
Úvaha před nastávajícími volbami – „Má smysl volit anebo ne?“ 

 

Vážení spoluobčané,  

současný stav naší společnosti mi nedovoluje zůstat v nečinnosti. Vzhledem k tomu, že nemám 

politické ambice, jsem více svobodný při psaní osobní úvahy k nastávajícím volbám do 

Poslanecké sněmovny. Nikomu neradím koho volit a koho ne, ale podělím se o to, jak k volbám 

přistupuji já sám, jako řadový občan, a co je důležité pro moje rozhodování. 

Volby jsem od Sametové revoluce nikdy nevynechal, jsem rád, že mohu tímto způsobem 

svobodně vyjádřit svůj názor a podílet se tak na správě věcí veřejných. Mohu se zmýlit a přiznám 

se, že se mi to stalo, ale nejít k volbám považuji za špatné rozhodnutí – za nejhorší možné. 

Člověk, který k volbám nejde, nemá právo následně kritizovat, že to „ti ostatní“ rozhodli špatně. 

Volební programy si čtu, ale přiznám se, že se nerozhoduji jen podle nich. V mnohém jsou si 

podobné, takže ty mi většinou moc nepomohou. Volby by podle mého názoru neměly být 

soutěží, kdo toho dokáže jen více naslibovat. Volby by měly být soutěží ideálů a idejí – NE 

IDEOLOGIÍ!!! O těch se často z volebních programů nedočtu nic. 

Snažím se zjistit si co nejvíce o jednotlivých lidech, kterým hodlám dát svůj hlas a kterým 

částečně svěřím do rukou svůj osud. A neřídím se jenom tím, co kdo říká, ale především co má za 

sebou, jak se chová jako člověk, co dokázal a jak se jeho dosavadní život slučuje s tím, co hlásá 

teď před volbami. Mnohdy jsou v tom zcela zásadní rozpory. Pokud se někdo choval čestně a 

slušně, poctivě pracoval a něco dokázal vytvořit jako řadový občan, je zajisté velká 

pravděpodobnost, že se bude chovat zodpovědně jako politik, ať už bude řešit cokoliv.  

Mnohokrát se v historii prokázalo, že téměř neexistují jednoduchá a snadná řešení. Jsou strany a 

hnutí, která na nás působí silnými, odvážnými hesly a silnými prohlášeními, jak je všechno dnes 

špatně, jak je potřeba všechno zbořit a vytvořit znovu a jak na to mají jednoduchý návod. 

Přesvědčují nás o tom, jak se máme všichni zle. Je tomu ale skutečně tak? Já myslím, že ne. Stačí 

se podívat v pátek v kterémkoliv supermarketu lidem do nákupních košíků. Ano, v každé 

společnosti je co zlepšovat, jsou jednotliví lidé chudí a bezmocní, ale i o ty se společně dokážeme 

postarat. Ze své osobní zkušenosti dobře vím, jak to vypadá, když je lidem DOOPRAVDY zle. Když 

nemají co jíst a pít, nemají kde bydlet, nemají dostupné zdravotnictví, vzdělání, sociální služby, 

když není zajištěna jejich bezpečnost. Troufám si tvrdit, že v takovém blahobytu, jako jsme nyní, 

naše společnost ještě nikdy v historii nebyla. Tak proč jsou lidé naštvaní a nespokojení? 

Děsím se toho, jak rychle jsme zapomněli na útrapy minulých desetiletí a jak snadno a 

lehkomyslně hazardujeme s největšími dary, které máme a kterých si naplno užíváme. Máme 

svobodu, můžeme se podílet na správě veřejných věcí, můžeme jako občané realizovat svoje 

plány a záměry prostřednictvím občanských aktivit, svobodně vychováváme svoje děti, 

cestujeme, můžeme vyznávat svou víru. Nejvíc ostražitý jsem v situacích, když mě někdo 

přesvědčuje, že bych se měl některých svobod vzdát a on už se pak ve jménu „blaha všeho lidu“ 

o všechno sám postará. To jsou lidé, kteří nám pak následně vezmou úplně všechno. Ona je ta 

představa, že za nás někdo všechno důležité vyřeší, velmi lákavá. Vždycky je to ale lež a pohodlný 

sebeklam. Lidé touží po silných vůdcích, ti se pak následně rychle mění ve vládnoucí tyrany. Stačí 

sledovat, co se děje v Turecku i jinde na světě, kde se příliš mnoho moci dostalo do jedněch 



rukou. A že to u nás nehrozí? Samozřejmě že hrozí, a to více než akutně. Špatní lidé v politice se 

pak zaklínají tím, že byli přece zvoleni v demokratických volbách. Takto se k moci dostal i 

Klement Gottwald a všichni víme, co potom následovalo. Bůh nás ochraňuj před podobnými 

omyly. 

Jsme součástí EU – silné rodiny evropských národů. Přes všechny problémy je to nejlepší projekt, 

jaký tu kdy v historii byl. Má spoustu nedokonalostí a chyb, protože je tvořen námi, lidmi 

nedokonalými a chybujícími. Kultivujme tento společný prostor, odstraňujme nesmysly a 

zbytečnou byrokracii, ale nevzdávejme se toho, co jsme díky EU získali. Obecně se dá říci, že „čím 

méně západu, tím více východu!“ „Čím méně EU, tím více Ruska a Číny!“ Za nejhorší omyl a 

manipulaci považuji to, že nám je Evropská unie prezentována jako společenství s výhradně 

ekonomickými zájmy. Evropská unie ale přece vznikla hlavně proto, aby byl v Evropě po dvou 

hrůzných válkách s mnoha miliony obětí trvalý mír!  Lze vůbec tuto hodnotu přepočítávat na 

peníze? Domnívám se, že nikoliv. Ale i kdybychom se na to dívali jen úzce materialisticky, 

podívejme se po svém okolí, co všechno se s pomocí EU vytvořilo. Kde byla naše zem v roce 1989 

a kde je dnes? Máme tendenci být neustále nespokojení a na Evropskou unii házíme i naše 

vlastní neúspěchy a systémová selhání. Chovejme se moudře a zodpovědně, aby na nás naše děti 

a vnukové nevzpomínali jako na ty, kteří se dobrovolně vzdali svobody, bezpečí a prosperity.  

Poslední věcí, kterou bych rád do své úvahy zahrnul, je postoj k problematice uprchlictví. Vůbec 

se nehodlám pouštět do rozborů a spekulací, kdo za to může. Netroufám si na to. Jen se sám 

sebe ptám, zdali to u nás není uměle vytvořené téma, ze kterého těží především populisté. V ČR 

dostalo v souvislosti se současnou uprchlickou vlnou azyl jen několik jednotlivců. Před válkou, 

násilím a hrozbou smrti jich přitom utekly miliony. Nám se uprchlická vlna vlastně úplně vyhnula. 

Chtěl bych připomenout, že v nedávné době, během balkánské krize, dostalo v ČR dočasný azyl 

kolem dvaceti tisíc uprchlíků z Albánie a Kosova. Následně se většina z nich vrátila domů. Dnes, 

v době kdy se všichni máme mnohem lépe, jsme nedokázali poskytnout pomoc a bezpečí ani 

zlomku lidí jako tehdy. Opravdu je tento problém tak velký, aby na něm, jako na hlavním tématu, 

stály programy celých stran? Nezapomínejme, že to není tak dávno, co lidé v zahraničí pomáhali 

uprchlíkům od nás! Chovejme se zodpovědně a prozíravě, chraňme si svou zem, ale nevzdávejme 

se svého lidství, které se v případě potřeby projevuje soucitem a solidaritou. Každý neseme svůj 

díl odpovědnosti za osudy lidí na celé planetě. 

Nepodléhejme laciným manipulacím a lžím. Stát není možné řídit jako firmu, protože firma patří 

majiteli, ale stát, to jsme my, stát patří nám všem! Pokud se někdo zaštiťuje hesly jako „lid, 

národ, rasová čistota apod., vždycky směřuje k totalitě! Máme pro to smutné příklady z minulosti 

– nástup nacionalizmu v Německu a socializmu v Rusku – dohromady skoro sto milionů obětí. To 

by snad mohlo stačit na to, abychom se poučili! 

Jsem praktikující křesťan, proto je pro mě důležité, zda je program strany, kterou chci volit, 

v souladu s mým přesvědčením a svědomím. A nakonec, až půjdu k volbám, tak zvážím, kdo se 

v minulosti v největší míře snažil řešit konkrétní problémy a jak se snažil dodržet, co sliboval. 

Volby je potřeba brát zodpovědně a cítím povinnost se na ně připravit. Zatím bohudík mám 

svobodu, mohu a mám z čeho vybírat. Tak pojďme zodpovědně volit, ať máme za čtyři roky i 

v dalších letech stejné možnosti jako dnes.  
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