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Z domova Novodobá typologie šprtů
Šrotiči, geekové, otloukánci

už zítra v časopise Rodina DNES

Lidé bez internetu nevolí protiimigrační strany

E
konomický ředitel ČSSD
Martin Starec včera v Sená-
tu přiznal, že největší stra-
na bude mít obrovský pro-
blém splnit nový zákon

o pravidlech volebních kampaní.
Před pár dny mu totiž úřad dohlí-

žející na kampaně napsal, že musí
mít smlouvu na každou plochu, na
kterou vylepí volební plakát.
Starec ale vysvětlil, že to by jich

musel sehnat šest tisíc, protože prá-
vě tolik je obcí v Česku. V každé
z nich je nějaká vývěsní skříňka,
dveře od hasičárny, sloup veřejné-
ho osvětlení či strom, kam se s ti-
chým souhlasem starosty dávají
před volbami plakáty stran. A teď
má být na každý smlouva.

Starec včera řekl, že je nemá šan-
ci zajistit. „Jsme v pasti, tak hledej-
te jiné řešení. Vy nám pošlete
28. srpna nějaký výklad, ale my dě-
láme kampaň už od května,“ řekl
Starec do očí členům vedení úřadu
na včerejším semináři v Senátu.
Letos prvně platí nový zákon o vo-

lebních kampaních, který děsí stra-
nické sekretariáty.
Jednak zavádí celkový limit 90mi-

lionů korun na kampaň, aby si žád-
ný miliardář „nekoupil“ volby.
Ukládá povinnost, aby se každý
sponzor zaregistroval, aby každý
plakát nesl „podpis“ zadavatele a
zhotovitele, ale kromě toho strany
musí vykázat a ocenit třeba i své
dobrovolníky.
Aspoň si to tak představuje nový

Úřad pro dohled nad hospodaře-
ním politických stran a hnutí, který
už od června strany zásobuje svými
stanovisky, co a jak mají dělat. Už

také zahájil dvě správní řízení, kde
hrozí sankce. Další jsou na cestě.

Volební poradna
Seminář svolalmístopředseda Sená-
tu Jaroslav Kubera, který pozval ve-
dení úřadu včetně předsedy Vojtě-
cha Weise a nejznámějšího člena,
politologa Jana Outlého.
Pánové seděli na stupínku v Sená-

tu a několik hodin fungovali jako
poradna. Snažili se reagovat na do-
tazy a výtky přítomných politiků
a volebních manažerů stran.
Hned na začátku udal diskusi tón

Kubera, když od plic řekl, co si o zá-
koně myslí.
„Začnu citátem z Pelíšků. Na dneš-

ním semináři budeme hledat odpo-
věď, kde udělali soudruzi chybu.
Volební kampaň se podle mě pone-
se v duchu udavačství. Nepočítejte
také, pánové, že se s vašimi rozhod-
nutími někdo spokojí, budou žalo-

by, budou soudy,“ předpovídá Ku-
bera. Zpochybnil třeba i základní
smysl zákona, který chce po stra-
nách vyúčtovat kampaň od chvíle,
kdy se vyhlásí volby.
„Kampaň začíná dříve. Po zvolení

kohokoli kamkoli už začíná kam-
paň pro další volby,“ argumentoval
Kubera.
Úředníci z vedení úřadu byli po

většinu semináře v defenzivě. Ob-
čas zodpověděli dotaz, občas při-
pustili, že se nad některou složitější
otázkou budou muset ještě zamys-
let a vydají stanovisko později.
Aby to bylo ještě složitější, člen ve-

dení úřadu František Sivera všech-
ny varoval, že „názor členů úřadu
ještě nemusí být názorem úřadu.“
Volební manažeři stran měli kon-

krétně obavu z pravidla, že kandi-
dáti dělají kampaň „s vědomím
stran“ – to znamená, že strana nese
zodpovědnost i za kandidáta, který

se utrhne ze řetězu a vylepuje svoje
plakáty na vlastní pěst. „Vy to v úřa-
du berete tak, že s vědomím zna-
mená automaticky se souhlasem.
Ale tak to není. Když mě manželka
pouští do hospody, je to s jejím vě-
domím, nikoli se souhlasem,“ vtip-
koval senátor Miloš Vystrčil (ODS).
Sivera také zmínil, že úřad po

dlouhých diskusích určil, že regis-

trovat se u něj musí lidé, kteří si vy-
lepí plakát větší než formát A4. Ani
pro babičku z vesnice, která si ho
dá na vlastní plot, neplatí žádná vý-
jimka. Kubera hned opáčil, že teď
budou všude viset billboardy slože-
né z malých čtvrtek A4.

„Třeba vás, pánové, zruší“
Zákon o volebních kampaních pro-
sadila hlavně sociální demokracie,
protože chtěla omezit ANO. Teď se
ale k zákonu nikdo moc nehlásí.
Návrh na změny v zákoně avizova-

li včera komunisté, výhrady měli
i zástupci ODS, ČSSD a TOP 09.
Komunistický poslanec Jan Klán

přítomným členům úřadu dokonce
sarkasticky řekl: „Já bych se nedi-
vil, kdyby vás někdo zrušil.“ Outlé-
ho to však nerozhodilo.

„Někdo se vyjadřuje emotivněji.
Úřad by měl ale zůstat nezávislý,“
sdělil Outlý.

Koupím
Knihy české, německé i slovenské, LP,sklo,
keramika,koberce, svítidla - 603147191
119458

Eckert keramika, Kybal koberce, Sutnar,

Južnič, Smrčkov a užité umění z Krásné
jizby a Topičova salonu - 603147191133153

TERA-VARI, MF-70, TZ4K, MT8 koupím T:
603 897 100135689

Srovnávačku s protahem KDR/ROJEK.
T.:603 165 320136026

Koupím staré elektronky, rádia, mikrofony
aj. zvukovou a radio-techniku.
Tel:736722522136602

Staré trámy a prkna z demolic, popřípadě
provedu demontáž zdarma. T.: 608080077 137078

Koupím housle, violu, violoncello, kontrabas
v jakémkoliv stavu. T: 732389392137302

Les koupím. Tel.: 777 014 870 137818

Zaplatím nejvyšší ceny za mince i sbírku,
bankovky,hodinky,vyznamenání a známky,
odhad i po telefonu.Tel: 602 802 040137928

Koupím staré předválečné dobrodružné kni-
hy, pohádky, kovbojky i detektivky, včetně vy-
dání v sešitech a brožích. I celou knihovnu
nebo pozůstalost. 602229370,
pavlos96@seznam.cz138178

Pianino nebo křídlo. 602366831138514

Starožitný nábytek koupím za solidní ceny.
Ložnici, jídelnu, obývák, pracovnu, lampy,
obrazy, knihy. Dále retro nábytek do r. 1970.
Tel. 603478873138931

Koupím obrazy, porcelán, hodinky, hodiny a
veškeré starožitnosti. T: 739907598 139036

Automobily- poptávka
Koupím automobil i poškozený od roku výr.
1995 - 2017, nabídněte.Tel. 606861822138823

Knihy a časopisy
Šachové knihy koupím. Tel: 608884985.120330

Odkoupím velkou knižní pozůstalost.
Tel:603478873138950

Užitková vozidla
Koupím Teru Vari nebo malotraktor TK, MT
8, Tel.: 774125492135894

Sběratelství
Soudní znalec zdarma ocení obrazy, znám-
ky, dopisy, pohledy, mince, bankovky. Sbír-
ky i jednotlivosti též rád koupím a platím nej-
vyšší ceny. Ihned, profesionálně, 24 hodin
denně. Tel: 608709299137492

Motocykly
Koupím Moto, Auta a Díly, Škoda, Octavia,
Tatra, Wartburg 311, JAWA, ČZ, PAV,
775262334135923

Koupím historický motocykl. T.: 608773933136017

Lukáš Valášek
reportér MF DNES

Ř íjnové parlamentní volby bu-
dou pro politiky nervák až do
poslední chvíle. Více než polo-

vina voličů teď totiž není rozhodnu-
tá, koho bude volit. A podle sociolo-
gů semnozí rozhodnou až v den vo-

leb. Naznačuje to průzkum společ-
nosti Behavio ve spolupráci s kated-
rou sociologie Univerzity Karlovy,
který zveřejní dnes.
Na rozdíl od klasických předvo-

lebních průzkumů mapa voličů ne-
ukazuje, koho lidé nejpravděpo-
dobněji budou volit. Postihuje,
mezi kým se rozhodují a také jak
myslí.

A některé souvislosti jsou překva-
pivé. Například lidé, kteří nepouží-
vají internet, nejpravděpodobněji
půjdou volit ANO, ČSSD nebo
KSČM. V podstatěmezi nimi ale nej-
sou příznivci protiimigračních
stran, jako je třeba SPD nebo Blok
proti islamizaci, které válí napří-
klad na sociálních sítích.
Průzkum také říká třeba i to, že

strany by své agitace mohly zamě-
řit na muže. „Muži častěji ne-
půjdou k volbám a více než žen jich
je také nerozhodnutých,“ konstato-
val výzkumník Vojtěch Prokeš.

Z nerozhodnutých voličů váhají,
zda jít volit, nejvíce lidé, již zvažují
protiimigrační strany a Svobodné.
Naopak nejvíce jistí, že k urnám

vyrazí, jsou si lidé, kteří zvažují libe-
rálně středové strany jako ODS,
TOP 09 či lidovce.

ANOmezi 10 a 47 procent hlasů
Výzkumníci se ptali téměř 1 500 re-
spondentů. Všichni dostali virtuál-
ní volební lístky a měli se rozhod-

nout, které úplně hodí do koše
a které lístky si ponechají „na sto-
le“ v užším výběru. Ukázalo se, že
řada z nich uvažuje hned nad něko-
lika stranami naráz. V tom, že sku-
tečně půjde volit a také koho, má
jasno ani ne třetina lidí.
Například i favorizované ANO si

podle průzkumu nemůže být výsled-
ným číslem jisté. „ANOmůže ve vol-
bách získat v závislosti na nerozhod-
nutých voličích od 10 do 47 procent
hlasů. A zásadní vliv na to nemají
jen váhající voliči ANO, ale také to,
zda odpůrci ANO přijdou volit jiné
strany,“ doplnil jeden ze zakladate-
lů společnosti Behavio Jiří Boudal.

Z celkového množství 8,5 milionů
oprávněných voličů mají strany jisté
pouze jednotky procent. Největší vo-
ličské jádro má však právě ANO.
Nahrát by hnutímohlo další zjiště-

ní sociologů. O ty samé voliče se to-
tiž podle voličské mapy nejvíce zá-
polí ve dvou skupinách stran, které
hnutí konkurují.
Lidovci se přetahují s Piráty, ODS,

Starosty, TOP 09 a Zelenými. Rvač-
ka bude i mezi protiimigrační SPD,
Rozumnými a Bloku proti islamiza-
ci. Průzkum ukazuje i to, které stra-
ny jsou zatím nejatraktivnější pro
ty, kteří minule nevolili – Piráti,
SPD a Svobodní.

Úmrtí

Velká škola
pravopisu

Více na www.mfdnes.cz/pravopis

nashledanou?
NA SHLEDANOU!

Všechny přátele a známé
prosíme o tichou

vzpomínku na pana

Ivana Štědrého,
který zemřel dne 20. 8. 2017
v nedožitých 83 letech.

Rodina Štědrých, Praha

Jakub Pokorný
reportér MF DNES

INZERCE

O jakých dalších stranách
uvažují rozhodnutí
a nerozhodnutí
voliči
Čím větší vnitřní kolečko,
tím více rozhodnutých voličů
strana má. Vnější kolečko
jsou voliči, kteří uvažují i o volbě
jiné strany. Čáry ukazují, o jakých
dalších stranách uvažují
voliči znázorněných
politických stran.

ODA
TOP 09

KDU & STAN

Nevoliči

ODS

ANO

ČSSD

KSČM

SPD

Rozumní
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Realisté

SPO DSSS

BPISvobodní

rozhodnutí (plocha kruhu)

nerozhodnutí (plocha obalu)

překryv (šířka čáry)

Volební
guláš

Strany přiznávají, že nedokážou
dodržet zákon omezující výdaje
na kampaň. A už chystají změny.

Smlouvy na všechnoNa každý, i malý plakát
musímít strana smlouvu s pronajímatelemvýlep-
ní plochy, tedy třeba plotu zahrady nebo stromu
v aleji. Ilustrační foto. Foto:Michal Šula,MAFRA


