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POLITIKA VÄšDA JE?
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Politika je umÄ›ní moÅ¾ného i nemoÅ¾ného. Nebo snad znáte nÄ›koho, kdo byl v roce 1987 pÅ™esvÄ›dÄ•en o tom, Å¾e vlád
jedné strany brzo ukonÄ•í své panování a prezidentem bude zvolen tehdy zakázaný a opakovanÄ› vÄ›znÄ›ný disident Václav
Havel?
StejnÄ› absurdnÄ› znÄ›ly hlasy nÄ›kterých slovenských spoluobÄ•anÅ¯ krátce po roce 1989 o budoucnosti na sobÄ› nezávis
dvou státÅ¯, slovenského a Ä•eského. A bum, staÄ•ilo pár tahanic o pomlÄ•ku a následných setkání Klause s MeÄ•iarem, a
bylo hotovo. Jen si vzpomeÅˆte, jak jsme se vzpamatovávali z rozÄ•arování, kdyÅ¾ jsme se probudili v novém státÄ›. Zdá
se, Å¾e hned zítra si do svého seznamu politických absurdit budu moci zapsat dal&scaron;í. A to kandidaturu bývalého
premiéra Mirka Topolánka na volbu pÅ™í&scaron;tího preziden-ta. Pozorovatele politické scény nepÅ™ekvapí výÄ•et
kandidátÅ¯ na hrad, o kterých dosud buÄ• vÅ¯bec nesly&scaron;el, anebo pokud, tak jen ve spojení s nÄ›jakým
prÅ¯&scaron;vihem. PÅ™ekvapí ho, respektive pÅ™ekvapil mne, návrat politické vykopávky v podobÄ› osoby, která si jako
první v historii ÄŒR vyslouÅ¾ila politickou ostudu pÅ™i pádu vlády, v té dobÄ› pÅ™edsedající Evropské unii. Mirek Topolánek
se na hradÄ› vyjímal obzvlá&scaron;tÄ› &bdquo;krásnÄ›&ldquo;, jeho styl jakoby pÅ™irozenÄ› navazoval na ten souÄ•asný
prezidentský kolorit. Slovní naráÅ¾ky na úroveÅˆ novináÅ™Å¯ by nahradil pÅ™íval vybraných slÅ¯vek na adresu Å½idÅ¯,
homosexuálÅ¯ a prav-doláskaÅ™Å¯. Nový prezident by mohl ze své funkce hlavy státu zru&scaron;it trest odnÄ›tí svobody
za podvod pro svého odvÄ›kého poboÄ•níka Marka Dalíka. V Å™adách hradních poradcÅ¯ by mohl zaparkovat i
nejznámÄ›j&scaron;í symbol klientelismu, bývalý ministr dopravy v TopolánkovÄ› vládÄ› Ale&scaron; Å˜ebíÄ•ek, jenÅ¾ vyuÅ¾il
teh-dej&scaron;ího vlivu do poslední koruny. Politika je umÄ›ní moÅ¾ného a tak vÅ¯bec není jisté, Å¾e právÄ› tento kandidát
ve volbÄ› prezidenta propadne. Zima se blíÅ¾í, v lednu budeme moudÅ™ej&scaron;í. MoudÅ™ej&scaron;í snad, ale jistÄ› ne
&scaron;Å¥astnÄ›j&scaron;í.
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