OV KSČM DOMAŽLICE
Opravdu jsme toto volili?
S použitím článků z HaNo 13. 7. 2010

Politické paradoxy
Říká se, že v politice je vše možné, a v té české zvláště. Podívejme se, jak toto tvrzení platí po letošních
parlamentních volbách.
Uveďme několik příkladů, které klidně můžeme nazvat jako politické paradoxy:
1. Předvolební strašení pravicovými stranami »Řeckem« byla jedná velká lež, která jim přinesla volební body,
protože lidi tomu uvěřili;
2. Na vlastní oči jsme se mohli přesvědčit, že »dinosauří politické mládě« si dovolilo pojmenovat, kdo je a kdo
není dinosaurem, přičemž ale zapomnělo na ty největší a právě s nimi vyjednávalo složení vlády. Přitom jsou v
politice od revoluce a dokonce vystřídali dresy několika stran;
3. Proti zvyklostem pan prezident nedal možnost zástupci vítězné strany, aby vyjednával o možném složení
vlády;
4. Naopak, pověřil vyjednáváním o budoucím kabinetu a jmenoval předsedou vlády politika, který prohrál
volby ve svém volebním kraji a nevyhrál jako lídr strany celostátně;
5. Po oznámení tvořící se pravicové koalice, že na vysokých školách zavede školné, dali jako první o sobě
vědět ti, kteří je volili – studenti. Sepsali petici, uspořádali demonstraci a protestovali na Facebooku. To
potvrzuje, že mladí volili ne podle volebních programů, ale podle toho, jak je namasírovaly sdělovací
prostředky;
6. Strana, která volby nevyhrála, má předsedu vlády a předsedkyni Poslanecké sněmovny. Tímto aktem – spolu
s prezidentem a předsedou Senátu - má všechny ústavní funkce;
7. Při obsazování funkcí v Poslanecké sněmovně si koaliční politici, zejména »véčkaři« pletli pojmy většina a
poměrné zastoupení;
8. Volby potvrdily, že za peníze se dá koupit volitelné místo na kandidátce i ministerský post;
9. V návrhu na posty ministrů jsou někteří politici, kteří jsou schopni usednout na kterékoliv ministerstvo. Na
kvalitu některých kandidátů by šlo ocitovat názor spisovatelky Evy Kantůrkové, když byla tázána na ministra
kultury: »Profesně se věnoval všemu, jen ne kultuře. Nikomu se nemá brát šance, ale co mohu očekávat? Na
tuto otázku se vlastně nedá solidně odpovědět.«
10. Vznikne podle Petra Nečase vláda »rozpočtové odpovědnosti« s politiky Karlem Schwarzenbergem,
Alexandrem Vondrou, Miroslavem Kalouskem a Jiřím Pospíšilem (ve vedení Poslanecké sněmovny sedí Vlasta
Parkanová), kteří byli u toho, když vláda Mirka Topolánka za tři roky vládnutí navýšila státní dluh skoro o
stovky miliard korun;
Ján ŠTURM, Lysá nad Labem

Bože, co zase vymysleli
Týmy koaličních expertů se konečně dohodly na posledním bodu koaličního vyjednávání, na zdravotnictví.
Už za ministra Tomáše Julínka mně nikdo nedokázal vysvětlit princip poplatků (asi proto, že mám jen
středoškolské vzdělání). Všude v televizi se představitelé ODS bili do prsou, že kvůli poplatkům se vybralo šest
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miliard, díky kterým mohli být léčeni onkologicky nemocní pacienti. Jsem moc ráda, že jsem to především já,
chroničtí nemocní a staří lidé, kteří pomohli těmto těžce nemocným spoluobčanům k vyléčení. Dle mých
propočtů se můj podíl na léky, na pobyty v nemocnici, na vyšetření pohybuje okolo osmi procent. Kolik to asi
je u milionářské vlády. Půl promile? Možná i méně. A předseda strany pomýlených TOP 09 se léčí raději v
Rakousku.
VV před volbami slibovaly postupné snižování a zrušení zdravotnických poplatků. To, co se jim tak zdárně
povedlo, je, že za recept zaplatím 30 Kč místo původních 60 Kč - jsou na něm dvě položky. Pokud ovšem od
jednoho lékaře budu užívat jen jeden lék, tak zaplatím 30 korun stejně tak, jako před náročným vyjednáváním
této úlevy pro nemocné. Jsem ráda, že v čele Ministerstva vnitra bude pan Radek John, který zabrání nepsané
solidaritě mezi lékaři a lékárníky, kteří na jeden recept ochotně budou psát pouze jeden lék.
Pak tu máme zvýšení poplatků v nemocnicích. Minimálně 100 korun, maximální výše však raději nebyla
stanovena, takže zde zůstává velký prostor především pro fakultní nemocnice, do kterých dlouhodobě investuje
stát z daní všech občanů, kde si tyto nemocnice budou moci stanovit jakoukoli cenu. Doslova mě děsí slova
Petra Nečase, že v 21. století máme nemocnice o pokojích s 15 pacienty a toaletami pro 55 lidí. Za tuto
hotelovou službu zaplatíme denně 100 korun. Ano, máme do toho započtenu i stravu, která se té hotelové
rozhodně nepodobá a i když má pacient dietu, tak se to nedá, bohužel, ani jíst. Ale i dietní jídla se dají uvařit
chutně. »Velmi pestré svačiny« v podobě polotuhých rohlíků s čajem, které vedou akorát k zácpě, rovněž
nemohu považovat za hotelový standard.
Je mi jasné, že celá naše vrchnost se do těchto zařízení nejde ani podívat, natož aby se tam nechali léčit. Co
takoví staří lidé? Ti mají tak »vysoké« důchody, že neutratí ani tu stokorunu za den. Musí pořádně šetřit. Je mně
jich líto, ale nevím, jak to zařídí, aby mohli své pohledávky nemocnicím uhradit.
Ano, zdraví není automatické, to by si měli uvědomit všichni, kteří takovéto paskvily vymýšlejí. Se zdravím se
přece nedá obchodovat. Občane, který nejsi mezi vyvolenými, máš smůlu a plať za to, že jsi onemocněl. Tak
nějak ztrácím jistotu, že se o mě stát v nemoci postará. Věřící nejsem, ale můžu si tak akorát opakovat:
»Panebože, to snad ani není možné, co zase vymysleli«.
Jana VAŇKOVÁ, Trutnov

Dost času na hledání místa
Všichni se diví, co to máme za vládu. Množí se čím dál více překvapení voliči, kteří říkají, že toto nechtěli.
Zkušenost nám velí, že se není čemu divit. Dokonce jsem potkal pár studentů, kteří se hrozně divili školnému.
Nakonec přiznali, že jsou voliči TOP 09 a VV. Potom jsem jim musel říci, že »je to smutné, ale dobře vám tak!«
Je už národním koloritem, že před volbami se slibují hory doly a po volbách, již u prvního povolebního jednání,
se jaksi na tyto sliby zčistajasna zapomíná. Tato praxe je tak vžitá, že jiný způsob povolebních jednání asi ani
není možný.
Marné je vzpomínání na předčasné volby, kdy ČSSD měla zaručené nejméně desetiprocentní vítězství a VV
ještě nebyly stranou, která by šla do voleb.
Je smutné se dívat na zklamané mladé voliče a zejména prvovoliče. Nedá se ale nic dělat. Až se v průběhu čtyř
let dozví další plody vítězství pravice, tak jim půjdou oči z důlků.
Mohu je ubezpečit, že další levicová vláda bude muset více než jedno volební období pracovat, aby alespoň
uspokojivě dala dohromady zásadní body, zákony, které by byly pro společnost přijatelné! Kde je ovšem
napsáno, že další voliči se nenechají zase opít rohlíkem a nebudou volit pravici…
Skutečnost, že se volič dá takto manipulovat, je dobře patrná u strany VV. Stačilo se podívat, kdo mohl
kandidovat na poslance, a bylo jasné, kterým směrem vítr fouká. Naditá peněženka má obrovskou sílu!
Teď je dost času do příštích voleb si dobře uvědomit, kde je každého místo coby voliče. To musejí mít na
paměti zejména mladí. Je to jejich budoucnost!
Milan MORAVČÍK, Opava
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Sedmero pro novou vládu
1. Veřejné rozpočty, mandatorní výdaje, důchodový systém
- roku 2012 má začít velká důchodová reforma. Ta zavede spoření ve výši tří až čtyř procent hrubé mzdy
a zároveň obdobně sníží povinné odvody. Zvýší se penze, avšak sníží stropy pojistného pro bohaté.
- zvýší se spodní sazba DPH, zavede se 50procentní daň na státní příspěvek na stavební spoření.

2. Zdravotnictví
- od roku 2012 má být stanoven rozsah standardní péče. Z větší části ji uhradí pojišťovny. Zájemci o
nadstandard si díky tomu sami uhradí jen rozdíl proti standardu.
- ohledně regulačních poplatků se zruší placení za položku na receptu, naopak z 60 na 100 Kč se zvýší
poplatek za denní pobyt v nemocnici.

3. Právo, spravedlnost, korupce, státní správa
- bude zaveden test integrity státních úředníků a institut korunního svědka.
- lobbisté budou registrováni.
- soutěží o veřejné zakázky se budou moci zúčastnit jen firmy s jasným vlastníkem a všechny údaje
budou na internetu.
- vzniknou protikorupční soudy, zruší se vrchní soudy v Praze a Olomouci.
- má být zaveden systém „třikrát a dost“, kdy zatím jen finančně postižitelné drobné recidivisty po
třetím přestupku dostihne vězení.
- od roku 2014 mají být starostové menších obcí voleni přímo. Přímo má být volen i prezident
republiky.
- dojde ke snížení platů ústavních činitelů asi o pět procent, omezí se poslanecká imunita.
- ve státních i polostátních firmách budou místo politiků sedět odborníci, jejichž plat bude zveřejněn.
Veřejné budou i informace o hlasování jednotlivých ministrů či komunálních politiků.

4. Zahraničí a obrana
- rozpočet ministerstva obrany přijde v roce 2011 o dvě miliardy korun, klesnou tak platy vojáků.

5. Školství, věda, výzkum a kultura
- zřejmě už od roku 2012-2013 bude na VŠ zavedeno školné ve výši až 20 tisíc korun ročně.
- platy učitelů začnou na 20 tisících korun měsíčně.
- ředitelé škol budou jmenováni na šest let.

6. Životní prostředí, zemědělství, venkov
- šanci na realizaci mají obří zakázky na likvidaci ekologické zátěže a na dostavbu jaderné elektrárny
Temelín.

7. Podnikání, ekonomika, doprava
- podpora malých podnikatelů.
- omezení nákladnosti dálničních staveb.
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