Nechceme politruka hejtmanem, vyzývá nově petice
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Šestice lidí sepsala otevřený dopis, ve kterém vyzývají krajské zastupitele, aby nevolili do čela kraje současného prvního náměstka
hejtmana Václava Šlajse (ČSSD). Ten by mohl nahradit v křesle hejtmana Milana Chovance (ČSSD), který si ze dvou politických funkcí
vybral tu novou, poslaneckou. Autorům otevřeného dopisu, který současně slouží jako petice, vadí, že Šlajs byl nejen členem KSČ před
rokem 1989, ale že skoro 20 let byl důstojníkem Československé armády, v níž působil jako náčelník politického oddělení, tzv. politruk.

Náměstek hejtmana Václav Šlajs by se mohl stát novým hejtmanem. | Autor: Jindra Radová - KÚPK

Autorům otevřeného dopisu, pod kterými je podepsán například vysokoškolský profesor Tomáš Hirt nebo chartistka Silvestra Chnápková vadí také to,
že Václav Šlajs ještě v roce 1989 zdárně ukončil studium na Vysoké škole politické ÚV KSČ.
„Jsme hluboce přesvědčeni, že takový člověk nepatří na tak vysokou a významnou pozici. V případě Václava Šlajse se nejedná o mladický
omyl nebo krátkou koketerii s komunistickou stranou, ale o vědomé spojení dospělého života s aktivní službou diktatuře systematicky
pošlapávající lidská i občanská práva a svobody. Zabraňte tomu, aby hodnoty, které Václav Šlajs svým životem symbolizuje, stanuly jeho
prostřednictvím v čele Plzeňského kraje,“ stojí v dopise.
Celé znění otevřeného dopisu.
Otevřený dopis se na internetu objevil ve čtvrtek 7. listopadu a za necelých 24 hodin se pod něj podepsalo více než 250 lidí.
O otevřeném dopise už ví i Václav Šlajs, podle kterého některá média o něm přinesla v poslední době nepřesné nebo lživé informace.
„Tam se objevilo, že jsem byl náčelníkem politického oddělení divize nebo že jsem byl zástupce velitele pro věci politické na různých
stupních, to pravda není. Pravdou je to, že jsem byl 14 let členem KSČ a v letech 1981 až 1985 jsem byl předseda útvarové organizace.
V letech 1985 až 1989 jsem vystudoval vysokou školu politickou,“ vysvětluje Šlajs.
„Po roce 1989 se zrušily politické orgány, které se jmenovaly výchova a kultura a já jsem se 1. února 1990 stal náčelníkem oddělení výchovy a kultury
na divizi. Tady nám začali říkat novodobí politruci a od té doby mám nálepku politruk,“ dodává.
Pokud bude na pozici hejtmana nominován, nehodlá se nominace vzdát. „Je pochopitelné, že vždy budou existovat lidé, kteří moji případnou
kandidaturu budou zpochybňovat. Tyto lidi určitě vnímám, ale nemůže mě to odradit, protože já sám vím, jak si hodnotím svůj život. 20 let
jsem členem sociální demokracie, byl jsem zastupitelem města, kraje, byl jsem poslancem a myslím, že můj porevoluční život jasně ukazuje, jak
jsem na tom názorově a jaké hodnoty hájím,“ zakončuje Václav Šlajs.
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