„V politike“ na TA3 zo dňa 31.10.2021
V nedeľnej diskusnej politickej relácii „V politike“ na TA3 vystúpil premiér Eduard
Heger
(zdroj
https://www.ta3.com/relacia/22240/cestovat-alebo-necestovatdokazeme-este-pocuvat-politikov, 12:00 až 15:08 minúta) .
Moderátor zameral pozornosť predsedu vlády Eduarda Hegera aj na udalosť, ktorá
sa odohrala v Prievidzi dňa 27.10.2021, kedy okolo 17:12 hod. skupina viac ako 20tich slobodne mysliacich, rozhodujúcich sa a konajúcich ľudí, z ktorých štyria patrili
medzi tých, čo sa dňa 4.7.2021 vyhlásili za živé ľudské bytosti (peter poláček z rodu
Radomír mária slaviemn, katarína poláčková rod. maczkóová z rodu slavien, juraj
dobrotka z rodu slavien a matej tomík z rodu samsom slavien), pri príležitosti
vyjadrenia podpory právu Jánovi Hlinkovi dýchať slobodne a bez prekážok, na
Žabníku vstúpila do predajne spoločnosti Lidl Slovenská republika v.o.s.: „Pretože
viem, čo sa deje v týchto dňoch, skupina antirúškových chodí po predajniach a robí
tam problémy. Polícia je ako keby bezmocná,“.
Reakcia predsedu vlády Eduarda Hegera bola nasledovná, citujem: „Stačí len
uplatňovať zákon voči tým, ktorí ho porušujú. Nie je možné, aby sa ľudia báli
v potravinách nakupovať, lebo tam prídu nejakí grázli, nejakí vyvrheli, ktorí nielenže
nedodržiavajú opatrenia...“
Moderátor sa svojou otázkou snažil predsedovi vlády podsunúť riešenie : „Dočkáme
sa policajných hliadok pred predajňou potravín?“
Predseda vlády sa však nezaprel a odhalil viac, ako mal, citujem: „Máme nejakú malú
skupinu, ktorá urobí nejaký, nejaký takýto vandalizmus a samozrejme na to zasvieti,
a máme pocit, že sa to deje v každých potravinách. Našťastie sa to v každých
potravinách nedeje a myslím si, že sa to ani diať nebude, pretože polícia s tým vie
jednať.“
Predseda vlády nám všetkým oznámil, že ak idú ľudia nakupovať bez obmedzenia
dýchania v malých skupinách a na nasledovnú diskrimináciu reagujú nenásilným
spôsobom, tak polícia je absolútne bezradná. Jediné, čo je schopná urobiť, je
stotožnenie slobodne dýchajúcich ľudí a páchateľov zločinu proti ľudskosti. Súčasne
predseda vlády svojimi slovami „Našťastie sa to v každých potravinách nedeje
a myslím si, že sa to ani diať nebude“ vyjadril svoje želanie, ktoré bolo súčasne
otcom približne nasledovnej myšlienky: „Len nech nám takíto slobodne mysliaci
ľudia nezačnú verejne pôsobiť , po celom Slovensku. Sme bezradní. Vôbec nevieme,
ako máme na takúto asymetrickú odpoveď reagovať.“ Akým spôsobom mu
odpovieme?

