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ZLÍNSKÝKRAJ | V Poslanecké sněmov-
ně je už od roku 2002, přesto si Vladimír
Koníček z KSČM myslí, že není vyhoře-
lý ani odtržený od reálného života. Sou-
časně tvrdí, že i když je opět lídrem ko-
munistické kandidátky, má strana kde
brát nové a mladé lidi, byť jejích členů
stále ubývá.

„Na naší kandidátce jsou i mladí lidé,
kteří nemají ještě třicet. Takže máme
mladší politiky, kteří mě mohou bez pro-
blémů nahradit,“ říká Koníček.

Když v Poslanecké sněmovně začínal,
dali mu jeho partajní kolegové na starost
restituce, protože je ze Slovácka, kde je
víra mezi lidmi velmi rozšířená. Za tuto
dobu se z něho stal bojovník proti navrá-
cení majetku církvím. A aktuálně mu
vadí například to, že se olomoucké arci-
biskupství soudně domáhá navrácení
Květné zahrady v Kroměříži, i když už
dostalo zámek a Podzámeckou zahradu.

„Myslím si, že církev se snaží získat
některý majetek, za který už dostala za-
placeno,“ míní Koníček.

Etický problém v tom, že jeho strana
dříve zabavovala nejen církvím majetek,
nevidí. „S tím už nic neuděláme. Maje-
tek ale lid dostal navrácený. Avšak círk-
ve ho dostávají navrácený někdy dva-
krát,“ tvrdí Koníček.

Jeho strana má v programu pro nadchá-

zející parlamentní volby například růst
mezd a podporu odborů. Chtěla by také,
aby se uspíšila výstavba dálnic, což je cit-
livé téma především ve Zlínském kraji.
Řidiči tady už dlouhé roky čekají na po-
kračování dálnice D49 z Hulína do
Fryštáku a dál ke slovenské hranici nebo
dálnice D55 z Otrokovic směrem na jih.

„Je třeba zajistit dostatek peněz a je
jedno, jestli z Evropské unie nebo Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury. Ale
také dohlédnout, aby byly připraveny
projekty, vykoupeny pozemky a mohlo
se stavět,“ nastínil Koníček.

S Babišem nepůjdeme

Komunistům vadí také vysoká cena
vody v některých městech a to, že velké
peníze z vodného a stočného odcházejí
do zahraničí. To se vztahuje také na zlín-
ské vodárny, které provozuje koncern
Veolia, konkrétně její dceřiná firma Mo-
ravská vodárenská.

„Města udělala chybu, že se vzdávala
podílů ve vodárnách. Viděla jenom pení-

ze, které za to dostala,“ domnívá se Koní-
ček. „Měla by teď udělat všechno pro to,
aby práva k vodárnám získala nazpět,“
míní. Současně ale na rovinu říká, že ten-
to proces ani případné zlevňování vody
jako poslanec nemůže ovlivnit. Myslí si
však, že stát by si měl cenu vody jako
strategické suroviny více hlídat.

Koníček, o němž jeho straničtí kolego-
vé i političtí konkurenti hovoří jako
o slušném člověku, byl poslední čtyři
roky v Poslanecké sněmovně předsedou
kontrolního výboru. Řešil tam opakova-
ně i exministra financí a šéfa hnutí ANO
Andreje Babiše, kterému hrozí stíhání
kvůli kauze Čapí hnízdo.

Babišovo hnutí před letošními volba-
mi i kvůli problému svého předsedy zau-
jalo roli komunistů v tom, že se k němu
ostatní strany negativně vymezují.

„Už se o nás před volbami tak nemlu-
ví, to je pravda. Nevím, jestli je to pro
nás lepší,“ uvažuje Koníček. „I negativní
reklama je totiž reklama,“ dodává.

Podle Koníčka komunisté do vlády
s Babišem (pokud bude obviněn) ne-

půjdou, i kdyby dostali nabídku. S mís-
tem v opozici jsou smíření, přestože jim
postupně ubývá voličů. To je však dáno
hlavně tím, že ve straně je více starších
lidí, kteří postupně umírají, a mladí je ne-
nahrazují v takovém počtu, což platí
i pro příznivce. Nicméně Koníček se neo-
bává, že by pokles mohl během let pokra-
čovat až pod hranici pět procent, která za-
ručuje vstup do Sněmovny.

„Za první republiky měla komunistic-
ká strana 10 až 15 procent. Má tady své
místo,“ je přesvědčený.

Domnívá se také, že KSČM má mladé-
mu člověku co nabídnout. Především po-
kud jde o práci, i když s jejím sháněním
aktuálně není kvůli nízké nezaměstnanos-
ti velký problém. „Sociálně spravedlivá
společnost a právo na práci je koncept,
který může mladého člověka oslovit,“
doufá Koníček.

Mezi jeho zájmy patří fotografování
mechorostů. Občas vyrazí s manželkou
na výlet, pěšky nebo na kole, ale častěji
se prochází mezi boršickými vinohrady
se psem.

Poslanec Vladimír Koníček je přesvědčený, že komunistická strana má své
místo ve společnosti. FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

LÍDŘI
POD LUPOU

Lídr komunistů ve
Zlínském kraji Vladimír
Koníček je známý jako
bojovník proti církevním
restitucím. Se svojí
stranou by chtěl
zvyšovat mzdy a zrychlit
výstavbu dálnic. Vadí mu
i vysoká cena vody.

Vladimír Koníček
■ 53 let, rodák z Uherského
Hradiště

■ Vystudoval obor fyzika
pevných látek na
Přírodovědecké fakultě UJEP
v Brně

■ Do KSČ vstoupil roku 1986, do
Poslanecké sněmovny
kandidoval poprvé v roce
2002, od té doby je poslancem
za KSČM

■ Je ženatý, má čtyři děti

V seriálu Lídři pod lupou
představujeme lídry relevantních
stran a hnutí ve Zlínském kraji,
kteří kandidují v podzimních
sněmovních volbách.
Dosud jsme představili: Jaroslav
Holík (SPD), Giuseppe Maiello
(Piráti), Jiří Procházka
(Svobodní), Petr Gazdík (STAN),
Kristýna Zelienková (TOP 09),
Stanislav Blaha (ODS) a Ondřej
Benešík (KDU-ČSL).

„Církev se snaží získat majetek,
za který už dostala zaplaceno“




