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Tři dny před výročím Vítězného února, 
dva měsíce před 150. výročím narození 
V. I. Lenina a v roce, kdy si připomínáme 
75 let od konce druhé světové války a osvo-
bození Rudou armádou, se konala krajská 
konference KSČM Praha. Obsahem bylo 
zhodnocení současné situace ve straně i ve 
společnosti a návrhy na zkvalitnění činnos-
ti, a to nejen v souvislosti s přípravou na XI. 
sjezd, který se koná 18. a 19. dubna v Brně. 

Jednání konference probíhalo v otevřené 
pracovní atmosféře. Po úvodním vystoupení 
předsedkyně KV KSČM Marty Semelové vy-
stoupilo 27 soudružek a soudruhů s náměty, 
postřehy i s faktickými připomínkami. Dele-
gáti bez obalu tlumočili názory členů strany 
na to, jak nás vnímá veřejnost, jaký celkový 
obraz v jejích očích strana má. Varovali před 
ztrátou schopnosti objektivně hodnotit rea-
litu, před ztrátou sebereflexe. Upozorňovali 
na negativní dopady spojení s vládou Babiše, 
do jehož stínu se KSČM dostává, přičemž 
se zaklínáme prohlášeními, jaký vliv dnes 
máme. Požadavek na to, aby naše strana byla 
skutečně stranou komunistickou, radikální, 
která neuhýbá, a jejíž představitelé nelavíru-
jí, ale otevřeně, jednoznačně a srozumitelně 
vystupují, zazníval často a velmi naléhavě. 

Komunisty musí být vidět a slyšet, a to nejen 
v parlamentu. Musí být všude, kde se něco 
děje, kde jsou problémy, být mezi lidmi, pů-
sobit v odborech, ve spolcích. Nové členy, 
spojence a veřejnost nezískáme ve stranic-
kých sekretariátech, je potřeba být v ulicích. 
Stejně tak naléhavě zazníval požadavek na 
výraznější zapojení mladých členů strany, na 
jejich vzdělávání a přípravu do funkcí. Oce-
něna byla aktivní činnost komise mládeže KV 

KSČM Praha a KSM. 
Diskuze byla pochopitel-

ně poznamenána i celkovou 
atmosférou ve společnosti. 
Přepisování dějin, antikomuni-
stické útoky, přejmenovávání 
ulic, rozhodnutí o odstranění 
pomníku maršála Koněva či 
postavení pomníku vlasovcům, 
obnovení repliky Mariánského 
sloupu… to vše bylo předmě-
tem výrazné kritiky delegátů 
konference. Ti také jednomy-

slně podpořili přijetí prohlášení odsuzujícího 
lži a falzifikace ze strany politiků i médií, vý-
razně zaměřené na dějiny 20. století, na pří-
činy, průběh a výsledky druhé světové války 
a hodnocení období socialismu. Zároveň od-
mítli usnesení Evropského parlamentu „o vý-
znamu evropské paměti pro budoucnost Ev-
ropy“ přijaté v září 2019, které v zapříčinění 
války staví na roveň Německo a Sovětský 
svaz a usiluje o zneplatnění výsledků a závě-
rů Postupimské konference. Toto usnesení 
nerozlišuje mezi komunistickou a nacistickou 
ideologii a socialistickým a nacistickým reži-
mem. Navíc nabádá k politickým zásahům 
do výuky na školách a k likvidaci památníků 
osvoboditelů. 

Silně diskutovaným tématem krajské kon-
ference byla i současná sociálně ekonomická 

Místo toho, aby se levicově smýšlející lidé 
spojili a jednotně se postavili proti pravici, 
protože síla je především v jednotě, v České 
republice bohužel pokračuje tříštění levico-
vých sil. Sloučením iniciativy Skutečná levice 
a Strany demokratického socialismu vznikla 
koncem ledna strana Levice a nedlouho 
předtím vstoupilo na politickou scénu hnutí 
Budoucnost. Část jejich členů se staví rezer-
vovaně až odmítavě ke KSČM a do voleb chce 
jít samostatně či s jinými politickými subjek-

Proti pronásledování Komunistické strany 
Polska protestovali 2. března před polským 
velvyslanectvím členové pražské organiza-
ce KSČM. Nová verze polského trestního 
zákona, kterou loni schválil Polský sejm 
a teď se jimi má zabývat Ústavní soud, totiž 
zakazuje ideologii, symboly nebo jakýkoli 
jiný obsah (tisk, nahrávky) spojený s komu-
nismem. Represe jsou doprovázeny odstra-
ňováním památníků a názvů ulic spojených 
s komunistickým a dělnickým hnutím z ve-
řejného prostoru. Pražští komunisté v peti-
ci požadují, aby všechna stíhání komunistů 
a trestní postihování komunistických myš-
lenek v Polsku byla okamžitě zastavena.

n vznikly dva nové levicové subjekty n
ty. Někteří členové ale s KSČM spolupracovali 
a za KSČM dokonce kandidovali ve volbách. 

Oba nové subjekty chtějí řešit příliš nízké 
mzdy, předražené bydlení, vysoké ceny za 
mobilní tarify, praktiky exekutorů, ničení 
přírody bezohlednými firmami a přemrště-
né výdaje na zbrojení. Zaměřují se tedy na 
některé ze skutečných problémů, ale jejích 
podstatu nevidí v existenci kapitalistického 
výrobního způsobu a nesoustředí se tedy na 
systémovou změnu.

Peníze chtějí získat jen vyšším zdaněním 
firem, kapitálu, velkých majetků a extrémně 
vysokých příjmů, zrušením statisícových od-
měn ředitelům státních podniků či snížením 
poslaneckých platů a náhrad. Levice a Bu-
doucnost se navzájem velmi podobají, ale žijí 
zřejmě v domnění, že získat voliče se bude 
lépe dařit každé zvlášť. Přitom se budou 
ucházet o voliče stejného typu - mladé voliče 
a aktivisty a není vyloučeno, že se jim podaří 
odloudit některé mladé voliče ČSSD a  Zele-
ným, ale i KSČM. Jako nový politický subjekt 
ale nepřináší Levice ani Budoucnost nic no-
vého. Prakticky všechny jejich požadavky už 
dlouho v parlamentu a obcích navrhuje a ně-
které postupně prosazuje a realizuje KSČM.

Helena Briárdová

OV KSČM zve členy a sympatizující na: 
15. března od 17 hodin - Květiny pro Koněva

18. března od 17 hodin - beseda ke 
smlouvě o neútočení mezi Německem 
a SSSR (tzv. Pakt Ribbentrop-Molotov), 
referuje historik PhDr. Emil Voráček, DrSc. 
v budově ÚV KSČM.

27. března od 18 hodin - 18. pražský ples 
KSČM v Kulturním domě Domovina Praha 7, 
Na Maninách 32. Vstupenky jsou k dispozici 
na sekretariátu OV KSČM 

30. března od 17 hodin - Slovensko po 
parlamentních volbách – referuje Karel 
Klimša v budově ÚV KSČM v místnosti 76.



n krátce z prvního zasedání KV KSČM Praha n

n  ZPRÁVY Z RADNICE PRAHY 6 ...  nsituace a její dopady na jednotlivce a rodiny. 
V České republice žije pod hranicí chudoby 
s měsíčním příjmem do 9 100 korun až 19 % 
obyvatel. Zhruba 1,5 milionu lidí je postiženo 
příjmovou chudobou; v chudobě 
žije každý sedmý důchodce; 10 % 
obyvatel je v exekuci; 2/3 pracu-
jících nedosáhnou na průměrnou 
mzdu... Přitom navyšování platů 
a důchodů nemůže pokrýt všech-
no to zdražování, které se dotýká 
základních životních potřeb – 
potravin, bydlení apod. Zatímco 
průměrné mzdy Pražanů se od 
roku 2014 zvedly cca o 20 %, 
náklady na bydlení vzrostly o 40 
až 60 %. Za nový byt v Praze zaplatíte cca 
8,5 mil. Kč, průměrné měsíční nájemné se 
za pět let zvýšilo téměř o polovinu (z 214 na 
307 korun za m2) a roste dál. Občané platí 
měsíčně za nájemné 16, 18 i více tisíc korun. 
K tomu se letos v Praze zdražují další náklady 
na bydlení, voda a teplo o 5 %, poplatek za 

odvoz odpadu o 30 %. Mnoho rodin je tak 
ohroženo bezdomovectvím. Už dnes u nás 
žije na ulici podle oficiálních statistik víc než 
24 tisíc lidí, z toho přes 2 600 dětí, a dalších 

sto tisíc je bezdomovectvím bez-
prostředně ohroženo. Bydlení je 
tak jedním z hlavních priorit, na 
něž se při našem působení ve 
veřejnosti musíme zaměřit. 

Úkolů je samozřejmě více, a to 
jak uvnitř strany, tak v působení 
navenek. Obsaženy jsou v usne-
sení konference a v aktualizova-
ném Akčním plánu pražské stra-
nické organizace do roku 2022 
přijatém krajskou konferencí. 

K jeho plnění musíme spojit síly v rámci celé 
Prahy.

V závěru bych chtěla poděkovat za práci 
vám členům pražské stranické organizace 
a popřát vám hodně zdraví a sil do dalšího 
období.                                   Marta Semelová,

předsedkyně KV KSČM Praha

V pondělí 2. března se konalo první zase-
dání nově zvoleného Krajského výboru KSČM 
Praha (KV). V 31 členném výboru zasedli jak 
zkušení členové, tak řada nových a mladých 
tváří. Jménem výboru poblahopřál tajemník 
krajského výboru Viktor Pázler předsedkyni 
Martě Semelové k jejímu životnímu jubileu 
a předal jí blahopřání od předsedy ÚV KSČM 
Vojtěcha Filipa. Poté se již přešlo k pracov-
ním otázkám. 

Členové KV zvolili nejdříve dva místopřed-
sedy KV, jmenovitě Ivana Hrůzu a Luboše Pe-
tříčka. Oba se tak stali také členy Výkonného 
výboru - KV. Dále krajský výbor volil z 9 kandi-
dátů dalších 5 členů výkonného výboru. Těmi 
se stali Josef Gottwald, Milan Krajča, Robert 
Kvacskai, Petra Prokšanová a Petr Vlček. 
Vzhledem k tomu, že členy VV jsou z titulu 
funkcí také Viktor Pázler a Marta Semelová, 
bude ve VV zasedat v celkovém počtu devíti 
členů.

V průběhu diskuse k výsledkům Krajské 
konference se členové KV zdrželi déle u otáz-

ky obsahu a vlivu stranického tisku - Haló 
novin. Byly vzneseny výhrady k obsahu 
a zaznělo také, že zatímco v Praze má KSČM 
tisíce členů, HaNo má předplaceno jenom 
několik set lidí. Detailněji jsou závěry Krajské 
konference rozvedeny v podkladových mate-
riálech konference, zejména pak v materiálu 
„Shrnutí stanovisek názorů Obvodních kon-
ferencí KSČM v Praze k materiálům předlo-
ženým k diskusi před XI. sjezdem KSČM“ a ve 
„Zprávě o činnosti KV KSČM“. 

Krajský výbor byl dále seznámen s nejbliž-
šími veřejnými akcemi: Besedou s názvem 
Kultura posledních 30 let konanou 9. břez-
na od 17 hodin v prostorách Jazzové sekce 
(Valdštejnská 14, Praha 1); akcí Květiny pro 
Koněva 15. března od 17 hodin na Náměstí 
Interbrigády; besedou ke smlouvě o neúto-
čení mezi Německem a SSSR (tzv. Pakt Rib-
bentrop-Molotov), která se koná v budově 
ÚV KSČM 18. března od 17 hodin a akcí Rudé 
letnice, která se bude konat v Radotíně v mě-
síci dubnu.        Petr Vlček, člen VV KV Praha 

INTERPELACE SE VYPLÁCEJÍ…
Ačkoliv KSČM a levice vůbec nemá od 

konce roku 2018 v Praze své zastupitele, ne-
znamená to, že nemůže komunální politiku 
ovlivňovat. Komunisté i ostatní nespoko-
jení občané mohou zejména vystupovat v 
interpelacích na zasedáních zastupitelstva, 
kritizovat to, co se jim nelíbí a poukazovat na 
všechno, co vládnoucí strany dělají špatně 
a v neprospěch občanů. Teď se ukázalo, že 
to není marná činnost.

Bývalý zastupitel Ivan Hrůza už koncem 
roku 2018 a pak opakovaně v roce 2019 kriti-
zoval nesrovnalosti kolem právního stanovis-
ka k účastenství a postavení obcí ve správních 
řízeních, které objednala radnice Prahy 6 
u advokátní kanceláře Petra Kubíčka. Pouká-
zal na to, že advokát je bývalým spolužákem 
starosty O. Koláře a upozornil na zarážející 
výši honoráře - 212 500 korun za 58 stran 
textu.

Loni v prosinci potvrdil předseda kontrol-
ního výboru v Praze 6, že se výbor problé-
mem zabýval a také našel nesrovnalosti. 
Potvrdilo se, že stanovisko bylo zpracováno 
sedm týdnů před tím, než bylo oficiálně ob-
jednáno. O problému informoval veřejnost 
deník Aktuálně. Zjistil navíc, že problémové 
stanovisko kancelář prostě opsala z podkla-
dů jiných subjektů a jde tudíž o plagiát a pod 
tíhou tohoto odhalení se advokátní kancelář 
a starosta Prahy 6 dohodli, že smlouvu zruší. 

Do rozpočtu Prahy 6 se tedy vrátí 212 500 
korun a je šance, že při troše ostražitosti ze 
strany kontrolních orgánů a také občanů bu-
dou využity na něco užitečného.

Poměrně krátké bylo 13. února jednání Za-
stupitelstva hlavního města Prahy. Skončilo 
už kolem páté odpoledne. Z programu stojí 
za zmínku schválení 28,511 milionu korun 
dotací v oblasti sociálních služeb. Na terénní 
programy a podporu bydlení pro jednotlivce 
či rodiny s dětmi v ubytovnách a azylových 
domech tak získaly peníze Armáda spásy, Na-
děje, K srdci klíč, Dům tří přání, Člověk v tísni, 
SOS dětské vesničky, Maltézská pomoc apod. 
Zastupitelé KSČM dotace pro registrované 
sociální služby, které doplňují služby domovů 
pro seniory a pečovatelské služby vždy pod-
porovali. Poukazovali ale také na to, že by 
bylo třeba vytvořit pevný systém financování 
sociálních služeb jak ze strany státu, tak ze 
strany hlavního města a neřešit problém kaž-
doročně udělováním grantů. Je jisté, že i lidé 
ve vysokém věku chtějí žít doma a využívat 
terénních pečovatelských služeb. 

Zastupitelé také projednali návrh na re-
vokaci usnesení ZHMP z roku 2016, ve kte-
rém město slíbilo prodat nájemníkům něko-
lika družstevních domů byty za určitou cenu. 
Prodej se ale protáhl kvůli soudním sporům 
družstva s některými jeho členy, a když ko-
nečně byly všechny formality splněny, sou-
časné vedení radnice (zejména piráti) žádá 
cenu o 140 % vyšší!

Část zastupitelů kritizovala současný 
módní trend v komunální politice, kdy nová 
vedení nerespektují závazky, které vůči ob-
čanům přijali jejich předchůdci. Připomínají, 
že občané si dojednali půjčky, prodali chaty 

a podobně, aby si byty mohli koupit, 
a že zdvojnásobovat teď cenu je ze 
strany radnice neseriózní. Ani jedné 
straně se ale nepodařilo přesvědčit 
tu druhou a proto zastupitelstvo pro-
jednávání tohoto bodu přerušilo. Za-
stupitelé se opět sejdou 19. března.

Helena Briardová,
místopředsedkyně OV

...Z PRAŽSKÉ RADNICE

Všechno nejlepší 
našim maminkám, 

ženám i dcerám
u příležitosti

Mezinárodního dne žen
přeje OV KSČM


