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Plné znění zpráv
My říkali, že to bude průšvih. Poslanci strouhají mrkvičku zastáncům
přímé volby
26.11.2012

parlamentnilisty.cz str. 00 Poslanecká sněmovna_
Radim Panenka_

Vraťme zpět nepřímou volbu prezidenta, shoduje se několik poslanců v odpovědi na anketní otázku
ParlametníchListů.cz. Návrat k parlamentnímu způsobu volby hlavy státu by uvítali někteří zákonodárci ODS,
ale i TOP 09. Poslanec Aleš Rádl přímou volbu označil za nezodpovědnou stupidnost.
Tito poslanci a senátoři tak reagovali na návrh svého sněmovního kolegy Borise Šťastného (ODS), který
se podle svých slov rozhodl, že navrhne premiéru Nečasovi návrat k nepřímé volbě.
Kvůli sporům ohledně podpisů a následným soudním žalobám by podle něho mohlo přijít nejen
znevěrohodnění celé nepřímé volby, ale i mezinárodní ostuda.
TÉMATA: Vyřazení prezidentských kandidátů a Přímá volba prezidenta
“Pro přímou volbu jsem nehlasoval. Ukazuje se, že o ni občané nestáli. Návrat k ústavně čistší formě
volby bych uvítal,“ uvedl občanskodemokratický senátor Jiří Oberfalzer.
Celé je to velmi smutné…
Podobně reagoval i poslanec za TOP 09 Daniel Korte. “Byl jsem od počátku proti přímé volbě
prezidenta, nehlasoval jsem pro ni. Návrh kolegy Šťastného bych podpořil,“ sdělil ParlamentímListům.cz.
Poslanec Jihočechů.cz Michal Doktor naproti tomu vnímá návrat kolegy Borise Šťastného jako další v
řadě přehmatů. “Je to celé velmi smutné,“ dodal Doktor.
“Jde o menšinový názor, který nerespektuje koaliční smlouvu, ani společenskou realitu,“ míní poslanec
LIDEM Viktor Paggio. S možným návratem k původní parlamentní volbě nesouhlasí ani poslankyně TOP 09
Patricie Kotalíková.
Přímá volba je stupidnost
Její stranická kolegyně Helena Langšádlová to vidí podobně. “Nedovedu si představit návrat k nepřímé
volbě,“ odpověděla.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="254819,254790,254736,254694,254633,254628,254621" /
Zcela opačné mínění však má poslanec ODS Aleš Rádl. “Je to nezodpovědná, rádoby populistická
stupidnost, za kterou by se měli stydět všichni ti, kteří ji společnou rukou protlačili sněmovnou i Senátem,
nepochybuji od samého počátku, a proto jsem také já sám vždy a všude hlasoval proti tomuto návrhu,“ kritizuje
přímou volbu Rádl.
Podle jeho slov je škoda, že tyto zjevné pravdy o přímé volbě hlavy státu Boris Šťastný takhle nahlas
říká až teď, a že třeba tento svůj správný postoj nevyjádřil již v příslušném hlasování. Ten totiž přímou volbu
původně svým hlasem podpořil.
“To, co říká mne ale nepřekvapuje, protože neznám mezi svými kolegy dnes prakticky nikoho, kdo by
přijatý způsob volby hlavy státu, který mimo jiné fatálním způsobem pokřivuje celou ústavní strukturu veřejné
moci založené na zastupitelské demokracii, považoval za něco rozumného, co bylo z nějakého důvodu
nezbytné přijmout,“ uvádí dále poslanec.
Nezodpovědná hrátka pár politiků
Plné znění zpráv
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Prý je to právě naopak. “Dnes je zcela zřejmé, že žádný důvod, který by spočíval v nějakém ústavním
selhání nepřímé volby nebo v intenzivní veřejné poptávce, neexistoval a neexistuje a celé to byla jen
nezodpovědná hrátka několika politiků,“ doplnil Aleš Rádl.
Nejinak to vidí i další z poslanců ODS Jaroslav Plachý. “Hlasoval jsem proti přímé volbě prezidenta,
proto s návratem k nepřímé volbě nemám problém,“ reagoval pro server ParlamentníchListů.cz.
Jedoucí vlak už nezastavíme
“Bohužel, kostky jsou již vrženy, Rubikon překročen a zastavit jedoucí vlak je prakticky nemožné. Navíc
by stát musel uhradit náklady na volební kampaně jednotlivých kandidátů,“ konstatoval Plachý.
Nezařazený poslanec Martin Vacek za přímou volbou stojí. “Přímá volba dává šanci občanům a není
důvod toto měnit. Jako každý nový počin má spoustu dětských nemocí, ale je rozhodně správným krokem,“ je
přesvědčen.
Leden se nestihne
Pokusit se volbu prezidenta republiky nyní vracet zpět je trochu iluzorní nápad. Uvedl to poslanec TOP
09 Jiří Skalický. “Na přímé volbě je shoda. Budoucnost ukáže, zda jsme schopni tuto možnost zvládnout a
využít ku prospěchu republiky a občanů,“ řekl redakci ParlamentníchListů.cz Skalický.
Obavy nad plánovaným termínem prezidentské volby již včera vyjádřil jeden z kandidátů a ministr
zahraničí Karel Schwarzenberg (více ZDE). Ten sice redakci ParlamentníchListů.cz uvedl, že Šťastného návrh
nemá na vládě žádné šance, ale může to navrhnout v parlamentu jako poslanec. Kdyby však skutečně někdo
přímou volbu dal k Ústavnímu soudu, není podle Schwarznberga příliš reálné, aby se volby konaly v lednu.
relatedarticles
title="K
tématu:"
articles="254828,222365,238344,243142,254802,254712,254692,254687,254660,254633,254632,254618,2545
76" /
Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na
našem serveru ZDE.

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1342&clanek=254861
_

To ta nenávist kape. Politici otevřeně o „huse“ Karolíně Peake a trafikách
26.11.2012

parlamentnilisty.cz str. 00 Poslanecká sněmovna_
Lukáš Petřík_

ANKETA Vicepremiérka pro boj s korupcí Karolína Peake z LIDEM je proti tomu, aby bývalí rebelové z ODS,
Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa, dostali „trafiky“ v podnicích s podílem státu. Koaliční i opoziční
poslanci se jí ale většinou vysmáli.
Marek Šnajdr má údajně získat místo v dozorčí radě Českých drah, Petr Tluchoř půjde do ČEZ a Ivan
Fuksa má prý nastoupit do Českého aeroholdingu.
Velmi to znevěrohodňuje vládu a celé protikorupční snažení
“Velmi to znevěrohodňuje vládu a celé protikorupční snažení,“ řekla v ČT Peake. Na otázku, zda tomu
bude chtít zabránit, odpověděla ano. “Znevěrohodňuje to vládu a znevěrohodňuje to podstatu dohody, která
zjevně padla, nevím, zda na úrovni ODS nebo premiéra a oněch rebelujících poslanců,“ dodala.
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Chce o záležitosti mluvit v koalici prý též proto, že úprava podmínek pro nakládání s majetkem
právnických osob zřizovaných státem je jednou z priorit protikorupční strategie. “Má se jednat také o tom, jakým
způsobem se dosazují lidé do správních a dozorčích rad,“ řekla.
Koaliční ani opoziční politici si z ní však nic nedělají. Opoziční poslanci s ní většinou věcně souhlasí, ale
dodávají, že se Peake chová pokrytecky a sama má máslo na hlavě, neboť také dělá politické kšefty. A koaliční
poslanci jí připomínají, že sama není bez viny, tak ať nekádruje ostatní. Některým koaličním politikům však
udílení “trafik“ vadí.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="254856,254838,254818,254806,254778,254508,254447" /
Rebelové se zachovali k vládě férově
"Pokud všechny strany odevzdají klíče od kasiček, abych citoval paní Peake, tak bych byl nadšen, tito
pánové mají alespoň hospo-dářské znalosti," odpověděl ministr zahraničí a šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg.
“Tito tři poslanci se nevzdali mandátu z důvodu korupce, a tak nevidím důvod, proč jim zakazovat
pracovat ve státních službách,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz v reakci na Peake ministr zemědělství Petr Bendl.
Trojice rebelů patří k Bendlovým odpůrcům ve středočeské ODS.
“Pokud se někdo v dané problematice vyzná a je využitelný, pak by neměl být posuzován podle politické
příslušnosti a automaticky za to odsuzován,“ reagoval místopředseda TOP 09 a poslanec Pavol Lukša.
poll title="Anketa:" id="1487" /“Tito tři poslanci měli jiný názor a zároveň nechtěli demisi vlády, a proto se
vzdali mandátu. Tím se zachovali férově k vládě i ke Karolíně Peake. Dle mého názoru mají šanci uplatnit se v
jakékoli pozici a s korupcí to nemá nic společného. Karolína Peake také opustila VV a je nyní vicepremiérkou za
jiný subjekt, tak všem stejným metrem,“ míní místopředseda Senátu a kandidát ODS na prezidenta Přemysl
Sobotka.
Peake by se prý měla raději věnovat vile...
Poslanec a místopředseda LIDEM Viktor Paggio pouze stručně uvedl, že s Peake souhlasí. “Karolína
Peake má bezesporu pravdu. Je však především na nich, zda posty, o kterých se hovoří, přijmou a zda jim
budou oficiálně nabídnuty,“ říká poslanec Martin Vacek, který patří ve sněmovně k frakci “peakovců“, není však
členem žádné strany.
Podle šéfa Věcí veřejných Radka Johna i soudci hovoří o tom, že úplatky nemusí být jen peníze, ale
také nabízení placených funkcí. "Politickou korupci spočívající v nabízení postů placených z veřejných peněz
výměnou za protislužby by tedy neměla řešit Karolína Peake, která stejně nic nevyřeší, ale orgány činné v
trestním řízení. Organizátoři této politické korupce by se měli zodpovídat před soudem pro korupční jednání,"
řekl John ParlamentnímListům.cz.
"Ať se Peake věnuje své vile," vzkázal vicepremiérce senátor za ODS Tomáš Jirsa. "Je zřejmé, že jejich
vzdání se mandátu a umožnění přijetí daňového balíčku bylo tzv. něco za něco. Že zrovna paní Peake toto leží
na srdci je úsměvné a pokrytecké. Vždyť sama chce také něco za něco, aby její LIDEM měla poslanecký klub.
Oboje má znaky jisté politické korupce," míní poslanec za ČSSD Václav Votava.
Největší trafikant je Karolína Peake
Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc připomněl, že od chvíle, kdy rebelové odstoupili,
říká, že za tím podle jeho názoru nebylo jejich prozření, nýbrž spíše pozitivní a negativní motivace, tak, jak ji
ODS zná.
“Karolíně Peake v této souvislosti nevěřím ani pozdrav, natož slib, že se bude snažit zabránit uplatnění
rebelů. Zkušenosti totiž nelžou. Pokud byla strana LIDEM ochotna vyměnit hlasování o církevních restitucích za
zřízení vlastního poslaneckého klubu, je jasné, že ve vládě zůstane za každou cenu. Jestli je někdo trafikantem,
tak přeběhlíci v čele s Karolínou Peake. Co jiného než trafika je uměle vytvořený post místopředsedy vlády pro
boj s korupcí,“ dodal Tejc.
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Zda Tluchoř, Šnajdr a Fuksa, dostanou funkce ve společnostech s podílem státu, je podle poslance
KSČM Stanislava Grospiče věcí vlády a Petra Nečase. “ODS se tak snaží zavděčit za možnost setrvání své
vlády u moci. Požadavky Karolíny Peake však vidím ve stejné rovině politicky účelového obchodování, které je
pro mě rovněž nepřijatelné,“ říká poslanec.
“Vyjádřím se obecně. Nemohu brát paní vicepremiérce její názor, ale jinak to není moje věc a nemám to
co komentovat,“ uvedl poslanec Roman Pekárek, který je jedním z těch, kteří ve sněmovně nahradili rebely.
Poté, co odhlasoval pro koalici důležité zákony, ho ODS vyloučila ze svých řad.
relatedarticles
title="Psali
articles="254810,254489,253727,253386,253167,252986,252962,252669,252667" /
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Karolína je držák. Ta se své židle jen tak nepustí
Bývalí kolegové z Věcí veřejných to Peake nechali také pěkně “sežrat“. “Jde jen o další manévr Peake,
aby ona se stala ministryní dopravy. Čili nejde o zásady, ale o peníze. Vláda přišla o důvěryhodnost už tím, jak
vyměnila poslanecký klub LIDEM za církevní restituce,“ říká poslanec VV Vít Bárta.
Podle předsedkyně poslaneckého klubu VV Kateřiny Klasnové protikorupční úsilí vlády kalí úplně jiné
věci.
“Například to, že paní vicepremiérka &acute;zapomene&acute; uvést několik milionů ve svém
majetkovém přiznání, nebo to, že vicepremiérka pro boj s korupcí sice verbálně prosazuje rozšíření kontrolních
pravomocí NKÚ, ale sama načte pozměňovací návrh, aby z této kontroly byl vyloučen energetický gigant ČEZ, o
kterém se dlouhodobě hovoří jako o zdroji financování politických stran. Nebo to, že tato vláda včetně paní
vicepremiérky neřeší rozkrádání a tunelování státního podniku Lesy ČR a místo toho, aby jeho generální ředitel
Sýkora dostal padáka, dostane zlatý padák v odhadu 10 až 20 milionů korun ze státních peněz. Navíc tato vláda
stojí na hlasech přeběhlíků, kteří podporují vládu právě za trafiky - včetně paní vicepremiérky. Občas by trochu
sebereflexe neškodilo,“ vzkázala své exkolegyni Klasnová.
“Spíš mě zaujala věta, že LIDEM, pokud se tak nestane, tak nebudou ve vládě. A to mi potvrzuje, že to
nemyslí vážně. Karolína je držák. Ta se své židle jen tak nepustí,“ uvedl bývalý člen VV a nyní nezávislý
poslanec Josef Dobeš, který zakládá hnutí pro sport. Ten v minulosti o Peake také prohlásil, že chodí s vládní
židlí i spát, aby ji neztratila.
Kvůli trafice zradila přátele
“A jak tomu chce Peake zabránit? To, že jde o prodej mandátu, je přece jasné. Ale speciálně paní
Peake nemá v ruce žádný nástroj. Jen prohlášení, že jí to nelíbí, nestačí,“ říká bývalý člen poslaneckého klubu
VV Stanislav Huml, který později vstoupil do ČSSD.
“Znevěrohodnit něco, co už je tak znevěrohodněno, myslím nelze. A je docela směšné, že proti trafikám
bojuje člověk, který kvůli trafice zradil své přátele. No nadarmo se neříká, že potrefená husa nejvíc kejhá,“ smál
se poslanec VV Michal Babák.
“Karolína Peake má samozřejmě pravdu, že to je jasná politická korupce. Jsou to ale jen slova. Neudělá
vůbec nic. Tak jako vždy,“ předpovídá předseda NS-LEV 21 Jiří Paroubek.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="252790,252744,252740,252725,252684" /
Typické korytářství
Podle poslance ČSSD Jiřího Koskuby může mít Peake zcela výjimečně pravdu. “Ale sama je řvavou
ukázkou politické korupce. Typické korytářství. Kdyby byl Bůh, vždy, když tato dámička promluví, tak by
minimálně zahřmělo. Ono taky asi není peklo, jinak by muselo dávno zasáhnout,“ dodal poslanec.
“Souhlasil bych s ní, pokud by nešlo o další politický obchod. Zabránit tomu může pouze tím, že ona a
LIDEM odejdou z koalice, čímž dokáže lidem, že to myslí vážně. A skončí vláda. To se samozřejmě nestane,
takže zřejmě jde jen o další populistické prohlášení,“ myslí si senátor ČSSD Miroslav Antl.
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Bude to vypadat, že rozdáváme trafiky
Některým politikům ODS se ale to, že by rebelové měli dostat funkce, nelíbí. “Myslím, že má paní
vicepremiérka pravdu,“ říká senátor ODS Jiří Oberfalzer. “Já jsem odpůrcem &acute;trafik&acute; všeobecně a
v tomto případě obzvlášť,“ reagovala poslankyně Ivana Weberová.
“Pokud by byli pánové v daném oboru vysocí profesionálové, ti nejlepší ze všech, kteří se o danou
pozici ucházejí, tak proč ne. Pokud to bude takzvaná trafika, pak nebudou rozptýleny dohady, co jim bylo
slíbeno při opuštění mandátu,“ upozorňuje poslankyně ODS Jaroslava Wenigerová.
Jak počestná Peake prodávala vilu
Další koaliční politici ale připomínají Peake její vlastní prohřešky. “Vzhledem k otazníkům kolem prodeje
vily tento postoj Karolíny Peake pouze vyvolává úsměv,“ reagoval poslanec TOP 09 Václav Kubata.
“Považuji to za píárovou akci paní Peake, kterou odvádí pozornost od vlastních problémů s podivným
prodejem vily,“ míní europoslanec Hynek Fajmon.
“Paní vicepremiérka by se dle mého názoru měla nejdříve zasadit o to, aby ony trafiky neměli lidé
spojení s Bártovými Věcmi veřejnými. Problém je, že byla s nimi spojena také ona a lidé z její strany LIDEM. A
já neznám korupčnější projekt v české politice. Tak ať nekáže vodu, když si dává víno,“ říká senátor ODS Milan
Pešák.
“No nevím, zda by se paní Peake, předsedkyně strany, kterou nikdo nevolil a která má nulovou
podporu, neměla už konečně raději přednostně obírat vlastními problémy a zametáním před vlastním prahem
než soustavně nastavovat někomu &acute;zrcadlo počestnosti&acute;,“ reaguje podobně europoslanec ODS
Ivo Strejček.
relatedarticles
title="Psali
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jsme:"

Rebelové udělali pro ČR i ODS kus práce
Poslanec ODS Jan Bureš si myslí, že zmínění rebelové udělali pro ČR i ODS kus práce a lidí jejich
zkušeností a znalostí bychom měli být schopni využít. “Jestli to neumíme, pak se nedivme, že do politiky nikdo
znalý a schopný nepůjde,“ dodává poslanec.
“Jejich odvaha se musí ocenit,“ uvedl na adresu rebelů poslanec TOP 09 Jaroslav Eček.
“Myslím, že jakékoli nápady nebo činy paní Peake jsou poněkud nevěrohodné,“ myslí si místopředseda
poslaneckého klubu ČSSD Roman Váňa.
A podobný názor sdílí i poslanec KSČM Miroslav Opálka: “S argumenty Karolíny Peake souhlasím, ale
její postoj nepovažuji za důvěryhodný. Je představitelkou koalice, která je realizátorem těchto praktik a na
takové alibistické výkřiky nenaletím.“
“Od druhého puče ve VV paní vicepremiérku nepodporuji, ale tato její snaha je zajímavá. Pochybuji
však o úspěchu, má to hodně konsekvencí. Také to může být jenom verbální gesto. Nechám se překvapit
dalším vývojem,“ reagoval člen poslaneckého klubu VV Jiří Štětina.
profiles title="Profily na ParlamentniListy.cz:" ids="2010" /
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ČSSD bude v Senátu řídit hned sedm z devíti výborů
21.11.2012

aktualne.cz
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Vládní občanští demokraté uhájili jeden výbor, a to mandátový a imunitní
Praha - Senát potvrdil, že nejsilněji zastoupená ČSSD povede sedm z devíti senátních výborů.
Vládní občanští demokraté uhájili jeden výbor, a to mandátový a imunitní, z původních tří v předchozím
senátním období. Zbývajícímu výboru, který je pro EU, bude předsedat klub KDU-ČSL a nezávislých.
Organizační výbor Senátu povede šéf horní komory Milan Štěch (ČSSD).
V mandátovém a imunitním výboru bude na pozici předsedy Jiří Oberfalzer (ODS), spolu s ním tam zasednou
například jeho spolustraník, teplický primátor a šéf klubu ODS Jaroslav Kubera či novinář Jaromír Štětina (za
TOP 09 a STAN) nebo bývalý žalobce Miroslav Antl (za ČSSD) a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová
(za SZ).
Antl bude předsedat ústavně-právnímu výboru. V něm budou též Wagnerová, Kubera, prezidentský kandidát
ČSSD Jiří Dienstbier, nezávislý Tomio Okamura, jenž chce též na Hrad, či hejtman Královéhradeckého kraje
Lubomír Franc (ČSSD).
Ve výboru hospodářském, kterému bude šéfovat Jan Hajda (ČSSD), budou i bývalý starosta Prahy 13 a
někdejší poslanec Petr Bratský (ODS), horolezec Leopold Sulovský (hnutí Ostravak) či prezident Agrární
komory ČR Jan Veleba.
Prohlédněte si: Šéf senátu a jeho kancelář
Výbor pro územní rozvoj povede Ivo Bárek (ČSSD). Spolu s ním jsou jeho členy například bývalý hejtman
Stanislav Juránek (KDU-ČSL), někdejší ministr pro místní rozvoj Radko Martínek (ČSSD) nebo bývalý
olomoucký hejtman Martin Tesařík (ČSSD).
Výboru pro vzdělávání předsedá sociální demokrat Marcel Chládek. Členy jsou též ředitelka Ústavu
experimentální medicíny Akademie věd České republiky Eva Syková (za ČSSD) či Jiří Oberfalzer (ODS).
Sociální demokrat Jozef Regec je předsedou zahraničního a branného výboru, kde zasedn
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ou též Štětina, lékař Hassan Mezian (ČSSD), bývalý ministr vnitra František Bublan (za ČSSD) či někdejší
poslanec Tomáš Kladívko (ODS).
Předsedou výboru pro EU je Miroslav Krejča (dříve ČSSD, bezpartijní), který je nyní členem klubu KDU-ČSL a
nezávislých. Spolu s ním se evropským otázkám bude věnovat třeba starosta Albrechtic Jaroslav Zeman (ODS).
Bývalý šéf Úrazové nemocnice v Brně Miloš Janeček (ČSSD) povede výbor pro zdravotnictví. Spolu s ním tam
jsou i šéf pražské záchranné služby Zdeněk Schwarz (za ODS) či bojovník proti korupci Libor Michálek (za
Piráty).
Zemanovec Vladimír Dryml, který byl dřív v ČSSD, prohlásil, že volba vedení výborů dopadla "přesně tak, jak si
v Lidovém domě odsouhlasili". Podotkl, že ČSSD má sedm předsedů a 23 místopředsedů výborů, což v
přepočtu znamená, že každý druhý senátor ČSSD bude místopředsedou výboru.

URL| http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=763999
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Senát v povolební sestavě si zvolil své vedení, Čunek neuspěl
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OBRAZEM: Senát v povolební sestavě si zvolil své vedení, Čunek neuspěl
Staronovým předsedou Senátu byl během první schůze horní parlamentní komory v novém funkčním období
znovu zvolený Milan Štěch (na snímku). Jako jediného kandidáta ho v tajné volbě podpořilo 74 ze 79 senátorů.
(Foto: © Mediafaxfoto.cz )
PRAHA / 17:48, 21. 11. 2012

Během první schůze Senátu v novém 9. funkčním období si zákonodárci do čela znovu zvolili Milana Štěcha, po
jehož boku usednou do křesel místopředsedů Alena Gajdůšková, Zdeněk Škromach a Přemysl Sobotka. Do řad
horní parlamentní komory byli přijati i nově zvolení senátoři.
Staronového předsedu Milana Štěcha jako jediného kandidáta v tajné volbě podpořilo 74 ze 79 senátorů. "Za
vaši podporu děkuji a děkuji i voličům, kteří svými hlasy rozhodli o složení Senátu," poděkoval za své zvolení
Štěch, který v horní parlamentní komoře působí již šestnáct let.
Po jeho boku budou během schůzi jako doposud usedat první místopředsedkyně Alena Gajdůšková (ČSSD) a
místopředsedové Zdeněk Škromach (ČSSD) a Přemysl Sobotka. S nimi v minulém funkčním období byli
místopředsedy ještě Petr Pithart (KDU-ČSL) a Alena Palečková (ODS), ti však svůj senátorský mandát
neobhajovali.
O čtvrté a poslední křeslo místopředsedy Senátu, kterých je o jedno méně, než v období předchozím, se
ucházel ještě Jiří Čunek (KDU-ČSL). V tajné volbě však v prvním kole získal jen 29 ze 73 hlasů, ve druhém kole
31 ze 76 hlasů. "V prvním kole jsem to očekával, to bylo avizováno, v tom druhém jsem to, přiznám se,
nečekal," řekl Čunek. Senátorský Klub pro obnovu demokracie - KDU-ČSL a nezávislí tak bude muset
navrhnout nového kandidáta, o kterém senátoři budou hlasovat na příští schůzi 5. prosince.
Během první schůze senátoři rozhodovali rovněž o počtu a členech senátních výborů a komisí.
Senátních výborů bude opět devět (organizační výbor + osm výborů rozdělených podle dosavadní náplně).
Pokud se podíváme na politickou skladbu jejich předsedů, v sedmi případech jimi byli zvoleni sociálně
demokratičtí senátoři, mandátový a imunitní výbor povede Jiří Oberfalzer z ODS a do čela výboru pro
záležitosti EU byl zvolen Miroslav Krejča z Klubu pro obnovu demokracie - KDU-ČSL a nezávislí.
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Co se týče komisí, byla zrušena komise pro ochranu soukromí. Zůstává tak šest stálých komisí, přičemž tři
předsednické funkce budou zastávat senátoři z klubu ODS, dva předsedové sociální demokracie a v čele
komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury stane nově zvolená senátorka Eliška Wagnerová z
Klubu pro obnovu demokracie - KDU-ČSL a nezávislí.
Nového senátora Tomia Okamuru přijeli vyzpovídat i novináři z Japonska. Více fotografií naleznete ZDE.
Řady senátorů ve středu doplnily kromě Elišky Wagnerové i další nově zvolené tváře, například Tomio Okamura
nebo Libor Michálek. Před uvedením do funkce museli nováčci i senátoři obhajující svůj mandát složit slavnostní
slib.
"Ač jsme zde rozdílných politických názorů a vedeme bitvy o zákony, co se týče obsazování funkcí v Senátu,
důsledně zde po celá období dodržujeme princip poměrného zastoupení," řekl předseda senátorského klubu
ČSSD Petr Vícha. Sociální demokraté mají i v novém funkčním období v Senátu většinovou převahu v podobě
46 senátorů. "Klub ČSSD posílil, ale celkově senátoři a senátorky představují širší politicko-společenské
spektrum. Bude se to pravděpodobně odrážet i v průběhu jednání a očekávám, že budou přinášet do jednání
zkušenosti ze své civilní práce," myslí si Štěch.
Druhé a již standardní jednání Senátu se bude konat 5. prosince a projednávat se na něm bude například tolik
diskutovaný daňový balíček nebo otázka sKaret.
ČTĚTE VÍCE:
Čunek: Nečekal jsem, že nebudu zvolen místopředsedou Senátu
Tereza Veselá
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Během první schůze Senátu v novém 9. funkčním období si zákonodárci do čela znovu zvolili Milana Štěcha (na
snímku), po jehož boku usednou do křesel místopředsedů Alena Gajdůšková, Zdeněk Škromach a Přemysl
Sobotka. Do řad horní parlamentní komory byli přijati i nově zvolení senátoři. (Foto: © Mediafaxfoto.cz )
PRAHA / 17:51, 21. 11. 2012

Během první schůze Senátu v novém 9. funkčním období si zákonodárci do čela znovu zvolili Milana Štěcha, po
jehož boku usednou do křesel místopředsedů Alena Gajdůšková, Zdeněk Škromach a Přemysl Sobotka. Do řad
horní parlamentní komory byli přijati i nově zvolení senátoři.
Staronového předsedu Milana Štěcha jako jediného kandidáta v tajné volbě podpořilo 74 ze 79 senátorů. "Za
vaši podporu děkuji a děkuji i voličům, kteří svými hlasy rozhodli o složení Senátu," poděkoval za své zvolení
Štěch, který v horní parlamentní komoře působí již šestnáct let.
Po jeho boku budou během schůzi jako doposud usedat první místopředsedkyně Alena Gajdůšková (ČSSD) a
místopředsedové Zdeněk Škromach (ČSSD) a Přemysl Sobotka. S nimi v minulém funkčním období byli
místopředsedy ještě Petr Pithart (KDU-ČSL) a Alena Palečková (ODS), ti však svůj senátorský mandát
neobhajovali.
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O čtvrté a poslední křeslo místopředsedy Senátu, kterých je o jedno méně, než v období předchozím, se
ucházel ještě Jiří Čunek (KDU-ČSL). V tajné volbě však v prvním kole získal jen 29 ze 73 hlasů, ve druhém kole
31 ze 76 hlasů. "V prvním kole jsem to očekával, to bylo avizováno, v tom druhém jsem to, přiznám se,
nečekal," řekl Čunek. Senátorský Klub pro obnovu demokracie - KDU-ČSL a nezávislí tak bude muset
navrhnout nového kandidáta, o kterém senátoři budou hlasovat na příští schůzi 5. prosince.
Během první schůze senátoři rozhodovali rovněž o počtu a členech senátních výborů a komisí.
Senátních výborů bude opět devět (organizační výbor + osm výborů rozdělených podle dosavadní náplně).
Pokud se podíváme na politickou skladbu jejich předsedů, v sedmi případech jimi byli zvoleni sociálně
demokratičtí senátoři, mandátový a imunitní výbor povede Jiří Oberfalzer z ODS a do čela výboru pro
záležitosti EU byl zvolen Miroslav Krejča z Klubu pro obnovu demokracie - KDU-ČSL a nezávislí.
Co se týče komisí, byla zrušena komise pro ochranu soukromí. Zůstává tak šest stálých komisí, přičemž tři
předsednické funkce budou zastávat senátoři z klubu ODS, dva předsedové sociální demokracie a v čele
komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury stane nově zvolená senátorka Eliška Wagnerová z
Klubu pro obnovu demokracie - KDU-ČSL a nezávislí.
Nového senátora Tomia Okamuru přijeli vyzpovídat i novináři z Japonska. Více fotografií naleznete ZDE.
Řady senátorů ve středu doplnily kromě Elišky Wagnerové i další nově zvolené tváře, například Tomio Okamura
nebo Libor Michálek. Před uvedením do funkce museli nováčci i senátoři obhajující svůj mandát složit slavnostní
slib.
"Ač jsme zde rozdílných politických názorů a vedeme bitvy o zákony, co se týče obsazování funkcí v Senátu,
důsledně zde po celá období dodržujeme princip poměrného zastoupení," řekl předseda senátorského klubu
ČSSD Petr Vícha. Sociální demokraté mají i v novém funkčním období v Senátu většinovou převahu v podobě
46 senátorů. "Klub ČSSD posílil, ale celkově senátoři a senátorky představují širší politicko-společenské
spektrum. Bude se to pravděpodobně odrážet i v průběhu jednání a očekávám, že budou přinášet do jednání
zkušenosti ze své civilní práce," myslí si Štěch.
Druhé a již standardní jednání Senátu se bude konat 5. prosince a projednávat se na něm bude například tolik
diskutovaný daňový balíček nebo otázka sKaret.
ČTĚTE VÍCE:
Čunek: Nečekal jsem, že nebudu zvolen místopředsedou Senátu
Tereza Veselá

URL|
http://www.mediafax.cz/politika/4115193-FOTO-Senat-v-povolebni-sestave-si-zvolil-sve-vedeni-Cunekneuspel
_

ODS nominovala na funkci prvního místopředsedy Senátu opět Přemysla
Sobotku
14.11.2012

mediafax.cz
_

str. 00

_

ODS bude mít v Senátu jednoho místopředsedu, opět nominovala Přemysla Sobotku, a povede i mandátový a
imunitní výbor. (Foto: archiv © Mediafaxfoto.cz )
PRAHA / 12:37, 14. 11. 2012
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ODS bude mít v Senátu jednoho místopředsedu, opět nominovala Přemysla Sobotku, a povede i mandátový a
imunitní výbor. Vyplývá to z úterního jednání senátorského klubu ODS, o kterém ve středu informoval jeho
předseda Jaroslav Kubera.
"Senátorský klub Občanské demokratické strany prohlašuje, že ODS je sice vládní strana, ale v Senátu je v
opozici a tuto roli bude v plném rozsahu realizovat a v Senátu bude obhajovat pozici ODS v České republice i
směrem k EU," uvedl v tiskovém prohlášení za klub Kubera.
Podle poměrného systému, který byl v Senátu vždy respektován, nominovala strana na funkci 1. místopředsedy
Senátu opět Přemysla Sobotku, předsedou mandátového a imunitního výboru by měl být Jiří Oberfalzer.
Během jednání byli nominovaní i další senátoři klubu ODS do jednotlivých výborů, komisí, podvýborů a stálých
delegací.
Tereza Veselá

URL| http://www.mediafax.cz/politika/4113621-ODS-nominovala-na-funkci-prvniho-mistopredsedy-Senatu-opetPremysla-Sobotku
_

Co dostal Tluchoř? ptali se prý Nečase senátoři ODS
14.11.2012

parlamentnilisty.cz
jav_

str. 00

Monitor_

Server Česká pozice přinesl informace z uzavřeného jednání senátorů ODS s premiérem Petrem Nečasem.
Senátoři se předsedy ODS ptali i na to, co slíbil skupině „rebelů“ za to, že nakonec umožnila schválení
daňového balíčku. Premiér tuto otázku nechal bez odpovědi a řadu spolustraníků tím rozčílil.
V úterý odpoledne se premiér Nečas sešel se senátory ODS a podle informací serveru Česká pozice na
jednání zazněly tři informace. Jednak senátory informoval, že v pátek začnou jednání o úpravách koaliční
smlouvy, a to včetně personálních výměn ve vládě. Kromě toho prý premiér skládá nový tým ekonomických
poradců.
Nejzajímavější však byla informace, že poslanci Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa, kteří minulý
týden po dlouhodobé kritice stranického vedení raději opustili Poslaneckou sněmovnu, nejspíš budou nějakým
způsobem “odměněni“.
Senátor Jiří Oberfalzer se premiéra přímo zeptal, zda “rebelové“ dostali za své zmoudření nějakou
odměnu, a premiér se odpovědi vyhnul. Následně Oberfalzer uvedl, že by pro členskou základnu bylo velmi
špatnou informací, pokud by byli odměňováni ti politici, kteří “zlobili“. Senátoři se podle serveru rozcházeli s
očekáváním, že se s trojicí nepřizpůsobivých poslanců během několika měsíců setkají v zajímavých státních
funkcích.
Ohledně personálních změn ve vládě se premiér nechtěl vyjadřovat, v kuloárech se však spekulovalo,
že by si vládní strany měly vyměnit některá křesla.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="253471,253433,253423,253393,253442" /
Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na
našem serveru ZDE.

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=253570
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ODS má znovu problém s rebely. Nikdo prý netuší, co provedou
14.11.2012

parlamentnilisty.cz str. 00 Poslanecká sněmovna_
Jana Šulcová_

Tím, že tři rebelující zákonodárci ODS opustili Poslaneckou sněmovnu, jejich role ve straně rozhodně nekončí.
Občanští demokraté teď neví, co s nimi. Budou jí škodit, nebo pomáhat?
Premiér Petr Nečas (ODS) se v úterý sešel se svými senátory. Mimo jiné s nimi řešil nadcházející
úpravy koaliční smlouvy, nebo personální výměny ve vládě. Podle serveru Česká pozice se ale na jednání měla
řešit i další věc. Totiž odměna pro rebely.
Odměna za zmoudření?
Poslanci Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa, kteří minulý týden po dlouhodobé kritice stranického
vedení složili poslanecké mandáty, podle serveru zřejmě mají být nějakým způsobem “odměněni“.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="252725,252684,252790" /
Senátoři se podle serveru rozcházeli s očekáváním, že se s trojicí "nepřizpůsobivých" poslanců během
několika měsíců setkají v zajímavých státních funkcích. Tluchoř, Šnajdr a Fuksa by prý mohli dostat "odměnu"
za to, že zmoudřeli.
Je to blbost
Známý modrý senátor a primátor Teplic Jaroslav Kubera ale podobný scénář popírá. "Je to blbost,
kterou někdo vyprávěl," reagoval pro ParlamentníListy.cz. Přiznal však, že se o rebelech na jednání hovořilo.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="252669,252693,252962" /
Škůdci, nebo pomahači?
"Mluvilo se jenom o tom, co budou rebelové dělat, zda budou škodit, nebo pomáhat," uvedl na pravou
míru obsah jednání. "Je otázka, zda když ustoupili, nebudou teď škodit," zamýšlí se Kubera s tím, že právě o
tom se na jednání senátorského klubu ODS vedly debaty. O odměnách však nikoliv.
Nečas čeká, co ukáže čas
"Ani premiér teď neví, jak se zachovají, to se teprve ukáže. Pak můžeme něco dělat," uvedl pro redakci.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="252717,252669,252445" /
Senátor drží bobříka mlčení
Senátor Jiří Oberfalzer, který měl dle České pozice položit premiérovi dotaz ohledně odměn pro rebely,
pro redakci reagoval vyhýbavě. "Jednání bylo neveřejné, víc k tomu nechci říkat."
Redakce se snažila kontaktovat i samotné rebely. Ve středu odpoledne ale ani Petr Tluchoř, ani Marek
Šnajdr nezvedali telefony.
Modří rebelové opustili sněmovnu minulý týden. Nesouhlasili s vládou navrhovaným vládním balíčkem,
a tak raději složili své modré poslanecké mandáty, než aby o něm museli hlasovat. Balíček tak posléze prošel. I
hlasem nového poslance, který nahradil jednoho z rebelů, Romana Pekárka. Ten byl nepravomocně odsouzený
za korupci.
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TÉMA: DPH a Miliardy pro církve
ODS se s problémy se svými členy potýká už delší dobu. Nejvíce to v ní vřelo před listopadovým
kongresem, kdy se v nesjednocené straně začaly ozývat hlasy toužící po výměně šéfa partaje. Problémy v ODS
způsobily zejména tahanice o zvyšování sazeb DPH. S těmi právě "rebelové" nesouhlasili.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="251846,252392,251631" /
Po kongresu se ale situace, zdá se, částečně zklidnila. Staronovým předsedou partaje se na něm opět
stal Petr Nečas. Proti němu však na poslední chvíli kandidoval právě i jeden z rebelů, Ivan Fuksa. Nadpoloviční
většina modrých hlasujících však dala zelenou stávajícímu předsedovi, nicméně i Fuksa jako kandidát na
poslední chvíli získal třicetiprocentní podporu delegátů. Proto bylo za pár dní ve sněmovně přinejmenším
nečekané, když odhodlaní "rebelové" složili poslanecké mandáty.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="252516,252412,252507" /
Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na
našem serveru ZDE.

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1342&clanek=253609
_

Noc před kandidaturou na šéfa ODS byla nejhorší v mém životě
12.11.2012

Hospodářské noviny str. 06
Marie Valášková Bastlová_

Česko_

Ivan Fuksa, bývalý poslanec ODS
Do poslední chvíle jsme přemlouvali Pavla Blažka a Martina Kubu, ale odmítli. Nakonec padlo rozhodnutí, že
kandidovat musím já, popisuje pozadí vzpoury v ODS Ivan Fuksa, který na kongresu strany v Brně kandidoval
na předsedu proti Petru Nečasovi. Nakonec rezignoval na post poslance – nesouhlasil s daňovým úsporným
balíčkem, ale zároveň nechtěl potopit vládu.
Rozhovor
Neuspěl v otevřeném souboji s předsedou ODS a premiérem Petrem Nečasem. Přesto se Ivan Fuksa, který
minulé úterý vrátil společně s Markem Šnajdrem a Petrem Tluchořem poslanecký mandát, necítí poražen. „To,
že jsme se vzdali mandátu, pro nás nebyl konec, ale začátek. Teď se jenom zařadíme na konec fronty a
musíme pracovat. Když změna nejde shora, tak musí přijít zespodu,“ říká Fuksa.
* HN: Kdy jste se rozhodl odejít ze sněmovny?
Definitivně to padlo až v úterý ráno.
* HN: První místopředseda OdS Martin Kuba říkal, že to jako jedna z variant zaznělo už v pondělí na jeho
jednání s Petrem Tluchořem.
To nevím, tam jsem nebyl. Definitivně to skutečně vykrystalizovalo až v úterý. Nejprve to padlo ráno na
schůzce s premiérem, pak jsme o tom společně asi šest hodin diskutovali a ve čtyři v půl páté jsme měli jasno,
že odejdeme.
* HN: Kdy jste se vlastně rozhodl, že daňový balíček nepodpoříte?
Mé definitivní rozhodnutí ovlivnily dvě věci – jedna pragmatická a jedna osobní. Ten pragmatický důvod
byl, že jsem viděl, že ekonomika se nevyvíjí dobře a tato opatření nebudou fungovat. Ten osobní příběh byl z
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prvního dne letošního školního roku ve třídě mého syna. Zahájit jej přišel pan prezident Václav Klaus spolu s
paní starostkou, poslankyní Janou Černochovou. A pan prezident tehdy řekl těm dětem v deváté třídě: „Děti,
přesvědčte tady paní starostku, ať nehlasuje pro zvyšování daní.“ A můj syn večer přišel ze školy a zeptal se
mě: „Tati, ty taky budeš hlasovat pro to zvýšení daní? Vždyť vy všude hlásáte, že daně zvyšovat nebudete.“ A to
pro mě byl impulz, že o tom začnu mluvit nahlas.
* HN: A jak se složila ta šestice nespokojených poslanců?
Zcela náhodně. Při různých debatách v kuloárech nebo potkávání ve sněmovně se to vytříbilo. Všichni
si mysleli, že žijeme organizovaně, na všem se domlouváme, ale tak to nebylo. Prostě se potkali lidé
pravicového smýšlení. Byl to příběh, který se vrátil do 90. let, kdy ODS byla složená z individualistů.
* HN: Zkoušeli jste sehnat i další poslance?
Výhrady na klubu říkali David Vodrážka, David Šeich, Boris Šťastný, ale s umírněnou kritikou vystoupilo
více poslanců. Na záchodě, na chodbách mně to říkala více než polovina klubu, ale nenašli odvahu. Jen nás
šest šlo na trh se svou kůží. Věděli jsme, že pokud budeme zásadoví, doženeme to až do konce a položíme
vládu, tak Petr Nečas sice padne, ale vítězové by byli jiní – to by byli ti borci, kteří stáli celou dobu za bukem. To
byl ten moment, kdy jsme si s Petrem a Markem řekli, že se chceme zachovat férově a nehlasovat pro zvýšení
daní, ale zároveň nebudeme vládu potápět. Proto jsme se rozhodli odejít.
* HN: Petr Nečas od počátku říkal, že vám nejde o daně, ale o jeho pád. Tak jak to tedy bylo – šlo o daně, nebo
svrhnutí Petra Nečase?
Říkal, že nám jde jen o to, ho poškodit a svrhnout. U mě ale za tím vším byly jen a jen daně, nikdo
nechtěl válku, která by trvale poškodila ODS. Ale je pravda, že s politikou vedení ODS jsme nesouhlasili. Já
jsem celý rok 2010 říkal panu premiérovi, že mi vadí, že ODS žije ve stínu pana Bárty. Dnes žije ve stínu pana
Kalouska. Tohle ve straně vadí spoustě lidí. Hodně z nich cítí, že ODS potřebuje lídra.
* HN: O výměně předsedy OdS jste začali otevřeně mluvit po porážce strany v krajských volbách. Jenže vám
chyběl lídr, někdo, koho byste nabídli. Čím to?
Bylo to proto, že tady nikdo neměl dlouhodobý plán vyměnit předsedu. To vykrystalizovalo během
chvíle. Vezměte si, že já jsem měl na přípravu kandidátské řeči šest hodin a během nějakých dvaceti hodin se
nám na naši stranu podařilo získat 30 procent delegátů. Kdyby člověk měl více času, tak to mohlo dopadnout
úplně jinak. Když někoho vytáhnete z klobouku, tak to ale jinak nejde.
* HN: Ale vaše rebelie trvala dva měsíce a za tu dobu se vám nikoho nepodařilo přesvědčit, ani Martina Kubu a
Pavla Blažka, se kterými jste jednali. Blažek dokonce ve středních Čechách dostal i nominaci na předsedu,
stejně však odmítl kandidovat. Proč?
Budu korektní a řeknu no comment. Mrzí mě to. Chvíli jsme si i říkali, že každý potřebuje nějaký impulz
a že pro Pavla Blažka by to mohla být nominace na předsedu ve středních Čechách, ale ani to nestačilo. Prostě
si netroufali.
* HN: Kdy jste definitivně vzdali jejich přesvědčování?
V sobotu večer, kolem deváté desáté hodiny.
* HN: A co bylo potom?
Některé regiony byly velmi zklamané, že ti chlapi do toho nejdou, a zazněl jasný signál, že do toho
musíme jít my, někdo z nás.
* HN: Prostě jste si řekli, že chcete OdS dát alespoň nějakou alternativu?
Ano, chtěli jsme udělat silné gesto a tu stranu rozhýbat.
* HN: A proč zrovna vy? Vy jste chtěl?
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Ne. Byla to nejhorší noc v mém životě.
* HN: Tak proč to padlo na vás? Vytáhl jste si nejkratší sirku?
Ne ne, to ne. Byla to metoda proveditelnosti. U každého z nás jsme řešili slabé a silné stránky, plusy a
minusy, byla to prostě racionální úvaha, ze které jsem nakonec vyšel já. S úsměvem dodávám: bohužel.
* HN: Ve volbě jste nakonec získal třicet procent hlasů. Překvapilo vás to?
Ano, a pozitivně. Za dvacet let v ODS jsem slyšel nabídky mnoha dohod, dával si na ně ruku a pak
sledoval, jak byly porušeny, proto jsem těm našim dohodám moc nevěřil.
* HN: Kolik regionů vám slíbilo podporu?
Nebudu to kvantifikovat, navíc ani nechci. Musím ale říct, že jsme dostávali hlasy i z Nečasových
regionů, třeba z Moravskoslezského kraje. Podpora šla plošně.
* HN: Co rozhodlo o tom, že jste nevyhrál?
Protože změna by zřejmě znamenala pád vlády a třeba odchod do opozice. Na kongresu chyběli
živnostníci a podnikatelé, devadesát procent delegátů jsou úředníci a lidé placení z veřejných peněz. Ti všichni
v opozici mohli přijít o práci. Stali jsme se úřednickou stranou.
* HN: Jakou roli sehrál prezident Václav Klaus?
Žádnou. Ani jednou jsme se s ním nepotkali, netelefonovali si či neesemeskovali. To byla souhra vět.
Jediná zpětná vazba byla to, co jsme si druhý den přečetli v novinách.
* HN: S čím jste v neděli z kongresu odjížděl, když jste viděl nově složené vedení strany?
Že se nic nezměnilo.
* HN: A pokud šlo o volbu členů výkonné rady, odkud delegáti vykroužkovali Marka Šnajdra a Petra Tluchoře?
To byl další nedemokratický postup. Vždycky se ctily nominace z regionů, naši delegáti prošli z
tříkolového tajného hlasování u nás na sněmu, kvůli kterému jsme tam byli do tří hodin do rána. Třeba senátor
Jiří Oberfalzer tam během volby pobíhal a rozesílal textové zprávy s pokyny na kroužkování. Soudružka
Wenigerová ze severní Moravy zase vyloženě nabádala k tomu, že rebely je třeba popravit a odevšad je dostat
pryč.
* HN: A když jste tohle všechno viděli, tak jste se rozhodli odejít?
To ještě nebyl ten moment. Odjížděli jsme s dobrým pocitem a vědomím, že tam jsou lidi, kteří chtějí
diskutovat a mají vůli po změně. Odjížděl jsem s tím, že si myslím, že má smysl se členy ODS dále pracovat.
To, že jsme se vzdali mandátu, pro nás nebyl konec, ale začátek. My se teď jenom zařadíme na konec fronty a
musíme pracovat. Já jsem začal intenzivně komunikovat se svým příbramským sdružením, už jsme se bavili o
tom, co je třeba dělat dál. Když změna nejde shora, tak musí přijít zespodu.
* HN: A vy máte chuť a energii měnit zespodu OdS?
Nemám tolik energie. Ale přesto mi to stojí za to. Jde mi o tuhle zemi a o to, aby tady nevládli
komunisté.
* HN: A jak chcete OdS měnit?
Každá strana je úspěšná, pokud má dostatek úspěšných starostů, proto s nadsázkou říkám: dobří
holubi, vraťte se. Zlom začal před třemi lety, kdy úspěšní starostové za ODS, kteří se odmítali smířit s některými
vládními kroky, byli z ODS vyštípáni a nahrazeni na kandidátkách novými tvářemi. Tihle původní starostové se
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vzepřeli, postavili si své kandidátky a ty náhradní tváře ODS suverénně porazili. To byl první smrtelný krok pro
ODS. Dneska se chystá pravděpodobně další várka odchodů. To bych chtěl změnit.
* HN: To je na několik let. Nehrozí spíš to, že za dva měsíce odejdete do nové strany?
Já jsem nikdy v žádné straně nebyl, do ODS jsem vstoupil kvůli Klausovi a jasně jsem si řekl, že do
žádné další strany už nikdy nevstoupím.
* HN: A jaké máte profesní plány?
První plány jsou osobní, chci si dát dva měsíce pauzu a věnovat se rodině.
* HN: Je pravda, že vám ministr Martin Kuba nabízel post svého náměstka?
Spousta lidí se snaží dehonestovat ten náš férový odchod tím, že za to dostaneme nějakou nabídku
místa. Já ale do žádné státní exekutivy nepůjdu.
* HN: Máte do budoucna společné plány s Petrem Tluchořem a Markem Šnajdrem?
Ne, vůbec jsme se na to téma nebavili. A ani si to nedokážu představit. Marek Šnajdr je z mého pohledu
velmi zdatný v oblasti sociální, Petr v té oblasti organizační a mě baví vše, co souvisí s ekonomikou, dopravou a
exportem. Jsme naprosto rozdílní a neumím si představit, co bychom společně mohli dělat.
* HN: Myslíte, že vláda vydrží s těmi hlasy, které vás zastoupily?
Asi bych si na to nevsadil.
***
Na to, že vláda vydrží s hlasy, které nás zastoupily, bych si asi nevsadil. Ivan Fuksa bývalý poslanec ODS
Foto popis| NÁŠ ODCHOD BYL FÉROVÝ Ivan Fuksa – někdejší starosta Příbrami, později náměstek ministra
financí a v letech 2010 až 2011 ministr zemědělství v Nečasově vládě – patřil k šestici poslanců ODS, kteří
nebyli ochotni podpořit vládní balíček obsahující například zvýšení DPH. Minulý týden – společně s Petrem
Tluchořem a Markem Šnajdrem – rezignoval na post poslance a nyní se rozhlíží, co dál. „Spousta lidí snaží
dehonestovat ten náš férový odchod tím, že za to dostaneme nějakou nabídku místa. Já ale do žádné státní
exekutivy nepůjdu,“ říká Fuksa.
Foto autor| FOTO: HN – JIŘÍ KOŤÁTKO
O autorovi| Marie Valášková Bastlová, marie.valaskova@economia.cz
_

Čtyři ministři na odstřel
9.11.2012
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Rekonstrukce vládní sestavy se zřejmě dotkne ministrů Leoše Hegera, Pavla Dobeše, Alexandra Vondry a
Aleny Hanákové.
Hádanka, kdo bude předsedou vlády, se už rozsekla, nyní zbývá vyřešit, kdo v ní bude sedět. Vláda musí projít
programovou (Nečas ji nastínil ve svém kongresovém dokumentu Cesta k důvěře), ale i personální redefinicí. I
to bylo ostatně jedním z výstupů brněnského setkání ODS.
Mezi nejohroženější druhy v kabinetu patří:ministr dopravy Pavel Dobeš (LIDEM),ministr obrany Alexandr
Vondra (ODS),ministryně kultury Alena Hanáková (TOP 09/Starostové),ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP
09/Starostové).
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Není však vyloučeno, že se při vládní rekonstrukci také změní rozdělení resortů mezi strany vládní koalice. A
možná dokonce dojde i na slučování některých ministerstev. Nic z toho se ale nestane dřív než v prosinci. Je
však dobré být připraven včas, nabízíme tedy rozbor aktuálního stavu a pozic jednotlivých ministrů. Vycházíme
z rozhovorů s několika členy vlády a s řadou poslanců, a to ze všech relevantních parlamentních stran.Dobeš
na dračku
Nejméně jistou pozici má ministr dopravy Dobeš. Jeho manažerské neumětelství a nakumulované problémy z
minulosti způsobily kolaps registru vozidel, důvěru nebudilo ani jeho následné lavírování (odstoupímneodstoupím), takže je po ruce dostatek munice na odstřel.
Ale kdo by si to přál nejvíce? Ani opozice, ani ODS a TOP 09, nýbrž novopečená předsedkyně LIDEM Karolína
Peake. Zasvěcené zdroje ČESKÉ POZICE to formulují zhruba slovy: Peake si je vědoma, že nikoli její
místopředsednický úřad, ale právě resort dopravy, jenž její stranický kolega ovládá, rozdává miliardové zakázky,
což je pro nově založenou stranu, která se bude muset připravit na parlamentní volby, strategická záležitost.
Sama může nabídnout jen boj s korupcí a něchť každý posoudí, jak výnosný je to byznys. A Dobeš je její
nebezpečný vnitrostranický konkurent. Ač se na sněmu LIDEM nestal místopředsedou, mezi osmi poslanci za
tuto stranu má několik spojenců a hlasy se zkrátka počítají.
Z kuloárových diskusí se šíří, že Dobeš (Josef) trvá na zachování Dobeše (Pavla) v čele dopravy
Proč se tak dlouho Dobeš drží? Ačkoli se průšvih s registrem objevil už o prázdninách, mladého politika podržel
premiér Nečas, jenž Peake opakovaně vzkázal, že ho nevymění. Kromě toho může mít Nečas ještě jeden dobrý
důvod, proč ministra dopravy momentálně nevyměnit. Tím je ministrův jmenovec Josef Dobeš, jenž zakládá
Hnutí pro sport a mimo to disponuje samozřejmě jedním poslaneckým hlasem. Z kuloárových diskusí se šíří, že
Dobeš (Josef) trvá na zachování Dobeše (Pavla) v čele dopravy. Zdroje dodávají i údajný důvod: řada sponzorů
sportovních klubů a událostí se rekrutuje z branže stavebních firem, jež se ucházejí o zakázky v dopravní
infrastruktuře. A Dobeš s Dobešem si údajně ve sportovních otázkách rozumějí.
Přesto však vysoce postavení politici z vládní ODS pro ČESKOU POZICI přiznali, že podpora Dobeše nemůže
dlouho vydržet proti vůli šéfky koaliční strany, což má být údajně cena za hlasy LIDEM pro koalici.Varianta
Picek?
Kongres ODS minulý víkend ještě ani nezačal a vlastně už bylo jasné, že ministr obrany Vondra nemůže
stanout ve vedení občanských demokratů. Prohrál na Litoměřicku senátorské volby a širší veřejnost mu
přezdívá ProMoPro.
V neposlední řadě by Picek nemusel šířit starou ránu jménem Casa
Ještě v pondělí jsme zachytili informaci, že Vondru v čele ministerstva obrany nahradí bývalý náčelník
generálního štábu a současný Vondrův první náměstek generál Vlastimil Picek. Dávalo by to smysl. Picek zná
armádu, řídí nyní obranu a navíc se dobře zná s prezidentem Václavem Klausem, neboť mu vedl hradní
vojenskou kancelář. V neposlední řadě by Picek nemusel šířit starou ránu jménem Casa, už proto, že sám
nákup letadel posvětil. A to by jistě přispělo k většímu klidu - tedy v koalici.
Varianta Picek však podle vládních zdrojů "usnula" (tím není řečeno, že padla), jakmile Nečas ustál situaci v
ODS i v Poslanecké sněmovně. Zato se objevilo jméno jiného případného zájemce o tento post: šéfa
severočeské organizace ODS a poslance Jana Kubaty. Toho by však dle informací ČESKÉ POZICE Nečas do
vlády nevzal. Zrovna severní Čechy nejsou dvakrát dobrá značka.Církevní restituce prošly, zrušme kulturu
Ministryně kultury Alena Hanáková (TOP 09/Strostové) je jasným adeptem na výměnu už řadu měsíců. Po
blamáži s odvoláním ředitele Národního divadla to vypadalo, že jsou její dny budou sečteny raz dva. Starostové
začali vážně přemýšlet o tom, kdo ji po krajských a senátních volbách nahradí. Do křesla ministra kultury se
však moc nechtělo ani předsedovi Starostů Petru Gazdíkovi, ani jeho místopředsedovi Stanislavu Polčákovi.
Druhý jmenovaný se sice celou dobu v záležitostech ministerstva kultury neformálně angažuje, ale o převzetí
oficiální odpovědnosti za resort, jenž je jednoduchý jen zdánlivě, zjevně nestojí.
Ministryni kultury Hanákové dle informací ČESKÉ POZICE v současnosti radí jen malý okruh lidí ze Starostů:
zmínění poslanci Polčák a Gazdík, bývalý ministr Jiří Besser a bývalá starostka Chýně Věra Kovářová. Návrat
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Bessera do funkce nejspíš nepřipadá v úvahu a Kovářová dle našich poznatků takovou nabídku zatím
nedostala. Tímto výčtem nejspíš "kádrové rezervy" Starostů končí.
Další možností je, že by hledali nového ministra mimo vlastní řady. Hned po volbách v roce 2010 se jako o
ministryni kultury mluvilo o cimbalistce Zuzaně Lapčíkové, manželce bývalého náměstka ministra kultury Radka
Zdráhala. Ale nestranický kandidát se přirozeně může objevit podobně nečekaně, jako se po odstoupení Jiřího
Bessera zjevil mezi kandidáty Ivo Mathé, byť později nominaci odmítl. Velkou roli při jeho nominaci sehráli
umělci spřátelení s Karlem Schwarzenbergem, kteří jsou dlouhodobě nespokojeni s tím, jak strana, které
pomáhali ve volbách, ministerstvo spravuje. Je pravděpodobné, že by se při hledání nového ministra opět
angažovali.
A tak je možné, že se do personální rošády promítne nápad na slučování či rušení ministerstev. TOP 09 i ODS
mají v programech zrušení ministerstva pro místní rozvoj a přesun agendy cestovního ruchu na kulturu.
Starostové mají pro změnu v programu zrušení ministerstva kultury a přesun jeho agendy na ministerstvo
školství. Při některé nové kompetenční variantě by se mohla stát kultura zajímavá i pro další okruh zájemců.
(Kdo by v případě zrušení MMR koordinoval místo něj toky evropských dotací, je téma, jež ponecháme do
některého dalšího článku.)
Další možností je, že si v rámci "reorganizace" vlády koaliční strany resorty zpřeházejí. TOP 09 a Starostové
mohou ministerstvo kultury, které bylo pro Miroslava Kalouska "atraktivní" především kvůli církevním restitucím,
vyměnit za jiné, když je dnes už víceméně jasné, že restituce projdou...
Zjišťovali jsme tedy, zda existuje kandidát na ministra kultury v ODS. Stínovou ministryní kultury byla Miroslava
Němcová, ale ta by nejspíš funkci předsedkyně Poslanecké sněmovny neopustila. Na webových stránkách ODS
pro oblast kultury figuruje například senátor Jiří Oberfalzer. Patří do okruhu spojenců premiéra Nečase,
problematiku kulturní politiky sleduje a předkládal návrhy zákonů zajišťujících financování Státního fondu kultury
a Státního fondu pro rozvoj kinematografie. ČESKÁ POZICE se Oberfalzera zeptala, zda ví o někom, s kým
ODS případně počítá na post ministra kultury. Odpověděl, že o nikom takovém neví, ale přiznal, že pokud by
taková možnost byla, o tuto funkci by stál.Bomba, nikoli plomba
Posledním bojovníkem o holé přežití je ministr zdravotnictví Heger. Úspěšně zvládl protesty lékařů Děkujeme,
odcházíme, avšak reformními kroky na ministerstvu proti sobě popudil značnou část veřejnosti. To se ostatně
promítlo i do krajských a senátních voleb. V nejnevhodnější dobu, už koncem září (a pak mezi jednotlivými koly
senátních voleb) se totiž objevila informace, že si budou pacienti hradit u zubařů plomby. Za nedostatek
politické prozíravosti sklidil kritiku svého stranického nadřízeného a ministra financí Miroslava Kalouska i od šéfa
kabinetu.
A ještě jedno pořádné minus má Heger u víc než mnoha občanských demokratů - snaží se změnit fungování
Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ve správní a dozorčí radě pojišťovny sedí hned pět rebelů, z nichž jen Petr
Tluchoř a (předseda správní rady) Marek Šnajdr složili mandát. Cenou za ostatní hlasy by mohl být i Heger.
Vzhledem k zálibě v bleskových výměnách ministrů a dokonalém utajení personálních šachů do poslední chvíle,
jíž se Nečas proslavil, si dovolujeme zmíněným ministrům doporučit obezřetnost. Ale oni to jistě tuší.
Na článku spolupracovala Marie Reslová.

URL| http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/ctyri-ministri-na-odstrel
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SMS z kongresu: „Nevolíme: Dlouhý, Tluchoř, Langer...“
5.11.2012
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Kroužkovací mánie smetla rebely, ale i další staré páky ODS z výkoné rady? Čtyři spiklenecké teorie, proč se to
stalo.
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Závěrečné okamžiky kongresu ODS nabídly finále, jež vzápětí zaměstnalo fantazii mnoha straníků i médií. V
neděli večer se po zvolení vedení strany rozhodovalo o obsazení výkonné rady, jež mezi kongresy představuje
nejvyšší stranický orgán. Kvůli rychlejšímu sčítání hlasů navrhl poslanec Jan Vidím, aby se volební lístky se 42
kandidáty označily jedním velkým kroužkem, pokud je tedy vůle volit všechna navržená jména. Leč vzápětí k
řečnickému pultíku přispěchal senátor Jiří Oberfalzer. Delegáty vyzval, aby svou volbu pečlivě zvažovali, když
už si dva dny vykládali o potřebě návratu důvěry značce ODS, a kroužkovali individálně. A pak to přišlo...
Delegáti začali kroužkovat jména s ohledem na reputaci kandidátů, což spustilo SMSkovací šílenství. Dva na
sobě nezávislé zdroje ČESKÉ POZICI potvrdily, že obdržely od vlivných straníků zprávy: "Nevolíme: Jurečko,
Kubata, Filip Dvořák, Marek Šnajdr, Pavel Dlouhý, Langer, Hurda, Tluchoř, Vlásenková, Jiří Hos, David Šeich."
Po osmé večerní byly hlasy sečteny. Oproti všem předpokladům (obvykle kongres respektuje vůli regionů, které
kandidáty výkonné rady nominují) se do výkonné rady nedostali nejen rebelové Petr Tluchoř a Marek Šnajdr, ale
ani vlivný Jihočech Pavel Dlouhý a exministr vnitra Ivan Langer. Kroužkovací mánie proti tandemu rebelů s
sebou tedy strhla i další dvě na veřejnosti ne právě populární jména. Na jejich místa pak musely regiony
nominovat náhradníky, jinak totiž hrozilo, že krajské organizace přijdou ve výkonné radě o svého zástupce.
Okamžitě se rozjely spiklenecké teorie o původ kritické SMS. Zachytili jsme čtyři pravděpodobné verze
příběhu:Nečas chtěl srazit rebely na kolena a SMS pochází z jeho okolí. Proti tomu se však nabízejí dva
racionální argumenty: Proč by si po obhájení funkce předsedy Nečas hrotil vztahy s poslanci vlastního klubu,
když vládu čeká důležité hlasování o daňovém balíčku a je naopak třeba se s nimi dohovořit? A proč rebelům v
tomto směru neustoupit, když je výkonná rada vlastně nefunkční "žvanírna", kde se dva hlasy snadno
ztratí?"Zprávu vypustily ženy." Konkrétně mělo dle informací ČESKÉ POZICE jít o duo poslankyň Lenka
Kohoutová - Jaroslava Wenigerová, jež bojovaly za Nečase a prosazovaly, aby se do výkonné rady volily jen
důvěryhodné osobnosti. I zde se nabízejí tytéž protiargumenty jako v případě prvním.SMS, avšak pouze se
dvěma jmény Tluchoř a Šnajdr, distribuovali jejich vnitrostraničtí protivníci ze Středočeského kraje. Jak se pak
ale na seznamu ocitli další?Dobře informovaný delegát popsal ČESKÉ POZICI ještě jednu možnost. Prvotní
zprávu sice prý rozeslali Nečasovi spojenci, avšak ve zkrácené verzi, jež obsahovala jen jména rebelů. O
rozšíření seznamu nepohodlných lidí určených k vykroužkování se údajně postaral Tomáš Hrdlička. Využil
příležitosti a získanou SMS "obohatil" o jména lidí, které "stará pražská parta" ve výkonné radě nechtěla: tedy o
Filipa Dvořáka, Pavla Hurdu a Andreu Vlásenkovou. A aby to nebilo do očí, že jsou v seznamu jen tři jména za
Prahu, přihodil pár velmi vybraných příjmení navíc.
Jak se mají v chaosu, který o víkendu předvedla ODS v přímém přenosu, vyznat vnější pozorovatelé
víkendových divotvorných dějů, když se v nich nevyznají ani občanští demokraté?

URL|
http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/sms-z-kongresu-%E2%80%9Enevolime-dlouhy-tluchorlanger%E2%80%9C
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Nečas uspěl, rebelové se mají podřídit. Ale vláda jistotu nemá
4.11.2012

zpravy.iDNES.cz str. 00 Zprávy / Domácí_
iDNES.cz, Josef Kopecký_

Premiér Nečas ustál snahu o svržení z čela strany a kongres ODS rebelující poslance vyzval, aby respektovali
vůli většiny v klubu. Rebelové si také ani "neškrtli" při obsazování funkcí. Jasnou odpověď na otázku, jestli vláda
přežije při hlasování ve Sněmovně o balíčku s vyšší DPH, ale kongres nedal. Rebelové zatím necouvli.
Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi, kteří ohrožují Nečasovu vládu, se nepodařilo svrhnout premiéra z čela strany.
Když nepřesvědčili ke kandidatuře na předsedu ministry Pavla Blažka ani Martinu Kubu, pustil se v noci ze
soboty na neděli do boje Fuksa, ale podle očekávání neuspěl.
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Nečas byl zvolen hned v prvním kole téměř šedesáti procenty hlasů delegátů a i sám Fuksa v rozhovoru pro
iDNES.cz uznal, že Nečas dostal od ODS poměrně silný mandát. ( rozhovor s poraženým Fuksou najdete zde )
Do širšího vedení ODS se nedostali Tluchoř, Šnajdr ani Langer
Tluchoř ani další z revoltujících poslanců Marek Šnajdr se nedostali ani do širšího vedení občanských
demokratů, výkonné rady, stejně jako bývalý místopředseda Ivan Langer, kterému tak nevyšel pokus o návrat
do vyšších pater v ODS.
Neuspěl ani Pavel Dlouhý z jižních Čech, který bývá občas řazen mezi takzvané "kmotry", kteří mají silný
zákulisní vliv na ODS. Dlouhý přitom dosud ve výkonné radě byl, ale nyní z ní vypadl. A to přesto, že ministr
Martin Kuba, který má k Dlouhému blízko, lehce získal post prvního místopředsedy strany.
Na úplný závěr kongresu prošlo drtivou většinou usnesení, které navrhl senátor Jiří Oberfalzer, podle nějž
kongres vyzývá rebelující poslance, aby ustoupili od své sóloakce a respektovali usnesení poslaneckého klubu
ODS.
Poslanci mají podle usnesení kongresu občanských demokratů podpořit i majetkové vyrovnání s církvemi v
tomto volebním období. Neuspěl jen návrh požadující, aby znovu schválili prezidentem Václavem Klausem
vetovaný zákon, který má umožnit start důchodové reformy už od ledna příštího roku. Neplatí "Nečas, nebo
smrt", odmítl loajalitu Tluchoř
Jenže Fuksa i Tluchoř, kteří byli z pětky rebelů v poslaneckém klubu na kongresu nejvíce slyšet, si dál vedou
svou. "Nežijeme v absolutní monarchii, aby platilo: Nečas, nebo smrt! Byla by to hloupá a zbytečná
sebevražda," řekl doslova Tluchoř.
Podle něj může ODS vyjednat koalici i s novým premiérem. Z jeho vystoupení na kongresu jasně vyplynulo, že
je připraven hlasovat proti vládě a pomoci k jejímu pádu ( více o vystoupení Tluchoře na kongresu najdete zde ).
Fuksa sice tvrdil, že rebelům o pád vlády nejde, ale zároveň řekl, že z balíčku musí zmizet zvýšení daně z
přidané hodnoty.
Premiér Nečas ale zatím ani nenaznačil, že by se chystal stáhnout návrh na zvýšení nižší sazby DPH na 14
procent v příštím roce. Čekají ho tak teď tři dramatické dny přepočítávání, s kolika poslanci vlastně ve
Sněmovně může počítat.
Kluby ODS, TOP 09 a poslanci za stranu LIDEM, která si také o víkendu do svého čela zvolila vicepremiérku
Karolínu Peake, disponují celkem 99 hlasy. Kromě toho s vládou hlasuje poslanec vyloučený z Věcí veřejných
Milan Šťovíček. Nadějí pro Nečase je teď exministr školství Dobeš
Ve stovce hlasů zůstává nejistých pět poslanců klubu ODS, je ale otázka zda všech pět vydrží v tvrdém postoji
proti vládě, jaký prezentovali Tluchoř a Fuksa. Exministr školství Josef Dobeš, který už není členem Věcí
veřejných, ale o víkendu také řekl, že se rozmýšlí, jestli nebude hlasovat s vládou pro její balíček. Dobeš
zakládá své vlastní Hnutí pro sport a je otázka, zda nedokáže pro vládu "uloupnout" ještě další poslance od
Věcí veřejných, které jsou teď v opozici.
"Stojím o hlas každého zodpovědného poslance, který ví, že to poslední, co potřebuje Česká republika, je
rozpočtové provizorium. To poslední, co potřebuje Česká republika, je realita předčasných voleb a rychlý nástup
levice a její rozpočtová politika," řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Nečas( rozhovor s Nečasem najdete zde ).
Jestli nebude jeho vítězství na kongresu úspěchem jen na několik dnů, se ukáže až v úterý a ve středu ve
Sněmovně. Teprve pak bude jasné, jakou vlastně má jeho vláda sílu, jestli nebude ODS v dohledné době mít
další volební kongres a zda se nebude hledat spíše 120 pro rozpuštění Sněmovny a nové volby, jak to chce
ČSSD.

URL|
http://zpravy.idnes.cz/kongres-ods-vyzval-rebely-aby-podporili-vladni-navrhy-p1g/domaci.aspx?c=A121104_202412_domaci_kop
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Soupeř na poslední chvíli by byl pučista, říkal Nečas. Vyzval ho Fuksa
4.11.2012

zpravy.iDNES.cz str. 00 Zprávy / Domácí_
iDNES.cz, Josef Kopecký_

Představa, že se jako králík z klobouku vytáhne jméno někoho dalšího až na kongresu, je spíš na hranici puče
než legitimní volby, říkal Petr Nečas před kongresem ODS o možnosti, že se jeho soupeř zjeví na poslední
chvíli. Nečasovými slovy řečeno "králík z klobouku" se našel. Jeden z rebelů v ODS Ivan Fuksa, který má s
Nečasem už rok nevyřízený spor.
"Důvody jsou nikoli osobního, ale politického charakteru," zdůvodnil loni v říjnu Nečas Fuksův vyhazov z vlády.
Tehdejší ministr zemědělství Fuksa, dříve starosta Příbrami a později i náměstek ministra financí Miroslava
Kalouska, si dovolil kritizovat Nečase za to, že přišel s nápadem nechat si prodloužit mandát šéfa strany až do
konce roku 2012.
"Dělo se to naposledy za komunistů," prohlásil Fuksa krátce poté, co mu premiér Nečas sdělil, že ve vládě
končí. Nečas tehdy Fuksu vyměnil i proto, aby stranicky posílil ve středočeské ODS, kde mají jeho odpůrci silné
pozice.
Do vlády si premiér vzal Petra Bendla, čímž mu jednak pomohl, aby v čele krajské organizace Bendla
nevystřídal Fuksův spojenec Petr Tluchoř, a navíc si zajistil loajalitu významné části středočeské ODS.
Dnes jsou to právě Tluchoř a Fuksa, kteří Nečasovi hrozí, že příští týden sestřelí ve Sněmovně jeho vládu při
hlasování o daňovém balíčku, s nímž vláda spojila hlasování o důvěře. A to pokud z balíčku nezmizí návrh
zvýšit znovu od ledna příštího roku daň z přidané hodnoty. "Jediným řešením je v tuto chvíli balíček schválit, ale
bez zvýšení DPH," řekl v sobotu Fuksa na kongresu ODS. ( více zde )
Fuksu několik hodin před tím na kongresu podpořil i bývalý premiér Mirek Topolánek. To když ještě nebylo
veřejně známo, že se právě Fuksa postaví proti Nečasovi. I když připustil, že to je polibek smrti, zmínil jako
nadějné politiky ODS ministra průmyslu Martina Kubu a právě Fuksu.
Když Fuksa v sobotu před půlnocí oznamoval, že vyzve Nečase v souboji o předsedu strany, zdůvodnil to tím,
že vedení ODS je nemocné a že potřebuje léčbu.
Do souboje s ním jde ale Nečas jako favorit. Před kongresem získal podporu od deseti krajských organizací ze
čtrnácti.
Jednou ze čtyř, která ho nepodpořila, byla právě středočeská ODS. Ta doporučila Fuksu na post místopředsedy
a další dva z rebelů v poslaneckém klubu Petra Tluchoře a Marka Šnajdra do výkonné rady ODS.
Kromě předsedy si občanští demokraté v neděli zvolí také zbytek vedení, do kterého už nebudou kandidovat
dosavadní místopředsedové Pavel Drobil a ministr obrany Alexandr Vondra. Očekává se, že do vedení strany
by se mohl dostat ministr průmyslu Martin Kuba, který bude kandidovat na pozici prvního místopředsedy ODS.
Občanští demokraté budou také hlasovat o novém složení výkonné rady, do které by se mohl vrátit například i
bývalý místopředseda Ivan Langer.
Zajímavé bude i hlasování o usneseních kongresu. Středočeský senátor Jiří Oberfalzer navrhl "pronečasovské"
usnesení, jímž by kongres ODS vyzval rebely, aby ustoupili od své sóloakce a respektovali usnesení
poslaneckého klubu. Tluchoř dal již před kongresem občanských demokratů najevo, že ho kongres nemůže
svým usnesením jako poslance k ničemu zavázat. A v sobotu pozdě večer dal jasně najevo, co hodlá udělat prohlásil, že vládní koalice může pokračovat i bez premiéra Nečase.

URL|
http://zpravy.idnes.cz/souboj-necase-s-fuksou-o-predsedu-ods-dw1/domaci.aspx?c=A121104_094751_domaci_kop
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Podceňování prevence se může tvrdě vymstít
3.11.2012

Právo

str. 18 Téma - Zdravotnictví_
Václav Pergl_

Zdraví je tím největším bohatstvím, málo o něj ale pečujeme * V rakovině tlustého střeva jsme nejhorší na světě
Jednou z nejdůležitějších součástí péče o zdraví je pravidelná a důsledná prevence, kterou bohužel
podceňujeme. A důsledek? Rakovina, vysoký krevní tlak, infarkt. V okamžiku se život obrátí naruby.
Starost o své zdraví nemůžeme svalovat na lékaře, protože zodpovědnost máme především každý sám
za sebe. V pracovním životě za naše zdraví a bezpečnost odpovídá také zaměstnavatel. Vždyť na pracovišti
průměrně trávíme více než třetinu dne. Proto také musíme pravidelně chodit na preventivní pracovnělékařské
prohlídky.
Na doktora nemám čas
Jak ukázal nedávný průzkum České pojišťovny, Češi si důležitost prevence uvědomují. Téměř tři čtvrtiny
respondentů uvedly, že hlavním motivem jejich návštěvy doktora bývá právě předcházení zdravotním
problémům nebo jejich včasné odhalení.
Pětina dotázaných ale přiznala, že i když prevenci považují za důležitou, nedodržují ji kvůli nedostatku
času. „Lidé si raději než k lékaři zajdou do kina, posedět s přáteli či zasportovat. Někteří se zároveň domnívají,
že pravidelný pohyb a zdravá strava jsou adekvátní náhradou za lékařskou prohlídku. Zdravý životní styl je
samozřejmě důležitý a prospěšný, ale preventivní prohlídky rozhodně nenahradí,“ říká docent Pavel Kohout,
gastroenterolog interní kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze.
Starší generace je odpovědnější
Tendenci podceňovat preventivní prohlídky mají všechny věkové skupiny, ale starší lidé bývají v tomto ohledu
odpovědnější a pravidelné prohlídky si více hlídají.
„Z průzkumu vyplynulo, že téměř 60 procent lidí nad 50 let nejenže v případě zdravotních obtíží bez odkladu
navštíví doktora, ale také poctivě dochází na většinu preventivních prohlídek, na které mají ze zákona nárok. To
samé se bohužel nedá říct o mladší generaci, v případě lidí mladších třiceti let je návštěvnost sotva 40 procent,“
komentuje výsledky průzkumu Tomáš Zavoral z České pojišťovny.
K zubaři chodíme, jinde je to horší
Díky veřejnému zdravotnímu pojištění máme všichni bezplatně nárok na několik preventivních prohlídek.
Důležité jsou všechny, lidé se však některým z nich záměrně vyhýbají. Více než pětina účastníků průzkumu
přiznala, že v rámci prevence navštěvují pouze zubaře, ženy pak ještě gynekologa. Ostatní preventivní
vyšetření jim přijdou nadbytečná.
Na preventivní lékařské prohlídky máme ze zákona nárok a měli bychom na ně chodit. V případě, že je
zanedbáváme, nevystavujeme se zpravidla žádným postihům.
Jinak je tomu ale u jiného druhu zákonné preventivní prohlídky, a tou je lékařské vyšetření řidiče. Každý
aktivní řidič starší 60 let musí na pravidelnou kontrolu ke svému praktikovi, která určí, jestli může dále řídit.
První kontrola probíhá po dovršení šedesátých narozenin, další po pěti letech a po dovršení věku 68 let
je nutné prohlídku absolvovat každé dva roky. Když dotyčný prohlídku nemá, hrozí mu pokuta 5–10 tisíc Kč a
zákaz řízení až na jeden rok.
Senátoři Jiří Oberfalzer a Tomáš Grulich (oba ODS) se ale teď snaží novelou zákona o provozu na
pozemních komunikacích posunout hranici první povinné prohlídky až na 68 let.
„V ČR prodlužujeme věk odchodu do důchodu. A když je člověk zdravý, aby mohl pracovat, je samozřejmě
zdravý i na to, aby mohl řídit auto,“ argumentuje Grulich.
Vláda k této senátní předloze zatím zaujala neutrální stanovisko. Podle ní dosavadní systém povinných
prohlídek vcelku vyhovuje potřebám. Senátorská předloha nyní poputuje do Sněmovny a není vyloučeno, že
mezi poslanci získá širší podporu.
„Potvrzení o lékařské prohlídce je důležitým dokumentem také v případě, že řidič senior způsobí
dopravní nehodu. Absence této prohlídky je brána jako absence řidičského oprávnění jako takového,“ objasňuje
Tomáš Zavoral z České pojišťovny.
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Na jakou prevenci máme nárok
Preventivní prohlídka, vyšetření
Věk
Četnost prohlídek - oprávněný nárok
Preventivní prohlídky u praktického lékaře 18+
Jednou za 2 roky
Preventivní prohlídky u zubaře
18+
Dvakrát ročně
Vyšetření prostaty
muži 50+
Jednou za 2 roky
Test ke zjištění hladiny cholesterolu v krvi 18+ Jednou za 10 let (v 18, 30, 40, 50 a 60 letech)
Test ke zjištění hladiny cukru v krvi
18+ V 18 letech, ve 40 letech a dále každé dva roky
Preventivní prohlídky na gynekologii ženy 18+
Jednou ročně
Mamografické vyšetření
ženy 45+
Jednou za 2 roky
Vyšetření EKG
40+
Ve 40 letech a dále každé čtyři roky
Test krvácení ve stolici
50+ Od 50 jednou za rok, od 55 let jednou za 2 roky
Endoskopické vyšetření střev
55+
Od 55 let a dále každých deset let
Vyšetření konečníku
55+
Jednou za 10 let
Vyšetření krevního tlaku a pulzu
18+
Jednou za 2 roky
Vyšetření zraku
18+
Jednou za 2 roky
Vyšetření sluchu
18+
Jednou za 2 roky
Vyšetření lymfatických uzlin a štítné žlázy 18+
Jednou za 2 roky
Přeočkování proti tetanu
18+
Jednou za 10–15 let
Zdroj: Vyhláška o preventivních prohlídkách č. 70/2012 Sb., VZP ČR, Česká pojišťovna
Foto popis| Prof. Richard Češka z Prahy při preventivním vyšetření pacienta.
Foto autor| Foto PRÁVO – Václav Pergl
O autorovi| Stranu připravil Václav Pergl
_

Rebelové odmítají vydírání pádem vlády. U DPH ustoupit nehodlají
3.11.2012

zpravy.iDNES.cz str. 00 Zprávy / Domácí_
iDNES.cz, Josef Kopecký_

Na dočasně vyšší zdanění lidí s nejvyššími příjmy jsou už rebelové v ODS ochotni kývnout, ale u DPH
premiérovi Petru Nečasovi ustoupit nehodlají. "Jediným řešením je v tuto chvíli balíček schválit, ale bez zvýšení
DPH,“ řekl na kongresu ODS jeden z rebelů Ivan Fuksa. "Je nutné říci dost. Není možné se nechat vydírat
pádem vlády," prohlásil Petr Tluchoř.
"My jsme připraveni hlasovat proti špatnému návrhu zákona. Jestli s tím někdo spojuje pád vlády je to jeho
rozhodnutí. Pokud někdo prohlásí, že když neprojde balíček, skočí z mostu, tak to nebudeme my, kdo takového
člověka z mostu házíme," přitvrdil Tluchoř.
Premiér ale dosud nezměnil názor a nevěří rebelům, že jim jde o daně. Podle něj si berou stranu i Českou
republiku jako rukojmí.
Středočeský senátor Jiří Oberfalzer navrhl "pronečasovské" usnesení, jímž by kongres ODS vyzval rebely, aby
ustoupili od své sóloakce a respektovali usnesení poslaneckého klubu. Hlasovat se o něm bude v neděli. Prostě
těch 16 miliard najděme jinde, radí premiérovi Fuksa
Fuksa před tím na kongresu prohlásil, že jediný, kdo se raduje z toho, jak je ODS kvůli daním rozhádaná, je
ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09. Podle Fuksy by pro Kalouska neměl být problém ušetřit peníze
jinde, když daň z přidané hodnoty nevzroste. "Prostě těch 16 miliard korun najdeme jinde," navrhuje Fuksa.
Bývalý ministr zemědělství řekl delegátům, že se stydí jako ódeesák za to, že to musí být levicová ČSSD, která
ODS vyčítá, že chce zvyšovat daně, a že to jsou odboráři, kteří občanské demokraty poučují, že vyšší daně
neznamenají to, že stát také vybere více peněz, právě naopak.
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Bývalý premiér Mirek Topolánek přitom v rozpravě vyzval rebely v ODS, aby vládu neshazovali, že by to byla
"zhůvěřilost". ( více o Topolánkově vystoupení najdete zde )
Rebelové v klubu ODS navíc nedokázali najít silnou figuru, která by šla do přímého střetu s Nečasem při volbě
předsedy strany - nechtějí to ministři Martin Kuba, Pavel Blažek, ani exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
Všichni v ODS si navíc uvědomují, že pokud by pád vlády vedl k předčasným volbám, znamenalo by to téměř
jistě předání vlády levici, která drtivě uspěla v krajských volbách. Nejde jim o žádné daně, zlobí se Nečas
Nečas ale zatím nenaznačil, že by měl chuť ohledně DPH rebelům ustoupit. "Podle mě od počátku o žádné
daně nejde. Já jsem hluboce přesvědčen, že jde o něco jiného. Jde o pokus využít této otázky k mocenskému
střetu v ODS," řekl na kongresu hodně naštvaným hlasem Nečas ( o vystoupení Nečase na kongresu čtěte více
zde ).
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek iDNES.cz řekl, že se obává, že zatímco vláda se dohodnout chce, druhá
strana sporu nikoli. A připustil, že ať kongres dopadne jakkoli, už tři dny po kongresu může být kvůli hlasování
Sněmovny všechno jinak. Právě ve středu příští týden se ve Sněmovně o vládním balíčku bude hlasovat. Pokud
by vláda padla, mohli by si zanedlouho občanští demokraté volební sjezd zopakovat. Zachrání vládu exministr
školství Josef Dobeš?
Pokud se Nečas s rebely v ODS do hlasování o daních nedohodne, má ještě jednu naději. Pomoci by mohl
exministr školství Josef Dobeš, který je sice členem klubu Věcí veřejných, ale jako nestraník. Dobeš zakládá své
vlastní Hnutí pro sport a je otázkou, zda se mu nepodaří k sobě zlákat ještě jiného poslance, který je nyní ve
VV. "Do úterka mám čas. Až se rozhodnu, tak to sdělím, a řeknu také proč," řekl Dobeš deníku Právo.
Vládní koalice má nyní 99 hlasů plus nezařazeného poslance Milana Šťovíčka, kterého VV vyloučily ze strany. Z
toho je ale 5 rebelů v klubu ODS. Nečas tedy ke "stojedničce" potřebuje někde najít šest hlasů, pokud rebely
nepřemluví. Podporu může hledat například u nezařazených Jaroslava Škárky, Kristýny Kočí, Pavla Béma a
Michala Doktora. A pak by záleželo na tom, jestli podpoří vládu Dobeš, jemuž záleží na církevních restitucích, a
koho by ještě u VV dokázal "přetáhnout" na stranu vlády.

URL|
http://zpravy.idnes.cz/rebelove-odmitaji-ustoupit-u-dph-odmitaji-vydirani-padem-vlady-psd/domaci.aspx?c=A121103_171001_domaci_kop
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Rebelské střední Čechy pocvičily s Nečasem
2.11.2012

Právo str. 02 Zpravodajství_
(ch, ib, rap, trj)_

Premiér Petr Nečas včera zabodoval na dalších regionálních sněmech ODS.
Nominace na předsedu pro víkendový kongres získal v Praze, jižních Čechách i na Plzeňsku. Zacvičily
s ním ale střední Čechy, kde se projevili rebelové, kteří ohrožují i jeho vládu.
V Praze při veřejném hlasování Nečas dostal 65 hlasů z 95 možných.
Na řadové místopředsedy nominaci získali Miroslava Němcová, Tomáš Chalupa a senátorka Daniela
Filipiová.
Na středočeském sněmu ODS nezískal nominaci v tajné volbě nikdo. Nečasovi přitom unikla o jediný
hlas, protože ze 126 získal ve třetím kole přesně polovinu, 63, ale potřeboval 64.
V prvních dvou kolech Nečas dostal 45, Pavel Blažek 27 a Jiří Pospíšil 14 hlasů. Druhé kolo vyhrál
Nečas proti Blažkovi 55:33. Přitom Blažek se už nechal slyšet, že proti premiérovi nepůjde. Je tedy jasné, že
hlasování bylo pohrůžkou jednoho z nejpočetnějších regionů Nečasovi. Diskuse byla podle zdroje Práva hodně
kritická a Nečas prý „utekl“ před koncem debaty. „Petra Nečase podpořil vlastně jen ministr zemědělství Petr
Bendl a senátor Jiří Oberfalzer,“ uvedl zdroj. Ze středních Čech nejčastěji zaznívají kritické hlasy Petra
Tluchoře, Ivana Fuksy a Marka Šnajdra. „Nikdo z nich během mé přítomnosti nevystoupil ani nebyli přihlášeni
do diskuse,“ řekl Nečas při odchodu. „Debata na všech sněmech je otevřená a kritická, ODS si má co vyříkat.
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Vnímám kritiku vůči své osobě, je logické, že ne každý mě podporuje. Na druhé straně je významná část
základny, u níž mám podporu, abych pokračoval na pozici premiéra a předsedy ODS,“ uvedl Nečas.
A Tluchoř konstatoval: „Na nominaci Pavla Blažka trvám a budu ho dál prosazovat. Po tak fatálně
prohraných volbách by měla nastat změna.“
Na 1. místopředsedu nominovala středočeská ODS europoslance Hynka Fajmona. Získal 60 hlasů ze
119 možných. Miroslava Němcová dostala jen 26 hlasů.
Nominaci na místopředsedu získal 78 hlasy rebel Fuksa.
Jihočeská ODS chce za předsedu Nečase. Nominaci ve veřejném hlasování na prvního místopředsedu
získal „domácí“ Martin Kuba a na místopředsedy Jihočeši navrhli Pospíšila, Blažka, Tomáše Chalupu a
Němcovou.
Občanští demokraté v Plzeňském kraji, kterému v ODS šéfuje Pospíšil, také podpořili Nečase. Na
prvního místopředsedu byl rovněž navržen Kuba, na řadové místopředsedy prošli Pospíšil, Němcová a Chalupa.
***
Petra Nečase podpořil vlastně jen Petr Bendl a Jiří Oberfalzer zdroj z ODS ve středních Čechách
Foto popis| Petr Tluchoř při výběru nominací na předsedu ODS.
Foto autor| Foto PRÁVO – Radek Plavecký
_

PROHLÍDKY ŘIDIČŮ MOŽNÁ AŽ OD 68 LET
1.11.2012

Dopravní noviny

str. 02
(čtk)_

Z domova a ze světa_

LEGISLATIVA
Sněmovna minulý týden v prvním čtení podpořila senátní novelu zákona o silničním provozu, která ze zákona
vypouští povinné lékařské prohlídky řidičů ve věku 60 a 65 let. Jde o prohlídky řidičů, kteří tuto činnost nemají
jako své povolání. Nově by tak chodili řidiči na první povinnou prohlídku až v 68 letech. Některým poslancům ani
ministrovi dopravy Pavlu Dobešovi se však první povinná prohlídka až v tomto věku nelíbí.
Tvůrci novely, senátoři ODS Jiří Oberfalzer a Tomáš Grulich, považují povinné kontroly zdravotní
způsobilosti neprofesionálních řidičů v 60 letech věku za přežitek. „Věk odchodu do důchodu se již řadu let
prodlužuje a bude v blízké budoucnosti dosahovat 65 let. Jsou-li lidé do 65 let v kondici pracovat, je neadekvátní
pochybovat o jejich schopnosti řídit,“ tvrdí senátoři.
Ministr Pavel Dobeš řekl, že ministerstvo přivítalo původní senátní návrh, který počítal s posunem první
povinné prohlídky na 65 let. S posunem na 68 let už ministerstvo podle něj nesouhlasí.
Vláda má k návrhu připomínky. Upozornila například, že je třeba brát v úvahu rostoucí hustotu silničního
provozu, která na řidiče a jejich schopnosti i zdravotní způsobilost klade čím dál větší nároky. Zatímco
profesionální řidiči podléhají povinnému posuzování zdravotní způsobilosti každé dva roky do dosažení věkové
hranice 50 let a následně pak každý rok, ostatní řidiči se po získání řidičského oprávnění musí lékařské
prohlídce poprvé podrobit až v souvislosti s dosažením věkové hranice 60 let, uvedl kabinet ve své zprávě.
_

Šéf VV John ve službách magnáta
1.11.2012

Lidové noviny str. 01
dom_

Titulní strana_

PRAHA Už při vstupu do sněmovny v květnu 2010 si Věci veřejné vysloužily nálepku marketingového produktu
spíše než běžné strany.
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A pověsti politické firmy dostály i nejnovějším krokem: to když se předseda VV Radek John pasoval do
nevídané dvojrole – kromě aktivního politika bude ode dneška vedoucím týmu investigativních novinářů
časopisu Týden.
„Mafiánskou chobotnici rozkrádající veřejné peníze v této zemi nelze porazit pouze politickými
prostředky,“ zdůvodnil John svůj krok.
V praxi tím totálně setřel hranice mezi politikou a žurnalistikou. A to i přesto, že večer doplnil, že
navrhne straně svolat zkraje příštího roku volební sjezd, kde už nebude kandidovat. Jenže poslancem zůstane.
„Absolutně s tím nemáme problém. Jde o autorskou smlouvu, ne pracovní poměr,“ tvrdí například poslanec za
VV Michal Babák.
Jenže John bude mít jako šéf bezpečnostního výboru a člen mandátového a imunitního výboru dále
přístup třeba i k žádostem policie o vydání poslanců k trestnímu stíhání a k dalším spisům, které si výbor
vyžádá. „Je to zásadní porušení principů novinařiny. A znevěrohodnění média,“ tvrdí sociolog médií Tomáš
Trampota.
Vedení časopisu si žádného střetu zájmů není vědomé. „Jsem rád, že jsme se domluvili. Radek John za
kariéru dokázal odhalit spoustu nešvarů a korupce,“ tvrdí šéfredaktor Týdne František Nachtigall.
Vedle flagrantního střetu zájmů však vede Johnovo angažmá k ještě citlivějším otázkám. Vydavatelem časopisu
Týden je společnost Empresa Media, za níž stojí mediální magnát Jaromír Soukup. Fakticky tak bude Johnovým
nadřízeným. A to v době, kdy se začalo na politické scéně reálně uvažovat o možnosti, že VV by mohly při
hlasování o zvýšení DPH podržet Nečasův kabinet.
Česko přitom už pamatuje situaci, kdy Soukup během koaliční krize ovládal lavírující zákonodárce, kteří
rozhodovali o bytí a nebytí vládního kabinetu. Konkrétně v roce 2009 doprovázel poslankyně Olgu Zubovou a
Věru Jakubkovou na klíčová setkání o dalším osudu vlády. Právě duo zelených poslankyň nakonec pomohlo
shodit tehdejší Topolánkovu vládu.
Soukup nyní odmítá komentovat posílení časopisu Týden Johnem. „Proč se ptáte mne? Redakci
neřídím, těžko vám mohu pomoci,“ vzkázal LN.
Více čtěte na straně 3 John do médií? To je špatný vtip
To si děláte legraci? Je to špatný vtip? Takové reakce politiků následovaly, když se dozvěděli, že Radek John,
šéf Věcí veřejných a sněmovního bezpečnostního výboru, dneškem nastupuje na vedoucí pozici v časopisu
Týden.
PRAHA „Je-li to tak, je to velmi férový krok,“ začal překvapivě ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).
„Česká média se neustále snaží předvádět, jak jsou nezávislá, až Týden jako první ukázal, jak je to doopravdy,“
dodal útočně.
Většině oslovených politiků se Johnův krok silně nezdá. „Nevěřil jsem svým uším, když jsem to slyšel v
rádiu. Buď ví, že se blíží konec a sněmovna bude rozpuštěna, nebo si chce přivydělat,“ přemítá Pavel Kováčik,
předseda poslaneckého klubu KSČM.
Vůbec nejkontroverzněji se jeví fakt, že John bude novinářem a zároveň šéfem bezpečnostního výboru,
kde se probírají utajované a citlivé informace. A ty by mohl ve své staronové profesi využít.
Nemám možnost mu v tom zabránit „Nedokážu si představit, jak chce obě funkce skloubit. Celá věc je
problematická,“ kroutil hlavou Jan Hamáček (ČSSD), stínový ministr obrany.
Ráznější postoj k celé věci zaujala vicepremiérka Karolína Peake (LIDEM), dřívější Johnova stranická
kolegyně. „Považuji to za kachnu. Pokud by to kachna nebyla, tak se jedná o faktický střet zájmů jak na
žurnalistické, tak poslanecké straně,“ řekla Peake včera večer.
Důležité může být, jak se k novinářské praxi poslance postaví předsednictví sněmovny. To zatím jen
přešlapuje. „Nemám možnost mu v tom zabránit. Někteří poslanci a senátoři vedle mandátu učí, léčí, jsou
starosty, hejtmany, herci, podnikají. Radek John musí vědět, že je to neetické, ale zabránit mu v tom nelze,“ říká
Miroslava Němcová (ODS), předsedkyně sněmovny.
Její spolustraník a předseda senátní mediální komise Jiří Oberfalzer se zase bojí, že Johnův krok
naruší věrohodnost časopisu.
„Vnímám to jako zásadní porušení principu novinařiny, jak to vnímáme v českém prostředí. To je jasný
střet rolí, úplně proti logice věci,“ shrnuje mediální odborník Tomáš Trampota z Fakulty sociálních věd UK .
***
Jaromír Soukup a média
* Svoje aktivity, jak v politice, tak v médiích, Jaromír Soukup letos výrazně rozšiřuje. Je vlastníkem společnosti
Médea, která je největší mediální agenturou v Česku (distribuuje inzerci zadavatelů do médií). * V září letošního
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roku vydavatelství od miliardáře Tomáše Chrenka koupilo TV Barrandov. Předsedkyní představenstva tohoto
vydavatelství
se rovněž v září stala někdejší šéfka České i Slovenské pošty Marcela Hrdá. * Je rovněž majitelem firmy
Empresa Media, která vydává časopisy Týden a Instinkt a bulvární Sedmičku. * Soukup má četné aktivity také s
politickými stranami. Nejprve finančně podporoval Stranu zelených, což mu v roce 2006 vyneslo funkci
náměstka ministryně
školství Dany Kuchtové. Poté spolupracoval s ČSSD, které vyjednal obrovské slevy v předvolební kampani v
roce 2010, kdy Jiří Paroubek oblepil billboardy celou zemi. Jeho Médea zajišťovala nákup inzerce pro Věci
veřejné. * Nyní pomáhá s prezidentskou kampaní jednomu z favoritů – Janu Fischerovi, který tvrdí, že za pomoc
Soukupovi nic neplatí.
Foto popis| Předseda VV Radek John překvapil kolegy politiky i mediální odborníky – ode dneška bude
vedoucím týmu investigativních novinářů časopisu Týden, který vydává firma Jaromíra Soukupa (vpravo)
Foto autor| FOTO LN – F. VLČEK A MF DNES – D. MATERNA
Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání
Regionální mutace| Lidové noviny - Morava
_

S hasiči slavil i senátor
1.11.2012

Náš region str. 03
Marek Pollak_

Z obcí_

ZDICE - V sobotu 22. září kolem dvanácté hodiny se pomalu začínali sjíždět a scházet hosté. Po „diplomatické“
čtvrthodince byla ve 13,15 zahájena slavnostní schůze.
Mezi významné hosty lze zařadit zejména starostu města Bc. Antonína Sklenáře, senátora Jiřího Oberfalzera, 1.
náměstka krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska p. Lacinu a dále zástupce Hasičské vzájemné
pojišťovny Ing. Antonína Vosyku, sbory dobrovolných hasičů z Bavoryně, Hředel, Chodouně, Svaté, Králova
Dvora, Žebráka, Cerhovic, Suchomast, Zaječova, Broum a Lhotky u Lochovic. Během schůze bylo provedeno
zhodnocení činnosti sboru a aktivním členům byla předána různá ocenění. Na závěr byla zástupcem SHČMS
předána stuha k historickému praporu sboru. Následoval blok již určený široké veřejnosti, který byl zahájen
vystoupením mažoretek pod vedením pí. Sedláčkové. První ukázka byl zásah na hořící objekt, provedený členy
dorosteneckého družstva ze Zdic. Dále následoval požární útok, který naopak provedli veteráni z Broum, a
ukázky byly zakončeny vyprošťováním osoby z havarovaného vozidla. I tato ukázka byla provedena členkami a
členy SDH Zdice. Po ukázkách si přihlížející mohli vyzkoušet ovládání a práci s hydraulickým vyprošťovacím
nástrojem, čehož mnozí zájemci využili. Poté již jen zbývalo se bavit při produkci hudební skupiny Šlapeton,
která nás doprovázela během celého odpoledne. Nebo se podívat na okolí hasičárny z výšky za pomoci plošiny
hasičů z Hostomic, čehož též využili mnozí zájemci v čele s naším nejstarším členem p. Davidem.
Foto popis| zleva jednatelka SDH Zdice Eva Petrenková, senátor Jiří Oberfalzer, 1. náměstek krajského
SHČMS Oldřich Lacina, starosta SDH Zdice Jan Špaček, starosta Zdic Bc. Antonín Sklenář, Ing. Antonín
Vosyka z Hasičské vzájemné pojišťovny a velitel SDH Zdice Marek Pollak
Foto autor| Foto: Jan Fryš a Vlastimil Šilhavý
O autorovi| Marek Pollak, velitel SDH Zdice, (redakčně upraveno)
Regionální mutace| Náš region - Berounsko
_
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Boj o křeslo šéfa ODS vrcholí v Praze a středních Čechách
1.11.2012

tyden.cz str. 00 Domácí_
Karolina Brožová_

Středočeská a pražská ODS ve čtvrtek rozhodnou, koho podpoří ve funkci předsedy strany. Na jejich verdikt
napjatě čeká nejen dosavadní předseda partaje Petr Nečas, ale i jeho odpůrci. Ve Středočeském kraji mají
možnost nominovat proti Nečasovi jiného kandidáta. V Praze se křeslo údajně houpe i pod primátorem
metropole Bohuslavem Svobodou.
Středočeská a pražská ODS ve čtvrtek rozhodnou, koho podpoří ve funkci předsedy strany. Na jejich verdikt
napjatě čeká nejen dosavadní předseda partaje Petr Nečas, ale i jeho odpůrci. Ve Středočeském kraji mají
možnost nominovat proti Nečasovi jiného kandidáta. V Praze se křeslo údajně houpe i pod primátorem
metropole Bohuslavem Svobodou.
Obě regionální sdružení si naplánovala své sněmy na poslední termín před celostátním kongresem, na kterém
si občanští demokraté zvolí nové vedení. Právě sněm pražské ODS může situaci v partaji ještě víc zamotat.
Občanští demokraté totiž budou zřejmě jednat i o pozici primátora Bohuslava Svobody. "Slyšela jsem zvěsti, že
se snad někdo možná pokusí pana primátora z křesla předsedy pražské ODS sesadit. Pokud to však někdo
udělá, tak mu nejde o ODS. V tuto chvíli by bylo špatné vyjádřit Svobodovi nedůvěru," řekla on-line deníku
TÝDEN.CZ radní Alexandra Udženija. Primátor v Praze oslabil poté, co oblastní sněm na Praze 4 sesadil z
funkce místního starostu Pavla Horálka a zastupitele Marka Bendu. Oba si jako své místopředsedy vybral právě
Svoboda.
ODS má rakovinu
Poslanec Boris Šťastný, kterého média označují za jednoho z velkých Svobodových kritiků, sesazení primátora
z čela pražské ODS údajně nechystá. "Nebudu ho nikterak konfrontovat. Ani z hlediska politiky občanských
demokratů v Praze," řekl on-line deníku TÝDEN.CZ. Stejně jako Udženija se domnívá, že pražský sněm bude
řešit především nadcházející celostátní kongres ODS a nominace do jejího vedení. Zatímco Udženija podle
zpráv z oblastních sdružení odhaduje, že se Praha nakonec postaví za Nečase, Šťastný si není tak jist. "Já to
nedokážu říct. Já jsem měl možnost s mnoha členy mluvit, ale s mnoha také ne. Tím, jak Nečas svolal kongres
v průběhu několika málo týdnů, tak jsme neměli prostor na takové ty běžné sněmy, které jsme mívali. Řada
oblastních sněmů navíc probíhá v jeden čas. Jen ve čtvrtek je sněm Prahy 5, 10 a 13 v jeden čas. Já mohu být
jenom na jednom. Ty zbylé sněmy neuslyším. Čekám na ten regionální sněm, na kterém vystoupím se svým
projevem," řekl on-line deníku TÝDEN.CZ.
Ve své řeči prý bude apelovat na uzdravení partaje. "Já říkám, že občanská demokratická strana je vážně
nemocná. Velmi vážně nemocná. Jako lékař bych musel použít slovo rakovina. Těch jednotlivých problémů je
celá řada. My už teď nevíme, kde to ložisko nemoci je. My musíme udělat všechno pro to, abychom toho
pacienta resuscitovali a uvedli zpátky do života," popsal Šťastný. Obává se, že ODS se odklání od
konzervativních, liberálních ideálů směrem k politickému středu. "Vidím za tím dlouhodobou, skrytou, nastupující
levicovost," shrnul. Zda i přes své výhrady k směrování občanské demokracie zvedne nakonec ruku pro
Nečase, však TÝDNU odmítl sdělit.
Rebelové pod palbou
Horko bude nejspíš i na sněmu středočeské ODS. Členy regionálního sdružení jsou totiž hned dva rebelující
poslanci - Petr Tluchoř a Ivan Fuksa. S nimi si místní vedení občanských demokratů bude chtít o jejich postoji k
budoucnosti Nečasovy vlády nejspíš promluvit. "Regionální sněm by měl přijmout stanovisko k jednání těchto
poslanců, aby svou činnost ukončili," řekl on-line deníku TÝDEN.CZ senátor Jiří Oberfalzer. Pokud příští týden
svrhnou Nečasovu vládu a nebudou ve sněmovně hlasovat pro daňový balíček, měla by je prý ODS vyloučit. "Já
předpokládám, že budeme řešit veškeré záležitosti kolem ODS a toto do toho také patří. Nemohu předjímat,
jakým způsobem se postaví regionální sněm. Jedna z nejvíce řešených věcí je právě postoj rebelů, takže k
tomu určitě bude diskuse. Uvidíme, jestli sněm k tomu přijme usnesení," dodal místopředseda středočeské ODS
Raduan Nwelati.
Kraje, které podporují Nečase:
Karlovarský
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Jihomoravský
Vysočina
Moravskoslezský
Kraje, které Nečase nechtějí:
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Pochopitelně nejdůležitějším bodem programu sněmu bude nominace na předsedu a místopředsedy ODS. Jak
dopadnou, se Nwelati neodvažuje předjímat. Sám se ale netají tím, že jeho favoritem je Nečas. "Je pro mě
předsedou, který pracuje dobře v rámci možností, které má. Chápu kompromisy, které dělá. Reformy, které se
nám nelíbí, jsou kompromisem koaliční vlády," vysvětluje. Zcela se však liší od postoje Fuksy a Tluchoře, kteří
premiérovi vyčítají odklon od programu občanské demokracie. Diskuzi nad nominacemi proto očekává. "Těch
nominací na místopředsedy je hodně. Je mezi nimi Honza Skopeček (předseda CEP, pozn. red.), pan bývalý
senátor z Benešovska (Karel Šebek, pozn. red.), já mám nominaci. Těch nominací je patnáct nebo dvacet.
Nechci předjímat, jak to dopadne. Personální volby na sněmu jsou vždy tajné," řekl on-line deníku TÝDEN.CZ
Nwelati. Zatímco Nečas by si podle jeho názoru měl pozici udržet, místopředsedy by ODS měla vyměnit. "Jako
jednoho z těch pracovitých, kteří se ucházejí o post místopředsedy, beru pana Kubu, ministra průmyslu a
obchodu. Toho si dokážu představit. Dokážu si tam představit i pana senátora Kuberu. Uvidíme, kdo všechno
bude chtít kandidovat," uzavřel.
Nečase na předsedu ODS bude na středočeském sněmu podporovat i senátor Jiří Oberfalzer. Rebelové však
podle jeho mínění mají v kraji velkou moc. "Víme o náboru nových členů s cílem ovládnout oblastní sdružení,"
řekl on-line deníku TÝDEN.CZ. Koho tedy nakonec středočeská odéeska nominuje na předsedu, není zcela
jasné. Dosud získal podporu od pěti krajů, tři kraje ho nenominovaly.
URL|
cechach_250830.html

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/boj-o-kreslo-sefa-ods-vrcholi-v-praze-a-strednich-
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Fond kinematografie by mohl dostávat až 300 milionů korun ročně
26.10.2012

ceska-media.cz str. 00
ČTK, (BoJ)_

Média-Stalo se_

Státní fond kinematografie by mohl na podporu výroby filmů dostávat až 300 milionů korun ročně. Polovinou,
tedy minimálně 150 miliony korun, mají od příštího roku do fondu přispívat komerční televize. Počítá s tím zákon
o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, který dnes beze změn schválil Senát. Normu nyní dostane k
podpisu prezident. Horní komora navzdory doporučení svého kulturního výboru do zákona nevložila ustanovení,
podle něhož by stát měl do fondu posílat stejnou částku, kterou budou dávat ostatní přispěvatelé. Před
zavedením státního příspěvku jako nárokové dotace varoval předseda senátní mediální komise Jiří Oberfalzer
(ODS). Podle něj by tato dotace představovala 250 až 300 milionů korun a v rozpočtu by zbylo méně peněz na
podporu dalších kulturních aktivit a institucí. Míní, že schválení dlouho připravovaného zákona by tím mohlo být
ohroženo. Autor doplnění Petr Bratský (ODS) ale namítl, že zákon by byl díky podpoře ve sněmovně napříč
politickým spektrem schválen alespoň v původní verzi. Doplnění odmítl i předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).
Poukázal na restriktivní státní rozpočet a chybějící miliardy na sociální výdaje. Návrh podle Štěcha neřeší, kde
stát na příspěvek získá peníze. Spor o příspěvek označil za "handrkování se o malou hromádku peněz".
Příspěvek komerčních televizí do fondu odpovídá dvěma procentům z obratu za vysílání reklamy, která mají
komerční televize na tvorbu nových filmů dávat už podle zákona o televizním vysílání. Pokud by televize z
reklamy přispěly méně než 150 miliony korun, musely by zbylou částku dorovnat. Příspěvek souvisí s omezením
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reklamy ve veřejnoprávní televizi. Příjmy fondu budou podobně jako dosud tvořit také jedno procento z každé
prodané vstupenky do kina. Mají k nim patřit i příspěvky ze zpoplatnění filmů, které fond spravuje, což by mělo
představovat až 30 milionů korun ročně.

URL| http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=445555
_

Podpora výroby filmů
26.10.2012

ČRo 1 - Radiožurnál
_

str. 02

17:00 Zprávy_

Jana GULDA, moderátorka
-------------------Na podpory výroby filmů by mohl Státní fond kinematografie dostávat až 300 milionů korun ročně. Rozhodli tak
senátoři. Polovina peněz bude od komerčních televizí. Návrh, aby stejnou částku, jako ostatní subjekty posílal
do fondu i státní rozpočet, podporu nenašel. Senátor ODS Jiří Oberfalzer možnost vyčlenění těchto peněz ze
státního rozpočtu kritizoval s tím, že by podobnou podporu potřebovali i další oblasti a nejen film.
Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
-------------------V současné době vlastně jsou vydávané značky.
_

Senátoři podpořili zákon o audiovizi, který zavádí poplatky z filmů na
internetu
26.10.2012

kurzy.cz str. 00
_

Zákony_

PRAHA (MEDIAFAX) - Senát v pátek jednomyslně schválil 34 hlasy z 51 přítomných senátorů novelu zákona o
audiovizi. Místo Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie tak vznikne nový Státní fond
kinematografie, který bude financován...
PRAHA (MEDIAFAX) - Senát v pátek jednomyslně schválil 34 hlasy z 51 přítomných senátorů novelu zákona o
audiovizi. Místo Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie tak vznikne nový Státní fond
kinematografie, který bude financován například i poplatky z audiovizuálních mediálních služeb.
"Stávající podmínky jsou z hlediska praxe už zastaralé a nedostatečné," uvedla ministryně kultury Alena
Hanáková (STAN) s tím, že například nereflektují nové technologie či nerespektují současný proces vzniku
filmů. "Odborná veřejnost čeká na tuto změnu už dvacet let," zdůraznila význam normy.
Státní fond kinematografie je podle návrhu nástupnickou organizací současného fondu. Jeho úkolem bude
správa audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy nebo poplatků za žádosti na poskytnutí podpory
kinematografie.
"Tento zákon po dlouhých letech vytváří ucelenou koncepci podpory kinematografie a audiovize. Fond se stává
méně přímo závislým na ministerstvu kultury. Navíc se na této podobě shodlo široké politické spektrum," řekl
Jiří Oberfalzer (ODS).
Senátoři na plénu diskutovali o úpravě, kterou navrhli senátoři Petr Bratský (ODS) a Miroslav Nenutil (ČSSD).
"Smyslem pozměňovacího návrhu je konkretizovat dotaci ze státního rozpočtu," vysvětlil Nenutil. " Zákon nabízí
podporu, kterou ale ve výsledku nemusí poskytnout. Je to podle mě takový politický alibismus," dodal Bratský.
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Naopak senátor Oberfalzer namítal, že není na místě, aby ministerstvo bylo zavázáno poskytováním více
prostředků filmu. "Víme, že rozpočtové podmínky nejsou v současnosti dobré. My dáme ministerstvu kultury do
vínku to, že bude-li přispívat na film víc, omezí zase jiné kulturní činnosti," řekl.
To, že obecně stát šetří, kde se dá, připomenul i předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).
Návrh, který zazněl už i při dřívějším projednávání zákona, nakonec senátoři neprosadili.
Nový fond má vést evidenci v oblasti audiovize a poskytovat podporu kinematografii. Kromě toho by ale měl v
popisu práce výkon majetkových autorských práv a práv výrobců audiovizuálních děl nebo přidělování
koprodukčního statutu.
Mezi finanční zdroje fondu bude patřit například poplatek z vysílání reklamy, poplatek z kinematografického
představení nebo z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
Poplatek z vysílání reklamy je základním pilířem fungování fondu a tvoří ho dvouprocentní odvod z reklamních
výnosů nebo příjmů televizí, které vysílají kinematografická díla. Povinnost se vztahuje na volně šířené stanice,
které nemají místní nebo regionální charakter. Prakticky se na tento poplatek skládají komerční televize Nova,
Prima a Barrandov, které budou muset přispívat částkou nejméně 150 milionů korun ročně.
Příjem z kinematografického představení zákon zvyšuje z původní jedné koruny na úroveň jednoho procenta se
zaokrouhlením na celé koruny nahoru. Dospělí diváci pražských multiplexů tak budou do kasy fondu přispívat
dvě koruny u klasických filmů a tři koruny za představení ve 3D.
Sazbu za poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání norma stanuje na půl procenta z poplatku
za zhlédnutí nebo ceny předplatného. I tady se má ale zaokrouhlovat na celé koruny směrem nahoru.
Provozovatelé služeb jako Voyo.cz nebo Videotéka O2 TV tak budou do fondu odvádět korunu za každý
snímek, za který jim jejich uživatelé zaplatí jednorázově, nebo půl procenta ze sazby za předplatné.
Součástí zákona je také povinnost distributorů audiovizuálních děl opatřit tato díla titulky pro sluchově postižené.
Filmy budou pak muset mít z hlediska vhodnosti svého obsahu pro děti a mladistvé jednu ze čtyř klasifikací. Buď
půjde o snímky přístupné bez omezení, nebo nevhodné pro děti do 12 let, případně nepřístupné pro děti do 15
let, a konečně nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let.
Zákon má začít platit od 1. ledna 2013. Výjimku má jen ustanovení o poplatcích z poskytování audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání, které by mělo odstartovat až v roce 2016.
Tereza Veselá, vesela@mediafax.cz

URL|
internetu/

http://zpravy.kurzy.cz/340613-senatori-podporili-zakon-o-audiovizi-ktery-zavadi-poplatky-z-filmu-na-
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Senátoři se shodli na novele regulující hlasitost reklamy
26.10.2012

mediafax.cz
_

str. 00

_

Hlasitá reklama bude už brzy minulostí, senátoři v pátek zvedli ruku pro novelu zákona o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, která má tento fenomén zakázat. (Ilustrační foto: © Mediafaxfoto.cz )
PRAHA / 13:00, 26. 10. 2012
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Hlasitá reklama bude už brzy minulostí, senátoři v pátek zvedli ruku pro novelu zákona o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, která má tento fenomén zakázat. S úpravou souhlasilo 38 senátorů, proti
nebyl nikdo.
Předloha má předejít situacím, kdy televizní vysílání výrazně narušuje proti ostatním pořadům vyšší hlasitost
reklamy.
Předloha zavádí povinnost, aby provozovatel televizního vysílání zajistil, že zvuková intenzita vysílaných reklam,
teleshoppingu a označení sponzora nepřesahovala zvukovou intenzitu ostatních částí vysílání před a po
odvysílání reklam.
Intenzita hlasitosti reklamy je zákonem upravená například v sousedním Polsku i Slovensku.
Zákon nabývá účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Senátoři podpořili zákon o audiovizi, který zavádí poplatky z filmů na internetu
Senát v pátek jednomyslně schválil 34 hlasy z 51 přítomných senátorů novelu zákona o audiovizi. Místo
Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie tak vznikne nový Státní fond kinematografie,
který bude financován například i poplatky z audiovizuálních mediálních služeb.
"Stávající podmínky jsou z hlediska praxe už zastaralé a nedostatečné," uvedla ministryně kultury Alena
Hanáková (STAN) s tím, že například nereflektují nové technologie či nerespektují současný proces vzniku
filmů. "Odborná veřejnost čeká na tuto změnu už dvacet let," zdůraznila význam normy.
Státní fond kinematografie je podle návrhu nástupnickou organizací současného fondu. Jeho úkolem bude
správa audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy nebo poplatků za žádosti na poskytnutí podpory
kinematografie.
"Tento zákon po dlouhých letech vytváří ucelenou koncepci podpory kinematografie a audiovize. Fond se stává
méně přímo závislým na ministerstvu kultury. Navíc se na této podobě shodlo široké politické spektrum," řekl
Jiří Oberfalzer (ODS).
Senátoři na plénu diskutovali o úpravě, kterou navrhli senátoři Petr Bratský (ODS) a Miroslav Nenutil (ČSSD).
"Smyslem pozměňovacího návrhu je konkretizovat dotaci ze státního rozpočtu," vysvětlil Nenutil. " Zákon nabízí
podporu, kterou ale ve výsledku nemusí poskytnout. Je to podle mě takový politický alibismus," dodal Bratský.
Naopak senátor Oberfalzer namítal, že není na místě, aby ministerstvo bylo zavázáno poskytováním více
prostředků filmu. "Víme, že rozpočtové podmínky nejsou v současnosti dobré. My dáme ministerstvu kultury do
vínku to, že bude-li přispívat na film víc, omezí zase jiné kulturní činnosti," řekl.
To, že obecně stát šetří, kde se dá, připomenul i předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).
Návrh, který zazněl už i při dřívějším projednávání zákona, nakonec senátoři neprosadili.
Nový fond má vést evidenci v oblasti audiovize a poskytovat podporu kinematografii. Kromě toho by ale měl v
popisu práce výkon majetkových autorských práv a práv výrobců audiovizuálních děl nebo přidělování
koprodukčního statutu.
Mezi finanční zdroje fondu bude patřit například poplatek z vysílání reklamy, poplatek z kinematografického
představení nebo z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
Poplatek z vysílání reklamy je základním pilířem fungování fondu a tvoří ho dvouprocentní odvod z reklamních
výnosů nebo příjmů televizí, které vysílají kinematografická díla. Povinnost se vztahuje na volně šířené stanice,
které nemají místní nebo regionální charakter. Prakticky se na tento poplatek skládají komerční televize Nova,
Prima a Barrandov, které budou muset přispívat částkou nejméně 150 milionů korun ročně.

Plné znění zpráv

36
© 2012 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

Příjem z kinematografického představení zákon zvyšuje z původní jedné koruny na úroveň jednoho procenta se
zaokrouhlením na celé koruny nahoru. Dospělí diváci pražských multiplexů tak budou do kasy fondu přispívat
dvě koruny u klasických filmů a tři koruny za představení ve 3D.
Sazbu za poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání norma stanuje na půl procenta z poplatku
za zhlédnutí nebo ceny předplatného. I tady se má ale zaokrouhlovat na celé koruny směrem nahoru.
Provozovatelé služeb jako Voyo.cz nebo Videotéka O2 TV tak budou do fondu odvádět korunu za každý
snímek, za který jim jejich uživatelé zaplatí jednorázově, nebo půl procenta ze sazby za předplatné.
Součástí zákona je také povinnost distributorů audiovizuálních děl opatřit tato díla titulky pro sluchově postižené.
Filmy budou pak muset mít z hlediska vhodnosti svého obsahu pro děti a mladistvé jednu ze čtyř klasifikací. Buď
půjde o snímky přístupné bez omezení, nebo nevhodné pro děti do 12 let, případně nepřístupné pro děti do 15
let, a konečně nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let.
Zákon má začít platit od 1. ledna 2013. Výjimku má jen ustanovení o poplatcích z poskytování audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání, které by mělo odstartovat až v roce 2016.
Tereza Veselá, Kamila Kinštová

URL| http://www.mediafax.cz/politika/4108974-Senatori-se-shodli-na-novele-regulujici-hlasitost-reklamy
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Fond kinematografie by mohl dostávat až 300 miliónů korun ročně
26.10.2012

novinky.cz
_

str. 00

Kultura_

Státní fond kinematografie by mohl na podporu výroby filmů dostávat až 300 miliónů korun ročně. Polovinou,
tedy minimálně 150 milióny korun, mají od příštího roku do fondu přispívat komerční televize. Počítá s tím zákon
o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, který v pátek beze změn schválil Senát. Normu nyní dostane
k podpisu prezident.
Horní komora navzdory doporučení svého kulturního výboru do zákona nevložila ustanovení, podle něhož by
stát měl do fondu posílat stejnou částku, kterou budou dávat ostatní přispěvatelé. Před zavedením státního
příspěvku jako nárokové dotace varoval předseda senátní mediální komise Jiří Oberfalzer (ODS). Podle něj by
tato dotace představovala 250 až 300 miliónů korun a v rozpočtu by zbylo méně peněz na podporu dalších
kulturních aktivit a institucí. Míní, že schválení dlouho připravovaného zákona by tím mohlo být ohroženo.
Autor doplnění Petr Bratský (ODS) ale namítl, že zákon by byl díky podpoře ve sněmovně napříč politickým
spektrem schválen alespoň v původní verzi. Doplnění odmítl i předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Poukázal
na restriktivní státní rozpočet a chybějící miliardy na sociální výdaje. Návrh podle Štěcha neřeší, kde stát na
příspěvek získá peníze. Spor o příspěvek označil za "handrkování se o malou hromádku peněz".
Příspěvek komerčních televizí do fondu odpovídá dvěma procentům z obratu za vysílání reklamy, která mají
komerční televize na tvorbu nových filmů dávat už podle zákona o televizním vysílání. Pokud by televize z
reklamy přispěly méně než 150 milióny korun, musely by zbylou částku dorovnat. Příspěvek souvisí s omezením
reklamy ve veřejnoprávní televizi.
Příjmy fondu budou podobně jako dosud tvořit také jedno procento z každé prodané vstupenky do kina. Mají k
nim patřit i příspěvky ze zpoplatnění filmů, které fond spravuje, což by mělo představovat až 30 miliónů korun
ročně.

URL|
rocne.html
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Víc peněz filmům: podpora pro fond může dosáhnout až 300 milionů
26.10.2012

tyden.cz str. 00
ČTK_

Film_

Státní fond kinematografie by mohl na podporu výroby filmů dostávat až 300 milionů korun ročně. Polovinou,
tedy minimálně 150 miliony korun, mají od příštího roku do fondu přispívat komerční televize. Počítá s tím zákon
o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, který dnes beze změn schválil Senát. Normu nyní dostane k
podpisu prezident.

Státní fond kinematografie by mohl na podporu výroby filmů dostávat až 300 milionů korun ročně. Polovinou,
tedy minimálně 150 miliony korun, mají od příštího roku do fondu přispívat komerční televize. Počítá s tím zákon
o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, který v pátek beze změn schválil Senát. Normu nyní dostane
k podpisu prezident.
Horní komora navzdory doporučení svého kulturního výboru do zákona nevložila ustanovení, podle něhož by
stát měl do fondu posílat stejnou částku, kterou budou dávat ostatní přispěvatelé.
Před zavedením státního příspěvku jako nárokové dotace varoval předseda senátní mediální komise Jiří
Oberfalzer (ODS). Podle něj by tato dotace představovala 250 až 300 milionů korun a v rozpočtu by zbylo
méně peněz na podporu dalších kulturních aktivit a institucí. Míní, že schválení dlouho připravovaného zákona
by tím mohlo být ohroženo.
Autor doplnění Petr Bratský (ODS) ale namítl, že zákon by byl díky podpoře ve sněmovně napříč politickým
spektrem schválen alespoň v původní verzi.
Doplnění odmítl i předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Poukázal na restriktivní státní rozpočet a chybějící
miliardy na sociální výdaje. Návrh podle Štěcha neřeší, kde stát na příspěvek získá peníze. Spor o příspěvek
označil za "handrkování se o malou hromádku peněz".
Příspěvek komerčních televizí do fondu odpovídá dvěma procentům z obratu za vysílání reklamy, která mají
komerční televize na tvorbu nových filmů dávat už podle zákona o televizním vysílání. Pokud by televize z
reklamy přispěly méně než 150 miliony korun, musely by zbylou částku dorovnat. Příspěvek souvisí s omezením
reklamy ve veřejnoprávní televizi.
Příjmy fondu budou podobně jako dosud tvořit také jedno procento z každé prodané vstupenky do kina. Mají k
nim patřit i příspěvky ze zpoplatnění filmů, které fond spravuje, což by mělo představovat až 30 milionů korun
ročně.
URL|
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/film/vic-penez-filmum-podpora-pro-fond-muze-dosahnout-az-300milionu_250256.html
_

Handrkování o hromádku peněz má výsledek, film dostane 300 milionů
26.10.2012

zpravy.iDNES.cz str. 00 Zprávy iDNES.cz / Film/TV_
iDNES.cz, Petr Kořínek, ČTK_

Státní fond kinematografie by mohl na podporu výroby filmů dostávat až 300 milionů korun ročně. Polovinou,
ovšem minimálně 150 miliony korun, mají od příštího roku do fondu přispívat komerční televize.
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Počítá s tím zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, který v pátek beze změn schválil Senát.
Normu nyní dostane k podpisu prezident.
Horní komora navzdory doporučení svého kulturního výboru do zákona nevložila ustanovení, podle něhož by
stát měl do fondu posílat stejnou částku, kterou budou dávat ostatní přispěvatelé.
Před zavedením státního příspěvku jako nárokové dotace varoval předseda senátní mediální komise Jiří
Oberfalzer (ODS). Podle něj by tato dotace představovala 250 až 300 milionů korun a v rozpočtu by zbylo
méně peněz na podporu dalších kulturních aktivit a institucí. Míní, že schválení dlouho připravovaného zákona
by tím mohlo být ohroženo. Autor doplnění Petr Bratský (ODS) však namítl, že zákon by byl díky podpoře ve
sněmovně napříč politickým spektrem schválen alespoň v původní verzi.
Doplnění odmítl i předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Poukázal na restriktivní státní rozpočet a chybějící
miliardy na sociální výdaje. Návrh podle Štěcha neřeší, kde stát na příspěvek získá peníze. Spor o příspěvek
označil za "handrkování se o malou hromádku peněz".
Příspěvek komerčních televizí do fondu odpovídá dvěma procentům z obratu za vysílání reklamy, která mají
komerční televize na tvorbu nových filmů dávat už podle zákona o televizním vysílání. Pokud by televize z
reklamy přispěly méně než 150 miliony korun, musely by zbylou částku dorovnat. Příspěvek souvisí s omezením
reklamy ve veřejnoprávní televizi.
Příjmy fondu budou podobně jako dosud tvořit také jedno procento z každé prodané vstupenky do kina. Mají k
nim patřit i příspěvky ze zpoplatnění filmů, které fond spravuje, což by mělo představovat až 30 milionů korun
ročně.

URL| http://kultura.idnes.cz/fond-kinematografie-0qe-/filmvideo.aspx?c=A121026_130315_filmvideo_ptk
_

Senátor Miloš Vystrčil obhájil pozici místopředsedy Senátorského klubu
ODS
25.10.2012

parlamentnilisty.cz str. 00
Miloš Vystrčil_

Politici občanům_

V úterý 23. října 2012 se konalo první setkání Senátorského klubu ODS po letošních volbách do třetiny Senátu
Parlamentu České republiky.
Jak je pravidlem, každé dva roky, na prvním jednání po volbách obměněného senátního klubu se vždy volí nové
složení vedení Senátorského klubu ODS.
Novým předsedou Senátorského klubu ODS byl zvolen senátor Jaroslav Kubera, 1. místopředsedou se stal
senátor Miroslav Škaloud a další místopředsednickou pozici obhájil senátor Miloš Vystrčil. Následně byli zvoleni
členy předsednictva Senátorského klubu ODS senátoři Tomáš Kladívko a Jiří Oberfalzer.
Klub ODS je v současné době složen z patnácti senátorů. Zajímavostí je, že Miloš Vystrčil je jediným senátorem
zvoleným za ODS, který má alespoň část území svého senátního obvodu na Moravě.

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/profily/clanek.aspx?id=14309
_

Kubera šéfsenátor ODS
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24.10.2012

Právo

str. 04
(tin)_

Zpravodajství_

Teplický primátor Jaroslav Kubera pojede na brněnský kongres ODS 3.–4. listopadu už jako člen vedení strany.
Včera byl zvolen předsedou senátorského klubu ODS, který je podle stanov i členem stranického grémia.
Volila ho už nová sestava senátorů, která vzešla z voleb.
Protikandidáty byli Jiří Oberfalzer a Tomáš Kladívko. „Bylo to tajné hlasování, ale tuším, že to bylo v
poměru 8 : 5 : 1,“ řekl Právu Kubera.
Břitký rétor Kubera, známý svým odporem k Evropské unii a zvyšování daní, tak vystřídá Richarda
Svobodu, který v senátních volbách v obvodu Brno neuspěl a jeho mandát vyprší 29. října.
Kubera už dříve deklaroval, že se chce stát členem grémia ODS především proto, aby dosáhl změny
stanov: dlouhodobě vystupuje zejména proti regionálnímu členění, které podle něj může za kšeftování se
stranickými posty.
Kuberovo zvolení do grémia ODS údajně neovlivní jeho řeč na kongresu. „To je něco úplně jiného,“ řekl
Právu.
_

Stát bude možná dávat na filmy stejné peníze jako televize
17.10.2012

ceska-media.cz str. 00
ČTK, (BoJ)_

Média-Stalo se_

Stát by měl podle senátního školského výboru posílat do státního fondu kinematografie na výrobu filmů stejnou
částku, kterou budou dávat ostatní přispěvatelé. Výbor tak dnes doporučil doplnit zákon o podpoře
kinematografie, podle něhož by měly komerční televize od příštího roku do fondu dávat nejméně 150 milionů
korun ročně. ČTK to řekl předseda senátní mediální komise Jiří Oberfalzer (ODS). Obává se, že pokud se
Senát s doplněním od senátora ODS Petra Bratského ztotožní, pouze tím přinejmenším zbrzdí přijetí zákona.
Podobnou pasáž totiž už ve sněmovně neúspěšně prosazoval předseda poslanců TOP 09/STAN Petr Gazdík.
"Pokud to Senát schválí, způsobí jenom zdržení," uvedl Oberfalzer. Zásadnější prodlevu by pak mohlo přinést i
případné veto prezidenta. "A když do toho zvážíme jistou nestabilitu Poslanecké sněmovny, myslím, že to může
celkově ten návrh třeba i pohřbít," dodal. Příspěvek soukromých televizí do fondu odpovídá dvěma procentům z
obratu za vysílání reklamy, která mají komerční televize na tvorbu nových filmů dávat už podle zákona o
televizním vysílání. Pokud by televize z reklamy přispěly méně než 150 miliony korun, musely by zbylou částku
dorovnat. Příspěvek souvisí s omezením reklamy ve veřejnoprávní televizi. Příjmy fondu budou podobně jako
dosud tvořit také jedno procento z každé prodané vstupenky do kina. Mají k nim patřit i příspěvky ze zpoplatnění
filmů, které fond spravuje, což by mělo představovat až 30 milionů korun. Nový zákon má nahradit dosavadní
zastaralou úpravu, která je podle ministerstva kultury neslučitelná se základními principy EU. Má umožnit nejen
podporu výroby filmů, ale také už jejich přípravu, aby se česká kinematografie stala konkurenceschopnou ve
srovnání s ostatními evropskými produkcemi. Podobný zákon platí v Polsku.

URL| http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=444897
_

Stát bude asi dávat na filmy tolik jako televize
17.10.2012

prvnizpravy.cz
_

str. 00

z vlády_

Stát by měl podle senátního školského výboru posílat do státního fondu kinematografie na výrobu filmů stejnou
částku, jako statní přispěvatelé.
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Výbor tak dnes doporučil doplnit zákon o podpoře kinematografie, podle něhož by měly komerční televize od
příštího roku do fondu dávat nejméně 150 milionů korun ročně. ČTK to řekl předseda senátní mediální komise
Jiří Oberfalzer (ODS).
Obává se, že pokud se Senát s doplněním od senátora ODS Petra Bratského ztotožní, pouze tím přinejmenším
zbrzdí přijetí zákona. Podobnou pasáž totiž už ve sněmovně neúspěšně prosazoval předseda poslanců TOP
09/STAN Petr Gazdík. "Pokud to Senát schválí, způsobí jenom zdržení," uvedl Oberfalzer. Zásadnější prodlevu
by pak mohlo přinést i případné veto prezidenta. "A když do toho zvážíme jistou nestabilitu Poslanecké
sněmovny, myslím, že to může celkově ten návrh třeba i pohřbít," dodal.
Příspěvek soukromých televizí do fondu odpovídá dvěma procentům z obratu za vysílání reklamy, která mají
komerční televize na tvorbu nových filmů dávat už podle zákona o televizním vysílání. Pokud by televize z
reklamy přispěly méně než 150 miliony korun, musely by zbylou částku dorovnat. Příspěvek souvisí s omezením
reklamy ve veřejnoprávní televizi.
Příjmy fondu budou podobně jako dosud tvořit také jedno procento z každé prodané vstupenky do kina. Mají k
nim patřit i příspěvky ze zpoplatnění filmů, které fond spravuje, což by mělo představovat až 30 milionů korun.
Nový zákon má nahradit dosavadní zastaralou úpravu, která je podle ministerstva kultury neslučitelná se
základními principy EU. Má umožnit nejen podporu výroby filmů, ale také už jejich přípravu, aby se česká
kinematografie stala konkurenceschopnou ve srovnání s ostatními evropskými produkcemi. Podobný zákon platí
v Polsku.
(čtk, foto: arch.)

URL| http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-vlady/stat-bude-asi-davat-na-filmy-tolik-jako-televize/
_

Neprohospodařit důvěru
16.10.2012

Haló noviny str. 05 Názory-polemika_
Monika HOŘENÍ_

REDAKČNÍ SLOUPEK
»Děkujeme, přicházíme.« Esemeska tohoto stručného znění přistála v mém mobilu v průběhu sobotního
zveřejňování výsledků voleb. Poslal mi ji jeden nově zvolený krajský zastupitel KSČM. Měl tím jistě na mysli
upřímné poděkování voličům komunistické strany za důvěru, která zavazuje, a konstatování, že komunisté – i
přes 23 let prakticky nepřetržitého házení klacků pod nohy, mediální nepřízně a pravicového osočování – jsou
zavedenou politickou stranou, jíž voliči v krajských volbách vzkázali, že mají vzít větší díl zodpovědnosti při
správě krajů. Přicházejí však komunisté teprve těmito volbami? Vždyť jsou tu stále, přítomni v parlamentu,
zastupitelstvech krajů a obcí, v komisích a výborech, v mnohých radách, občanských sdruženích a iniciativách,
prostě všude ve veřejném prostoru.
Přiznejme, že pro mnohé lidi, jimž srdce bijí nalevo, bylo zadostiučiněním poslouchat hodnocení
výsledků voleb z úst některých komentátorů, kteří dosud uměli jen dštít síru na komunisty a jejich politiku, pokud
vůbec o nich mluvili. A ejhle, »náhle« bez šklebu v tváři hovoří o »druhé nejsilnější politické straně«, hovoří o
tom, že mobilizační akce pravice proti návratu komunistů nezabírají a že »to, co dělá pravice deset let, zkrátka
nefunguje«.
Je to satisfakce pro ty, kteří stáli věrně s KSČM, i když neměla na růžích ustláno, a jsem přesvědčena,
že ti občané, kteří dali kandidátům KSČM v těchto volbách své hlasy, nehlasovali jen protestně proti stávající
pravici, nýbrž aktivně podpořili dlouhodobý politický program KSČM a její reálnou politiku, kterou mohli, a
mohou, již několik volebních období každodenně sledovat i prostřednictvím našeho deníku.
Zato na pravici již začalo sypání popela na hlavu. Nepřehlédnutelná postava ODS Alexandr Vondra,
jenž v boji o senátorské křeslo skončil v poli poražených, rozumuje nad tím, že je třeba »mít soucit se středními
třídami«, maskot TOP 09 Karel Schwarzenberg dokonce připouští, že »jsou jisté kroky v sociální oblasti, které
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bychom měli trochu zmírnit, protože jsme neodhadli správně, jaké to bude mít dopady«. Konečně, že se
probudil! Prý už o tom řekl i Kalouskovi... Na hřebíček uhodil senátor občanských demokratů Jiří Oberfalzer.
Reformní politika vlády je velmi nepopulární, říká. Tak ať je populární, říkám já. Vždyť pokud je nezanedbatelné
části společnosti zle, pokud se v důsledku »reforem« prohlubují sociální rozdíly mezi lidmi a opravdu velká část
občanů pociťuje hlubokou nespravedlnost, nelze považovat takový vládní program za správný. Za to občané
vystavili pravici nelichotivé vysvědčení. Po právu.
Nyní není vyššího úkolu pro levici, než neprohospodařit důvěru voličů a pokračovat s chladnou hlavou a
čistýma rukama v zodpovědné prolidové politice.
Foto popis|
_

Je to tragédie, naříká ODS. Nečas pod křížovou palbou
15.10.2012

Mladá fronta DNES str. 02
Antonín Viktora_

Volby_

Premiér Petr Nečas je v defenzivě. Členy ODS
pobouřilo jeho vysvětlení volební porážky, „rebelové“ volají po návratu Václava Klause. Debakl může uspíšit
Nečasův pád.
Výsledek voleb je tak jasný, jednoznačný a srozumitelný, že žádné složité interpretace k němu nejsou nezbytné,
pravil včera prezident Václav Klaus.
Jasně to pochopili i někteří občanští demokraté, kteří v sobotu přijeli sledovat výsledky krajských voleb
do pražské stranické centrály. „Je to prostě prohra,“ konstatoval suše ministr spravedlnosti Pavel Blažek.
Pražský primátor Bohuslav Svoboda zvolil rovnou slovo „tragédie“.
Do širší analýzy se však musel pustit premiér Petr Nečas, který podle svých slov neúspěch očekával.
Vysvětluje ho „železným pravidlem politických cyklů“. „Ukázalo se, že strana, která nese vládní odpovědnost,
prohrává krajské volby. V letech 2000 a 2004 to potkalo sociální demokracii, před čtyřmi lety a nyní jsme na
nepopulární, ale nezbytné reformy doplatili my,“ uvedl. V tom má sice Nečas pravdu, jeho teze však úplně
nevysvětluje, proč byla víkendová porážka ODS v krajských volbách tak drtivá. V roce 2008 jeho strana rovněž
neuspěla, opoziční ČSSD tehdy populisticky nalákala voliče na slib, že zruší „julínkovné“ - vládou čerstvě
zavedené poplatky ve zdravotnictví. Letos opozice žádný podobný megaslib ani nemusela vymýšlet. ODS
přesto nevídaně propadla. Volilo ji o 363 tisíc lidí méně než před čtyřmi roky, v krajských zastupitelstvech přišla
o 78 mandátů, má minimální šanci, že by se někde mohla stát součástí koalice. Výsledek 12,28 procenta je pro
ODS nejhorší v celé její historii.
Nečas na odstřel?
Petr Nečas má důvod být nervózní. Volební propadák může vést k jeho pádu jak z pozice premiéra, tak z postu
šéfa své strany. Podle informací MF DNES je mnoho regionálních šéfů strany roztrpčeno. Nečasovo vyjádření,
že za porážku nesou odpovědnost především oni a jejich lídři, je pobouřilo.
„Mám negativní ohlasy od členů strany, že se premiér k výsledku voleb nepostavil tak, jak měl,“ hlásí z Teplic
senátor Jaroslav Kubera.
Rebelové, kteří odmítají podpořit daňovou reformu a drží tak v rukou osud jeho vlády, pochopitelně viní
z porážky Nečase. „Jasně se ukazuje, že cestou k úspěchu není opouštění našeho programu, ale naopak
důsledné trvání na principech ODS,“ komentoval volby vůdce vzbouřenců, poslanec Petr Tluchoř. „Důvodem v
žádném případě není břímě vládní politiky a reforem, ale plíživé vyklízení prostoru na pravé straně politického
spektra a ideová schizofrenie našeho konání,“ přidává se Boris Šťastný. ODS a celá pravice jsou podle něj v
takové krizi, že už je může zachránit jen Václav Klaus.
„Jako zakladatel a ideový otec ODS by byl tou pravou zárukou zachovávání nejzákladnějších principů
naší strany,“ volá Šťastný po návratu prezidenta do funkce čestného předsedy.
Stále více se ukazuje, že nespokojeným poslancům ODS jde o sestřelení Nečase. Propadák v krajských
volbách jim určitě může posloužit jako vítaný argument. „Určitě nastane pokus obměnit vedení ODS, ale podle
mě nebude úspěšný,“ míní senátor Jiří Oberfalzer.
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Nečas v těchto dnech opravdu hraje o všechno. Rebelové mohou příští týden zaříznout vládu při
projednávání rozpočtu, důchodové reformy nebo zvýšení daní ve Sněmovně. Zcela jistě se pokusí za tři týdny
zaútočit na Nečase na volebním kongresu ODS.
Pád vlády a předčasné volby by však ODS na dlouhou dobu vyhnaly do opozice. Rebelům by se tak
nejvíce líbilo, kdyby se vláda udržela, ale bez Nečase. Dosud pro to neměli dostatečnou podporu. Zda jim ji
přinese čerstvý volební debakl, se těžko odhaduje. Strach z toho, že by strana dopadla v předčasných volbách
stejně špatně jako nyní v krajích, může nahrávat oběma stranám.
„Vždycky jsem říkal, že strana by se měla vyvarovat sebevražedného algoritmu, který bude říkat, že její
premiér vždy dostává pouze dva roky, protože pak se čeká na výsledky krajských voleb a na to, zda bude, nebo
nebude pokračovat,“ brání svou pozici Nečas s tím, že porážka v krajských volbách není důvodem k jeho
rezignaci.
Při vysvětlování příčiny volební porážky uvnitř ODS to však Nečas nebude mít jednoduché. „Důvodů
naší porážky je bezpochyby více než jen nepopulární reformy. Teď je čas, abychom si to v ODS otevřeně
vyříkali,“ říká ministr průmyslu a jeden z kandidátů do nového vedení ODS Martin Kuba.
Mezi důvody porážky, které připouští i Nečas, je rozhádanost ODS a fakt, že jí voliči neodpouštějí
korupční skandály. A nevěří jí, že boj s korupcí myslí vážně, o čemž svědčí i vítězství Jiřího Pospíšila v Plzni.
Ministra spravedlnosti vyhodil Nečas z vlády v době, kdy žalobci ztratili strach z „velkých ryb“.
***
FAKTA
Historický debakl
Výsledky ODS ve sněmovních
a krajských volbách:
1992* 29,73 %
1996 29,62 %
1998 27,74 %
2000** 23,80 %
2002 24,47 %
2004** 36,35 %
2006 35,38 %
2008** 23,57 %
2010 20,22 %
2012** 12,28 %
* volby do České národní rady
** krajské volby
Hlasy pro ODS v krajských volbách
2008 687 tisíc
2012 324 tisíc
úbytek 363 tisíc
Senátní volby
(kandidáti ve 2. kole)
ČSSD 23
KSČM 12
ODS 10
nezávislí 2
KDU-ČSL v koalici 2
KDU-ČSL 1
TOP 09 a STAN 1
STAN a HOPB 1
Ostravak 1
Strana zelených 1
10 hlavních zpráv 1. ČSSD a KSČM mají většinu v 11 krajích Když budou chtít vládnout, kromě Libereckého a
Zlínského kraje jim v tom nikdo nezabrání. ČSSD a KSČM mají většinu v 11 ze 13 krajů.
2. ČSSD vyhrála, ale ztratila statisíce hlasů ČSSD vyhrála volby v 9 ze 13 krajů. Oproti minulým volbám ztratila
čtyři kraje, 12 procent hlasů, 423 tisíc voličů a 75 mandátů. 3. KSČM dvakrát vyhrála, devětkrát byla druhá Pro
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komunisty jsou krajské volby mezníkem. Na Ústecku a Karlovarsku vyhráli, v devíti krajích byli druzí. Proti
minule jim přibylo 5 % hlasů, 100 tisíc voličů a 68 mandátů. 4. Debakl vládních stran ODS a TOP 09 ODS
dostala jen 12 procent hlasů, oproti minule ztratila 11 %, 363 tisíc voličů a 78 mandátů. TOP 09 má jen přes 6
procent, v několika krajích těsně přelezla volební hranici, ve čtyřech skončila pod ní. 5. Prohry exšéfů ČSSD
Paroubka a Zemana Jiří Paroubek i Miloš Zeman po rozchodu s ČSSD bývalé straně škodili, jak mohli.
Paroubkův LEV 21 ve volbách pohořel, Zemanova SPOZ „přelezla“ hranici ve dvou krajích. 6. Návrat lidovců s
novým lídrem Po krachu v parlamentních volbách v roce 2010, kdy KDU-ČSL vypadla ze Sněmovny, se lidovci s
novým předsedou Pavlem Bělobrádkem vrátili na scénu. Na jižní Moravě a Zlínsku mají šanci vládnout. 7. První
kolo voleb do Senátu pro levici Oranžový Senát bude ještě oranžovější, ČSSD má spolu s komunisty naději na
ústavní většinu. 8. Kontroverzní figury uspěly Exšéf lidovců vyšetřovaný kvůli korupci Jiří Čunek vyhrál 1. kolo
senátních voleb, stejně jako podnikatel Tomio Okamura. Mají i společné téma - vystěhování Romů. 9. Hlasy
bojovníkovi proti korupci Libor Michálek, vyhozený ministrem Drobilem (ODS) z práce poté, co upozornil na
korupční nabídku, vyhrál 1. kolo voleb v Praze 2. 10. Bobošíková ani Babiš v Senátu nebodovali Kostýmky Jany
Bobošíkové ani peníze miliardáře Andreje Babiše na voliče nezabraly. Jejich kandidáti v Senátu nebudou.
Krajské volby (získané hlasy v procentech)
23,58
ČSSD
20,43
KSČM
12,28
ODS
6,63
TOP 09 a STAN
5,82
ČSL KDU
Foto popis| Ještě horší, než čekali Špičky ODS ve volebním štábu strany opařeně sledují výsledky krajských a
senátních voleb. (Zleva) členka výkonné rady Aleksandra Udženija, místopředseda ODS a bývalý ministr
životního prostředí Pavel Drobil, jeho nástupce Tomáš Chalupa (v popředí) a zcela vpravo premiér a předseda
ODS Petr Nečas.
Foto autor| Foto: Jan Zátorský, MF DNES
_

Všichni politici dostali na frak, všichni jsme dostali na frak (Jiří Selucký)
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Politici dostali na frak, odneseme to úplně všichni
Zopakujeme si fakta: ODS přišla o 78 mandátů, ČSSD o 75, komunisté 68 získali. Na počet voličů ztratily
všechny parlamentní strany, ve srovnání s volbami do sněmovny 2010 přišly celkem o 2 miliony hlasů. Zdá se,
že většina voličů alternativu stále hledá. Politici se vymlouvají, jiní s tím nechtějí nic mít, další jásají a těší se na
rozdílení křesel a pašalíků. Zdá se, že chybí sebereflexe a převzetí odpovědnosti. Pokračuje se ve výmluvách a
mlžení.
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Vládní ODS a TOP 09 již přiznaly porážku, byť jejich čelní představitelé shodně tvrdí, že jde o pochopitelnou
daň za nepopulární reformy: Vedení strany nese podle Nečase odpovědnost především za sněmovní volby,
není proto důvod, proč sahat ke změnám, uvedl Nečas. Ten dále připomněl, že podobný propad zaznamenala
svého času i ČSSD. Výsledek voleb je důsledkem nepopulárních reforem.
„Zcela jistě neprospívá volebnímu výsledku reformní politika vlády, která je velmi nepopulární. Neprospívá nám
ani jednání skupinky poslanců, kteří se rozhodli vymáhat změny v situaci, kdy nejsou změny možné,“ zkritizoval
rebely v ODS senátor Jiří Oberfalzer (ODS). Rebelové mají jiný názor: „Jasně se ukazuje, že cestou k
úspěchu není opouštění našeho programu, ale naopak důsledné trvání na principech ODS ve spojení se silnými
osobnostmi. ODS musí obnovit důvěru občanů v pravicovou politiku a získat si zpět důvěru občanů,“ napsal
Tluchoř. Neúspěch ve volbách podle něj není chybou kandidátů ODS. Poslanec ODS Boris Šťastný
samozřejmě v takové situaci svoji stranu tvrdě kritizoval. "Odmítám interpretaci, že výsledek voleb je reakce na
vládní politiku a reformy. Je to přesně naopak. Kdyby ODS dělala ve vládě pravicové reformy, tak nás skalní
voliči podrží. Jenže naši skalní voliči nepřišli k volbám a levicoví voliči nás nikdy nevolili," řekl Právu Šťastný.
Také TOP 09 vyplodila několik pozoruhodných výroků: Člověk se musí umět smířit i s prohrou, ale jako vládní
strana jsme nemohli čekat více. Také jsme měli více skandálů, než jsem čekal“. Snad se z toho voliči poučí a
budou příště volit demokratické strany a mezi nimi i nás,“ uvedl Schwarzenberg. A samozřejmě jako vždy
glosující Kalousek, se snahou o bonmot v tomto čase poněkud nemístnou: "Opravdu slavit se dnes bude jen v
ulici Politických vězňů (ulice, kde sídlí KSČM ), kdo však jistě slavit nebude, budou ti političtí vězni," uvedl
Kalousek.
A jako dovršení všeho volání po zjevení se boží osoby, která za stávající politiky všechno vyřeší: „Václav Klaus
jako zakladatel a ideový otec ODS by byl tou pravou zárukou zachovávání nejzákladnějších principů naší
strany. Už se nejedná jenom o ODS jako takovou, ale o to, zda pravice zůstane v ČR relevantní politickou silou.
Občanská demokratická strana byla unikátním pravicovým liberálně-konzervativním projektem s jasně
definovaným souborem idejí. Kdo jiný než on by nám měl pomoci vrátit se ke kořenům. Kdo jiný než on by měl
pomoci resuscitovat na půl mrtvou pravici v naší zemi,“ uvedl Šťastný.
ČSSD ústy svých představitelů v několika variantách pochopitelně jásá nad volebními výsledky a požaduje
rozpuštění sněmovny a mimořádné volby.
Vážení politici. Chtěl bych vám říct, že to, co předvádíte je jenom další díl vaší od voličů odtržené reality show.
Prohráli jste všichni (tím jak mizerně děláte politiku) a bohužel, prohráli jsme s vámi i my všichni občané ČR, ať
už si to uvědomujeme nebo ne, protože prohrává důvěra v systém, důvěra v demokracii. Prohráli i ti, kteří dnes
jásají nad výsledky, nejspíš jim to časem dojde v realitě vlády KS +SocDem.
ČSSD má pravdu, měla by se rozpustit sněmovna a uspořádat nové volby, ale aby to dávalo smysl, museli by
kandidovat jiné osobnosti. Museli by také kandidovat do systému, který má podstatnou samočistící schopnost,
tvrdou politickou a reálnou trestněprávní odpovědnost.
Na závěr poslední citát: „Kdybych byl mladší, tak bych emigroval,“ popsal své pocity z výsledků voleb herec a
dabér Ladislav Županič, který ve volebním obvodě č. 62 na Prostějovsku nepostoupil do druhého kola senátních
voleb.

URL| http://selucky.blog.idnes.cz/c/294649/Vsichni-politici-dostali-na-frak-vsichni-jsme-dostali-na-frak.html
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Zopakujeme si fakta: ODS přišla o 78 mandátů, ČSSD o 75, komunisté 68 získali. Na počet voličů ztratily
všechny parlamentní strany, ve srovnání s volbami do sněmovny 2010 přišly celkem o 2 miliony hlasů. Zdá se,
že většina voličů alternativu stále hledá. Politici se vymlouvají, jiní s tím nechtějí nic mít, další jásají a těší se na
rozdílení křesel a pašalíků. Zdá se, že chybí sebereflexe a převzetí odpovědnosti. Pokračuje se ve výmluvách a
mlžení.
Vládní ODS a TOP 09 již přiznaly porážku, byť jejich čelní představitelé shodně tvrdí, že jde o pochopitelnou
daň za nepopulární reformy: Vedení strany nese podle Nečase odpovědnost především za sněmovní volby,
není proto důvod, proč sahat ke změnám, uvedl Nečas. Ten dále připomněl, že podobný propad zaznamenala
svého času i ČSSD. Výsledek voleb je důsledkem nepopulárních reforem.
„Zcela jistě neprospívá volebnímu výsledku reformní politika vlády, která je velmi nepopulární. Neprospívá nám
ani jednání skupinky poslanců, kteří se rozhodli vymáhat změny v situaci, kdy nejsou změny možné,“ zkritizoval
rebely v ODS senátor Jiří Oberfalzer (ODS). Rebelové mají jiný názor: „Jasně se ukazuje, že cestou k
úspěchu není opouštění našeho programu, ale naopak důsledné trvání na principech ODS ve spojení se silnými
osobnostmi. ODS musí obnovit důvěru občanů v pravicovou politiku a získat si zpět důvěru občanů,“ napsal
Tluchoř. Neúspěch ve volbách podle něj není chybou kandidátů ODS. Poslanec ODS Boris Šťastný
samozřejmě v takové situaci svoji stranu tvrdě kritizoval. "Odmítám interpretaci, že výsledek voleb je reakce na
vládní politiku a reformy. Je to přesně naopak. Kdyby ODS dělala ve vládě pravicové reformy, tak nás skalní
voliči podrží. Jenže naši skalní voliči nepřišli k volbám a levicoví voliči nás nikdy nevolili," řekl Právu Šťastný.
Také TOP 09 vyplodila několik pozoruhodných výroků: Člověk se musí umět smířit i s prohrou, ale jako vládní
strana jsme nemohli čekat více. Také jsme měli více skandálů, než jsem čekal“. Snad se z toho voliči poučí a
budou příště volit demokratické strany a mezi nimi i nás,“ uvedl Schwarzenberg. A samozřejmě jako vždy
glosující Kalousek, se snahou o bonmot v tomto čase poněkud nemístnou: "Opravdu slavit se dnes bude jen v
ulici Politických vězňů (ulice, kde sídlí KSČM ), kdo však jistě slavit nebude, budou ti političtí vězni," uvedl
Kalousek.
A jako dovršení všeho volání po zjevení se boží osoby, která za stávající politiky všechno vyřeší: „Václav Klaus
jako zakladatel a ideový otec ODS by byl tou pravou zárukou zachovávání nejzákladnějších principů naší
strany. Už se nejedná jenom o ODS jako takovou, ale o to, zda pravice zůstane v ČR relevantní politickou silou.
Občanská demokratická strana byla unikátním pravicovým liberálně-konzervativním projektem s jasně
definovaným souborem idejí. Kdo jiný než on by nám měl pomoci vrátit se ke kořenům. Kdo jiný než on by měl
pomoci resuscitovat na půl mrtvou pravici v naší zemi,“ uvedl Šťastný.
ČSSD ústy svých představitelů v několika variantách pochopitelně jásá nad volebními výsledky a požaduje
rozpuštění sněmovny a mimořádné volby.
Vážení politici. Chtěl bych vám říct, že to, co předvádíte je jenom další díl vaší od voličů odtržené reality show.
Prohráli jste všichni (tím jak mizerně děláte politiku) a bohužel, prohráli jsme s vámi i my všichni občané ČR, ať
už si to uvědomujeme nebo ne, protože prohrává důvěra v systém, důvěra v demokracii. Prohráli i ti, kteří dnes
jásají nad výsledky, nejspíš jim to časem dojde v realitě vlády KS +SocDem.
ČSSD má pravdu, měla by se rozpustit sněmovna a uspořádat nové volby, ale aby to dávalo smysl, museli by
kandidovat jiné osobnosti. Museli by také kandidovat do systému, který má podstatnou samočistící schopnost,
tvrdou politickou a reálnou trestněprávní odpovědnost. http://selucky.blog.idnes.cz/c/269567/Halooo-vy-tamnahore-slysite.html
Na závěr poslední citát: „Kdybych byl mladší, tak bych emigroval,“ popsal své pocity z výsledků voleb herec a
dabér Ladislav Županič, který ve volebním obvodě č. 62 na Prostějovsku nepostoupil do druhého kola senátních
voleb.

URL| http://selucky.blog.idnes.cz/c/294649/Politici-dostali-na-frak-odneseme-to-uplne-vsichni.html
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Senát zůstane levicový, ODS hrozí drtivá porážka
13.10.2012

lidovky.cz str. 00 Lidovky / Zprávy z domova_
Lidové noviny, Vladimír Křivka_

Monopol kandidátů velkých stran v prvním kole senátních voleb narušují pouze vybraní jednotlivci: o křeslo v
horní komoře se utká například whistleblower Libor Michálek, horolezec Leopold Sulovský či bývalá členka
ústavního soudu Eliška Wagnerová.
Naděje vládnoucí koalice, že po třetinové obměně Senátu ztratí levice v horní komoře pohodlnou většinu, se
rozplývá. Průběžné součty naznačují, že kandidáti sociální demokracie postoupí do druhého kola ve většině
obvodů, kde se aktuálně volí.
A třeba v Karviné (senátor Petr Vícha) či Prostějově (senátorka Božena Sekaninová) útočí kandidáti za
socialisty na výhru už v prvním kole. ČSSD přitom obhajuje pouze pět mandátů.
Naopak občanští demokraté musí počítat s výrazným ústupem z pozic. Výsledky zatím naznačují, že
nepostoupí do druhého kola ani v tolika obvodech, kolik mandátů obhajují. Tedy konkrétně v číslech: mandát
končí 13 senátorům, na postup do rozstřelu mají reálnou šanci kandidáti za ODS v devíti obvodech. A favority
pro druhou část volby jsou přitom maximálně v pěti regionech. „Solidní výsledek je minimálně osm křesel,“ říká
přitom Jiří Oberfalzer, člen senátorského klubu ODS.
Až patnáct soubojů ve druhém kole pak čeká KSČM. Oproti obhajobě jediného končícího mandátu tak
komunisty možná čeká razantní posílení. „Na převzetí takové odpovědnosti jsme připraveni,“ řekl serveru
Lidovky.cz šéf strany Vojtěch Filip.
Úspěch velkých stran dosud narušují pouze vybrané známé tváře. Například někdejší vicepremiér Topolánkovy
vlády Jiří Čunek (KDU-ČSL), který má šanci zvítězit dokonce již v prvním kole. Bodoval i horolezec Leopold
Sulovský, který kandiduje za Hnutí Ostravak. Do politiky chce dle svých slov vrátit především etiku.
Na Praze 2 zase slaví vítězství někdejší šéf fondu pro životní prostředí Libor Michálek. Nakročeno do horní
komory má v Brně-město i bývalá místopředsedkyně ústavního soudu Eliška Wagnerová v dresu zelených. Do
druhého kola senátních voleb za Prahu 4 zase postoupila Eva Syková (ČSSD), která porazila dosavadního
senátora Tomáše Töpfera (ODS).

URL|
http://www.lidovky.cz/senat-zustane-levicovy-ods-hrozi-drtiva-porazka-f6o/ln_domov.asp?c=A121013_164921_ln_domov_sm
_

V centrále ODS vládne skepse, úvodní optimismus odvál úspěch levice
13.10.2012

novinky.cz str. 00
Jan Martinek_

Domácí_

Zatímco těsně po uzavření volebních místností byli ještě představitelé ODS relativně optimističtí, s přibývajícími
výsledky na ně začala padat skepse.
Zdroj z ODS ještě krátce po 14:00 novinářům sdělil, že vládní strana má reálnou šanci vyhrát až v pěti krajích.
Za několik málo hodin to ale vypadalo, že občanští demokraté s bídou uhájí Plzeňský kraj, kde boduje odvolaný
exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
"Každá strana, která nese vládní zodpovědnost, to má v krajských volbách těžké. Byla to ČSSD v roce 2004,
ODS v roce 2008 a teď uvidíme, jak to dopadne v roce 2012," přiznal kolem 16:00 místopředseda ODS a
volební manažer strany Pavel Drobil, který přišel mezi novináře rovnou několikrát. Ukázali se i senátor Jiří
Oberfalzer, který zkritizoval stranické rebely, a europoslanec Jan Zahradil.Vedení ODS je samozřejmě za
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výsledek krajských a senátních voleb odpovědné, ale větší zodpovědnost nesou jednotliví kandidáti do krajů a
do Senátu.Pavel Drobil
Všichni zmínění svorně tvrdili, že špatný výsledek krajských voleb neznamená automaticky rezignaci vedení.
"Vedení ODS je samozřejmě za výsledek krajských a senátních voleb odpovědné, ale větší zodpovědnost
nesou jednotliví kandidáti do krajů a do Senátu. Nejužší vedení je vždy zodpovědné za volby parlamentní," řekl
novinářům Drobil a podobně mluvil i Zahradil. Senátor Oberfalzer zase připomněl, že totálně prohrané krajské
volby v roce 2008 tehdejší předseda Mirek Topolánek ustál. "I když bych měl říct, že nezaslouženě," dodal
Oberfalzer.
Premiér Petr Nečas dorazil až před 17:00. Zástupci médií na něj čekali v prostorách pro novináře, kde se v
odpoledních hodinách podávalo i pivo, thajské kuřecí nudličky s rýží a špenátové lasagne.Neutěšený pohled
Další poslanci a senátoři za ODS sledovali průběh vyhlašování voleb doma. "Co se týká krajských voleb, tak
kromě Plzeňského kraje ten pohled není utěšený. Senátní volby zatím tak zle nevypadají. Jedná se ale o
předběžné výsledky, takže s hodnocením bych počkala až na kompletní čísla a u senátních voleb bude
samozřejmě rozhodující druhé kolo," napsala Právu poslankyně ODS za Liberecko Ivana Weberová.
"Mnoho neplatných hlasů, škoda," komentoval teplický primátor a senátor Jaroslav Kubera.
"Průběžnými výsledky ODS jsem zklamán. Předvídal jsem úspěch Jiřího Pospíšila v Plzni. Pro mě osobně nic
nekončí, politika je běh na dlouhou trať," napsal Právu senátor ODS Karel Šebek.
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V sobotu ve 14 hodin se ve většině obvodů uzavřely volební místnosti a začalo sčítání hlasů do krajských
zastupitelstev. Skončilo rovněž první kolo doplňovacích voleb do horní komory, které se konaly ve 27 senátních
obvodech.
22:00 - Uzavřely se volební místnosti i v posledních devíti obcích v zemi, kde se volilo i do obecního
zastupitelstva.
21:44 - Šéf ČSSD Bohuslav Sobotka na závěrečné tiskové konferenci v Lidovém domě vyzval vedení ODS a
TOP 09 k dohodě na rozpuštění Sněmovny a uspořádání předčasných voleb. Sobotka také informoval, že už
hovořil s většinou volebních lídrů ČSSD. Očekává, že jednání o krajských koalicích nebudou ukončeny před
druhým kolem senátních voleb, které se koná příští týden. Z hlediska programových priorit jsou podle Sobotky
pro jeho stranu nejbližšími spojenci komunisté a lidovci. Koalice zejména s ODS vedení ČSSD odmítá.
20:52 - Vítězní sociální demokraté získali na jihu Čech osmnáct mandátů, druzí komunisté třináct, nové
středopravé uskupení Jihočeši 2012 devět, ODS osm, KDU-ČSL čtyři a TOP 09 tři.
„Samozřejmě, že nás těší, lidé ocenili náš program a to, že to co jsme před čtyřmi roky deklarovali, téměř bez
výhrad dodrželi,“ konstatoval dosavadní hejtman a lídr vítězů Jiří Zimola. Spokojený je i lídr KSČM, poslanec
Petr Braný. Komunisté proti roku 2008 posílili o tři mandáty, ale hlavě, jak zdůraznil, získali bezmála o pět tisíc
hlasů více. Spokojení jsou i Jihočeši 2012. Hnutí starostů a některých bývalých členů ODS ziskem dokázalo
porazit ODS.
20:50 - „O budoucí koalici již určitou představu máme. V neděli zasedne poprvé náš klub zastupitelů a v pondělí
zahájíme jednání se stranami zastoupenými v novém krajském zastupitelstvu. Ve hře jsou dvě možnosti. Buď
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koalici vytvoříme s KSČM, nebo s ODS a KDU-ČSL, která šla do voleb spolu se Stranou zelených,“ řekl Právu
krátce po sečtení hlasů olomoucký volební lídr ČSSD Jiří Rozbořil.
20:45 - Slabé výsledky Strany práv občanů - zemanovců (SPOZ) ve volbách do krajských zastupitelstev a do
Senátu stranické vedení nepříjemně překvapily. "Upřímně řečeno jsem tím, jak jsme dopadli, zklamán," uvedl
předseda strany Vratislav Mynář.
SPOZ překročila pětiprocentní limit v krajských volbách pouze ve Zlínském (7,2 procenta) a v Pardubickém kraji
(5,3 procenta),
20:40 - V Ústeckém kraji vyhrála krajské volby KSČM (25,26 %) s velkým náskokem před ČSSD (16,13 %).
Předseda krajské organizace a zároveň lídr kandidátky vítězné strany Oldřich Bubeníček takový náskok
nečekal.
„Jsou jiné a pro nás ještě příznivější než jaké ukazovaly předvolební průzkumy, které nepočítaly s tak rozdílnou
porážkou pravice. Více než o kraji byly ale tyto volby o celostátní politice. Lidé mají dost Nečasovy vlády a
výsledky jsou odrazem nálady ve společnosti,“ řekl Právu Bubeníček.
Hlavním partnerem pro koalici je podle něj ČSSD. „Logicky bychom měli předně jednat s levicovou stranou a
myslím si, že by mohlo dojít k dohodě.
20:34 - V Liberci už začal povolební vyjednávání. Lídr vítězného uskupení Starostové pro Liberecký kraj Martin
Půta už zahájil povolební vyjednávání s dalšími stranami.
Po jednání s ODS dorazili přímo do libereckého volebního štábu starostů zástupci Změny pro Liberecký kraj v
čele s exprimátorem Janem Korytářem. Půta bude vyjednávat i s KSČM, která se umístila na druhém místě.
Martin Půta (třetí zleva)
FOTO: Jaroslav Švehla, Právo
„Když jsem Vám říkal, že můžeme ve volbách dosáhnout 20 procent, nevěřil jsem tomu,“ přiznal s úsměvem v
přípitku se stranickými kolegy Půta, jehož uskupení podle neoficiálních výsledků získalo přes 22 procent a z
celkových 45 mandátů 13 křesel.
20:31 - Rebelující poslanec ODS Petr Tluchoř okomentoval výsledek voleb na Facebooku. Kriticky poznamenal,
že cestou k úspěchu není opuštění programu občanských demokratů. Právě z toho rebelové obviňují vedení
ODS v čele s Petrem Nečasem.
„Jasně se ukazuje, že cestou k úspěchu není opouštění našeho programu, ale naopak důsledné trvání na
principech ODS ve spojení se silnými osobnostmi. ODS musí obnovit důvěru občanů v pravicovou politiku a
získat si zpět důvěru občanů,“ napsal Tluchoř. Neúspěch ve volbách podle něj není chybou kandidátů ODS.
Předseda ODS Petr Nečas s poslancem Borisem Šťastným.
FOTO: Milan Malíček, Právo
20:28 - Poslanec ODS Boris Šťastný svoji stranu tvrdě kritizoval. "Odmítám interpretaci, že výsledek voleb je
reakce na vládní politiku a reformy. Je to přesně naopak. Kdyby ODS dělala ve vládě pravicové reformy, tak nás
skalní voliči podrží. Jenže naši skalní voliči nepřišli k volbám a levicoví voliči nás nikdy nevolili," řekl Právu
Šťastný.
20:25 - Ve volebním obvodu č. 2 na Sokolovsku do druhé kola senátních voleb postoupili starosta Sokolova
Zdeněk Berka (ČSSD) s 29,21 procenta a komunista Jiří Holan se ziskem 21,52 procenta.Opravdu slavit se
dnes bude jen v ulici Politických vězňů, kdo však jistě slavit nebude, budou ti političtí věznimístopředseda TOP
09 Miroslav Kalousek
„Výsledek voleb mě překvapil,“ uvedl Berka, kterého postup potěšil. „Jsem rád, že jsme v druhém kole oba
levicoví kandidáti. Pro mě je to překvapení, protože jsem si myslel, že skončím třetí či čtvrtý,“ uvedl Holan.
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20:16 - Ministr financí a první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek glosoval úspěch komunistů.
"Opravdu slavit se dnes bude jen v ulici Politických vězňů (ulice, kde sídlí KSČM, pozn. red.), kdo však jistě
slavit nebude, budou ti političtí vězni," uvedl Kalousek.
Miroslav Kalousek (TOP 09)
FOTO: Petr Horník, Právo
20:14 - V Benešově se o post senátora podle všeho utkají Karel Šebek za ODS a Luděk Jeništa za TOP 09 a
STAN. Sečteno je zde 99,2 hlasů.
20:10 - Sečteno je již 99,9 procenta volebních okrsků. Na konečné výsledky stále čekáme rovněž ze tří
senátních obvodů.
20:05 - "Volby se vyznačovaly malou účastí a vesměs špatným výsledkem pro zaběhlé strany, s výjimkou
komunistů, kteří nenesli přes dvacet let vládní odpovědnost. Chyba je v některých politicích a stranách, ne v
demokracii," okomentovala volby vicepremiérka Karolína Peake, jejíž strana LIDEM bude mít ustavující sjezd v
listopadu.
19:59 - Jiří Pospíšil, který s ODS zvítězil v Plzeňském kraji, nevylučuje ani odchod do opozice. Nejprve je
připraven jednat se všemi demokratickými stranami. „Jsme připraveni vést debatu se sociální demokracií o
velké koalici. S komunisty jednat odmítám,“ zdůraznil Pospíšil.
19:57 - Sociální demokraté si v Lidovém domě připili na výsledek krajských a senátních voleb. Potvrdili, že je
definitivně pryč éra expředsedy Jiřího Paroubka, kdy bylo v roce 2010 u příležitosti sněmovních voleb
přichystáno k přípitku francouzské šampaňské. V sobotu dala ČSSD přednost českému sektu.
Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka hodnotí volby; ZDROJ: Novinky
19:55 - V Moravskoslezském kraji se do krajského zastupitelstva dostala někdejší senátorka, starostka
ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky Liana Janáčková, která jako lídr kandidátky dotáhla na kraj
Nezávislé.
"Jsem hrozně ráda, že to tak dopadlo. Překvapily mě preferenční hlasy, znamená to, že podle voličů mám i po
23. letech v komunální politice stále co říct," okomentovala výsledek voleb, ve kterých nezávislí získali téměř 6
procent hlasů, což znamená 5 křesel v zastupitelstvu. "Zcela určitě budeme v opozici, chci ale dělat
konstruktivní opozici," slíbila.
19:50 - Šéf ODS v Libereckém kraji a prezidentský kandidát Přemysl Sobotka označil výsledek občanských
demokratů jako jasnou porážku a pogratuloval Starostům pro Liberecký kraj k vítězství. „Je to porážka. Kdo
bude tvrdit něco jiného, lže si do vlastní kuchyně,“ řekl Právu Sobotka.
Podle jeho slov je nutné analyzovat příčinu neúspěchu. „V této chvíli je zodpovědnost na celém vedení ODS.
Nejen v kraji ale i v grémiu a výkonné radě musí být vyvozeny závěry,“ prohlásil Sobotka.
Lídr KSČM Vojtěch Filip hodnotí volby; ZDROJ: Novinky
19:48 - Sociálním demokratům, kteří v Plzeňském kraji skončili za ODS těsně druzí, se do spojenectví s
modrými nechce. „Už před volbami jsem říkal, že nejsem příznivcem velkých koalic, a politik by se měl před i po
volbách vyjadřovat stejně. Pro velkou koalici nejsem,“ řekl Právu Milan Chovanec, lídr krajské ČSSD a stávající
hejtman.
Úspěch ODS označil za Pyrrhovo vítězství. Přes prvenství modrých má totiž v Plzeňském kraji jasnou většinu
levice, tedy ČSSD a KSČM.
19:39 - Kompletně sečtené hlasy jsou již ve 20 senátních obvodech.
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19:20 - Do druhého kola senátních voleb za Karvinou postoupili dosavadní senátor Petr Vícha za ČSSD a
komunistka Milada Halíková.
18:57 - Místopředseda KSČM Jiří Dolejš uvedl, že nyní by komunisté preferovali otevřené, nikoli tiché koalice.
"Je to na vyjednávání, ale doba se posunula a uvažování lidí o nás také. Otevřené koalice by tedy byly logické,
čistší a transparentnější řešení. Je namístě se bavit o tom, že by otevřené koalice mohly být četnější než dosud.
Co se týče hlasování do Senátu, tak Dolejše první místo v prvním kole senátních voleb v Praze 8 "mile potěšilo".
Nyní prý musí přesvědčit ostatní voliče, aby mu dali hlas.
18:52 - Předseda Strany práv občanů - zemanovci (SPOZ) Vratislav Mynář neskrýval nad volebním výsledkem
zklamání. Očekával, že SPOZ uspěje ve čtyřech krajích, podařilo se to ve dvou - Zlínském a Pardubickém. „Lhal
bych, kdybych řekl, že jsme spokojení,“ řekl Novinkám.
18:46 - „Nijak jsme nezazářili, ale náš výsledek je uspokojivá,“ zhodnotil volební výsledky své strany předseda
KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Podle Bělobrádka lidovci neztrácejí voliče. Výsledky naopak mohou
předznamenávat návrat strany do nejvyšší politiky.
18:41 - „Kdybych byl mladší, tak bych emigroval,“ popsal své pocity z výsledků voleb herec a dabér Ladislav
Županič, který ve volebním obvodě č. 62 na Prostějovsku nepostoupil do druhého kola senátních voleb.
Tam postoupila nynější senátorka Božena Sekaninová z ČSSD a kandidát KSČM Jaroslav Šlambor. „Lidé jsou
naštvaní, a zatímco KSČM i ČSSD má ukázněné voliče, kteří k volbám šli, tak příznivci ODS jsou naštvaní
dovnitř i ven a k volbám nešli. Výsledky KSČM jsou malá katastrofa,“ dodal herec.
18:32 - "Jsem rád, že KSČM potvrdila vzestup svých preferencí. Jsem příjemně překvapen prvním místem Jiřího
Dolejše tady v Praze v senátních volbách," řekl předseda KSČM Vojtěch Filip.
18:24 - Po sečtení 98,56 procenta volebních okrsků v Karlovarském kraji se do vedení znovu dostala KSČM
(22,9 %) před ČSSD (22,72 %). ODS je třetí se ziskem 9,76 procenta hlasů.
18:21 - Jediným regionem, kde průběžné výsledky ukazují na vítězství ODS, je Plzeňský kraj. Jak uznal i
předseda strany Petr Nečas, je to mj. zásluhou tamního lídra a bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila.
Jiří Pospíšil (ODS)
FOTO: Petr Horník, Právo
"Vnímám ta jako výraznou satisfakci," řekl Právu Pospíšil. „Je faktem, že když jsem nastupoval v červenci na
kandidátku, tak naše vnitrostranické preference ukazovaly, že sociální demokraté budou mít v kraji třicet procent
a ODS osmnáct. Takže se domnívám, že určitý vliv moje kandidatura na ten výsledek měla,“ podotkl Pospíšil.
18:15 - V obvodu Ostrava-město se ve druhém kole utkají Leopold Sulovský za Hnutí Ostravak, který získal
31,75 procenta hlasů a Karel Sibinský z ČSSD (31,49 procenta). Volební Účast byla 31,2 procenta.
Leopold Sulovský (Hnutí Ostravak)
18:12 - V krajských volbách již bylo sečteno přes 97 procent volebních okrsků.
18:08 - "Komunistické hlasy v Praze jsou ukazatelem toho, že voliči ztratili důvěru v etablované politické strany.
KSČM je pro ně taková pohádka. Většina z nich si nepamatuje, co to bylo za hrůzu. Já ano, já si toho užil dost,"
řekl novinářům k výsledkům voleb pražský primátor Bohuslav Svoboda.
18:07 - Místopředseda ČSSD a jihomoravský hejtman Michal Hašek označil výsledek pravice v regionu za
Waterloo. Zároveň neváhal vyzvat premiéra a předsedu ODS k podání demise. ČSSD v regionu získala 27
procent hlasů.
18:02 - Do druhého kola senátních voleb za Zlín postoupili podnikatel Tomio Okamura (nezávislý) a hejtman
Stanislav Mišák (ČSSD). ČTK to propočetla z údajů Českého statistického úřadu.
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Tomio Okamura
FOTO: fotobanka Profimedia
18:01 - Ve středních Čechách je po sečtení 92 procent okrsků ve vedení ČSSD (22 procent) před KSČM (21
procent). ODS má zatím necelých 18 procent a TOP 09 se Starosty přes 11 procent hlasů.
17:58 - Podle průběžných výsledků se zdá, že ČSSD postoupí do druhého kola 22 kandidátů. Komunisté by
mohli mít šance ve 13 případech a ODS v 10 případech.
17:54 - V doplňovacích volbách do Senátu již bylo sečteno přes 89 procent volebních okrsků. Kompletně
sečtené první kolo je zatím pouze v Praze.
17:50 - Do druhého kola senátních voleb za Třebíč postoupili Josef Zahradníček(KSČM) a František Bublan
(ČSSD). V Ostravě-městě postoupili Karel Sibinský (ČSSD) a Leopold Sulovský (Hnutí Ostravak). ČTK to
propočetla z průběžných údajů Českého statistického úřadu.
17:42 - Mateřskou stranu kritizoval i další rebel, exministr zemědělství Ivan Fuksa. "Je to těžká prohra! Je to
důsledek nedodržování volebního programu ODS. Vzpomínám, jak na prohrané volby reagovali předešlí
premiéři...," řekl Právu Fuksa. "Premiér Topolánek v roce 2008, kdy ODS prohrála krajské volby, ale měla
výsledky mezi 16 procenty až 33 procenty, dal svoji funkci k dispozici," dodal a naznačil tak, že by se podobně
mohl zachovat i současný premiér Petr Nečas.
17:41 - Zástupci skupiny "rebelů" v ODS si na pozadí nelichotivých výsledků pro stranu rýpli do stranického
vedení.
Ivan Fuksa (ODS)
FOTO: Jan Handrejch, Právo
"Je to drtivá prohra pravice. Voliči vytrestali ODS za nedodržení programu, ukazuje se, že není možné vládnout
v rozporu s danými sliby. Největšího podvodu, jakého se politik může dopustit, je podvod na voličích!" napsal
Právu poslanec Jan Florián, jeden ze šestice, která nepodpořila daňový balíček.
17:38 - Nejnapínavějším senátním obvodem je zatím Náchod. Lubomír Franz z ČSSD tam soupeří s
komunistkou Soňou Markovou. Franz má po sečtení 88 procent okrsků 16,46 procenta, Marková 16,18
procenta.
17:33 - Sečteno je již přes 89 procent okrsků. Čelní pozice v krajích se nemění. ODS vítězí na Plzeňsku,
komunisté na Ústecku a Starostové pro Liberecký kraj na Liberecku. Ve zbývajících krajích vítězí ČSSD před
komunisty. Pouze ve Zlínském kraji jsou druzí lidovci.
17:23 - ČSSD na jižní Moravě si může vybírat příštího koaličního partnera mezi stávajícími lidovci a KSČM. Lídr
kandidátky a stávající hejtman Michal Hašek zatím nechtěl sdělit, komu dá přednost, nicméně označil výsledek
za vynikající vysvědčení právě pro koalici s KDU-ČSL.
„Volební výsledek je vynikajícím vysvědčením pro dosavadní krajskou koalici ČSSD a KDU-ČSL. Jednat o
povolebním uspořádání budeme samozřejmě se všemi stranami, které zasednou v krajském zastupitelstvu,
nebudeme válcovat opozici, ale nabídneme jí spolupráci na řešení problémů kraje a jeho občanů,“ sdělil Hašek
Novinkám.
17:20 - Nízká volební účast Nečase nepřekvapila a označil ji za standardní. Ocenil průběžné vítězství
Plzeňském kraji, kde je lídrem exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Nečas s úsměvem připomněl, že pokud by
ministr zůstal ve vládě, nemohl by vést kandidátku a uspět.
17:15 - Vedení strany nese podle Nečase odpovědnost především za sněmovní volby, není proto důvod, proč
sahat ke změnám, uvedl Nečas. Ten dále připomněl, že podobný propad zaznamenala svého času i ČSSD.
Výsledek voleb je důsledkem nepopulárních reforem.
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Předseda ODS Petr Nečs
FOTO: Jan Handrejch, Právo
17:11 - Premiér a předseda ODS Petr Nečas označil výsledky voleb za vítězství levice a zároveň porážku
etablovaných stran. "Na tomto výsledku profitují protestní strany v čele s KSČM," dodal Nečas.
17:10 - Sociální demokraté nejpozději v neděli sdělí stanovisko, které kandidáty podpoří ve druhém kole
senátních voleb, které se konají za týden.
Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka ale už prohlásil, že jeho strana bude spíše podporovat kandidáty nevládních
stran, tedy i komunistů.
Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka (uprostřed), kandidát na prezidenta Jiří Dienstbier (vlevo) a předseda
stranického klubu Jeroným Tejc mohli být po volbách spokojeni.
FOTO: Milan Malíček, Právo
17:07 - Teplický primátor a stávající senátor Jaroslav Kubera má po sečtení 55 procent okrsků 40 procent hlasů.
Na druhé pozici je zatím Jaroslav Dubský se ziskem 20 procent.
17:01 - Ve Zlíně po sečtení dvou třetin hlasů boduje Tomio Okamura (31,11 %) před Stanislavem Mišákem z
ČSSD (24,71 %)
16:59 - Ústecký kraj je baštou komunistů. KSČM tam zatím při sečtení 69 procent okrsků získala přes 25
procent hlasů. ČSSD má 16 procent, Severočeši.cz 13 procent, ODS devět procent. Hnutí PRO! kraj zatím
získává téměř osm procent hlasů. Radikální DSSS ani Paroubkova NS-LEV21 podle všeho pětiprocentní hranici
nutnou pro vstup do zastupitelstva nepřekovají.
16:54 - Voliči podle šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky pochopili výzvu jeho strany a jasně vyjádřili svůj nesouhlas s
reformami prosazovanými ODS a TOP 09.
I přes úspěch KSČM podle Sobotky nadále platí, že ČSSD je na levici nejsilnější stranou. Šéf sociální
demokracie v této souvislosti ale zalitoval, že jeho strana prohrává s komunisty s větším odstupem v Ústeckém
a Libereckém kraji.
16:52 - V Plzeňském kraji vítězí ODS před ČSSD, KSČM a TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj. Sečteno je
80 procent okrsků.
16:45 - Komunisté podle průběžných výsledků vedou již pouze v Ústeckém kraji. V Plzeňském kraji vede ODS,
na Liberecku vítězí Starostové pro Liberecký kraj. Ve zbývajících krajích jsou na čele sociální demokraté.
Sečteno je 70 procent okrsků.
16:38 - V Praze 4 se ve druhém kole potkají kandidátka ČSSD Eva Syková a stávající senátor za ODS Tomáš
Töpfer. Syková získala 24,72 procenta hlasů, její protikandidát 23,67 procenta. Volební účast byla 31,48
procenta.[celá zpráva]
Eva Syková
16:33 - V Praze 2 se ve druhém kole senátních voleb utkají Libor Michálek a Stanislav Křeček. Michálek
kandiduje za koalici KDU-ČSL a České pirátské strany a v prvním kole získal 24,31 procenta hlasů. Stávající
poslanec ČSSD Křeček obdržel 17,82 procenta. Volební účast byla 27,66 procenta.
Libor Michálek
FOTO: Milan Malíček, Právo
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16:32 - V centrále TOP 09 na Malostranském náměstí se začínají smiřovat s hubenou nadílkou. Podle
předběžných výsledků topáci zcela propadnou ve volbách do Senátu, ani v krajích jim čísla příliš radosti
neslibují.
„Člověk se musí umět smířit i s prohrou, ale jako vládní strana jsme nemohli čekat více. Také jsme měli více
skandálů, než jsem čekal,“ řekl lehce zklamaný Schwarzenberg.
16:30 - V případě krajských voleb nechtějí komunisté nijak přeceňovat dosavadní údaje. Filip uvedl, že KSČM
má stanoveny vyjednávací týmy, které budou jednat v těch krajích, kde KSČM uspěla. „Nejde primárně o funkce
hejtmana, ale o stabilní vládnutí v krajích,“ uvedl místopředseda strany Jiří Dolejš.
16:29 - Do sídla ODS již měl dorazit předseda strany Petr Nečas.
16:27 - V senátním obvodu Brno-město zatím po sečtení 27 procent hlasů boduje kandidátka Zelených Eliška
Wagnerová (26,38 %) před kandidátkou ČSSD Stanislavou Slavíkovou (18,58 %).
16:19 - Do čela průběžného hlasování v Libereckém kraji se dostali Starostové pro Liberecký kraj. Sečteno je
tam 50 procent hlasů.
16:15 - V Praze 12 je rovněž sečteno. Ve druhém kole se utkají stávající senátor Tomáš Grulich (ODS), který
získal 20,02 % a František Adámek z ČSSD, který získal 17,33 %. Volební účast byla 29,68 procenta.
Tomáš Grulich
FOTO: Senát PČR
16:11 - Prvním senátním obvodem, kde je sečteno 100 procent hlasů je Praha 8. Ve druhém kole se utkají
komunista Jiří Dolejš (22,05) a kandidátka ODS Daniela Filipiová 21,71). V obvodu hlasovalo 29,13 procent
voličů.
Poslanec KSČM Jiří Dolejš
FOTO: Jan Handrejch, Právo
16:06 - V senátním obvodu Praha 4 vede po sečtení 60 procent kandidátka ČSSD Eva Syková (24,78 %) před
Tomášem Töpferem (23,90 %).
16:05 - "Toto jméno nebudu žádným způsobem komentovat. Politik musí být profesionál a ode mě by to mohlo
být znít osobně," komentoval preference Libora Michálka Drobil.
16:01 - Do druhého kola senátních voleb za Prahu 12 postoupili Tomáš Grulich (ODS) a František Adámek
(ČSSD). ČTK to propočetla z údajů Českého statistického úřadu.
15:59 - "Co se týče krajských voleb, musíme si počkat na větší počet sečtených hlasů. Strana, která nese
zodpovědnost za vládní politiku, má vždy v krajských volbách problém," uvedl Pavel Drobil (ODS)
15:57 - Na Zlínsku zatím po sečtení 15 procent hlasů boduje Tomio Okamura, který získal téměř 30 procent
hlasů. Za ním je stávající hejtman Stanislav Myšák z ČSSD (22,4 %)
15:54 - Komunisté zatím výrazně bodují na severu - v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a
Královéhradeckém kraji. ODS zatím vede v Plzeňském regionu. Ostatní kraje zatím hovoří pro ČSSD.
15:52 - Volební účast se zatím odhaduje na 35 procent. Sečtena je zhruba třetina okrsků.
15:50 - Ve Vsetíně v senátních volbách zatím výrazně boduje Jiří Čunek, který má po sečtení necelých deseti
procent hlasů zisk 51 procent.
15:45 - ČSSD zatím vede v sedmi krajích, komunisté bodují v pěti krajích a v jednom kraji zatím vede ODS.
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15:43 - V senátním obvodu Praha 4 vede po sečtení 36 procent kandidátka ČSSD Eva Syková (24,85 %) před
Tomášem Töpferem (23,63 %).
15:41 - Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg je smířený s hubeným výsledkem. „Čekal jsem, že to bude
mizerné a z těch prvních čísel to vypadá, že to mizerné bude,“ řekl Právu Schwarzenberg. Podle šéfa TOP 09 i
velice špatný výsledek nepovede k větším rozbrojům ve straně, které ale očekává u ODS. „Lidé budou brblat,
ale takové neshody jaké má náš koaliční partner, ve straně nemáme,“ poznamenal. Také Kalousek očekává, že
nízké zisky pro pravici povedou k „turbolencím“ v ODS.
Karel Schwarzenberg (TOP 09)
FOTO: Petr Horník, Právo
Podle něj nebude tragédií ani, když vyhraje levice a když si komunisté připíší větší zisky, protože by jim to
mohlo pomoci ve volbách do Sněmovny, které budou za rok a půl. „Snad se z toho voliči poučí a budou příště
volit demokratické strany a mezi nimi i nás,“ uvedl Schwarzenberg.
15:39 - V senátním obvodu Praha 8 je sečteno 83 procent hlasů. Vede kandidát KSČM Jiří Dolejš (22,19 %). Za
ním je kandidátka ODS Daniela Filipiová (21,98 %).
15:38 - V senátních volbách v Praze 2 vede po sečtení 83 procent hlasů kandidát lidovců a České pirátské
strany Libor Michálek (24,30 %). Druhý je kandidát ČSSD Stanislav Křeček (17,78 %).
15:37 - V Praze 12 je v senátních volbách sečteno 78 procent hlasů. Zatím vede kandidát ODS Tomáš Grulich
(20,58 %), za ním je kandidát ČSSD František Adámek (16,84 %).
15:34 - „Zcela jistě neprospívá volebnímu výsledku reformní politika vlády, která je velmi nepopulární.
Neprospívá nám ani jednání skupinky poslanců, kteří se rozhodli vymáhat změny v situaci, kdy nejsou změny
možné,“ zkritizoval rebely v ODS senátor Jiří Oberfalzer (ODS).
„Ideové důvody jim nevěřím, jde jim o něco jiného,“ řekl senátor, podle kterého by prohra v krajských volbách
neměla znamenat výměnu vedení. „V roce 2008 jsme z dvanácti hejtmanů klesli na nulu a tehdejší předseda
(Mirek Topolánek - pozn. red.) to v pohodě ustál. I když bych měl říci, že nezaslouženě,“ dodal.
15:33 - Po sečtení desetiny okrsků vedla v nynějších krajských volbách ČSSD s 25 procenty před KSČM s 22,6
procenta hlasů. ODS byla po sečtení deseti procent okrsků na třetím místě s 11,8 procenta odevzdaných hlasů.
KDU-ČSL, která ovšem kandiduje v různých krajských koalicích, dosáhla v součtu na devět procent hlasů. Pro
TOP 09/STAN zatím hlasovalo 5,7 procenta. Žádná další strana nepřekročila pět procent.
15:27 - Ve volbách v senátním obvodu č. 65, který zahrnuje Šumpersko a Jesenicko vede průběžně kandidát
ČSSD, bývalý předseda Sněmovny Miloslav Vlček, před kandidáty ODS, KDU-ČSL a KSČM.
15:23 - V senátním obvodu Praha 4 vede po sečtení 25 procent kandidátka ČSSD Eva Syková (24,63 %) před
Tomášem Töpferem (23,37 %).
15:22 - V senátním obvodu Praha 8 je rovněž sečtena 58 procent hlasů. Vede kandidát KSČM Jiří Dolejš (22,44
%). Za ním je kandidátka ODS Daniela Filipiová (21,85 %).
Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka v zajetí novinářů.
FOTO: Milan Malíček, Právo
15:20 - V senátních volbách v Praze 2 vede po sečtení 57 procent hlasů kandidát lidovců a České pirátské
strany Libor Michálek (24,65 %). Druhý je kandidát ČSSD Stanislav Křeček (17,81 %).
15:18 - V Praze 12 je v senátních volbách sečteno 60 procent hlasů. Zatím vede kandidát ODS Tomáš Grulich
(20,57 %), za ním je kandidát ČSSD František Adámek (16,43 %).
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15:14 - Průběh voleb v Královéhradeckém kraji byl klidný a bezkonfliktní. Hodinu po uzavření volebních
výsledků jsou zpracována čtyři procenta hlasů, volební účast těsně překročila 40 procent.
15:12 - V Praze 4 je v senátních volbách zatím sečteno 15 procent hlasů. Stále těsně vede kandidátka ČSSD
Eva Syková před Tomášem Töpferem (ODS) a Petrem Štěpánkem (KUD-ČSL a Zelení)
15:10 - Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka dorazil do Lidového domu a věří, že jeho strana uhájí hejtmanství.
„Jsem v tuto chvíli optimista, věřím, že uhájíme oranžové kraje,“ řekl novinářům na dvoře Lidového domu.
15:08 - V senátním obvodu Praha 8 je rovněž sečtena třetina hlasů. Vede kandidátka ODS Daniela Filipiová
(22,38 %) před komunistou Jiřím Dolejšem (21,29 %). Situace je velmi vyrovnaná. Třetí je sociální demokrat
Martin Potůček (21,02 %).
15:06 - Jan Zahradil (ODS) reagoval na prozatímní výsledky v regionech, s tím, že se mohou výrazně změnit.
Atmosféra na hlavním štábu je podle něj klidná. „Nemáme žádného hejtmana, takže můžeme jen získat.
Překvapení mohou nastat ve více krajích, protože účast je výrazně nízká,“ řekl Zahradil. Nízká volební účast jej
překvapila.
15:04 - V senátních volbách v Praze 2 vede po sečtení třetiny hlasů kandidát lidovců a České pirátské strany
Libor Michálek (25,21 %). Druhý je kandidát ČSSD Stanislav Křeček (16,92 %).
15:01 - "Lidé konečně pochopili, že už je čas volit komunisty," okomentoval průběžné výsledky krajských voleb
předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik.
14:59 - V Praze 12 je v senátních volbách sečtena třetina hlasů. Zatím vede kandidát ODS Tomáš Grulich, za
ním je kandidát ČSSD František Adámek a nominant KDU-ČSL a Zelených Ivan Gabal.
14:55 - Mírné zděšení zavládlo v centrále TOP 09, když Česká televize ukázala první výsledky krajských voleb,
podle kterých by drtivě bodovali komunisté. Kalousek zklidnil přítomné. „Klid, vždyť je sečteno jen několik
desetin procenta.“
14:54 - V dalších krajích vede ČSSD. Pouze na Zlínsku zatím průběžné výsledky favorizují lidovce. data zatím
nejsou z Libereckého kraje.
Jaromír Drábek (TOP 09)
FOTO: Petr Horník, Právo
14:50 - V Plzeňském, Ústeckém, Pardubickém a Karlovarském kraji má po sečtení zhruba procenta hlasů
největší podporu KSČM. Stejná situace je i v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
14:48 - V osmém pražském obvodu má zatím nejvíce hlasů senátorský kandidát Martin Potůček. Za ním je
kandidátka ODS a kandidát komunistů
14:46 - V Praze 4 má v senátních volbách zatím více hlasů kandidátka ČSSD Eva Syková před kandidátem
ODS a společným kandidátem lidovců a Strany zelených.
14:44 - V senátních volbách v Praze 12 průběžně vede kandidát ODS Tomáš Grulich před kandidáty ČSSD a
KSČM. V Praze dvě vede nezávislý kandidát Libor Michálek před kandidátem ČSSD a kandidátkou ODS.
14:39 - Jako první byly v Olomouckém kraji známy výsledky z volebního okrsku číslo 5 v Moravském Berouně. Z
94 voličů tu hlasovalo 22 (23,4 %). Vítězem se tu stala KSČM, která získala 50 procent hlasů, před Stranou práv
občanů - Zemanovci, ODS a Koalicí pro Olomoucký kraj společně se starosty (KDU-ČSL SZ), které získaly
shodně 9,09 procenta hlasů.
14:34 - Sečteno je zatím sedm promile okrsků. Zatím se jedná o jednotlivé hlasy.
14:30 - Na sčítání hlasů se do volebního štábu TOP 09 přišel podívat i odstupující ministr práce a sociálních
věcí Jaromír Drábek. Novinářům řekl, že aféra jeho náměstka Vladimíra Šišky jim mohla vzít nějaké hlasy.
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„Mohlo to mít negativní dopad, ale na druhou stranu jsem se tomu postavil čelem a s rezignací jsem nečekal na
soud,“ uvedl Drábek.
14:26 - "Reálně bychom mohli zvítězit ve Středočeském, Jihočeském a Plzeňském kraji, nadějně vypadá
Pardubický a Královéhradecký kraj. Zajímavé výsledky v interních průzkumech jsme měli i v Libereckém kraji.
Morava je ze hry," sdělil novinářům zdroj z ODS.
14:25 - V hlavním štábu ODS jsou zatím místopředseda Pavel Drobil a europoslanec Jan Zahradil, co nejdříve
má přijet i místopředseda a ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Místopředsedkyně Miroslava Němcová a ministr
zemědělství Petr Bendl by měli dorazit po Velké pardubické, předseda Petr Nečas přijede kolem sedmnácté
hodiny.
14:24 - Podle průzkumu agentury STEM/MARK pro Českou televizi si 72 procent lidí přeje zásadní změny ve
vedení krajů.
14:20 - Volební účast je stejná jako v roce 2004, řekl novinářům Pavel Drobil. „V závěru kampaně jsme se
snažili voliče povzbudit, aby vystavili účet krajským vládám. Uvidíme, jaký bude výsledek. Případný úspěch ve
volbách může zabránit rudooranžovým koalicím v těch krajích, kde to bude možné,“ řekl.
14:18 - Místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek doufá, že po nynějších volbách bude jeho strana pevně
ukotvena na české politické scéně.
14:15 - Ve volebních centrálách velkých stran se pomalu scházejí politici.
14:12 - ODS obhajuje v Senátu 13 křesel, ČSSD pět, lidovci a TOP 09 shodně po třech mandátech. Jedno
křeslo obhajují komunisté a dva bezpartijní kandidáti.
14:09 - V devíti obcích zůstaly volební místnosti otevřeny. Až do 22 hodin tam probíhají doplňující volby do
zastupitelstev.
14:07 - První výsledky z okrsků by mohly být kolem 15. hodiny, řekl v České televizi místopředseda ČSÚ
Stanislav Drápal.
14:00 - Volby do zastupitelstev krajů a třetiny senátu skončily.
Politici vesměs vyzývali občany k účasti při hlasování. Zatímco opozice pojala volby jako hlasování o kabinetu
premiéra Petra Nečase (ODS), strany vládní koalice nabádaly voliče, aby hodnotili práci nynějších
sociálnědemokratických hejtmanů.
Občané se často přiznávali, že jsou s politikou nespokojeni a neskrývali, že preferovali i menší strany. [celá
zpráva]
Volební účast se v minulých krajských a senátních volbách pohybovala kolem 40 procent, na druhé kolo voleb
do druhé komory přišlo pak o deset procent lidí méně. Letošní volební účast bude podle všeho velmi nízká.
Odhady hovoří o 30procentní účasti. [celá zpráva]
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22:50 - V Teplicích je možné tisknout výsledky předem – pokud kandiduje Kubera
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Volební výsledky ve volebním obvodu číslo 32 – Teplice by zřejmě bylo možné oznamovat předem. V prvním
kole tady staávající senátor Jaroslav Kubera (ODS) získal 40,49 procenta hlasů a druhý Ing. Jaroslav Dubský z
KSČM o 22 procent méně. Dlužno ovšem připojit, že Kuberova mateřská ODS v okrese Teplice získala pouhých
11,6 procenta hlasů.
22:48 - Dusná atmosféra na jednání vedení ODS
Portál Lidovky.cz večer citoval zdroj z jednání ODS, který zhodnotil atmosféru za dveřmi místnosti vedení strany
slovy: "Nálada by se u nás dala krájet." Klidu rozhodně nepřidalo vyjádření rebelujícího poslance ODS Marka
Šnajdra, který za volebním neúspěchem své strany vidí odklon od programu strany. Také poslanec Boris
Šťastný však ve svém prohlášení tvrdí, že důvody propadu pravice - a to hlavně ODS - jsou jiné. "Důvodem v
žádném případě není břímě vládní politiky a reforem, ale plíživé vyklízení prostoru na pravé straně politického
spektra a ideová schizofrenie našeho konání," napsal ve svém prohlášení.Za takovýmito stanovisky se prý
mohou začít houfovat odpůrci předsedy strany Petra Nečase. Ten přičítá neúspěch nepopulárnosti reforem a
nejednotě v poslaneckém klubu.
22:45 - Rodí se oranžovo-rudé (rudo-oranžové) koalice. Jak dál s Bohumínským usnesením?
"Sociální demokracie má se spoluprací s komunisty zkušenost. Koalic pravděpodobně přibude," řekl šéf ČSSD
Bohuslav Sobotka v České televizi. Předseda komunistů Vojtěch Filip k jednání se sociální demokracií řekl:
"Dispozice vyjednávacích týmů je jasná. Dodržovat princip programových koalic a poměrného zastoupení v
krajských institucích... Cítím větší tíhu odpovědnosti za to, co se v České republice bude odehrávat. Pocit
vítězství zatím nemám, stále sčítáme hlasy." Novináři vzhledem k volebním výsledkům tlačili v průběhu dne oba
předsedy k vyjádření ohledně tzv. Bohumínského usnesení ČSSD. Předseda Sobotka prohlašoval, že zákaz
spolupráce s komunisty se týká pouze vládní úrovně. Vojtěch Filip potom odpověděl, že komunisté nebudou na
Lidový dům tlačit, aby usnesení zrušil. ČSSD je suverénní stranou a my také nemáme rádi, když se nám říká, co
máme dělat.
22:35 - Juránek, Hašek a Pospíšil jsou premianty preferenčních hlasů
Nejvíce preferenčních hlasů získal v krajských volbách lídr lidovců v Jihomoravském kraji Stanislav Juránek.
Také druhé místo patří do stejného kraje - Michalu Haškovi z ČSSD. Na třetím místě v počtu preferenčních
hlasů se umístil Jiří Pospíšil, tahoun kandidátky ODS v Plzeňském kraji. Úspěch asi výrazněji neovlivní pozici
Juránka, KDU-ČSL bude po volbách, které ji vracejí do politické hry, se svým vedením spokojená. P. Nečasovi
zase nezbylo než poněkud pokrytecky blahopřát Pospíšilovi a konstatovat, že úspěchu by nedosáhl, kdyby ho
nevyhodil z vlády. Drobné vrásky může mít z osobního úspěchu i jasného vítězství kandidátky vedené Michalem
Haškem předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka. Ani tady ale zřejmě výrazně posílená pozice Haška
nevyvolá turbulence. Úspěch se ale může hejtmanovi Jihomoravského kraje hodit po prezidentských volbách,
ve kterých Sobotkovo chráněnec nepochybně propadne.
19:15 - Kalousek se vymezil proti úspěchu komunistů. Předseda lidovců mu připomenul snahu vytvořit vládu s
jejich tichou podporou
"Slavit se dnes určitě bude v ulici Politických vězňů, ale už míň asi budou slavit samotní političtí vězni," zhodnotil
místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek úspěch komunistů ve volbách. Dnes ovšem předseda KDU-ČSL
Pavel Bělobrádek připomenul i jinou Kalouskovu tvář. Řekl totiž, že lidovci nepůjdou do koalic s komunistickou
stranou a nepůjde ani o tichou podporu, jak to na celostátní úrovni zamýšlel Miroslav Kalousek. Současný
předseda lidovců řekl, že odmítnutí tohoto kroku stranou bylo důvodem odchodu dnešního antikomunisty
Kalouska ze strany a vyprojektování TOP 09.
18:55 - Sobotka podpořil koalice s komunistickou stranou a lidovci. Osobně omítl velkou koalici v Plzeňském
kraji
Bohuslav Sobotka v rozhovoru v ČT uvedl, že sociální demokracie bude v první řadě jednat o vytvoření
krajských koalic s komunisty a lidovci. Konstatoval, že to je rozhodnutí voličů, kteří dali hlasy levici a odmítli
politiku vládní pravice. Možnou velkou koalici v Plzeňském kraji, jediném, kde ODS vyhrála volby, Sobotka
nechal na plzeňských funkcionářích. Osobně se vyslovil proti velké koalici. Znamenalo by to, že ani v jednom
kraji nebude mít ODS hejtmana.
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18:30 - Úspěch to není, komentoval očividný fakt Karel Schwarzenberg výsledky TOP 09
"Úspěch to zrovna není. Nemůžeme to srovnat, protože v žádných krajských volbách jsme nebyli. Veliký úspěch
to ale zajisté není, to nám musí být jasné," řekl v ČT předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Strana z toho prý
musí vyvodit závěry, ale ve vedení je nepředpokládá. Volební výsledky nepochybně „umravnily“ sebevědomého
předsedu klubu poslanců TOP 09 /Starostové Petra Gazdíka. Konkurenční KDU/ČSL totiž v jeho domovském
Zlínském kraji získala dvojnásobný počet mandátů. TOP 09 a STAN také ztratí v Senátu svůj klub. Potřebovaly
obhájit tři křesla, ale do druhého kola postupují její kandidáti jen ve dvou obvodech.
18:10 - Stranické špičky na tiskové konferenci P. Nečase připomínali spíše pohřební hosty
Mnoho nudných slov zvolil na tiskové konferenci předseda ODS Petr Nečas, když odůvodňoval prohru své
strany v krajských i senátních volbách. Jako hlavní důvod vidí vládní reformy, jejichž výsledky se prý objeví až
po několika letech, voliči ale vládní úsilí nedocenili. Připustil také, že na volebním neúspěchu se mohla odrazit
také nejednotnost a rozhádanost členů ODS v poslední době. Nejzajímavější na nezáživné tiskové konferenci,
kde se předseda ODS zabýval hlavně srovnáním s výsledky předchozích voleb a zisky ČSSD, bylo Nečasovo
okolí. Třeba pražský primátor Bohuslav Svoboda nebo poslanec Marek Benda připomínali svým postojem i
výrazem spíše smuteční hosty na pohřbu.
17:40 - Kauza Rath voliče ve Středočském kraji neovlivnila. Opět zvolili sociální demokracii a komunisty
Případ středočeského hejtmana Davida Ratha rozhodování středočeských voličů prakticky neovlivnil. Kraji totiž
může opět vládmnout koalice sociální demokracie a komunistů, která podle předběžných výsledků získává 39
procent hlasů. Na případu snad jen získala komunistická strana, která své síly srovnala s ČSSD. ODS společně
s TOP 09 a Starosty pro středočeský kraj bude disponovat asi pouze 26 poslanci mezi 65 zastupiteli.
17:10 - V Libereckém kraji se dostalo do čela hnutí Starostové pro Liberecký kraj
Starostové pro Liberecký kraj, komunisté, Změna pro Liberecký kraj a až poté sociální demokraté a ODS - to je
průběžný výsledek v Libereckém kraji.
17:00 - V Ústí nad Labem může po volbách ve vedení krajů skončit ČSSD i ODS
Koalice komunistů a Severočeši.cz mohou v Ústeckém kraji vytvořit většinovou koalici. Podle dosavadního
průběhu získávají 20 plus 10 mandátů v krajském zastupitelstvu, které čítá 55 členů. Vzhledem k profilu hnutí
Severočeši.cz je tato koalice velmi pravděpodobná. Po dlouhých letech vládnutí ODS a spolupráce ČSSD s
touto občanskými demokraty by tak obě strany byly vytlačeny do opozice.
16:50 - Alexandr Vondra zřejmě skončí jako senátor
Ve volebním obvodu č. 29 – Litoměřice se po průběžném sčítání hlasů se ve druhém kole senátních voleb
zřejmě utkají Jitka Sachetová (KSČM) M UDr. Hassan Mezian (ČSSD). Až na třetím místě je stávající senátor
Alexander Vondra. Vondru od postupu do druhého kola dělí více než pět procent hlasů.
16:30 - Levice v Senátu posílí. Šokující posun v Praze. Komunista Dolejš vede v osmém obvodu
Podle průběžných výsledků voleb do Senátu je zřejmé, že levice v Senátu posílí. V této chvíli vedou kandidáti
sociální demokracie v jedenácti a komunisté v pěti volebních obvodech. Navíc v několika obvodech (např.
Třebíč, Rokycany, Sokolov, Prostějov) jsou kandidáti těchto stran na prvních dvou místech. Jedním z
nejpřekvapivějších výsledků je „boj“ komunisty Jiřího Dolejše o první místo v senátním obvodu v Praze 8. ODS
vede v pěti obvodech a má šanci na účast ve druhém kole v šesti obvodech. Velmi těžko tak bude obhajovat
šest svých mandátů.
16:05 - Senátor ODS Jiří Oberfalzer nepředpokládá pád Nečase
Senátor Jiří Oberfalzer (ODS) nepředpokládá, že výsledky voleb ovlivní postavení předsedy strany Petra
Nečase. Změny by se však prý zásadním způsobem měly dotknout postů místopředsedů. Kongres ODS se
bude konat za tři týdny a je volební. Předseda Nečas posunul jeho termín z počátku prosince. Údajně jde o
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taktický manévr, aby po volebním neúspěchu nebyl čas na sestavení paktů proti předsedovi Nečasovi a
současnému vedení.
15:40 - Sociální demokraté a komunisté v těsném závěsu a ve velkém předstihu před ODS
V krajích je sečteno mezi 5 až 13 procentům hlasů. Komunisté a sociální demokraté shodně vedou v šesti
krajích. Nadějně pro ODS může vypadat Plzeňský kraj, kde je v čele kandidátky z vlády vyhozený bývalý ministr
spravedlnosti Jiří Pospíšil. Celkově by zatím ČSSD získala 209 a KSČM 207 postů krajských zastupitelů, třetí
ODS pouhých 89. Nadějně vypadají výsledky pro KDU-ČSL, která obsazuje čtvrté místo . Propadákem jsou
zatím volby pro TOP 09. Kalouskova strany získává pouhých osm mandátů.
15:25 - Kováčik (KSČM) je rád, že protestní hlasy nešly ke stranám extrémní pravice
Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik sice vyjádřil potěšení nad náznaky dobrých výsledků
KSČM, ale upozornil na fakt, že čísla jsou zatím nerelevantní. Za důležité však zejména považuje, že protestní
hlasy šly spíše ke KSČM než ke stranám pravicového extremismu.
15:10 - Občanští demokraté si příliš nevěří. Snad jeden hejtman
Úspěchem bude zisk hejtmanského křesla a udržení pozic v Senátu, řekl ve vysílání ČT 24 Jan Zahradil (ODS).
Již dříve také místopředsedkyně občanských demokratů Miroslava Němcová prohlásila za úspěch zisk jednoho
kraje pro ODS. ODS počítá, že hejtmanské křeslo by mohla získat nejen vítězstvím, ale případně i z dalšího
místa v pořadí a sestavením většinové koalice.
14:45 - První senátní výsledky jsou z Prahy. Zatím do druhého kola postupuje např. Stanislav Křeček. Na Praze
12 těsný souboj kandidátů ODS a KSČM
První průběžné výsledky voleb do Senátu přišly z Prahy. Ve všech případech to potom vypadá na druhé kolo. V
Praze 8 by postoupili Martin Potůček (ČSSD) - 21,7 % a Daniela Filipiová (ODS) - 20,6 %. V Praze 2 vedou
Libor Michálek (KDUS) - 24,2 % a Stanislav Křeček (ČSSD) - 21,3 %. V Praze 12 by postoupili Tomáš Grulich
(ODS) - 23,4 % a Petr Šimůnek (KSČM) - 22,7 %.
14:00 - Volby provázela mimořádně nízká volební účast. Vydělat na tom mohou strany s disciplinovanými voliči
– komunisté a občanští demokraté
Ve 14 hodin se uzavřely volební místnosti. Voliči rozhodovali o složení třinácti krajských zastupitelstev a „měnili“
27 senátorů. Volební účast podle posledních odhadů dosáhla nejvýše 30 procent. Znamenalo by to, že k
volebním urnám přišlo ještě o deset procent méně než tomu bylo v krajských volbách před čtyřmi roky. Nízká
účast může ovlivnit konečné výsledky. Získávají na ní zejména strany s disciplinovaným voličským jádrem –
komunisté a pravděpodobně stále ještě občanští demokraté. Nakolik neúčast ovlivnilo do jisté míry nepříjemné
počasí nebo celkový politický marasmus není možné v této chvíli zhodnotit.

URL| http://www.vasevec.cz/vip-blogy/volebni-special-krajske-senatni-volby
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Doplatili jsme na vládnutí, zhodnotil Nečas volební propad ODS
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Po třech hodinách od uzavření volebních místností předstoupil před novináře premiér a předseda ODS Petr
Nečas. Podle něj průběžné výsledky jednoznačně potvrzují, že strana, která nese vládní odpovědnost,
výrazným způsobem prohrává v krajských volbách.
Nečas řekl, že průběžné výsledky nejsou překvapením. "Je to důsledek nepopulárních, ale naprosto nezbytných
a nutných reforem, které musíme dělat z hlediska dlouhodobého výhledu naší země," oznámil premiér.
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"Výsledek také ukazuje, že na něm profitují protestní politické strany v čele KSČM, ale také s celou řadou
regionálních uskupení," domnívá se Nečas.
Podle něj je úspěch levice porážkou etablovaných stran, jež nesly dvacet let dominantní politickou odpovědnost
za tuto zemi. "Být osm let v opozici jako ČSSD, nenést žádnou odpovědnost za jakékoliv nepopulární kroky a
dostat pouze 24 procent, je také vypovídající," poslal vzkaz do Lidového domu premiér. Voliče požádal o to, aby
v druhém kole voleb do třetiny Senátu podpořili kandidáty ODS, nebo jiné pravicové strany, pokud v druhém
kole není jeho strana zastoupena. Kdybych nevyhodil Pospíšila, nebyl by úspěch v kraji
V průběhu sčítání volebních hlasů to pro ODS nevypadá vůbec dobře. Ukazuje se, že občanští demokraté ztrácí
v krajích nejméně polovinu svých dosavadních mandátů. Po sečtení dvou třetin hlasů ČSSD vedla v deseti
krajích, komunisté, občanští demokraté a Starostové pro Liberecký kraj v jednom ( aktuální výsledky najdete
zde ).
Výjimkou byl v průběhu sčítání Plzeňský kraj, kde se překvapivě stal lídrem ODS místopředseda Jiří Pospíšil.
Výzvu přijal poté, kdy jej premiér vyhodil z vlády. A Nečas celou věc komentoval v sobotu takto: "Jiřímu
Pospíšilovi gratuluji. Myslím, že kdyby byl dál ve vládě, tak by nemohl být lídrem v Plzeňském kraji a zřejmě
bychom tam takto neuspěli. Jsou to spojené nádoby."
Krátce po uzavření volebních místností europoslanec Jan Zahradil sdělil, že pro ODS by bylo povzbuzením
získat alespoň jednoho hejtmana. První místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová už dříve uvedla, že
úspěchem by byl zisk většiny v zastupitelstvu alespoň jednoho kraje. Odpovědnost za kraje vedení strany
nenese
Volební manažer a místopředseda strany Pavel Drobil uvedl, že odpovědnost za výsledek aktuálních voleb
nesou krajští zastupitelé a senátoři ODS. Podobně hovořil i Nečas. Podle něj vedení strany nese odpovědnost
jen za volby do Sněmovny.
Senátor Jiří Oberfalzer se domnívá, že debakl ve volbách sice povede k pokusům obměnit nejužší vedení
strany, ty ale nebudou úspěšné, protože předseda ODS už ustál ztrátu v krajích před čtyřmi lety ( více o
atmosféře ve volebním štábu strany po začátku sčítání hlasů čtěte zde ).
Občanská demokratická strana si bude vedení volit v listopadu. "Vždycky jsem říkal, že strana by se měla
vyvarovat sebevražednému algoritmu, který bude říkat, že její premiér vždy dostává pouze dva roky, protože
pak se čeká na výsledky krajských voleb a na to, zda bude, nebo nebude pokračovat," tvrdí Nečas.

URL|
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V sídle ODS vládne zatím poklidná atmosféra. Vedení strany v sobotu odpoledne do metropole nespěchalo
mimo jiné i kvůli dostihovému dni v Pardubicích. Volební manažer strany Pavel Drobil řekl, že úspěchem pro
ODS bude zabránění rudo-oranžovým koalicím.
Do volebního štábu občanských demokratů se akreditovalo zhruba 50 novinářů, techniků a jiných pracovníků
médií. V sídle ODS, v šestém patře administrativní budovy v Praze 4, která připomíná obří koráb, jim jsou
vyhrazeny dvě místnosti. Oddělené od prostor pro vedení strany.
Atmosféru mezi členy ODS mají novináři proto jen zprostředkovanou. "Je pracovní, racionální a celkem klidná,"
popsal ji europoslanec a člen grémia strany Jan Zahradil.
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Mezi novináře chvíli po uzavření volebních místností dorazil exministr, místopředseda strany a volební manažer
Pavel Drobil. "Případný úspěch ve volbách je zabránění rudo-oranžovým koalicím tam, kde to půjde," řekl Drobil
s tím, že on má vyšší ambice než první místopředsedkyně strany a šéfka Sněmovny Miroslava Němcová, která
označila za úspěch zisk většiny alespoň v jednom kraji.
"Buďme realisté, v krajích začínáme od nuly. Zisk jednoho hejtmana by pro nás byl do budoucna povzbuzením,"
hodnotí případný úspěch v krajích Zahradil.
Premiér a předseda strany Petr Nečas dorazil do sídla ODS krátce po 16. hodině. Přijel z Moravy, kde bydí a
kde v pátek večer odvolil. Dorazit by v dohledné době mohla i Miroslava Němcová. Zdržela ji účast na
dostihovém dni v Pardubicích.
Mezi přítomnými je již také pražský primátor Bohuslav Svoboda či poslanec Marek Benda. Podle mluvčího
strany Tomáše Bartovského dorazí také pražští kandidáti do Senátu. Útoky na vedení strany budou, výsledky
voleb ustojí, tvrdí senátor
ODS má v listopadu kongres, na kterém si bude volit nové vedení strany. Předseda Petr Nečas může svoji
pozici obhájit i v případě volebního debaklu. Alespoň si to myslí členové strany.
"Ještě to nevzdávám, ale pokud volby dopadnou pro ODS špatně, jistě bude nějaký pokus útočit na vedení
strany, ale sáhl bych do historie. Před čtyřmi lety byl nás volební výsledek v krajích katastrofální, z 12 hejtmanů
jsme klesli na nulu a předseda vlády a strany to v pohodě ustál. Nechápal bych, proč by to teď mělo být jinak,"
připomíná senátor Jiří Oberfalzer.
"Pokud se týče nejužšího vedení strany, pro něj jsou nejdůležitějším hodnotícím měřítkem parlamentní volby.
Krajské volby jsou hodnotícím měřítkem práce krajských zastupitelů ODS, stejně jakou jsou senátní volby práce
senátorů," míní Drobil.
Čekání na vyjádření politiků si novináři zkracují konzumací baget, palačinek a kuřecích nudliček s rýží, k
dispozici je i pivo či chlazený mátový čaj.

URL| http://zpravy.idnes.cz/volebni-stab-ods-024-/domaci.aspx?c=A121013_151535_domaci_hv
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Obyvatelé šestnácti obcí z Hořovicka si zvolí senátora
11.10.2012 Berounský deník str. 02 Berounsko/Region_
PETRA LIŠKOVÁ, MIROSLAVA TOLAROVÁ_
Berounsko, Rokycansko – Dvanáct let zastupuje v Senátu osmý volební obvod občanský demokrat Luděk
Sefzig. Do boje o křeslo v horní komoře parlamentu se proti němu stejně jako před šesti lety postaví šest
protivníků.
Svého nového senátora si zítra a pozítří budou volit občané z části Berounska, dále pak obyvatelé obcí
na Rokycansku a v severním Plzeňsku. Jejich rozhodnutí je důležité, zvolený kandidát je bude v senátu
zastupovat příštích šest let.
Pokud žádný z adeptů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, bude se o týden později konat druhé kolo. Do něj
pak postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
Na Berounsku si většina obyvatel volila svého senátora před dvěma roky, kdy ve druhém kole obhájil
svůj post Jiří Oberfalzer.
Tentokrát si na Berounsku budou svého senátora volit obyvatelé obcí: Broumy, Bzová, Březová,
Cerhovice, Drozdov, Hvozdec, Chaloupky, Jivina, Komárov, Kublov, Malá Víska, Olešná, Osek, Újezd, Zaječov
a Záluží.
***
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KANDIDÁTI NA SENÁTORSKÝ POST
Milada Emmerová (ČSSD)
• 67 let, Plzeň, poslankyně
Vzdělání: Lékařská fakulta UK v Plzni, tituly: Doc. MUDr. CSc.
Jiří Janoušek (NS-LEV 21)
• 49 let, Mecholupy, lesní inženýr
Vzdělání: Lesnická fakulta VŠZ v Brně, titul: Ing
Jaroslav Lobkowicz (TOP 09)
• 70 let, Plzeň, poslanec
Vzdělání: Technische Universität v Mnichově, titul: Ing.
Stanislav Rampas (SNK-ED)
• 58 let, Ejpovice, technik, poradce
Vzdělání: ČZU Praha (Provozně ekonomická fakulta), titul: Ing.
Luděk Sefzig (ODS)
• 55 let, Rokycany, senátor, lékař
Vzdělání: Lékařská fakulta UK v Plzni, titul: MUDr.
Rostislav Senjuk (Strana soukromníků)
• 49 let, Plzeň, právník, ekonom
Vzdělání: VŠ strojní a elektrotechnická v Plzni, VŠ ekonomická Praha,
ZČU v Plzni (Právnická fakulta), titul: JUDr. Ing.
Jiří Valenta (KSČM)
• 46 let, Plzeň, pedagog. pracovník
Vzdělání: ZČU v Plzni (Fakulty pedagogická a filozofická), Fakulta sociálních
věd UK v Praze, ČZU v Praze (Provoz. ekon. fak.), tituly: PhDr. Ing.
Mgr. et Mgr.
Foto popis|
Region| Střední Čechy
_

Poslanci vyslechli argumenty proti těžbě břidlicových plynů
4.10.2012

Berounský deník str. 01
PETRA LIŠKOVÁ_

Titulní strana_

Beroun – Petiční výbor poslanecké sněmovny se v úterý zabýval otázkou průzkumu a těžby břidlicových plynů
na území České republiky. Toto téma je pro Beroun okolní obce velmi choulostivé, protože zahraniční firma by
břidlicové plyny chtěla těžit i v této lokalitě.
Proto do Parlamentu včera mířila i Marcela Bergerová, členka petičního výboru STOP HF Český kras.
Tomu se v průběhu několika měsíců podařilo získat 26 tisíc podpisů. Marcela Bergerová chtěla osobně před
petičním výborem vystoupit s argumenty, proč je potřeba těžbu i průzkum zakázat ze zákona.
„Nakonec jsem se ale ke slovu vůbec nedostala. Čas pro argumentaci jsem raději přenechala větším
odborníkům. Musím říct, že z celé schůze petičního výboru mám dobrý pocit a byl to úžasný zážitek,“ svěřila se
Berounskému deníku Marcela Bergerová.
Podle jejích slov všichni přítomní poslanci se vlastně už v úvodu shodli na tom, že těžba břidlicového plynu
nemá v České republice co dělat. Svými argumenty tento názor ještě podtrhli odborníci, jako například Oldřich
Fatka z Ústavu geologie a paleontologie přírodovědné fakulty UK. „Byla to z jeho strany perfektní prezentace,“
dodala Marcela Bergerová.
V současné době ministerstvo životního prostředí udělilo dvouleté moratorium. To ale podle odborníků nic
zásadně neřeší.
„Potřebujeme zákon, který by se k dané problematice jasně vymezil. Ten už je na světě a nyní prochází
schvalovacím procesem,“ dodala Marcela Bergerová. Znění tohoto zákona vzešlo od senátorů. Proti těžbě
břidlicových plynů se postavil i senátor za Berounsko Jiří Oberfalzer.
***
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Na světě je znění zákona, které by zakázalo těžbu na území ČR. Nyní prochází procesem schvalování.
Region| Střední Čechy
_

Poslanci: Těžba břidlicového plynu nemá ani na Berounsku co dělat
4.10.2012

denik.cz

str. 00
_

Středočeský kraj_

Beroun - Petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se zabýval otázkou průzkumu a těžby
břidlicových plynů na území Česka. Toto téma je pro Beroun okolní obce velmi choulostivé, protože zahraniční
firma by břidlicové plyny chtěla těžit i v této lokalitě.
"
Proto do parlamentu zamířila i Marcela Bergerová, členka petičního výboru STOP HF Český kras. Tomu se v
průběhu několika měsíců podařilo získat 26 tisíc podpisů.
Marcela Bergerová chtěla osobně před petičním výborem vystoupit s argumenty, proč je potřeba těžbu i
průzkum zakázat ze zákona. „Nakonec jsem se ale ke slovu vůbec nedostala. Čas pro argumentaci jsem raději
přenechala větším odporníkům. Musím říct, že z celé schůze petičního výboru mám dobrý pocit a byl to úžasný
zážitek," svěřila se Berounskému deníku Marcela Bergerová.
Podle jejích slov všichni přítomní poslanci se vlastně už v úvodu shodli na tom, že těžba břidlicového plynu
nemá v České republice co dělat. Svými argumenty tento názor ještě podtrhli odborníci, jako například Oldřich
Fatka z Ústavu geologie a paleontologie přírodovědné fakulty Univerzit Karlovy v Praze. „Byla to z jeho strany
perfektní prezentace," dodala Marcela Bergerová.
V současné době ministerstvo životního prostředí udělilo dvouleté moratorium. To ale podle odborníků nic
zásadně neřeší. „Potřebujeme zákon, který by se k dané problematice jasně vymezil. Ten už je na světě a v
nyní prochází schvalovacím procesem," dodala Marcela Bergerová. Znění tohoto zákona vzešlo od senátorů.
Proti těžbě břidlicových plynů se postavil i senátor za Berounsko Jiří Oberfalzer."

URL| http://www.denik.cz/stredocesky-kraj/poslanci-tezba-bridlicoveho-plynu-nema-ani-na-berounsku-co-delat20121004.html
_

Při hlasování v Senátu nejčastěji chybí Filipiová a Vondra
25.9.2012

tyden.cz str. 00
ČTK_

Politika_

Při důležitých hlasováních v Senátu nejčastěji chyběla předsedkyně senátního zdravotnického výboru Daniela
Filipiová (ODS). Oznámilo to sdružení KohoVolit.eu na základě své analýzy, podle níž byla senátorka jen na
zhruba třetině hlasování.
Při důležitých hlasováních v Senátu nejčastěji chyběla předsedkyně senátního zdravotnického výboru Daniela
Filipiová (ODS). Oznámilo to sdružení KohoVolit.eu na základě své analýzy, podle níž byla senátorka jen na
zhruba třetině hlasování.
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Filipiová svou nepřítomnost zdůvodnila tím, že často bývá na souběžných zasedáních Rady Evropy nebo mívá
schůzky s občany a zástupci různých organizací. "Myslím, že pro mnohé je větším přínosem osobní jednání se
senátorem než senátorova přítomnost na hlasování, které je bezproblémové," sdělila. Dodala, že na
prezenčních listinách se dá ověřit, že na drtivé většině schůzí Senátu byla, ale nebyla "nutně přítomna" v
jednacím sále.
Nadpoloviční absenci měli také moravskoslezský hejtman Jaroslav Palas, Otakar Veřovský (oba ČSSD), ministr
obrany Alexandr Vondra (ODS) a lidovec Jiří Čunek. "Pokud senátor vykonává nějakou jinou významnou funkci,
nemá zřejmě na řádný výkon svého mandátu čas," uvedl k příčinám absencí analytik sdružení Kamil Gregor.
Filipiová, Čunek a Vondra však přesto kandidují do Senátu znovu.
Nejvyšší účastí by se naopak mohla pochlubit pětice sociálních demokratů v čele s místopředsedou strany a
Senátu Zdeňkem Škromachem. Podobně jako Miroslav Škaloud (ODS) a Marta Bayerová (KSČM) se účastnili
více než 90 procent hlasování. Ze senátorů, kteří letos mandát obhajují, patřili podle sdružení k nejvzornějším
Karel Šebek (ODS), předsedové výborů hospodářského a kulturního Jan Hajda a Jaromír Jermář (oba ČSSD)
nebo předsedkyně senátorů TOP 09 a STAN Soňa Paukrtová. Maximálně pětinovou absenci mělo celkem 30
senátorů.
Největším "rebelem" mezi senátory byl podle sdružení teplický primátor Jaroslav Kubera (ODS) - při téměř
polovině důležitých hlasování se rozhodl právě opačně než většina členů klubu ODS. Podobně ve třetině
hlasování nedodržoval stranickou disciplínu ani Palas. Přinejmenším u pětiny hlasování nenásledovalo
rozhodnutí většiny kolegů ani dalších šest občanských demokratů. Spolu s Filipiovou to byli Jiří Pospíšil, Tomáš
Jirsa, Jiří Oberfalzer, Veronika Vrecionová a předseda klubu Richard Svoboda.
Sdružení analyzovalo hlasování nynějších členů horní komory od předchozích senátních voleb v roce 2006 do
letošní srpnové schůze horní komory. Vybralo hlasování o návrzích zákonů, o mezinárodních smlouvách a o
nařízeních Evropské unie, tedy 1966 z celkového počtu 3016 hlasování v uvedeném období.

URL|
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/pri-hlasovani-v-senatu-nejcasteji-chybi-filipiova-avondra_247131.html
_

EU dotuje pornoherce. Nic překvapivého. Brusel je totiž bordel plný kur*v
a píčov*n, říkají natvrdo politici
19.9.2012

euportal.cz str. 00
Lukáš Petřík_

Politika_

Král českého porna Robert Rosenberg dostal od Evropské unii dotaci na to, aby natočil dokument o svém životě
plném tvrdého sexu před kamerou, informoval deník Aha! Řadu českých politiků to ani nepřekvapuje, protože
považuji EU za jeden velký bordel se spoustou kur*v.
Rosenberg si požádal o dotaci a se svou žádostí uspěl. „Už netočím porno. Přemýšlel jsem, že
možná, když dobře zaplatí, že půjdu dělat nějakou produkci. Ale, teď už to můžu říci, dostali jsme grant od
Evropské unie, že se bude točit dokument o mně. A když se nám tenhle dokument povede, tak bych pak chtěl
dál točit dokumenty o zajímavých lidech,“ citovalo pornokrále Aha! Podle wikipedie účinkoval Rosenberg ve více
než 2 500 filmech a měl přes osm tisíc sexuálních partnerek
Píč*viny a bruselský bordel plný kur*v
Mnohé české politiky tato dotace z EU ani příliš nepřekvapuje a reagují dle upraveného hesla
na „pornopytel pornozáplata“.
„Nejsem zrovna přítelem vulgarismů, ale v některých případech, jako je například tento, se jim
vskutku nelze vyhnout. Čili k tomu mohu s odpuštěním říct, a citlivější povahy a dámy prominou, že mě to vůbec
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nijak nepřekvapuje, protože EU vymýšlí samé píč*viny a Brusel je jeden velký bordel se spoustou kur*v, které s
námi chtějí vymr*ávat. Tento počin Matky Evropy do výše uvedeného kontextu naprosto zapadá. Ať už jdou do
Brusele,“ smál se senátor Petr Pakosta.
Ani poslanec ČSSD Jiří Koskuba si nebral servítky, i když byl trošku mírnější než Pakosta. „Ač
socan, jsem k EU dosti skeptický. V určitém pohledu mám blízko k panu prezidentovi a vůbec mi na Hradčanech
modrý prapor nechybí. Dokonce, třeba na rozdíl od modrých z ODS, tak i hlasuji. Dotace EU jsou nejen velký
průšvih. On je to přímo jeden obrovský bordel. Tak proč se z našich daní nesložit na pornoherce? To prostě
nemá chybu. S Bruselem na věčné časy a nikdy jinak! Přitom mě překvapuje, jak do nás média věčně šijí a ty
napakované tetky a strejdy v europarlamentu včetně stovek bruselských byrokratů šetří,“ řekl
ParlamentnímListům.cz Koskuba.
"Opět se potvrdilo, že z Brusele (skloňováno podle nového vzoru) nelze nic moudrého čekat.
Zbývá ještě podpořit prostituci a veřejné domy v rámci programu veřejných služeb a vzniku nových pracovních
míst. Národe český, probuď se. Brusel se zbláznila!" reagoval poslanec ODS Jaroslav Plachý.

Psali jsme:

Klaus: Havel je levičák a Evropu chtěl sjednotit už Hitler
Češi zlořečí EU. Sovětský svaz, který se rozpadá, hodnotí politici
EU je německá Čtvrtá říše, šokoval poslanec ČSSD. Jde o Řecko
Klaus: Hitler neuspěl, Německo ale Evropu ovládlo přes EU
Evropská unie je jeden velký hampejz
Německý deník Die Welt například uvedl, že 33 tisícům úředníků Evropské unie se navzdory
ekonomické krizi zvýší plat. Přitom platy euroúředníků se již vloni zvedly o 1,7 procenta. Základní plat úředníků
Bruselu se pohybuje ve výši 2654 eur (asi 63 tisíc korun) až 18 371 eur (asi 440 tisíc korun) měsíčně. K tomu
mohou získat zaměstnanci evropských institucí ještě další bonusy.
I poslankyně ODS Jana Černochová se nevyhnula přirovnání EU k veřejnému domu. „Evropská
unie je jeden velký hampejz, takže mě to vlastně ani nepřekvapuje. Jenom to dokladuje poločas rozpadu,
kterým Evropa právě prochází,“ reagovala poslankyně.
„Vypovídá to o bordelu a nedostatku kontroly. Mimochodem ve Španělsku dostal jeden
podnikavec peníze z EU na nevěstinec a maskoval to jako dům sociálních služeb,“ přitakává europoslanec
Miloslav Ransdorf.
„Z toho už je na zvracení. Na co to i my přispíváme? Řeči o krachujících ekonomikách EU jsou
asi kecy, jestliže jsou peníze na takové... Dokládá to jen, že se stává, ač nerad takové výrazy používám,
bordelem. Jiný výraz by tak výstižně necharakterizoval,“ zlobí se senátor Severočechů.cz Jaroslav Doubrava.
Čtěte také:
Veřejnoprávní pornografie a viagra pro všechny
Založme spolek proti nemravné EU aneb bruselské europorno
Když demokracie přerůstá v pornokracii aneb jeden velký bordel
Porno pro znuděné džihádisty. Televize Hamásu vysílala polskou erotiku
Big Brother a Vyvolení – Sekl se Orwell o jednadvacet let?
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Euroúředníci se chtějí dívat na porno
„Je-li to pravda, je to zrůdné a zároveň absurdní vyvrcholení špatného konceptu eurodotací. Ti,
kteří peníze dostávají nebo je přerozdělují, se nijak nezasloužili o jejich nabytí. Pak snadno dochází k podobným
zrůdnostem,“ míní ministr obrany a místopředseda ODS Alexandr Vondra.
Ani poslanec Pavel Bém Brusel za originální projekt EU nepochválil: „S mírnou nadsázkou a
ironií to nejspíše svědčí o tom, že soudruzi z Bruselu si chtějí u televize trochu užít. Pikantní a velmi
symptomatické. Žijeme ve velmi zmatené době.“
Za dobrý projekt Rosenbergův dokument nepovažuje ani místopředseda TOP 09 Pavol Lukša:
„Nemám o tom bližší informace, ale vím, že v republice máme stovky škol a školek, které potřebují opravit, nebo
tisíce kulturních památek, které chátrají. Tam by měly být tyto peníze směrovány. Holt jsme nepoučitelní.“
"Je to jen další do nebe volající příklad účelovosti, skoro vzorný příklad pornografické
účelovosti," reagoval poslanec Vít Bárta.

Psali jsme:

Vystoupení z krachující EU. Nikdy neříkej nikdy, šokují čeští politici
Ty německý kolaborante, naznačují někteří politici Schwarzenbergovi
Přečtěte si, jak Brusel reguluje celý váš den minutu po minutě
Hájek o půlnoci: Člověk by měl mít stále na očích tu bruselskou zvůli
Veřejný sex a euroadamité
Předseda KSČM Vojtěch Filip považuje celou záležitost za výsměch daňovým poplatníkům.
„Pokud měl pan Rosenberg zájem o svém životě natočit film, mohl tak učinit ze svých prostředků. Jistě
vydělával více, než je průměrná mzda v EU. O morálním rozměru té záležitosti se zmiňovat nehodlám. Spíše se
ptám, jaká je morálka těch, kteří o tom rozhodli,“ uvedl Filip.
„EU se trochu zbláznila. Potírá porno a zároveň podporuje pornoherce. Stejně jako bojuje proti
kouření a podporuje pěstování tabáku,“ zhrozil se první místopředseda Senátu a kandidát ODS na prezidenta
Přemysl Sobotka.
„Nemůžu na to říct nic jiného, že to, že je to úchylné a někdo by za takové použití peněz měl být
velmi přísně potrestán,“ reagoval místopředseda poslaneckého klubu VV Otto Chaloupka.
Podle poslance ODS Waltera Bartoše svědčí celá věc neskutečné socialistické rozmařilosti EU.
Podle něho mají být z veřejných peněz financovány pouze veřejné statky, jako jsou obrana, vnitřní bezpečnost,
některé segmenty školství, zdravotnictví či sociálních věcí.
„Že by sex byl věcí veřejnou? Z historie takové případy známe, ale vždycky to dopadlo špatně.
Doufám, že se Evropa nechce inspirovat jednou odnoží husitů,“ dodal Bartoš, který tak narážel na adamity, kteří
chodili nazí a provozovali volnou lásku.
V EU není shnilé jen euro
Podle senátora zemanovců Vladimíra Drymla by bylo zajímavé zveřejnit, kteří hejtmani a
úředníci místo podpory škol, dopravy, nemocnic, divadel a sportu odsouhlasili peníze EU na takový „kulturněPlné znění zpráv
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sportovní projekt“. „V programu některých politických stran jde patrně o průlomovou a překvapivou taktiku do
říjnových krajských a senátních voleb,“ dodal senátor.
Poslanec ODS Aleš Rádl řekl, že eurounijní dotační politika ho už vůbec ničím nemůže
překvapit: "Z peněz daňových poplatníků se platí desítky a stovky nesmyslů za miliony a miliardy eur. Takže
těch pár drobných pro pana Rosenberga je zcela bezvýznamných a budiž mu to přáno. Daňový poplatník by se
měl spíš pozastavit nad evropskou zemědělskou dotační politikou nebo nejnověji nad záměrem Evropské
centrální banky vykupovat nesplatitelné dluhopisy zcela bez omezení."
Předseda NS-LEV 21 Jiří Paroubek říká, že evropské peníze se rozdělovaly stovkám bizarních
projektů a toto je jeden z nich. „Na jednu stranu je to lepší, než aby se peníze ukradly, jak se to dělo například v
Ústeckém kraji. Na druhé straně se ukazuje neochota politických reprezentací na centrální a krajské úrovni jít do
projektů, které by řešily například tvorbu nových pracovnách míst a podobně,“ dodává Paroubek.
Podle senátora Miroslava Krejči vynakládá EU, stát, kraje i obce často na plno „hovadin“ a nejen
na tuto. „A svědčí to o tom, že v EU není shnilé jen euro. A jestli nepřijde mayský konec světa letos 21.
prosince, tak si ho brzy přivodíme sami,“ dodal senátor.
"Dotace jsou nejefektivnější nástroj, jak plýtvat penězi," míní senátor ODS Jiří Oberfalzer.

Psali jsme:

Evropa prý směřuje k socialistické diktatuře. Lidé vyjdou do ulic
Kakání a čůraní jen s povolením EU. Politici volají psychiatra
Bolševici z Bruselu způsobí hladomor. Šéf EU zhnusil politiky
EU vymýšlí samé pí..., šokoval senátor ODS
EU peníze doslova „promrhává“
„Znám mnohem horší využití dotací EU,“ reagoval senátor ODS Jaroslav Kubera.
Podle prvního dojmu poslance Lidem Viktora Paggia se jedná o klasické plýtvání eurofondy alá
Muzeum čokolády v Táboře. „Ale nechci panu Rosenbergovi křivdit. Třeba se z dokumentu dozvíme něco
skutečně fascinujícího, co obohatí lidstvo. Způsob rozdělování eurodotací každopádně potřebuje změnu-více
selského rozumu při rozdělování, více kontroly, méně operačních programů. Tyto změny již připravuje ministr
Jankovský,“ dodal Paggio.
Poslanec ODS Michal Doktor si také dělá z projektu legraci: "Jistě nás zpracované téma posune
dál, pomůže pochopit zásadní společenské problémy a bude mít tak velkou sledovanost, že pohne HDP celé
země. Z nahrávek už víme, jaké to je, když močí Kristýna Kočí. Teď budeme sledovat intimní zpověď možná
budoucího poslance. Co je větší pornografie, příběh pornoherce, Vltava splvaněná odnikud nikam v řádech
miliard, nebo muzeum vycpaných exotických zvířat, která někdo pobil po celém světě? Nakonec mi rovnítko
mezi projekty regionálních lotrů a pornem přijde docela výmluvné."
„Co EU dělá, dobře dělá. To jenom vy, novináři, se v tom pořád šťouráte a hledáte mouchy,“
pochválil ironicky unii senátor ODS Tomáš Jirsa. „Většina peněz EU je přece využita na takové užitečné věci,
že?“ přitakává europoslanec ODS Ivo Strejček.
Podle senátora Miroslava Antla zvoleného za ČSSD už v tomto případě lze asi beze studu říci,
že EU peníze doslova „promrhává“. „Doufám jen, že nejde o dotaci určenou pro ministerstvo školství a pro děti,“
dodal senátor.
Třeba to bude výchovné
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Pro poslance KSČM Miroslava Opálku je celá věc šokující a využití eurodotací si takto rozhodně
nepředstavuje. „Doufám, že jde, jak se často stává, o zkreslenou informaci,“ dodal Opálka.
Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková brání EU s tím, že směřování peněz EU do
konkrétních projektů je většinou rozhodnutí národních států.
„Předpokládám, že stát, v rámci jehož programu toto bude financováno (a zmíněného člověka
neznám), sleduje odstrašující linii tohoto příběhu, stejně jako se to děje u lidí, kteří překonali drogovou nebo
gamblerskou závislost a pak svým veřejným vystupováním před nebezpečími závislosti varují. Pokud je to jinak,
je vidět, že neoliberální preference vydělávání peněz jakkoli a na čemkoli přerostla do obludné absurdity a
kontrolní mechanismy užití evropských projektů naprosto selhaly,“ dodala senátorka.
"Pokud je to pravda, tak je to skandální," reagoval poslanec ODS David Šeich.

Psali jsme:

Prezident Klaus: Federalizaci Evropy odmítám
EU vám sebere úspory v bance jen přes Nečasovu mrtvolu
Pozor! EU vás okrade i o bankovní úspory. Ekonomové jsou zděšeni
Česko nedostane z Bruselu peníze na šest programů
Velká parlamentní loupež ve stínu Ratha. Čtěte, kdo pro ni hlasoval
Eurotunel za stamiliardy. I Kožený by blednul závistí, říká ekonom
EU v této podobě je nesmysl
Ani senátor Zdeněk Schwarz nepovažuje využití peněz na tento projet za vhodné: „Dokazuje to,
co zastávám delší dobu, že EU v této podobě je nesmysl. To vše je ještě umocněno současnou ekonomickou
situací.“
„V zemi tunelářů nic neobvyklého. Jistě se tu natočí i dokument i o panu Kalouskovi a dalších.
Jinak uznávám, že je to síla,“ reagoval poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.
Poslankyně Lidem Lenka Andrýsová považuje takové využití peněz EU za důkaz toho, že má
rozpočet EU ještě velké rezervy: „Navyšovat rozpočet EU, jak navrhují instituce unie, teď opravdu nemusíme. Je
potřeba, aby se tím evropští poslanci zabývali a navrhli, jak projekty využít efektivněji.“
Senátor KDU-ČSL Jiří Čunek nechtěl věci věřit. Pochopil by to, pokud by měl dokument
odstrašující výchovný účel proti pornografii. Podle něho by se tomu měl věnovat Senát.
Podle senátora ODS Jiřího Pospíšila celý případ svědčí o tom, jaká EU ve skutečnosti je. "Můj
názor na EU se tím nemění. Něco takové je v EU zcela běžné," dodal senátor.
Devastace morálních a lidských hodnot
Europoslanec ODS Hynek Fajmon uvedl, že pokud je informace pravdivá, tak z toho radost
nemá. „Svědčilo by to o tom, že systém dotací je zcela chybně nastavený,“ dodává Fajmon.
Europoslankyně a kandidátka KDU-ČSL na prezidenta Zuzana Roithová uvedla, nezná
podrobnosti záležitosti. "Podpora kvalitní dokumentární tvorby smysl má, ale co je kvalitního na tomto díle, by
mělo vysvětlit ministerstvo kultury, které rozhoduje o prioritách," dodala.
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Podle senátorky Jany Juřenčákové je otázkou, kdo zpracoval parametry programu EU tak, že je
možné financovat takový projekt. "Někdo to v ČR musel schválit a pak to už EU jenom v rámci nějakého
programu financovala. Jsou za to odpovědní konkrétní lidé a ti by měli své rozhodnutí veřejnosti vysvětlit. Je to
výsměch české kinematografii a morální facka všem filmařům. A EU rozděluje peníze, které posíláme z našich
daní, i když ještě nejsme čistí plátci. Já rozhodně nesouhlasím, aby se i z mých daní financovaly podobné
dokumenty, které přispívají k devastaci morálních a lidských hodnot," říká senátorka.

Psali jsme:

Je to ostuda, říká o pornu na stránkách sněmovny Zaorálek. Žádá tresty
Porno na stránkách sněmovny? Kde ho najdu? zajímá se poslanec
Časopis pro žáky měl rozhovor s pornohercem Rosenbergem. Dobeš
zuří
Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte
se na našem serveru ZDE
www.parlamentnílisty.cz
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EU dotuje pornoherce. Brusel je bordel plný kur*v, reagují politici
16.9.2012

parlamentnilisty.cz str. 00
Lukáš Petřík_

Politika_

REVUE Král českého porna Robert Rosenberg dostal od Evropské unii dotaci na to, aby natočil dokument o
svém životě plném tvrdého sexu před kamerou, informoval deník Aha! Řadu českých politiků to ani
nepřekvapuje, protože považuji EU za jeden velký bordel se spoustou kur*v.
Rosenberg si požádal o dotaci a se svou žádostí uspěl. “Už netočím porno. Přemýšlel jsem, že možná,
když dobře zaplatí, že půjdu dělat nějakou produkci. Ale, teď už to můžu říci, dostali jsme grant od Evropské
unie, že se bude točit dokument o mně. A když se nám tenhle dokument povede, tak bych pak chtěl dál točit
dokumenty o zajímavých lidech,“ citovalo pornokrále Aha! Podle wikipedie účinkoval Rosenberg ve více než 2
500 filmech a měl přes osm tisíc sexuálních partnerek
Píč*viny a bruselský bordel plný kur*v
Mnohé české politiky tato dotace z EU ani příliš nepřekvapuje a reagují dle upraveného hesla na
“pornopytel pornozáplata“.
“Nejsem zrovna přítelem vulgarismů, ale v některých případech, jako je například tento, se jim vskutku
nelze vyhnout. Čili k tomu mohu s odpuštěním říct, a citlivější povahy a dámy prominou, že mě to vůbec nijak
nepřekvapuje, protože EU vymýšlí samé píč*viny a Brusel je jeden velký bordel se spoustou kur*v, které s námi
chtějí vymr*ávat. Tento počin Matky Evropy do výše uvedeného kontextu naprosto zapadá. Ať už jdou do
Brusele,“ smál se senátor Petr Pakosta.
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Ani poslanec ČSSD Jiří Koskuba si nebral servítky, i když byl trošku mírnější než Pakosta. “Ač socan,
jsem k EU dosti skeptický. V určitém pohledu mám blízko k panu prezidentovi a vůbec mi na Hradčanech modrý
prapor nechybí. Dokonce, třeba na rozdíl od modrých z ODS, tak i hlasuji. Dotace EU jsou nejen velký průšvih.
On je to přímo jeden obrovský bordel. Tak proč se z našich daní nesložit na pornoherce? To prostě nemá
chybu. S Bruselem na věčné časy a nikdy jinak! Přitom mě překvapuje, jak do nás média věčně šijí a ty
napakované tetky a strejdy v europarlamentu včetně stovek bruselských byrokratů šetří,“ řekl
ParlamentnímListům.cz Koskuba.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="215268,214781,212973,169873" /
Evropská unie je jeden velký hampejz
Německý deník Die Welt například uvedl, že 33 tisícům úředníků Evropské unie se navzdory
ekonomické krizi zvýší plat. Přitom platy euroúředníků se již vloni zvedly o 1,7 procenta. Základní plat úředníků
Bruselu se pohybuje ve výši 2654 eur (asi 63 tisíc korun) až 18 371 eur (asi 440 tisíc korun) měsíčně. K tomu
mohou získat zaměstnanci evropských institucí ještě další bonusy.
I poslankyně ODS Jana Černochová se nevyhnula přirovnání EU k veřejnému domu. “Evropská unie je
jeden velký hampejz, takže mě to vlastně ani nepřekvapuje. Jenom to dokladuje poločas rozpadu, kterým
Evropa právě prochází,“ reagovala poslankyně.
“Vypovídá to o bordelu a nedostatku kontroly. Mimochodem ve Španělsku dostal jeden podnikavec
peníze z EU na nevěstinec a maskoval to jako dům sociálních služeb,“ přitakává europoslanec Miloslav
Ransdorf.
“Z toho už je na zvracení. Na co to i my přispíváme? Řeči o krachujících ekonomikách EU jsou asi kecy,
jestliže jsou peníze na takové... Dokládá to jen, že se stává, ač nerad takové výrazy používám, bordelem. Jiný
výraz by tak výstižně necharakterizoval,“ zlobí se senátor Severočechů.cz Jaroslav Doubrava.
Euroúředníci se chtějí dívat na porno
“Je-li to pravda, je to zrůdné a zároveň absurdní vyvrcholení špatného konceptu eurodotací. Ti, kteří
peníze dostávají nebo je přerozdělují, se nijak nezasloužili o jejich nabytí. Pak snadno dochází k podobným
zrůdnostem,“ míní ministr obrany a místopředseda ODS Alexandr Vondra.
Ani poslanec Pavel Bém Brusel za originální projekt EU nepochválil: “S mírnou nadsázkou a ironií to
nejspíše svědčí o tom, že soudruzi z Bruselu si chtějí u televize trochu užít. Pikantní a velmi symptomatické.
Žijeme ve velmi zmatené době.“
Za dobrý projekt Rosenbergův dokument nepovažuje ani místopředseda TOP 09 Pavol Lukša: “Nemám
o tom bližší informace, ale vím, že v republice máme stovky škol a školek, které potřebují opravit, nebo tisíce
kulturních památek, které chátrají. Tam by měly být tyto peníze směrovány. Holt jsme nepoučitelní.“
"Je to jen další do nebe volající příklad účelovosti, skoro vzorný příklad pornografické účelovosti,"
reagoval poslanec Vít Bárta.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="212218,212055,198683,174934" /
Veřejný sex a euroadamité
Předseda KSČM Vojtěch Filip považuje celou záležitost za výsměch daňovým poplatníkům. “Pokud měl
pan Rosenberg zájem o svém životě natočit film, mohl tak učinit ze svých prostředků. Jistě vydělával více, než
je průměrná mzda v EU. O morálním rozměru té záležitosti se zmiňovat nehodlám. Spíše se ptám, jaká je
morálka těch, kteří o tom rozhodli,“ uvedl Filip.
“EU se trochu zbláznila. Potírá porno a zároveň podporuje pornoherce. Stejně jako bojuje proti kouření
a podporuje pěstování tabáku,“ zhrozil se první místopředseda Senátu a kandidát ODS na prezidenta Přemysl
Sobotka.
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“Nemůžu na to říct nic jiného, že to, že je to úchylné a někdo by za takové použití peněz měl být velmi
přísně potrestán,“ reagoval místopředseda poslaneckého klubu VV Otto Chaloupka.
Podle poslance ODS Waltera Bartoše svědčí celá věc neskutečné socialistické rozmařilosti EU. Podle
něho mají být z veřejných peněz financovány pouze veřejné statky, jako jsou obrana, vnitřní bezpečnost,
některé segmenty školství, zdravotnictví či sociálních věcí.
“Že by sex byl věcí veřejnou? Z historie takové případy známe, ale vždycky to dopadlo špatně. Doufám,
že se Evropa nechce inspirovat jednou odnoží husitů,“ dodal Bartoš, který tak narážel na adamity, kteří chodili
nazí a provozovali volnou lásku.
V EU není shnilé jen euro
Podle senátora zemanovců Vladimíra Drymla by bylo zajímavé zveřejnit, kteří hejtmani a úředníci místo
podpory škol, dopravy, nemocnic, divadel a sportu odsouhlasili peníze EU na takový “kulturně-sportovní
projekt“. “V programu některých politických stran jde patrně o průlomovou a překvapivou taktiku do říjnových
krajských a senátních voleb,“ dodal senátor.
Poslanec ODS Aleš Rádl řekl, že eurounijní dotační politika ho už vůbec ničím nemůže překvapit: "Z
peněz daňových poplatníků se platí desítky a stovky nesmyslů za miliony a miliardy eur. Takže těch pár
drobných pro pana Rosenberga je zcela bezvýznamných a budiž mu to přáno. Daňový poplatník by se měl spíš
pozastavit nad evropskou zemědělskou dotační politikou nebo nejnověji nad záměrem Evropské centrální banky
vykupovat nesplatitelné dluhopisy zcela bez omezení."
Předseda NS-LEV 21 Jiří Paroubek říká, že evropské peníze se rozdělovaly stovkám bizarních projektů
a toto je jeden z nich. “Na jednu stranu je to lepší, než aby se peníze ukradly, jak se to dělo například v
Ústeckém kraji. Na druhé straně se ukazuje neochota politických reprezentací na centrální a krajské úrovni jít do
projektů, které by řešily například tvorbu nových pracovnách míst a podobně,“ dodává Paroubek.
Podle senátora Miroslava Krejči vynakládá EU, stát, kraje i obce často na plno “hovadin“ a nejen na
tuto. “A svědčí to o tom, že v EU není shnilé jen euro. A jestli nepřijde mayský konec světa letos 21. prosince,
tak si ho brzy přivodíme sami,“ dodal senátor.
"Dotace jsou nejefektivnější nástroj, jak plýtvat penězi," míní senátor ODS Jiří Oberfalzer.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="212757,211411,209627,192276" /
EU peníze doslova “promrhává“
“Znám mnohem horší využití dotací EU,“ reagoval senátor ODS Jaroslav Kubera.
Podle prvního dojmu poslance Lidem Viktora Paggia se jedná o klasické plýtvání eurofondy alá Muzeum
čokolády v Táboře. “Ale nechci panu Rosenbergovi křivdit. Třeba se z dokumentu dozvíme něco skutečně
fascinujícího, co obohatí lidstvo. Způsob rozdělování eurodotací každopádně potřebuje změnu-více selského
rozumu při rozdělování, více kontroly, méně operačních programů. Tyto změny již připravuje ministr Jankovský,“
dodal Paggio.
Poslanec ODS Michal Doktor si také dělá z projektu legraci: "Jistě nás zpracované téma posune dál,
pomůže pochopit zásadní společenské problémy a bude mít tak velkou sledovanost, že pohne HDP celé země.
Z nahrávek už víme, jaké to je, když močí Kristýna Kočí. Teď budeme sledovat intimní zpověď možná
budoucího poslance. Co je větší pornografie, příběh pornoherce, Vltava splvaněná odnikud nikam v řádech
miliard, nebo muzeum vycpaných exotických zvířat, která někdo pobil po celém světě? Nakonec mi rovnítko
mezi projekty regionálních lotrů a pornem přijde docela výmluvné."
“Co EU dělá, dobře dělá. To jenom vy, novináři, se v tom pořád šťouráte a hledáte mouchy,“ pochválil
ironicky unii senátor ODS Tomáš Jirsa. “Většina peněz EU je přece využita na takové užitečné věci, že?“
přitakává europoslanec ODS Ivo Strejček.
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Podle senátora Miroslava Antla zvoleného za ČSSD už v tomto případě lze asi beze studu říci, že EU
peníze doslova “promrhává“. “Doufám jen, že nejde o dotaci určenou pro ministerstvo školství a pro děti,“ dodal
senátor.
Třeba to bude výchovné
Pro poslance KSČM Miroslava Opálku je celá věc šokující a využití eurodotací si takto rozhodně
nepředstavuje. “Doufám, že jde, jak se často stává, o zkreslenou informaci,“ dodal Opálka.
Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková brání EU s tím, že směřování peněz EU do konkrétních
projektů je většinou rozhodnutí národních států.
“Předpokládám, že stát, v rámci jehož programu toto bude financováno (a zmíněného člověka neznám),
sleduje odstrašující linii tohoto příběhu, stejně jako se to děje u lidí, kteří překonali drogovou nebo gamblerskou
závislost a pak svým veřejným vystupováním před nebezpečími závislosti varují. Pokud je to jinak, je vidět, že
neoliberální preference vydělávání peněz jakkoli a na čemkoli přerostla do obludné absurdity a kontrolní
mechanismy užití evropských projektů naprosto selhaly,“ dodala senátorka.
"Pokud je to pravda, tak je to skandální," reagoval poslanec ODS David Šeich.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="246178,244293,243850,241477,235090,234779" /
EU v této podobě je nesmysl
Ani senátor Zdeněk Schwarz nepovažuje využití peněz na tento projet za vhodné: “Dokazuje to, co
zastávám delší dobu, že EU v této podobě je nesmysl. To vše je ještě umocněno současnou ekonomickou
situací.“
“V zemi tunelářů nic neobvyklého. Jistě se tu natočí i dokument i o panu Kalouskovi a dalších. Jinak
uznávám, že je to síla,“ reagoval poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.
Poslankyně Lidem Lenka Andrýsová považuje takové využití peněz EU za důkaz toho, že má rozpočet
EU ještě velké rezervy: “Navyšovat rozpočet EU, jak navrhují instituce unie, teď opravdu nemusíme. Je potřeba,
aby se tím evropští poslanci zabývali a navrhli, jak projekty využít efektivněji.“
Senátor KDU-ČSL Jiří Čunek nechtěl věci věřit. Pochopil by to, pokud by měl dokument odstrašující
výchovný účel proti pornografii. Podle něho by se tomu měl věnovat Senát.
Podle senátora ODS Jiřího Pospíšila celý případ svědčí o tom, jaká EU ve skutečnosti je. "Můj názor na
EU se tím nemění. Něco takové je v EU zcela běžné," dodal senátor.
Devastace morálních a lidských hodnot
Europoslanec ODS Hynek Fajmon uvedl, že pokud je informace pravdivá, tak z toho radost nemá.
“Svědčilo by to o tom, že systém dotací je zcela chybně nastavený,“ dodává Fajmon.
Europoslankyně a kandidátka KDU-ČSL na prezidenta Zuzana Roithová uvedla, nezná podrobnosti
záležitosti. "Podpora kvalitní dokumentární tvorby smysl má, ale co je kvalitního na tomto díle, by mělo vysvětlit
ministerstvo kultury, které rozhoduje o prioritách," dodala.
Podle senátorky Jany Juřenčákové je otázkou, kdo zpracoval parametry programu EU tak, že je možné
financovat takový projekt. "Někdo to v ČR musel schválit a pak to už EU jenom v rámci nějakého programu
financovala. Jsou za to odpovědní konkrétní lidé a ti by měli své rozhodnutí veřejnosti vysvětlit. Je to výsměch
české kinematografii a morální facka všem filmařům. A EU rozděluje peníze, které posíláme z našich daní, i
když ještě nejsme čistí plátci. Já rozhodně nesouhlasím, aby se i z mých daní financovaly podobné dokumenty,
které přispívají k devastaci morálních a lidských hodnot," říká senátorka.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="212096,236661,236627" /
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Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na
našem serveru ZDE
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Politici se svěřili, jak snáší omezování pití alkoholu
15.9.2012

parlamentnilisty.cz str. 00 Poslanecká sněmovna_
Lukáš Petřík_

ParlamentníListy.cz oslovily politiky, zda omezí či dočasně vysadí konzumaci tvrdého alkoholu kvůli aféře s
metylalkoholem. Abstinenci doporučil i ministr zdravotnictví Leoš Heger.
Mnoho poslanců či senátorů uvedlo, že tvrdý alkohol příliš nebo vůbec nepijí a dávají přednost spíše
pivu. Politici z Moravy zase mají zásoby slivovice či popíjí moravské víno. Slivovice a vína se ale nezříkají ani
politici z Čech. A někteří politici považují alkohol za lék.
Nebudu omezovat
“Doporučení pana ministra Hegera mě nechává v klidu, protože z tvrdého alkoholu piju, a to ještě
málokdy, slivovici z ověřené pálenice,“ svěřil se šéf komunistů Vojtěch Filip.
Doporučením svého stranického kolegy se ale nebude řídit předseda TOP 09 a ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg. “Ne,“ odpověděl stručně na dotaz.
SLEDUJEME téma: Metylalkohol
Ani šéf starostů a nezávislých a předseda společného poslaneckého klubu s TOP 09 Petr Gazdík:
“Neuvažuji o tom. Jednak, když náhodou piji, tak ověřené zdroje a jednak si myslím, že nejhorší je smrt
vyděšením.“
Tvrdý nepiju
Za to poslanec ODS Walter Bartoš je zodpovědnější: “Už jsem tak učinil.“ Stejně jako jeho stranický
kolega a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa: “Ano, byť já piji tvrdý alkohol tak minimálně, že to zásadní
změna nebude.“
“Nemusím si nic odepírat, protože tvrdý alkohol piji velmi výjimečně,“ uvedl předseda poslaneckého
klubu ČSSD Jeroným Tejc. A místopředseda Poslanecké sněmovny a ČSSD Lubomír Zaorálek uvedl, že tvrdé
vůbec nepije. A stejně je na tom i poslanec VV Michal Babák či poslanec KSČM Vojtěch Adam.
“Já to mám dobrý, já si játra rezervuji pro dobré víno,“ řekl redakci předseda Věcí veřejných Radek
John.
“Tvrdý alkohol vůbec nepiji tak jako tak,“ reagovala na Hegerovo doporučení vicepremiérka a
předsedkyně Lidem Karolína Peake.
“Osobně piji tvrdý alkohol vzácně a vždy značkový. Nemám důvod k dalšímu omezování spotřeby.
Samozřejmě je mi líto všech obětí otravy metylalkoholem,“ řekl redakci první místopředseda Senátu a kandidát
ODS na prezidenta Přemysl Sobotka. Podobně reagoval i senátor ODS Jiří Oberfalzer.
“Já prakticky tvrdý alkohol nepiji, takže žádné korekce provádět nemusím. Rád bych též vyjádřil
soustrast pozůstalým obětí,“ uvedl předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD.
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Prohibice pomáhá černému trhu a alkoholismu
Poslanec ČSSD Ladislav Šincl si myslí, že úplné omezení konzumace alkoholu nějakým "úředním
rozhodnutím" je nesmysl. “Lidé ethanol neboli líh vždy pili, pijí a budou pít a žádná restrikce tomu zcela
nezabrání. Zákazem by se posílil ještě více tzv. černý trh. Příkladů z historie je mnoho. Například v USA byl v
roce 1919 přijat tzv. Volsteadův zákon o zákazu alkoholu - "prohibice". Účinek byl ovšem přesně opačný; místo
snížení zločinnosti a abstinence se začalo pít ještě víc a k tomu narůstala zločinnost nevídaným tempem,“
upozorňuje Šincl.
“Vznikla řada ilegálních skupin zabývající se pašováním alkoholu do USA. Volsteadův zákon způsobil,
že lidé pili prakticky všechno, o čem se domnívali, že obsahuje alkohol, což mělo za následek mnoho otrav
methanolem, který je velice podobný ethanolu. Prohibice úplně skončila v roce 1933 v situaci, kdy v USA bylo
třikrát více tajných barů než v roce 1919,“ dodal Šincl.
Ten si myslí, že účinnou cestou by mohla být úprava spotřební daně u etanolu (lihu) směrem dolů.
Vysoká sazba spotřební daně a DPH u alkoholických nápojů (z lihu) podle něho způsobuje to, že tvz. černá
výroba lihu je velice výnosná. S tím souhlasí i ekonomové. “Také by stála za úvahu úprava spotřební daně piva
a to také směrem dolů. Tím by se tento tradiční český nápoj stal pro konzumenty více atraktivní než lihové
nápoje,“ navrhuje poslanec.
Slivovice a víno je OK
Moraváci se úmrtí či oslepnutí nebojí. Mají svou slivovici a na tu nedají dopustit. “My, Valaši, takových
výzev pana ministra neuposlechneme. Protože my si pálíme kvalitního moku doma a do náleven nechodíme. Je
nám líto, že někdo do náleven musí chodit,“ řekl ParlamentnímListům.cz senátor KDU-ČSL Jiří Čunek zvolený
za Vsetínsko.
Podobně se k tomu staví i poslanec ODS Jaroslav Plachý z Uherského Hradiště. “Pravá moravská
dědečkova slivovice, pálená v oficiální pálenici, v malých dávkách neškodí v sebevětším množství. Léta ji piji a
ještě se stmívat nezačalo,“ pochvaluje si poslanec.
Senátor Stanislav Juránek z KDU-ČSL se zase jistí vínem. “Jako správný Jihomoravan dávám přednost
našemu vínu, a proto se nemusím omezovat vůbec,“ prozradil Juránek.
“I bez doporučení pana ministra Hegera mě tvrdý alkohol jistě nechybí a jako Moravák dám přednost
skleničce dobrého moravského vína,“ sdělil poslanec ODS David Šeich. Podobně jeho stranický kolega Boris
Šťastný tvrdý alkohol nepije, občas jen trochu vína.
A podobný přístup volí i místopředseda Senátu a ČSSD Zdeněk Škromach. “Osobně dávám přednost
moravskému vínu. Jinak by ale ministr měl vyvodit osobní zodpovědnost z naprostého selhání prevence i řešení
následků,“ uvádí Škromach.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="246385,246384,246363,246336,246301" /
Italští snobové preferují grappu
Osobitě se k problému staví reakcionář Daniel Korte z TOP 09: “Vzhledem k tomu, že jakožto pravý
italský snob preferuji grappu, nevidím důvod pro sebeomezování.“
“Jednak mám doma zásobu kvalitní moravské slivovice a moje žena je profesí chemik. Takže zůstávám
v klidu,“ senátor Miroslav Krejča.
A podobně je na tom i senátor zvolený za ČSSD Miroslav Antl. “Já určitě pana ministra zdravotnictví
neposlechnu. Jako už v životě několikrát,“ smál se Antl. “Mám dostatečné zásoby kvalitní slivovice z
osvědčených kamarádských moravských zdrojů. A po ní samozřejmě vidím lépe. Do budoucnosti však nikoli,“
dodal senátor, který si také rád zajde na točenou plzeň.
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Tvrdý jen minimálně
Místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Husák uvedl, že tvrdý alkohol pije minimálně, a tak s
odepřením si tvrdého alkoholu nemá problém. “Pohoršuji se spíš nad tím, že existují lidé, kteří v honbě za
nepřiměřenými zisky jsou schopni vystavit spoustu lidí smrtelnému nebezpečí,“ dodal Husák.
Podobně místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Václav Votava pije tvrdý zřídka. “Tak se nemusím
omezovat. Mám raději víno a pivo, samozřejmě v množství uměřeném,“ dodává poslanec.
poll title="Anketa:" id="1471" /
“Osobně dávám přednost vínu, ale rozhodně s doporučením pana ministra Hegera souhlasím. Počet
mrtvých je alarmující. Tento víkend pořádáme jako Městská část Praha 2 vinobraní na Grébovce a raději jsme
preventivně nařídili i zákaz prodeje medoviny,“ informovala poslankyně ODS a starostka Prahy 2 Jana
Černochová.
“Tvrdý alkohol piji minimálně. Teď ho vynechám úplně. Pivo, víno a medovina mi na tradičních
Táborských setkáních vždy vystačily a bude tomu tak i tento víkend,“ svěřil se poslanec ODS František Dědič.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="246276,246272,246263,246252,246237,246217,246215" /
Alkohol je lék
Řada politiků považuje alkohol za lék. “Ne, ne, ne. Pana ministra neposlechnu. Zrovna ve středu večer
jsme s MUDr. Václavem Sauerem pili slivovici. Alkohol z rukou lékaře je lék,“ prozradil senátor ODS Tomáš
Jirsa.
“Pokud se zřídkakdy napiji, pak jablkovice pálené z vlastních jablek a v množství léčebném - lžička až
lžíce. Tak malé množství mě zdravotně nepoškozuje, naopak prospívá,“ svěřila se poslankyně TOP 09 Vlasta
Parkanová.
Místopředseda TOP 09 Pavol Lukša uvedl, že v době probíhající kampaně ke krajským volbám mnoho
času na popíjení tvrdého alkoholu nemá. “Dávám přednost sklence dobrého moravského vína jako prevence
před srdečními a cévními chorobami,“ dodal poslanec.
Prohibice je blbost
Senátor SPOZ-Zemanovců Vladimír Dryml, který uvedl, že jeho konzumace alkoholu je minimální, a to
ještě většinou omezená na pivo a víno, se tvrdě opřel do Hegera: “Hegerův nápad s prohibicí považuji za blbost
a ekonomickou sabotáž na rozpočet státu v době krize. Ministr Heger tím chce zakrýt selhání svoje a především
vlády, která nedokáže ani ochránit zdraví nás, občanů.“
“Tvrdý alkohol téměř nekonzumuji, tedy jej ani nepotřebuji omezovat. Doporučení pana ministra vítám.
Situaci považuji v naší zemi za mimořádnou, takovou, jaká tu vyjma nedostatku toaletního papíru nebyla. Ale to
lidé neumírali. Opět daň za demokracii? To je spíše otázka na pravicové komsomolce?“ reagoval poslanec
ČSSD Jaroslav Foldyna.
Poslanec ČSSD Jiří Koskuba nemíní poslechnout doporučení Hegera. “Alkohol není stálou součástí
mého jídelníčku. Tu a tam sklenka koňaku či whisky k dýmce či doutníku. A když už, tak kvalitní moravské víno,
a to převážně ze Znovína. Škoda, že jej pan Kalousek míní opět vzdálit lidem další hloupou daní. Jak to pak
končí, vidí snad vláda na vlastní oči. A je to tragédie. Kvalitní potraviny i poživatiny musí být cenou dostupné
všem slušným lidem,“ míní poslanec.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="246158,246155,246127,246118,246056,246052,246033" /
Ne u Vietnamců a u stánků
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Senátor ODS Pavel Eybert uvedl, že když si dá tvrdý alkohol, tak jen z prověřených zdrojů. “Tvrdý piji
výjimečně, ale ze spolehlivých zdrojů, takže prohibici osobně nemusím řešit,“ říká místopředseda KSČM a
poslanec Jiří Dolejš. A podobně se vyjádřil i senátor Petr Pakosta.
“Doporučení ministra rozumím zcela jasně a zřetelně. Vláda není schopna zabezpečit bezpečnou a
zdravotně nezávadnou výrobu a distribucí tvrdého alkoholu, tak budeme lidem zakazovat jeho konzumaci. Tím
se z toho vláda nevyvlékne,“ reagoval poslanec ČSSD Miroslav Váňa.
Poslanec Jaroslav Škárka řekl, že tvrdý alkohol pije zřídka, a to maximálně v zavedených restauracích.
“Určitě bych alkohol nekonzumoval ani v minulosti u stánků, vietnamského prodejce či z jiného obskurního
zdroje,“ dodal poslanec.
“Tvrdý alkohol nepiju, tak nemusím nic omezovat. Piju pivo a to je lék,“ uvedl poslanec ČSSD Milan
Urban.
Viníkem je ministerstvo financí
“Víc už omezit nejde. Pil jsem tvrdý alkohol naposledy před lety. Piju jen víno. Když mám náladu nebo k
jídlu,“ reagoval poslanec Stanislav Huml.
Poslanec ČSSD Adam Rykala prozradil, že tvrdý alkohol už nějakou dobu nepije. “Příležitostně si dám
skleničku bílého vína, birell nebo pivko. Kdybych pil tvrdý, silně bych zvažoval, že ho v současné situaci pít
přestanu a rozhodně bych ho nenakupoval v pochybných obchodech a nedal bych si ho v hospodě, protože tam
vám můžou nalít cokoli,“ doporučuje poslanec.
“Já tvrdý alkohol prakticky nepiju, tak si nemusím nic odpírat a ve víně to snad není,“ reagoval poslanec
ODS Aleš Rádl.
Člen poslaneckého klubu VV Jiří Štětina sdělil, že moc nepije a nemá problém s úplnou abstinencí.
“Nejsem puritán a když alkohol, tak kvalitní - whisky či metaxa,“ uvedl Štětina, podle něhož je problém s
nelegálním alkoholem dlouhodobý.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="215049,246077,246060,246049,246018,245806" /
Jenom přípitek
“Osobně mi nepít tvrdý alkohol problém nedělá. Stále jezdím autem a alkohol piju jen příležitostně.
Nevidím však smysl v tom, že pití někdo jen odloží. I ten vadný barel mohl někde ve skladu čekat i rok, než se
dostal do &acute;výroby&acute;. Tento případ jen odhalil velikost černého trhu. Hlavní viník je ministerstvo
financí, vytvořilo k tomu právní prostředí, ochromilo kontrolní činnost Celní správy, nestanovilo minimální cenu
alkoholu, povolilo dělení potravin, čímž se i ve vinotékách čepují lihoviny,“ uvedl poslanec KSČM Miroslav
Opálka.
“Alkohol požívám pouze příležitostně v rámci přípitku nebo oslavy a pouze značkový. Takže měnit
nemusím nic,“ uvedl senátor Zdeněk Schwarz zvolený za ODS.
I senátor ČSSD Miloš Malý uvedl, že se ho problém netýká, neboť tvrdý alkohol nepije: “Jen při výročích
či jiných slavnostních příležitostech si dám skleničku moravského vína. Kdyby na mé spotřebě alkoholu stál
nějaký obchodník, tak by se neuživil.“ I poslankyně KSČM Zuzka Rujbrová pije jen víno. Poslanec ČSSD
Antonín Seďa v zájmu zajištění bezpečnosti občanů s Hegerem souhlasí.
Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na
našem serveru ZDE.
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Na postižené děti při fotbale vybrali desítky tisíc korun
13.9.2012

Berounský deník str. 03
(plš)_

Berounsko_

Beroun – Dobročinné fotbalové utkání konané ve prospěch organizace Dobromysl se uskutečnilo v sobotu 8.
září na fotbalovém stadionu v Berouně za Lagunou. „Akci uspořádali místní podnikatelé společně s fotbalovými
týmy Real Top Praha a Old Boys ČLU Beroun. Za Real Top Praha nastoupilY známé osobnosti, například Ivan
Trojan, Robert Záruba,Jaromír Bosák a další,“ přiblížila akci Lenka Ptáčková z Dobromysli.
Veškerý výdělek akce byl věnován právě této charitativní organizaci pečující o osoby se zdravotním
postižením. A s konečným výtěžkem mohou být velmi spokojení. „Celková suma činila 62 500 Kč. Dobré věci
přispěl i senátor Jiří Oberfalzer. Z Nadačního fondu Letorosty obdržela organizace šek na 10 tisíc korun,“
dodala Lenka Ptáčková.
Akce přilákala dospělé i děti ze širokého okolí. Pro všechny byl připraven bohatý program.
Organizátorům se podařilo vytvořit příjemnou a pohodovou atmosféru.
Foto popis| ŔEDITELKA Dobromysli Alžběta Pondělíčková s šekem.
Foto popis| ZÁVĚREČNÁ děkovačka.
Foto autor| Foto: Dobromysl
Region| Střední Čechy
_

Hasiči z Malých Přílep oslavili 110. výročí
10.9.2012

Berounský deník str. 08 Berounsko / u nás doma_
Pavel Nejedlý_

Vaše akce
Malé Přílepy – Protože si nesmírně ceníme práce našich předků, kteří před 110 lety založili Sbor dobrovolných
hasičů v Malých Přílepech a po celou dobu trvání sboru obětavě pomáhali druhým a chránili jejich majetek,
chtěli jsme důstojně oslavit toto výročí, které připadlo na 25.8.2012. Přípravy na tento slavnostní den však
započaly již před dvěma roky, kdy se výbor sboru začal zabývat myšlenkou zakoupit slavnostní prapor, který by
reprezentoval náš sbor, jeho historii a byl památkou pro dalších několik generací.
Finanční sbírka
Tato myšlenka byla jednomyslně schválena, avšak bylo nutné sehnat nemalé finanční prostředky. Oslovili jsme
tedy sponzory sboru a také byla uspořádána finanční sbírka. A to nejen mezi hasiči, ale i mezi ostatními občany.
Její výsledek nás velice mile překvapil a pořízení praporu již nestálo nic v cestě. Jak již předchozí řádky
napověděly, stal se prapor hlavním tématem oslav. Ale teď k samotnému průběhu. Oslavy 110. výročí jsme
pojali jako odpočinkové odpoledne, čemuž jsme také přizpůsobili celý program. V úvodu nastoupila naše
jednotka, velitel osobně přivítal každý ze zúčastněných sborů a předal jim pamětní list společně s vlaječkou,
která je zmenšenou kopií slavnostního praporu. Poté všichni napochodovali před „Obecní dům Fořtovna“, kde
se odehrála úvodní část oslav. Tento objekt se po dlouhých letech podařilo vykoupit obci Chyňava, nově ho
zrekonstruovat a předat k užívání nejen hasičům, ale také osadnímu výboru obce. Společně s rekonstrukcí
objektu byly provedeny také terénní úpravy na návsi, zasetí traviny, zasazení keřů a také vánočního smrku.
Vzácní hosté
Ale teď již zpět k programu oslav. Po zdravici všem přítomným byli obzvlášť přivítáni vzácní hosté, kterými byli
plk. Mgr. Milan Novák – ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje – územní odbor Beroun,
Jan Špaček – starosta Okresního sdružení hasičů Beroun, páter Radim Cigánek a starosta obce Chyňava
Václav Kšír. Mezi pozvanými hosty byl také senátor Jiří Oberfalzer, který se ale musel z osobních důvodů
omluvit. Navštívil nás však následující den a přivezl finanční dar. Po proslovech všech hostů došlo k všemi tolik
očekávané události, kterou bylo žehnání praporu.
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Výstava fotografií
Toho se ujal páter Radim Cigánek a po přečtení několika vět z Bible prapor vysvětil. Dalším bodem slavnostního
odpoledne bylo přestřižení pásky a tím otevření nově zrekonstruovaného objektu. Toho se ujal starosta obce
Chyňava Václav Kšír, který předtím ještě řekl několik vět o průběhu rekonstrukce. Poté byli všichni pozváni na
výstavu fotografií obce, která mapovala její minulost a také na výstavu obrazů s tématikou obce, které zapůjčil
místní malíř Ladislav Bartoš. Po prohlídce se začaly sbory řadit do průvodu a za doprovodu dechové hudby
Miroslava Kopty začaly pochodovat k pomníku padlých, u kterého byl položen věnec. Dále pokračoval průvod až
na louku pod obcí, kde byl připraven bohatý doprovodný program.
Historie a současnost
Pro děti byly připraveny skákací hrady, stánky s cukrovou vatou a sladkostmi, dále pak stánky s občerstvením,
ze kterých se linula vůně grilovaných klobás a guláše, na uhašení žízně pak posloužilo vychlazené pivo a
limonáda. Celý program ukázek byl koncipován jako průřez hasičskou technikou od úplných počátků hašení
pomocí lněných džberů až po nejmodernější hasičskou techniku, která je využívána dnes. Ještě před zahájením
chronologicky seřazených ukázek předvedly požární útok naše nejmenší děti, po kterých ještě následoval
požární útok starších dětí z Malých Přílep. A po nich už se jako první předvedly děti z Libečova, které ukázaly
hašení balíku slámy pomocí ruční stříkačky a již zmíněných džberů. Následovali jejich starší kolegové z
Libečova, kteří předvedli zdolávání požáru pomocí koňské ruční stříkačky z roku 1902. Poté předvedli požární
útok s PS 8 hasiči z Nenačovic, které s požárním útokem následovali hasiči ze Železné, kteří předvedli, jaký je
rozdíl mezi stroji PS 8 a PS 12. Jako poslední předvedli svou techniku hasiči z Chyňavy v podobě automobilů
Fiat Ducato a Liaz. Ještě nutno dodat, že po celou dobu ukázek hrála k tanci a poslechu pro všechny přítomné
kapela Panteři.
Country kapela
Slavnostní odpoledne pak bylo zakončeno zábavou pod širým nebem, při které hrála country kapela pod
vedením Vaška Vlasáka. Soudě podle pozitivních ohlasů se celý den vydařil a já bych chtěl touto cestou
poděkovat všem členům sboru, kteří se na přípravách oslav podíleli, sponzorům, hostům a široké veřejnosti za
podporu.
Foto autor| Foto: Zdeněk Hrázný
O autorovi| Za SDH Malé Přílepy Pavel Nejedlý, referent kultury
Region| Střední Čechy
_

Americký myslitel: Klaus se zasloužil o zrození svobody českého národa
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Praha dnes hostí pravidelnou konferenci slavné Montpelerinské společnosti, jedné z nejprestižnějších
organizací liberálních ekonomů světa. Akce se koná v jednací síni České národní banky. Mezi účastníky jsou
nejvýznamnější ekonomové současnosti i řada českých politiků.
Členy Montpelerinské společnosti (Mont Pelerin Society) i zástupce českého byznysu a vědy ráno
přivítal guvernér české centrální banky Miroslav Singer a s hlavním úvodním projevem vystoupil prezident
Heritage Foundation Edwin Feulner.
Heritage Foundation je prestižní americký konzervativní think tank, který prosazuje konzervativní politiku
založenou na svobodném podnikání, osobní svobodě, malé vládě a tradičních amerických hodnotách. Feulner
tomuto think tanku šéfuje již od roku 1977.
Klaus, Reagan, Thatcher
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“Za ekonomický útlum mohou vlády, nikoliv soukromá sféra. Jde především o důsledek špatné
legislativy americké centrální banky, která držela úrokové sazby na nízké úrovni, což ovlivnilo i Evropskou
centrální banku a situace pak vyústila v dluhovou krizi v Evropě,“ uvedl Edwin Feulner. Pravda je podle něho
překrucována a krize se využívá ke strašení lidí.
Václav Klaus se podle jeho slov zasloužil o zrození svobody v českém národě a přirovnal ho ke
světoznámým konzervativním osobnostem Ronaldu Reaganovi a Margaret Thatcher. Není bez zajímavosti, že
anglická verze Wikipedie označuje prezidenta Klause za Margaret Thatcher střední Evropy.
“Je nutné pokračovat v boji za politické a ekonomické svobody, protože jen neústupná obrana našich
zásad ochrání naše národy,“ zdůraznil Feulner.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="177993,182842,204699,203051,188076" /
Komunistické Československo jako barabizna s lešením
Prezident Heritage Foundation a člen výkonné rady Mont Pelerin Society promluvil o současné
ekonomické situaci a americké politické realitě, ale také o České republice, když naši zemi v době komunistické
totality přirovnal k rozpadající se budově, kterou podpírá lešení.
S projevem měl původně vystoupit i premiér Petr Nečas (ODS), který se však kvůli zasedání vládního
kabinetu omluvil. V auditoriu pak seděl například bývalý premiér Mirek Topolánek, potencionální kandidát na
prezidenta Vladimír Dlouhý, senátor za ODS Jiří Oberfalzer, poradkyně prezidenta republiky Stanislava
Janáčková nebo šéf pravicového libertariánského sdružení Reformy.cz Vít Jedlička.
Mezi pořadateli byl i syn občanskodemokratického europoslance Ivo Strejčka a ředitel Institutu pro
studium ekonomiky a politiky Ivo Strejček mladší.
V Praze jsou nejvýznamnější ekonomové světa
Během čtvrtka v konferenčním sálu České národní banky na Senovážném náměstí proběhnou čtyři
diskusní panely. V tom dopoledním, který se zabýval otázkou, zda je dnešní ekonomická krize skutečně krizí
globální, vystoupili nejvýznamnější američtí ekonomové současnosti - Sam Peltzman a Robert S. Barro, o
němž se spekuluje jako o letošním laureátovi Nobelovy ceny za ekonomii.
V dalších panelech vystoupí známé světové osobnosti, jako třeba britský konzervativní politický
komentátor, bývalý viceprezident Rádia Svobodná Evropa, poradce expremiérky Margaret Thatcherové a přítel
českého prezidenta John O&rsquo;Sullivan, Hildegard von und zu Liechtenstein, exministr financí a exguvernér
centrální banky Chile Carlos Cáceres, ale také český ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba nebo zmiňovaný
guvernér České národní banky Miroslav Singer.
Ve středu se navíc v předvečer konference konala recepce a jazzový koncert v Jižních zahradách
Pražského hradu, kterou zahájil prezident republiky Václav Klaus. Program bude pokračovat i v pátek, kdy se ve
Španělském sále Pražského hradu uskuteční samotné shromáždění Montpelerinské společnosti, jehož se
zúčastní i hlava českého státu a člen této organizace Václav Klaus.
Letošní setkaní je poprvé otevřeno veřejnosti
Vedle prezidenta Klause je českým členem i bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze,
prezident Liberálního institutu a člen Národní ekonomické rady vlády Jiří Schwarz.
Montpelerinská společnost (The Mont Pelerin Society) vznikla v roce 1947, kdy po skončení druhé
světové války liberální ekonom Friedrich August von Hayek sezval 39 světových ekonomů, historiků a filosofů,
aby diskutovali o dalším osudu liberalismu. Setkání se uskutečnilo ve Švýcarsku nedaleko Ženevského jezera
na místě zvaném Mont Pelerin, po němž se také následně společnost pojmenovala. Letošní konference, kterou
hostí české hlavní město, je první v historii, která je volně otevřena médiím i nečlenům společnosti.
profiles title="Profily na ParlamentniListy.cz:" ids="1" /
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Že jde o DPH? Spíš o sjezd, zní z regionů ODS
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Regionální lídři ODS jsou podle ankety ČTK v názoru na řešení vnitrostranické krize, kterou vyvolal nesouhlas
několika poslanců strany s balíčkem daňových opatření, rozděleni. Kvůli odporu několika poslanců k navýšení
daně z přidané hodnoty dnes koalice ve Sněmovně zřejmě nepřehlasuje veto Senátu. Hned večer chce vláda
Petra Nečase (ODS) poslat do schvalovacího procesu stejný návrh a spojit ho s žádostí o vyslovení důvěry. I
když mají na situaci šéfové krajských ODS různé názory, shodují se v tom, že podíl na sporu má blížící se
kongres.
Třeba místopředseda pardubického krajského sdružení ODS Petr Tupec odmítá další zvýšení DPH a
považuje za nevhodné spojovat návrh vyšší sazby s přežitím vlády. Nevylučuje, že za rozpory může být snaha o
zviditelnění se některých členů ODS před sjezdem.
Pro členy jsou vysoké daně problém
"Prioritou je, aby nepadla vláda. Toho by si měly být vědomy obě strany sporu a dohodnout se. Pokud
totiž vláda skončí, situace bude mnohem horší a daně se budou zvyšovat ještě víc. Je ale pravda, že zvyšování
daní je v ODS vždy složité vysvětlovat členské základně. Bez ohledu na to, jestli se blíží sjezd strany nebo ne,"
míní místopředseda olomouckého regionálního sdružení Petr Sokol.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="245310,245300,245292" /
"Nesouhlasím s daňovým balíčkem a se zvyšováním daní a nemyslím si, že spojovat nové hlasování o
jejich zvýšení s vyjádřením důvěry vládě je rozumné," řekl šéf občanských demokratů na Vysočině Ivo Strejček.
Premiér by podle něj měl část ODS nechat vydechnout. "Neumím posoudit názory rebelujících poslanců, s
žádným z nich jsem nemluvil a neumím posoudit jejich motivaci, ale jak některé z nich znám, tak je obsah a
výsledek kongresu zajímá víc než to, zda sazba DPH bude mít 20 nebo 21 procent," řekl Strejček na adresu
rebelů.
I středočeský krajský zastupitel Tomáš Havlíček připomněl, že ODS se ve svém volebním programu
hlásila k nízkým daním. "Držme se tohoto prohlášení," zdůraznil. Je podle něj sice nutné snižovat schodek
rozpočtu, ale ne za situace, kdy výnosy ze zvýšení DPH zaostávají za očekáváním. "Nemyslím si, že u
poslanců, kteří pro návrh odmítli hlasovat, převládají osobní cíle," míní.
Líbeznický starosta a někdejší Nečasův mluvčí Martin Kupka si naopak myslí, že z DPH se stala
příslovečná hůl, kterou nespokojení či zhrzení našli proti premiérovi. Spojitost vidí stejně jako kandidát
středočeské ODS na hejtmana Raduan Nwelati s blížícím se kongresem. Senátor Jiří Oberfalzer se podivil
tomu, že se rebelové ozývají až v situaci, kdy už se nedá nic změnit. "Vnímám to jako vydírání. ODS to určitě v
očích voličů neprospěje," míní.
relatedarticles title="Psali jsme:" articles="245277,245275,245266,245255" /
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Tupec z ODS: Vláda nesmí padnout. Věřím v dohodu
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Regionální lídři ODS jsou v názoru na řešení vnitrostranické krize, kterou vyvolal nesouhlas několika poslanců
strany s balíčkem daňových opatření, rozděleni. Kvůli odporu několika poslanců k navýšení daně z přidané
hodnoty ve středu koalice ve Sněmovně zřejmě nepřehlasuje veto Senátu.
Regionální lídři ODS jsou v názoru na řešení vnitrostranické krize, kterou vyvolal nesouhlas několika poslanců
strany s balíčkem daňových opatření, rozděleni. Kvůli odporu několika poslanců k navýšení daně z přidané
hodnoty ve středu koalice ve Sněmovně zřejmě nepřehlasuje veto Senátu. Hned večer chce vláda Petra Nečase
(ODS) poslat do schvalovacího procesu stejný návrh a spojit ho s žádostí o vyslovení důvěry. I když mají na
situaci šéfové krajských ODS různé názory, shodují se na tom, že podíl na sporu má blížící se kongres.
Třeba místopředseda pardubického krajského sdružení ODS Petr Tupec odmítá další zvýšení DPH a považuje
za nevhodné spojovat návrh vyšší sazby s přežitím vlády. Nevylučuje, že za rozpory může být snaha o
zviditelnění se některých členů ODS před sjezdem.
"Prioritou je, aby nepadla vláda. Toho by si měly být vědomy obě strany sporu a dohodnout se. Pokud totiž
vláda skončí, situace bude mnohem horší a daně se budou zvyšovat ještě víc. Je ale pravda, že zvyšování daní
je v ODS vždy složité vysvětlovat členské základně. Bez ohledu na to, jestli se blíží sjezd strany nebo ne," míní
místopředseda olomouckého regionálního sdružení Petr Sokol.
"Nesouhlasím s daňovým balíčkem a se zvyšováním daní a nemyslím si, že spojovat nové hlasování o jejich
zvýšení s vyjádřením důvěry vládě je rozumné," řekl šéf občanských demokratů na Vysočině Ivo Strejček.
Premiér by podle něj měl část ODS nechat vydechnout. "Neumím posoudit názory rebelujících poslanců, s
žádným z nich jsem nemluvil a neumím posoudit jejich motivaci, ale jak některé z nich znám, tak je obsah a
výsledek kongresu zajímá víc než to, zda sazba DPH bude mít 20 nebo 21 procent," řekl Strejček na adresu
rebelů.
I středočeský krajský zastupitel Tomáš Havlíček připomněl, že ODS se ve svém volebním programu hlásila k
nízkým daním. "Držme se tohoto prohlášení," zdůraznil. Je podle něj sice nutné snižovat schodek rozpočtu, ale
ne za situace, kdy výnosy ze zvýšení DPH zaostávají za očekáváním. "Nemyslím si, že u poslanců, kteří pro
návrh odmítli hlasovat, převládají osobní cíle," míní.
Je to vydírání!
Líbeznický starosta a někdejší Nečasův mluvčí Martin Kupka si naopak myslí, že z DPH se stala příslovečná
hůl, kterou nespokojení či zhrzení našli proti premiérovi. Spojitost vidí stejně jako kandidát středočeské ODS na
hejtmana Raduan Nwelati s blížícím se kongresem. Senátor Jiří Oberfalzer se podivil tomu, že se rebelové
ozývají až v situaci, kdy už se nedá nic změnit. "Vnímám to jako vydírání. ODS to určitě v očích voličů
neprospěje," míní.
Místopředseda královéhradeckého regionálního sdružení ODS Martin Puš má za to, že bylo špatné spojovat
podporu ekonomického balíčku s existencí vlády. "Obecně se zvyšováním daní nesouhlasím, ale nevím, jaký
kompromis premiér Petr Nečas vyjednal," dodal. I on připustil, že by na situaci mohl mít vliv blížící se sjezd. "Je
to určitá zkouška síly jednotlivých seskupení," řekl.
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Podle místopředsedy zlínského regionálního sdružení ODS Josefa Slováka jsou změny daní nesmírně
bolestivým kompromisem. Jihočeská ODS je podle jejího místopředsedy Tomáše Jirsy na straně premiéra.
Připravovaný balíček považuje za politicky pragmatický krok, který Česku může přinést kladný ohlas v evropské
ekonomice. Proti jsou podle něj poslanci, kteří mají s premiérem osobní problémy a snaží se mu to touto cestou
vrátit. Také regionální šéf plzeňské ODS Jiří Pospíšil rozhodnutí Nečase respektuje. "Nemá moc prostoru ke
kompromisu. Rozumím proto postupu, který zvolil, protože ekonomický balíček představuje složitě vyjednaný
koaliční kompromis," uvedl.
Za Nečasem stojí i pražský primátor Bohuslav Svoboda. V čase hospodářské krize je podle něj krok nezbytný,
aby se Česko nedostalo na chvost Evropy. Lídr ODS na jižní Moravě Jiří Crha se zvyšováním daní nesouhlasí.
"Určitě bych se snažil hledat i jiné alternativy, pokud by ale padla vláda, řada prospěšných kroků by přišla vniveč
a byli bychom zase na začátku. Ohrozilo by to stabilitu naší ekonomiky, což si nepřeje snad nikdo," uvedl Crha.
V otázce daňové politiky čeká širokou diskuzi na nadcházejícím kongresu ODS.
I lídr moravskoslezské kandidátky ODS David Sventek souhlasí s premiérem. "Balíček, který má být schválen,
musí být schválen pro zajištění stability a ekonomiky celých veřejných rozpočtů," uvedl.
"Obecně mám problém s tím, že se zvyšují daně. Ve volebním programu jsme měli nezvyšování daní,"
poznamenal místopředseda liberecké krajské ODS a starosta Jilemnice Vladimír Richter. Změna přístupu části
stranický kolegů v poslaneckých lavicích ho nicméně překvapila. "Když hlasovali pro původní návrh, tak
nechápu, co se mezitím v jejich hlavách změnilo," podotkl.
Krajský předseda ODS v Karlovarském kraji Jiří Vaněček míní, že názorové neshody mezi poslanci ODS by se
měly hlavně vyříkat v poslaneckém klubu. "Navenek bychom měli vystupovat jednotně," míní.

URL|
dohodu_245061.html

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/tupec-z-ods-vlada-nesmi-padnout-verim-v-

_

Za sporem o zvýšení daní stojí blížící se kongres ODS
5.9.2012

zpravy.tiscali.cz str. 00
Redakce_

Zprávy / Domácí_

Regionální lídři ODS jsou v názoru na řešení vnitrostranické krize, kterou vyvolal nesouhlas několika poslanců
strany s balíčkem daňových opatření, rozděleni. Kvůli odporu několika poslanců k navýšení daně z přidané
hodnoty dnes koalice ve Sněmovně zřejmě nepřehlasuje veto Senátu. Hned večer chce vláda Petra Nečase
(ODS) poslat do schvalovacího procesu stejný návrh a spojit ho s žádostí o vyslovení důvěry. I když mají na
situaci šéfové krajských ODS různé názory, shodují se na tom, že podíl na sporu má blížící se kongres.
Třeba místopředseda pardubického krajského sdružení ODS Petr Tupec odmítá další zvýšení DPH a považuje
za nevhodné spojovat návrh vyšší sazby s přežitím vlády. Nevylučuje, že za rozpory může být snaha o
zviditelnění se některých členů ODS před sjezdem.
"Prioritou je, aby nepadla vláda. Toho by si měly být vědomy obě strany sporu a dohodnout se. Pokud totiž
vláda skončí, situace bude mnohem horší a daně se budou zvyšovat ještě víc. Je ale pravda, že zvyšování daní
je v ODS vždy složité vysvětlovat členské základně. Bez ohledu na to, jestli se blíží sjezd strany nebo ne," míní
místopředseda olomouckého regionálního sdružení Petr Sokol.
Motivace zůstavají zamlžené
"Nesouhlasím s daňovým balíčkem a se zvyšováním daní a nemyslím si, že spojovat nové hlasování o jejich
zvýšení s vyjádřením důvěry vládě je rozumné," řekl šéf občanských demokratů na Vysočině Ivo Strejček.
Premiér by podle něj měl část ODS nechat vydechnout. "Neumím posoudit názory rebelujících poslanců, s
žádným z nich jsem nemluvil a neumím posoudit jejich motivaci, ale jak některé z nich znám, tak je obsah a
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výsledek kongresu zajímá víc než to, zda sazba DPH bude mít 20 nebo 21 procent," řekl Strejček na adresu
rebelů.
I středočeský krajský zastupitel Tomáš Havlíček připomněl, že ODS se ve svém volebním programu hlásila k
nízkým daním. "Držme se tohoto prohlášení," zdůraznil. Je podle něj sice nutné snižovat schodek rozpočtu, ale
ne za situace, kdy výnosy ze zvýšení DPH zaostávají za očekáváním. "Nemyslím si, že u poslanců, kteří pro
návrh odmítli hlasovat, převládají osobní cíle," míní.
Líbeznický starosta a někdejší Nečasův mluvčí Martin Kupka si naopak myslí, že z DPH se stala příslovečná
hůl, kterou nespokojení či zhrzení našli proti premiérovi. Spojitost vidí stejně jako kandidát středočeské ODS na
hejtmana Raduan Nwelati s blížícím se kongresem. Senátor Jiří Oberfalzer se podivil tomu, že se rebelové
ozývají až v situaci, kdy už se nedá nic změnit. "Vnímám to jako vydírání. ODS to určitě v očích voličů
neprospěje," míní.
Od Nečase se čeká kompromis
Místopředseda královéhradeckého regionálního sdružení ODS Martin Puš má za to, že bylo špatné spojovat
podporu ekonomického balíčku s existencí vlády. "Obecně se zvyšováním daní nesouhlasím, ale nevím, jaký
kompromis premiér Petr Nečas vyjednal," dodal. I on připustil, že by na situaci mohl mít vliv blížící se sjezd. "Je
to určitá zkouška síly jednotlivých seskupení," řekl.
Podle místopředsedy zlínského regionálního sdružení ODS Josefa Slováka jsou změny daní nesmírně
bolestivým kompromisem. Jihočeská ODS je podle jejího místopředsedy Tomáše Jirsy na straně premiéra.
Připravovaný balíček považuje za politicky pragmatický krok, který Česku může přinést kladný ohlas v evropské
ekonomice. Proti jsou podle něj poslanci, kteří mají s premiérem osobní problémy a snaží se mu to touto cestou
vrátit. Také regionální šéf plzeňské ODS Jiří Pospíšil rozhodnutí Nečase respektuje. "Nemá moc prostoru ke
kompromisu. Rozumím proto postupu, který zvolil, protože ekonomický balíček představuje složitě vyjednaný
koaliční kompromis," uvedl.
I lídr moravskoslezské kandidátky ODS David Sventek souhlasí s premiérem. "Balíček, který má být schválen,
musí být schválen pro zajištění stability a ekonomiky celých veřejných rozpočtů," uvedl.
Nechuť ke zvyšování daní trvá
"Obecně mám problém s tím, že se zvyšují daně. Ve volebním programu jsme měli nezvyšování daní,"
poznamenal místopředseda liberecké krajské ODS a starosta Jilemnice Vladimír Richter. Změna přístupu části
stranický kolegů v poslaneckých lavicích ho nicméně překvapila. "Když hlasovali pro původní návrh, tak
nechápu, co se mezitím v jejich hlavách změnilo," podotkl.
Krajský předseda ODS v Karlovarském kraji Jiří Vaněček míní, že názorové neshody mezi poslanci ODS by se
měly hlavně vyříkat v poslaneckém klubu. "Navenek bychom měli vystupovat jednotně," míní.

URL| http://zpravy.tiscali.cz/za-sporem-o-zvyseni-dani-stoji-blizici-se-kongres-ods-156448
_

Prohlídky řidičů až v 68 letech?
3.9.2012

Metro str. 07 Domov_
TOMÁŠ BELICA_

Řidiči senioři by mohli ušetřit za povinné prohlídky u doktora, policie ale příliš nejásá.
Návrh zákonodárců na zrušení povinných prohlídek řidičů v 60 a 65 letech dala vláda minulý týden k ledu.
Neexistuje prý totiž k němu jednotné stanovisko. Senátní návrh ale přesto mrtvý není.
„Bude ho projednávat Poslanecká sněmovna. Věřím, že v nějaké podobě návrh projde,“ říká jeden z
autorů, senátor Jiří Oberfalzer. Ten chce, aby řidiči šli na prohlídku až v 68 letech. Zdůvodňuje to tím, že věk
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odchodu do důchodu se neustále prodlužuje a v blízké budoucnosti bude dosahovat 65 let. Jsou-li tedy lidé v
tomto věku schopni pracovat, jsou pak schopni i řídit. Změna zákona by podle Oberfalzera ušetřila seniorům
náklady za lékařskou kontrolu.
Jenže některé nedávné příklady dopravních nehod, kde sehrál roli věk řidiče ve spojení se zdravotními
problémy, ukazují, že zůstat u současného stavu by nejspíš bylo na místě. Se zrušením prohlídek v 60 letech
nemá dopravní policie problém. „Jinou věcí je zrušení prohlídky ve věku 65 let,“ říká šéf dopraváků Leoš Tržil.
Pokud se totiž podíváme na statistickou křivku dopravních nehod dle věku, je zřejmé, že se stoupajícím věkem
dochází k nárůstu počtu dopravních nehod. Příklady nehod najdete v boxu vpravo.
***
Senioři za volantem Souhlasíte se zrušením prohlídek v 60 a 65 letech? Napište svůj názor nebo zkušenosti na
tomas.belica@metro.cz. Mezitím si přečtěte, jak někteří řidiči senioři dopadli: * Začátkem letošního července
šestasedmdesátiletý senior z neznámých příčin vjel u Mirovic do protisměru a střetl se s jiným autem. Důchodce
byl na místě mrtev. * Koncem stejného měsíce senior (73 let) v Chlumci nad Cidlinou narazil do domu. Za
nehodou byla zřejmě náhlá zdravotní komplikace, ani tento muž nehodu nepřežil. * V minulém týdnu 101letý
americký důchodce ztratil kontrolu nad vozem a najel do skupinky školáků. Jedenáct z nich zranil.
Foto popis|
O autorovi| TOMÁŠ BELICA, tomas.belica@metro.cz
Regionální mutace| Metro - Praha
_

Řidiči by mohli chodit na prohlídku až od 68 let
30.8.2012

Právo

str. 13 Trhy & ekonomika_
Jiří Novotný_

Novelou zákona se věkovou hranici snaží posunout senátoři ODS
Řidiči, kteří dosáhnou věku šedesáti let, musejí absolvovat povinnou zdravotní prohlídku.
Senátoři Jiří Oberfalzer a Tomáš Grulich (oba ODS) se ale teď snaží novelou zákona o provozu na
pozemních komunikacích posunout hranici první povinné prohlídky až na 68 let.
„V ČR prodlužujeme věk odchodu do důchodu. A když je člověk zdravý, aby mohl pracovat, je
samozřejmě zdravý i na to, aby mohl řídit auto,“ argumentuje Grulich.
Vláda včera k této senátní předloze zaujala neutrální stanovisko. Podle ní dosavadní systém povinných
prohlídek vcelku vyhovuje potřebám.
Senátorská předloha nyní poputuje do Sněmovny, a není vyloučeno, že mezi poslanci získá širší
podporu.
Že by se hranice šedesáti let mohla posunout, nevylučuje ani ministr dopravy Pavel Dobeš (LIDEM). Jak
ovšem zdůraznil, Česko bude v této věci slaďovat svůj postup s Evropskou unií.
Podle nynější právní úpravy musejí lidé, kteří nejsou řidiči z povolání, absolvovat povinné lékařské
prohlídky v šedesáti, 65 a 68 letech a pak každé dva roky. Prohlídka se přitom může uskutečnit nejdříve šest
měsíců před dosažením daného věku a nejpozději v den narozenin.
Doklad o úspěšném absolvování prohlídky musí mít každý řidič starší šedesáti let při jízdě motorovým
vozidlem u sebe, jinak mu při silniční kontrole hrozí bloková pokuta do dvou tisíc korun a ve správním řízení
1500 až 2500 Kč.
Jestliže se zjistí, že řidič prohlídku vůbec neabsolvoval, může mu být ve správním řízení udělena pokuta
až 10 000 Kč a zákaz řízení na až jeden rok.
Riziko skokově roste až od 75 let
Že by se první povinná prohlídka mohla skutečně posunout až na 65 let, nevylučují ani některé pojišťovny.
Například podle studie Allianz se výskyt dopravních nehod, které zaviňují senioři, zásadně neliší od nižších
věkových kategorií. Skokově se toto riziko zvyšuje až od 75 let.
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Navíc od letošního 1. ledna už lékaři nesmějí tajit, že řidič jakéhokoliv věku vážně onemocněl. Jestliže
lékař zjistí, že pacientmotorista onemocněl chorobou, jež omezuje schopnosti řídit, musí to podle novely zákona
č. 297/2011 ihned oznámit příslušnému městskému nebo obecnímu úřadu.
Dříve to lékaři většinou nečinili s odvoláním na lékařské tajemství. Po silnicích tak jezdí za volanty aut i
epileptici či lidé s vážnou srdeční chorobou a akutní hrozbou infarktu. A ti jsou pro ostatní účastníky silničního
provozu skutečným nebezpečím, na rozdíl od šedesátníků s dlouholetými řidičskými zkušenostmi.
***
Když je člověk zdravý na to, aby mohl pracovat, může řídit i auto
Tomáš Grulich, senátor
_

Prohlídky na řidičák od 68? Vláda je proti
28.8.2012

Benešovský deník str. 12
(mk, čtk)_

Česká republika_

Praha – Řidiče, kterým se blíží důchod, zřejmě povinná zdravotní prohlídka v šedesáti letech nemine. Senátní
návrh, který chce zvýšit věk kontroly na 68 let, se totiž vládě nezdá a na zítřejším jednání ho chce zamítnout.
Tvůrci novely, senátoři Jiří Oberfalzer a Tomáš Grulich (ODS), považují povinné kontroly
neprofesionálních řidičů v 60 letech za přežitek. „Jsou-li lidé do 65 let v kondici a pracují, je neadekvátní
pochybovat o jejich schopnosti řídit,“ tvrdí senátoři.
Vláda má ale na věc jiný názor. „Zkušenosti policie ukazují, že řidiči vozidel, kteří dosáhli věku 65 let,
jsou jednou z nejrizikovějších skupin účastníků provozu na silnicích,“ uvádí zpráva na vládním webu.
Tomu ale odporuje studie, kterou provedla pojišťovna Allianz. „Zatímco výskyt dopravních nehod u
řidičů ve věku 65 let není o nic vyšší než v jiných věkových kategoriích, skokově se zvyšuje od 75 let. Tehdy se
začínají řidičské chyby kumulovat a skupina řidičů nad touto věkovou hranicí má o 45 procent vyšší riziko, že
způsobí nehodu, než o několik let mladší senioři,“ uvádí Václav Bálek z Allianz.
V některých zemích nejsou
Jednotný názor však nemají ani odborníci.
„Nezřídka při prohlídce v 60 letech zjistíme vady, které zdravotní způsobilosti neodpovídají a se kterými
vozidlo řídit nelze. Bývají to problémy se zrakem, s neléčeným vysokým krevním tlakem nebo s cukrovkou.
Kontrola pro řidiče po šedesátce by tedy měla zůstat povinná,a to nejen kvůli jejich vlastnímu zdraví, ale i kvůli
bezpečí jejich okolí,“ míní šéf Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák.
Jiný názor má šéfka Gerontologického centra v Praze 8 Iva Holmerová: „Odklad prohlídek by byl
správný. Jsou země, kde nic podobného není a kontroly se považují za projev ageismu. Neměli by testy dělat
spíše ti nejrizikovější řidiči?“
Region| Střední Čechy
Publikováno| Pražský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Boleslavský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Benešovský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Kladenský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Berounský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Kolínský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Kutnohorský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Mělnický deník; Česká republika; 12
Publikováno| Nymburský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Příbramský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Rakovnický deník; Česká republika; 12
ID| c464ca04-0836-4ec2-8c27-b31b6f7fcaae
_
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Prohlídky na řidičák od 68? Vláda je proti
28.8.2012

Karlovarský deník str. 12
(mk, čtk)_

Česká republika_

Praha – Řidiče, kterým se blíží důchod, zřejmě povinná zdravotní prohlídka v šedesáti letech nemine. Senátní
návrh, který chce zvýšit věk kontroly na 68 let, se totiž vládě nezdá a na zítřejším jednání ho chce zamítnout.
Tvůrci novely, senátoři Jiří Oberfalzer a Tomáš Grulich (ODS), považují povinné kontroly
neprofesionálních řidičů v 60 letech za přežitek. „Jsou-li lidé do 65 let v kondici a pracují, je neadekvátní
pochybovat o jejich schopnosti řídit,“ tvrdí senátoři.
Vláda má ale na věc jiný názor. „Zkušenosti policie ukazují, že řidiči vozidel, kteří dosáhli věku 65 let,
jsou jednou z nejrizikovějších skupin účastníků provozu na silnicích,“ uvádí zpráva na vládním webu.
Tomu ale odporuje studie, kterou provedla pojišťovna Allianz. „Zatímco výskyt dopravních nehod u
řidičů ve věku 65 let není o nic vyšší než v jiných věkových kategoriích, skokově se zvyšuje od 75 let. Tehdy se
začínají řidičské chyby kumulovat a skupina řidičů nad touto věkovou hranicí má o 45 procent vyšší riziko, že
způsobí nehodu než o několik let mladší senioři,“ uvádí Václav Bálek z Allianz.
V některých zemích nejsou
Jednotný názor však nemají ani odborníci.
„Nezřídka při prohlídce v 60 letech zjistíme vady, které zdravotní způsobilosti neodpovídají a se kterými
vozidlo řídit nelze. Bývají to problémy se zrakem, s neléčeným vysokým krevním tlakem nebo s cukrovkou.
Kontrola pro řidiče po šedesátce by tedy měla zůstat povinná,a to nejen kvůli jejich vlastnímu zdraví, ale i kvůli
bezpečí jejich okolí,“ míní šéf Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák.
Jiný názor má šéfka Gerontologického centra v Praze 8 Iva Holmerová: „Odklad prohlídek by byl
správný. Jsou země, kde nic podobného není a kontroly se považují za projev ageismu. Neměli by testy dělat
spíše ti nejrizikovější řidiči?“
Region| Západní Čechy
Publikováno| Plzeňský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Česká republika; 12
Publikováno| Domažlický deník; Česká republika; 12
Publikováno| Chebský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Karlovarský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Klatovský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Rokycanský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Sokolovský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Tachovský deník; Česká republika; 12
ID| 4463c6a3-4bc3-49b1-a38d-3c3f8111bd1d
_
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