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PRAHA (bel) – Domi-
no efekt pokračuje. Funk-
ci předsedy strany dal kvůli 
výsledku strany v parlamen-
tích volbách k dispozici také 
Vojtěch Filip (62, KSČM), 
podle ministra vnitra Mi-
lana Chovance (47) skončí 
také vedení ČSSD. Kdo to 
už během týdne od sečtení 
hlasů zabalil?
● Minulá sobota: Matěj 

Stropnický (34), Strana Ze-
lených
● Pondělí: Petr Mach (42) 
a vedení Svobodných
● Úterý: Miroslav Ka-
lousek (56), TOP 09
● Čtvrtek: Jan Veleba (70) 
a vedení SPO
● Pátek: Vojtěch Filip 
(62), KSČM 
● Sobota: Milan Chova-
nec (47) a vedení ČSSD

PRAHA – Nechtějí s ANO vládnout, 
šéf hnutí Andrej Babiš (63) může
zapomenout i na to, že by od ostat-
ních stran dostal podporu jeho 
menšinový kabinet. A přitom si to 
takto Babiš narýsoval…
Text:  Tomáš Belica
Foto:  archiv Blesku
Moc možností ANO nemá. 
„Vnímám velice kate-
gorické vyjádření všech 
stran, až na SPD, že ni-
kdo s námi nechce jít do 
vlády. A my zase nechce-
me do vlády s SPD. Tak-
že další možnost je men-
šinová vláda...“ oznámil 
Babiš v České televizi. „A 
přijdeme s programem, 

který částečně i plní pro-
gram všech stran,“ řekl a 
naznačil, že do vlády mož-
ná přizve i experty, možná 
prý i z jiných stran.

V souvislosti s možnou 
podporou kabinetu ANO 
s odborníky poukázal na 
to, že některé strany ještě 

řeší svou budoucnost kvůli 
propadu od posledních vo-
leb. „Mají své problémy, 
oni neuspěli ve volbách a 
členové oprávněně žádají 
hlavy,“ konstatoval Babiš.

Tohle nepodpoří
Miroslav Kalousek (56), 
který už v týdnu oznámil, že 
kvůli propadáku ve volbách 
už nebude obha-
jovat funkci 
šéfa TOP 
09, prý 
tako-
v o u 
v l á -
du ne-

podpoří. „Bude to tedy 
jednobarevná vláda poli-
tiků za hnutí ANO. Říkat 
tomu vláda s nestranic-
kými odborníky je pouze 
marketingová mlha,“ řekl 
Kalousek. 

Podporu prý nemůže 
ANO čekat ani od ODS 

nebo Pirátů. „Faktic-
ká podpora vlády 

s většinou ANO, 
tedy s jeho 
dominant -
ním posta-
vením, je vy-
loučena. A to 
jak přímá, tak  
i tichá,“ sdělil 

jejich šéf Ivan 
Bartoš (37).

Babiš vyloučil vládní an-
gažmá Jana Švejnara, 
Alenu Schillerovou jako 
možnou ministryni fi -
nancí odmítl komento-
vat, ze stávajících minis-
trů ANO prý váhá minis-
tr obrany Stropnický...

Jak získat
podporu?

Pro získání důvěry musí 
vláda zís-
kat nad-
polovič-
ní většinu 
všech pří-
tomných po-
slanců. ANO jich 
má ve dvousetčlenné 
Sněmovně 78, normál-
ně by jich tak potřebo-
vala ještě 23. Buď ruku 
pro Babišovu vládu 
zvedne minimálně to-
lik opozičních poslan-
ců, podpora může být 
ale i »tichá«.  Znamená 
to, že před hlasováním 
část poslanců opustí 
sál a tím se sníží hlaso-
vací kvórum.

Tak to čte politolog: 
Ber vliv, 

dokud dávám

Proč Babiš odhaluje 
své karty dopředu a za-
číná mluvit o menšino-

vé vládě své strany? 
„Je to vzkaz ze-
jména ke stra-
nickým frak-

cím, které mají 
blízko k Babišo-

vi, aby si udělaly 
ve stranách rych-
le pořádek a pře-
hodnotily přístup 
k účasti ve vládě 
nebo její podpo-

ře, jinak přijdou 
o možnost mít 
vliv,“ vysvětlil 

Nedělnímu Bles-
ku politolog Jan 
Kubáček.

Povládnu sám!
Babiš má nový plán vládnutí a hned to za něj schytal...

Lidovci nemění
◆ Rezignaci nabídl také 
šéf KDU-ČSL Pavel Bě-
lobrádek (40), na páteč-
ní celostátní konferenci ji 
ale lidovci nepřijali. Od-
mítli i mimořádný stra-
nický sjezd,
◆ Úspěšné strany ANO, 
ODS, Piráti, SPD a také 
STAN vedení obměňovat 
nehodlají.

Balí to šéf komunistů i vedení ČSSD...

Vojtěch FilipVojtěch Filip Milan ChovanecMilan Chovanec
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