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Nemáme ani tak nové téma jako spíše další jméno do rozšiřujícího se seznamu kandidátů na
Hrad. Kdo jen trochu poznal předsedu ČMKOS Josefa Středulu, hodit lístek s jeho jménem do
urny by neváhal. Jak jinak u rovného chlapa. Vsadit na odboráře není nijak zvláštní riziko,
několik se jich na celkem úspěšnou politickou dráhu už vydalo.
Aniž bychom se ještě seznámili s názory politiků a komentátorů na tento návrh, napadne nás
zamyslet se nejdříve nad tím, kdo a proč asi jej podal. V lepším případě Bohuslav Sobotka
chce, aby v případě neúspěchu Miloše Zemana zůstal ve hře člověk levicového smýšlení a
blízký sociálním demokratům. Ale asi už v tom je kus naivity, když se na veřejnosti ocitla i
jména Luboše Zaorálka a Milana Štěcha. V krajním opačném případě by to mohlo být jen
hledání dalšího antiZemana. V tom případě i s rizikem by bylo lepší si pět let počkat.
Jak se dalo čekat, v reakcích a komentářích se začalo objevovat podezření, že si tím chce
premiér jen zajistit jistější odvetu prezidentovi.
Nabízenou prezidentskou kandidaturu po Lubomírovi Zaorálkovi a Milanovi Štěchovi
očekávaně odmítl i Josef Středula. Zdůvodnil to slovy: "Misi, kterou započal v konfederaci,
považuje za důležitější, není jen na jedno volební období a chtěl by ji dokončit." Mluvčí
ČMKOS Jana Kašparová k tomu dodala, že Středula není členem ČSSD a nikdy nebyl ani v
žádné jiné straně.
Cože tak najednou není o nejvyšší republikánský stolec zájem? Určitě je, ale s vysokou
pravděpodobností za jiných podmínek, v jiné době a za kultivovanější politické situace.
Předpokládá to osobnost, která snese víc než dost, vlastně všechno. Pro stav české demokracie
to není nejlepší vysvědčení. Budou-li v příštích deseti letech v podstatě každý rok nějaké
volby, co to za takových poměrů udělá s psychikou a kulturní úrovní naší společnosti?
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