
Vážení kolegové, 

Záměrně dlouhou dobu jsem se na našich stránkách vyhýbal tématu -politická 

situace u nás.Vzhledem k blížícím se volbám se objevují v naši schránce již 

pomalu letáky a na netu a v tisku se již pomalu rozbíhá kampaň.Někteří  

neúspěšní  politici zakládají nové strany a ti současní  opět s heslem vše pro 

lid.Tak si sám pro sebe říkám, jsem stejný cvok jak ti ostatní kteří jdou k volbám 

s nadějí,že těm co jsme dali hlas budou pracovat pro nás všechny?Proč  je v 

našem státě veřejné mínění tak slabé a politici ho neberou vážně?Jak je 

možné,že strany nemají schopnost nebo nechtějí se zbavit  ihned členů kteří  se 

dopouští  korupce a to i politické,nebo ve svých veřejných, nebo státních 

funkcích jsou prakticky neodvolatelní.V zemi kde jsem dlouhodobě pobýval byl 

za jednu stranu jmenován ministrem stavebnictví pan XY.Jeho bratr měl  

stavební  firmu,která stavěla rodinné domky a na obálce katalogu,který čerstvě 

vyšel  bylo na fotu průčelí domku fotomontáží doplněna šťastná rodina - 

táta,máma,kluk,holčička,dědeček,babička,pes a kočička.Vše by bylo OK do té 

doby než si někdo všiml,že hlava spokojeného dědečka patří  panu XY.Měl 

smůlu,věřim,že ho poznalo tak 10%  obyvatel a ani on sám o tom asi neměl 

páru,ale vlastní strana aby nepřišla o voliče jej ihned odvolala.Vzpomínáte si 

například na německého ministra obrany?Byl to nejoblíbenější člen spolkové 

vlády a protože měl nesrovnalosti  s potvrzením o svém vzdělání tak do týdne 

byl bez židle. Nepřipomíná vám to něco.Dneska se vede velká debata o 

služebním zákoně a opět se u nás hledá třetí  cesta.V zemích jako je 

Rakousko,Německo,Anglie ,nebo Švédsko jsou asi tupci a s demokracií nemají 

takové zkušenosti.Dlouhé roky jsem docházel vyřizovat spolupracovníkům na 

cizinecký úřad v Hamburku doklady a pořád tam seděli stejní lidé ať byla vláda v 

tomto státě jakákoli.Byli vždy korektní,apolitičtí  a museli ctít pouze ústavu a 

být loajální ke státnímu zřízení.U nás je vidět,že se politici nechtějí zbavit svého 

vlivu ovlivňovat chod státních institucí pomocí dosazení svých ředitelů, 

náměstků,tajemníků, nebo jak je různě nazývají.Tady je vidět jak političtí profící 

mají strach,že by ztratili vliv na chod institucí které mají ve státě sloužit všem v 

rovině zákona a bez rozdílu postavení.Mnohokrát jsem měl možnost se v 

Hamburku neoficiálně zúčastňovat jednání při návštěvách našich  zástupců 

ministerstva dopravy v souvislosti  ze situací,stavem a budoucností  pronajatých 

ploch a majetku našeho státu v Molde,Saale a Peute.Věřte mi,že mi bylo 

kolikrát hanba,když  tito lidé neměli ani základní vědomosti o historii v těchto 



lokalitách a o naší plavbě. Zástupci se střídali podle toho komu tento resort 

připadl po různých vládních veletočích,takže to odráželo pouze stejný obraz jak 

nahoře -doktor  vojákem,zemědělec  dopravákem,technik zdravotníkem a tak 

pořád dokola.Pořád mě mladí,ale tvrdí,že dobrý manažér nemusí obor vůbec 

znát stačí,že umí řídit.Tak ale proč ti nejlepší ve svých oborech začínali od 

píky,Ford,Baťa,Škoda,Kludský,Finsterle,Kutuzov, atd.A tak se musím vrátit zase 

na začátek  jít nebo nejít volit?Co to přinese mě a co zemi kde dejchám .V 

poslední době jsme pěkně masírovaný "nestraným tiskem a televizí" o 

Ukrajině.Co si mám myslet o straně kterou jsem v minulosti  volil , když mi 

připadá, že je dnešní ministr zahraniční svými projevy tiskový mluvčí pana 

Schwarzenberga.Část Sociální demokracie se stavěla proti "humanitárnímu 

bombardování" v bývalé Jugoslávii a dnes  když nese na bedrech tíhu vládnutí 

nemá politiku které by obyčejný občan rozuměl,za koho tedy kope?SPD v 

Německu na tento způsob získávání hlasů dojela,čeká to tuhle partaj taky?A tak 

vážení kolegové zvažte komu dáte hlas a neseďte doma,jestli chceme opravdu 

mít svoji váhu,váhu veřejného mínění,pak nedejte na ohrané sliby guláš a 

zprofanované tváře.Kolem nás je plno těch kteří  i na komunální úrovni tvrdě 

makaj a moc z toho nemají,ale můžeme si s nimi dát v hospodě pivo.Snad to 

pomůže i našim vizím o plavbě a čtení volebních  programů nebude ztráta 

času.Zdravím a přeji hodně zdraví a pohody všem důchodcům.       F. Hošna.  


