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Vážený pane předsedo, vážení představitelé ČSSD, 
 
děkujeme za Vaši dnešní reakci na výzvu k přejmenování KSČM. Doufáme, že jste silně umocnili tolik 
potřebnou debatu o vyrovnání se s komunistickou minulostí. S některými Vašimi důležitými výroky 
a hlavně činy ale stále nesouhlasíme a rádi bychom stručně zareagovali na dnešní tiskovou konferenci 
České strany sociálně demokratické: 
 

• Myslíme si, že političtí vězni a všichni občané ČR si zaslouží, aby bylo jasno: komunismus je 
zlo - i když je plíživé, tím spíše je ho potřeba správně pojmenovat. 

 
• Tolerance strany s názvem "nacistická" nebo "komunistická" by bylo v prvním případě 

výsměchem zavražděným židovským spoluobčanům a ve druhém případě je výsměchem 
umučeným politickým vězňům. 

 
• Nestraší nás návrat před rok 1989, ale zranitelnost před nějakou další extremistickou stranou, 

například po nějaké větší budoucí krizi. Naše děti musí vědět, že celý národ už jednou podlehl 
jakési podivné (a zprvu lákavé) "drogové závislosti", že se to tenkrát jmenovalo komunismus a 
že se jim to může stát v jiné formě znovu. Dlouhodobé vyrovnání se s minulostí je důležitější 
než kalkul, že nyní komunistická značka spíš většinu lidí odpuzuje. 

 
Na závěr bychom se vrátili k našemu přirovnání: 
 

• Není přece hlavním řešením soudit bývalé "drogově závislé" masy lidí za jejich jistě smutné 
skutky a osudy. Mnohem důležitější je tu chemikálii pojmenovat a vysvětlit dealerům, že nabízet 
drogu se nesmí. Upozornění! To není zásah do volného obchodu. To je základní ochrana 
spotřebitele i před dalšími "drogami". Také demokracii je občas potřeba hlasitě bránit, ale jak 
jsme si ověřili, je nutné to dělat včas.  

 
Rádi bychom o tomto i s Vámi diskutovali příští úterý opět ve 21 hodin na druhé pietní akci před 
Lidovým domem (rádi bychom také přijali pozvání k debatě například na zmíněné Masarykově 
akademii). Stále totiž není vyjasněný značný rozpor mezi Vaším dnešním sympatickým vystoupením a 
zřetelným ústupem před KSČM například na krajské úrovni. Bohužel to vypadá, jako byste v mnoha 
případech prostě na utrpení lidí za komunismu zapomínali například kvůli krátkodobějším 
programovým cílům. Nechápeme to, vždyť tlakem na KSČM pomůžete nejen sociální demokracii 
(kterou kvůli současnému postupu mnoho lidí zkrátka nechce a nemůže volit), ale i celé republice. 
 
Na názvu totiž vždy záleží. 
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