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J an Zahradil patří mezi několik málo
europoslanců, kteří se v Bruselu ne-
ztratili. Sám se označuje za eurorealis-

tu, což v jeho případě docela sedí. Na roz-
díl třeba od Petra Macha (Svobodní), který
se nechal do Evropského parlamentu zvo-
lit, aby EU rozložil zevnitř, Zahradil zastá-
vá kritické názory na federalistické tenden-
ce, s nimiž nemusí každý souhlasit, ale měl
by o nich alespoň popřemýšlet.

V roli historika-amatéra se však europo-
slanec za ODS, podle průzkumů volič-
ských preferencí druhé nejsilnější strany,
projevuje jako alarmista (máme-li použít
oblíbené slovo Zahradilova ideového guru
Václava Klause) a zastánce komunistickou
historiografií léta fedrovaného revanšismu.
Vicepremiérovi Pavlu Bělobrádkovi, který
v neděli řečnil na Sudetoněmeckém sně-
mu, doporučil, aby si účastníci sjezdu udě-
lali studijní výlet do koncentračního tábora
v Dachau. Prý tam „naši krajané lépe po-
chopí, proč po válce dopadli, jak dopadli“.

Škoda, že v rámci volební kampaně vliv-
ná figura a někdejší místopředseda ODS Za-
hradil nezorganizuje takový zájezd sám.
Mohl by do autobusu vzít třeba devadesáti-
letou Hedviku Hurníkovou, rozenou Walte-
rovou, z Chomutova, jejíž strýc jako němec-
ký sociální demokrat prošel nejen Dachau,
ale i Flossenbürgem a Buchenwaldem.

Snad by se dostalo i na potomky chebské-
ho rodáka Jana Böhma, který skončil v Da-
chau za to, že v době mobilizace v roce
1938 předával Čechům informace o stano-
vištích německých vojsk. Později proti to-
muto jistě zavilému Sudeťákovi, který byl
v květnu 1943 sťat gilotinou, svědčili
mimo jiné i čeští strážmistři.

Hodně účastníků studijní cesty ODS do
Dachau by se našlo také v Mnichově, kde
žijí příbuzní Romana Wirknera. Jistě by se
také oni rádi podívali na místo, kde liberec-
ký sociální demokrat strávil celou válku,
aby pak po jejím konci „dopadl, jak dopa-
dl“ – byl jako německý živel transportován
do Bavorska. Podobné příběhy by zaplnily
celé dnešní vydání LN. Vždyť jen v Da-
chau skončilo 2500 německých antifašistů.
Tamní koncentrační tábor je symbolem utr-
pení a perzekuce Čechů, stejně jako mnoha
Němců.

Možná by místo posílání na exkurzi do
Dachau stačilo otevřít staré noviny. Tam
by se vlivný muž ODS mohl dočíst třeba
tato slova: „Litujeme, že poválečným vyhá-
něním, jakož i nuceným vysídlením sudet-
ských Němců z tehdejšího Českosloven-
ska, vyvlastňováním a odnímáním občan-
ství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd
nevinným lidem.“

Havlova omluva z roku 1990? Kdepak,
Petr Nečas před čtyřmi lety. Tehdy premiér
a mimo jiné Zahradilův stranický šéf.
Všechny dnešní národovce, kteří zkoušejí
vzývat démona zlých Sudeťáků, by jistě
překvapilo, kamže si to Nečas udělal den
před svým projevem v Mnichově studijní
výlet. Inu, do Dachau.

M ýtus, že Miloš Zeman je levico-
vý prezident, padl již mnoho-
krát. Byl sice dlouholetým čle-

nem a předsedou ČSSD, ale stranu před de-
seti lety opustil. Bylo to pár týdnů poté, co
po konzultacích s ním dva sociálnědemo-
kratičtí poslanci tolerovali vznik Topolán-
kovy vlády, a těsně před stranickým sjez-
dem, na němž měl s převahou předsednic-
ký post obhájit Jiří Paroubek. Ten nakonec
získal pouze 60 procent hlasů delegátů a po-
dle něj „velký vliv na výsledek měl teatrál-
ní odchod Miloše Zemana ze strany“.

Podobných aktivit vůči ČSSD Zeman vy-
víjel mnoho, naposled šlo o nedůstojné cho-
vání vůči premiérovi na Pražském hradě.
V rozporu s postoji levice jsou rovněž
méně sociálně citlivé výroky, například
„sto korun za den v nemocnici nikoho neza-
bije“ nebo také „v sedm hodin ráno (…),
což je zatraceně noční doba (…), normální
lidé spí a nejednají“. Viděno zpětně, mnohé
postoje Zemana-prezidenta dokazují, že ve
2. kole voleb v roce 2013 nešlo o střet mezi
levicovým a pravicovým kandidátem.

Turbulentní doba
Dědictví Miloše Zemana a míra jeho vlivu
v ČSSD jsou faktory, s nimiž se muselo
vždy počítat. Loni v listopadu Bohuslav
Sobotka tvrdil, že po sjezdu strany bude
jasné, kdo bude chtít na prezidenta kandi-
dovat. Pokud by však do druhého kola po-
stoupili Michal Horáček a Miloš Zeman,
strana by se přiklonila ke druhému z nich.
Na březnovém sjezdu Sobotka o Zemano-
vi polovstřícně pravil: „Byl bych rád, kdy-
by kandidoval, protože to obohatí nabíd-
ku.“ V dubnu se vedení strany rozhodlo ne-
spojovat sněmovní volby s prezidentský-
mi. Faktor Zeman by ji před zásadním pod-
zimním střetem s Andrejem Babišem osla-
boval. Vnitrostranické referendum o kandi-
dátovi chtělo nechat až na listopad. Květ-
nový útok Zemana na Sobotku dosavadní
scénář mění. Tradiční stoupenci preziden-
ta za jeho chování kritizují (Foldyna, Cho-
vanec), někteří dokonce přešli k činům,
viz neúčast ministrů Chovance, Zaorálka
a Ludvíka na „prezidentské“ cestě do Číny.

V této turbulentní době může být zítra
vše jinak, ale premiér začal o stranickém

kandidátovi na prezidenta hovořit, a to na-
vzdory dubnové dohodě vedení. Proč? Dů-
vodů je několik. Především se snížila obli-
ba Miloše Zemana ve straně, proto je dobré
reagovat ihned a této situace využít. Zema-
novi sympatizanti si jej nyní nedovolí na-
hlas hájit, i když má bývalý předseda v par-
taji stále dost přívrženců. Pokud by se sku-
tečně podařilo najít silného kandidáta,
synergie obou kampaní by mohla být ve
sněmovních volbách pro ČSSD přínosná.

Bohuslav Sobotka přišel se třemi jmény.
Předseda Senátu Milan Štěch již dříve po-
dobnou debatu o kandidatuře odmítal, ani
šéf odborů Josef Středula s návrhem nesou-
hlasí. Pokud by se někdy rozhodl vstoupit
do politiky, jeho naturelu a schopnostem by
odpovídala spíše kandidatura do sněmovny
než ceremoniální role prezidenta. Posled-
ním z trojice a případným kandidátem nej-
vážnějším je Lubomír Zaorálek. Kdyby-
chom nestáli před sněmovní kampaní, byl
by patrně vhodným kandidátem levice, a to
nikoliv pouze sociálnědemokratické.

Svůj ideový pohled na současnou společ-
nost včetně zásadního vymezení se vůči

Andreji Babišovi definoval ve svém sjezdo-
vém projevu, za který sklidil bouřlivý po-
tlesk. Pravděpodobně by dokázal vést pře-
svědčivou individuální kampaň, umí hovo-
řit jednoduše a zároveň díky své zálibě ve
filozofii debatovat s intelektuály. S razancí
polemizuje s opozicí, což je pro kampaň
velmi podstatná věc.

Pokud by však ministr zahraničí s kandi-
daturou souhlasil, mohlo by jej to oslabit
ve sněmovních volbách. Voliči by jeho úsi-
lí o znovuzvolení poslance chápali jen jako
hru, protože by se musel, pokud by uspěl
v prezidentských volbách, vzdát svého
mandátu.

Pravděpodobně je zde ještě jeden důvod,
proč Sobotka navrhuje Zaorálka na prezi-
dentský post. Dopadly-li by sněmovní vol-
by pro ČSSD velmi špatně a po nich se ko-
nal mimořádný sjezd, je současný ministr
zahraničí hlavním kandidátem na šéfa stra-
ny. Jeho kandidaturou na Hrad by Sobotka
přišel o jednoho významného konkurenta.

Zvítězí ten přijatelnější
V politice jsme často svědky toho, že voli-
či chtějí různé situace vyvažovat. Miloš Ze-
man zastává během výkonu prezidentské-
ho mandátu národně konzervativní postoje
a nesnaží se být příliš konsenzuální. A pře-
devším mu chybí sebereflexe, od níž ho od-
tahuje jeho nejbližší okolí. Jak napsal
v jednom svém fejetonu Pavel Kohout, „po-
pulismus spářený s tvrdohlavostí snad utu-
žuje moc, ale určitě kazí pověst“.

V prezidentských volbách zřejmě voliči
nebudou vyvažovat prezidenta levice kandi-
dátem pravice. Jak ukazují poslední prů-
zkumy, zvítězit může ten, kdo bude přijatel-
nější. Miloš Zeman si svým prezidentstvím
vytvořil bitevní pole: buď já, nebo nějaký
elitář. Mnohem větší šanci než Jiří Drahoš
a Michal Horáček by měl Lubomír Zaorá-
lek. Zatímco proti dvěma „občanským“ kan-
didátům by se současný prezident mohl vy-
mezovat jako proti pravicovým elitářům,
u místopředsedy ČSSD Zaorálka by tomu
tak nebylo. Ten by mohl kromě hlasů levice
ve 2. kole získat i všechny středové a pravi-
cové voliče, pro něž je Miloš Zeman jako
prezident nepřijatelný. Zejména z tohoto
důvodu jsou premiérovy úvahy správné.
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P rodej aut stoupl o 11 procent na další rekord, skupina
PPF ztrojnásobila zisk na 29,1 miliardy korun a mzdy
v průměru vzrostly o 5,3 procenta na 27 889 korun.

Hlavní političtí soupeři Andreje Babiše by měli začít malovat
plakáty s nápisy Nejhloupější sedlák má největší brambory.

Dobrá zpráva je, že platy a mzdy budou takřka jistě i nadále
růst. Důvody jsou dva – jeden demografický, jeden politický.

Ten demografický je zcela klíčový: na odpočinek odcházejí
silné poválečné generace, přičemž je nikdo nenahrazuje. Na
pracovní trh přicházejí lidé narození těsně po převratu, kdy se
rodilo o polovinu méně dětí než v letech osmdesátých. Nejsou
domácí pracovníci a ministerstvo vnitra se tvrdě brání přícho-
du pracovní síly z Polska, Vietnamu i Ukrajiny. Lidská práce
je nedostatková komodita, proto roste i její cena.

Druhý důvod je politický: vláda opakovaně zvedla zaruče-
nou mzdu, která tak za čtyři roky vzrostla o 29,5 procenta!
A i když se tato mzda týká menšiny, zvedá nutně tlak i na platy
u dalších pozic. Ačkoli vláda chystá její další zvýšení, ty nej-
větší změny přijdou pravděpodobně po volbách: takřka všech-
ny politické strany, od TOP 09 přes ODS a ČSSD až po ANO
2011, slibují buď nižší daně z příjmu, nebo nižší pojištění, což
by vedlo k výrazně tlustším peněženkám. Ty nápady jsou dnes
převážně zcela nerealistické (snad s výjimkou ČSSD), ale těž-
ko se z nich bude partajím úplně couvat. Takže v tomto smyslu
bude určitě líp, ať už bude vládnout kdokoli.

Strach bychom měli mít snad z jedné věci: kde vezmou pení-
ze, o něž připraví státní rozpočet? Plány ODS by v součtu zna-
menaly propad příjmu skoro o sto miliard, ale Andrej Babiš se
nechal slyšet, že jeho snem (nikoli letošním programem) jsou
důchody ve výši „70 až 80 procent průměrné mzdy“. To by
dnes znamenalo 22 311 korun, což je skoro dvojnásobek dneš-
ní průměrné penze. Což o to, kdo by to nechtěl, akorát by stát
musel vydat na důchody zhruba o 350 miliard víc než dnes!

Jestli by nakonec nebylo nejlepší, aby ty partaje žádné pro-
gramy nepsaly. Petr Kamberský

U ž toho bylo dost, sdělila britská premiérka Mayová.
Říci to po třetím teroristickém útoku za tři měsíce je
dvojsečné. Nemělo to být řečeno už po prvním? Či na-

opak: co až přijde čtvrtý? Nebude se premiérce vyčítat, že už
je toho víc než dost? Jenže lídr v její situaci prostě musí něco
říci, a když už došel zásobník slov jako otřesný, zbabělý, od-
souzeníhodný, zbylo tam „dost“. Otázka ovšem zní, jakou po-
dobu onoho „dost“ si v Británii i Evropě představit.

Mayová nastínila plán, jehož prioritou je čelit džihádistické
ideologii a jejím útočištím. To je pochopitelné, ale když Mayo-
vá mluvila o útočištích, zdůraznila internet a firmy jako Face-
book či Twitter. Jistě, neboť toto prostředí může regulovat
stát. Ale jak může stát regulovat útočiště typu stále početněj-
ších etnických čtvrtí? To je kruciální otázka.

V době, kdy Británie hledá obranu proti džihádistům a my
si připomínáme výročí operace Anthropoid, se nabízí jisté
srovnání. Pro někoho možná cynické, proto raději zdůrazně-
me, že nejde o paralelu, natož o společnou kauzalitu, a že likvi-
daci (de facto popravu na rozkaz exilové vlády) nacisty Heyd-
richa nelze srovnávat s plošným terorem džihádistů proti civi-
listům. Ale jedna linka tu společná je – a to role zázemí.

Operace Anthropoid působí z dnešního pohledu primitivně.
Parašutisté měli za sebou jen kratičký výcvik, k dispozici jen
prostinkou výbavu – a přesto uspěli. Hlavně proto, že tu měli
zázemí, jež jim umožnilo „splynout s davem“. Přesně to umož-
ňuje úspěch i džihádistům s primitivní výbavou ve městech zá-
padní Evropy. Je pro ně nezbytný internet, když si vystačí s do-
dávkou a několika noži? Když mají k dispozici celé čtvrti, kde
„splynou s davem“? Kde ten, kdo by na ně snad upozornil poli-
cii, získá v nemalé části komunity nálepku zrádce?

Tato útočiště jsou pro teroristické útoky důležitější než inter-
net. A na rozdíl od internetu je politik nemůže regulovat či „za-
kázat“, aniž by získal cejch islamofoba. V tom spočívá kvadra-
tura kruhu obrany proti džihádistům – alespoň v těch zemích,
kde muslimskou migraci vítali. Zbyněk Petráček
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