
Účastníkem »sloních tanečků
v porcelánu« je ve sněmovně 
i poslanec Alfréd Michalík. Poté,
co se vrátil z jednání poslanecké-
ho klubu, navazujícího na zasedá-
ní předsednictva ČSSD, které
odmítlo »noční vládu«, jsme jej
15. dubna požádali o rozhovor:
■ Co se vám vybaví, když řeknu

vládní krize, její příčiny a průběh?
Kdybych měl odpovědět dvě-

ma slovy, tak řeknu, že všechno
je jinak. To co do národa média
už dva měsíce hustí, je prostě
svého druhu náborová kampaň 
s názvem vládní krize. Začalo se
o ní mluvit hned po plamenném
vystoupení pana Kalouska, kte-
rý po premiérovi požadoval zdů-
vodnění, kde vzal peníze na byt.
Myslím, že te�, po dvou měsí-
cích omílání stejného refrénu, už
většina lidí pochopila, že to byl
pouze zástupný problém. Nešlo
a nejde o nic jiného, než o moc a
vládnutí. KDU-ČSL je strana,
která vládne ráda a její lídr pan

Kalousek je momentálně spojen-
cem vládychtivé skupiny v ODS,
které, za předem předjednané
prebendy, pomáhá dostat se co
nejdřív k veslu.
Tato skupina
přešla do útoku
hned poté, co jsme začali veřejně
odhalovat negativa jejich modré
šance ODS. Využila chyb Sta-
nislava Grosse při neš�astném
zdůvodňování původu financí
na byt i omlouvání podnikatel-
ských aktivit své ženy a rozjela
parádní šou, jejímž jediným 
smyslem je znemožnit ČSSD,
vyvolat předčasné volby a pře-
vzít moc. Stejné otázky jako na
Grosse by přitom mohly zaznít 
i na samotného Kalouska - jak je
to s bytem jeho ženy a s údajnou
směnkou na šest a půl milionu... 
■ Mám tomu rozumět tak, že to

všechno oni, ti špatní, zatímco
vy nic, vy muzikanti?! 
To určitě ne, naše strana

udělala a dělá chyby. Jsme strana

demokratická, naše jednání jsou
otevřená, členové vyjadřují své
názory, někdy hodně nahlas a
hodně kriticky. A když pak ještě
přetřásáme své vnitřní problémy
mimo stranickou půdu, vypadá
to, že jeden táhne hot a druhý
čehý. Celá tato kampaň kolem
vládní krize, podporovaná médii,
by neměla naději na úspěch, kdy-

by se ČSSD
chovala jednot-
ně a sebevědo-

mě jako úspěšná politická stra-
na. Naše vnitřní problémy nevy-
řešil ani sjezd. A tak dnes sto-
jíme před situací, kdy pět členů
vlády podalo demisi. Část vlády
chce jít do rizika menšinové
vlády, část je pro sestavení úřed-
nické vlády a předčasné volby,
zbytek chce zachovat stávající
koalici s KDU-ČSL a US-DEU.
■ Te� jsme vlastně v situaci, 

kdy nic není jasné, ale všechno
je možné. Zkuste si zavěštit,
jaký bude další vývoj...
Určitou změnu v chování a ko-

nec našemu věčnému ustupo-
vání požadavkům lidovců nazna-
čilo jednání předsednictva ČSSD
14. dubna. Zabránilo potupné
dohodě, která byla jednoznač-

ným vítězstvím pana Kalouska.
Ten vyzobal lukrativní minister-
stva jako rozinky a dosáhl přesně
toho, co od počátku zamýšlel - 
i v televizních šotech bylo vidět,
že se měl co držet, aby na naše
vyjednavače nedělal dlouhý nos.
Te� se na ČSSD všichni sesypali
a obviňují nás, že hrajeme divad-
lo, že jsme vlastně vůbec nechtěli
o nové vládě konstruktivně jed-
nat. Ale tak to není, pravda je
taková, že náš vyjednávací tým
nenaplnil zadání, aby v nové vlá-
dě nebyli ministři, kteří podali
demisi, a stranické špičky.

Politika je uměním možného,
takže si dnes netroufám předví-
dat výsledek jednání o nové vlá-
dě. Tři možné scénáře vývoje
jsem tu už nastínil. Já preferuji
takové řešení, které umožní
ČSSD zachovat tvář a důstoj-
nost a »dovládnout« do řádných
voleb. Už žádné ústupky pánům
Kalouskům a spol., zato důrazně
prosazovat náš volební program.
Protože právě díky svému pro-
gramu dostala sociální demokra-
cie důvěru voličů. A mělo by pro
nás být zásadní v tomto bodě
nezklamat. 

Připravila: Mirka HRBÁČOVÁ

Rozhovor s poslancem Michalíkem o vládní krizi

Babo, ra�: opravdu to myslí všichni upřímně?
Obecné znechucení naší politickou scénou dostoupilo vrcholu.

Podle průzkumů je důvěra občanů v politiku na nejnižším bodu
od roku 1989 - s výjimkou roku 1997, kdy padla druhá Klausova vláda.
Odevšad slyšíme o vládní krizi, z obrazovky se na nás culí superspra-
vedlivý pan Kalousek, káže o vyšším principu mravním, zatímco
mu jde jen o vládnutí - je jedno s kým a proti komu. A upřímný
mladík premiér vypadá zdrchaně. Politici jsou zase naplno zabráni
do svých her bez hranic a na hlas lidu - hlas boží - zvysoka kašlou. 

politika


