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Z domova

M ísto čtrnácti krajů jen čtyři
územní celky – Čechy, Mo-
rava, Slezsko a metropolit-

ní země Praha. Každý s vlastní sa-
mosprávou, tak jako před úno-
rem 1948. To je hlavní cíl Morav-
ského zemského hnutí, které
vzniklo před dvěma týdny a na
podzim zabojuje v komunálních i
senátních volbách.
Spoluzakladatel hnutí Ondřej

Hýsek označuje Prahu za přebuje-
lé státní centrum a jeden z nejbo-
hatších evropských regionů, kte-
rý „parazituje“ na zbytku státu.
„Není normální, když se o brněn-
ském nádraží či moravských silni-
cích rozhoduje na pražských úřa-
dech. Dá se to změnit. Výsledkem
bude stabilní stát, úspory veřej-
ných peněz a rovnoměrný rozvoj
republiky, nejen Prahy,“ podotkl
Hýsek, jenž shání podporu vět-
ších stran.
S kým by se ve snaze o zrušení

krajů mohli spojit? Podle brněn-
ského politologa Lubomíra Kopeč-
ka klidně s hnutím ANO. „Ve vo-
lebním programu to sice Andrej
Babiš nemá, ve své knížce však
ano. V nejbližší době to ale není
realistické,“ řekl Kopeček. (md)

Zrušte
kraje, žádá
nové hnutí

B
rňané se dočkají volební
recese na druhou.
Místní ODS jde do komu-

nálních voleb společně s
recesistickým sdružením

„Brno autem“.
Chtějí společně napravit škody

způsobené podobně laděným spol-
kem „Žít Brno“, který uspěl minu-
le, ale obyvatele města spíš zkla-
mal.
Navíc autůmmoc nepřál. „Původ-

ně jsme vznikli jako recesistické
uskupení. Vystupujeme proti
tomu, že nynější vedení magistrátu
příliš upřednostňovalo chodce a

cyklisty. Bojujeme i proti modrým
zónám,“ objasnil místopředseda
„autařů“ David Pokorný.
Pokud budou chtít mnohé strany

v komunálních volbách porazit fa-
vorizované ANO, musí se chtě ne-
chtě spojovat. Jednání v největších
českých městech přitom vrcholí
právě nyní.
Třeba v Hranicích jdou do komu-

nálních voleb Piráti s konzervativní-
mi Svobodnými. Ve Zlíně se Staros-
tové spojili s hnutím se zkratkou
ZVUK 12. Zkratka mimochodem
znamená „Zlín, Vsetín, Uherské
Hradiště, Kroměříž“.
Brzy bude jasno i o velké koalici v

Karlových Varech.
V komunální politice neplatí obá-

vaná zákonná podmínka jako v par-
lamentních volbách, že pro vstup

do Sněmovny koalice dvou stran je
zapotřebí minimálně deseti pro-
cent hlasů. V komunální politice
stačí procent pět. A to spojování
stran na regionální úrovni svědčí.

ANO a ČSSD si vystačí samy
Nejčastěji jdou do koalic TOP 09,
STAN, KDU-ČSL a Piráti, někde se
přidá ODS. Sociální demokracie se
s nikýmmoc spojovat nehodlá.
„O koalicích jsem neslyšel, maxi-

málně někde bymohla ČSSD kandi-
dovat s podporou toho či onoho.
Ale třeba tady v okresních městech
na severu jdeme všude samostat-
ně,“ říkámístopředseda strany a se-
veročeský poslanec Jaroslav Foldy-
na. Hnutí ANO půjde rovněž podle
svého hlavníhomanažera Jana Rich-
tera do voleb samo. Zvláště ANO

s preferencemi těsně pod 30 pro-
centy si sólo kandidaturu může do-
volit. Na druhou stranu některé ko-
alice za účasti ODS nebo Pirátů už
se blíží v prostém součtu preferen-
cí 20 procentům. Takže je při povo-
lebním vyjednávání pravděpodob-
ně nepůjde přehlédnout.
Například hnutí PRO ÚSTÍ! získa-

lo minule 17 procent hlasů. Jeho
součástí jsou i Piráti, kteří za čtyři
roky hodně posílili. Takže na pod-
zim může koalice získat klidně nad
20 procent.

Pražské námluvy
Nejsledovanějším městem je Pra-
ha. Společnou koalici pro pražské
komunální volby oznámila TOP 09
a Starostové. Dvojice dál jedná s li-
dovci. „Do týdne se potkáme na jed-
nání,“ potvrzuje šéf pražských li-
dovců JanWolf.
Lídrem koalice TOP 09 a STAN v

hlavním městě bude asi šéf topky
Jiří Pospíšil a za ním advokátka
Hana Marvanová za Starosty.
Agentura STEM/MARK shodou

okolností včera zveřejnila průzkum
mezi Pražany, která strana je jim
blízká. Vyhráli Piráti, jejichž názo-
ry jsou blízké nebo velmi blízké 40
procentům oslovených. Za nimi
skončili Starostové a nezávislí. Mě-
ření „blízkosti“ ovšem nelze ztotož-
ňovat s volebními preferencemi.
Průzkum hodnotil i jednotlivé

osobnosti a tady je vidět, že koalice
topky a STAN šanci má. Mezi čtyři
nejpříznivěji vnímané politiky v
průzkumu se probojovali i Pospíšil

a Marvanová. Z ANO mají Pražané
nejraději ministra spravedlnosti Ro-
berta Pelikána, který ovšem opustí
brzy politiku. Lídrem magistrátní
kandidátky hnutí bude poslanec Pa-
trik Nacher. Čtveřici oblíbenců do-
plňuje Pirát Jakub Michálek, který
chce pro změnu zůstat ve Sněmov-
ně.
Další překvapivou koalici nabízí

Ostrava. Již dohodnutá ostravská
kandidátka ODS s podporou TOP
09 je sice pravicově logická, přesto
ale překvapivá. Ve Sněmovně spo-
lu tyto dvě strany příliš nespolupra-
cují.
„V celostátní politice se liší ODS a

TOP 09 v názoru na Evropu, ale v
komunální politice se nelišíme. Na-
víc jsme se spojili i proto, aby hlasy
pro TOP09 nepropadly,“ říká prag-
maticky lídr kandidátky Zdeněk Ny-
tra.

Proti vlastním
Zatímco ve většině případů se malé
strany spojují, najdou se i opačné
příběhy. Poslanec za KDU-ČSL a sta-
rosta Prahy 7 Jan Čižinský půjde do
voleb na pražský magistrát proti
vlastní straně.
Musí ale sehnat pro nezávislou

kandidátku „Praha sobě“ 89 tisíc
podpisů (od sedmi procent obyva-
tel města). Zatím jich má jen 30 ti-
síc. Chce totiž zopakovat model,
který mu už vyšel v sedmém obvo-
du.
„Jde semnoumnoho lidí, kteří ne-

chtějí do žádné strany,“ vysvětluje
svůj neobvyklý krok Čižinský.
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ZÁMECKÉ HOTELY
Už zítra v časopise Víkend DNES
ZTajemsTví hradů a zámků

Autaři, ZVUKaři, Patrioti

Jednání o komunálních koalicích ve městech
vrcholí. Spojují se hlavně strany na pravici.

Pokračování ze str. 1
Ale podobně je na tom Babiš. Ten
se sice před dvěma týdny už smiřo-
val s variantou, že by nakonec po-
stavil menšinovou vládu tolerova-
nou SPD a komunisty, ale když vi-
děl, jaká „mela“ se kvůli tomu strh-
la v širším vedení hnutí, radši si to
rozmyslel.
„Hrozilo, že odejdou někteří vý-

znamní regionální politici hnutí, že
budeme mít někde problém posta-
vit kandidátky do komunálních vo-
leb. Ale klidně by se mohlo stát, že
bychom neměli ani dost hlasů ve
Sněmovně pro samotnou podporu
vlády, protože by někteří naši po-

slanci byli proti,“ přibližuje zdroj
MF DNES z hnutí ANO, proč se Ba-
biš potřebuje dohodnout s ČSSD.

Už to trvá dlouho
Oběma stranám navíc vadí, jak
dlouho se vyjednávání táhnou.
Podle poslankyně ČSSD Kateřiny
Valachové mohlo právě i to být dů-
vodem, proč tento týden vystoupi-
lo se svým jasným názorem na věc
vedení sociálnědemokratických se-
nátorů.
„Na všech vyjádřeních se podepi-

suje fakt, že asi úplně všichni už
chtějí, aby bylo nějaké finální roz-
hodnutí a věděli jsme, jakou cestou

se ubereme. To možná všechny
smíří,“ uvažuje Valachová.
V nejbližších dnech mají závěry

ze schůzek nejužších vedení ANO a
ČSSD posoudit také jednotlivé stra-
nické orgány. Republikový výbor
hnutí ANO bude v úterý na První
máj zajímat, zda ústupky sociálním
demokratům nejsou příliš velké.
A ústřední výkonný výbor ČSSD

zase zítra to, zda nabídka od ANO je
nakonec dost atraktivní. A pokud
se vedení obou stran dohodnou,
tak bude na vedení ČSSD vypsat vni-
trostranické referendum.
V něm skoro 20 tisíc členů ČSSD

dá finální slovo, zda do koalice jít,

nebo ne. Referendum Hamáček slí-
bil, aby tak otupil kritiku z členské
základny, která má ke spolupráci
s Babišem hodně výhrad.
Že jde o hodně citlivou věc, nazna-

čují obavy některých sociálních de-
mokratů, že referendumnapadnou
hackeři a zmanipulují ho ve pro-
spěch varianty vlády s Babišem.
Přípravu referenda by měla do-

stat na starost agentura WDF, se
kterou už ČSSD má zkušenosti,
před dvěma lety pro ni připravova-
la nový web strany.
Podmínka pro referendum je ale

samozřejmě jediná: aby se obě stra-
ny dohodly.

Šéfové JanHamáček, předsedaČSSD, a Andrej Babiš, šéf hnutí ANO. Oba
by užměli jednání o vládě nejraději za sebou. Foto: ČTK

proti ANO

Klíčové jednání o budoucí vládě: je potřeba slevit
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se včera večer setkal s předsedy ČSSD i KSČM, jednání o vládě finišují. Průtahy už je štvou

Robert
Oppelt


