Předvolební politika v Česku
Bavorský deník Mittelbayerische Zeitung se 11.10.2017 v jednom ze svých článků
věnuje české politice.
List oceňuje dosavadní vládu ČSSD, hnutí ANO a lidovců za to, že vydržela celé
období a postarala se o stabilitu a značný hospodářský rozvoj země. List přibližuje
aféry, kterým Babiš čelí, i to, že všechna obvinění popírá. „Nevypočitatelnému“ a
zjevně na alkoholu závislému prezidentu Zemanovi ale podle deníku vyšetřování
nevadí. Babiš umí stejně jako americký prezident Donald Trump výborně
zjednodušenou populistickou rétorikou působit na obavy a emoce širokých
vrstev obyvatel. ANO se jako všechna populistická hnutí v Evropě prezentuje jako
alternativa k establishmentu, jehož pověst je pošramocená. Babišova strana má velmi
moderní marketingový koncept a umě pracuje se znechucením občanů politikou,
skepticismem vůči EU a strachem z uprchlíků.
Zdroj: https://globe24.cz/svet/41493
Evropa čeká na výsledky voleb v Česku
Evropští lídři pozorně sledují vývoj situace u nás, nejvíce si všímají kontroverzní
postavy možného premiéra Andreje Babiše, ale i vzestup antimigračních nálad a
volání po vystoupení z EU.
Zdroj: MoneyMAGcz
Glosa Martina Čabana
Předseda hnutí ANO A. Babiš v rozhovoru náš list E15 stále tvrdí, že kandiduje na
post předsedy vlády a chce stavět příští kabinet. Jeho sebevědomí je dokonce tak
vysoko, že mu nepřipadá sdělit voličům, s jakými lidmi počítá v případě volebního
úspěchu do vládního týmu. Zároveň ale na povrch začínají probublávat čistě
reálpolitické úvahy, jejichž čas přijde hodinu po volbách. Koaliční potenciál A.
Babiše je těžce pochroumán trestním stíháním. Ve vládě s obviněným premiérem se
nechce sedět opravdu nikomu. a tak se zejména mezi vládními stranami objevují
úvahy o vládnutí s ANO, ale bez Babiše. Kuloáry už nabízejí i postavu R. Brabce,
který po Babišovi převzal post 1. vícepremiéra, je místopředsedou hnutí a nejde po
něm policie.
Poznámka redakce:
Medailonky R. Brabce byly vícekrát uváděny v našem bloku „Aktuality“.
Celosvětově velké firmy likvidují malé konkurenční firmy a to nejrůznějšími
způsoby, mnohdy „podpásovými“. Býv. náměstkyně A. Babiše na MF S. Slonková
nově uvádí, že vstupovala do živých kauz.

