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Letní období pomalu končí, mítinky pod širým nebem se v souvislosti s počasím omezí
a my stojíme před skutečností, jak ovlivnit nazírání a myšlení občanů na to, co se v naší
republice děje. Je sice pravda, že se mítinků zúčastňují členové naší strany i její sympatizanti,
které však nemusíme přesvědčovat, ale mimo dosah našeho působení zůstává velká část
občanů, kteří jsou dennodenně negativně ovlivňováni mediálními prostředky.
Zde zvláště vyniká, bohužel, veřejnoprávní ČT, jejíž publicistické pořady si osobují
za poplatky diváků, tedy i nás, právo na „jedině správné“ hodnocení událostí, zvláště
historických. I JUDr. Jumbr, bývalý československý diplomat, se rozhodl napsat otevřený dopis
řediteli ČT, v němž nazývá pořady správnými jmény. Podobné pocity máme i my. Např.
v pořadu ČT24 v neděli 16. 9. po 21. hodině moderátoři obvinili bývalý SSSR z vývoje
poválečné situace a ve srovnání s USA se to podařilo jen díky špionáži a rozpoutáním dalšího
kola horečného zbrojení. V pořadu se objevily i další neomalenosti. Byl to pořad plný polopravd,
od kterého divák, vyrostlý v oné době, odchází znechucen. Jak asi působí obdobné pořady
na vědomí mladých lidí, kteří ta léta neprožili, si nedělejme iluze. Podléhají, nemůžeme jim to
mít za zlé, když naše možnosti jsou velmi omezené, ba téměř žádné. A pokud se nám
naskytnou, nedokážeme je využít.
Máme na mysli např. vystupování členů ÚV KSČM ve sdělovacích prostředcích, kde je
nutné si uvědomit, že čas jsou peníze a každá vteřina bez pádné argumentace hraje v náš
neprospěch. Srovnejte např. vystupování pana Zaorálka (ČSSD) a našich představitelů. Než se
dostanou k podstatě problému, kamera a možnosti využít drahocenný čas k argumentaci končí.
Takový hazard s časem nás mrzí.
Zároveň máme zato, že naši poslanci nevyužívají dostatečně interpelací v PS na členy
vlády. Trvale „obtěžovat“ tyto pány a požadovat jednoznačné konkrétní odpovědi na své
interpelace je nezbytné. Za dění v naší vlasti jsou přece odpovědni oni a jejich legislativci, nebo
snad už jen Brusel?
Při této příležitosti vyslovujeme poděkování redakci HaNo za to, že nám v poslední době
dává k dispozici dobře obsahově i graficky zpracované stránky, které velmi rádi zveřejňujeme
v našich vývěsních skříňkách. Nešvarů v republice je mnoho, vhodných míst k naší prezentaci
málo, nechť tedy naše skříňky jsou plně využity.
Víme, že politická i mezinárodní situace pro nás, členy KSČM, není jednoduchá,
chápeme i problémy vedení strany, ale nyní na prvním místě je ještě více nutná iniciativa a naše
pádná argumentace nejen v HaNo, ale i v dalších mediálních prostředcích a je třeba k tomu
využít každou sebemenší možnost.
Václav Volfík, ZO KSČM Postřekov
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