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■  HOMO POlitiCUS

HORKA K ZBLÁZNĚNÍ
Prázdninová vedra většinu lidí týrají, pro poli-
tické extremisty ovšem mohou být požehná-
ním. Například v listopadu by se na koupa-
lišti v Dubí nepoprala romská a bílá matka 
a romští junáci kvůli tomu nezmydlili čes-
kého mladíka. Nesmrtelný outsider krajní 
pravice Tomáš Vandas 
(DSSS) tam hbitě svo-
lal demonstraci a pozval 
na ni slovenského na-
cionalistu Mariana Kot-
lebu. Severní Čechy 
jsou po všech stránkách 
těžce zkoušený region. 

Vysoké teploty zřejmě zbavily pudu se-
bezáchovy středočeskou hejtmanku Jaro-
slavu Pokornou Jermanovou (ANO), jež ne-
chala svého manžela jezdit svým služeb-
ním autem. Vzdala se ho (auta), ale místo, 
aby byla zticha, dalším vysvětlováním více 
a více odhalovala ideologii hnutí ANO. „Je 
normální, že ve většině firem mohou rodinní 
příslušníci používat služební auto,“ prohlá-
sila v ČRo. Program řídit stát jako firmu za-
číná mít konečně jasnější kontury. A zaúto-
čila na novináře, že sledováním jejího muže 
narušili výkon její funkce předsedkyně kraj-
ské bezpečnostní rady. Bývalá občanská de-
mokratka uspěla v údajně antipapalášském 
ANO s tak papalášskými manýry, že to i na 
ODS největší kmotrovské slávy bylo moc. 

V hlavním městě chce uspět hnutí Sta-
rostové pro Prahu, asi patnáctistá for-
mace, jež doufá, že voliče oblbne slovo sta-
rosta. Ve skutečnosti je to politický ein-
topf politiků, které už nechtějí jejich mateř-
ské strany. O přízeň se na předních mís-
tech kandidátky ucházejí Jiří Nouza a Vla-
dislava Hujová (dříve TOP 09), Ivana Cabr-
nochová (dříve Zelení) nebo Vladimír Novák 
(dříve ČSSD). Tomu se říká horká pluralita!

Bouři ve sklenici SPD rozpoutali vyho-
zení členové, kteří nepochopili, že mají po-
slouchat šéfa Tomia Okamuru a nedržkovat, 
když se nedostanou na kandidátku. Chtějí 
dát stranu k soudu. Možná jim vedra od-
blokovala nervová spojení nefunkční při po-
dání přihlášky do SPD. Ale spíš jsou to po-
řád okamurovci, nyní jen bez průkazky.

Na ministerstvu zemědělství minulý tý-
den zasedala legislativní rada, orgán na míru 
ušitý pro jejího předsedu, jihomoravského 
exhejtmana Michala Haška, který se ale roz-
hodně a ani trochu nevrací do politiky. Ve-
dle kůrovce nebo sucha projednala novelu 
veterinárního zákona. Ta mezi hospodář-
ská zvířata (krávy, voly a vepře) hodlá do bu-
doucna zahrnout i cvrčky a jedlé červy, aby 
se v restauracích mohl legálně prodávat 
hmyzí guláš. Na každého působí horko jinak.

 David Jareš ■

Klaus junior, koule na noze ODS

    ODS by se měla  
Václava Klause ml. 
zbavit, myslí si  
DaViD Jareš.

Česká ekonomika ve druhém letošním 
čtvrtletí rostla jen polovičním tempem 

v porovnání s loňským druhým kvartálem. 
Do jisté míry se tím plní přání například 
centrálních bankéřů, kteří již delší dobu 
varují, že hospodářství jede vyšší než kon-
strukční rychlostí. Jinými slovy, se zpoma-
lením se počítalo, ale ne s tak razantním. 
V klidu by nás nemělo nechat ani sdělení 
statistiků, že růst byl tažen převážně spo-
třebními výdaji domácností. Příspěvek za-
hraničního obchodu byl sice kladný, ale 
podle prvních odhadů nic moc.

Takový vývoj signalizuje jedinou věc: 
Česko definitivně překonalo vrchol svého 

Ještě Vánoce a pak šlus

Před zpomalením růstu 
českého HDP varuje    
Petr MUSil.

hospodářského cyklu a nyní se nachází na 
sestupné trajektorii. Nějakou dobu nás ještě 
budou mást údaje z trhu práce, který bývá za 
vývojem reálné ekonomiky mírně opožděn. 
Jestliže se v příštích měsících dozvíme, že 
nezaměstnanost zase klesla, nenechme se 
uchlácholit. Ona pravděpodobně neklesne.

Co se tedy bude dít dál? Domácnosti 
ještě chvíli budou naši ekonomiku táhnout 
vzhůru, postupně jim ale dojde dech. Jed-
nak z důvodu, že se začne naplno projevo-
vat několikeré zvýšení úrokových sazeb ze 
strany ČNB, jednak proto, že zahraniční po-
ptávka bude slábnout.

Očekávám, že poslední větší záchvěv op-
timismu přijde před Vánocemi, kdy si Češi 
ještě jednou dopřejí plnými doušky. Nej-
později ve druhém čtvrtletí příštího roku 
tu máme hospodářský pokles. Jak by řekl 
Jan Sladký Kozina: „Do roka a do dne.“ Tak 
si držte klobouky.

Občanští demokraté na vlastní kůži zaží-
vají Herakleitovu poučku: „Nevstoupíš 

dvakrát do téže řeky.“ Václav Klaus starší 
ODS založil a přivedl na politický vrchol, 
jeho syn Václav Klaus mladší se za ni stal 
poslancem loni na podzim, ale fázi vytažení 
nahoru vynechal a rovnou začal škodit. Jen 
v posledních týdnech zpochybnil českou 
účast v zahraničních misích, i když v září 
poctivě obcházel voliče s volebním progra-
mem, který vyslání vojáků hájil. Do Senátu 
podpořil kandidáta nahnědlé SPD Ladislava 
Jakla místo politika vlastní partaje.

Jestli Klaus ODS přímo nezradil, tak mi-
nimálně na její program i reputaci zvysoka 
kašle. Začínají si to myslet i jeho spolustra-
níci, i když pár partajních fanynek ještě má, 
například poslankyně Zuzana Majerová Za-
hradníková jeho názory a postoje bere jako 
právo na svobodné vyjádření – jen by bylo 
zajímavé vědět, kde to má hranici. Smí po-
slanec ODS hájit diktaturu proletariátu nebo 
omezení tržního hospodářství, když už 
může klidně zpochybnit zahraniční orien- 
taci a vlastní kandidáty? U Klause mladšího 
navíc nejde o úlet, s kolegy se míjí častěji 
a nenamáhá se to s nimi ani probrat.  

Klaus se chová, jako kdyby mu něco 
nevyšlo – byl pro účast ve vládě s ANO 
a možná si myslel na ministerské křeslo, 
avšak skončil v opozici a to ho moc nebaví. 

Chtěl do vedení strany, ale neuspěl. Jeho 
názory v ODS oslovují menšinu nostal-
giků, jimž se stýská po Klausovi seniorovi, 
ale s voličstvem strany se názorově míjejí. 
Svými činy začíná potvrzovat spekulace, že 
do Evropského parlamentu půjde za vlastní 
eurofobní partaj. 

Jenže s okamurovci a komunisty se bude 
prát o voliče nenávidějící Brusel a je sporné, 
jestli by strana, za niž by podle MF Dnes 
kandidoval s dalšími eurofoby Petrem Ro-
bejškem nebo Petrem Machem, překročila 
pět procent. V říjnu sice v Praze získal dvaa- 
dvacet tisíc preferenčních hlasů a tváří se, 
že tím volby div nevyhrál, ale o čtyři roky 
dříve, kdy byla ODS na dně, nasbírala Miro-
slava Němcová v hlavním městě o čtyři tisíce 
křížků více. Logiku by tedy měla i speku-
lace, že nakonec skončí v SPD. Po ODS Klaus 
zjevně chce, aby ho vyhodila, on neskončil 
s cejchem podrazáka a mohl hrát oběť ne-
vděčných uchvatitelů otcovy strany. Když 
nemá odvahu skončit to sám, měla by ji mít 
ODS a risknout, že se na ni naštvou sympa-
tizanti obou Klausů. Stejně je štve už teď.
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