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Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, 
„nejsme jako oni“ - znělo tehdy v listopadu 
1989 v ulicích. Spouštěčem se stal zásah na 
Národní třídě proti studentské demonstraci, 
kterou spoluorganizoval Socialistický svaz 
mládeže, a zpráva, že při zásahu zemřel 
student Martin Šmíd. Teď už víme, že oním 
„studentem“ byl agent STB Ludvík Zifčák, 
který ve zdraví žije dodnes. Nicméně tehdy 
tato lež přiměla vyjít do ulic i venkov.  
Lež odstartovala v roce 1989 mocenský 
a majetkový převrat v Československu. 
Režiséři a hlavní aktéři tohoto divadla 
tehdy naoko tvrdili, že nemají nic proti 
socialismu. Výmluvný byl projev pana 
Havla k občanům v Československé te-
levizi 16. prosince 1989. Cituji z jeho 
úvodu: „Dvacet let tvrdila oficiální 
propaganda, že jsem nepřítel soci-
alismu, že chci v naší zemi obnovit 
kapitalismus, že jsem ve službách 
světového imperialismu, od něhož přijímám 
tučné výslužky, že chci být majitelem různých 
podniků a vykořisťovat v nich lidi, a tak dále 
a tak dokola. Byly to všechno lži, jak se záhy 
přesvědčíte…“

Dnes víme, kdo říkal pravdu, kdo lhal a jak 
to dopadlo. Socialismus a následně společný 
stát Čechů a Slováků byly bez milosti zni-
čeny. Už léta u nás vládne kapitalismus, na 
kterém vydělávají nadnárodní společnosti. 
Pan Havel a jemu podobní nás zavlekli do 
Severoatlantického paktu, s nímž posluš-
ně vedeme války proti neposlušným, tedy 
těm, kteří by chtěli o budoucnosti své země 
rozhodovat sami. Vzpomeňme výroku pana 
Havla o „humanitárním bombardování“ když 
NATO bombardovalo Jugoslávii. Teď pohrob-
ci režisérů listopadu 89 začínají bořit pomní-

ky symbolizující poděkování Rudé armádě za 
osvobození od fašismu a chystají se stavět 
pomníky fašistům a vrahům. Vida, kam až 
došly pravda s láskou!

Projevy pana Havla i jeho myšlenky jsou díky 
moderním technologiím zachovány a můžeme 
si je na internetu vyslechnout v plné „kráse“. 
Tyto projevy by měly znít na všech školách 
a učitelé by je měli před žáky srovnávat se sku-

tečným vývojem, kam aktéři listopadu 89 
naši zemi dovedli a kdo je řídil. Není těž-
ké dokázat, že sametová revoluce byla 
dlouho připravovaným majetkovým 
převratem, kterému, bohužel, většina 
společnosti dělala kompars.

Že část lidí dnes může svobodně 
cestovat? Ano, ale ta část ob-
čanů, kteří nemají peníze ani 
na obědy pro své děti, to asi 
moc nevyužije. Že mohou lidé 
svobodně zasahovat do politi-

ky? Asi ano. Ovšem ty desetitisíce občanů, 
kteří, aby uživili rodinu či splatili miliónovou 
hypotéku na panelový byt (pro pana Havla 
králíkárnu), musí pracovat ve dvou i třech 
zaměstnáních, na politiku nemají čas. To, co 
milióny českých pracujících vytvářely svou 
prací desítky let, si v privatizaci rozdělil ome-
zený počet jednotlivců. Dvě, tři stovky jich 
jsou dnes miliardáři. Statisíce lidí ale skončily 
v exekuci a víc než dvacet tisíc na ulici.

Privatizace startovala s heslem „co bylo 
ukradeno, musí být vráceno“. To heslo by se 
mělo upravit: „Co bylo lidu ukradeno, musí 
se lidu vrátit!“ Je jasné, že to nebude snadné. 
Ale jen tak můžeme obnovit suverenitu, nezá-
vislost našeho národa a státu, skutečnou moc 
lidu. Pak pravda a láska opravdu zvítězí.

Josef Gottwald, předseda OV KSČM

Okresní výbor KSČM přeje všem členům 
a sympatizantům klidné a příjemné svátky vánoční 

a především zdraví, energii a sílu do nového roku 2020!

n  ZE SETKÁNÍ KOMUNISTICKÝCH STRAN V IZMIRU n
O průběhu a výsledcích setkání 58 komu-

nistických a dělnických stran, které se konalo 
koncem října v Izmiru, a bylo charakterizo-
váno připomínkou 100. výročí založení třetí 
Komunistické internacionály, boje za mír 
a boje proti imperialistickým agresím infor-
moval 25. listopadu vedoucí mezinárodního 
oddělení ÚV KSČM Jaroslav Roman. 

Z jeho informací vyplynulo, že účastníci 
těchto pravidelných mezinárodních setkání 
by teoreticky mohli plnit úlohu nové interna-
cionály, analyzující situaci a vytyčující směr 

7. listopadu si zástupci KSČM položením
květin na Olšanech připomněli 102. výročí 

Velké říjnové socialistické revoluce

působení komunistických a dělnických stran 
do budoucnosti. Problém je, že hnutí není 
stejnorodé. Jsou strany, které mají početnou 
členskou základnu - v Číně (90 milionů členů), 
ve Vietnamu, v Nepálu, kde jsou dokonce 
vládní stranou, v Sýrii, kde podporují Asada. 
V Evropě jsou početně zřejmě nejsilnější 
KSČM, kyperská strana AKEL, KS Portugalska, 
kterou volí 7,4 % procenta voličů a řečtí ko-
munisté (5,3 %). Ve vládě jsou komunisté v Ji-
hoafrické republice, izraelští komunisté mají 
v parlamentu šest poslanců, zvláštní postave-
ní mají komunisté na Kubě či v Brazílii. Komu-
nisté se ale nedokážou sjednotit ani v jednot-
livých zemích. Většinou v nich existuje několik 
komunistických stran. V Rusku například je 
jen jedna z nich zastoupená v Dumě, v Bělo-
rusku má jedna ze dvou tamních KS 11 míst 
v parlamentu a dalo by se pokračovat. Vyplývá 
z toho, že komunisté přesto, že hlásají často 
velmi radikální myšlenky, zůstávají roztříštěni 
a na politiku tak většinou nemají vliv.

Česká delegace ve svém osmiminutovém 
vystoupení informovala účastníky setkání, že 
KSČM žádá vystoupení země z NATO, bojuje 
proti překrucování historie, za nímž je útok 
na suverenitu a teritoriální i majetkovou 
integritu České republiky, navrhuje novou 
Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Ev-
ropě a posouzení změn, které od roku 1975 
nastaly, požaduje posílení role EP a suverén-
ních států na rozhodovacích procesech EU 
a odmítá všechny formy nelegální migrace, 
pokusy o vnucování kvót na jejich přerozdě-
lování mezi členské země EU.                     HB



n  Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ HLAVNÍHO MĚSTA… n
Na zasedání zastupitelstva hlavního města 

14. listopadu vládnoucí koalice Pirátů, sdru-
žení Praha sobě, TOP09, STAN a KDU-ČSL 
jako obvykle nepřipustila, aby se jednalo 
o problémech tak, jako to navrhovala opo-
zice. Koalice tak například odmítla řešit ne-
dostatečnou kapacitu pobytových sociálních 
služeb. V Praze přitom žije z celé ČR nejvíc 
občanů ve věku nad 65 let a v případě potře-
by musí dlouho čekat na ubytování v domově 
seniorů nebo domě s pečovatelskou službou. 

Na program se nedostal ani návrh opozi-
ce na revokaci rozhodnutí o sloučení dvou 
středních učilišť - potravinářského v Písnici 
a gastronomie na Černém Mostě. Obě učiliš-
tě byla totiž soustředěna do školy na Černém 
Mostě, protože vedení hlavního města chce 
v Písnici rozšířit gymnázium. Městská část 
má ale jinou představu. V Písnici je totiž pro 
učiliště víc prostoru a moderní vybavení a ka-
ždé dítě tam mělo po absolvování zajištěnou 
práci. To je pražské koalici zřejmě lhostejné. 
Pro ni má gymnázium prioritu před učiliš-
těm. Nevzrušuje je skutečnost, že se v Česku 
zvětšuje nedostatek vyučených odborníků. 

Koalice také upřednostňuje programy roz-
voje dětských skupin, kterým schvaluje víc 
financí. Je pro ně snazší dát peníze na pouhé 
hlídání dětí ve skupinách, než zřizování a fi-
nancování řádných mateřských škol nebo jeslí, 
kde děti dostávají už vzdělání a vychovávají se.

I tentokrát přišli na zasedání občané, kteří 
chtěli důrazně vyjádřit nespokojenost s ně-
kterými rozhodnutími zastupitelů. Na 1400 
lidí podepsalo petici za zachování lékařské 
pohotovosti v Poliklinice Malešice, která 
poskytuje ošetření v nepřetržitém provozu 
a v tamní lékárně si pacienti mohou hned vy-
zvednout léky, a to i v noci. Praha 10 totiž na 
pohotovost, jejíž roční provoz vychází asi na 
10 miliónů korun a navštíví ji za rok na 10 tisíc 
pacientů, už nechce dávat finance ze svého 
rozpočtu. To, jak si noví, mladí pravicoví politi-
kové představují zlepšování služeb občanům, 
ukázala radní Johnová (Praha sobě), která 
petenty uklidňovala, že službu bude zajišťo-
vat Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 
Jenže zapomněla dodat, že ve Vinohradské 
nemocnici se na ošetření už teď čeká hodiny 
a není tam lékárna s nepřetržitým provozem. 
Pro léky si pacienti budou prý moci zaskočit 
do Nemocnice Na Františku Co na tom, že je 
to z Vinohrad, natož z Malešic, trochu z ruky. 

… a z jednání zastupitelstva Prahy 6
Také na zastupitelstvu Prahy 6 bylo 15. lis-

topadu vidět, co nejvíc leží na srdci zastupite-
lům, zejména vládnoucí koalici TOP09, ODS, 
STAN, KDU-ČSL, a co ne. Ani tady neprošly 
návrhy na projednání stavby seniorského 
centra v Šatovce, ani na možné změny mo-
dernizace železnice do Kladna, nechtěli 
jednat o stavu rekonstrukce polikliniky Pod 
Marjánkou či rozšiřování letiště a nechtěli 
nic slyšet o tom, že by se mohlo zrušit jejich 
zářijové usnesení o odstranění sochy 
maršála Koněva z Prahy 6. V případě sochy 
byli  spokojeni s informací, že radnice jedná 
o novém umístění s Olšanskými hřbitovy a
jinými podobnými institucemi. Prošel jediný 
návrh na doplnění programu: Vzpomenutí 
17. listopadu 1989, se kterým přišel pirátský
zastupitel Chrást. Zastupitelstvo se pak 
usneslo, že „vyjadřují poděkování všem 
aktérům podílejícím se aktivně na pádu 
komunistického režimu v roce 1989“, 
vyzvalo občany, aby „vytrvali ve snaze hájit 
základní demokratické principy naší 
společnosti“ a připojili ještě jakési přání, že 
„i v roce 2019 musí pravda a láska vítězit na 
lží a nenávistí.“

Nejdelší diskuse se rozpoutala kolem ná-
vrhu změn Jednacího řádu, jejichž cílem je 
omezit dobu vystupování občanů na zastupi-
telstvu. Ivan Hrůza v interpelacích tuto ten-
denci kritizoval, přesto zastupitelé rozhodli, 
že jeden občan může mít jen jednu interpe-
laci v délce pěti minut a stejně tak může jen 
jednou v délce pěti minut vystoupit k jednot-
livým bodům programu. Jednání výborů jsou 
dál neveřejná, jen ve zvláštních případech 
může být povolena účast omezeného počtu 
občanů. Nový jednací řád platí od 16. listo-
padu, a tak I. Hrůza využil možnosti přednést 
pět interpelací. Kritizoval v nich zejména 
zvyšování nájmů v obecních bytech, aniž by 
to bylo pro příjmově slabé občany kompen-
zováno opatřeními v sociální oblasti; vyslovil 
stížnost, že mu starosta v zákonné lhůtě 
neodpověděl na jeho předchozí interpelace 
týkající se památníku maršála Koněva; kri-
tizoval radnici Prahy 6, že nevynucuje dost 
razantně na hlavním městě i státu urychle-
nou dostavbu vnějšího okruhu kolem Prahy 
a pokračování tunelového komplexu Blanky, 
který byl 15. října po čtyřech letech zkušeb-
ního provozu definitivně zkolaudován.     HB

...a ještě z řepské radnice
Problematika denní práce Úřadu městské 

části Praha 17 - Řepy je značně odlišná od 
práce ÚMČ Praha 6. Práce Zastupitelstva 
ÚMČ P-17 je soustředěna na plnění úkolů 
investičního charakteru (tj. dostavby infra-
struktury) a je plně v kompetenci koalice ve-
dené ODS, konkrétně starostkou Mgr. J. Syn-
kovou. Opozice, která se neprezentuje jako 
celek, ale pouze jako jednotlivci, se prakticky 
ve všech bodech ztotožňuje se stanovisky 
koalice. 

Letos se UMČ P-17 plně zaměřil na do-
stavbu a zahájení činnosti Sportovního cen-
tra Řepy (Na chobotě). Jedná se bezpochyby 
o projekt velkého rozsahu, který byl s úspě-
chem dokončen a v současné době prochází 
zkušebním provozem, během kterého nebyly 
zjištěny žádné závažné nedostatky. Zastupi-
telstvu se podařilo vyřešit i způsob provo-
zování. Původní záměr najít samostatného 
provozovatele neuspěl z titulu zásahu UHOS 
a z uvedeného důvodu Zastupitelstvo ÚMČ 
P-17 rozhodlo, že centrum bude provozovat 
ÚMČ jako projekt s názvem Hravé Řepy. Po 
náročném hledání odpovědného vedoucího 
(ředitele) se podařilo získat pracovníka se 
zkušenostmi, kterým je Ing. R. Štěrba. Ote-
vřenou a zatím nezodpovězenou otázkou 
zůstávají celkové náklady a náklady na pro-
voz, které si zcela jistě vyžádají značné úsilí 
a argumentační schopnosti.

Dalším významným úkolem Zastupitelstva 
ÚMČ P-17 zůstává zahájení výstavby Domu 

s pečovatelskou službou (DPS), které se mělo 
realizovat ve II. polovině letošního roku, 
ale kvůli náročnému dokončování výstavby 
Sportovního centra bylo přesunuto do roku 
2020.

Otevřený zůstává soudní spor o uznání 
výše nákladů na provoz, který vede s ÚMČ 
Psychosomatické centrem Řepy. Spor bude 
zřejmě ještě procházet delším procesem, kdy 
se musí analyzovat všechny položky, které 
spadají nejen do oblasti přímých, ale i ne-
přímých nákladů. Na druhé straně je nutné 
uznat snahu provozovatele udržet Psycho-
somatické centrum v provozu. Úspěšně byla 
dokončena výstavba veřejného parkoviště 
ÚMČ P-17 v Mrkvičkově ulici, které význam-
ně ulehčí parkování občanů městské části 
Řepy, stejně tak úspěšně pokračuje i rekon-
strukce ulice Slánské (a to za plného provozu) 
realizovaná magistrátem HMP.

Otevřenou tíživou záležitostí je řešení 
příměstské dopravy a denního parkování 
aut ze Středočeského kraje, která každý den 
ráno přijíždějí do Prahy a zabírají parkovací 
místa rezidentům z Prahy 17. Stejným ne-
řešitelným problémem oblasti Řep a Zličína 
je smogové znečištění ovzduší způsobené 
výrobním zařízením na krmiva pro domácí 
zvířata v Chrášťanech. Zápach v době inverze 
ovzduší je velmi nepříjemný. 

Všechny komise ÚMČ P-17, Řepy fungují 
bez závad, práce Kulturního centra je vzorová 
a předvánoční program se těší plně spokoje-
nosti všech občanů MČ P-17. 

Ing. Pavel Franěk

17. listopadu jsme uctili památku obětí fašismu z roku 1939
u pamětní desky Janu Opletalovi na Hlávkových kolejích




