Vážený pane Tomko,
když mi manželka dočetla váš článek o Babišovi v prvním čísle bezvadného časopisu ZPRAVODAJ,
začal jsem hlasitě řvát. Řvát radostí, že konečně někdo vyjádřil ten správný a věcný názor na opravdu
nejlepšího předsedu vlády od doby vzniku České republiky. S vaším článkem souhlasím od prvního do
posledního písmene. V české povaze – hlavně v povaze lidí, kariéristů a „rádobychtělů“ je, že za
každou cenu musí zlikvidovat schopného – a do jisté míry i idealistického člověka – který pro český
národ něco dělá. Dělá a tvrdě pracuje, i když by mohl se jen starat o své zájmy. Babiš, který má jistě
dostatek prostředků, se unavuje politikou dobrou pro český národ a jako odměnu dostává jen podlé
útoky a překážky, pomluvy a nařčení od lidí, kteří se už dávno v politice vlastně znemožnili. Tyto lidi
bychom měli postavit před soud pro zdiskreditování dobrého jména republiky v zahraničí a pro
všechny ty negativní zprávy co v EU a ve světě kolují. Páni Kalouskové, Fialové a Pospíšilové a ostatní
opoziční všeumělci jsou ti, kteří způsobují republice a naší české pozici v EU potíže. Ne pan Babiš. Ti
svými (jak to popsat, aby to nebylo žalovatelné) mylnými názory rozpoutali celou kampaň proti
Babišovi, i proti firmě Agrofert a republice, způsobují to, že EU komise začnou zkoumat každou dotaci
a nakonec – kdo chce hůl na psa najít, tak ji najde – bude republika kdovíkolik peněz vracet. Ne Babiš,
ale opoziční politici jsou škůdci. Kolik miliard korun se nevyčerpalo z EU, když byl pan Kalousek
ministr financí. On umí jen házet špínu na VŠE, co Babiš a jeho vláda udělá, ale sám neumí nic.
Nechápu, jak se mohl pan hrabě Schwarzenberg spojit s tak bezcharakterním člověkem. No a ODS, to
je také spolek neumělců a kvákalů, bojovníků proti každé dobré myšlence a dobrému záměru. Místo
aby charakterně přijali porážku ve volbách a snažili se konstruktivně ve vládě spolupracovat, začali
jen řvát, že se „stíhaným“ premiérem nechtějí mít nic společného. Že ho tím donutili přijmout i
toleranci KSČ, to jim nějak nevadí. Žádná dnes opoziční strana nebyla ochotná převzít zodpovědnost
za vedení státu s ANO. Na to, to pochopit, to jim nestačily mozky a politický přehled. Doufám a
pevně věřím, že český národ je inteligentní a má přehled. Do ulic jdou zfanatizování neznalci, co umí
jen řvát (po vzoru opozičních politiků). Ti, co přemýšlí a mají něco v hlavě, tak často, mlčí, nechodí na
ulici. Ti vyjádří svůj názor ve volbách. Doufám, že ANO dostane v příštích volbách tolik hlasů, aby
mělo potřebnou většinu v parlamentu a bude moct prosadit i to dobré, co teď pro obstrukce
z opozice nemůže. Byli bychom už hodně dál. Doufám, že řvouni a hýkalové z ODS, Top a pirátů
Pirátů konečně odkráčejí tam, kam patří.
Pane Tomko, děkuji ještě jednou za váš článek a gratuluji vám. S přáním všeho dobrého Vám i celému
českému národu.
Jaroslav Dbalý

