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Jak je to doopravdy?
Jaroslav Šlechta (HaNo 2. 12. 2010)
V dnešním světě na člověka působí mnoho médií, která mohou ovlivňovat myšlení a formovat naše
názory. Je však na každém z nás, abychom posoudili, zda jde o myšlenku správnou a věcnou, nebo právě
naopak. Co jsem se však před nedávnem dočetl, mě opravdu zvedlo ze židle.
Na jednom internetovém levostředovém portálu jsem nemohl přehlédnout článek týkající se mj.
i situace, která vládne na levici. Autorem tohoto článku je člověk se soc. dem. smýšlením. V nemalé části své
stati se zabývá společenským systémem, který zde vládl až do roku 1989, tedy érou socialismu, ale jak se dalo
očekávat, nevykresloval ji zrovna růžově, nehledě na to, že vše špatně rozhodně nebylo! V další části se autor
začal zabývat současnou KSČM. Jak jsem tušil, nic dobrého jí nepřál. Neodpustil si ani nesmyslnou poznámku,
že komunisté jsou dnes spíše pro smích a že vyvolávají opovržení. Konstatoval, že KSČM je dnes na ústupu,
ba dokonce jí prorokoval, že jí preference brzy klesnou pod 10 %, a jedním dechem dodává, že tuto stranu tvoří
většinově předlistopadoví členové.
Ano, něco je sice pravda - podstatnou část členské základny tvoří dlouholetí členové a nemálo členů
nám vinou vysokého věku spíše ubývá, než přibývá, ovšem tato statistika nezahrnuje objektivně trend ve straně,
tzn. že nám přibývají noví členové více než ostatním stranám, což je jedna z pozitivních věcí. A co se týče
předlistopadových členů, tak podle mého názoru to jsou čestní lidé, protože nepřehazují kabáty podle toho, jaké
je zrovna počasí. K těmto členům antikomunistický autor dodává, že tito důchodci by však nebyli schopni
»zvrátit vývoj zpět k totalitě«, a dokonce učinil takové »vstřícné gesto«, že k těmto lidem cítí spíše »soucit«.
Velmi razantně však varoval před mladými členy KSČM, které nazval nebezpečím pro demokracii.
Použil takových slov, že se většinou prý jedná o »radikální, revolučně naladěné fanatiky, kteří nic nepochopili,
nepřečetli a vědomě překrucují fakta«. Nazval je bolševiky a dodal, že na toto označení jsou vlastně hrdí.
Neodpustil si, že jich je naštěstí málo a ČSSD označil za stranu, která by neměla připustit nárůst jejich síly.
Co říkáte? Vskutku levostředové! Fakta přece přepisuje úplně někdo jiný! Naštěstí jsou však v ČSSD i lidé,
kteří s takto primitivním antikomunismem nesouhlasí.
Vraťme se ale k záměru tohoto mého psaní a snažení. Jak vůbec autor může našimi mladými členy takto
opovrhovat? Proč se nezmínil o tom, že to jsou většinou mladí lidé, kteří mají sociální cítění, což v českých
podmínkách není zvykem, a na svůj věk stateční, neboť vstoupit do této levicové strany je dnes skutečně
»hříchem«!?!
Dovolím si jedno malé připomenutí, a to, že mladých lidí, kteří odpovídají tomu, jak je
antikomunistický autor onoho článku popsal, není v naší straně vůbec většina z těch, kteří tuto generaci
zastupují. Ano, tito lidé musejí být slyšet, že by však směřovali k potlačování lidských práv, je pro mě novinka.
Opak je pravdou, jsou to lidé, kteří plně souhlasí s demokratickým charakterem naší země, lidé, kteří potírají
veškeré násilí, včetně toho, co se v minulosti událo. Ať mi však antikomunisté vysvětlí, co je špatného na tom,
že nesouhlasí s kapitalismem, který společnost vykrádá ve prospěch jistých jednotlivců, a podporují společnost
založenou na socialistických hodnotách!?!
Budoucnost strany musí být v mladých a právě mladí naší budoucností skutečně jsou. Výjimkou je ale
jen ta hrstka mladých, která právě takovéto antikomunisty láká, dráždí a dává jim k tomu příležitost. Ano, teď
mluvím o té hrstce mladých, o tzv. stalinistech, kteří působili např. v KSM, nyní v SMKČ, a kteří tyto
demokraticko-socialistické hodnoty vlastně popírají, tito mladí radikálové moji podporu nemají, tudy cesta
nevede! Politika přece musí vycházet z realistických řešení, která tito horliví radikálové nenabízejí.
K těmto mladým já se nehlásím, ovšem k mladým, kteří patří do prvně jmenované skupiny, se přihlásím
hrdě rád!

