
Čestný předseda ODS, toho
času nadstranický prezident
Klaus, zase poté, co Ústavní
soud (složený z jím navržených
a Senátem s většinovým za-
stoupením senátorů za ODS
zvolených soudců) nevyhověl
jeho představám ve věci ústav-
nosti Lisabonské smlouvy, po-
hrozil opuštěním ODS a pod-
porou jiné, ještě pravicovější 
a ještě daleko víc protievropské
strany. 

Hrozí rozpad ODS. To by byl
opravdu pěkný dárek k Váno-
cům pro většinu občanů, kteří
svůj nesouhlas s »modrým«
způsobem politiky vyjádřili ve
volbách.  Účast ve volbách mě-
la smysl, řekli by si. 

Ale netěšme se předčasně.
Spíše to vypadá tak, že členové
ODS, a zejmé-
na její vrcholo-
ví funkcionáři,
naopak nic nepochopili a z ni-
čeho se nepoučili. Podle nich je
třeba spíše pokárat občany -
voliče, kteří to u krajských vo-
leb tak totálně »zvorali«.

Jak jinak si vysvětlit, že vý-
sledkem sebereflexe v oblasti
zdravotnictví je pokračování
Julínkových reforem schvále-
ním dalších zákonů ve vládě. 

Nebo je výsledkem poznání
vůle občanů opětovné převál-
cování opozice v Senátu a schvá-
lení smluv s USA o umístění
radaru a amerických jednotek

ve středních Čechách? Přesto-
že byli senátoři ODS vyzýváni,
aby počkali na názor nově
zvoleného amerického prezi-
denta a dubnovou konferenci
NATO? Ne, občané nás nezají-
mají, ve volbách se hluboce, ale
opravdu hluboce mýlili, jede-
me dál.

Je snad nejlepší reakcí na
žlutou kartu ve
volbách opě-
tovné drastic-

ké zdražování elektřiny? A to
ještě v době, kdy má ČEZ desít-
ky miliard zisku a jeho manaže-
ři stamiliónové odměny?

Nejlépe asi pochopil situaci
ministr vnitra Ivan Langer. Po-
licisté sice nemají na benzín
pro běžné služby, my ale vyho-
díme miliony korun a 680 no-
vých vozů zavezeme do Brna,
abychom mohli z vrtulníku vy-
fotit těmito auty vytvořený ob-
razec. Vrcholně efektivní na-
kládání s veřejnými prostředky.
To občané ocení a hned se urči-

tě budou cítit mnohem bezpeč-
něji .

Premiér a současný předseda
ODS Mirek Topolánek objíždí
sněmy ODS a vypadá to, že bu-
de zřejmě opět předsedou. Asi je
lepším řešením valašský samo-
rost, než pražský náfuka Bém.

Ale je tato »nevýměna« ve-
dení opravdu jedinou sebere-
flexí členů ODS? 

Pak si to tedy zapamatujme 
a přij�me 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 po-
stům v krajských radách to 
v mnoha krajích stvrdili i píse-
mně. Tak ještě zbývá, aby to
řekli také svému ministrovi 
a jeho mluvčímu. 
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Rozpad ODS - dárek k Vánocům?
Poté, co ODS katastrofálně prohrála ve volbách do zastupitel-

stev 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 Topo-
lánka 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.


