ZMĚNA, KTERÁ NÁS POSUNE
NEKOMPROMISNĚ VPŘED!
KDY, KDYŽ NE TEĎ?
SILNÝ TÝM PRO KRIZOVÉ OBDOBÍ!
Jako kandidátka na předsedkyni ÚV KSČM si přeji silný a soudržný tým, který pomůže
KSČM převést přes nejkritičtější období, v němž nás čeká mnoho nástrah. Proto bych
ráda ve vedení strany spolupracovala s lidmi jako je Marie Pěnčíková, Milan Krajča, Petr
Šimůnek, Leo Luzar nebo Jaroslav Komínek.
Budeme však potřebovat nasazení, pochopení a důvěru každého předsedy kraje, okresu,
každého člena, a dokonce i sympatizanta KSČM.

CO NABÍZÍME?
Generační obměnu, odbornost, zkušenost, rovný metr
pro všechny a soudružský
přístup k naprosto všem
členům strany. Nastartování
změn nezbytně nutných pro
obrodu KSČM a její návrat
mezi hlavní politické síly
v naší zemi.

PROČ ZROVNA
TITO LIDÉ?

KOLIK TO BUDE
STÁT?
Naprosto si uvědomujeme,
v jak svízelné situaci se strana nachází, a proto hodláme
začít s úsporami u sebe. Pro
výkon funkce tak bude uvolněn pouze jeden místopředseda. Zbylí budou vykonávat
své funkce na základě
dohody o provedení práce
s nákladem pro KSČM ve
výši 10 tisíc Kč měsíčně.

Neboť vychází z potřeby
Kateřina Konečná bude
změnit styl práce, image
pracovat bez nároku na
a generační obměny na
odměnu.
nejvyšším postu. Zároveň
jsou lidé, s nimiž bych ráda
spolupracovala na nejvyšší
„Kdyby nebylo těch,
stranické úrovni, odborně
kteří tvoří hodnoty,
i mediálně zdatní a ke komunebylo by ani co ukrást.“
nikaci s veřejností umí kombinovat různé komunikační
- Karel Marx
platformy.
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Na co se ptáte…

MANDÁT V EVROPSKÉM PARLAMENTU:
Je naprosto běžné – v ČR i zahraničí – že nejvyšší stranickou funkci vykonává člověk
s nejvyšší veřejnou funkcí. To je ovšem vedlejší. Důležitější je pro KSČM v aktuální chvíli
to, že díky tomuto mandátu by měl případný předseda, resp. předsedkyně, přístup do
médií. Nebo kamkoliv jinam, kde je zvána z titulu své funkce europoslankyně. Jiná pozvání nemůžeme ve významných médiích očekávat..
Takže odpovídáme naprosto narovinu. ANO, Kateřina Konečná si svůj mandát hodlá
ponechat i v případě zvolení do čela KSČM.
Mimochodem – jak i na okresech a krajích vidíte – Kateřina Konečná si svůj čas vždy
uměla velice efektivně uspořádat.

„Nejvíce revoluční čin, který lze učinit, je vždy hlasitě říkat, co se děje.“
- Rosa Luxemburgová

PRODEJ MAJETKU:
Někteří šíří fámy, že je cílem rozprodat
majetek, který členové KSČM léta budovali.
To však rozhodně neplatí pro nás. Rozsah
majetku, jenž je aktuálně v rukou KSČM,
totiž může pomoci překonat nejkritičtější
období. Je nutné se ale podívat na efektivitu jeho využívání. Cokoli, co není nezbytně
nutné pro základní činnost KSČM, se musí
pronajmout, aby zisk nebyl jednorázový
( jako v případě prodeje), ale udržitelný
a dlouhodobý.

KONEC OKRESNÍCH VÝBORŮ:
Ne. Hodláme zachovat jejich politickou úroveň. Každá případná změna bude přijímána
po diskuzi s konkrétním okresem/krajem.
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ZMĚNY NA ÚV KSČM:
Stejně jako na regionální úrovni se úsporným opatřením nevyhne ani ústřední výbor.
Prioritou pro nás bude odborné zázemí (s důrazem na konkrétní a využitelné výstupy),
ekonomika (zabezpečující funkční a právně bezvadný chod strany), propagace a komunikace s veřejností (zvláště ve chvíli, kdy je KSČM neparlamentní strana, a tudíž bude mít
mnohem menší prostor v médiích).
Ostatní činnosti musí být v rámci tvrdých úspor, které nás všechny čekají, zásadně omezeny.
Rovněž je na místě hledat prostor k efektivnějšímu využití budovy na lukrativní adrese
Politických vězňů 9.

SLUČOVÁNÍ NE, SPOLUPRÁCE ANO:
Objevují se spekulace o slučování – tu s ČSSD, tu s jinými politickými subjekty. Rozhodně
nechceme jít cestou vymazání značky KSČM. Co však bude nutné je nastartovat užší
spolupráci se všemi společenskými i politickými organizacemi na levici. Podařilo se to –
alespoň částečně – v evropských volbách, není důvod se o to nepokusit i nyní. I kdyby to
měla být časově ohraničená spolupráce. Třeba pro komunální volby. Zkušenosti ze zahraničí také ukazují na volební úspěchy kandidátek sestavených z osobností se společným cílem v duchu toho, co představovala národní fronta.

HALÓ NOVINY:
KSČM pro komunikaci s veřejností potřebuje využívat naprosto všechny dostupné kanály. Tedy i ty tištěné. Je ovšem naprosto zřejmé, že ve chvíli, kdy KSČM utržila další ekonomickou ránu, musíme zvážit formát i četnost vydávání, neboť aktuální podoba Haló
novin bude stát KSČM asi 10 mil. Kč ročně, což je mimochodem celá částka, kterou KSČM
dostává na činnost.

POTŘEBUJEME KOMUNISTICKÝ MANIFEST 2.0!
Ve chvíli, kdy prostor pro prezentaci návrhů a postupů KSČM bude v médiích minimální,
potřebujeme srozumitelný programový dokument, který na velmi malém prostoru vystihne podstatu stávajícího režimu a navrhne jeho pochopitelnou, uvěřitelnou alternativu. KSČM musí představit takový programový dokument, který vyvolá zájem – možná
i pohoršení a diskuse.
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PODPORUJÍ NÁS:
Oldřich Bubeníček
člověk, který dovedl KSČM k vítězství v Ústeckém kraji, 8 let hejtman
„Kandidátku na post předsedy první zveřejnila Kateřina Konečná, statečná žena, která se chce pokusit
vytáhnout KSČM z propasti, kam se dostala. A musí dostat šanci, aby si sama navrhla spolupracovníky
ve vedení. Pokud bude opět vedení, „kde se nebudou mít rádi“, při dalších volbách skončíme pod státním
příspěvkem, tedy 1,50 %.“
Mgr. Petra Prokšanová
předsedkyně Komise mládeže KSČM
„Z představených kandidátů má největší potenciál stabilizovat členskou základnu KSČM, oslovit další
levicové subjekty i širokou veřejnost s. Konečná. Je zkušenou političkou, která v týmu dokáže strategicky
rozdělovat a delegovat práci, což jí umožňuje pracovat naplno nad rámec svých současných povinností.
Zároveň je pro média nejzajímavější tváří, dokáže se prosadit v diskuzi, komunikuje moderními cestami
a srozumitelným jazykem. Z vlastní zkušenosti vím, že dokáže vytvořit podmínky pro vzdělávání a rozvoj
nastupující generace, ze které tak vzejdou kvalitní kádrové rezervy.“
Prof. MUDr. Michael Doubek, PhD.
světová kapacita v oboru hematologie
„Kateřina Konečná je v mých očích jedinou osobností české levice, v jejíchž silách je ještě navrátit levici
těžce pošramocenou a ztracenou prestiž. Levici se zoufale nedostává charismatických osobností. Kateřina
Konečná je jednou z posledních z nich. Má potřebnou razanci i eleganci, může oslovit lidi, kteří v levici
ztratili důvěru, může najít podporu mezi mladými, jsou jí cizí floskule a klišé, která jsme od levicových
politiků v poslední době slýchali, nemá sklon handlovat, umí předkládat řešení problémů, které trápí
a budou trápit naše obyvatele, není jí blízká nostalgie po něčem, co už se nevrátí. Kateřina Konečná se
umí prezentovat moderními prostředky, ale přitom je vidět, že opravdu za něco bojuje a nemá potřebu se
předvádět. Kateřina Konečná měla být v čele KSČM a potažmo v čele celé české levice, protože levice už
nemůže zůstat uzavřena ve stále menším okruhu stran a jejích členů, už dávno. Stane-li se tak aspoň nyní,
vidím naději na záchranu levice.“
Jana Bystřická
bývalá místopředsedkyně ÚV KSČM
„Potřebujeme změnu, ale opravdovou změnu. To znamená do čela mladého člověka, ale se zkušenostmi
z veřejné práce. A to Kateřina Konečná má. Držím jí palce.“

JESTLI KSČM NENAJDE ODVAHU K TOMU,
ABY BYLA JINÁ, PAK SE MŮŽE STÁT,
ŽE NEMUSÍ BÝT ŽÁDNÁ.
4

