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(Pokračování ze str. 1)
Přijeli za nimi v oranžovém vo-

lebním autě s nápisem „Koblihy
nevezeme“, což má popíchnout
Andreje Babiše, který je v kraji
jedničkou ANO. Mítinky už sku-
tečně netáhnou, jak předvídal Za-
orálek. Přesvědčil se o tom i s ji-
homoravským lídrem a premiérem
Bohuslavem Sobotkou při včerej-
ší kampani v Brně. Na akci přišlo
jen několik desítek lidí.

Zaorálek zdůraznil, že nebude

čepovat pivo na náměstích, ale
bude mluvit o problémech země,
zejména o potřebě růstu mezd
a ekonomiky. „Do těchto voleb
jde sociální demokracie proto, že
v nich chceme vyhrát!“ burcoval.

Přestože místem projdou stov-
ky lidí za hodinu, akce nechala
většinu z nich chladnou. „O lidi
se zajímáte akorát před volbami,“
vyčetla jednomu z mužů rozdá-
vajících ženám květiny starší ko-
lemjdoucí z Brna. Nakonec ale
sama květinou nepohrdla.

ODS zahájí kampaň 1. září
v Brně také na Moravském ná-
městí. „Chceme odstartovat ‚Mo-
drou vlnu‘ a představit lídry sně-
movních kandidátek,“ řekla Právu
mluvčí ODS Jana Havelková.

ANO svůj program ukáže
v neděli na tiskové konferenci,
kde se po Babišově boku před-
staví i dvě nové tváře hnutí – li-

berecký pekař a cukrář Jiří Blá-
ha a hokejový olympionik z Na-
gana Milan Hnilička.

Starostové a nezávislí pojmou

kampaň netradičně. Špičky hnu-
tí ji zahájí v neděli u Valtic na
Moravě a pak přejedou na dálni-
ci D 1 k Velké Bíteši, která je

v opravě. „Tam budou na motor-
kách rozdávat hroznové víno
v nejbližší dopravní zácpě,“ řekl
mluvčí STAN Karel Kreml. 

Zahájit ostrou fázi kampaně
a představit předvolební slogany
se chystá v pondělí ve svém síd-
le v Praze TOP 09.

Nálet na voliče: senioři i modrá vlna

Bohuslav Sobotka a Lubomír Zaorálek včera na Moravském náměstí v Brně. Foto ČTK – Igor Zehl

(Pokračování ze str. 1)
Dítě si podle svých slov přebí-

rala z ústavu ve špatném stavu.
„Ani neudržela hlavičku, měla
popálenou pusu, což nám nikdo
neřekl. Kdyby se jí to stalo u mě
doma jako u pěstounky, tak z to-
ho budu mít popotahování, ale
v ústavu se to zametlo pod kobe-
rec,“ zlobí se.

Černé prognózy z ústavu se na-
štěstí nevyplnily a holčička se

v domácím prostředí začala rych-
le zotavovat. „U nás doma si Ro-
manka sedla za čtrnáct dní, pak
začala lézt. Měla hodně apnoic-
kých poruch, zástavy dechu, trpě-
la nedoslýchavostí. Dnes chodí do
normální školky, ale mluví velice
málo,“ popsala Zambalová.

Pro Romanku dnes využívá
službu tzv. rané péče, na kterou
mají nárok postižené děti do sed-
mi let. Její pracovníci např. za-

půjčují pomůcky a hračky, aby se
děti lépe rozvíjely, pomáhají i ro-
dičům. Holčička prodělala sedm
operací včetně operace srdce.

„Každá anestezie při operaci
bohužel její postižení trochu
zhoršuje,“ upozorňuje pěstounka.
Má za sebou také rehabilitace
a terapii pro děti s Downovým
syndromem. Pomáhají jí i zvířa-
ta: od 17 měsíců jezdí s pěstouny
na koních, brzy bude přebírat

i asistenční border kolii od orga-
nizace Helppes, která se zabývá
výcvikem psů pro postižené lidi.

Lépe jim je v rodinách
Umisťování nejmenších dětí do

kojeneckých ústavů se nedávno
řešilo i na vládní úrovni. Kabinet
Bohuslava Sobotky (ČSSD) za-
mítl návrh ministerstva práce
a sociálních věcí sjednotit péči
o ohrožené děti pod jeden resort,

což by znamenalo i zavedení vě-
kové hranice, pod kterou by děti
do ústavní péče nesměly.

Ministr zdravotnictví Miloslav
Ludvík (ČSSD) se už dříve vy-
jádřil, že jeho prioritou je zacho-
vat kojenecké ústavy jako zdra-
votnická zařízení, právě pro děti,
které potřebují téměř nepřetrži-
tou lékařskou péči.

Neziskové organizace, které se
péčí o děti zabývají, však upo-

zorňují, že i postiženým dětem,
jako je Romanka, je lépe v rodi-
nách. „Každé dítě bez ohledu na
svůj zdravotní stav má právo na
rodinu. Zdravotní znevýhodnění
naopak ještě zvyšuje potřebu ro-
dinné péče,“ řekl Právu ředitel or-
ganizace Dobrá rodina Zdeněk
Soudný. „Za lékařskou péčí může
dítě z rodiny docházet. Ale dítě
z kojeneckého ústavu nemůže do-
cházet za láskou rodiny,“ dodal.

Nepřežije cestu, řekli v ústavu. Dnes chodí do běžné školky

Jan Rovenský

Tendr na nové vrtulníky pro
českou armádu nebo debaty
o navýšení počtu českých vojá-
ků v Iráku a Afghánistánu mo-
hou být tím momentem, který
Bílý dům rozhoupe k tomu, aby
pozval prezidenta Miloše Zema-
na na návštěvu USA. Právu to
řekl ambasador ve Spojených
státech Hynek Kmoníček.

n Prezident Zeman měl pů-
vodně šéfa Bílého domu Donal-
da Trumpa navštívit v dubnu.
Ze setkání sešlo a dosud se na
termín čeká. Je to signál z ame-
rické strany, že se Trump se
Zemanem setkat nechce?

Rozhodně to není žádný sig-
nál, natož něčeho takového. Je to
celkem standardní situace v sou-
časném období americké admini-
strativy, která je zatím nucena ře-
šit de facto pouze priority. Těmi
jsou pro ně velké státy nebo vel-
ké problémy.

My nejsme velký stát a ne-
chceme být velký problém. Pro-

to Trumpova administrativa
v Evropě začala Německem,
Francií a Polskem. V očích Ame-
ričanů jsme menší, standardní,
středoevropská země, kde není
prezidentský typ administrativy,

tedy něco jako Rakousko. A ra-
kouský prezident byl za posled-
ních sto let v USA dvakrát, na-
posledy v roce 1996.

Přesto to v Rakousku vůbec ni-
kdo neřeší, což je v standardní,
středoevropské zemi normální.
Jsme v tomto političtí fetišisté.

n Nepomohou ani vzájemné
sympatie obou prezidentů?

Vzájemné sympatie politiků
jsou pouze jedním z faktorů, kte-
rý k návštěvě vede. Ostatně jejich
výsledkem bylo již samotné po-
zvání prezidenta Zemana. K jeho
realizaci je ale třeba též patřičně
nosná agenda. Musíme být atrak-

tivní tématy, která do Bílého do-
mu přineseme.

Náš současný časový problém
je pouze v tom, že při frekvento-
vaném programu Bílého domu to
funguje asi jako na velkém mezi-
národním letišti. Když jednou
minete původní časový slot, mu-
síte s dispečerem najít nový
a vměstnat ho nějak mezi přistá-
vající letadla. Zde jsem pilotem,
aparát Bílého domu dispečerem.
V této fázi je nyní jednání, hle-
dáme pouze časový
slot již dohodnuté ak-
ce. 

n Co tedy může-
me nabídnout k jed-
nání? Tendr na ná-
kup vrtulníků pro
českou armádu?

Americká strana
nepodcení, že se
tendr na nové vr-
tulníky pro
českou armá-
du dostává do závěrečné fáze
a italská konkurence nebude úpl-
ně jednoduchá. USA mají ale ta-
ké zájem na naší participaci v Irá-

ku a v Afghánistánu, a to do bu-
doucna možná i na navýšení poč-
tu našich vojáků v obou zemích.

Kritickým faktorem bude vý-
voj našeho rozpočtu na obranu
a splnění slibů, které jsme dali.
Když jsem o časovém slotu tento

měsíc jednal v Bílém domě, toto
byla témata, která nejvíc americ-
kou stranu zajímala. 

n Jde tedy čistě o byznys?
Jde o agendu, ale v moderní

diplomacii je byznys podstatnou
částí agendy. Jsou tam ovšem
i politická témata. Američany
vždy zajímá naše působení v Sý-
rii, kde česká strana diplomatic-

ky zastupuje zájmy USA.
Zajímá je také náš názor
na Ukrajinu. A když po-
rovnám množství otázek,
které dostávám k tématu

Praha s množstvím
otázek třeba jen na
téma KLDR, tak je
zájem americké
strany možná tak
jedna ku pěti. Dal-
ší ukázka, že my
prostě nejsme
problém, a to pak

paradoxně hraje
proti nám. 

n Takže to není vůbec
o osobních vztazích?

Velmi málo. Trumpova admi-
nistrativa nefunguje ani tak, že by

bilaterální návštěva byla jeho
osobním ohodnocením navštěvu-
jícího politika, jako tomu bývalo
za Obamy. K návštěvě tak byli
třeba pozváni i severokorejský
diktátor Kim Čong-un nebo fili-
pínský prezident Duterte jen pro-
to, že je Washington považoval za
dostatečně velký problém.

n Troufáte si odhadnout, že
návštěva proběhne alespoň do
konce roku? Vždyť se prezi-
dent v září chystá na Valné
shromáždění OSN. 

Již bychom si měli zvyknout,
že v období Trumpovy admini-
strativy nelze odhadnout nic. My
jsme na návštěvu připraveni,
agenda na ni je den za dnem del-
ší a během příštích dvou tří mě-
síců bude tak rozsáhlá, že dává
stále větší smysl odložené dub-
nové setkání realizovat. Bez jed-
nání se nedá nic vyjednat, a to
platí za jakékoli administrativy. 

Pokud jde o Valné shromáždě-
ní OSN, mělo by to svoji hodno-
tu, ale substantivně je lepší se za-
měřit na plnohodnotnou návštěvu
ve Washingtonu.

Kmoníček: Zeman u Trumpa? USA zajímají vojáci i vrtulníky

Europoslanec Petr Mach, před-
seda euroskeptické Strany svo-
bodných občanů, končí v Evrop-
ském parlamentu, a to téměř rok
a půl před vypršením pětiletého
mandátu. Nahradí jej dvojka na
kandidátce, někdejší poslanec
ODS a bývalý poradce exprezi-
denta Václava Klause Jiří Payne.

Mach už těsně po svém zvole-
ní do europarlamentu v květnu
2014 avizoval, že jeho prioritou
je vést stranu do parlamentních
voleb, a proto na euromandát re-
zignuje. Svůj záměr zopakoval
např. letos v červnu na besedě
s občany v Novém Boru. 

Rezignací přijde o europosla-

necký plat okolo dvou set tisíc
korun měsíčně. „Petr Mach kon-
čí v Evropském parlamentu. Tak

doufám, že aspoň v tomto nelže,“
glosoval Machovo rozhodnutí je-
ho europoslanecký kolega Tomáš
Zdechovský (KDU-ČSL), který
jej často kritizoval.

Mach po zvolení do EP řekl, že
nebude členem žádného výboru,
později ale změnil názor a stal se
členem rozpočtového výboru
(který později opustil) a výboru
pro ústavní záležitosti. Byl čle-
nem euroskeptické frakce Evro-
pa svobody a přímé demokracie.

Mach vede Svobodné od jejich
založení v roce 2009. V prosinci
2016 rezignoval kvůli názorovým
střetům ve straně, v lednu 2017
byl ale opět zvolen. (tin)

Místopředseda Evropského
parlamentu (EP) Pavel Telička se
nezapojí do podzimní volební
kampaně hnutí ANO, na jehož
kandidátce byl jako nestraník
zvolen do EP. „Vidím, že kampaň
se rozběhla, a nemám ten pocit,
že by byla poptávka a ani já s tím
nepočítám,“ řekl včera Telička
novinářům.

Podotkl, že se jeho názory za-
čaly s těmi Babišovými v někte-
rých oblastech rozcházet. Nesho-
dují se například v otázce
zavedení eura v Česku. Zatímco

Babiš ji odmítá a označuje euro za
neúspěšný projekt, Telička je
dlouhodobý stoupenec eura.

Telička také řekl, že počet čle-
nů Evropské komise by se měl
snížit na polovinu. Zároveň by se
měla zdůraznit kontrolní role EP
vůči komisi. Pokud k reformám
nedojde, Unie podle něj nezíská
zpět důvěru občanů.

„Komise je přebujelá. Ale ni-
koli v úřednickém stavu. My
dnes máme tak početné kolegium
komisařů, že předseda má už
problém vymyslet portfolio. Ji-

nými slovy, některá portfolia jsou
umělá,“ řekl. Podle evropských
smluv vysílá do EK svého zá-
stupce každý členský stát, v sou-
časnosti jich tak je 28.

K šéfovi EK Jeanu-Claudeu
Junckerovi má Telička výhrady,
podle něj se necítí být příliš vá-
zán postoji EP. „Mám dojem, že
komise, zejména pokud ji vede
člověk, jež byl 18 let premiérem,
se víc váže k hlavám členským
státům, a to znamená především
k některým hlavním městům,“
dodal. (zr, ČTK)

Telička po sporu s Babišem
nepomáhá v kampani ANO

O lidi se zajímáte
akorát před volbami

žena z Brna

Američané mají
zájem na naší
participaci v Iráku
a v Afghánistánu

Foto PRÁVO – Petr Horník

Petr Mach

Mach končí v europarlamentu


