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Středopravicová KDU-ČSL, která v Praze nikdy příliš nebodovala, stále 
vyjednává o předvolební koalici s TOP 09 a Starosty. Dohodu však komplikuje 
fakt, že strany vedou debaty také o společném postupu ve volbách do 
Evropského parlamentu, které se konají napřesrok. Lidovci budou letos 
v hlavním městě oslabeni, protože jejich starosta Prahy 7 a poslanec Jan 
Čižinský se rozhodl bojovat o hlasy voličů samostatně.

Lidovci stále
hledají partnera

Sliby chyby
Zastánci obnovitelných zdrojů energie toho 
naslibovali hodně. Superlacinou elektřinu ještě 
nemáme, ale se světovým boomem zelených 
elektráren alespoň roste počet lidí, které zelená 
elektřina živí. Nejvíce soláry, které dávají práci 
více než třem milionům lidí, dvakrát víc než vodní 
elektrárny. Jenže zatímco u vodních elektráren 
na jednoho zaměstnaného připadlo přede dvěma 
roky 2261 megawatthodin vyrobené elektřiny, 
u solárů to bylo jen 98 megawatthodin. Chtělo by 
to s tou efektivitou něco udělat.

Z předvolebních slibů amerického prezidenta 
Donalda Trumpa se už leckomu zatočila hlava. Ty 
snadné totiž plní jako na běžícím páse. Vypověděl 
klimatickou i pacifi ckou obchodní dohodu. Zavádí 
ochranářská cla. Teď stáhl USA z jaderné smlouvy 
s Íránem. Co zajímavého pro svět ještě zbývá? 
Třeba zrušit čínské členství ve Světové obchodní 
organizaci nebo eliminovat americký federální 
dluh za osm let. To bude asi oříšek. Svět by tak teo- 
reticky mohl být v klidu. I když neříkal taky něco 
o rozbombardování Severní Koreje?

Virtuální realita by mohla přispět k záchraně 
světa před globální klimatickou změnou. Vědci 
spočítali, že turistický ruch se na skleníkových 
emisích podílí z osmi procent, mnohem více, 
než se čekalo. Takže místo cesty k moři si příště 
nasadíme kouzelné brýle, pustíme horské slunce 
a větrák. Jen si musíme pohlídat, aby servery s vir-
tuální realitou byly napájeny soláry nebo větrníky.

 ODS hodlá částečně 
sjednotit pravicová 
uskupení, už se dohodla 
se Soukromníky a jedná 
se Svobodnými. Lídra 
do souboje o pražskou 
radnici představí začát-
kem příštího měsíce.

Pavel Otto

Po předvolební koalici TOP 09
se Starosty a nezávislými se 
před komunálními volbami 
v Praze rýsuje další spojenectví 
na pravém politickém spektru. 
ODS se snaží přesvědčit Stranu 
svobodných občanů, aby ještě se 
Stranou soukromníků vytvořily 
společnou kandidátku.

Občanští demokraté přitom 
patří spolu s Piráty, ANO a par-
tajemi Jiřího Pospíšila a Petra 
Gazdíka k favoritům podzim-
ního souboje. „Chceme využít 
schopné a šikovné lidi s pravi-
covými názory,“ řekl deníku E15 
šéf ODS v hlavním městě Tomáš 
Portlík.

„Ideově k sobě máme nejblí-
že,“ nevyloučil možný svazek 
předseda Svobodných Tomáš 

V Praze vzniká další 
pravicová koalice

Zápisník 
Jana Stuchlíka

Protagonisté dne

Dan ŤOK

MINISTR DOPRAVY V DEMISI

Petr KOBLIC

šéf pražské burzy

Donald TRUMP

PREZIDENT USA

Dostal se do svízelné situace. Poté, 
co mu antimonopolní úřad zrušil 
mýtný tendr, bude muset v časové 
tísni hledat nové funkční řešení.
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Burze se podařilo vyjednat 
navýšení počtu obchodovatelných 
titulů na místním parketu o více než 
tři desítky.

str. 8

Americký prezident opět 
zkomplikoval mezinárodní vztahy 
EU, USA a Íránu tím, že vypověděl 
takzvanou jadernou dohodu.
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Pajonk s tím, že s modrými 
bude jeho strana spolupracovat 
i v dalších městech a obcích.

„Naši zastupitelé si uvědomu-
jí, že s partnery mají větší sílu,“ 
podotkl. Před čtyřmi lety totiž 
získala ODS v Praze 11 procent 
hlasů a osm mandátů, Svobod-
ní necelá čtyři procenta hlasů 
a do zastupitelstva se nedostali.

Svobodné lákala ODS už loni 
před volbami do sněmovny, do-
stala však košem. Strana tehdy 
občanským demokratům vytý-
kala, že navzdory svým slibům 
zvyšovali v minulosti daně nebo 
podpořili Lisabonskou smlouvu. 

Aktuální jednání se Svobodný-
mi je jedním z důvodů, proč ODS 
dosud nepředstavila lídra a další 
kandidáty, kteří se utkají o hlasy 
Pražanů. „Jsme demokratická 

strana, takže jména vzejdou 
z primárek. Výsledky budeme 
znát začátkem června,“ dodal 
Portlík.

V kuloárech se spekuluje 
o tom, že jedničkou bude expri-
mátor Bohuslav Svoboda. Podle 
Portlíka patří spolu s Alexan-
drou Udženija a ještě jednou 
osobností, kterou odmítl jmeno-
vat, mezi horké favority.

Se Soukromníky, kteří se voleb 
do zastupitelstva Prahy před 
čtyřmi lety neúčastnili, podepsa-
la ODS dohodu o společném po-
stupu před volbami do obecních 
zastupitelstev a Senátu už v dub-
nu. „Je to vyústění spolupráce 
na úrovni parlamentu,“ uvedl 
šéf strany Petr Bajer v narážce 
na úmluvu uzavřenou před loň-
skými volbami do sněmovny. 

VÝVOJI ČESKÉ VLAJKY, prezidentské standarty či národní hymny je do 30. října věnována výstava v Jízdár-
ně Pražského hradu ke stému výročí vzniku Československa nazvaná Doteky státnosti. Součástí jsou i ukázky 
historické techniky, jako například motocyklů Jawa 350 a 362 Californian z roku 1970 (na snímku).

DOTEKY STÁTNOSTI
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