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■   KOCOURKOV

ČESKÁ BIZÁREPUBLIKA
„Na Facebooku mi píšou lidé, které ani ne-
znám!“ pochlubil se v pátek euforicky 
premiér Bohuslav Sobotka a pak udě-
lal to s tou (ne)demisí. Nechceme vě-
dět, co se stane v české politice, až So-
botka otevře e-mailovou schránku a bude 
tam vzkaz, že má dědictví v Nigérii… 

„Chci vás ujistit, že mým 
cílem je udržet Česko jako 
slušný, stabilní a sebevě-
domý stát,“ dodal stát-
nicky Sobotka – a tady už 
přichází naše příležitost. 
Po divokém politicko-fot-
balovém týdnu jsme ne-
váhali a oslovili externí redakční hluchosle-
pou věštkyni, aby nám (a Sobotkovi) nastí-
nila blízkou budoucnost – Česko, třeba 18. 
června 2018. Vyšlo to takhle: „Prezident Mi-
loš Zeman s premiérem Andrejem Babišem 
právě slaví na Čapím hnízdě narození sle-
pého miniprasátka, které dostává jméno 
Bohouš. Na oslavě bohužel chybí Miroslav 
Pelta, který sedí… v letadle směr Rusko, 
kde bude MS ve fotbale a kde jako před-
seda nemůže chybět. Marek Dalík zakládá 
s Davidem Rathem neziskovku s názvem 
Oběti justice. Za dva měsíce ji celou vytu-
nelují, když za její peníze nakoupí pět rozbi-
tých gripenů. Češi hromadně a celorepubli-
kově demonstrují... ale kvůli tomu, že Tesco 
zrušilo o týden dřív akci, kdy dávalo k ná-
kupu malé plyšové penisky, které si děti 
hned zamilovaly.“ Takže vše při starém.

„Já se přiznám, já jsem zvláštní politik v tom, 
že se snažím získat většinu pro svou stranu,“ 
řekl (mimo jiné) Petr Fiala, předseda ODS, 
během neskutečně emotivního dvacetimi-
nutového rozhovoru pro Český rozhlas, jejž 
mohli do konce doposlouchat opravdu jen ší-
lenci (a my), ostatní usnuli nebo se zabili. Fi-
ala chtěl v rádiu při vládní krizi působit do-
jmem „skutečně rozezleného“ opozičního 
politika, ale bylo to asi stejné jako dvacet mi-
nut pozorovat „skutečně rozezlené“ štěňátko 
zlatého retrívra, které se při „krvelačném 
útoku“ celé zamotalo do toaletního papíru 
a legračně naráží hlavičkou do zdi. Z české 
politiky prostě to chlapáctví fakt stříká!

„Olympijský vítěz ve střelbě nesmí deset let 
střílet.“ Tohle je teprve smolař týdne, kdepak 
naši zmatení chlapci na děravé lodi plující po 
zakalené řece tuzemského bizáru! Michael 
Diamond, dvojnásobný zlatý medailista ve 
sportovní střelbě, se totiž strašně opil, řídil 
a přitom střílel z okénka. Teď mu vzali zbrojní 
pas. Zdrceně přiznal: „Zažívám strašné ob-
dobí.“ Na rozdíl od Sobotky si to alespoň 
uvědomuje. Jakub Kvasnička ■
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Lidovci spojení se Starosty a nezá-
vislými (STAN) se na podzim mu-
sejí modlit za každý hlas, který je 

posune k desetiprocentní hranici. Tuto 
kvótu musejí při volbách do sněmovny 
překročit strany spojené ve volební koa-
lici. Dubnové šetření agentury Médea 
Research ukazuje, že by se to lidovcům 
a STAN nemuselo povést. 

Zatímco březnový průzkum téže 
agentury připisoval KDU-ČSL a STAN 
pro vstup do sněmovny pohodlných dva-
náct procent, nyní je to pouze 9,4 pro-
centa. Rozdíl v preferencích je ale možné 
přisoudit rozdílnému způsobu v jejich 
měření. V březnu se zjišťovala voličská 

podpora pro každou stranu zvlášť, nyní 
už KDU-ČSL a STAN v průzkumu figu-
rují jako jeden subjekt.

Nynějších 9,4 procenta by sice z vo-
lební koalice obou stran učinilo třetí nej-
silnější subjekt na politické scéně, ale 
na vstup do sněmovny by to pořád ne-
stačilo. Ukazuje se, že síly stran spoje-
ných v předvolební koalici nelze jedno-
duše sčítat. 

ČSSD posiluje
Průzkum vznikal v posledním dubnovém 
týdnu. Tazatelé skončili svou práci den 
předtím, než sociální demokraté začali 
nesměle prohlašovat, že zvažují odvolání 

Spojení lidovců se Starosty a nezávislými z nich udělalo třetí nejsil-
nější politickou sílu v zemi, ale na vstup do sněmovny to pořád  
nestačí. Vyplývá to z šetření agentury Médea Research pro časopis 
 TÝDEN. Stejný výzkum pro prezidentské volby potvrdil rostoucí 
dominanci Miloše Zemana. 
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HAZARDÉŘI. Pokud by KDU-ČSL šla do voleb 
samostatně, měla by nejspíše účast ve sněmovně 
jistou. Spojení s hnutím STAN je riskantní.  
Na snímku Marian Jurečka a Pavel Bělobrádek. 



■   ZÁPISNÍK

BRNO A KALKULAČKA

Jediný člen vlády, který dal ob-
čanům v posledních dnech 

nějakou racionální radu, byl 
ministr Jan Chvojka (ČSSD). 
„Nezapomeňte svého miláčka 

políbit pod rozkvetlou třešní,“ napsal na Prv-
ního máje. Vypadá to, že Chvojka zůstává po-
sledním sociálním demo-
kratem se zdravým rozu-
mem. l Ministr dopravy 
Dan Ťok (ANO) bude dr-
žet přednášku na téma Nej-
těžších je vždy těch 10 vte-
řin před rozhodnutím. Kaž-
dý řidič potvrdí, že to není 
pravda. Nejtěžší jsou ty dlouhé měsíce a roky 
poté, co pan ministr o něčem rozhodne. l 
Na Facebooku ministra spravedlnosti se ob-
jevil příspěvek ve znění „Robert Pelikán 
(ANO): Nejsem šmírák.“ Alespoň že tak.

Senát je z hlediska plánování 
času bohužel zcela nepřed-

vídatelný,“ postěžoval si sená-
tor Václav Hampl (nezávislý za 
Zelené a další marginální par-

taje). Jinak o jeho působení ve sboru moudrých 
není nic známo. Možná to tak je lepší. l Před-
seda TOP 09 Miroslav Kalousek podle prav-
děpodobných drbů už nechce předčasné volby 
v červnu. Termín je třeba přesunout na červe-
nec, to bude Dominiku Ferimu jedenadvacet 
a bude moci kandidovat. Až se Karel Schwar-
zenberg vzbudí, bude se divit, jak hluboko mu 
ta partaj klesla.  l Senátorka za Prahu 10 Re-
nata Chmelová zjistila, že radnice její měst-
ské části dělá monitoring jejího veřejného fa-
cebookového profilu. Označila to za „systema-
tické sledování“. Podle mě je ale spíše namístě 
ocenit odolnost toho, kdo její profil sjíždí. Podí-
val jsem se tam jednou a už to nikdy neudělám.

Válka o zábradlí mezi sed-
mým a osmým pražským 

obvodem vstoupila do další 
dramatické fáze. Praha 8 ostře 
zaútočila a vyslala na sporné 

území kontrolu ze stavebního úřadu. Už někdo 
informoval OSN a požádal o vyslání modrých 
příleb? l Dlouho nikdo nechápal, proč se kru-
hovitý brněnský parčík jmenuje Hvězdička. Na-
štěstí se našel jeden odvážný muž, pan Martin 
Ander, a udělal v tom pořádek. Kruhová Hvěz-
dička se nadále bude jmenovat Park Eugena 
Horvátha, což také nedává smysl, takže je to 
v pořádku. Proč? Protože Brno. l A ještě jednou 
z Brna, města, kde je možné nemožné a na-
opak. Tamní moudré hlavy vyrobily kalkulačku 
parkovného. Když se lidé začali bouřit, dozvě-
děli se, že se mají hodit do klidu, protože „kal-
kulačka pouze odhaduje“.  Ondřej Fér ■
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vicepremiéra Andreje Babiše z vlády. Šet-
ření naznačilo, že ve dnech předcházejí-
cích vládní krizi se ČSSD podařilo zasta-
vit dlouhodobý propad preferencí. 

„Výsledky preferencí politických stran 
jsou oproti minulému měsíci podobné, 
výjimkou je vývoj u ČSSD, která výraz-
něji posílila ze 14 na 17 procent, zřejmě 
především na úkor KSČM,“ uvedl Jan 
Matějka z Médea Research. Pokles pod-
pory pro komunisty může být výsledkem 
dlouhodobějšího trendu. Poukazuje na 
něj již druhý průzkum za sebou.

Naopak velmi stabilní přízni voličů se 
těší hnutí ANO, které dominuje politické 
scéně s velkým náskokem. Největší pod-
poru získalo v únoru, kdy se přiblížilo 33 
procentům. Od té doby se jeho podpora 
u voličů stále pohybuje kolem 30 procent.  

Oproti prvním měsícům roku si polep-
šila strana Svoboda a přímá demokracie 
vedená poslancem Tomiem Okamurou. 
Nahoru jdou ovšem i preference jeho pří-
mých konkurentů ze strany Úsvit – Ná-
rodní koalice v čele s válečným veterá-
nem Miroslavem Lidinským.

Zeman zvyšuje náskok
Podstatnou změnu nálad nezaznamenal 
výzkum voličských preferencí k prezi-
dentským volbám. Bezkonkurenční pod-
poře voličů se těší prezident Miloš Ze-
man, který bude ve volbách na začátku 
roku 2018 obhajovat svůj mandát. „První 
kolo prezidentských voleb by v dubnu 
vyhrál současný prezident Miloš Zeman 
téměř se 48procentním ziskem hlasů,“ 
uvedl Matějka. 

Oproti březnovému průzkumu agen-
tury prezident zvýšil svůj náskok před 
nejvážnějším konkurentem, textařem 
a bývalým podnikatelem Michalem Ho-
ráčkem, na 31 procentních bodů. Zema-
nova dominance nabývá na síle i z ji-
ného pohledu: jeho podpora začíná 

atakovat padesátiprocentní hranici, 
která by mu přinesla vítězství už v prv-
ním kole prezidentské volby. 

Data o podpoře jednotlivých kandi-
dátů nadále ukazují, že se o druhé místo 
a o postup do druhého kola voleb střet-
nou Horáček (16 %) s bývalým šéfem Aka-
demie věd ČR Jiřím Drahošem (12,5 %). 

Drahoš od březnového oznámení kan-
didatury zaznamenal nárůst preferencí 
téměř o šest procentních bodů, Horáč-
kova podpora se oproti tomu snížila. Je 
zajímavé, že jeho preference dost kolísají 
– nejvýše byly v březnu (20 %), nejníže 
v únoru (14 %). 

Je téměř jisté, že oba kandidáti bu-
dou o přízeň voličů zápasit mezi sebou 
navzájem. Z průzkumu vyplývá, že za-
tím se ani jednomu z nich nedaří sbírat 
voliče v táboře příznivců současného 
prezidenta.

Další kandidáti ztrácejí
Ještě v březnu dával Horáčkovi prů-
zkum Médea Research šanci svést ve 
druhém kole vyrovnaný boj se Zema-
nem, který by zvítězil o pět procentních 
bodů. V dubnu vyjadřovali respondenti 
hlavě státu silnější podporu. Jeho od-
stup od Horáčka se zvýšil na 15 procent-
ních bodů. 

Obliba dalších – reálných i hypotetic-
kých – kandidátů pro první kolo volby 
spíše klesá. O dva procentní body si po-
horšil Jan Švejnar. Kandidaturu ohlásil 
v únoru, kdy ho preferovalo osm procent 
voličů. V dubnu by ho volilo jen 2,5 pro-
centa z nich. Klesá i podpora matadora 
prezidentských voleb Miroslava Sládka, 
kterého v lednu podporovalo procento 
lidí, ale nyní by ho volila jen desetina 
z nich. Obliba možného kandidáta ODS 
Jaroslava Kubery klesla z lednových 2,3 
na současných 0,5 procenta. 
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