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KdyÅ¾ jsem sly&scaron;el ten úÅ¾asný JulínkÅ¯v nápad a vedle sedící pan Cikrt ho kýváním hlavy jednoznaÄ•nÄ› schvaloval,
dostal jsem i já nápad. Takový normální, obÄ•anský. Také nejsem Å¾ádným ministrem, Å¾e? To, Å¾e je dnes ten mÅ¯j nápad
tro&scaron;ku mimo mísu, to vÅ¯bec neva. V tomto státÄ› je pÅ™ece je&scaron;tÄ› spoustu "státního". Je&scaron;tÄ› nÄ›co
malého se tu pÅ™ece jen najde...
KdyÅ¾ dostane kaÅ¾dý obÄ•an 2500 KÄ• (Ä•tyÅ™Ä•lenná rodina dokonce 10 000 KÄ•) na úÄ•et na lékaÅ™ské poplatky
v nemocnici a to v&scaron;e za privatizaci zdravotních poji&scaron;Å¥oven, proÄ• jsme dÅ™íve nedostali v&scaron;ichni
spravedlivé v&scaron;imné za tehdej&scaron;í privatizaci Ä•ehokoli státního? Ten souÄ•asný JulínkÅ¯v nápad je mnohem
spravedlivÄ›j&scaron;í neÅ¾ tehdej&scaron;í KlausÅ¯v s tÄ›mi tunelovatelnými privatizaÄ•ními kníÅ¾kami a fondy. MoÅ¾ná, Å¾
toulavej opÄ›t roznese v zubech, moÅ¾ná, Å¾e mÄ› posadí do té nejkrajnÄ›j&scaron;í levé Ä•ásti úseÄ•ky politického spektra,
moÅ¾ná mÄ› po&scaron;le do ústavu, to uÅ¾ je ale jedno. VÅ¾dyÅ¥ jde o nápad.
Z ÄŒSD bychom mohli obdrÅ¾et nÄ›jako
tisícovku na jízdné, ne hotovÄ›, ale na úÄ•tu ÄŒSD, stejnÄ› tak z dopravních podnikÅ¯ kaÅ¾dého mÄ›sta a aÅ¾ bychom si to jí
vyÄ•erpali, tak bychom si dal&scaron;í doplatili ze svého. SvÄ›t se nezboÅ™í. VÅ¾dyÅ¥ kam dÅ™íve oko dohlédlo, v&scaron;e
státní. I pivovary, lihovary... Jééé, z takové Poldi bych tehdy bral nÄ›jaký ten metráÄ•ek íÄ•ek, jeklÅ¯, vinglÅ¯, armovacího
Å¾eleza, tÅ™eba...neÅ™íkám pÅ™ímo tuny, ale kaÅ¾dý obÄ•an by byl uspokojen. VÄ•etnÄ› mimin. Takhle to celé dostal pouz
jediný architekt a za kaÄ•ku.
Nebo jednu Ä•i dvÄ› MWh na období a klidnÄ› i z Temelína. A tak bych mohl ve svém nápadu
pokraÄ•ovat a spravedlivÄ› rozdÄ›lovat v&scaron;e. Jízdným poÄ•ínaje, uhlím z uhelných dolÅ¯, vodou, elektrikou, dÅ™evem z l
&scaron;lehaÄ•kovými dorty konÄ•e. To by bylo krásnÄ› na svÄ›tÄ›. A bez tuneláÅ™Å¯...Bez hospodáÅ™ské kriminality. StejnÄ›
v&scaron;ak myslím, Å¾e ten Julínek je filuta. A kdo ví, jestli na to nepÅ™i&scaron;el sám velký Cikrt...
HodnÄ› penÄ›z na
zdravotnické sluÅ¾by dostane tÅ™eba rodina ÄŒerveÅˆákových, to je jasné, ale i jiné mnohaÄ•etné rodiny budou Ä•erpat ze
zdravotnického úÄ•tu. Prázdnotou zející Ä•ekárny se opÄ›t naplní i lÅ¯Å¾ka v nemocnicích pÅ™idají a v&scaron;ichni budou mít
pan Julínka rádi a budou ho volit i v pÅ™í&scaron;tím období... a budou i rodit.
No jo, ale ti zdraví, kteÅ™í nebudou Ä•erpat z
úÄ•tu, tÄ›m to propadne opÄ›t ve prospÄ›ch státu...znárodnÄ›ní. Tak nevím, nevím... Strejda
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