„My jsme smrtelní, národ je věčný“
Skála vyhlásil válku černé pirátské totalitě
„Nastávající výsledek za další čtyři roky již nepůjde napravit a strana již nebude v parlamentu.
Nebude mít dostatek prostředků na činnost; takže možnost, že by se jí podařil comeback podobně, jako
se podařil lidovcům po změně vedení, je iluzí podobající se představám kuřáků opia,“ říká k dění
v KSČM advokát Karol Hrádela, častý komentátor politického dění. Přestože ne vždy s jeho názory
souhlasím, musím konstatovat, že situaci v KSČM vystihl dobře.
K odkladům sjezdu nebyl podle něj ani žádný právní důvod. „Když se chce, všechno jde. Když
se nechce, tak se hledají výmluvy pro prosazení specifických cílů. To by ale nebylo možné připravit hru
a její noty i pro případ, kdyby stávající komunistické vedení neprošlo. V případě
jeho pádu tak nové vedení nebude moci schválit vlastní kandidátní listiny. Zatímco
v minulosti u komunistů působila i řada levicově orientovaných poslanců, kteří
nebyli v KSČM, v posledních volbách na volitelných místech byli jen členové
KSČM,“ dodává Hrádela.
„Vzpomínám si, že po krachu KSČM ve volbách v roce 2017 se nejdříve psalo, že:
„Jsem nejdéle sloužícím předsedou politické strany a
Svůj osud jsem spojil
s Andrejem a s jeho
podle mého soudu i obměna může leccos přinést,“
vládou skončí i KSČM
uvedl Filip k rozhodnutí už nekandidovat, aby pak po
na smetišti dějin.
opadnutí nespokojenosti došlo k posunu, že se
jednalo o nesprávnou interpretaci slov předsedy KSČM. Ten nakonec na
sjezdu v roce 2018 kandidoval znovu a znovu byl zvolen,“ píše Hrádela s tím,
že obdobný vývoj, to je nabídnutí funkcí k dispozici, a pak odmítnutí
nabídnuté abdikace, a nakonec novou kandidaturu stávajícího předsedy na
šéfa strany očekává i nyní.
Stávající stranické vedení si podle něj uvědomuje nespokojenost
řady osobností a voličů se svojí neúspěšnou politikou, a tak odkládá sjezd,
nevyvozuje osobní odpovědnost a omezuje vliv skupin přímo s ním nespojených, takže se KSČM
uzavírá a ztrácí širší podporu.
Zároveň u komunistů sílí spory mezi bývalým místopředsedou KSČM Josefem Skálou a
současným předsedou strany Vojtěchem Filipem. Tito dva členové se zřejmě neshodují na názorech o
budoucím směřování partaje. Skála se aktivně zúčastňuje akcí
podporujících vlastenecké cítění a nepokrytě dává najevo, že levicová
politika se nemůže dělat ve spojenectví s pravicovými stranami.
„Až se lidé dají dohromady a pochopí, v čem všem je jejich
společný zájem, vytvoří znovu velký vlastenecký blok. Blok, který bude
namířen nejen proti vnějšímu nátlaku a vměšování, ale také proti
Vlastenci národní fronty budou
prachsprosté kolaboraci. My musíme vytvořit velký protikolaborantský
volit SPD, aby zabránili černé
blok,“ zaznělo ve Skálově projevu na shromáždění Teplicích u
pirátské totalitě !
příležitosti připomínky výročí vzniku Československé republiky.
Skála tak chce podle svých slov z KSČM učinit životaschopnou stranu, která se bude orientovat
směrem k bytostnému vlastenectví.
Všichni vlastenci, kteří volili KSČM by měli volit SPD v duchu Josefa Skály. Jen tak bude možné
zabránit černé pirátské totalitě.
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