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Věta z nadpisu je rčením, které zná každé malé dítě. Členové Základní organizace Strany 
Zelených Plzeň 2 již poněkud povyrostli a dne 17.8.2011 vystoupili na veřejnost s tiskovou 
zprávou, v níž se distancují od politiky zelených na Šumavě, ale i od aktivit nevládních 
organizací typu Hnutí Duha a jejích příznivců. 

Sympaticky v tiskové zprávě zní především – cituji: „ Blokáda sanačních prací v NP Šumava 
a ostatní nátlakové akce proti vedení NP Šumava jsou pořádány zcela v rozporu s přáním 
domácího šumavského obyvatelstva, jak o tom svědčí petice, prohlášení, shromáždění 
místních občanů a podobné akce. Probíhá zcela klasické „o nás bez nás". Se šumavským 
„Mnichovem" nemůžeme souhlasit.“„Proto členská základna Strany Zelených Plzeň 2 
nesouhlasí s blokádou a ostatními nátlakovými akcemi spojenými s kůrovcovou kalamitou na 
Šumavě. Důrazně se distancujeme od chování členů Hnutí Duha a jim podobných organizací 
v této záležitosti!“ 

Tisková zpráva byla samozřejmě Správou Národního parku Šumava zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách, a také na facebooku. Reakce ekologických aktivistů jsou 
doslova nepřátelské. Například Martin Marek, předseda městské organizace Strany zelených 
v Plzni označil tiskovou zprávu za spam, která nemá na webu NPŠ co dělat. Mnohem dále 
zašel pak Ondřej Mirovský, předseda Strany zelených Praha 7. Doslovný přepis: „výše 
uvedené stanovisko nelze považovat za stanovisko SZ, neb bylo přijato v rozporu s našimi 
vnitřními předpisy! a je stanoviskem jen 3 členů... zbytek strany stojí za oficiálním postojem 
SZ, proto opakovaně požaduji odstranění tohoto stanoviska z profilu“. 

A výsledek? 

Petr Leitner, člen SZ Plzeň 2 k tomu uvádí: „Základní organizaci Strany zelených Plzeň 2 
byla rozhodnutím Předsednictva Strany zelených ze dne 25.8.2011 (na podnět aktivisty v 
blokádě a člena SZ Martina Marka ) pozastavena činnost s návrhem na zrušení SZ Plzeň 2. 
Pozastavení činnosti bylo rozhodnuto bez jakéhokoliv projednání této záležitosti se členy SZ 
Plzeň 2. Na odvolání proti tomuto rozhodnutí intenzívně pracujeme.“ 

Toto rozhodnutí na reputaci Straně zelených nepřidá. Zdá se, že je stranou aparátčíků, 
regulovčíků – která se neumí vypořádat s odlišnými názory. Pozastavení činnosti a vymazání 
základní organizace z politické mapy ČR je pro Stranu zelených nejjednodušším a konečným 
řešením. Svědčí o její politické nezralosti a nekompetentnosti. Ale také o neschopnosti 
pokory. 

Věty: „Na Šumavě jsme udělali chybu, omlouváme se“, se od vedoucích představitelů SZ 
pravděpodobně nikdy nedočkáme. 
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