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n  KOMUNÁLNÍ POLITIKA - PRAHA 17  n

Členové ÚV KSČM na zasedání, které se 
konalo 29. června 2019, projednali značné 
množství materiálů důležitých pro další čin-
nost strany. 

Vyslovili souhlas s obsahem vyhodnocení 
celostranické konference konané 27. dubna 
2019 k vnitrostranickým otázkám a pro-
jednali hodnocení Programové kon-
ference, která se konala 8. června 
2019. Hodnocení konference vzali 
na vědomí, stejně jako návrh ak-
tualizace programu KSČM (včetně 
krátkodobého) se zapracovanými při-
pomínkami. ÚV pak uložil, aby znění 
těchto návrhů programových do-
kumentů upravených na zákla-
dě vznesených připomínek bylo 
dokončeno do poloviny srpna. 

ÚV KSČM dále schválil poli-
ticko-organizační zabezpečení 
výročních členských schůzí 
a konferencí, které jsou nyní před námi. 
V naší obvodní konferenci jsou naplánovány 
od 16. září do 20. listopadu. Jsou začátkem 
procesu, který bude pokračovat obvodní 
konferencí 18. ledna 2020 a vyvrcholí jedná-
ním XI. sjezdu KSČM ve dnech 18. a 19. dub-
na 2020. 

Do diskuse v ZO se tedy znovu dostává 
v tištěné podobě návrh aktualizace progra-
mu KSČM a návrh Krátkodobého programu 
KSČM se zapracovanými připomínkami 
z Programové konference KSČM. V usnesení 
Programové konference byla schválena také 
možnost zpracovat do poloviny srpna další 
alternativní návrhy programů KSČM. K dis-
pozici jsou proto ještě dva takto zpracované 
alternativní programy, ale zatím jen v elek-
tronické podobě. Pokud budou respektová-

ny závěry celostranické konference, pak by 
všechny tyto materiály měly být předmětem 
projednání. Již v této fázi příprav na sjezd by 
měly být všechny návrhy dostupné, aby kaž-
dý člen KSČM měl možnost si je prostudovat, 
promyslet a dát k nim další připomínky, na-
vrhnout v nich úpravy, zkrátka podílet se na 

jejich dopracování, případně doporučit, 
který z návrhů upřednostnit.

Členové ÚV se zabývali také pracov-
ním návrhem řešení ekonomiky stra-
ny na další období, s ohledem na sou-
časnou situaci, kdy vinou neúspěchu 

v několika posledních volbách 
citelně klesly příjmy od státu, 
jejichž výše závisí na počtu 
zvolených poslanců, senátorů 
a zastupitelů v krajských a obec-
ních samosprávách. Uložili, aby 
během prázdninových měsíců 
návrh posoudili předsedové OV 

a dali k němu své připomínky. 
ÚV vzal dále na vědomí předběžné politické 

hodnocení voleb do Evropského parlamentu 
konaných ve dnech 24. a 25. května 2019, 
kde KSČM ztratila dva mandáty. K získání dru-
hého mandátu chybělo 2 a půl tisíce hlasů. 
Uložil, aby pro příští volby do EP, které budou 
v roce 2024, byla kandidátní listina schválená 
nejméně rok před volbami, tedy do května 
2023, a aby už letos v září byla předložena 
koncepce vedení permanentní kampaně 
KSČM zejména v médiích, včetně sociálních 
sítí. Dále ÚV uložil, aby kandidátky a kandi-
dáti z letošních voleb byli zapojeni do odbor-
ného zázemí KSČM, a aby byli využiti na stáže 
v Evropském parlamentu. Termín 8. zasedání 
ÚV KSČM je stanoven na 14. září 2019.

Ivan Hrůza, člen ÚV KSČM

V období letních dovolených měl Úřad 
městské části Praha17 omezený časový limit 
pro styk s veřejností, a stejně tak byla omeze-
na i činnost jednotlivých odborných komisí. 
Jejich zasedání byla většinou přesunuta na 
konec srpna a září. Na druhé straně je ale 
třeba konstatovat, že veškeré rozpracované 
investiční akce pokračovaly a dá se říci, že ve 
velmi rychlém tempu. V některých případech 
ovšem jde o akce hlavního města Prahy. 

Konkrétně: - rekonstrukce silnice Slánské 
probíhá 7 dní v týdnu a jasně se již rýsuje 
konečná podoba této velmi důležité komuni-
kační spojnice mezi karlovarskou a plzeňskou 
radiálou. 

Stejným tempem probíhají i finální práce 
na dokončení Sportovního centra na Cho-
botě. ÚMČ zahájil již přijímání přihlášek do 
plaveckých kursů pro žáky místních ZŠ. Nic-

OV zve členy a sympatizující také na tyto 
nejbližší akce:

21. září od 14,30 do 21 hodin – Den tisku 
s Haló novinami a Den otevřených dveří 
ÚV KSČM v prostorách nádvoří a budovy ÚV 
v ulici Politických vězňů 9. Na programu jsou 
besedy s levicovými novináři a diskuse se 
zajímavými osobnostmi, hudba k poslechu 
i tanci, po setmění letní kino

28. září od 11 hodin – malý pietní akt při 
příležitosti 68. výročí zavraždění příslušníka 
SNB štábního strážmistra Jaroslava Honzá-
tka. Akce se bude konat u prodejny Elektro 
Borecký v Masarykově ulici 234 v Čelákovi-
cích (kousek od nádraží).

12. října od 9 do 16 hodin ve velkém 
zasedacím sále ÚV KSČM - 46. PTPK s me-
zinárodní účastí na téma „K problematice 
mezinárodní jednoty a součinnosti komuni-
stického hnutí v boji proti antikomunismu, 
válečnému nebezpečí, za sociální pokrok“. 
Konference se koná v roce 100. výročí vzniku 
Komunistické internacionály a jejím cílem je 
přispět k výměně zkušeností a ujasnění pod-
mínek, forem a metod společného postupu. 
Úvodní referát přednese Josef Skála.

n  Z AKCÍ KSČM   n

n  ZE ZASEDÁNÍ OV   n
Vývoj členské základny, informace z červ-

nového zasedání ÚV KSČM (viz úvodník to-
hoto IM), příprava výročních členských schůzí 
a dalších akcí KSČM v nejbližší době - to byly 
hlavní body zasedání pléna OV 5. září. 

Členové schválili činnost předsedy a VV 
během prázdnin, splnění úkolu podat vyjád-
ření a připomínky k návrhu místopředsedy ÚV 
pro ekonomiku na změny v ekonomice strany 
a vzali na vědomí informaci, že radnice zvýšila 
nájemné za místnosti sekretariátu o inflaci. 

Pokud jde o členskou základnu, o členství 
ve straně projevilo zájem několik mladých 
občanů a je pravděpodobné, že budou při-
jati do konce roku. OV rozhodl požádat, aby 
na obvodní konferenci 18. ledna byli vysláni 
soudruzi, kteří budou na sjezdu kandidovat na 
předsedu strany. 

Základním organizacím OV ukládá projed-
nat na výročních členských schůzích znovu 
návrh programu KSČM s připomínkami 
z Programové konference a také návrh dvou 
alternativních programů. Shromážděné při-
pomínky z diskuse budou sloužit k další práci 
na těchto dokumentech tak, aby na sjezdu 
mohl být přijat reálný a efektivní program na 
příští léta.

Člen ÚV I. Hrůza informoval o nejnovějších 
událostech kolem památníku maršála Koně-
va. OV vyzval členy a občany k účasti a vy-
stoupení na obranu památníku a obhájení 
historické pravdy na zasedání zastupitelstva 
Prahy 6, které se koná 12. září na radnici MČ 
Praha 6, Čs. armády 23, v 6. patře.             HB

méně slavnostní otevření sportovního areálu 
se bude konat až po všech zkušebních provo-
zech a celkové kolaudaci objektu, což nebu-
de dříve než ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku.

Úspěšně probíhaly i všechny naplánované 
letní akce jako oblíbený letní příměstský tá-
bor Myš a maš, stejně jako Letní Bílá hora. 
Cílem je poskytnout zábavu a rekreaci těm 
nejmenším v období kdy netráví prázdniny 
se svými rodiči.

Do značné míry ubyly i problémy s parko-
váním, a to i přes probíhající rekonstrukce 
komunikací, tak že i Městská policie má 
méně práce.                         Ing. Pavel Franěk



O konci letošních prázdnin se rozhodně 
nedá říct, že proběhl v klidu. Kolem 21. srp-
na ti, kteří se snaží překrucovat dějiny a šíří 
nenávist k Rusku, opět polili barvou a po-
malovali nápisy památník připomínající 
osvobození Prahy Rudou armádou, které 
v květnu 1945 velel maršál I. S Koněv. Není 
to poprvé, co se v Praze 6 hanobí památní-
ky padlým rudoarmějcům a bagatelizuje se 
podíl Sovětského svazu na vítězství nad fa-
šismem ve druhé světové válce a na osvobo-
zení Československa. A když už radnice není 
schopna památky před znečištěním ochránit, 
má povinnost nechat je uvést do původního 
stavu. Praha 6 pro tyto případy uzavřela 
smlouvu s firmou na odstraňování graffiti 
AXIOM REAL, spol. s. r. o. a pomník maršá-
la Koněva je v ní výslovně uveden. Smlouva 
v čl. 2.11.2 firmu zhotovitele zavazuje odstra-
nit graffiti na pomnících do konce prvního 
pracovního dne od jejich zjištění nebo ozná-
mení. Starosta Prahy 6 se ale v této situaci 
zachoval podivně. Ostatně ne poprvé. Před 
časem napsal velvyslanci Ruské federace do-
pis, v němž navrhuje, aby se pomník přemís-
til do zahrady ruské ambasády, protože budí 
nesváry mezi obyvateli Prahy 6. Když utichl 
skandál s touto velmi nestandardní komuni-
kací komunálního politika s reprezentantem 
zahraniční velmoci, schválilo zastupitelstvo 
Prahy 6 těsnou většinou umístit k pomníku 
tabulky s texty, které de facto snižují význam 

osvobození Prahy Rudou armádou. Tabulky 
byly k památníku umístěny před rokem. Po 
letošním srpnovém zhanobení pomníku sta-
rosta nejprve v médiích prohlásil, že poško-
zení bude odstraněno, následně si to ale roz-
myslel a uvedl, že pomník nechá poškozený, 
aby bylo vidět, že někteří občané Prahy 6 jej 
tam nechtějí. Starosta si evidentně nedělá 
starost s tím, že je jeho povinností respekto-
vat a naplňovat Smlouvu mezi ČR a Ruskem 
o přátelských vztazích, kterou 26. srpna 1993 
podepsali Václav Havel a Boris Jelcin, a kterou 
ratifikovaly parlamenty obou zemí. Článek 
21 této smlouvy ukládá oběma smluvním 
stranám zajišťovat na svém území péči o vo-
jenské pomníky druhé smluvní strany, jejich 
udržování a přístup k nim. Pomník proto při-
šlo vyčistit několik občanů osobně. Zajímavé 
je, že bezpečnostní složky kupodivu nezakro-
čily proti vandalům, kteří pomník polili bar-
vou, ale občany, kteří chtěli památku vyčistit, 
hned přišly legitimovat a z místa je vykázaly. 
Starosta pak bez projednání v zastupitelstvu 
MČ, či bez debaty s občany nechal pomník 
zcela zakrýt vysokým lešením a plachtou 
s odůvodněním, že chce zabránit dalšímu 
poškození. Část opozice v zastupitelstvu Pra-
hy 6, zejména piráti, zveřejnila v médiích ná-
zor, že by o památníku měli rozhodnout sami 
občané Prahy 6 v místním referendu. Dá se 
očekávat, že takový návrh zazní 12. září na 
zasedání zastupitelstva Prahy 6. 

n  NOVÝ SKANDÁL STAROSTY PRAHY 6   n

Necitlivé a nediplomatické jednání staros-
ty logicky vyvolalo vlnu protestů. A zdaleka 
ne jen z řad komunistů.

„Pane starosto, bydlím už dlouho na 
Praze 6 v Dejvicích, a je to celkem pěkné 
místo pro život, i když se třeba v parku u ul. 
Jugoslávských partyzánů místo hrajících si 
dětí válejí polonazí, opilí, kolem sebe močící 
bezdomovci. Dovoluji si upozornit, že jsem 
nikdy nebyla členkou KSČ ani KSČM a na 
Letné jsem radostně cinkala klíčema (už delší 
dobu si říkám „bohužel“). Co se dnes děje 
kolem sochy maršála Koněva je naprosto 
nechutné, dětinské a urážející. Je to hanba 
a ostuda celé městské části… Socha maršála 
Koněva patří k Praze 6, ať chcete nebo ne-
chcete a myšlení lidí nezničíte tím, že něco 
odstraníte, napíšete, přepíšete. To je vaše 
demagogie naší „svobodné“ společnosti,“ 
napsala ve svém dopise starostovi Prahy 6 
jedna občanka.

V podobném duchu se vyjádřil v médiích 
i Václav Klaus mladší, europoslankyně Ka-
teřina Konečná, místopředseda sněmovny 
PČR a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip 
a samozřejmě mnoho členů naší obvodní 
organizace. Několik set občanů se zúčastnilo 
spontánní hodinové manifestace 2. září na 
náměstí Interbrigády. Ačkoli byli z různých 
politických proudů, volí různé politické stra-
ny, mají své názory, spojuje je úcta k histo-
rii, kterou odmítají přepisovat. Ztotožnili se 
s otevřeným dopisem členů dvou desítek 
vlasteneckých spolků adresovaným premié-

ru Babišovi s požadavkem, aby vláda zajistila 
pomníku ochranu například prohlášením za 
kulturní památku nebo převzetím pozemku 
do vlastnictví státu. Na setkání promluvili 
poslanci Jaroslav Foldyna, Stanislav Grospič, 
Zdeněk Ondráček, Lubomír Volný, Jiří Kobza 
senátor Jaroslav Doubrava, s pověřením pre-
zidenta Miloše Zemana vystoupil také mluvčí 
Hradu Jiří Ovčáček. Spolu s desítkami členů 
naší obvodní organizace se mítinku zúčastnil 
místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek, mís-
topředseda ČSBS Emil Kulfánek předsedkyně 
KV Marta Semelová a další a další, kteří na 
základě výzvy středočeských komunistů 
přinesli k zakrytému památníku květiny. Na 
základě této výzvy se lidé sešli u památníků 
a hrobů rudoarmějců také na dalších 56 mís-
tech České republiky. Mítink a písemné 
protestní reakce občanů donutily starostu 
nechat plachtu a lešení kolem pomníku od-
stranit, což ale neznamená, že se s existencí 
památníku Koněva v Praze 6 smířil.

Další možnost, jak sdělit starostovi Ond-
řeji Kolářovi své znechucení z jeho jednání 
mají obyvatelé Prahy 6 na zasedání zastupi-
telstva 12. září. Bod týkající se památníku, 
ke kterému se mohou občané vyjadřovat, 
je zařazen na 11 hodin, interpelace začínají 
pak v 15 hodin.

Svůj nesouhlas a nespokojenost může 
každý vyjádřit i svým dopisem starostovi na 
elektronickou adresu „okolar@praha6.cz“ 
nebo poštou na adresu Československé ar-
mády 601/23, Praha 6, PSČ 160 52.           HB

KONĚVA NEDÁME!


