KSČM.

S. Mareš hovořil o situaci v ZO a v této 
souvislosti žádal delegáty sjezdu, kteří budou 
rozhodovat o novém programu strany, aby 
vzali v úvahu jaké má strana v současné době 
síly a co s nimi může dosáhnout.

S. Stupka informoval o způsobu, jakým se 
v Řepích podařilo naplnit kandidátní listinu 
při minulých komunálních volbách a udržet 
si jednoho zastupitele. Na kandidátce byli 
totiž pouze ti mladší a podařilo se na ni získat 
potřebný počet nestraníků.

Na co se chceš nejvíc zaměřit jako místopředseda OV?
V minulém roce jsem oslavil čtyřicítku, v současné době pracuji v oblasti výzkumu, byl 

jsem řadu let členem Komunistického svazu mládeže (KSM) a pozitivně hodnotím to, že 
na lednové obvodní konferenci jsme si schválili úkol pokračovat ve spolupráci s levicový-
mi organizacemi, konkrétně s KSM. Často hovoříme o tom, že musíme získávat mladé do 
našich řad. Jsem rád, že náš OV je otevřený spolupráci s Komunistickým svazem mládeže. 
KSM je organizací, která učí mladé diskusi a prostřednictvím studia minulosti je také učí 
dívat se na současnost. Mladé jistě nepřitáhne, když budeme sami sekundovat pravici 
ve falešném očerňování naší minulosti, např. zdánlivě líbivými tezemi o potřebě destali-
nizace strany. Mladí dnes hodně komunikují přes různé elektronické sítě, takže si strana 
musí najít své místo i na tomto poli. V nové funkci se chci zapojit do plnění těchto úkolů 
a doufám, že se mi to v dělné a otevřené atmosféře, jaká při řešení společenských otázek 
na našem OV panuje, podaří. Přeji nám, abychom se brzy mohli vrátit k naší základní 
práci pro společnost - k budování socialismu a komunismu. 

Zaznělo v diskusi
O činnosti Klubu českého pohraničí v Pra-

ze 6, který přes složitost situace a stárnutí 
členské základny udržuje kontakty s KČP 
v Prešově a v Chomutově, informovala Marie 
Homolková. Členové z Prahy se pravidelně 
účastní pamětních akcí u památníku bojů 
s Banderovci a prešovští zase zaslali starosto-
vi Prahy 6 protest proti jeho úsilí o odstra-
nění památku maršála Koněva z Náměstí In-

terbrigády. S. Homolková kritizovala absenci 
koordinace akcí vlasteneckých organizací 
a apelovala na to, aby jednotlivé akce pláno-
vané k 75. výročí osvobození Československa 
pořádaly všechny organizace společně.

Stanislav Hejduk kritizoval absenci ro-
tace kádrů ve vedení KSČM, s. Kričfalušij 
navrhoval návrat k systému, kdy poslanci 
odevzdávali své poslanecké odměny straně. 
Ivan Hrůza připomněl, že dosavadní vedení 
KSČM nedokázalo přesvědčit dvě třetiny 
občanů ČR, kteří žijí z podprůměrných platů, 

Na zasedání pražského zastupitelstva slože-
ného ze zástupců Prahy sobě, Pirátů, TOP09, 
STAN, KDU-ČSL, ODS a ANO slavila pravice 
částečné vítězství v kauze obnovení Marián-
ského sloupu na Staroměstském náměstí. 
Těsnou většinou 34 hlasů (z celkového počtu 
65) rozhodli zastupitelé ODS,TOP09, STAN

a část zastupitelů ANO o revokaci usnesení 
o Mariánském sloupu, přijatého bývalým za-
stupitelstvem. V předchozím zastupitelstvu 
ještě zasedali členové ČSSD a zejména komu-
nisté, kteří obhájili názor mnoha historiků, 
církví a občanů, že na Staroměstském náměstí 
nemá co dělat Mariánský sloup, který obča-


