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      Byly mimořádné volby a nedopadly dobře 

pro kamenné (zkamenělé) Strany. Lidé volili 

něco „jako“ Občanské fórum (i když „nevstoupíš 

dvakrát do jedné a téže řeky!“ jak řekl klasik) a 

přestali konečně houfně vhazovat do volebních 

uren bezmyšlenkovitě „Strany“, které jim slibují 

ráj na Zemi.  

      Někteří už konečně pochopili, že „Strana“ 

není řešení a vše je postavené na lidech. I ty 

Strany! No a jak už to bývá, i ve Straně jsou lidé 

chytří a hloupí, i ve firmě jsou lidé pracovití a 

nepracovití, i na funkce ve veřejné správě je 

třeba něco umět a ne být pouze vlastníkem 

Stranické legitimace. Ne všichni to však 

pochopili a proto jsou výsledky mimořádných 

voleb, které vznikly na základě hromadného 

harakiri Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 

které tak hrozně chtěla ČSSD. Dnes již i 

v ČSSD zjistili, že harakiri je věc nevratná 

a opět se ukázalo, že ten, kdo způsobí 

chaos, na to doplatí. Že spolu strhli i ODS 

je jen potvrzením, že kamenné politické 

Strany, se musí hodně zreformovat, aby 

přežily. Konkrétní lidé v těchto Stranách 

musí ukázat, že kromě čtení proklamací a 

volebních programů, které napsal někdo 

jiný, než oni sami, také něco umějí. Naše 

heslo Občanského fóra z roku 1990, že: 

„Strany jsou pro straníky, Občanské 

fórum je pro všechny!“, ukazovalo už od 

začátku jiný směr, jenže málokdo ho 

pochopil. No a i málokdo ho chtěl. Ono 

totiž naznačovalo, že lidé mají převzít 

odpovědnost za sebe sama, že co si lidé 

sami neudělají, za ně žádná Strana nevyřeší, 

jak nám to podsouvala KSČ i v jejich 

Ústavě, v článku 4.   

    Podle mého soudu řešením je občanská 

společnost. A bez hranic. ČSSD nám hned 

po volbách názorně předvedla, že když se 

někde schází nějaký spolek, který všechno 

řídí, že to nemusí být zrovna řízeno k naší 

spokojenosti a k vyřešení našich problémů, 

ale k vyřešení jejich problémů.  

     Předvedli nenažranost mocných, kteří potřebují k uvelebení se na svém zadku několik 

židlí. Předvedli, jak se mohou na sebe lidé usmívat a v kapse držet nůž na podříznutí toho, na 

 

 

 



kterého se usmívají.  Jak ostatně už dávno napsal J. Suchý: Kdo na slepičku volá pipi, a pak jí 

hlavu usekne, nechť neposlouchá naše vtipy, neb je to do něj nepěkné.“  

      Mám po listopadu 1989 

docela dost zkušeností z práce na 

různých úrovních veřejné správy 

od ministerstva po radnici, od 

Parlamentu po Zastupitelstvo a 

jedno jsem pochopil zcela jistě. 

Prostě nejde sedět na dvou židlích 

a dělat pořádnou práci. Podílel 

jsem se dokonce na připomínkách 

k zákonu o Krajích a vím, že 

funkce Hejtmana je tak náročná, 

že nejde skloubit s jinou prací. 

Nicméně našlo se v ČSSD 

několik přeborníků, kteří k tomu 

zvládají obsazovat ještě další dvě, 

tři židle. Ano, najde se možná několik šampionů, kteří prohlásí, že to také může být 

neschopností pracovat, ale to jsou pitomci, kteří nikdy nic pořádného nedělali. Jen anonymně 

kecají a kecají a raději nechtějí zveřejnit své jméno, aby někdo neřekl, že je zná a že to co 

tvrdí, není vůbec pravda. Prvním přeborníkem tohoto typu byl pan Rath a pokračoval v tom 

třeba pan Hašek. Výsledkem samozřejmě pak je, že Krajské úřady jsou přecpány lidmi, kteří 

musí za tyto „přeborníky“ pracovat. Když jsme dělali projekty na Krajské úřady, ptal jsem se 

paní náměstkyně, na kolik lidí máme ty domy naprojektovat. Zadání tedy bylo, že malé Kraje 

budou mít 160 – 180 lidí a velké kolem 200. Na tyto počty se projektovaly v roce 1999 

budovy Krajských úřadů. Myslím, že dnes tak malý Kraj v ČR prostě není. Zaslechl jsem, že 

Plzeňský KÚ má něco kolem 500 pracovníků (původní počet kanceláří a zařízení ve 

Škroupovce byl projektován na 180 pracovníků). Prostě „Straníci“ chtějí koryta a tak se musí 

pro ně vytvořit. No a protože některým jedno koryto nestačí, potřebují jich víc. A kamarád 

samozřejmě taky rád. Nejsou to dobré vyhlídky, ale co jsme si zvolili, to máme. Nejde do 

nekonečna zkoušet volit tak, aby to dopadlo, jak chceme. Zvláště pak Strany! 

                                                                                  (použity obrázky z webu komik.cz) 

 

 


