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V senátních volbách má pﬁed
Komunální volby a úhel pohledu druh˘m kolem nejvût‰í ‰ance ODS
F L E · M E N T Á ¤

Letošní komunální volby jsou za námi. O jejich výsledku nás s matematickou přesností informují procenta
z grafů volební účasti a úspěšnosti
jednotlivých stran a kandidátů. Čísla jsou daná, ale jejich interpretace
závisí na úhlu pohledu.
Budeme-li výsledky voleb posuzovat z hlediska čelních představitelů pravice, respektive ODS, jeví se
nám volby jako jednoznačný vzkaz
občanů svým politikům: „Nechceme
Paroubka, dáváme přednost ODS
a věříme jejímu programu!“ Sociální demokraté nezapomenou zmínit,
že nepříznivé výsledky voleb jsou
ovlivněny další špinavou kampaní,
za kterou stojí ODS a plukovník Kubice se svými lidmi. Stále stejná písnička z obou táborů. Shoduje se
ovšem s názory voličů? Dříve, než
podlehneme představám pánů předsedů a místopředsedů, je potřeba se
na právě proběhlé volby podívat více z komunálního hlediska.
Základní problém výše zmíněných výroků spočívá v tom, že komunální politika se od té celostátní
v určitých rysech značně odlišuje.
Zatímco politikou na parlamentní
úrovní je množství voličů po pětimě-

síčním martýriu ohledně sestavováním vlády značně unaveno až znechuceno, komunální politika se těší
větší pozornosti. Její důsledky se totiž do života běžných občanů promítají bezprostředně. Řada z nás se
mnohem častěji než: „Za jakou politickou stranu ten člověk kandiduje?“ ptala: „Znám ho natolik, aby
u něj nepřicházelo v úvahu, že bude
na radnici myslet hlavně na svůj
prospěch?“ Komunální volby zkrátka nejsou tolik zatíženy celostátní
stranickou situací.
V tom případě je ovšem zvláštní,
jak mohli mít kandidáti ODS takovou převahu nad svými protikandidáty ze sociální demokracie? Je to
způsobeno tím, že kandidátky ODS
byly lépe sestaveny a obsazeny lid-

Volba královny královsk˘ch vûnn˘ch mûst 2006
Mělník (naj) – V sobotu 28. října
se v Mělníku uskuteční finále dalšího ročníku Volby královny královských věnných měst. Soutěž, která
má podobný formát jako volba
miss, si v posledních letech získala
oblibu u diváků a výraznou měrou
se podílí na propagaci jednotlivých
královských měst. Každé z devíti
měst vysílá do finále svou uchazeč-

ku. Vítězka získává od každého
města jako dar návštěvu města spojenou s prohlídkou památek, popřípadě ubytování, možnost využití
sportovních služeb a drobné věcné
dary. Přímo na místě bude přítomen
jeden z našich reportérů a o průběhu večera a výsledcích volby vás
budeme informovat v příštím čísle.
JAROSLAV NAJBERT

Nízkoprahové kluby pro mládeÏ
se pﬁedstavují veﬁejnosti
Praha (naj) – Od 16. října probíhá
osvětová kampaň na podporu nízkoprahových klubů pro mládež a
terénní sociální práce v České republice. Kampaň potrvá do 3. prosince.
Nízkoprahové kluby a terénní
sociální práce (streetwork) rozvíjejí v České republice nové metody
sociální pomoci. Snaží se pevným
mostem překlenout propast
mezi kontaktem společnosti s dospívajícími. Nezabývají se pouze
protidrogovou problematikou, ale
obsahují v sobě prvky sociální pomoci, primární prevence i volnočasových aktivit. Dětem a mládeži
poskytují možnost aktivního využití volného času, bezpečný prostor pro seberealizaci a zmírňují
případná rizika spojená s dospíváním. Hlavním principem těchto

služeb je nízkoprahovost – kluby
jsou přístupné každému zájemci
bez omezení.
Součástí kampaně jsou sociální
spoty vysílané v České televizi
a hudební tour skupin Tři sestry,
Wohnout, Vypsaná fixa a Jaroslava
Uhlíře. Její výtěžek bude věnován
nízkoprahovým klubům v různých
regionech. 29. listopadu bude navíc
udělena výroční cena České asociace streetwork „Časovaná bota“
v kategoriích jednotlivci (streetworker, pracovník klubu) a zařízení (konkrétní nízkoprahový klub).
Informační základnou kampaně je
portál www.streetwork.cz. Hlavním partnerem a sponzorem je Nadace Vodafone, patronem moderátor Pavel Anděl.
JAROSLAV NAJBERT

mi, kteří měli v daných obcích silnější kredit než kandidáti ostatních
stran. Zástupci ČSSD sice ztratili
oproti minulému období 334 míst
v zastupitelstvech, na proti tomu
ODS získala 1304 nových pozic. Téměř tisícovku zbylých míst získala
ODS na úkor menších stran. Je tedy
patrné, že má v současnosti nejlepší
komunální politiku. Dost možná je
tato politika postavena jen na spolehlivých a pro voliče ostatních
stran přijatelných kandidátech.
Je samozřejmé, že komunální
a celostátní politika jsou navzájem
propojené. Není ovšem na místě
podlehnout okamžitě dojmu, že jedna je zrcadlem té druhé. Do jisté
míry tomu tak skutečně je. Ale nezapomínejme, že do komunálních voleb se více než celostátní politika
promítla lokální hlediska. Výsledky
voleb se tedy dají vykládat různými
způsoby, záleží na úhlu pohledu.
Představitelé stran mají samozřejmě právo využít svého úhlu pohledu
a ten prezentovat na veřejnosti. Je
na nás, jestli se nám tento pohled
bude zamlouvat, nebo ne.
JAROSLAV NAJBERT

Praha (peš) – V sedmadvaceti volebních obvodech rozhodli voliči
minulý týden o kandidátech postupujících do druhého kola senátních
voleb. Žádnému z uchazečů
o křeslo v horní komoře parlamentu se nakonec nepodařilo získat
nadpoloviční většinu hlasů potřebnou pro přímé zvolení v prvním
kole. Některým kandidátům ale
překročení padesátiprocentní hranice uteklo jen o vlásek – Tomáš
Töpfer kandidující za ODS v Praze
4 získal 49,61 % hlasů.
V dalším kole, které se uskuteční tento pátek a sobotu, má nejvíce
želízek v ohni ODS. Občanští demokraté slavili postup v 26 obvodech. Jejich kandidát neuspěl pouze ve Zlíně.
ČSSD, které se ve volbách do
Senátu tradičně příliš nedaří, posílá
do druhého kola celkem 9 svých
kandidátů, což je o dva více než
v posledních senátních volbách.
Totálním propadákem skončila
kandidatura řady známých tváří.
Jména jako Topolánková, Chytilová, Čejková, Maxa, Bugár, Barková, Dědeček nebo Hučín voliče ne-

oslovila. Jedinou výjimkou je právě
herec a podnikatel Tomáš Töpfer.
Pokud občanští demokraté nakonec získají alespoň 14 křesel,
ovládnou nadpoloviční většinou
Senát, což by v praxi znamenalo,
že parlamentem neprojde žádný
zákon, proti kterému se ODS postaví. Tato představa nahání husí
kůži předsedovi ČSSD Jiřímu Paroubkovi. Ihned po sečtení hlasů
vystoupil v televizi s projevem, ve
kterém vyzval voliče, aby ve druhém kole podpořili jakékoliv kandidáty kromě zástupců ODS. Paroubkova strategie „všichni proti
ODS“ ale nenalezla pochopení
u lídrů ostatních stran, kteří prohlásili, že žádné podobné doporučení svým příznivcům dávat nebudou.
K prvnímu kolu přišlo přes
42 % voličů, což je o 13 % více
než při posledních senátních volbách v roce 2004. Podle odborníků
volební účast ovlivnily zároveň
probíhající komunální volby a dá
se očekávat, že o víkendu přijde
voličů méně.
PETR ŠAŠEK

Nekoneãn˘ pﬁíbûh seznamÛ StB
Praha (hoř) – Dnes nás již málokdy překvapí zpráva, že ta a ta
známá osobnost spolupracovala za
minulého režimu se Státní bezpečností nebo byla vedena v jejích seznamech. Naposledy to byla například kauza kolem stávajícího předsedy KSČM Vojtěch Filipa. Informace jako taková je ve své podstatě známá již delší dobu, nyní však
byly veřejnosti i Filipovi samotnému předloženy důkazy, které potvrzují jeho účast na konkrétních
akcích.
Stejně tak mediální pozornosti
neunikl ani kandidát na křeslo
v karlovarském zastupitelstvu
František Volf. Těsně před senátními a komunálními volbami takové-

to skutečnosti pro dané osoby nevyzněly nijak pozitivně, ale ti, kteří tato odhalení zveřejnili, si stojí
za názorem, že pravdu je třeba hlásat v jakékoli situaci – volby nevolby.
Další kapitolou v procházení seznamů bývalých spolupracovníků
StB je svět umělecký. Řadě slavných se již podařilo vyhrát soudní
spory o vymazání jejich jmen ze seznamů – průzkumy také ukazují, že
téměř každý, kdo se o odstranění
z evidence soudil, daný spor vyhrál.
Jména jako Jiřina Bohdalová, Arnošt Goldflam, Zdena SalivarováŠkvorecká nebo Jan Skopeček již
v seznamech na internetových
stránkách ministerstva kultury ne-

najdeme, z Cibulkových seznamů
však nezmizela.
I herec Jan Kanyza byl letos na
jaře uznán neprávem obviněným
z „donášení“ na spolupracovníky
jako byl Jiří Kodet, Pavel Landovský nebo Vítězslav Jandák. Také jeho jméno mělo být vymazáno, zatím však v obou verzích seznamů
zůstává.
Na rozdíl od všech výše jmenovaných osobností hereckého a filmového nebe, folkový zpěvák Jaromír Nohavica svou spolupráci veřejně přiznal. Podle odborníků ale
nepodal StB žádnou pro ni novou
informaci, nebo takovou, která by
mohla kohokoli poškodit.
LUCIE HOŘEJŠÍ

M˘tné bude, ale stát na nûm nevydûlá
Praha (toh) – Placení mýtného čeká na všechny řidiče od 1. ledna
2007. Společnost Kapsch spustí
systém elektronického výběru podle
původních plánů. Potvrdil to generální ředitel firmy Karel Feix. Vedení firmy se podle něj dohodlo se
subdodavateli na urychlení výstavby mýtných portálů. Zvýší se počet
pracovních čet, prodlouží se stavební sezona a přeorganizuje práce.
Budování celého systému pozdrželo rozhodnutí Krajského soudu
v Brně, který předběžným opatřením zastavil všechny práce od 9. do
17. října 2006. Opatření vydal na
základě žádosti neúspěšného konku-

renta tendru, společnosti Autostrade.
Zisky z mýtného zaplní státní
pokladnu od začátku příštího roku,
ale podle oslovených analytiků nebudou tak vysoké, jak se původně
předpokládalo.
Odstupující ministr dopravy
Aleš Řebíček (ODS) v pořadu ČT
Otázky Václava Moravce řekl, že je
reálné, aby do rozpočtu přibyly
zhruba dvě miliardy korun. To je
asi o 800 milionů méně než dřívější
odhady.
Řebíček uvedl, že bude jednat
s firmou Kapsch, o případných
sankcích, pokud by se začátek vybírání mýtného zpozdil a nezačal

podle původního plánu. „Budu
chtít, aby sankce za nefungující
systém od 1. ledna odpovídaly
pravděpodobným tržbám, o které
by stát přišel,“ prohlásil.
Podle expertů na dopravu ale
stát vydělá ještě méně, než očekává
Řebíček, a to zhruba miliardu.
„Jsem velmi skeptický. Je to jen výnos, příjmy do státního rozpočtu
budou daleko menší. Budeme rádi,
jestli to bude tolik, kolik se vybere
za známky nyní. Tedy miliarda,“
uvedl v pořadu ČT Václav Jirovský
z Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy.
TOMÁŠ HOLÝ

Cigarety od prosince podraÏí
Praha (mm) – Výrobcům se tenčí
zásoby levných cigaret. Dubnové
zvýšení daně se tak už brzo projeví
ve stáncích, kde krabička podraží
přibližně o šest korun. Některé levné značky od výrobce Philip Morris
se dokonce dočkají zdvojeného
zvýšení – nejdříve o dvě až tři koruny, aby o pár měsíců mohly podražit o další tři nebo čtyři.
Důvodem pozvolného růstu cen
je obava, že by zákazníci mohli přeAtmosféra jednoho z nízkoprahových klubů
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jít k levnějším cigaretám konkurenčních značek. Výrobci své cigarety raději jistý čas dotují, aby udrželi původní ceny. Až konkurenci
dojdou zásoby, projeví se zvýšení
téměř u všech značek.
Distributoři si dělají stále větší
zásoby cigaret s levnými kolky, aby
jim vydržely co nejdéle. Zdražování
neobejde Česko ani v příštím roce.
Sněmovní rozpočtový výbor však
už poslancům navrhuje, aby bylo
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zvýšení daně mírnější než plánovali. Kuřáci i přesto zřejmě zaplatí za
jednu krabičku o 11 až 14 korun
víc.
Zvyšováním daní se Česká republika přibližuje minimální úrovni
v Evropské unii, k čemu se zavázala. Ta činí 64 eur na 1000 kusů cigaret. Zdražování zároveň pomáhá
naplňovat státní pokladnu.
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