ODS a radikálové v jejich řadách
Plzeňský primátor zakázal pochod radikálů. Ti na něj podali trestní oznámení. Plzeňský primátor je členem ODS a držím mu palce, aby situaci zvládl. Na jeho místě bych, ač
jsem člen ČSSD, postupoval naprosto stejně,
také jsme v minulosti podobný pochod nepovolili a měli s tím potíže.

skutečnost, že se jedná o člena bývalého, o to více se divím bohumínské ODS.
V jednom z loňských čísel OKA jsme totiž
mohli číst štvavé články jejich čerstvého člena
pana Martina Bacíka, v dalším už informaci, že
se dokonce stal členem místní rady ODS. Pan
Bacík byl organizátorem akcí radikálů v Bohumíně. I té, kterou jsme zakázali,
politika
V komunální politice nás stracož rovněž mělo soudní dohru.
nickost příliš nerozděluje a tento
A navíc byl souzen za maření
případ jen ukazuje, jak obtížné to někdy máme.
komunálních voleb, když na kandidátní listině
Při nejasné legislativě musíme často volit mezi
byli uvedeni lidé, kteří o tom ani nevěděli a jedvěma zly, nezavděčíme se všem a k trestnímu
jichž podpisy byly falšovány.
oznámení, za něž se neplatí žádný poplatek, neKdyž se o tohoto člena začala zajímat média,
mají nespokojenci daleko. A člověk pak chodí
nenašla však většina místních funkcionářů
na policii k výslechu, dokládá důkazy, potřebuje
ODS ani odvahu se přiznat, že to o něm věděli.
právníky… to vše s nejistým koncem.
A nemohli nevědět, když pan Bacík figuroval jaA cením si kolegů, kteří nezvolí pro ně nejjedko člen Národní strany na oněch »falšovaných«
nodušší a opatrnou možnost a jdou pro dobrou
volebních lístcích. To je na tom bohumínská
věc i do osobního rizika.
ODS opravdu tak špatně? To by byla tragédie
Ale do ODS si přece rýpnu, ale pro jejich dobpro ně, ale i pro nás. Potřebujeme pro svůj růst
ro. Organizátorem akce radikálů v Plzni byl býkvalitní opozici.
valý člen ODS. Oč lepší je pro plzeňskou ODS
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