K článku Zdeňka Tomky „Můj pohled na situaci s A. Babišem“, Zpravodaj 1/2020

Hned v úvodu chci říci, že se na situaci s A.B. dívám úplně jinak. Na třístránkový článek ve
Zpravodaji nechci odpovídat tak, že budu uvádět ke každé thesi pana Z.T. můj názor a
argumenty. Bylo by to příliš rozsáhlé a únavné. Nevím, kde pan Tomka žije, kolik je mu let
a kde se informuje. Já čtu online Respekt, Reportér a Hospodářské Noviny a švýcarské NZZ.
Poslouchám Rádio Plus – hlavně pořad Názory a argumenty a Osobnost Plus.
Proto jen krátce:
1/ strany, které dosáhly nejvyššího procenta voličů, v demokracii vládnout samy nemohou.
Pak by demokracie opravdu přestala fungovat a nebyla by to demokracie.
2/ střet zájmů a diskriminace – bohatý může mít vysokou politickou funkci, ale nemůže být v
situaci, že si v této funkci rozhoduje a navrhuje dotace ze státních peněz a výhody pro svou
firmu. Vzpomeňme na případ pana Kaspara Villigera, když kandidoval na funkci Bundesrat,
musel se své firmy vzdát/ji prodat – opravdu a nejen naoko.
3/ cituji „…nemá respekt před žádným západním politikem, ale oni mají respekt před ním.”
To souvisí s vychováním a slušností. Myslím, že respekt patří každému člověku, ať je
Bundesrat nebo odváží odpadky – za předpokladu, že to je slušný člověk. Pak se nestane, že
člověk v určité posici osočuje a obvinuje organisace a lidi, kteří mu nejsou po chuti, a přitom
sám je velice dotčený sebemenší kritikou.
4/ cituji …“ V panu Babišovi vidím konečně premiéra na úrovni…”
Slyšela a viděla jsem pana Babiše několikrát life ve sněmovně. Na jasné věcné dotazy nikdy
neodpověděl k otázce, ale většinou napadal slovně ostatní. K věci mluví, když je připraven a
text má zřejmě vypracovaný a dodaný PR poradcem.
5/ poslední čerstvé přestřelení pana Babiše je nazvat europoslance vlastizrádci. Ráda bych
připomněla útoky na profesora T.G. Masaryka, když zelenohorské rukopisy prohlásil za
padělky. A co se strhlo …. – a měl pravdu!

Jsem ochotná zodpovědět eventuální dotazy, ale více psát se mi zdá zbytečné.
Srdečné zdraví
Renata Vendrová

