Rozpad ODS - dárek k Vánocům?
Poté, co ODS katastrofálně prohrála ve volbách do zastupitelstev krajů a do senátu, slyšeli jsme z úst jejich představitelů, že je
třeba se poučit, zlepšit komunikaci. Primátor Bém se odhodlal
po dlouhodobém okopávání kotníků vystřídat premiéra Topolánka v čele ODS, ten zase naopak prohlásil, že je třeba přitvrdit
a více prosazovat program ODS. Od té doby se hádají a až do
sněmu zřejmě ještě hádat budou.
Čestný předseda ODS, toho
času nadstranický prezident
Klaus, zase poté, co Ústavní
soud (složený z jím navržených
a Senátem s většinovým zastoupením senátorů za ODS
zvolených soudců) nevyhověl
jeho představám ve věci ústavnosti Lisabonské smlouvy, pohrozil opuštěním ODS a podporou jiné, ještě pravicovější
a ještě daleko víc protievropské
strany.
Hrozí rozpad ODS. To by byl
opravdu pěkný dárek k Vánocům pro většinu občanů, kteří
svůj nesouhlas s »modrým«
způsobem politiky vyjádřili ve
volbách. Účast ve volbách měla smysl, řekli by si.

ve středních Čechách? Přestože byli senátoři ODS vyzýváni,
aby počkali na názor nově
zvoleného amerického prezidenta a dubnovou konferenci
NATO? Ne, občané nás nezajímají, ve volbách se hluboce, ale
opravdu hluboce mýlili, jedeme dál.
Ale netěšme se předčasně.
Je snad nejlepší reakcí na
Spíše to vypadá tak, že členové
žlutou kartu ve
ODS, a zejmévolbách opěna její vrcholopolitika
tovné drasticví funkcionáři,
ké zdražování elektřiny? A to
naopak nic nepochopili a z niještě v době, kdy má ČEZ desítčeho se nepoučili. Podle nich je
ky miliard zisku a jeho manažetřeba spíše pokárat občany voliče, kteří to u krajských voři stamiliónové odměny?
leb tak totálně »zvorali«.
Nejlépe asi pochopil situaci
Jak jinak si vysvětlit, že výministr vnitra Ivan Langer. Posledkem sebereflexe v oblasti
licisté sice nemají na benzín
zdravotnictví je pokračování
pro běžné služby, my ale vyhoJulínkových reforem schváledíme miliony korun a 680 noním dalších zákonů ve vládě.
vých vozů zavezeme do Brna,
Nebo je výsledkem poznání
abychom mohli z vrtulníku vyvůle občanů opětovné převálfotit těmito auty vytvořený obcování opozice v Senátu a schvárazec. Vrcholně efektivní nalení smluv s USA o umístění
kládání s veřejnými prostředky.
radaru a amerických jednotek
To občané ocení a hned se urči-

tě budou cítit mnohem bezpečněji .
Premiér a současný předseda
ODS Mirek Topolánek objíždí
sněmy ODS a vypadá to, že bude zřejmě opět předsedou. Asi je
lepším řešením valašský samorost, než pražský náfuka Bém.
Ale je tato »nevýměna« vedení opravdu jedinou sebereflexí členů ODS?
Pak si to tedy zapamatujme
a přijme jim říci svůj názor
ještě jednou u dalších voleb.
Budou už v červnu, tentokrát
do evropského parlamentu.
Ale jednu dobrou zprávu pro
občany bychom přece jen měli:
mnoho krajských zastupitelů
ODS již uznalo, že poplatky
v nemocnicích a lékárnách jsou
nemravné. A kvůli svým postům v krajských radách to
v mnoha krajích stvrdili i písemně. Tak ještě zbývá, aby to
řekli také svému ministrovi
a jeho mluvčímu.
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