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 Чешки министар спољних послова је на разговор позвао руског амбасадора у Чешкој
због, како је оцењено, увредљивих изјава руских званичника после најаве о уклањању
статуе совјетског маршала у Прагу.

  

  

 У августу су прашке градске власти одлучиле да сакрију иза скела споменик совјетском
генералу Ивану Степановичу Коњеву, у шестој општини Прага, као начин да га заштите
од честог скрнављења, што је изазвало оштре реакције Москве. Руски министар културе
Владимир Медински је тада назвао председника шесте прашке оптштне Онџеја Коларжа
гаулајтером, што је назив за регионалног званичника нацистичке немачке партије за
време Другог светског рата.

  

Док се у Русији Коњев сматра херојем, бројни Чеси га виде као симбол угњетавања у
совјетско време.

  

Он је водио трупе Црвене армије које су ослободиле Праг од нациста 1945, али је такође
био одговоран за гушење мађарског антисовјетског покрета 1956. Коњев, који је умро
1973, такође је имао улогу у репресији коју је совјетска влада спровела 1968. за време
Прашког пролећа.

  

Заменик чешког министра спољних послова Алес Шмелар позвао је руског амбасадора
Александра Змеевског да протестује због "неистинитих и увредљивих" изјава једног
руског министра упућених председнику једне у општине у Прагу, саопштило је чешко
Министарство спољних послова.

  

Спорни споменик често је на мети вандала па је председник општине сакрио статуу
скелама као најбољи начин да је заштити.

  

Прашке власти одлучиле су јуче да замене статуу Коњева спомен обележјем у знак
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ослобађања Прага за време Другог светског рата. Ћерка руског генерала рекла је за
чешке медије да би његова статуа могла да буде пребачена у Русију.

  

(Бета)
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