V sobotu 22. listopadu 2008 se v Přerově uskutečnil ustavující sjezd Svazu mladých komunistů
Československa (SMKČ), občanského sdružení zaregistrovaného Ministerstvem vnitra ČR 29. 10. 2008 (IČO:
26580861).
Sjezd vyjádřil odhodlání organizace sjednocovat komunisty ve věku 15 - 35 let nejen z Ministerstvem vnitra ČR
rozpuštěného Komunistického svazu mládeže, jehož členové založení SMKČ iniciovali, svou činností důstojně
navázat na pokrokové tradice Komunistického svazu mládeže a usilovat o legalizaci tohoto občanského sdružení.
Sjezdové jednání zahájil člen přípravného výboru SMKČ s. Lukáš Kollarčík. Úvodní projevy hostů přednesli
ss. Ladislav Mlčák (předseda Olomoucké krajské rady KSČM a OV KSČM Přerov a poslanec Parlamentu ČR) za
Komunistickou stranu Čech a Moravy, Miloslav Klimek za Komisi mládeže ÚV KSČM a Jiří Blecha za Odborový
svaz Čech, Moravy a Slezska. (S. Klimek po svém projevu vstoupil do SMKČ a zbylé části sjezdu se zúčastnil již
jako jeho člen. Při volbách předsednictva Ústřední rady SMKČ byl zvolen místopředsedou pro zahraničí.)
S. David Pazdera, který konferoval sjezdové jednání, přečetl stanovisko předsedy ÚV KSČM s. Vojtěcha
Filipa ke vzniku nových mládežnických organizací a zdravici předsedy slovenského Socialistického svazu mladých
s. Michala Friče.
Sjezd zvolil Ústřední radu a její pětičlenné předsednictvo v čele s předsedou SMKČ s. Lukášem Kollarčíkem
(členem KSČM a Ústřední rady rozpuštěného o.s. Komunistický svaz mládeže), tříčlennou Ústřední revizní a
rozhodčí komisi SMKČ a tiskového mluvčího SMKČ s. Davida Pazderu (rovněž člena KSČM a ÚR KSM).
Většina členů SMKČ přijatých na ustavujícím sjezdu je členy rozpuštěného o.s. KSM a rovněž Komunistické
strany Čech a Moravy, což nejlépe svědčí o úzké vazbě nového občanského sdružení na tyto organizace. Do SMKČ
vstoupili na ustavujícím sjezdu tři z pěti členů předsednictva ÚR KSM zvoleného VIII. sjezdem KSM 22. 3. 2008 a
velká část členů jeho Ústřední rady.
Ve vystoupení účastníků sjezdu shodně zaznívala ostrá kritika několika bývalých členů a funkcionářů
Komunistického svazu mládeže vedených jeho bývalým předsedou Milanem Krajčou, kteří šíří hrubé dezinformace
o charakteru a úmyslech SMKČ. Skutečný poměr Komunistického svazu mládeže ke Svazu mladých komunistů
Československa i ostatním nově založeným občanským sdružením podobné profilace byl vyjádřen zasedání
Ústřední rady KSM, která zasedala v Přerově 22. listopadu 2008 po ukončení ustavujícího sjezdu SMKČ.
Usnášeníschopná ústřední rada právoplatně svolaná předsednictvem ÚR KSM prohlásila, že jedinou
organizací, která dostala její mandát k pokračování v činnosti o.s. KSM rozpuštěného Ministerstvem vnitra ČR je
občanské sdružení Svaz mladých komunistů Československa (SMKČ). Vyjádřila této organizaci svou plnou
podporu a deklarovala, že se až do legalizace o. s. KSM podřizuje ÚR o.s. SMKČ. V souvislosti s vážnými
pochybeními v jednání předsedy KSM Milana Krajči po VIII.&nbsp;sjezdu zbavila ÚR KSM Milana Krajču funkce
předsedy KSM a členství v ÚR KSM, a tím i mandátu dále vystupovat jménem KSM bez pověření jeho volených
orgánů.
Zvolila také novou redakční radu časopisu Mladá pravda a dala jí mandát na změnu vydavatele tohoto
periodika z rozpuštěného o.s. KSM na o.s. SMKČ. Redakční rada byla dále pověřena dohledem nad centrálními
internetovými stránkami KSM (www.ksm.cz), které dosud sloužily jednostranné propagaci aktivit Milana Krajči
prováděných v poslední době stále častěji bez vědomí a proti vůli volených orgánů KSM.
Sjezd byl zakončen zpěvem Internacionály.
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