Volební noviny Unie svobody.
Volby do městského zastupitelstva v Kutné Hoře 1998, str. 4.

VÍM KOHO VOLIT
Před lety jsem se chvíli nudil.
Pro zábavu jsem si začal vymýšlet
základní zákony biologie a společenských věd. S biologii to byla
hračka: „Nutnou a dostatečnou
příčinou smrti je narození.“ Ježto
ekonomie je též nazývána pochmurnou vědou, i to bylo snadné: „Životní náklady přesahují
hodnotu života.“ Vždyť i proto
nám všechna náboženství slibují
nirvánu či ráj až po smrti.
S psychologii mi to dalo trochu zabrat, snad proto, že o ni vím víc.
Nakonec jsem splnil to, co znám z teorie, z pedagogické a z klinické praxe a z osobní zkušenosti, a bylo mi to jasné. I tam vždy platil jako základní zákon setrvačnosti: „Nejlepší předpovědí budoucího chování je
chování minulé.“ I pro sociologii jsem vymyslel jeden základní zákon,
jenž má jako jeden zřejmý důsledek pravidlo: „Organizace se udržují
sledováním jiných cílů, než pro které byly zřízeny.“
Proto vím, koho nevolit a koho volit, aspoň ve své malé
obci. Rozhodně nebudu volit partaje. Dle mého názoru ty do
místních voleb vůbec nepatří. Pokud se mi je volební zákon
pokouší vnutit, vyhnu se jim. Aspoň zde místní seskupení
nemají se stranickými programy ni společného, a naše strany
stejně všeobecně zklamaly.
Budu volit ty osoby (tzv. osobnosti), které se dle mé zkušenosti na
kutnohorské radnici osvědčily. Jak snad někteří z vás vědí, má osobní
paměť sahá do třicátých letech, tradovaná rodinná ještě dál. A řeknu
vám, že tak výborného starostu a místostarostu jako tyto čtyři roky v
mé rodinné paměti Kutná Hora ještě neměla. Čemu se za ty roky radnice vyhnula, si může uvědomit každý, kdo vidí prokázané skutečnosti a
ne vysněné nebo záměrně vymyšlené fámy. A co radnice dokázala v oblasti mezinárodního a celostátního uznání města, opravy památek, kulturního vývoje, kanalizace, osvětlení, ozelenění, čistoty, dlažby, atd.
atd., mluví přece za sebe ke každému, kdo chce vidět.
Takže budu znovu volit nynějšího starostu Ivo Šance a náměstka
starosty Bohumila Dvořáka. Měl jsem příležitost se s nimi dobře seznámit i v pracovním styku. Považuji je, na české politiky, za mimořádně čestné, otevřené, skromné, realistické a pracovité občany, kteří
opravdu přijali vývoj a blaho obce za svou odpovědnost. Budu též volit
spoluobčany, kteří se v zastupitelství dle mého názoru osvědčili, bez
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ohledu na kandidátky, na kterých se nějak octli. Jedním je Martin Hlavatý, který je na té komunistické a Jaroslav Rezler na lidovecké. Pak
zaškrtnu Jana Vančuru kterého kandiduje Volba pro město a Helenu
Štroblovou na kandidátce Unie. A možná i starého vodního skauta Hlavatého, který nějak skončil na papírku ODS.
Až dostanu do ruky volební lístky, znovu si je pozorně přečtu. Je
pravděpodobné, že jsem mohl na někoho zapomenout. Ale na své "zákony" nezapomenu.
Richard Jung

