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Je to „čučkař“!  Tzv. politolog pan Petr Fiala vyzval pana předsedu vlády A. Babiše, aby se nad sebou 

zamyslel, proč ho lidi nemají rádi a demonstrují proti němu. To nechápu – proč se pan Fiala stará o 

popularitu A.B., šéfa konkurenční politické formace, proč se radši nezamyslí sám nad sebou a nad svou 

kdysi slavnou ODS, která ztratila více než polovinu voličů oproti minulosti.  

 

Tzv. demokratické strany, které se samolibě rozhodly, že budou těmi pravými demokratickými stranami, se 

rozhodly spojit síly, aby se zbavily předsedy vlády Babiše a jeho hnutí ANO. V zajetí nesmyslných představ o 

své vlastní neomylnosti a zaslepeni ze vzájemného poklepávání po ramenou jim nějak uniklo, že vlastně nic 

nenabízejí kromě bla-bla-frází, že bla-bla-deklamují víceméně totéž, a že tedy řadoví voliči vůbec netuší, 

jaký je mezi jejich stranami vlastně rozdíl,  a proč se tedy nesloučí v jedinou formaci. 

 

V dávných dobách konstituční monarchie i tzv. první republiky, každá strana sdružovala a současně se 

obracela k určité množině občanů, jistým způsobem definované. Jim stranila (odtud pojem strana) a je se 

snažila hájit v tom celostátním politickém kotli. Sociální demokracie bývala váženou stranou „lidí práce“, 

hlásili se k ní kvalifikovaní dělníci, učitelé, nižší úřednické vrstvy, malí živnostníci a řemeslníci. (Dnes za 

používání pojmu „strana lidí práce“ by ČSSD nejradši vyloučila soudruha-přítele-pana  Foldynu, který brojí 

proti tomu, že se ČSSD mění ve stranu  genderů, teploušů a podobných minorit, parazitujících na „lidech 

práce“). Venkov měli „propachtovaní“ agrárníci, a potýkali se tam s křesťany, kteří zase inklinovali ke straně 

lidové. Komunisté oslovovali lumpenproletariát, kterému slibovali moc v podobě diktatury proletariátu a 

nijak se netajili se svými záměry zakroutit krkem svým odpůrcům. Tak by se dalo pokračovat... A dnes? ODS 

začala jako strana pravicová, načež se rozhodla podle Josefa Zielence „rozkročit zleva doprava“ a začal její 

úpadek – lidi různých zájmů nelze oslovit současně, nanejvýš v situaci ohrožení vnějším nepřítelem. A 

veškerá „politická činnost“ dnešních stran se smrskla na vnitrostranické boje o umístění na „volitelných“ 

místech kandidátky a na dosažení koryta a prebend pro kamarády, kteří se v čele stran vzájemně podporují 

(případně podrážejí). Volič je pouze povinen těm několika volitelným místům dodat hlasy. Programem jsou 

jen bla-bla fráze. 

 

České žactvo bezostyšně fyzicky i verbálně napadá své učitele. Ministerstvo plné byrokratických panáků, 

kteří netuší, jak to ve školách vypadá, vydává nic neříkající metodické pokyny. Odboráři svolávají stávky 

kvůli mrzkému penízu, ale aby postavili striktní požadavek naprosté bezpečnosti na školách, na to jejich 

„čučkařství“ nestačí. Hlavně, že odboroví bossové berou tučné prebendné. Na skutečná opatření proti 

agresivitě žáků ale nikdy nemá „koule“. Přitom by za dvojku z chování stačilo sebrat rodičům na půl roku 

přídavky na děti a další sociální dávky, za záškoláctví na měsíc, za trojku z chování a napadení učitele 

verbálně či fyzicky sebrat dávky na rok a znemožnění maturitního studia. Přitom je známo, že za nadávání 

učiteli rodičem bývalo i několikadenní vězení s povinností následné veřejné omluvy.  To bylo ovšem 

v dobách, kdy svět byl ještě normální. 

 


