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STRACH Z BABIÅ E
ÃšterÃ½, 24 Å™Ã-jen 2017

Volba Babi&scaron;e ukázala, navzdory jeho obvinÄ›ním, Å¾e lidé nevÄ›Å™í starým politickým stranám, ale ani policii, ani
soudÅ¯m, tím ménÄ› dal&scaron;ím státním institucím. Volba SPD a PirátÅ¯ to je&scaron;tÄ› navíc dotvrzuje. Strach starých
struktur, Å¾e je koneÄ•nÄ› nÄ›kdo &bdquo;vyhmátl&ldquo;, mluví ústy Babi&scaron;ových oponentÅ¯.

Lidé vÄ›Å™í v dobro a to musí nÄ›kdo ztÄ›lesÅˆovat Argumenty Kalouska, Farského a dal&scaron;ích jsou jen stále se
opakující zavádÄ›jící nepravdy, mající zkreslit celé skuteÄ•né paradigma na&scaron;í spoleÄ•nosti. StaÅ™í politici se pÅ™ece
nepÅ™iznají, Å¾e v dobÄ›, kdy je&scaron;tÄ› byli u lizu, nÄ›jak chybovali, Å¾e vytvoÅ™ili k sobÄ› nenávist davÅ¯, které potom
nÄ›koho jiného. V&scaron;echno to, co Å™íkal Babi&scaron;, lidé dobÅ™e vnímali, ale tenkrát - je&scaron;tÄ› v záÅ™i reflektor
se vyhÅ™ívající politici - tomu rozumÄ›t nechtÄ›li. ProtoÅ¾e je to velmi jednoduché: lidé nevÄ›Å™í pohádkám &bdquo;zachránc
demokracie&ldquo;, Å¾e jsou tak hloupí a nechápou paradigma, které sami vytvoÅ™ili, ale spí&scaron;e uvÄ›Å™í faktu, Å¾e ty
staré struktury mají máslo na hlavÄ› a neobyÄ•ejný strach z potrestání, vláÄ•ení davem atd.
Není pÅ™ece moÅ¾né, aby
ná&scaron; stát kdekdo okrádal, aby se nena&scaron;la vládnoucí garnitura, která by v zájmu státu nÄ›co udÄ›lala
dobÅ™e; Å¾e se témÄ›Å™ vÅ¾dy, pÅ™i kaÅ¾dé privatizaci, pÅ™i kaÅ¾dé smlouvÄ›, pÅ™i témÄ›Å™ kaÅ¾dém rozhodován
která znamenala výhodu pro protistranu a nevýhodu pro stát. Za solární tunel, neuvÄ›Å™itelný podvod, který stojí obÄ•any 40
miliard roÄ•nÄ›, nebyl nikdo potrestán. Kde jsou ti lidé, kteÅ™í za to mohou? VÅ¾dyÅ¥ by mÄ›li za to dávno viset! Jak to, Å¾e
je&scaron;tÄ› na nÄ›, kromÄ› Babi&scaron;e, nikdo neukázal, nikdo je nesoudí? Zatímco Babi&scaron; je obvinÄ›n z vÄ›cí, které
jsou proti tomu naprosté prkotiny a obÄ•any témÄ›Å™ nic nestály.
TémÄ›Å™ v&scaron;e, co se udÄ›lalo od prvních vlád ÄŒ
stálo za psí &scaron;tÄ›k. PÅ™ípad mýtných bran: ProÄ• proboha potÅ™ebujeme neuvÄ›Å™itelnÄ› drahé mýtné brány, na který
vydÄ›lala zahraniÄ•ní firma miliardy? Copak nebyl lep&scaron;í pÅ¯vodní projekt, kdyÅ¾ se na vjezdu do republiky udÄ›lal
záznam, a po opu&scaron;tÄ›ní podle ujetých kilometrÅ¯ se zaplatilo? VyÄ•íslil vÅ¯bec nÄ›kdo, kolik to stálo a kolik by stála
pÅ¯vodní varianta? A hlavnÄ›, kdo za to mÅ¯Å¾e?
Kauza privatizace OKD? NeuvÄ›Å™itelný podvod. Jakási neznámá firma
zaplatila za OKD 4 miliardy a následnÄ› je obratem prodala za 12 miliard. ODKUD se vzala ta firma? KAM zmizely
peníze? A lithium? UÅ¾ se pÅ™ipravovalo nÄ›co podobného. NÄ›komu mÄ›ly peníze opÄ›t proudit do kapsy, samozÅ™ejmÄ›
vÄ›t&scaron;inou do zahraniÄ•í, s nÄ›jakým tím odpadkem pro na&scaron;e zrádce národa. Kdo proboha dal té australské
firmÄ›, ve skuteÄ•nosti registrované na Panenských ostrovech, s neznámými vlastníky, licenÄ•ní právo? NemÄ›l by se za to
odpovídat? Co by se stalo, kdyby nebyl zvolen Babi&scaron;? Asi dal&scaron;í tumel, který bychom se dozvÄ›dÄ›li zase po
nÄ›kolika letech, aÅ¾ uÅ¾ bychom byli okradeni.
Divíte se snad, Å¾e je lidé nevolí, a Å¾e volí toho, kdo se to snaÅ¾í zm
by nebylo té obrovské desinformaÄ•ní a dehonestaÄ•ní kampanÄ› proti Babi&scaron;ovi, moÅ¾ná by mÄ›l 50%. Jestli to
Babi&scaron; opravdu zmÄ›ní, nevím. Ale lidé tomu vÄ›Å™í. Musí pÅ™ece vÄ›Å™it v dobro, nemohou se stále jen spokojovat s
a nic nedÄ›lat, volit stéle stejné diskreditované strany, které tyto lumpárny dÄ›lají do poslední chvíle, dokud jsou ve vládÄ›.
Je známá taktika k odvedení pozornosti: vytvoÅ™í se zástupné nebezpeÄ•í. Nevím, proÄ• zrovna Kalousek se stal lídrem
v&scaron;ech tÄ›ch starých struktur, které mají strach, Å¾e by je nÄ›kdo obvinil z okrádání státu, z nekompetentnosti,
z korupce. NicménÄ› jeho ústy to zní zcela jasnÄ› a srozumitelnÄ›. Strach, strach a zase strach. ObÄ•ané jsou omylní, on je
neomylný, on dÄ›lá vÅ¾dy v&scaron;echno dobÅ™e. Strach z toho, Å¾e je nÄ›kdo koneÄ•nÄ› &bdquo;vyhmátne&ldquo; a rozk
jejich zloÄ•iny. Musí se vytvoÅ™it zástupný strach. Ten se tvoÅ™í jednak obvinÄ›ním Babi&scaron;e z nedemokratických postup
které ov&scaron;em v jeho programu nejsou. A je to vytváÅ™ení strachu z Ruska a jeho nebezpeÄ•ných aktivit, strach ze
smÄ›Å™ování na Východ, které neexistuje, a za které je povaÅ¾ován a propagandisticky rozmazáván kaÅ¾dý kladný projev o
Rusku. ProstÄ› v&scaron;ude je vytváÅ™en strach z nÄ›Ä•eho, co není nebo je velmi slabé proti obludnosti kauz, o jejichÅ¾
potrestání vlastnÄ› jde.
JedinÄ› strach z migrantÅ¯ má nÄ›jaké racionální jádro, protoÅ¾e vzniká na základÄ› reálných
událostí v západní EvropÄ›. JenÅ¾e tento strach vede lidi k odmítání Evropské unie a opÄ›t diskredituje ty, kteÅ™í se tyto
reálné obavy snaÅ¾í vymlouvat. Je velmi zajímavé, Å¾e se jedná ve vÄ›t&scaron;inÄ› pÅ™ípadÅ¯ o stejné osoby, které vytváÅ™
iracionální strach z neexistujících nebezpeÄ•í. To je opÄ›t podezÅ™elá kombinace, která diskredituje staré struktury. Lidé
nejsou zase tak hloupí, aby si tyto vÄ›ci nedali dohromady.
A smÄ›Å™ování na Východ? Kde by se vzalo? Pokud se podaÅ™
opravdu vytvoÅ™it politiku bez korupce a s politiky, kteÅ™í jsou vlastenci a skuteÄ•nÄ› pro ná&scaron; stát nÄ›co dÄ›lají, kde by
vzal Východ? VÅ¾dyÅ¥ právÄ› toto je pÅ™ece podstata západní liberální demokracie &ndash; výmÄ›na stráÅ¾í, rozhodování
voliÄ•Å¯, obÄ•anÅ¯. Jestli vytvoÅ™í Babi&scaron; skuteÄ•nou transparentní a zodpovÄ›dnou politiku, nevím, ale lidé tomu vÄ›Å™
Nemají nikoho jiného (snad je&scaron;tÄ› Okamuru, Piráty a Ä•ást ODS), komu by vÄ›Å™ili.
Nevíra v instituce Instituce jso
pÅ™ece vinny také. Bez nich by se tyto lumpárny dÄ›lat nedaly. ProÄ• neexistují instituce, které by lumpárnám zabránily?
ZmÄ›nit tyto instituce je výslednice této nevíry v nÄ› a snaha o vytvoÅ™ení institucí lep&scaron;ích a úÄ•innÄ›j&scaron;ích. TÅ™
referenda. Nevím sice, jestli jejich vytvoÅ™ení je vÅ¯bec moÅ¾né, jestli to v&scaron;e nejsou jen konstruktivistické sny
neznalých a amatérsky nad&scaron;ených reformátorÅ¯. Ale kdo mÅ¯Å¾e za to, Å¾e byli tito reformátoÅ™i vÅ¯bec
vysly&scaron;eni lidmi? VÅ¾dyÅ¥ systém je vinen zároveÅˆ s diskreditovanými starými strukturami. SnaÅ¾il se nÄ›kdy nÄ›kdo o
nÄ›jaké pÅ™íznivé zmÄ›ny institucí, aby byly transparentní? Piráti a SPD pÅ™ece nedostali tyto hlasy jen tak z legrace.
T
stav je nebezpeÄ•ný, ale kdo mÅ¯Å¾e za diskreditaci institucí? Kdo je viníkem toho, Å¾e se dostávají ke slovu voluntaristické a
konstruktivistické systémové zmÄ›ny? VÅ¾dyÅ¥ nikdo z reformátorÅ¯ demokracii neodsuzuje, chce ji vylep&scaron;ovat,
chce ji udÄ›lat funkÄ•nÄ›j&scaron;í. Å½e má amatérské návrhy je jen proto, Å¾e profesionálové selhali? PÅ™ikládat tÄ›mto
reformátorÅ¯m &scaron;patné úmysly je zase jen jeden z aspektÅ¯ propagandy a lÅ¾í.
Co mÄ›li obÄ•ané dÄ›lat? MÄ›li se
nechat stále okrádat? To uÅ¾ pÅ™ece dávno nesouvisí s ekonomickou transformací, vÅ¾dyÅ¥ tyto lumpárny se uÅ¾ zahnízdil
ve stabilním systému. Dá se pÅ™edpokládat, pokud by nebyla revoluce, Å¾e budou uÅ¾ navÅ¾dy. Stále a trvale budeme
okrádáni, stále a trvale budeme krmit podvodníky a neschopné politiky. BuÄ•me rádi, Å¾e obÄ•ané nevy&scaron;li do ulic
a nevÄ›&scaron;eli viníky tohoto stavu na pouliÄ•ní lampy.
ZávÄ›r:
Myslím si, Å¾e lidé, kteÅ™í nevolili Å¾ádnou z protes
stran (ANO, Piráty, SPD), tak uÄ•inili buÄ• ze setrvaÄ•nosti volit &bdquo;svoji&ldquo; stranu, nebo naletÄ›li na propagandu a
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neobyÄ•ejnÄ› silné kampanÄ› a stra&scaron;ení Východem. ÚspÄ›ch ODS pÅ™iÄ•ítám tomu, Å¾e tato strana byla Ä•ásteÄ•nÄ›
to pÅ™edev&scaron;ím svým euroskepticismem a novou kampaní pana Klause mlad&scaron;ího proti neomarxismu nebo
moÅ¾ná popularitou pana Fialy v akademickém prostÅ™edí na jiÅ¾ní MoravÄ›. Postavení KSÄŒM by chtÄ›lo trochu více pro
analýzu, ale jen krátce Å™eÄ•eno: KSÄŒM Å¾ije v jakémsi vakuu. Pouhá obhajoba starého reÅ¾imu se vyÄ•erpala. Lavírován
kosmopolitním neomarxismem a jakýmsi národnÄ› orientovaným socialismem vytváÅ™í nepevnou pozici a nesrozumitelnost.
Postoj k migrantÅ¯m je nejasný, z obhajoby národních zájmÅ¯ se vÅ¾dy nÄ›jak uhne, ohlednÄ› Ruska se vlastnÄ› neví, o co jde,
atd. Na tuto nepevnost v obhajobÄ› národních zájmÅ¯ a postoji k EU KSÄŒM doplatila.
Nejsem samozÅ™ejmÄ› naivní, abyc
domníval, Å¾e zvolením tÄ›chto nových stran se v&scaron;e zmÄ›ní. Jsem k tomu velice skeptický. Kdyby alespoÅˆ potrestali ty
kteÅ™í za lumpárny v minulosti mohou, nebo se alespoÅˆ veÅ™ejnÄ› odsoudili a ukázalo se na nÄ›, bylo by to velmi pÅ™ínosn
do budoucnosti povzbuzující, Å¾e se lumpárny opravdu nevyplácí.
Jinak samozÅ™ejmÄ› vidíme, nikoliv jen pÅ™ed volbam
po nich, Å¾e celý soubor státních institucí vÄ•etnÄ› médií je nabrou&scaron;en proti Babi&scaron;ovi a Okamurovi a tím vlastnÄ
upozorÅˆuje na rozpor mezi smý&scaron;lením &bdquo;hlubokého státu&ldquo; a lidu. Tento boj za oÄ•i&scaron;tÄ›ní
institucí a pÅ™iblíÅ¾ení jejich funkce ke smý&scaron;lení lidu teprve zaÄ•íná. Pokud se nepovede, bude Babi&scaron; a Zeman
ve stejné situaci jako Trump, prostÄ› svoje zámÄ›ry nebude moci realizovat. Myslím, Å¾e Kaczynski a Orbán mÄ›li stejný
problém a jeho Å™e&scaron;ení pobouÅ™ilo evropské instituce.
VLASTIMIL PODRACKÝ
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