
Vážený pane premiére…    

 

Vážený pane / vážená paní, tématem tohoto týdne se stala 
mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, na které měl možnost každý 
z poslanců vyjádřit, zda této vládě věří, či nikoliv. Jak to dopadlo, už asi 
víte. Poslanci ČSSD vládu podpořili a poslanci KSČM se zdrželi a tak i 
přesto, že opozice byla jednotná, na vyslovení nedůvěry to nestačilo. 

„Dovolte mi, abych vám a především poslancům za ČSSD připomenul 
jeden 10 let starý historický příběh. Byl březen roku 2009, Česká republika 
úspěšně předsedala Evropské unii a sociální demokraté vyvolali 
hlasování o nedůvěře vládě, protože poradce premiéra se údajně snažil 
ovlivnit vysílání nezávislé České televize, což bylo pro sociální demokracii 
tak nepřijatelný konflikt zájmů a tak nepřijatelný útok na nezávislá 
média, že kvůli tomu vyvolali hlasování o nedůvěře vládě a vláda padla 
v půlce předsednictví. Uteklo 10 let, stojíme tváří v tvář neskonale 
většímu konfliktu zájmů, který nemá v Evropě obdoby a který dělá 
mezinárodní ostudu České republice a poslanci za sociální demokracii 
se dnes zatím chtějí tvářit tak, že se nic neděje a že má vláda 
pokračovat,“ řekl před schůzí předseda poslaneckého klubu TOP 09 
Miroslav Kalousek. 

Ale i přesto si rozhodně nikdo z nás nemyslí, že by toto hlasování bylo 
zbytečné. A jsme si jistí, že si to nemyslí ani více než čtvrt milionu občanů 
České republiky, tedy těch, kteří svůj názor vyjádřili v neděli na 
demonstraci na Letné a ukázali nám, že tyto kroky mají smysl. 

„Stal jste se symbolem aroganci moci, symbolem nesplněných slibů, 
symbolem ignorace hodnot této země. Můžete si udělat tisíce fotek na 
sociálních sítích s doprovodným komentářem ve stylu familiérního 
oslovování vašich fanoušků a voličů, můžete se vyfotit s černým 
vlčákem a postěžovat si jak to zrovna máte těžké, můžete pokračovat 
ve svém čaulidismu, ale tahle virtuální realita nic nezmění na tom, že se 
nedokážete postavit jedinému z těch čtvrt milionů lidí demonstrujícím na 
Letné a s upřímností ve tváři mu do očí říct, že to s touto zemí myslíte 
dobře. Protože nemyslíte. A ti lidé to vědí,“ uvedla na plénu první 
místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. 

A co vy? Věříte premiérovi Andreji Babišovi? Napište nám na e-mail  a 
sledujte nás na 
našem webu, Facebooku, Twitteru, Youtube nebo Instagramu. 

Děkujeme, že nás sledujete. 

 Lenka Brandtová, tisková mluvčí TOP 09 

 


