Můj pohled na situaci s Andrejem Babišem.
Už jsem se nemohl dívat na ten hon na čarodějnice proti premiérovi Babišovi a musím napsat
svůj názor.
Šéf a zakladatel hnutí ANO vyhrál volby s obrovským náskokem.
Hnutí ANO dostalo přes 30 %. Druhá nejúspěšnější strana nedostala ani polovinu.
Strany, které prohrály volby, se semkly a začaly hon na čarodějnice proti ministerskému předsedovi Babišovi. Nedělají nic pro zemi, ale všechnu energii zasvětili zničení pana Babiše a
hnutí ANO.
Aby mohla vláda vzniknout, muselo vzít ANO do koalice ČSSD a nechat se tolerovat komunisty. To vše za ústupky obou podporujících stran.
Vznik koalice je vůbec špatná věc a měla by se zrušit. Měly by vládnout strany, které dosáhly
nejvyššího procenta voličů. Za to, že ANO se musí opřít i o komunisty a spoluvládnout s
ČSSD (která je částečně vydírala), mohou ostatní strany, které je nahnaly do kouta. ANO to
nemá lehké.
Závist, že Babiš je bohatý a vyhrál s obrovským náskokem volby, vedla opoziční strany k
nepřátelské kampani proti premiérovi a vlastně proti zájmům země a demokracii. Zájem země
a výsledky demokratických voleb je nezajímaly.
Napřed vytáhly 12 let starou dotaci na Čapí hnízdo Agrofertu, kde už ani premiér není činný.
Agrofert dotaci dostal, tak to muselo být v pořádku. Kdyby neměli nárok, tak by dotaci nedostali.
Jestli něco přeskupili v Agrofertu a bylo to podle zákonu, tak to není ani nemorální, jak tvrdí
odpůrci a přidává se většina novinářů. Jestli se teď budou muset vracet dotace, tak za to mohou strany, které žalovaly u EU a ne Babiš.
Místo, aby byly dotace v Česku, budou se vracet do EU, která je rozfofruje.
Třeba dá zase Erdoganovi pár miliard, místo aby uzavřela vnější hranice a nenechala sem
proudit miliony lidí neslučitelných kultur. Pomoc na jejich kontinentě by bylo řešení. Ale bez
vyřešení exploze populace v Africe, Asii, Jižní Americe to řešení nemá a jakákoliv pomoc je
marná. Kdyby ty strany, co prohrály volby, nežalovaly na Čapí hnízdo, nebyl by žádný problém.
Další výtka opozice je, že premiér je ve střetu zájmu. To je pěkná diskriminace, že bohatý
nemůže mít vysokou politickou funkci. Asi taky výmysl levicových, liberálních politiků EU.
Tak politik může v Evropě mít jakékoliv náboženství, být jakékoliv rasy, ale nemůže vlastnit
podniky. Co je to za hloupou diskriminaci? Babiše donutili už dřív politici, aby se vzdal Agrofertu a dal ho do svěřeneckých fondů (vymysleli řešení Lex Babiš, aby nemohl Babiš vlastnit Agrofert). To ale teď politikům nestačí, oni chtějí, aby se vzdal funkce nebo firmu prodal.
Prodat už ji ani nemůže, když je ve svěřeneckém fondu. Je to hon na čarodějnice a nemá řešení. Ale většina národa je pro Babiše, stále má přes 30 % voličů a 55 % příznivců ho chce za
premiéra.
Proti působí zhrzení politici a zfanatizovaní nedemokratičtí lidé. To nedopadne s Českou republikou dobře.
Také Babišovi vyčítali, že vlastní noviny a asi ovlivňuje tisk. Proč by to nemohl dělat?
Ostatní strany mají také vliv na novináře a mají i své noviny. Kupodivu skoro všichni novináři straní opozičním stranám a jsou proti Babišovi. Tak jak to je?
Strany, co nesnesly porážku a pocit, že nebudou u koryta, začaly také kampaň, že byl Babiš v
STB. I když nemohly věci dokázat, osočovaly Babiše jako estébáka Bureše. Hlavně aktivní
byl Kalousek, který už svým negativismem TOP09 zničil.
Ale i ostatní: Fiala z ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL. Prostě jejich politika je „Antibabiš“ a

tím se chtějí dostat ke korytu. Většina novinářů není neutrální a pomáhá jim.
Takhle zfanatizovali hlavně naivní, mladé lidi, kteří přes sociální média organizují protestní
demonstrace proti Babišovi. Nerespektuje se demokracie a nechtějí, aby vládli ti, co dostali
největší podporu voličů. Demokracie už přestává fungovat, má problémy. Babiš byl pracovník
zahraničního obchodu, tak nemohl být zároveň pracovník STB. Je to nelogický nesmysl. Samozřejmě, že musel být v komunistické straně a také si ho STB zvala vyslechnout, tak jako
každého, kdo jezdil na západ. Ti hlavní pracovníci STB už po sobě dávno zametli stopy a
nechali tam asi jiná jména. V komunistické straně bylo odhaduji tak 20 % pracujících. Většina, ale byla přesto proti komunismu a vstoupila tam, aby mohli dělat svoji práci nebo mohly
jejich děti studovat. Těžké bylo také odmítnout nabídku vstoupit do KSČ.
To by pak byl protikomunistický živel se všemi důsledky.
V panu Babišovi vidím konečně premiéra na úrovni, který opravdu hájí zájmy země.
Umí plynně několik světových jazyků a nemá respekt před žádným západním politikem, ale
oni mají respekt před ním. I tím, že má pěknou ženu a že vytvořil z nuly obrovský majetek.
Hlavně také jmenuje věci pravým jménem na rovinu. Má neuvěřitelnou paměť, přehled o
všem a odpovídá fundovaně a k věci na kritické otázky na rozdíl od druhých politiků.
V otázce migrace může pomoci zabránit sebezničení Evropské křesťanské kultury a zachránit
životní prostředí tím, že se neprohrnou do Evropy miliony dalších lidí z přelidňujících se kontinentů. Babiš je stále ještě s 55% nejoblíbenější český politik i přes tak šílenou kampaň proti
němu. Je stále uznávaným politikem v EU i ve světě,
i když ho stále více pošpiňují opoziční strany i novináři. A tato špína se přenáší do světového
tisku. I tak opoziční strany škodí velice české zemi.
Nevím, jak to dopadne, nakonec ho asi zhrzení opoziční politici zničí a pak zase přijdou mafiáni, rozkrádači, přitakávači EU, příznivci migrace. Nastanou pro českou zemi horší časy. Teď
mohlo vše jít dobře, nebýt kampaně a žalovaní u EU a vytahování starých dotací, aby nějak
zničili Babiše. Asi jiný člověk než Babiš by se zhroutil po těch kampaních na něho a jeho
rodinu.
Třeba to ustojí. Uvidíme, jaké bude řešení.
Z. Tomka, Lausen 7.12.2019

