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(Pokračování ze str. 1)
Kladou si jednoduchou otáz-

ku: Koho budete volit? A dvou-
koalici si vybavují jen jednotliv-
ci z tisícovky dotázaných.
A v létě většina agentur politic-
ké průzkumy nedělá.

V obou stranách jsou hlasy,
které volají po tom, aby nerisko-
vali s dvoukoalicí a vrátili se
k variantě, že by Starostové byli
na kandidátce KDU-ČSL. V tom
případě by jim stačilo pět pro-
cent.

„Zbytečně jsme 
si to ztížili“

V lidové straně to říká poslanec
Ludvík Hovorka. „Průzkumy uka-
zují, že jsme měli jít do modelu

kandidátky KDU s podporou
STAN,“ řekl Právu. „Zbytečně
jsme si to ztížili, také obě naše lo-
ga jsou na volebních materiálech

příliš malá a měla by být výra-
znější, aby si lidé novou koalici
spojili s našimi stranami,“ dodal
Hovorka.

Podobně mluví i senátor za
STAN Michael Canov. „Je to ha-
zard a neodpovědnost, protože

by byla škoda, kdyby se kandi-
dáti Starostů i strany lidové do
parlamentu nedostali. Teď vidí-
me jeden průzkum za druhým, ve
kterém to dopadá špatně, a tak se
nemůžeme tvářit, že neexistují,“
řekl Právu Canov.

Podle Gazdíka taková varianta
nepřipadá v úvahu. „Nebudeme

dělat politiku na základě průzku-
mů veřejného mínění notabene
postavených na otevřené otázce,“
uvedl Gazdík.

Pomohou Babišovi?
Rizikem dvoukoalice je také

to, že pokud nezíská více než de-
set procent, tak hlasy jejích voli-
čů propadnou v prospěch stran,
které se do Sněmovny dostanou
a nejvíc získá vítěz voleb. 

Podle průzkumu CVVM má
největší šance vyhrát hnutí ANO
a získat až 85 poslanců. V přípa-
dě, že by získalo i propadlé hla-
sy dvoukoalice, mělo by šanci
získat i většinu. Gazdík pro Prá-
vo uvedl, že si toto riziko uvědo-
mují. 

„Ano, hrajeme trochu vabank,
ale věřím, že voliči naši odvahu
ocení, protože jinak Andrej Ba-
biš získá mnoho mandátů navíc,“
uvedl Gazdík. 

V obou táborech jsou ale i ta-
koví, kteří na průzkumy nedají.
„Já si z toho moc nedělám, pro-
tože hnutí ANO mělo také něko-
lik měsíců před minulými volba-
mi jen jedno procento,“ podotkl
předseda lidovců Pavel Bělobrá-
dek.

Jadrně to vyjádřil místopředse-
da STAN Věslav Michalík. „Být
nervózní v červnu z průzkumů,
když volby do Poslanecké sně-
movny jsou až v říjnu, je s pro-
minutím předposranost,“ řekl
Právu.

Lidovce a STAN straší průzkumy

Jana Pechová
Hned na počátku třídenní náv-

štěvy v Kraji Vysočina dostal
prezident Miloš Zeman od svých
příznivců doporučení, aby se
ovládal a nevypouštěl peprná
slova.

Na setkání s krajskými zastupi-
teli a starosty Milan Plodík
(KSČM), který se označil za Ze-
manova velkého příznivce, řekl:
„Chtěl bych vás poprosit, abyste
si dal aspoň do konce volebního

období bobříka mlčení v nevhod-
ných slovech. Škodí vám to.“

Zeman reagoval slovy: „Všiml
jsem si, že když jsem v těch čty-
řech letech mluvil, preference mi
klesaly, a když jsem mlčel,
rostly.“ Přiznal se k puzení po
vzoru Antona Špelce, ostrostřel-
ce, a známé věty „Mně se chce
něco říct“. Uvedl, že vždy vyni-
kal drsným pojmenováváním vě-
cí. Téma vztáhl k nedávnému vý-
roku na adresu premiéra
Bohuslava Sobotky.

„Nemohu vám slíbit bobříka
mlčení, i když mlčící prezident
by se někomu mohl líbit. Slíbím
ale, že to omezím a nebudu ozna-
čovat některé politické analfabe-
ty živočišnými termíny,“ pozna-
menal. 

„Já prostě nemám rád, když
někdo podepíše smlouvu a pak
sám tuto smlouvu nedodrží,“
prohlásil Zeman s odkazem na
to, že Sobotka odvolal z postu
ministra financí šéfa hnutí ANO
Andreje Babiše.

Prezident slíbil, že se bude
krotit. Vzápětí zaútočil

Státní úřad pro jadernou bez-
pečnost (SÚJB) včera vydal po-
volení k dalšímu provozu druhého
bloku Jaderné elektrárny Dukova-
ny. Úřad o tom informoval na we-
bu. Rozhodnutí zveřejní poté, co
nabude právní moci. Elektrárna
potřebuje letos získat nové povo-
lení ke třem ze svých čtyř bloků.

ČEZ, který elektrárnu provo-
zuje, Dukovany modernizuje pro
další dlouhodobý provoz. Letos
končí platnost dosavadní licence
ještě pro třetí a čtvrtý blok. Po-
volení k dalšímu provozu první-
ho bloku mají Dukovany od loň-
ského března.

Druhému bloku Dukovan dří-
vější licence na dlouhodobý pro-
voz měla vypršet koncem loň-
ského roku, ČEZ proto loni
v červenci požádal SÚJB o její
prodloužení do letošního 10. čer-
vence. Získat čas firma potřebo-
vala kvůli problémům se svary
na potrubí, aby stihla provést
veškeré kontroly a dodat SÚJB
potřebnou dokumentaci.

Podle analytika Fio banky Ja-
na Rašky rozhodnutí SÚJB není
překvapením. „Nepředpokládali
jsme komplikace s udělením po-
volení na další provoz,“ uvedl.
Na akcie ČEZ bude mít zpráva

podle Rašky neutrální dopad.
Příprava dukovanské elektrárny
na další dlouhodobý provoz, kte-
rou provázejí někdy i několika-
měsíční odstávky jaderných blo-
ků, by měla být letos dokončena.
Součástí přípravy jsou také kon-
troly tlakových nádob reaktorů,
parogenerátorů a svarů nebo vý-
měny některých potrubí.

Dukovany s celkovým instalo-
vaným výkonem 2040 megawat-
tů pokrývají pětinu spotřeby
elektřiny v ČR. Minulý rok do-
dala elektrárna do sítě 11,954 te-
rawatthodiny (TWh) elektřiny.

ČTK, pro)

ČEZ má povolení k dalšímu
provozu druhého bloku Dukovan

(Pokračování ze str. 1)
Bezpečnostní vstupní kontroly

pak mají vypadat tak, aby se
omezilo vytváření front. Tedy je
nutný dostatečný počet vstupů
s detektory. Kontroly pak musí
probíhat i u provozních vstupů či
VIP. Ochranka pak má monito-
rovat dění i uvnitř areálu a před
ním.

Starostům zase brožura vy-
světluje, jaká mají práva a povin-
nosti, protože právě oni veřejné
akce a festivaly povolují, a na-
opak je mohou rozpustit či zaká-
zat. 

Upřesňuje jim, co by po orga-
nizátorech měli požadovat i jak
postupovat v případě porušová-
ní pořádku. Například mohou
vyhláškou zakázat v daném
místě prodej alkoholu nebo na-
řídit rozsah protipožárních opat-
ření. 

Stejně tak mohou stanovit mi-
nimální počet členů pořadatelské
služby, třeba aby na sto hostů při-
padali alespoň tři, a zajištění míst
pro parkování a přístupových
a únikových cest.

Řada obcí prý dodnes nemá
povědomí o tom, co může či ne-

může v souvislosti s masovými
akcemi dělat.

Brožury se základními postupy

vnitro chystá i například pro ná-
draží, nemocnice či veřejné pro-
story v úřadech, dodal Chovanec.

Letní festivaly: bát se teroru?

Kdyby se nyní konaly volby do
Sněmovny, vítězem by se opět 
stalo ANO Andreje Babiše 
s 27,5 procenta hlasů, druzí ko-
munisté s 15,5 procenty by na tře-
tí místo odsunuli ČSSD se 14 pro-
centy. Dvoukoalice KDU-ČSL
a STAN by se do dolní komory
nedostala. Vyplývá to z průzkumu
společnosti Median.

Ten proběhl od 20. května do
25. června, takže jen částečně za-
chytil rošádu ve vedení ČSSD
z poloviny tohoto měsíce. Po šet-
ření CVVM a STEM jde o třetí
průzkum, který soc. dem. přisou-
dil třetí místo za komunisty.

ODS by podle Medianu získala
10 procent a TOP 09 7,5 procen-
ta voličů. Pro KDU-ČSL a STAN
by hlasovalo devět procent re-
spondentů, ale ke vstupu do Sně-
movny dvoukoalice potřebuje
o procento víc. Jde o první prů-
zkum, který už nerozlišuje lidov-
ce, STAN a jejich dvoukoalici.

„Ve spontánní otázce byly této
koalici připsány odpovědi, které
popisují strany jednotlivě a koali-

ci, v dovozené otázce byla dota-
zována dohromady. Koalice se
v modelu dostala na devět pro-
cent. Kvůli statistické chybě
a velké míře váhání voličů tak ne-
lze říci, zda by překonala 10pro-
centní hranici,“ uvedl Median.

SPD Tomia Okamury průzkum
Medianu přisoudil 4,5 procenta,
pirátům 3,5, zeleným tři a svo-
bodným 2,5 procenta.

Podle hrubých propočtů Práva
by ANO získalo 80 poslanců, ko-
munisté 43 mandátů, soc. dem. 
37 křesel, ODS 25 zákonodárců
a TOP 09 patnáct postů. Babišovo
hnutí by si tak mohlo vybírat, zda
by vytvořilo středolevou koalici
s ČSSD (117 poslanců) či středo-
pravou s ODS (105 mandátů). Ba-
biš by si také mohl vyjednat s dal-
šími stranami kromě TOP 09
i podporu menšinové vlády. 

Ve srovnání s průzkumy Medi-
anu od března se ukazuje, že si
ANO podporu lidí udržuje a ko-
munisté mírně posílili. Zatímco
ČSSD stagnuje, občanští demo-
kraté postupně posilují. (rsk)

Sociální demokraté opět 
za KSČM, zjistila agentura

Median: Drahoš
by porazil
Zemana

Jiří Drahoš má mezi ohlášený-
mi prezidentskými kandidáty
největší podporu, zjistil průzkum
agentury Median z přelomu květ-
na a června. 

V případném druhém kole vol-
by by Drahoš získal 53,5 procen-
ta hlasů, prezident Miloš Zeman
46,5 procenta. Uvedl to Seznam
Zprávy.

Proti Michalu Horáčkovi by
Zeman získal 56 procent, proti
Jiřímu Pospíšilovi 57 procent
a proti Martinu Stropnickému 60
procent. Poslední dva kandidatu-
ru zatím jen zvažovali.

V případném druhém kole pre-
zidentských voleb bez Zemana by
získal Drahoš 63 procent a Horá-
ček 37 procent. (zr, ČTK)

Nová značka není
ještě zažitá, jako
když se zavádí nový
prášek na trh

Petr Gazdík
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30. června–8. července: Mezinárodní filmový festival – Karlovy Vary

4.–6. července: Rock For People – Hradec Králové

5. 8. července – Beats For Love – Ostrava

7.–8. července – Pekelný ostrov – Holýšov (Plzeňský kraj)

13.–16. července – Masters of Rock – Vizovice

14.–16. července – Mighty Sounds – Tábor

19.–22. července – Colours of Ostrava
27.–30. července – Benátská! – Vesec u Liberce

28.–29. července – Air Festival – Hradec Králové

2.–6. srpna – Slavonice Fest
3.–5. srpna – Sázavafest – Světlá nad Sázavou

9.–12. srpna – Brutal Assault – pevnost Josefov (Jaroměř)

17.–19. srpna – Hip Hop Kemp – Hradec Králové

18.–19. srpna – Mácháč – Máchovo jezero

18.–19. srpna – Vizovické trnkobraní – Vizovice

25.–26. srpna – Rock For Churchill – Vroutek u Podbořan

Největší festivaly konané v létě v ČR

NOVÝ HYBRID PRO POLICISTY. Policie ČR získala nový hybridní vůz BMW i8 místo toho,
který na konci května boural. Vůz bude opět sloužit na jižní Moravě. Policisté si jej včera převzali od
společnosti BMW Group ČR v Praze a v podvečer s ním dorazili do Brna.
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