NEDEJME SI VZÍT SVOBODU!

BLÍŽÍ SE
ČAS ROZHODNUTÍ
Praha, 24. října 2013

Jsem si vědom toho, že Vás oslovuji v citlivé době a že řadu z Vás mohu svým
dopisem naštvat. Přesto považuji za svou povinnost nejen k ODS, ale i k naší zemi
oslovit co největší množství lidí a požádat je, aby se před volbami pořádně zamysleli.
Dnes je velmi módní lámat nad ODS hůl a činit ji zodpovědnou za vše, co se nám
na současné politické i společenské situaci nelíbí. Zamysleme se prosím, zda je to
spravedlivé. Jistě, dělali jsme chyby, ale přiznejme si, kdo je nedělá? V rámci honu na
viníka bychom neměli přehlížet, že nás tato proklínaná vláda provedla jednoznačně
nejsložitějším obdobím naší novodobé historie, a to velice úspěšně. Navzdory
ekonomické krizi a nátlaku odborů vláda nesáhla k masivnímu utrácení ve stylu
po nás potopa. Dařilo se jí bojovat se státním dluhem, snižovat nezaměstnanost
a chudobu i podnikat účinné kroky proti korupci.
Stejně tak není možné nevidět, že ODS se vnitřně očišťuje. ODS je stranou vskutku
demokratickou, její politika není určována marketingovými agenturami či jedním
vůdcem, ale je tvořena zdola více než dvaceti tisíci členy, mezi něž se může zapojit
každý občan této země. Vězte, že tato zdánlivá samozřejmost (kterou ostatně vyžaduje
zákon) je mezi ostatními politickými subjekty spíše výjimkou. Jsem přesvědčen, že ODS
zůstává jedinou stranou, která opravdu usiluje o svobodu a minimální zásahy státu
do života občanů. Stále nabízíme to nekvalitnější od středu doprava, stále jsme
jedinou alternativou totální dominance levice a rozpadu pravice na atomy. Prosím Vás
tedy, opravdu se ještě zamyslete, zda se nevyplatí dát Váš hlas ODS.
Pokud jde o mě osobně, rozhodl jsem se kandidovat až na 10. místě. Rád bych zjistil,
zda mám ve svém boji proti levici stále důvěru voličů. Budu vděčný za Vaši podporu
a Váš preferenční hlas.
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