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Volby dopadly podle mého více neÅ¾ dobÅ™e. Modré tsunami, jak oznaÄ•ila Å™ada zahraniÄ•ních médií vítÄ›zství hnutí ANO,
spláchlo ÄŒesko nejen ve v&scaron;ech krajích, ale i napÅ™íÄ• sociálními skupinami. Je&scaron;tÄ› nikdy u nás nevyhrála
jedna strana s tak obrovským náskokem pÅ™ed ostatními. Drtivá dominance jedné strany je &ndash; vyjma
pÅ™edlistopadové éry - srovnatelná snad jen s Ä•asy ObÄ•anského fóra.

Ov&scaron;em, jako vÅ¾dy, musíme Å™íct &ldquo;uvidíme&rdquo;. Mj. je&scaron;tÄ› by se mezi své závazky do budoucna
mÄ›l Babi&scaron; dát vyÄ•i&scaron;tÄ›ní &ldquo;Augiá&scaron;ova chléva&rdquo;, který se nazývá veÅ™ejnoprávní média.
Ze zákona tam neoprávnÄ›nÄ› proudí veletok penÄ›z, které by jistÄ› lépe poslouÅ¾ily veÅ™ejnosti tÅ™eba ve &scaron;kolství.
výrazné vítÄ›zství hnutí ANO ve volbách do SnÄ›movny bylo, ukazuje i analýza sloÅ¾ení jeho voliÄ•Å¯. Partaj Andreje
Babi&scaron;e témÄ›Å™ ve v&scaron;ech skupinách obyvatel podle vzdÄ›lání, zamÄ›stnání a vÄ›ku. Já to mám s ÄŒapím
hnízdem asi takto. Je mi úplnÄ› jedno, zda dotaci dostal Petr nebo Pavel. Pro mne je dÅ¯leÅ¾ité, Å¾e dotace pÅ™i&scaron;la z
EU k nám domÅ¯. A ten nÄ›kdo k tomu pÅ™ihodil dal&scaron;ích 900 mil. KÄ• a kus na&scaron;í krajiny, která byla
zdvastována, &scaron;pinavá a zniÄ•ená, dal ji do poÅ™ádku a otevÅ™el pro lidi. Jako absolutní ubohost proto povaÅ¾uji
skuteÄ•nost, Å¾e nÄ›kdo, pravdÄ›podobnÄ› z TOP, "Å¾aloval" v EU, Å¾e prý nÄ›co není dobÅ™e. To je ubohost prvního Å™á
nikdo z ostatních státÅ¯ EU by takovou trapnost neudÄ›lal. JiÅ¾ povolební projev pana Kalouska ukázal, Å¾e je plný
nenávisti a zap&scaron;klosti. Jeho arogantní výrazy dávaly jasnÄ› najevo, Å¾e v parlamentu bude TOP elementem, který je
neschopen jakékoliv konstruktivní demokratické diskuze, který umí jen diskuzi bourat a partnery roze&scaron;tvávat. JiÅ¾
jejich moto "NEUHNEME" je toho dÅ¯kazem toho, Å¾e za v&scaron;echna léta v politice nepochopili, Å¾e politika je o
jednání, konsenzu a dohodách, kdy mnohdy v nÄ›Ä•em musí uhnout kaÅ¾dý. Realita je jasná. VoliÄ•i jiÅ¾ mÄ›li plné zuby
partajníkÅ¯, kteí se stÅ™ídali ve vládách a za&scaron;antroÄ•ili státní majetek. StaÄ•í vzpomenout na KomerÄ•ní banku a zlatý
milionový padák pro Ä•lena ODS, na Poldi Kladno, &Scaron;kodu PlzeÅˆ a Å™adu dal&scaron;ích akcí vÄ•etnÄ› církevních resti
V&scaron;echno byly podrazy na voliÄ•e, kteÅ™í v demokratických volbách volili zmÄ›nu. ZmÄ›na je souÄ•ásti Å¾ivota. MAR
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