
Můžeme dlouze diskutovat o tom, jestli bylo nejlepším řeše-
ním, že Topolánkova vláda nezískala důvěru právě v době před-
sednictví Evropské unii. Nebylo. Mělo to být dávno předtím.
Nebo spíše tato vláda neměla nikdy vzniknout.

Nejhorší vláda v historii ČR končí

tizovat zdravotní pojiš�ovny již
naštěstí nestihl. To by mělo
mnohem větší následky než tři-
cetikorunové poplatky.

Byla Topolánkova vláda úspěš-
ná alespoň v Evropské unii? Me-
diálně by to tak
mohlo vypadat.
Vždy� sám To-
polánek nalítal tisíce kilometrů,
aby obnovil dodávky plynu do
Evropy. Snad z únavy si nevšiml
ukrajinského nedomluveného
dodatku, a tak až německá kanc-
léřka byla úspěšná. Ani se tolik
nenalítala. Méně se lze chlubit
urážkou některých států slavnou
Entropou a posláním prezidenta
USA Obamy do pekel několik
dní před jeho návštěvou Prahy.
A tak se nakonec možná ukáže,
že jediné, co po našem předsed-
nictví zbude, je ostuda a více než
třímiliardový účet. O jeho výši
se zatím nepíše, ale co mohlo to-
lik stát? Snad cukr, kterým jsme
to Evropě náležitě osladili?

Poj�me se však podívat také na
konkrétní důsledky vládnutí této
vlády na náš region a město. 

Jak je možné, že vláda ODS,
která uznává jen vyrovnaný roz-
počet bez dluhů, uzavřela mno-
hem více smluv na dopravní ak-
ce, než na které má peníze? Pro-
to mají obyvatelé našeho kraje 
a města žít několik let na stave-
ništi? V prašnosti, již tak neú-

nosné? Proto
má být stavba
dálnice D47 za-

konzervována, což bude daňové
polatníky stát spoustu peněz?

Jak je možné, že ministr finan-
cí Kalousek, Topolánkova jed-
nička v Evropě, povolil interne-
tové sázení? A také protiprávně
povoluje do měst, kde je to zaká-
záno vyhláškami, videoloterijní
terminály, přestože to nebylo
předtím možné, a zákon se ne-
změnil? Kdo za to co dostal? Že
by vláda, vzniklá na korupci, byla
vládou korupční? Jak je možné,
že si Kalousek do poslední chvíle
nevšiml ani celosvětové krize a na-
vrhl rozpočet, který  i v prosinci
počítal s téměř 5% nárůstem? Ne-
jen stát, ale i kraje a obce nyní bu-

dou mít mnohem nižší příjmy. Pa-
matujme si tuto neprofesionalitu!

Tato vláda připravila nemoc-
né o nemocenskou. Nejen za prv-
ní tři dny, protože neplatí v ter-
mínu ani potom, stejně jako dlu-
ží mateřskou! Tisícům lidí. Nají
se tito lidé Nečasovy omluvy?

Pod stůl naštěstí nyní spad-
nou další vládní návrhy, napří-
klad nesmyslný Bursíkův zákon
o odpadech, který zdražoval ce-
nu za jeho ukládání, také návrh
umožňující bezdůvodnou výpo-
vě� z nájmu bytů… 

Ještě litujeme pádu této vlá-
dy? Padla i díky krajským a se-
nátním volbám, kdy jí občané
vystavili žlutou kartu. 

A vědí vůbec občané o tom, že
ODS s bývalým hejtmanem To-
šenovským v čele přenechala kraj
se zadluženými nemocnicemi, ne-
opravenými školami a velmi ztrá-
tovým letištěm? A s dluhem?

Zanedlouho budou další volby
- do Evropského parlamentu. 
A asi na podzim volby sněmov-
ní. Vystavme ODS červenou kar-
tu. Nebo opět chceme vládu To-
polánka, Julínka a Langra?

Petr Vícha , MO ČSSD

pol i t ika

Přestože byla vládou špatnou,
dostala od ČSSD několik mož-
ností k jednání o společném po-
stupu v době předsednictví. Její
arogance však byla silnější. Pro-
to je dobře, že se poroučí do dě-
jin.Vznikla na přeběhlictví a po-
litické korupci, a tak také celou
dobu jednala. Zavedla neskutečně
špatnou politickou kulturu. Zpo-
chybnila nestrannost policie, stát-
ních zastupitelství a soudů, kte-
ré by měly být zárukou demo-
kracie. Bude dlouho trvat, než
tyto orgány opět získají důvěru
veřejnosti. 

Chtěla zasáhnout i do svobo-
dy médií - a na pokusu o jejich
zneužití také skončila. 

Zavedla poplatky ve zdravot-
nictví, které se staly symbolem
vládní arogance. Dalo se totiž do-
hodnout na užitečném kompro-
misu, i veřejnost některé platby
z principu neodmítá.Ministr Julí-
nek však nechtěl o kompromisu
ani slyšet. Proto skončil. Zpriva-


