Vyjádřit podporu vládě rovná se virtuální
sebevraždě.
V našich končinách je totiž daleko více IN nadávat na ty darebáky a zloděje, zprava zleva
čert to vem, ostatně poslední výlev šéfa odborářů Zavadila je jen takovou hodně
smradlavou houbou, pod kterou se rozlézá nenávistné podhoubí. My tu nakonec
nadáváme rádi, nadáváme dobře. A na všechno. Když je horko, tak moc horko, pivo je
drahé, cesty hrbaté a ten sejra je málo uleženej. A v televizi už zase dávají kulový.
Těch nenávistných článků a útoků na vládu je už tolik, že je až s podivem, že lidi dál jezdí
na dovolené, chodí do práce a posedávají na zahrádkách restaurací u letního piva a
pohody. Když se projedete zeměmi českými třeba na kole, neboť z déjedničky toho moc
vidět není, zjistíte, že tu pulzuje úplně normální život a že se tu máme opravdu nejlépe v
celé historii zemí koruny české. Jen ta podivná nenávist, která rozděluje lidi jako mor ve
středověku, ta tu má kdesi svůj zapšklý brloh. Dá se jí ubránit i přes každodenní trápení s
ne zrovna snadným životem v demokratické zemi - tu volbu má každý.
Jakkoli bývá Petr Nečas označován za slabého premiéra, a možná to tak i ze začátku
bylo, pomalu získává půdu pod nohama. Je na něm patrný vývoj od naivního a nesměle
formulujícího politika k silné osobnosti nejen se schopností uřídit obtížný koaliční tým, ale
přinášet i vize a hlavně - neuhnout nátlaku a vydírání protivníků. Pokud vydrží, mohl by
se z politika přerodit ve státníka, který nám tady už dlouho chybí.
My lidi bychom rádi rychlá řešení, ale daleko víc než výkřiky ze tmy typu třináctých
důchodů a jiných populistických nesmyslů, jsou důležité dlouhodobé trendy. Dnes
konkrétně všechno, co bude snižovat státní dluh, podporovat růst privátní sféry a
maximálně snižovat státní aparát, až na nezbytné minimum. Včetně privatizace části
zdravotní péče, placeného školství a dalších "služeb státu", o kterých se naivně
domníváme, že je máme zadarmo. Když se podíváte na svou výplatní pásku a na odvody
do státní bezedné díry, bude vám jasné, co to ve skutečnosti ono "zadarmo" je.
I když je tato vláda prolezlá korupcí, ostatně jako celé horní patro politiky, má potíže,
koaliční spory i kauzy, i přes to si přeji, aby vydržela co nejdéle. Je to jediná obrana proti
případnému nástupu levice, který by pro Česko znamenal v dlouhodobém horizontu
skutečný problém. Za pět až deset let budou prosperovat jenom země, které se svých
dluhových problémů zbaví a je to nutné udělat včas. Tedy ihned. S levicí
reprezentovanou Bohuslavem Sobotkou bychom se opět vrátili k životu na úkor těch, co
přijdou po nás.
Držím Petrovi Nečasovi palce a věřím, že vydrží přinejmenším do příštích voleb. I přes
nepřízeň doby a škarohlídů, i přes to, že vyjádřit podporu vládě není IN a že tím páchám
onu virtuální sebevraždu.
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Blíží se máj, odborářů čas
Venku je krásné jaro a na víkend hlásí rosničky příjemné teploty. Je čas odborářů. Šance
na to, že si lidé zblízka i zdaleka udělají výlet do matičky Prahy, zadarmo pochopitelně,
rapidně stouply. A tak pan zavadil nakoupí autobusy, mávátka i kompars a zablokuje
Prahu.
Není to zdaleka o touze velkého množství lidí spravovat věci veřejné, nedej bože k
tomuto dílu jakkoli přispět dílem vlastním. Je to o nadávání, je to o manipulaci s davem a
šíření blbé nálady. Je to o politických rukávech pana Zavadila a dalších odborových
bosů. Je to o mandátu, který neexistuje.
Něco jiného je, když odbory v jedné fabrice, například ve Škodovce, vyjednávají
podmínky pro tisíce tamních zaměstnanců. Tam je jejich role do jisté míry pochopitelná, i
když v jednadvacátém století si myslím, že i tady je to jen nepříjemný přežitek století
devatenáctého. Poctivý a slušný zaměstnanec se hájit nemusí a už vůbec si nemusí platit
obtloustlé mluvčí typu bose Zavadila, aby za tučný honorář za něj někde žvanil. Mluví za
něj dobře odvedená práce.
Odbory jsou dnes skvělou startovací pozicí politické kariéry, ovšem bez jakékoliv
zodpovědnosti. Příkladem jsou pánové Špidla, Dušek, Falbr, Škromach, Štěch a mnoho
dalších, kteří končí buď v senátu nebo rovnou v Bruselu, kde v podstatě nedělají nic a
kde tak nějak na své demonstrující ovečky zapomněli. Už je dnes nepotřebují, mají
vyděláno na zbytek kariéry, a paradoxně budou doživotně placeni z daní těch
nešťastníků, ke kterým buráceli z tribun při minulých demonstracích.
Nebydlím v Praze, ale kdyby jo, kdybych díky odborářům nemohl do svého krámku
dovézt jedinou bedýnku rajčat, odvézt klienta nebo jakkoli jinak svobodně podnikat nebo
se pohybovat, zažaloval bych Zavadila. A měl by to udělat každý, neboť tento člověk ani
odbory samotné nejsou oprávněni do politiky zasahovat a už vůbec ne brát si ostatní
občany jako rukojmí.
Neobhajuji tady vůbec vládní politiku a to přesto, že jsem tuto vládu volil. Jejich počínání
je tristní a zaslouží si důraznou a kvalitní opozici. Myslím skutečnou politickou opozici,
nikoliv davy křiklounů řízených samozvanými výzvami či odboráři. I pan Zavadil by mohl,
pokud mu opravdu záleží na blahu obyčejných lidí, do politiky vstoupit a věci veřejné kvůli
svým ovečkám měnit k lepšímu. Jenomže na to je třeba "mít gule" a nejen velkohubou
rétoriku a laciné nadávání na mítincích s párky a pivem za cizí peníze.
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