
Budu volit politiky, kteří prošli školkou 

 
Nedávno jsem oslavil svoje osmnácté narozeniny a chci být odpovědný volič. Sehnal jsem si většinu 

volebních programů a rozhodl jsem se, že budu volit na základě slibů politických stran. Programy 

KSČM a Dělnické strany jsem nesháněl, protože jsem si nechtěl špinit ruce. První byl program TOP 

09. „Budeme bojovat proti korupci, chceme transparentnost,“ dočítám se. Jsem rozhodnut. Stal se ze 

mě volič TOP 09.  

 

Pro všechny případy jsem do ruky vzal ještě volební program ČSSD. „Nastartujeme hospodářský růst 

podporou soukromých investic a veřejnými investicemi do dopravní infrastruktury, zateplování domů, 

sociálního bydlení,“ čtu. Náhle se ze mě stal volič ČSSD.  

 

Pro jistotu a do třetice všeho dobrého jsem si řekl, podívám se na Stranu přátel občanů Zemanovci. 

„Budeme prosazovat změnu, která bude znamenat bezproblémové zajištění práva na vzdělání, 

bezplatnou zdravotní péči i jistotu ve stáří,“ přečetl jsem si. Náhle jsem zalitoval, že mám jen jeden 

hlas, protože jsem chtěl být volič i SPOZ. 

 

Na závěr všeho přemýšlení jsem měl problém jako na začátku, protože jsem si uvědomil, že všechny 

volební programy jsou vlastně stejné (a je jedno, jestli jsou to strany pravicové nebo levicové). 

Uvědomil jsem si, že podle slibů je vlastně jedno, kterou stranu budu volit, protože jediné co mě jako 

občana České republiky bude čekat po volbách, je ráj! Bude to ideální doba, kde budou malé daně a 

vysoké příjmy. Bude prosperita a transparentnost. Doba bez korupce a snižování státního dluhu. 

Skoro jsem zamáčkl slzu. Při té citlivé chvilce jsem si vzpomněl, že když jsem chodil do školky, paní 

učitelka mi říkala, abych nelhal. Mám pocit, že dnešním politikům tohle paní učitelky neříkaly. Protože 

volební sliby se nemění. Mění se jen pořadí priorit a slova, kterými jsou ty stejné sliby vyjádřeny. 

Z žebrajících a ulízaných politiků (viz. apoštolové Zemanovci) se stanou ministři a dělají všechno 

proto, aby svůj volební program neplnili, ale zůstal jim do dalších let a mohlo se zase slibovat.  

 

Proto jsem dospěl k jednoznačnému výsledku. Půjdu k volbám a budu volit stranu, která mi nabízí 

důvěryhodné lidi, kteří prostě nekecají a které paní učitelky ve školce naučily to, co mě. To je pro mě 

záruka toho, že když už nic moc neudělají, tak alespoň nic nepokazí.  

 

 

Tomáš Svačina, student 3.B (2013/14) 

 

 

Změní se něco, nebo se odvolí a politici si „jedou dál po svém"? 

 


