Pane prezidente,...
Tato země se Začínářadit mezi Země s nei\'ětšílnDočten sebevrazd. Jest|i uŽ nejsme prvni. Nc osrrar sku nenr Lýden. kr1; b1
někdo neskočil pod vlak. A nejsou to náhody' jak se nám snaží
předhodit tisk. obrovský nárůst lídi' kteří skončípoc1 vIzrkern. je
z velké části způsoben tím' že tito lidé Zcela záněrně r'stoupí do
kolejiště před vlak. Jednoho takového případu jsern byla svěclkem a mohu říci, že to nebylo vůbec příjemné'
Z mého pohledu máte Vy a Vaše vláda na rukou r,íce krve. než
kdy měli komunisté. Jste plně zodpovědni za Znďené Životy
těchto lidí' Berete lidenr vše: nejdříve práci a p;ik vešker.ou lid.
skou důstojnost. Lidi dobáníte do takové kajnosti, že nenrají
nejen kde bydlet, ale ani za co žit' Všiml jste si' nebo někdo
z v]ády.jaky|n tempem narůs|aji pr,cienti v ps5ehiatricLých oldinacích? Ze lide teto zemé jiŽ nevedi Lud5 Larn. Jb) néjakým
způsobem mohli žít?Všiml si někdo z vlády, že ]idé v této zemi
už nemají za co žít?Pravděpodobně ne, neboť vaši odborníci
z NERV se snažívzít i to nálo, co ještě nán1 Zbývá. Když por1le
vás musí lidé vyjít s l0 000 Kč' proč vy berete lO0násobky?

Mě|a bych pro Vá' jedjneČný ballČek. nivod. jllk porltoci

tomulo slátu z krizove pa.ti. skínétťa sni/|e rJZaI]|ne \Ve pIaLy.
ať

již ve sněmovně' senátu, či vládě. Vraťte to,

ukradli.

co jste této Zemi

Tento stát vedou lidé přímo spojeni s ruznými korupčními afé.

rami, rozkrádačkami. Jak je možné, že zloděj, ktelý ukradne
100 000 korun' jde sedět do věZení, a ve vládě se rozkádají mili-

ardy a oic 5e nedéje? Jak můZete reprezentovat tuto zemi. Ld)Ž
nevíte, jak se lidem v této Zemi vůbec žije?
Názomá ukázka je z Vašínávštěvy ostravy. Proč jste nešel
mezi obyčejnélidi? Proč jste přijel navštívit podnikatele? Proč
jste neodpovídď na dotazy lidí? Protože nevíte, co byste jim
řekl?
Já Vás jako prezidenta neuznáviím, neboť lepÍezentujete pouze
Prahu. Proto, že v PmZe není nezaměStnanost. že tam lidé berou
o čtvÍtinu Yyššíplat než v celé republice' proto tam jsou lidé
spotojenější' Víte, ale napříkJad, že na sevent Moravy mnohdy
mají lidé na jídlo pouhé 2000 korun? Víte' že,je zde již spousta
domácností' které už nemaií na náiem?
Vysvětlete mi - studium na vysoké škole zaclitrmo (rrrimocho.
dem zadarmo není v žádném případě) je podle Vás parazitování'
A že vy jste studoval Zdarma a Vám podobní také' to nebYlo
PaŤazitování] Nebojstejcn mel ((ěsri n; vládu. klťrá vie nerózhadla' tak jako vy? Nebylo by y tomto případě lgpšívyhoctit
všechny vysokoškolské profesory a dávat tituly jen z'a penize?
Vždyťstudenti chytří a nadaní, ale bohužel z chudších porněrů.
na Studium stejně nedo\áhnou' A ie |aLo\)ch je. c.i by.tc te
hodně divil. ostatně v Plzni se tak již děje a jsem si jistá, Že
nejen v Plzni. Tak proč by měli studenti dlouho studovat, když
mohou. dát miIion a mit tituL Za' pů| hodiny? Navic peni/e proÍesoÍúZÚstanou ve státní ka\e' RiLá|e' Že .i .tudenli na trudium

mohou vzít půjčku'Nikdo už mi však nevysvětlil a neřekl,

z čeho půjčkubudou platit, kdyŽ rodiče i oni budou nezaměstnaní? Můžetemi na tohle odpovědět? Znám v kaji spoustu vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří nernají práci nebo velice dlou.
ho ji hledali. Kde tedy Studenti vezmou peníze na půjčku?
Kdy už konečně vezmete zodpovědnost za devastaci tohoto
státu? Jste přímo Zodpovědný Za devastaci této zeně. z'a zmařené Životy lidí, Za úpadek této země. Pr.oč nám Zástupci v]ády.

LleÍj tak \ nadšenímzvedajr DPH. tnrZuji .ocidIni chvk}. rnali
se ZÍušit důchody, ploč nám tato vláda neukáže' jak přežít celý

měsíc s desetinou svého platu? Je vám jasné. Že pakliže se budé
vše zvyšovat a zdražovat Stejným tempem' jak se tornu děje clnes
a má dít po novém roce, že bude narůstat kriminalita? Že lidé
budou více kÍást, protože už nemají o co přijít a najist se poti.e
bují?

stydím Se

Za to, že prezidentem země, kde žiji, jste Vy. Doceby mě zaj ímalo. jes| li jste vůbec \chopen odpovédét miJ\poň
na některé otázky'
zdeřlka slfuovÁ, Havířov-Šumbark
|a

