
Soudružky a soudruzi,

letošní rok se zcela jistě zapíše 
černým písmem do kronik 
komunistického hnutí.       
Prožili jsme období, na jehož konci 
byla   největší   porážka   komunistů 
v novodobé historii naší země.      
Pravice si mne ruce a pohůnci 
kapitalistů žijí v přesvědčení, že nás 
zašlapali do země.       
Opak je ovšem pravdou!      
Tato historická prohra nalila do žil 
energii všem skutečným 
komunistům, kteří se hned druhý 
den po neúspěšných volbách začali 
zapojovat do práce, jejíž cílem bude 
zásadní restrukturalizace strany.      
Po mimořádném sjezdu KSČM 
máme nové vedení a aktivizují se 
mladí komunisté.      
Také tým komunistů při OV KSČM 
Praha 9 se nevzdává a je připraven 
na intenzivní práci.      
Prvním z kroků směrem k členské 
základně je pravidelná 
informovanost o činnosti  mimo 
jiné také formou bulletinu, který 
právě držíte v ruce.          
V tomto   čísle  se  dočtete  nejen     
o mimořádném sjezdu KSČM, ale 
také například o antikapitalistickém 
kempu mladých komunistů či 
zásilce obrazu Julia Fučíka od 
čínského mistra Wu Yonglianga, 
který budete moci brzy spatřit          
v kanceláři OV.                

Roman ROUN, OV KSČM Praha 

Kateřina Konečná v čele KSČM
Předsedkyní ÚV KSČM se na mimořádném sjezdu strany 23. října 2021 v pražském TOP 
Hotelu stala europoslankyně Kateřina Konečná. Delegáti ji zvolili už v prvním kole. Získala 
175 hlasů při kvóru 160. Konečná v čele strany nahradila Vojtěcha Filipa, který po neúspěchu 
komunistů ve sněmovních volbách rezignoval.                        
Při výběru místopředsedů dali delegáti na doporučení nové předsedkyně.
Funkci prvního místopředsedy obhájil už v prvním kole Petr Šimůnek. 
Získal 202 hlasů. Na první pokus uspěl také Milan Krajča, který ziskem 220 hlasů obhájil 
funkci místopředsedy pro evropské záležitosti a občanský sektor.                     
Nově se do vedení dostali jako místopředsedkyně pro ekonomiku exposlankyně Marie 
Pěnčíková a jako místopředseda pro odborné zázemí bývalý poslanec Leo Luzar. Pěnčíková 
uspěla už v prvním kole, když jí svůj hlas dalo 162 delegátů.                                           
Luzar se do vedení dostal až na druhý pokus. Podpořilo ho 169 delegátů, jeho protikandidát Jiří 
Dolejš získal 99 hlasů.                                                         
Pěnčíkovou v čele Ústřední revizní komise nahradil Jiří Horák, novým šéfem Ústřední rozhodčí 
komise sjezd zvolil Vladimíra Chaloupku.                       
Nově zvolená předsedkyně KSČM Kateřina Konečná chce provést ve straně generační obměnu 
a více spolupracovat se sociálními a levicovými subjekty.                         
V rozhovoru pro Právo řekla, že do komunálních voleb se nebrání ani společným kandidátkám.
»Věřím, že dnešním dnem skončí dělení na lepší a horší komunisty. Není už žádné my a oni. 
Jsme členové Komunistické strany Čech a Moravy, a komu se to nelíbí, tak by neměl rozptylovat 
práci těch, kteří se chtějí podílet na práci v této straně,« řekla Konečná po svém zvolení 
delegátům.                             
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Výročí narození slavného komunisty

Před 140 lety (25. října 1881) se ve španělském přístavním 
městě Málaga narodil slavný komunistický malíř a sochař 
Pablo Picasso, který je považován za zakladatele kubismu.
Odhaduje se, že Picasso vytvořil asi 13 500 obrazů a skic, 
100 000 rytin a tisků, 34 000 ilustrací a 300 skulptur a 
keramických děl.                     
Byl mírovým aktivistou a členem francouzské 
komunistické strany (Parti communiste français  PCF).     



V romantické chráněné krajinné oblasti 

Český ráj, nedaleko obce Troskovice, 

proběhlo ve dnech 15. – 17. října 

tradiční setkání komunistické 

mládeže.             

Hlavním bodem přednášek a diskusí byla 

historická prohra Komunistické strany 

Čech a Moravy.     
Dvoudenní program byl velmi pestrý       

a v diskusích mladých komunistů byla 

patrná shoda v hodnocení příčin propadu 

voličské podpory.    
Kromě mladých komunistů byla na 

setkání pozvána řada hostů.

Z Libereckého kraje přijeli Věra Picková 

a Jaroslav Houha.    
Prahu reprezentoval 1. místopředseda 

ÚV KSČM Petr Šimůnek, místopředseda 

ÚV KSČM Milan Krajča a člen OV 

KSČM Praha 9 Roman Roun, který         

i přes ruku v sádře  přicestoval, aby 

nastínil, jak vznikala letošní volební 

kampaň, jaká byla její slabá místa a o co 

se opřít do budoucna.                 

„Na setkání jsme přijížděli s vědomím, že 

volby, které proběhly jen o týden dříve, 

nedopadly pro levici vůbec dobře. 

A spolu s tím ani pro většinu pracujících, 

kteří důsledky jednání pravicové vlády 

pocítí nejen ve svých peněženkách, ale 

hlavně na kvalitě vlastního života i života 

svých dětí.     
Jak těmto lidem pomoci a jak je získat 

pro podporu našich myšlenek a vizí do 

budoucna, to bylo jedním z hlavních 

témat našeho setkání,“ řekla na závěr 

předsedkyně Komise mládeže při ÚV 

KSČM Petra Prokšanová.    
Všichni přítomní se shodli na nutnosti 

změn v celoroční propagaci práce 

komunistů především na sociálních sítích 

i na maximálním využití komunistické 

mládeže na všech úrovních stranické 

práce.

V rámci oslav stého výročí Komunistické strany Čínské lidové 
republiky proběhl 6. července unikátní mezinárodní summit, jehož 
cílem bylo vyzvat všechny země světa ke společné práci pro blaho 
lidí.                             

Protože protikoronavirová opatření neumožnila, aby konference 
proběhla přímo v ČLR, rozhodla se čínská vláda maximálně využít 
dostupných technologií.             
Mezinárodního summitu se prostřednictvím videomostu zúčastnilo 
500 politických stran ze 160 zemí světa.                       
Českou republiku na pozvání velvyslance ČLR Zhang Jianmina 

reprezentovalo v prostorách velvyslanectví ČLR čtyřicet zástupců      
v čele s prvním místopředsedou ÚV KSČM Petrem 
Šimůnkem.                          
Za OV KSČM Praha 9 byli přítomni Helena Grofová a Roman 
Roun.                                           
Summit prostřednictvím telekonference zahájil prezident ČLR Si Ťin
pching, který mimo jiné řekl: "Kultura zemí může být rozdílná, ale 
lidé všech zemí světa touží po míru, a to je cíl, který nás 
spojuje."                  
Organizačně, technicky i obsahově perfektně připravený summit 
připomenul, že Čínská lidová republika právem patří mezi přední 
velmoci světa.                       

Setkání komunistické mládeže

Zástupci OV KSČM Praha 9 na velvyslanectví ČLR



Když jsem byl letos v květnu 
přítomen odhalení sochy 
komunistického odbojáře, novináře     
a národního hrdiny Julia Fučíka ve 
Vsetíně, netušil jsem, že se dočkám 

unikátního dárku, který za mnou 
poputuje až z daleké Číny.        
Ve Vsetíně byli totiž přítomni               
i zástupci Společnosti Julia Fučíka     
a předali mi řadu propagačních 
materiálů, ze kterých mě zaujal 
kalendář s portrétem Julia Fučíka, 
který se vzdáleně podobal obrazu od 
Maxe Švabinského.       
Od Petra Kadlece jsem se dozvěděl, 
že autorem portrétu je slavný čínský 
portrétista mistr Wu Yongliang, který 
portrét vykreslil právě dle díla 
Švabinského a věnoval jej panu 
Hamimu, velkému čínskému 
obdivovateli života a díla Julia 
Fučíka.
Projevil jsem tehdy velký zájem         
o zaslání fotografie tohoto portrétu e
mailem, ale ani ve snu by mě 
nenapadlo, co to způsobí.
V polovině září mě ve volebním 

studiu na ÚV KSČM navštívila 
skupina zástupců Společnosti Julia 
Fučíka (Olga Semelová, Jan Jelínek    
a Petr Kadlec) a předali mi unikátní 
fotokopii originálu na speciálním 

papíře, kterou 
mi    z Číny poslal 
právě pan 
Hami.         
Dárek mi udělal 
obrovskou radost 
a jakmile zařídím 
jeho odborné 
zarámování, bude 
mít čestné místo 
na OV KSČM 
Praha 9.       

Roman ROUN

Unikátní dárek z ČLR
Říká se: Po bitvě je každý generál. Nebudete mi to 
někteří věřit, ale já jsem pro KSČM takový 
neúspěch ve volbách očekávala. A otevřeně jsem      
o tom mluvila.... s kolegy, se členy strany                
i v okruhu mých známých a přátel. V určitou naději 
na překročení 5procentní hranice, nutné pro vstup 
do sněmovny, jsem ale doufala. Přání je otcem 
myšlenky :).                
Minimálně proto, že kampaň měla výborné vizuály, 
pěknou grafiku, nápad 5P, skvělé heslo (Šance na 
nový začátek) a vše do sebe krásně zapadalo, stejně 
jako puzzle na volebních plakátech strany.
Krásné letáky výborná hesla a dobré nápady ale 
nestačí. Zklamali jsme voliče  mnohokrát.       
Nehájili jsme jejich zájmy dostatečně pevně, nebyli 
jsme přesvědčiví, uhýbali jsme, nedrželi slovo. 
Kdy? Po celou dobu nouzového stavu, ve dnech, 
kdy se na nás obraceli zoufalí lidé, kterým vláda 
bořila zdroje obživy, kterým jsme slibovali, že se za 
ně postavíme.... Jako např.: Budeme hlasovat pro 
prodloužení nouzového stavu jen za předpokladu, 
že vláda otevře ski areály a pošle děti do škol. 
Vláda to slíbila, nesplnila, přesto jsme podpořili 
nouzový stav.       
Nebo: Budeme hlasovat pro prodloužení 
nouzového stavu jen v případě, že 10 miliard korun 
pro armádu ze státního rozpočtu převede vláda do 
rezervy, která bude případně použita na řešení 
dopadů pandemie. Premiér slíbil, jen co jsme 
odhlasovali nouzový stav, peníze z fondu armádě 
vrátil. 
Už tehdy se měla KSČM hrdě urazit a toleranci 
vládě vypovědět. Zesměšnili jsme se v očích lidí  
občanů  voličů.                       
A když už jsme konečně toleranci vypověděli, pro 
nedůvěru vládě jsme nehlasovali!! Jak to má volič 
vnímat? Jednoduše: Jsme prodejní, nehájíme jeho 
zájmy, ale zájmy premiéra  oligarchy. A ten se nám 
směje. Aby ne, když od nás dostal všechno 
zadarmo!      
A abych nezapomněla: S velkým obdivem jsem 
sledovala kampaň některých kandidátů, kteří byli 
denně v ulicích, mluvili s lidmi, neúnavně 
vysvětlovali...,pracovali se sociálními sítěmi, a to 
sami i s celými svými týmy. Vymýšleli skvělé 
projekty, vložili do kampaně nemalé finanční 
prostředky. Mají můj velký obdiv a je mi nesmírně 
líto, že tito poctiví kandidáti doplatili na 
vyhýbavou a nepřehlednou politiku strany.      
Naopak byli tací, kteří spoléhali na to, že kampaň 
za ně udělá strana. Moc se sami nepředvedli, ale 
neváhali kdekoho kritizovat. A někteří kandidáti si 
vzali dokonce 2 týdny před volbami dovolenou!! 
Divíte se ještě, že se strana nedostala do 
parlamentu?       
Budiž tato neradostná realita pro KSČM šancí na 
nový začátek!! Pevně věřím, že nové vedení strany 
bude čitelné, přesvědčivé a občan  volič si k ní 
opět cestu najde.          

Helena GROFOVÁ

Volby mýma očima



Mimořádný sjezd KSČM se nesl v duchu naděje očekávaných změn, 

ale zároveň ve všudypřítomné pochybnosti, jestli k oněm změnám 

nedochází „s křížkem po funuse“.              
Hned první část sjezdu, kde OV KSČM Praha 9 zastupovali delegáti 

Vladimír Kopřiva, Petr Zubec a Roman Roun, provázelo zklamání       

v podobě projevu bývalého předsedy strany Vojtěcha Filipa.             

Ten místo konstruktivního zhodnocení práce využil svých několik 

minut k nepodložené kritice 1. místopředsedy strany Petra Šimůnka    

a jeho projev postrádal prvky pokory či poděkování nejbližším 

spolupracovníkům.         

Soudruh Filip pro KSČM udělal kus práce, a proto jsem očekával, že 

jeho rozloučení nebude postrádat grácii. Bohužel opak byl pravdou.

V rámci celého dne probíhaly oficiální diskuse delegátů, které byly       

v naprosté většině případů obecné, kritické vůči bývalému vedení        

a bez návrhu konkrétních změn.                           

Oproti tomu kuloární debaty měly mnohem silnější náboj                      

a v mnohých případech přinesly řadu konkrétních nápadů týkajících se 

restrukturalizace strany, komunikace s veřejností či vzdělávání nových 

členů.         

Hlavní očekávání, tedy volbu nového vedení, mimořádný sjezd KSČM 

splnil. Zásadní ovšem bude mezidobí mezi mimořádným a řádným 

sjezdem, který proběhne 14. a 15. května 2022 v Brně.                   

Pevně věřím, že oněch šest měsíců maximálně využijeme nejen             

k organizačně ekonomickým změnám, ale i k aktivní přípravě na 

komunální volby, které jsou pro budoucnost levice v České republice 

zásadní.                         

OV KSČM Praha 9 bere šanci na nový začátek KSČM velmi vážně       

a je připraven udělat maximum pro úspěch strany ve všech 

následujících volbách.                    

Ohlédnutí za mimořádným sjezdem KSČM

Zamyšlení aneb Chyťme kádry za pačesy!

Po prohrané bitvě je vždy potřeba objektivně a detailně analyzovat 

její průběh. Právě pečlivá analýza má být základem úspěšné nápravy, 

stejně jako je základem tzv. krizového marketingu (součást krizového 

managementu, který reaguje na nepředvídatelné události, jež vyžadují 

okamžité řešení za pomocí marketingových nástrojů  pozn.red.).

Volby jsme prohráli.              
A že šlo o historickou prohru, je prostý a nepopíratelý fakt.

Nicméně to neznamená, že vše bylo  uděláno špatně.      

Letošní předvolební kampaň (tedy alespoň  její vizuální část) byla 

jedna z nejlepších  za posledních mnoho let.      

Jednotná identita, srozumitelná hesla, využití multimediální 

prezentace pro představení lídrů, aktivní zapojení mladých členů 

strany i výrazné obsazení sociálních sítí – to vše bylo ve srovnání        

s předchozími volbami pozitivní změnou.                      

Pokud ovšem prodáváte zastaralé a téměř nefunkční auto, můžete 

udělat jakkoliv kvalitní reklamu a šance, že k oboustranně 

výhodnému prodeji skutečně dojde, je minimální.            

Několikaměsíční kampaň prostě nenapraví dlouhodobou absenci 

celoročního působení na veřejné mínění, názorovou nejednotnost 

v klíčových otázkách, nevýrazné tiskové konference či mediální 

výstupy poslaneckého klubu.               

Pro úspěšnou budoucí práci je tak potřeba dlouhodobě využívat řadu 

ověřených postupů politického marketingu, mezi které patří moderní 

způsoby komunikace s elektorátem, společná identita, jasná rétorika 

či každodenní působení na sociálních sítích s použitím 

multimediálních prvků.                  
Ano, radit umí každý a každý je po prohrané bitvě tím nejchytřejším 

na světě!                          

Ale KSČM disponuje odborníky, zkušenými specialisty                        

i zapálenými mladými komunisty. Máme schopné žurnalisty, rétory, 

politology. Je tedy na čase je začít maximálně využívat na všech 

úrovních stranické práce.                   

Nechť je to výzva nejen pro nové vedení KSČM.                 

Roman ROUN


