Také v Plzni protestovaly stovky lidí proti vládě trestně stíhaného premiéra Andreje
Babiše
Plzeň, 09.04.2018, aktualizováno 22:49

Kolem 500 lidí se v podvečer sešlo na plzeňském náměstí Republiky, kde se podobně jako v řadě dalších českých měst uskutečnila v
pondělí demonstrace proti trestně stíhanému premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a jeho vládě v demisi. Řada účastníků protestní akce přišla
s transparenty v rukou. Na nich byla hesla jako Stop Babišismu, Babiše do koše a další transparent posílal premiéra velmi jadrně do
známých míst, kde slušně řečeno končí záda.

Richard Beneš | Autor: Úderná hesla

Lidé na místě podepisovali archy, kde byly dvě petice. Tou první byla petice Za slušného premiéra a slušnou vládu, druhá petice byla určena
poslancům ANO zvoleným v Plzeňském kraji, kteří byli vyzýváni k odpovědnému plnění svého mandátu a poslaneckého slibu. U mikrofonu se pak
střídali řečníci z demokratických politických stran i z dalších občanských nebo ekologických uskupení.

„Jsme tady kvůli svobodě, není nám jedno v jaké zemi žijeme, chceme žít v zemi, která je svobodná. Vzkazujeme vládě bez důvěry, aby nehledala
podporu u komunistů a rasistů. Začíná nám docházet trpělivost. Vyslovujeme jasné NE snahám o ovládnutí police, justice a státních zastupitelství.
Ruče pryč od policie a vyšetřovatelů vaší kauzy, ruce pryč od novinářů a svobodných médií,“ prohlásil na úvod akce směrem k premiérovi jeden z
jejích organizátorů Robert Elva Frouz.

Před mikrofonem se objevil také politický komentátor a pedagog Bohumil Doležal, který je držitelem prestižní Ceny 1. června. Tu uděluje město Plzeň
za obhajobu a prosazování principů demokracie, lidských práv a svobod. „Demokracie se nám mění v technokracii, oligarchizaci a v buranokracii.
Máme vládu sprostoty a hulvátství a to je třeba zastavit. Ta proměna je ale možná jen když budou spolupracovat všechny demokratické strany. Bez
nich to nepůjde,“ uvedl Doležal. Krátce promluvil i polistopadový ministr vnitra Jan Ruml, který všechny přítomné pozdravil a vyzval je k podpoře
demokratických hodnot.

Pedagog Roman Černík chválil, že na akci se sešlo hodně studentů a mladých lidí. „Jak bude vypadat školství? Bude školství jako firma? Škola podle
Komenského není firmou, ale dílnou lidskosti. Školy mají mladé lidi učit, jak se dobrat k pravdě a jak poznat pravdu, starejme se o naše školy a
učitele. Kde jsou školy zanedbané, tam se daří extremismu a populismu,“ prohlásil Černík.

U mikrofonu nechyběl ani náměstek plzeňského primátora a bývalý disident Petr Náhlík (KDU-ČSL). „Lidská svoboda je nedělitelná, jsem rád, že je
tady hodně mladých lidí. Každý z nás by měl získat alespoň deset voličů, kteří nešli k volbám a přesvědčit je aby příště šli volit,“ uvedl Náhlík.

Jednoznačně největší potlesk zazněl při projevu prvního náměstka primátora a poslance Martina Baxy (ODS). „Máme vládu, která vládne bez důvěry

a máme prezidenta, který říká, že to je jedno. Kdybychom mlčeli, tak se určitě nic nezmění. Demokratické politické strany a demokraticky smýšlející
občané se musí spojit, aby tyto demokratické hlasy bylo slyšet. Chceme, abychom byli standardní demokratickou Českou republikou. Mám velké
přání, aby se takové demonstrace nemusely už příště konat,“ řekl poslanec Baxa.

Představitel plzeňských Pirátů Pavel Bosák zase zdůraznil, že celá nová generace mladých obyvatel naší republiky nikdy nepoznala totalitu a
vyrůstala v demokracii. „y se musíme zbavit všech těch mafiánsko-estébáckých žab sedících na prameni,“ dodal Bosák. Po hodině se účastníci
demonstrace poklidně rozešli z náměstí.
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