
Volební řež: Nejvíc lhal Okamura a kdo lže, ten krade 
 
 
Teď vás necháme chvíli hádat. Vytrhli jsme to z blogu jednoho politika a ptáme se i na to, o kom mluví a do koho tepe. Píše: "Právě jeho 
samolibost o něm vypovídá nejvíc. Všechno, co říká a co si myslí, je u něj svatá pravda, a kdokoli to zpochybní, je lhář, škůdce a úhlavní 
protivník." 
 
První nápověda: píše to politik Zemanovců. Pokračuje: "Je nedotknutelný a vševědoucí." 
 
Druhá nápověda: píše to politik Zemanovců, který nebyl z kandidátní listiny vyškrtnut pro odpadlictví od víry. A dodává: 
 
"Důkazem není jen to, že se vyjadřuje ke všemu od těžby plynu na Sibiři až po očkování nemluvňat, ale i jeho podlá akce proti všem novinářům, 
kteří o něm náhodou napíší negativní, byť pravdivou informaci." 
 
A tady už přihořívá. 
 
"Jejich telefonní číslo zveřejní na svém profilu na Facebooku a nechá své příznivce, aby si na nich vylévali své emoce a nízké záškodnické 
pudy." 
 
Hoří! Tím padouchem, co ponouká své nohsledy proti hlídacím psům demokracie, je Tomio Okamura a odhalil ho Zakaría Nemrah, trojka na 
pražské kandidátce SPOZ. Vida, odkud se novinářům dostane zastání! Ví o tom ale čestný předseda? 
 
Dlouholetý středočeský lídr ODS Petr Bendl odbočil z Twitteru a na závodišti v Lysé uspořádal dostih o Cenu Petra Bendla. (Rovina - III. 
kategorie - 1600 m, dotace 46 000 Kč). Působí to jako takové lehce velkopanské zpestření volební kampaně. (Viz také inzerát v dostihovém 
programu. Žádný rým na slovo "pravici" se tentokrát nepodařilo spáchat ani nám.) 
 
Skutečné mecenášovy ambice však prozrazuje popisek "Petr Bendl na svém Hektorovi". Na Hektorovi totiž před ním jezdil pouze jeden politik, a 
to T. G. M. 
 
V pondělí Jana Bobošíková sdělila, jak by vypadala kariéra Mirky Němcové a Martina Kuby bez velkého Václava Klause: "buď by myli ve Žďáru 
schody, nebo by léčili v nějaké zapadlé nemocnici." Je zjevné, že Hlavu vzhůru nechce jako voliče ani uklízečky, ani lékaře. Zřejmě tedy hodlá 
oslovit a přetáhnout voliče DSSS. Možná by své hnutí měla přejmenovat na Ruce vzhůru! 
 
Je těžké býti politikem. Server Demagog.cz sleduje předsedy stran a hnutí, kteří kandidují do sněmovny. Posuzuje jejich vystupování v ČT, v 
Interview Daniely Drtinové. Podle Demagoga toho zatím nejvíc nalhal Tomio Okamura (Úsvit). Velký vůdce Úsvitu řekl pravdu ve 23 výrocích, 
ve 30 lhal. Na krk Okamurovi dýchá Jana Bobošíková. Naopak nejlepšího salda dosáhl lidovec Pavel Bělobrádek - nelhal ani jednou. Asi se drží 
rčení, že kdo lže, ten krade. 
 
 Také Petr Gazdík ze Starostů, potažmo topky, si vypůjčil citát z Pelíšků: Proletáři všech zemí... "Souhlasím s Jiřím Kodetem." (Kodet ve filmu 
dodal "vyližte si prdel".) Gazdíkovi útržek věty dovolil použít režisér Pelíšků Jan Hřebejk. Citace však naštvala Soňu Kodetovou, vdovu po herci. 
Ona je prý jediná, kdo má právo povolit použití oněch tří slov. Nepátrejme, kde na to přišla. Co na to Gazdík? "Jestliže to paní Kodetové, která 
kandiduje v Praze za ODS, vadí, pak jsem v rámci slušnosti vydal pokyn, aby plakáty byly staženy. Je to z mé strany opravdu jen slušnost, 
žádný zákon, tedy ani autorský, jsem tím neporušil." - Reakce Gazdíka je pěkná. Jen si mohl odpustit to zdůrazňování, jak je slušný. (Zvlášť 
když je to výrok o zadní části těla.) 
 
Naplno kampaňuje ČSSD. V pondělí na tiskovce oznámila, že jí vadí, jak jsme tlustí. Zavede třetí hodinu tělocviku ve škole. Věrozvěstem 
pohybu je Petr Hulinský. Ten, který pomáhal vyštípat Jiřího Dienstbiera z pražské ČSSD (šel proti kmotrům) a který je ověnčen pátým danem v 
taekwondo. Řekl někdo Hulinskému, že děti na základce nevolí? A řekl mu někdo, že tlustí se naštvou? Škoda že taekwondista neprozradil, kde 
ČSSD vezme na stavění tělocvičen (už dnes jich je málo) a na placení dalších hodin tělocviku. Ale to je samozřejmě detailek. 
 
Stalinistka a kandidátka KSČM Marta Semelová odpovídala na dotazy čtenářů iDNES.cz. Vyjádřila se k minulému režimu: "Samozřejmě byly i 
některé chyby, to nikdy nikdo nezamlčoval. Ale celkově to byl určitě spravedlivější systém, než je ten současný." Semelová asi žila v jiné zemi, 
pokud míní, že chyby nikdo nezamlčoval. Jen zmínka o chybě byla na kriminál. Škoda že Rudá Marta nemůže vysvětlit mým dědečkům, v čem 
byl minulý režim spravedlivější. Komunisti je oba zabili. Bez soudu a bez důvodu. 
 
Andrej Babiš jede jak elektrická myš. Dal rozhovor serveru Parlamentnílisty.cz: "Musím říct, že Praha je specifická. Bylo tam plno nastrčených 
agentů TOP 09 a ze Svobodných, kteří mi tam přišli narušit celou akci, třeba notorickým lhaním na téma biopaliv." - Agenti stran, to je bomba! 
Za topku byl zřejmě nasazen agent 009 s iniciálami KS. - O kousek dál Babiš pokračoval: "Já nechápu, že někteří novináři mají stále zažité, že 
musí za každých okolností všechny z něčeho podezírat. Například že na jeden náš mítink přišla starší paní, která nám složila básničku a hlasitě 
ji tam četla. Bylo nám podsouváno, že jsme si to sami zinscenovali. My zkrátka žijeme v takové atmosféře, kdy každý čeká odevšad nějaký 
podraz, podvod, manipulace. A nikdo není pozitivní. To je špatně." - Takže ti agenti byli pozitivní? 
 
Ještě jednou Andrej ANO Babiš, kterému vadí stálé novinářské podezírání: "Samozřejmě že teď ještě přijde na mě a možná i lidi z ANO špína, 
která se už doluje a hledá i na moji rodinu, na mého syna, nějaké pomluvy. Samozřejmě za tím vším je hlavně Kalousek, který hledá na 
Slovensku něco, co by mě kompromitovalo, co by ovlivnilo i ten soud na Slovensku. Je to všechno na zvracení. Ale jsem na to připraven." (Na 
Slovensku se Babiš soudí, že nebyl agent StB.) Zřejmě během kampaně tu podezíravou nemoc od novinářů chytil, ale ještě o ní neví. 
 
Zemanův premiér Jiří Rusnok v neděli v ČT mluvil o tom, jak jeho ministr dopravy Zdeněk Žák, lídr kandidátky SPOZ v Praze, odvolal ředitele tří 
státních firem (pěkná předvolební akcička.). Prý tam chtěl mít lidi, kterým důvěřuje. "Nevím, s kým to ministr diskutoval. Zřejmě to s nikým 
nediskutoval, ale vidím to jako minimální problém. Profesionální to není, ideální by bylo výběrové řízení." Tři poznámky. 1. Je vidět, že Rusnok 
nikam nekandiduje. Už si u Zemana vykandidoval guvernéra ČNB. 2. Představte si, co by se stalo, kdyby bývalý ministr dopravy Zbyněk 
Stanjura (ODS) sejmul tři šéfy státních firem s ročním obratem v desítkách miliard, na jejich posty neudělal výběrové řízení a nacpal tam své 
lidi. To by byl tanec! U Žáka, který to mimochodem dělá za pomoci známých firem z brněnské ODS, to je jen "minimální problém". 3. Ve vládě 
SPOZ odborníků je minimální problém nebýt profesionál. 
 
Jak známo, prezident Zeman už mnoho let touží po kanálu Dunaj-Labe-Odra. Naposledy o něm hovořil v Ostravě. Rozhněval tím Miroslava 
Kalouska (TOP 09). Ten soudí, že "kanál Dunaj-Labe-Odra přesahuje svěží myšlenku uspořádat v Praze olympiádu". Prý si chce Miloš Zeman 
postavit pomník. "To ten Stalin na Letné vyšel levněji," míní Kalousek. K tomu dvě poznámky: socha Zemana na Letné není vůbec špatný 
nápad. Samo sebou v nadživotní velikosti. Něco jako Kristus nad Rio de Janeirem. Kdyby si tohle vzala topka jako volební program, dost možná 
by získala 55 procent hlasů. 
 



Možná si ale Miloš Zeman postaví jiný pomník, světový. Přišel teď s velkolepou mezinárodní iniciativou. V izraelském listu Jediot Achronot 
vyřešil otázku Palestinců: "Napřed je třeba jít do utečeneckých táborů v Libanonu a v Sýrii, kde je nejhorší situace. Odtamtud Palestinci mohou 
odejít do Saúdské Arábie a do emirátů a dostanou takové ekonomické podmínky, jež jim umožní důstojný život." Světoví politici si s Palestinci 
léta lámou hlavu - a nic. Pak přijde Miloš a vymyslí to na fleku. Kam se hrabe Obama i s Putinem. A výsledek? Závistivý Karel Schwarzenberg 
nemůže uznat Zemanovu velikost a ještě ho napadne: "Nápady, včetně toho, že by se měli všichni Palestinci přestěhovat do Saúdské Arábie, 
aniž by se s někým ze Saúdské Arábie setkal, je nehoráznost a bezohlednost, kterou může říci jen buran." Ach ta česká závist! Knížete to 
prostě nenapadlo, to je celé. 
 
Andrej Babiš je realista. Na mítinku v Liberci řekl, že tyto volby ANO 2011 nevyhraje, nepočítá s tím. "Ale můžu slíbit, že budeme pracovat a 
snažit se, dobudujeme hnutí. A pokud neuděláme nějaké průsery, za čtyři roky můžeme volby i vyhrát," dodal. Výstižné. U nás stačí "neudělat 
průser". Jenže se to ukazuje jako takřka nemožné. 
 
Čísla, která vylosuje Státní volební komise, vždy vyvolají zájem. ČSSD dostala 1, hurá. TOP 09 dostala 4. Miroslav Kalousek: "Čtyřka se mi líbí, 
protože ty nejúspěšnější hudební skupiny byly často ve čtyřech - Beatles, Rolling Stones, Talichovo kvarteto." Zřejmě na něj nezapomenutelně 
zapůsobil Karel Schwarzenberg zpívající českou hymnu, když postoupil do druhého kola prezidentské volby. Hotový John Lennon. 
 
Zdeněk Svěrák byl okraden. Skladatel hymny hnutí Hlavu vzhůru Tomáš Úlehla mu ukradl sousloví "metelesku blesku" z filmu Marečku, podejte 
mi pero! Svěrák uvažuje, že ho zažaluje. Vadí mu, že "někdo používá slovní spojení, aniž by se zajímal o to, že patří někomu jinému". Chuť 
žalovat je snad ještě trapnější než sama hymna. Použít takový útržek z filmu asi není na kriminál či na pokutu. Žádný soud Úlehlu neodsoudí. 
Že se Svěrákovi nelíbí Hlavu vzhůru Jany Bobošíkové, to snad mohl vyjádřit o kousek vtipněji. 
 
Čtvrtek přinesl do koženě akurátní kampaně konečně trochu vzruchu. Ranní, snad až příliš sebekritický rozhovor Václava Klause v MF Dnes 
vzápětí pohotově vyložil Tomio Okamura: "Vašek se rozhodl, že už nebude mlčet a nebude lhostejný k politickému marasmu v naší zemi." 
 
Hlavní zprávou dne tedy je: Koho volí Eva? A znamená to, že pověsti o rozpadu legendární dvojice opravdu nelhaly? Přivítejte je: Tomio a 
Vašek! 
 
Zprávy ze světa: Třetí den federálního shutdownu požádal prezident Barack Obama Lidový dům o vyslání poradců a copyright na heslo: 
Prosadíme dobře fungující stát. 
 
ODS ve volebním programu slibuje, že na některých dálnicích zvýší povolenou rychlost na 150 kilometrů za hodinu. Kdo to potřebuje? Jaký je 
motiv? Zřejmě uklidnit své voliče v BMW, zmatené umístěním ženy do čela kandidátky. Ne, to opravdu neznamená, že couváme ze svých alfa-
samčích tradic. Silné auto a pedál na podlaze jsou v genech ODS stejně jako býčí šíje a paklíky pětitisícovek. Padej ke krajnici, *volím_pravici! 
 
Svéráz Andrej Babiš v rámci kampaně prohlásil: "Malé a střední podniky - to jsou klišé a kecy. My potřebujeme podporovat velký průmysl, který 
tu má tradici. Že pomáháte zakládat inovátorské firmy, to je super, ale je to na prd." To je tedy pozoruhodné. Bonmot? Koncepce státu? 
Řízeného jako firmy? 
 
Pojďme stejnou optikou a slovníkem poměřit volební program ANO 2011: "Budeme důsledně vybírat daně, zamezíme únikům peněz z 
veřejných rozpočtů." To jsou klišé a kecy. - "Chceme solidární společnost bez zneužívání sociálního systému." To jsou klišé a kecy. - "Stejná 
pravidla pro všechny." To jsou klišé a kecy. A tak dále. 
 
Politika je plná "klišé a keců" jaksi sama ze své podstaty. Pokud se tím miliardář nehodlá zatěžovat, případně chce mluvit rychleji než myslet, 
navrhujeme soustředit se spíše na Vodňanské kuře. Ano, bude líp. 
 
Lobbista Miroslav Šlouf byl sice z okolí Miloše Zemana vypuzen, ale nakazil se prezidentovým uměním prognózovat. Serveru 
parlamentnilisty.cz popsal, jak dopadnou volby: "Vidím to tak, že ČSSD vyhraje, protože je k tomu odsouzená. Je mi však líto, že je v jejím čele 
takový nýmand jako Bohuslav Sobotka. Je nevýrazný a nic neumí. S Michalem Haškem je to podobné. Snažil jsem se mu dříve trochu 
pomáhat, ale pak mi začal lhát." - Jestliže Šlouf o předsedovi ČSSD říká, že je nýmand, nebude to se Sobotkou tak zlé. A že Šloufovi Hašek 
lhal, to je opravdu ošklivé, Šloufovi se lhát nesmí. 
 
Místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová v pondělí oznámila, že občanští demokraté vylučují jakoukoli povolební koalici s "nesystémovými" 
politickými uskupeními. Jsou to ANO 2011, Úsvit přímé demokracie, Hlavu vzhůru a SPOZ. "Nejsou demokratickými stranami," řekla Němcová. 
Zřejmě jí v centrále ODS zakázali číst průzkumy veřejného mínění, jinak by věděla, že ODS taková spolupráce ani nehrozí. 
 
Na modrou místopředsedkyni zareagoval, jako obvykle velmi přátelsky a vstřícně, moravský samuraj Tomio Okamura: "ODS, která tu dvacet let 
zneužívala moc tak, že se rozkradly miliony korun a lidé ztratili důvěru ve stávající systém, by měla zalézt, zbavit se kmotrů jako hyena vší a 
pak se někdy možná vrátit do politiky." 
 
Tomio Okamura také Miroslavu Němcovou proškolil v demokracii: je to "vrácení moci občanům". Je to nebát se, že povládne ´lůza z ulice´. 
Okamura lidu věří, "... ta z jejich pohledu ´lůza´ by nikdy nedovolila tunely, divoké nevýhodné privatizace národního majetku, rozkradení 
důchodového účtu." Zní to krásně, až na to, že všichni ti lupiči přece původně taky byli obyčejní občané, tedy ´lůza z ulice´. Nevládli nám lidé, 
kteří se narodili jako ministři a poslanci... 
 
Marně dumám, proč má topka heslo Víme, kam jdeme. A proč je u toho na billboardech dýmka. Jdeme si zabafat? Nebo je to hlubší symbol? 
Něco jako cigára ne, takže jsme konzervativní? (Připomíná to Václava Klause, který odmítá snowboard; ten by měl na billboardu zřejmě lyže s 
kandahárem.) A jak je to s tím, že topáci vědí, kam jdou? Zase je to hlubší myšlenka? Něco jako: Všichni tam jednou musíme? Nebo je to 
naopak dětsky prosté: jdou do sněmovny. A do vlády. A do státních a polostátních firem atd. Nebo je to ještě prostší: jdou na bondovku do kina? 
Schwarzenberg, Karel Schwarzenberg? 
 
Místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek byl v nedělní debatě na Primě spolu s předsedou lidovců Pavlem Bělobrádkem. Zaorálek: "Přál bych si, 
aby KDU-ČSL byla koaliční partner." - Překvapivé. KDU-ČSL je strana spojená s vracením majetku církvím. Proti tomu Zaorálek dlouhou dobu 
dštil oheň a síru. Jenže teď se věci změnily: lidovci se zdají přímo andělskými partnery proti Zemanovcům. Vláda s lidovci má jeden háček, 
nebo spíš hák: Miloš Zeman si nepřeje ani Zaorálka, ani lidovce. 
 
Stínový ministr práce a sociálních věcí ČSSD Roman Sklenák oznámil ve čtvrtek voličům: "Navrhujeme porodné neomezovat a poskytnout za 
první, druhé a třetí dítě 13 tisíc korun." (Nyní se porodné vyplácí jen za první dítě rodinám v hmotné nouzi.) Co na to stínový ministr financí Jan 
Mládek? Od Tomia Okamury si půjčí samurajský meč a nalehne na něj. 
 
Ve čtvrtek pořádaly Hospodářské noviny diskusi politiků. Účastnil se i majitel společnosti BEST Tomáš Březina, v tu chvíli ještě lídr středočeské 
kandidátky ANO 2011. Pravil tam, že by zrušil daň živnostníkům. Večer Březina oznámil, že odstupuje z čela kandidátky ANO, prý jsou pro něj 



babišovci málo pravicoví. Se zrušením daní by mohl začít dělat "pravicovou politiku" u KSČM. Nebo ve SPOZ. Tam navrhl lídr pražské 
kandidátky a ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák, aby cestující v regionálních vlacích nemuseli mimo dopravní špičku platit jízdné. 
 
Dík volební kampani se dozvídáme více o zdravotním stavu Miloše Zemana. K bolavému palci, dietě a lékaři vynucované abstinenci přibyly 
děsy. (Následky odvykací kúry?) Prezident se ve Znojmě přiznal: "Představuji si hrůzný sen, že k volbám půjde jediný občan a jím zvolená 
strana dostane všech dvě stě křesel v Parlamentu." Možná by měla hlava státu následovat Karla Schwarzenberga a občas si zdřímnout, místo 
aby si představovala pavor nocturnus. 
 
ČSSD mění priority v kampani. Chce Česko zařadit mezi 10 nejúspěšnějších zemí světa. Ambiciózní plán. Místopředsedkyně strany Alena 
Gajdůšková oranžovou ambici upřesnila: "Jestliže máme světovou egyptologii, podporujme egyptologii." Jako pilný čtenář Kingsleyho Amise a 
jeho knihy Egyptologové to plně podporuji. 
 
Neběží jen kampaň do sněmovny. Kozopas a exdisident Standa Penc už rozjel kampaň do Senátu. Na Facebooku píše (cituji): "V roce 2014 
budu kandidovat do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu 39 - okres Trutnov a Adršpachsko-Teplické skály. Na této stránce budu 
informovat o kampani, kterou v rámci kandidatůry budu vytvářet. Za případnou podporu nebo pomoc děkuji velice." - Marjánku propagující Penc 
by mohl zvolit heslo "Zhulenej Senát". 
 
Zprávy z bojiště: Hlavní frontová linie se ve středu posunula přibližně 200 kilometrů na východ od Prahy. Jako první Brno obsadila, pardon, 
osvobodila, delegace prezidenta republiky, bouřlivě vítána zaměstnanci krajského úřadu v čele s hejtmanem Haškem. Zatímco jednotky 
vlasovců, pardon, sobotkovců, zaútočily odpoledne z operačního prostoru Lužánky, s cílem zaujmout pozice na spojnici náměstí Svobody - 
Midway. Viz plán bitvy: 
 
Úterý večer, Moravská filharmonie Olomouc, mítink TOP 09 se studenty. Karel Schwarzenberg by rád zákon o státní službě: "Sotva nastoupí 
nová vláda, provede se čistka a přívrženci staré vlády jdou do háje a přicházejí noví. V Německu nebo USA po volbách vymění akorát 
náměstky na ministerstvech, ostatní úředníci zůstávají, ale u nás je odložená i hajzlbába." - Topka zjevně prosazuje definitivu i pro produktové 
manažerky WC. Pěkné. 
 
V Královéhradeckém kraji vede kandidátku SPOZ zpěvák Daniel Hůlka. Serveru Ihned.cz popsal, co s daněmi a ekonomikou. Daně: "Je známo, 
že my, kteří podporujeme myšlenky Miloše Zemana, podporujeme zvýšení společenské solidarity, a tedy i spravedlivé zdanění 
vysokopříjmových skupin obyvatelstva." Růst ekonomiky: "Pan prezident často uvádí jako příklad investice s multiplikačním efektem stavbu 
domova pro seniory. Ten je třeba vybavit i koberci a nábytkem, přijmout personál a zadat zakázky různým dodavatelům. Příbuzní navíc zvýší 
tržby v místních restauracích. Já s panem prezidentem pochopitelně souhlasím." - Bože, jak je to jednoduché! 
 
V úterý se Miloš Zeman setkal s přispěvateli svého Nadačního fondu na splácení státního dluhu. Podnikatelé se mu nehrnou, chce je zlomit: "Až 
budou chodit různí lidé a budou říkat - já bych potřeboval, abyste mě zařadil do podnikatelské mise, nebo já bych potřeboval, abyste se za nás 
přimluvil - v tomto případě přistoupím k vydírání, protože státní dluh je nás všech," oznámil. - Nikam nekandiduje, ale žije v permanentní 
kampani. Teď nasadil populární metodu Jánošík. 
 
Předvolební ČSSD chce platit alimenty za neplatiče. Stát poskytne výživné formou zálohy, pak bude dlužné peníze vymáhat. Zní to jak sen. Co 
je za ním? Další státní úředníci, možná právníci, které budeme platit. Nejen to. Stát je mizerný vlastník, to víme. Mizerný policajt. To taky víme. 
A stane se ještě mizerným vymahačem. 
 
Na nože se mezi sebou řežou Zemanovci. Místopředsedkyně SPOZ Dita Portová píše dopis Miloši Zemanovi: Za co, pane Bože, za co? táže se 
čestného místopředsedy Zemanovců. Za co jsou vyhazováni lidé z kandidátek? Třeba doktorka Pavlíčková: "Tvojí kartonovou podobu měla, po 
čas prezidentské kampaně, statečně ve své ordinaci." (Podle pacientů však na kartonu chyběla svatozář!) 
 
Po volbách ODS s daněmi hýbat nebude, slibuje. Můžeme jí věřit. Kupříkladu piráti s daněmi taky hýbat nebudou, to je prakticky jisté. 
 
Nejen českou státní banku zřídí po volbách ČSSD, ale taky jakési národní TESCO, "silný národní řetězec," říká Michal Hašek. "Není to tak, že 
by šlo o státní podnik," dodává. Tak to je tedy rébus. Proč MILOŠKAUFLAND vznikne? Asi tam bude po volbách prodávat Bohouš Sobotka. 
 
Konečně víme, proč Mynář a Nejedlý vyškrtli Šloufa jako lídra pražské kandidátky SPOZ. Bylo to pro jeho dobro. Sám řekl: "Měl jsem už na říjen 
naplánovanou cestu do Afriky, tam jsem se docela těšil..." 
 
Stále napjatě čekáme, co budou ta "politicko-společenská opatření", která ohlásil Miroslav Šlouf byv vyškrtnut z kandidátky SPOZu. Terminus 
technicus je to parádní, v roce 1988 bychom si pod ním dovedli představit třeba zákaz vstupu na Václavské náměstí - ale teď? Velmi tajuplné. 
 
Chvilka pravicové poezie. Kampaň ODS se, jak jste si možná všimli, odehrává na Twitteru, billboardech a ve verších. Pravidlo číslo 1: Hlavně to 
přitom nepřekombinovat! (Viz níže). 
 
Bulvární tisk přinesl zprávu, že se Petr Nečas oženil s Janou Nagyovou. Na výsledek voleb to podle našeho názoru nebude mít vliv, ale v 
každém případě je třeba připojit varování: Funkce premiéra škodí manželství. Imunní jsou pouze premiéři-odborníci, kdežto tři poslední 
premiéři-politici, Paroubek, Topolánek a Nečas, své letité svazky úspěšně rozložili a navázali nové. Třikrát - a dost? 
 
TOP 09 rozjela volební kampaň v pražské tramvaji. Pozor, neplést tuto akci s populárním sloganem dopravního podniku Vždyť to jede jinam! 
 
Nenechte se zmást tím, že lídr se na snímku tváří, jako by zapomněl vystoupit a mířil neodvratně na konečnou. Ruku na srdce: Vy se snad, 
když se kodrcáte tramvají, zubíte na celé kolo? 
 
Komentátoři Aktuálně.cz Martin Fendrych a Jan Lipold glosují den za dnem zářezy volební kampaně. 


