
Program KSČM pro následující dny a měsíce

1. Členové OV a KV objedou všechny ZO v okresech a seznámí je se situací a s tím, co 
chceme dělat. Pro ZO je jasný úkol - udržet stávající členskou základnu a komunikaci.  

2. Krizové vedení strany musí snižit stranický aparát. Zrušit VV ÚV, ÚV snížit na cca 40 
členů, kteří se ale budou scházet častěji a umí komunikovat i pomocí elektronických médií, 
což je a bude v současné době nutnost. Místo KV zavést opět krajské rady složených z 
předsedů OV a financovaných příspěvky členů krajského zastupitelstva a členů různých 
dozorčích a správních rad, zastupitelů magistrátů krajských měst. Předsedové krajských rad 
nahradí VV ÚV a budou se pravidelně scházet s vedením strany a koordinovat svoji činnost.

3. Členové, sympatizanti musí být mezi lidmi a získávat poznatky a vědomosti o tom jaké 
změny lidé opravdu chtějí! Z toho vyvodit i závěry, které přivedou stranu zpět do správných 
kolejí.

4. OV, KV(KR?), ÚV zahájit rozsáhlou koordinovanou komunikaci se všemi stranami, 
politickými a občanskými hnutími, schopných s námi spolupracovat na reálné platformě.

5. IK KV ÚV nevytvářet nový a nový program. Program je jasný - stabilizace strany 
(personální, ekonomická, politická) a volby v roce 2021.

6. Všichni si musí uvědomit, že zásadní problém není Covid či program strany, ale naše 
morálka, nesnášenlivost, neschopnost vzájemné komunikace a spolupráce pro jeden jasný 
úkol a cíl. 

7. Poslanci PČR usilovat o zrušení existujících zákonů umožňujících neustálé mediální ataky 
na vše, kde je jen sebemenší zmínka o slově komunismus, aniž by kdo věděl o tom, co to 
vlastně je. (zákon o protiprávnosti komunistického režimu a lustrační zákon)

8. Volení funkcionáři zahájit činost pod krizovým vedením, které ví co má dělat a jak. Provést 
reformu ekonomiky strany a změny ve struktuře vedení strany.

9. IK KV, ÚV připravit podklady pro vysvětlování a argumentaci, co je to vlastně komunismus
a proč nikde a nikdy ještě nebyl. 

10. Nové vedení strany musí především přesvědčit o svém plánu obnovy strany, o tom, že není 
jen nějakou chimérou, ale že je životaschopným plánem obnovy. 

11. Mediální komise KV, UV využít pro propagaci strany všech dostupných mediálních 
prostředků, včetně vlastní televize a rádia. 

12. OV a KV navrhnout a oslovit kandidáty pro volby do PS ČR napříč celým spektrem 
levicových sil a vážně přemýšlet i o volbě prezidenta.

 Jistě se najde mnoho odpůrců a mnoho pozměňujících nápadů, které mohou tento dokument 
obohatit, stejně jako jej změnit v naprostý nesmysl. Zkusme o něm tedy přemýšlet v jeho původní, i
když trochu neopracované podobě. 

Ing. Petr Žáček, RSDr. Ladislav Urban, OV KSČM Domažlice 


