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Z chudého pasáčka kraviček, do kterého si po odpoledním steaku kopali pro zábavu bezdomovci, úspěšným
ropným magnátem a možná i starostou. Podaří se Billovi splnit si svůj americký sen?
Pane O´Donelle, co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl
kandidovat proti současnému starostovi?
V poslední době jsem velmi znepokojen bezpečnostní situací
v našem městě a také jsem přesvědčen, že po dlouhém
Bloombergově starostování potřebuje naše město konečně nové
impulsy.
A jak konkrétně byste chtěl k rozvoji našeho města přispět?
V prvé řadě bych se zaměřil na zlepšení bezpečnosti. Navýšil
bych početní stav bezpečnostního sboru a zvětšil jeho pravomoci.
Dále bych chtěl výrazně přispět ke zkrášlení našeho města,
především vydlážděním hlavní ulice a zavedením kanalizace,
čímž bychom se dostali na úroveň vyspělých měst.
To jsou vskutku ambiciózní plány. Kde byste na ně ale vzal
finance?
Myslím, že především zušlechtění města je záležitostí nás
všech, proto bych jej financoval pomocí veřejné sbírky, do které
by mohl každý občas přispět. Já sám bych samozřejmě přispěl
velmi výrazně.
(poznámka redakce: říká se tomu daně)

Poslední dobou město tíží problém přistěhovalectví,
především v souvislosti s Mexičany. Jaký na ně máte
názor vy?
O tom bych se nerad vyjadřoval, abych nebyl
nevhodně hrubý. Všichni myslím vidíme, co nám tento
problém přináší.
Jaká je vaše strategie pro volební kampaně? Máte
již nějaké příznivce?
Ano, získal jsem podporu mnohařadých, inteligentních
a v budoucí době zcela jistě úspěšných lidí.
Mimochodem, už jsem se zmiňoval o tom, že valná
většina mých příznivců jsou absolventi prestižních
univerzit a zcela určitě téměř všichni dokázali dochodit
první dvě třídy speciální základní školy?
Děkujeme za rozhovor
***
Jak se navíc našemu investigativnímu týmu podařilo
zjistit, Bill je v posteli výkonný jako parní mašinka ☺

Úspěšný vizionář a finanční mág, nebo zmatená trubka? Ať už je to jakkoliv, je možné, že na dalších několik let
bude naším starostou. Co nového a dobrého by nám Michael Bloomberg přinesl?
Pane starosto, co říkáte na to, že vás Bill O´Conell vyzval na
souboj o starostovské křeslo?
Mám z toho velikou radost, nerad bych, aby byly jednoznačné,
jako v předchozích letech. Občané by měli vidět skutečný střet
idejí.
Co hodláte případným voličům nabídnout?
Chci pokračovat v dosavadní úspěšné politice rozvoje a
finanční odpovědnosti, kterou občané tolik oceňovali v minulých
letech.
Přijal byste nějaká opatření v souvislosti se zhoršenou
bezpečnostní situací ve městě?
Mám naprostou důvěru ve stávajícího šerifa. Myslím, že odvádí
velice dobrou práci. Je to čestný člověk a s výjimkou té drobné
nepříjemnosti z Phantomem Danielsu má za sebou celou řadu
pozoruhodných úspěchů. Jisté navýšení početního stavu sboru
nelze vyloučit, avšak musíte si uvědomit, že rozpočet města je
omezený a policejní sbor nelze vydržovat na úvěr.

Poslední dobou se množí stížnosti na naše mexické
spoluobyvatele. Jaký je váš názor na tento problém?
Naše město by mělo být dobrým místem pro život pro
všechny naše spoluobčany. Nemůžeme si dovolit
vzájemnou nenávist. Koneckonců, mnoho zdejších již
vážených občanů pochází zdaleka.
Povězte, co byste dělal, kdybyste nebyl zvolen?
Co já vím? Určitě nějaká poradenská firma, například
bych mohl začít radit bance nebo se specializovat na
energetický průmysl. Ale jako správný Američan si
neúspěch nepřipouštím. Stojí za mnou příliš mnoho dobré
práce a ještě je mnoho co vykonat.
Jaké jsou vaše koníčky?
Ale tak znáte to. Četba, hudba, politika. Prostě to, co
zajímá každého počestného Američana. Ať žije Amerika!

