Nová doba, nový modus vivendi

Véčkaři vyhrožují odchodem z vlády. Tentokráte prý kvůli Vesecké. Úsměvný předvolební trik. Efekt se však dostavil, neboť se z tohoto sdělení stal nedělní headline ve všech televizích. Volební manažer VV byl na Primě hostem Jana Krause.  A byl to opravdu mimořádný zážitek. Ministr  V.B. vnesl do politiky úplně novou dimenzi. Pocit z jeho gala show umocnil ještě závěr pořadu 168 na ČT 1, v němž byly sestříhány sekvence smíchu pana V.B. Jak bylo patrné, tak politika je vlastně velmi zábavné řemeslo. Navíc řemeslo, které jako jedno z mála, má stále své zlaté dno. 

Do sporu mezi M .Kalouskem a A. Vondrou, ohledně údajné chobotnice na ministerstvu obrany ,se vmísil i zbrojař a lobbista Háva. Kdo jiný, že ano. Exministr Palas si staví na Bruntálsku penzion za 20 mil Kč. Překvapuje to ještě někoho? Určitě nechce zůstat pozadu za Řebíčkem a Grossem, kteří všem ukázali záda a zároveň se stali inspirací pro následovníky. V kauze plzeňských rychlotitulů policie neobviní nikoho. Tradiční výsledek našeho absurdistánu. 

Nad povrchem těchto a mnoha dalších příhod z české politické krajiny se odehrávají zásadnější příběhy. Souvisí s těmi, kteří skutečně tzv. tahají za nitky. Mezi mocnou zákulisní čtyřku (Bakala, Roman, Babiš a Háva) se vklínil velmi silný hráč – PPF. Proslýchá se, že financuje z větší části kampaň TOP 09 v Praze. A navíc unikly informace o údajných jednáních lídrů VV s majoritním majitelem PPF.  Mělo se jednat o smlouvu mezi ČSOB a Českou poštou. Ale kdo ví? Možná jde jen o škádlení mezi pány Bakalou a Kellnerem, a nebo jenom o banální indiskreci některého z politických greenhornů. Jisté je snad pouze to, že PPFka by ráda kompenzovala svou ne zcela úspěšnou ruskou misi na domácí scéně. Od té doby, co se stal šéfem dozorčí rady České pojišťovny Ivan Kočárník, se český gigant stranil všech viditelných politických kontaktů. Jenže doba se změnila. Impérium rozšířilo své portfolio o energetiku a taky by rádo jednu velkou banku. A to bez komunikace s vládou a partajemi asi úplně nejde. Nechme se překvapit. Ve hře je také stále obří zakázka na ekologické zátěže. Až budeme opět a opět „okouzlováni“ uhlazenými tvářemi z volebních plakátů, pak není od věci si představit i ty, kdo tyto nákladné taškařice spolufinancují. A hlavně proč. Mnohé nám pak bude jasnější.  Ale samozřejmě platí, že všichni chtějí naše dobro. Nová doba si žádá nový modus vivendi světa Velkého byznysu se světem Velké politiky. 

A ještě pod čarou. V záplavě tzv. velkých zpráv jsem zaregistroval i jednu mimořádně překvapivou, neboť nečekaně pozitivní. Majitel textilky Juta ve Dvoře Králové pan Hlavatý investoval své vlastní peníze do firemní školky. Nevídané. Povzbuzující.  
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