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Chceme vyhrát volby!
Říkají o nás, že chceme vyhrát volby, protože jsme přehnaně ambiciózní, mocichtiví a nedočkaví.
Také o nás říkají, že chceme vyhrát volby jenom proto, aby premiérem byl Mirek Topolánek,
ministrem obrany Petr Nečas, ministrem financí Vlastimil Tlustý, ministrem zahraničí Jan Zahradil,
ministrem vnitra Ivan Langer a tak dále.

Chci jim odpovědet. Ano, chceme vyhrát volby! Chceme je vyhrát z mnoha dobrých důvodů. Tyto
důvody můžeme najít v kterékoli oblasti kolem nás. A je jich vždy opravdu mnoho. Tady je pouze
několik z těch, jež se bytostně týkají krajů a krajské politiky. Tedy té vládní Popelky, kterou socialisté
nejprve s velkou pompou porodili, aby ji pak po prohraných volbách odhodili do popelnice. A z té ji
museli vytáhnout hejtmani a radní z ODS, kteří se stali jejími adoptivními, ale přesto stokrát lepšími
rodiči.

Tak tedy chceme vyhrát, aby ministr financí konečně připravil férový zákon o rozpočtovém určení
daní. Toužíme po vítězství, aby ministr zdravotnictví konečně stabilizoval systém financování, v němž
funguje. Když vyhrajeme, ministr školství nebude buzerovat školy, rodiče a děti nesmyslnými
podmínkami přijímaček na střední školy. Ani ministr životního prostředí nebude zakazovat sjezdovky
tam, kde je jejich provoz jednou z mála možností obživy. Chceme také vyhrát, aby ministr vnitra
z „kachlíkárny“ už nikdy nerozhodoval o tom, k jakému NUTSu bude která obec patřit, aniž se jí
zeptá na její názor. Chceme vyhrát, aby ministr pro místní rozvoj vůbec nebyl a jeho ministerstvo
zmizelo z povrchu zemského. A vůbec, chceme vyhrát, aby aspoň 10 let nebyl žádným ministrem
žádný sociální demokrat! Je důležité vyhrát volby proto, aby nepokračovalo omezování samosprávy,
a to přenášením výkonu státní správy bez peněz. Je nezbytné vyhrát proto, aby Policie ČR už
konečně zaregistrovala vznik krajů a přizpůsobila tomu svoji organizační strukturu. Jedině po našem
vítězství z krajů zmizí dozorová pracoviště a dozorující ministerští úředníci a ministerské
dekoncentráty zdekoncentrují tak, že úplně zmizí.

Říkají o nás, že jsme ambiciózní, nedočkaví a mocichtiví. Ano, jsme ambiciózní – nechceme jen
změnit vládu, chceme změnit i styl vládnutí. Ano, jsme nedočkaví, protože každý den této vlády je
dnem ztraceným. Ano, chceme získat vládní moc, protože bez ní jsou všechny naše vize jenom sny.

Volby nebudou o Mirkovi, Petrovi, Vlastovi, Mirce, Waltrovi, Tomášovi a Ivanovi. Budou o nás všech.
Vím, že to víte.

