
že je třeba respektovat a plnit usnesení sjezdu. KSČM je politická strana, která se
řídí usnesením. A usnesení je závazné po přijetí i pro ty, kteří pro něj nehlasovali.
Pokud  chce  KSČM  působit  jako  jednotná  politická  strana,  musí  usnesení,  ke
kterému dospěje po diskusi, také dokázat naplnit. Zvláště v politické situaci, ve
které se nyní pohybujeme, je jednotný výraz strany důležitý. 
Základním úkolem roku 2018, na který se musí strana připravit, jsou komunální
a senátní volby. Filip požádal předsedy okresních a krajských výborů strany, aby
se na tento úkol soustředili. Naším cílem musí být abychom, přestože víme, jak
vypadá naše členská základna, byli schopni podat co nejvíce kandidátních listin,
více než v roce 2014, a v senátních obvodech najít takového kandidáta, který bude
schopen oslovit co největší počet voličů tak, abychom změnili situaci v senátu.
U komunálních voleb, tam kde nejsou základní organizace, požádal předsedy OV,
aby  nahradili  politicko-organizační  práci  ZO  a  pokusili  se  v  těch  obcích  či
městech sestavit  kandidátní  listiny alespoň tam,  kde výsledek v parlamentních
volbách ukazuje na to, že by tam KSČM mohla uspět.  V souvislosti  s tvorbou
kandidátních listin by bylo třeba se také zamyslet nad přijímáním nových členů
a hledat v našich spřátelených organizacích (např. hasiči, sportovci apod.). S.Filip
rovněž požádal předsedy |OV o jednotný postup při stanovení kandidátů do Senátu
a také, aby společně s předsedou KV  mysleli při výběru kandidáta zejména na to,
nakolik  ten  kandidát  osloví  nejen  členskou,  ale  i  sympatizující  základnu.  To
znamená, nakolik je široce přijatelný.  Pokud se soustředíme pouze na ty, které
jsme dosud vždy vybírali z členské základny, mohlo by se nám stát, že nebudeme
mít v Senátu naše zástupce vůbec. V každém případě bude pro KSČM podstatné,
aby za jejím programem stáli nejen ti, kteří za něj budou kandidovat, ale aby za
ním stála celá strana.

x – x – x
V  letošním  roce  si  budeme  postupně  připomínat  některá  významná  výročí
událostí, které se odehrály jak u nás, tak v zahraničí.

Před  25.lety,  1.ledna  1993,  vznikla  Česká  republika jako  důsledek  rozpadu
československého státu. Mnoho Čechů a Slováků se s tím nikdy nesmířilo.

Před  50  lety  byl  odvolán  z  funkce  prvního  tajemníka   ústředního  výboru
Komunistické  strany  Československa  Antonín  Novotný  a  do  této  funkce  byl
zvolen  Alexander  Dubček.  Stalo  se  tak  ve  druhé  části  »prosinco-lednového
pléna« ÚV  KSČ  5.ledna  1968.  Cílem  zasedání  tohoto  pléna  bylo  překonat
existující  deformace,  odstranit  chyby  a  nedostatky  v  práci  strany  a  v  životě
společnosti a zajistit posílení a další rozvoj  a vzestup socialistické společnosti.
K tomu bohužel nedošlo, protože Dubčekovo vedení naopak přivedlo ČSSR ke
katastrofě a ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy.

Před 75 lety 19.ledna ukončila  Rudá armáda  po  nelítostných bojích  900denní
blokádu Leningradu, během níž zemřelo hladem kolem milionu jeho obyvatel.
Obrana  Leningradu byla  jednou  z  nejdelších  obranných  operací  ve  2.  světové
válce. 
Ve Zpravodaji byly použity některé úryvky z Haló novin a denního tisku.

Neprošlo jazykovou korekturou. Určeno pro vnitrostranickou potřebu.

               Z P R A V O D A J
                                                     Městského výboru Komunistické strany

    Čech a Moravy
      Zlín
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POJĎME  VŠICHNI  KE  2.  KOLU  PREZIDENTSKÝCH
VOLEB A DEJME SVŮJ HLAS MILOŠI ZEMANOVI !

Již dlouhou dobu jsme svědky nevybíravých útoků proti současnému prezidentovi
Miloši  Zemanovi.  Jeho  nepřátelé,  mezi  nimiž  je  většina  neúspěšných
prezidenstských kandidátů z prvního kola a samozřejmě i "pražská kavárna", lžou
občanům, že Zeman je »škůdce státu a rozbíječ« tzv. eurojednoty pro svůj příklon
k  asijským  mocnostem,  mezi  které  počítají  i  Rusko.  A neustále  vypočítávají
domnělé  »škody  a  katastrofy« plynoucí  prý  z  takové  zahraniční  politiky.
Mimořádně odporné a hanebné jsou pak jejich útoky beroucí si za cíl prezidentovo
zdraví. 
Ve skutečnosti  je  za vším úporná snaha pravice převrátit  dosavadní vývoj  naší
země či vývoj v budoucnu. Proto tolik podpory Jiřímu Drahošovi v kandidatuře na
českého prezidenta. Pokud bude zvolen, půjde vlastně o krok zpátky. Proto takové
útoky na hnutí  ANO a  podřadné  kauzy, proto  i  snaha  ODS dostat  se  nějakou
formou zpět do vlády a ovládnout lukrativní posty. Zvolení Drahoše by k tomu
bylo prvním krokem.
Zeman na rozdíl od Drahoše je skutečný vlastenec, soustavný kritik EU, pokud se
týká její azylové politiky a státník usilující o prosazování zahraniční politiky nejen
směrem k USA, ale také k Rusku a Číně.
V době, kdy se vám dostane do rukou tento Zpravodaj, bude pravděpodobně ještě
před  volbami.  Budete  už  vědět,  jak  dopadly  televizní  debaty  mezi  oběma
kandidáty. Nepochybujeme, že v nich Miloš Zeman prokáže, že je tím nejlepším
kandidátem na prezidentský úřad.  Pravice však bude určitě za všech okolností
proti a jistě použije všechno možné, aby vyhrál její kandidát. 
Nedopustme  to,  pojďme  všichni  ke  2.kolu  voleb  a  dejme  svůj  hlas  Miloši
Zemanovi! Každý hlas pro Zemana může být tím, který rozhodne!
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Rok 2017 v činnosti zlínské stranické organizace zakončila  městská konference
KSČM,  která  se  konala  v  sobotu  16.prosince.  Zúčastnilo  se  jí  20  delegátů
zastupujících  18  základních  organizací  KSČM,  které  působí  ve  Zlíně.  Cílem

http://www.kscm.zlin.cz/


konference  bylo  zhodnotit  dosažené  výsledky  práce  zlínských  komunistů  za
poslední dva roky, které uběhly od poslední městské konference, poradit se, jak
dále postupovat v jejich práci, vyjádřit se k důležitým tématům doby, k výsledkům
voleb do zastupitelstva Zlínského kraje v roce 2016,  do Poslanecké sněmovny
PČR v minulém roce a zvolit nové členy Městského výboru KSČM Zlín.

Hodnocení  těchto  témat  provedl  ve  Zprávě
o činnosti Městského výboru KSČM Zlín jeho
předseda s.Oldřich Váňa. Městská organizace
byla v tomto období a bude i nadále v těžké
situaci. Nepodařilo se zastavit stále pokračující
úbytek  členské  základny,  který  za  poslední
dva roky činil 43 %. Přitom členů starších než
70 let je 73 % a získávat do našich řad mladší
členy  se  rovněž  nedaří.  V  nejbližší  době  se
proto nevyhneme dalšímu slučování případně
i rušení některých základních organizací a o to
složitější bude sestavit kvalitní kandidátku pro
letošní   podzimní  volby  do  zastupitelstva
města Zlína.  Tím více je třeba ocenit všechny,
kteří  při volbách obětavě pomáhali, abychom
v nich dosáhli co nejlepších výsledků. Bohužel

se tak nestalo a ani vyhlídky v těch letošních nejsou příliš optimistické. Na nějaké
velké předvolební  akce nebudeme mít síly. O to více je třeba, abychom šli  do
komunálních voleb s dobrým volebním programem, se kterým bychom u našich
občanů ve volbách uspěli a měli i nadále ve zlínském zastupitestvu své zástupce
za KSČM. Proto by náš měl volební program občany přesvědčit,  že se  strana
zajímá o jejich názory, přání a životní cíle a bude se snažit jim pomáhat při jejich
uskutečňování. Bude rovněž velmi důležité, aby svoji aktivitu projevili především
kandidáti,  kteří  budou  na  naší  kandidátce  a  nestávalo  se,  jako  tomu bylo  při
minulých volbách, že na předvolebních akcích nebudou ani přítomni.
Dále s.Váňa poděkoval všem, zejména pak Levicovému klubu žen, kteří pomohli
při zajišťování tradičních akcí, jakými byly oslava MDŽ, pietní akt na Ploštině,
oslava Svátku práce  a uctění památky padlých při osvobozování města Zlína od
fašistických okupantů, pořádání mezinárodního fotbalového utkání žáků z Moravy
a  Slovenska,  setkání  občanů  na  moravsko-slovenském  pomezí  nebo  tradiční
»Samovar«.
Předseda MěV se rovněž vyjádřil  k placení členských příspěvků. Příspěvkovou
morálku je třeba zlepšit. Členské příspěvky by měly základní organizace předávat
na OV KSČM pravidelně každé čtvrtletí a ne až koncem roku, jak to praktikují
některé ZO, což způsobuje v hospodaření OV problémy. Rovněž připomněl, že by
se měly dodržovat  stanovy KSČM, podle nichž má měsíční  členský příspěvek
každého člena  strany být  ve  výši  0,5  % z  čistého platu  nebo důchodu.  To je

důležité zejména nyní,  kdy došlo ke snížení  finančních příspěvků státu KSČM
v důsledku špatných výsledků v posledních krajských a sněmovních volbách. 
V  diskusi  se  delegáti  věnovali  stavu  členské  základny,  práci  našich  zástupců
v zastupitelstvu  a  v  komisích  města  Zlína  a  výběru   kandidátů   do  nového
zastupitelstva.
Delegáti poté zvolili nový sedmičlený městský výbor ve složení: Daniel Buber,
Jarmila Horká, Anna Maňáková, Radomír Rafaja, Oldřich Váňa, Stanislav Vlček
a Pavel Žemlička. Prvním náhradníkem byl zvolen Stanislav Remeš, dalšími pak
Dagmar Butnikošarovská, Anna Foltýnová, Zdeněk Novotný a Jiří Vaněk. 
Na závěr přijala městská konference usnesení, ve kterém mj. uložila městskému
výboru vyhodnotit diskusi z městské konference a posoudit připomínky a náměty
pro  jejich  případné  využití  ve  stranické  práci  a  rovněž  urychleně  se  zabývat
problematikou a výběrem vhodných kandidátů do zastupitelstva města Zlína pro
volby  v  roce  2018,  delegátům  podat  informace  členům  základních  organizací
o průběhu  a  o  přijatém usnesení  městské  konference  a  předsedům ZO zajistit
aktivní  účast  na  předvolebních mítincích a  akcích souvisejících s volbami   do
zastupitelstva města Zlína
Na svém prvním zasedání, které se konalo 18.ledna 2018, si MěV KSČM Zlín
zvolil předsedu, kterým se opět stal s.Oldřich Váňa a dva místopředsedy, s.Daniela
Bubera a s.Radomíra Rafaju.

V sobotu 16.12.2017 se  konalo  10.zasedání ÚV KSČM.  Cílem zasedání  bylo
hodnocení  voleb  do  Poslanecké  sněmovny  PČR,  schválení  harmonogramu
X.sjezdu KSČM, projednání plánu práce stranických orgánů v roce 2018, doplnění
komise  mládeže  a  zpráva  Ústřední  rozhodčí  komise.  První  místopředseda  ÚV
KSČM Petr Šimůnek seznámil účastníky pléna s přípravami X.sjezdu, který se
uskuteční  21.dubna  2018  v  Nymburce.  Návrh  na  uspořádání  sjezdu  již  o  dva
měsíce dříve neprošel, protože posunem sjezdu na únor by byly narušeny termíny
okresních a krajských konferencí. Delegáti a delegátky sjezdu budou zvoleni na
okresních  konferencích  dle  klíče  1:150  s  tím,  že  každý  okresní  výbor  bude
zastupovat minimálně jeden delegát(ka). 
Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip v úvodním projevu uvedl, že se bohužel KSČM
nepodařilo  jasným  způsobem  formulovat  zájmy  občanů  ČR,  abychom  mohli
zopakovat  náš  úspěch  z  roku  2013.  Tehdy  byla  KSČM  schopna  na  rozdíl  od
ostatních jednotně působit na politické scéně ČR a její podíl na volebním výsledku
byl proti roku 2010 zvýšen a naše směřování bylo pro lidi srozumitelnější. Volební
výsledek musíme vzít jako fakt, jakkoli je to pro nás trpké. Neměli bychom však
zpochybňovat  vlastní  politiku,  což  bohužel  dělají  někteří  soustavně  od  sjezdu
v květnu 2016. Nejednotný postup strany celá společnost velmi výrazně negativně
vnímá.  Po  posledních  krajských  volbách,  ve  kterých  jsme  rovněž  nedosáhli
dobrých výsledků, jsme se utápěli ve vlastní sebekritice a neřešili  ty problémy,
které před nás předkládala společnost, což  byla  zásadní chyba. S. Filip zdůraznil, 


