Tradiční politik Kalousek končí. TOP 09 je tradiční strana. To není problém, ale
úspěchčíst článek

Topku vedl nejprve Schwarzenberg, od listopadu 2015 Kalousek, který funkci po
prohraných volbách 2017 (5,31 procenta hlasů) položil. Od té doby stranu vede Pospíšil.
V ANO mají v tomhle jasno, stranu vede Babiš a pro lidi v ANO je nepředstavitelné, že by
ji vedl někdo jiný.
ANO, hnutí rozdávačné, marketérské, má okolo 30 procent preferencí, TOP 09 šestkrát
méně. Důvod? Vede se nám relativně dobře, ekonomika díky EU šlape, zažíváme zlaté
časy. Doba pro populisty u moci jako stvořená. Pokud by se podmínky změnily,
ekonomika začala brzdit, nezaměstnanost stoupat, zboží by se do EU prodávalo hůř,
populistovi Babišovi by nastaly těžší časy. Z nepopulisty Kalouska udělal za intenzivní
pomoci prezidenta Zemana českou verzi ďábla, a mohlo by se stát, že by se k němu a
k topce voliči vrátili.

Kalousek: Nemám právo být v příští vládě

Zajímavý moment rozhovoru se týká vlády Petra Nečase (a jeho milenky Jany Nagyové,
dodejme pro přesnost), která skončila zásahem policie na Úřadu vlády v červnu 2013.
Kupříkladu ODS zásah léta kritizovala jako puč.

Kalousek říká: "Na co hrdý nejsem, kde cítím kus politické zodpovědnosti, jsou některá
politická rozhodnutí Nečasovy vlády, která byla zjevně občas nakoupena u Cartiera nebo
v drahých kabelkách. Jako ministr Nečasovy vlády jsem to slyšel jako drby a říkal jsem si:
to se mě netýká, kdoví, jestli to nejsou drby, ať si to vyřeší ODS. Ta si to neřešila a já se
zpětně nemůžu zbavit politické zodpovědnosti za to, že jsem s tím nic nedělal, i když jsem
to slyšel jako drb." Moment u Babiše nepředstavitelný (přiznání chyby).
Kalousek pokračuje: "Myslím si ale, že by nikdo z členů Nečasovy vlády v této další vládě
neměl být. Protože vláda, která povede zemi k prosperitě, tak by neměla být zatížena
vzpomínkami na spoluvládu Jany Nagyové, nyní Nečasové. A jelikož si toto trpce
uvědomuji a tato spoluzodpovědnost mě trápí, dávám si stopku do jakékoliv příští vlády."
Ještě to zopakuje: "Nemám právo být v jakékoliv příští vládě, protože jsem ve věci tvorby
politických rozhodnutí premiéra konati měl a nekonal."
Babišova menšinovka: Česko na okraji okraje, sněmovna na hadry, Agrofert na koničíst
článek

Silný moment, související s tím, že topka je konzervativní strana s hodnotami, které se
nevztahují jen "na ty ostatní", ale i na její zakladatele. Porovnejme to s Babišem, který je
trestně stíhán, čelí ostré kritice Evropské komise, ale ani ho nenapadne funkci položit.
Jak ANO a TOP 09 dopadnou? Kalousek se Schwarzenbergem nechtějí, aby topku dál
vedl znovuzvolený europoslanec Jiří Pospíšil; logicky, strana má preference pod pět
procent, s tím by neprošla do sněmovny. Kníže by rád někoho mladého, kdo by stranu
řídil v duchu Václava Havla, hodnot.

ANO takové tápání nezná, předseda (majitel) je daný. Pokud by Babiš skončil, téměř jistě
by šlo hnutí zu grunt. ANO ideologii nepotřebuje, je to slibovací a rozdávací mašinerie
postavená na penězích. Kde bude hnutí za deset let? Záleží na vývoji ekonomiky, na

trestním stíhání Babiše a na síle občanského odporu. Pokud ekonomika nepoklesne,
pokud Babiše nezavřou, ANO se může držet, bude jen pomalu klesat.

Pokud však nastanou horší časy, Babišovi tu nemusí být už tolik hej. Rozhazovat
nepůjde a ANO vládnout, skutečně vládnout, neumí. (Vidíme to kupříkladu na neustálém
střídání ministrů, kteří jsou ve vládě za hnutí.) Neřeší zásadní problémy (sucho). Teprve v
potížích, zabržděné ekonomice, možná voliči pochopí, jaký smysl mají hodnoty,
programový nepopulismus.
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