
Vyměňte politiky
Pátek, 21 Květen 2010 11:29 - Aktualizováno Neděle, 30 Květen 2010 05:27

Do voleb do poslanecké sněmovny nám zbývá posledních 7 dní. Někteří z nás si to
uvědomují více, někteří méně. Stejně jako si málo z nás uvědomí co svým hlasem
způsobí, či nikoliv. Volební právo je svobodné a každý se může rozhodnout po svém, zda
půjde k volbám, či nepůjde. Nikdo by neměl nikoho strašit tím, že pokud nepůjde, volí
komunisty, jak tomu bývalo v minulosti. Pokud se volič rozhodne jít volit i zde má své
právo volby. Různé kampaně politických stran a uskupení jen mohou pomoci aby si
vybral z mnoha z nich. Existuje i kampaň – Vyměňte politiky.cz - , která nás nenabádá
volte tu či onu stranu. Cílem této kampaně je vyměnit současný dvojblok ODS a ČSSD,
za prakticky nové strany a nové tváře.

      

Poukazuje na to, že z těchto stran se člověk ničeho nového a svěžího nedočká. Dokonce
se nebojí říci, že mnoho politiků z těchto stran se kamarádí se zločinci a vrahy. Tváří
kampaně jsou lidé s vysokým morálním kreditem a tedy lidé, kteří něco v minulosti
dokázali, zejména v boji proti komunistické moci. Např. Jiří Stránský – scénárista a
spisovatel (Zdivočelá země), Marta Kubišová, Dana Hábová – tlumočnice a překladatelka,
Viktor Preiss – herec, či muzikanti Aneta Langerová, Dan Bárta, David Koller či v
poslední řadě populární kapela Nightwork s Vojtou Dykem. Těmto lidem a mnoha dalším
jde o to, aby nežili v zemi, kde vládne korupce a soudní mafie. Pokud si rozumný člověk
poskládá v hlavě volební kampaň ODS a ČSSD, výsledkem je pouze mediální útok na
soupeře. Slyšíme jen Nevolte Paroubka, nebo naopak Nevolte Nečase (předtím
Topolánka). Ono je to i logické. Volebním slibům těchto stran přeci nemůže nikdo věřit!
Proto raději nic neslibují, nýbrž jen útočí na druhé. V neposlední řadě jsem se pousmál
nad jedním plátkem ODS ve své schránce, kde se cituje „fousatý“ vtip, alespoň 15 let
starý. Neboť už dříve kolovala otázka „jaký je rozdíl mezi Klausem a Bohem? Bůh si
nemyslí že je Klaus.“ Modří si vyměnili Klause za Paroubka a máme stejný vtip. Možná se
mu budeme smát i za dvacet let až bude kandidovat nějaký Novák. A pokud se podíváme
i na místní třebíčský dvojblok ODS a ČSSD, je to pořád na stejno. Také samá lež. Sliby se
neplní a ODS sedí v koalici s ČSSD i KSČM. Nelze se tedy divit, že mnoho lidí se přidává
a podporuje kampaň Vyměňte politiky a vybere si z ostatní nabídky. A nejen nyní, ale i
na podzim!
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