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Aktuálně

■   KOCOURKOV

ŽENY MOHOU ŘÍDIT
„Ceny másla letí nahoru. Požádal jsem mi-
nistra financí, aby prošetřil, zda nedochází 
k neférovým praktikám, které ženou ceny 
vzhůru,“ napsal na Facebook státnicky Bo-
huslav Sobotka. Pamatujete? Nedávno jsme 
psali v TÝDNU o máselné válce a divili se, 
že ještě žádný politik nehází populisticky 
kostky do davu. A bum! Na máslo se vrhl 
sám pan Máslo! Respek-
tive Sobotka asi doufá, 
že jeho facebooková sta-
rost něco přinese, my 
ale i podle komentářů 
pod premiérovým statu-
sem tak trochu tušíme 
opak. Jak nekompromisně 
vzkázal Sobotkovi pod příspěvkem dis-
kutující Martin Pánek: „Nemusíš nic pro-
šetřovat, může za to evropská směrnice, 
kterou jsi nadšeně podpořil, klaune.“

„Vzkaz z masokombinátu pro lídra ČSSD: 
Češi došli. Museli jsme dovézt lidi z Mongol-
ska,“ oznámil zase server Seznam.cz a Lu-
bomír Zaorálek hlasitě polknul. Stalo se ve 
Valašském Meziříčí, zatím není známo, kolik 
Mongolů na jaké druhy masa bylo dovezeno. 
Každopádně pokud lidem z regionu v blíz-
kých dnech budou připadat třeba párky „ně-
jaké jiné“, tak víte proč. Doba je prostě zlá.

„Šéf odvykacího centra na Šumpersku ze-
mřel po předávkování kokainem.“ Zpráva 
serveru iDnes.cz zase varuje, že by se člo-
věk neměl úplně nechat pohltit svou prací.  

„Ženy mají po nakupování jen třetinu 
mozku. Proto nesmějí řídit!“ obhajoval 
podle serveru Info.cz vlivný klerik Saad Hi-
džrí zákaz řízení platící pro ženy v Saúd-
ské Arábii, což bylo moc i na tamější po-
měry a Hidžrí byl odstaven. Protože sa-
mozřejmě každý ví, že ženy nemají třetinu 
mozku PO nakupování, ale PŘI nakupování. 
Endorfiny se naopak vyplaví už před odcho-
dem z obchoďáku, v autě pak už přichází 
jen takzvaná fáze uvědomění: „Šla jsem 
pro sponku do vlasů a mám osmery boty, 
bundičku, sukni, ještě jedny boty a žádnou 
sponku. Jsem hrozná!“ Takže klerik byl od-
straněn správně, ženy po nakupování ří-
dit mohou. Musejí! Autoprostor má skvě-
lou schopnost přivést je k sebereflexi.

„Italka se vdala sama za sebe,“ nabídl pak 
server BBC ideální řešení všem ženám, které 
už štvou naše blbý kecy o nakupování a ří-
zení. „Zažívám pohádku bez prince,“ řekla 
nadšeně svoje vlastní nevěsta Laura Mesi-
ová a zakrojila dort. Tak hodně štěstí. Snad 
se sama se sebou nerozvede, dokážete si 
představit ten boj o majetek? To by neprošet-
řil ani Sobotka. Jakub Kvasnička ■

S lidovci a jejich někdejšími souputníky 
ze Starostů a nezávislých je to jako na 

houpačce. V létě obě strany zrušily spo-
lečnou volební koalici a od té doby jejich 
výsledky v průzkumech preferencí značně 
kolísají. Poslední šetření agentury Médea 
Research ukázalo, že do Poslanecké sně-
movny by se nedostali zástupci KDU-ČSL 
ani STAN. Kdyby se volby konaly ve druhé 
polovině září, získala by prvně jmenovaná 
strana 4,6 a druhá 3,8 procenta hlasů.

 Pohyb opačným směrem vykazuje 
podpora pro SPD Tomia Okamury, která 
v aktuálním průzkumu obdržela 6,2 pro-
centa. S tímto výsledkem by usedla ve 
sněmovně. Podobných výsledků dosahují 
i TOP 09 a ODS. Slábnoucí voličskou pří-
zeň pravicových stran vykazuje už něko-
likátý průzkum Médea Research.

Novému žebříčku opět kraluje hnutí 
ANO. Policejní vyšetřování Andreje Ba-
biše vedlo k prázdninovému poklesu 

Lidovci bojují o přežití

Dotace pro Agrofert

Kauza Čapí hnízdo se posunula o další 
krok, policie zahájila trestní stíhání. 

„Nebudeme sdělovat jména, počet osob ani 
právní kvalifikaci, a to do doby, než se nám 
vrátí potvrzení o tom, že si obvinění usne-
sení převzali,“ říká Štěpánka Zenklová, 
mluvčí Městského státního zastupitelství 
v Praze.

Vodítkem, kdo by mohl být stíhán kvůli 
padesátimilionové dotaci, může být žá-
dost policie o vydání Andreje Babiše a Ja-
roslava Faltýnka adresovaná Poslanecké 
sněmovně. Policie podezírá exministra 

financí a předsedu ANO Andreje Babiše 
z dotačního podvodu a z poškození finanč-
ních zájmů Evropské unie, protože údajný 
podvod řídil. Šéf poslanců ANO Jaroslav 
Faltýnek se podle policie dopustil dotač-
ního podvodu.

Oba vinu popírají a tvrdí, že celá kauza 
je má poškodit před říjnovými volbami 
do sněmovny. „Jde o to, jestli se po vol-
bách udrží při životě neskutečná korupční 
hydra, která už více než čtvrt století rdousí 
a ničí naší zemi. Ta kauza mě má jedno-
značně v politice zlikvidovat. Rozhod-
nou občané ve volbách,“ hájil se před po-
slanci šéf ANO. V žádosti jsou v souvislosti 
s kauzou vedle Babiše a Faltýnka zmíněni 
i Babišova manželka Monika, jeho děti 
Adriana Bobeková a Andrej Babiš a švagr 
Martin Herodes, kteří měli akcie farmy 

Policie zahájila stíhání v kauze Čapí hnízdo
Státní zastupitelství dostalo od poli-
cie usnesení o zahájení trestního stí-
hání kvůli dotaci na farmu Čapí hnízdo. 
Jména, jichž se stíhání týká, však ne-
chce komentovat.

Hnutí ANO zastavilo pokles preferencí. Obavy by ale měli mít 
lidovci i Starostové a nezávislí. Podle čerstvého exkluzivního 
průzkumu agentury Médea Research pro TÝDEN by podpora  
obou stran nepřekročila pětiprocentní hranici.

PREFERENCE CHCÍPLY. 
Lidovecký předseda Pavel 
Bělobrádek před časem 
cynicky komentoval smutek 
chovatelky psů nad ztrátou 
mazlíčka. Předvolební 
podpoře strany to zřejmě 
neprospělo.
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■   ZÁPISNÍK

NEJSME ŽÁDNÍ BURANI
Minulý týden jsme sla-
vili svatého Václava a ob-
čané dostali jako dárek mož-
nost navštívit vládní Stra-
kovu akademii včetně premi-

érské kanceláře. Dorazilo jich na dvanáct 
set. Další tisícovka přišla do budovy minis-
terstva pro místní rozvoj na pražském Sta-
roměstském náměstí. 
„Úžasné bylo, že se zají-
mali nejen o historii naší 
krásné budovy, ale přede-
vším se chtěli dozvědět 
co nejvíce o činnosti mi-
nisterstva pro místní roz-
voj,“ uvedla ministryně 
Karla Šlechtová (ANO), která příchozí sama 
vítala. Blahopřejeme. l Česko ovšem 
zažilo ještě jinou velkou slávu. Na jiho-
české dálnici D3 byl otevřen nový, celé tři 
kilometry dlouhý úsek mezi obcemi Borek 
a Úsilné. Je na něm dokonce 11 mostů, při-
čemž silničáři splnili plán o tři měsíce dříve.

Nad TOP 09 se houpe Da-
moklův meč pětiprocentní 
hranice nutné pro vstup do 
sněmovny. Podle průzkumu 
Médea Research by ji vo-

lilo šest procent dotázaných, konkurenční 
agentura CVVM jí naměřila jen 4,4 pro-
centa. A to stranický šéf Miroslav Kalousek 
dělá, co může, dokonce u světských jezdí 
na autodromu a ostřeluje papírové růže. 
Co je nejhorší, nezabírá už ani akce Na pivo 
s Karlem, v minulosti tak osvědčená. Jak 
zjistily Hospodářské noviny v hostinci U Be-
zuchů v pražských Kunraticích, s bývalým 
ministrem zahraničí Karlem Schwarzenber-
gem si přišla ťuknout jen hrstka hostů.

ODS na tom není o moc 
lépe. Předseda Petr Fiala se 
stále snaží řešit kvadraturu 
kruhu, totiž otázku, jak se 
odstřihnout od kmotrovské 

minulosti své partaje a zároveň tím starou 
dobrou ODS tak nějak nepotřísnit jako  
celek. A tak v rozhovoru pro iDnes.cz třeba  
zauvažoval: „Celé se to ještě zhoršilo za 
Mirka Topolánka, kdy jsme skutečně měli 
nálepku jakési buranské strany, která se 
točí kolem bohatství a starosti lidí ji neza-
jímají.“ Naopak Topolánkův nástupce Petr 
Nečas prý byl slušný politik, jenž se snažil 
ve složité situaci koaliční vlády prosazovat 
pravicový program. Otázka je, který z pre-
miérů ODS odcházel s větší ostudou. Fialu 
může těšit, že sám podobné problémy  
nebude muset jako předseda vlády nikdy 
řešit. Lukáš Bek ■

místní politika

místní politika

místní politika

preferencí o pět procentních bodů na 
28,2 procenta. Teď se zdá, že ANO zís-
kává zpět ztracené pozice. Mírně posí-
lilo na 30,6 procenta. Jeho nejvážnější 
konkurenti z ČSSD za ním nadále vý-
razně zaostávají. Podpora pro socialisty 
se už druhý měsíc pohybuje mírně nad 
13 procenty. 

Piráti dále rostou
Už třetí měsíc za sebou vykazují nárůst 
Piráti (10,1 procenta), souboj o třetí místo 
svádějí s KSČM (10,9 procenta). „Potvr-
dil se nárůst Pirátů z minulého měsíce,“ 
uvedl analytik Jan Matějka z agentury 
Médea Research. Podle něho na voliče 

zapůsobila i data z jiných průzkumů 
a účast Pirátů v debatách. „Stranu velmi 
často podporují mladí lidé. Dvě třetiny 
z nich jsou mladší 45 let, orientováni jsou 
do středu či mírně vpravo. Část z nich 
uvažuje, že volbu ještě do konání voleb 
změní. Část z nich možná k volbám na-
konec nepřijde,“ dodal Matějka.

Šetření vznikalo od 14. do 25. září. 
Médea Research během něj oslovila 1003 
respondentů. Statistická odchylka činila 
0,76 u nejmenších a 3,94 procentního bodu 
u největších stran. Prognóza zahrnula od-
povědi respondentů, kteří řekli, že by šli ur-
čitě volit. Tento záměr deklarovalo 56 pro- 
cent oslovených.  Tomáš Menschik ■

na jméno vlastnit. Dále členové předsta-
venstva společnosti ZZN Pelhřimov Zde-
něk Kubiska a Jan Platil nebo členové teh-
dejšího představenstva společnosti Farma 
Čapí hnízdo Jana Mayerová, Josef Nena-
dál a Luděk Kalivoda.

Podle policie byla společnost Farma 
Čapí hnízdo dočasně a účelově vyvedena 
z majetkové struktury Babišova Agrofertu, 

aby dosáhla na dotaci. Ještě pod názvem 
ZZN AGRO Pelhřimov – do prosince 2007 
– totiž byla součástí Agrofertu, poté se pře-
měnila na stejnojmennou akciovou společ-
nost s akciemi na majitele. Kvůli změně 
nebylo možné dohledat majitele firmy 
a ta díky tomu získala padesátimiliono-
vou evropskou dotaci v programu pro malé 
a střední podniky. Po několika letech, kdy 
dodržovala dotační podmínku, se společ-
nost vrátila pod Agrofert.

Sněmovna Babiše a Faltýnka vydala  
ke stíhání 6. září. Pokud tito politici v říjno-
vých volbách poslanecké mandáty obhájí, 
policie bude muset žádat o jejich vydání 
znovu. Okolnosti dotace prověřuje i Evrop-
ský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). 
Vyšetřování by mohl uzavřít do konce 
roku. David Jareš ■

Volební preference – září 2017
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Jiná odpověď

Model zahrnuje odpovědi respondentů, 
kteří řekli, že pokud by se volby konaly 
nyní, tak by určitě šli volit, a zároveň 
byli ochotni říct, kterou stranu by volili. 
Představují tedy odhad výsledku voleb, 
pokud by se konaly nyní.

ANO ČSSD KSČM


