
Thursday,

January 24,

2013
Published by ABE, P. O. Box 176, Station „E“, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E2

satellite1-416.com — zpravy.org — zpravy.ca — spravy.ca

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK -  CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

J
Time
Committed
Á délai
convenu

No. 2.

(512.)

Vol. 23.

Datum,  dokdy jsou noviny
pfiedplaceny, je v pravém

horním  rohu ‰títku!
ISSN 1186-9283 (Print)

ISSN 1923-1784 (Online)

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (HST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1,88 + 0,12  (HST)  = 2,00 dolary.

Telefon: 416/530-4222
647/728-0654

Praha: 222-261-811
E-mail: abe@zpravy.ca

abe@satellite1-416.com

V˘sledky 1. kola pfiímé volby prezidenta
V˘sledek voleb prvního kola pfiímé prezidentské volby jsme uvedli jiÏ v minulém internetovém
vydání Satellitu. Na úfiad prezidenta bylo devût kandidátÛ: M. Zeman (podle aktualne.cz získal
24,21%), 2. K. Schwarzenberg (23,40%), 3. J. Fischer (16,35%), 4. J. Dienstbier ml. (16,12%), 5.
Vl. Franz (6,84%), 6. Z. Roithová (4,95%), 7. T. Fischerová (3,23%), 8. P. Sobotka (2,46%) a  9.
J. Bobo‰íková (2,39%).
Pro nás mÛÏe b˘t zajímavé jak volili krajané v zahraniãí: Z 8869 voliãÛ v seznamu pfii‰lo 5567,
coÏ je 62,77%. Zde zvítûzil jednoznaãnû Karel Schwarzenberg, kterému dalo svÛj hlas 3019 voliãÛ
(54,31%). Dal‰í pofiadí: 2. M. Zeman - 559 hlasÛ (10,05%), 3. J. Dienstbier - 509 (9,15%), 4. J.
Fischer 461 (8,29%), 5. Vl. Franz 337 (6,06%), 6. Z. Roithová 307 (5,52%), 7. T. Fischerová 198
(3,56 %), 8. P. Sobotka 144 (2,55%) a 9. J. Bobo‰íková 26 (0,46%).
V Kanadû pak byly dva volební obvody: V Torontu z 320 lidí na seznamu volilo 75 obãanÛ
(23,44%). Pofiadí: 1. Karel Schwarzenberg - 55 hlasÛ (73,33 %), 2. Z. Roithová 7 (9,33 %), 3. P.
Sobotka 3 (4,00%),  4.-8. M. Zeman, J. Dienstbier, J. Fischer, Vl. Franz a T. Fischerová získali
shodnû po 2 hlasech a nikdo nevolil  J. Bobo‰íkovou.
V Ottawû ze 144 lidí na seznamu volilo 64 obãanÛ (44,44%). Pofiadí: 1. Karel Schwarzenberg -
36 hlasÛ (56,25  %), 2. Vl. Franz 7 (10,93%), 3. J. Fischer 6 (9,37%), 4.-5. M. Zeman a Z. Roithová
5 (7,,81%), 6. J. Dienstbier 3 (4,88%) 7.-8. P. Sobotka  a T. Fischerová získali shodnû po jednom
hlasu (1,56%) a nikdo nevolil  J. Bobo‰íkovou.
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Zeman versus Schwarzenberg
Ve ãtvrtek 24. ledna 2013 a v pátek 25. ledna 2013 (od 14
do 21 hodin) se koná na konzulátû v Torontu a na
velvyslanectví v Ottawû druhé kolo pfiímé prezidentské
volby mezi Milo‰em Zemanem a Karlem Schwarzenbergem.
V âeské republice je druhé kolo voleb na pofiadu o den
pozdûji.
Pfiedvolební prÛzkum agentury ppm factum, podle nûhoÏ
zatím vût‰ina voliãÛ tûsnû preferuje na post prezidenta
Milo‰e Zemana (SPOZ), jeho protikandidáta Karla
Schwarzenberga (TOP 09) nepfiekvapil. Domnívá se totiÏ,
Ïe za aktuálním vût‰inov˘m v˘sledkem Zemana stojí
stranická podpora sociálních demokratÛ a komunistÛ.
Prezidentsk˘ kandidát a ministr zahraniãí to o víkendu fiekl
na mítinku v Ostravû.
Podle prÛzkumu agentury ppm factum by Zemana v druhém
kole volilo 53,7 procenta lidí, zatímco Schwarzenberga 46,3
procenta voliãÛ. O své volbû je ale definitivnû rozhodnuta
jen zhruba polovina obãanÛ, ktefií hodlají volit (patria.cz).
Jak jsme se mohli pfiesvûdãit dvakrát v posledních nûkolika
mûsících, pfiedvolební prÛzkumy se mohou znaãnû m˘lit. V
fiíjnu a listopadu v americk˘ch volbách tvrdily prÛzkumy
vefiejného mínûní, Ïe se bude jednat pfii volbách v Americe
o vyrovnan˘ souboj, dokonce nûkteré agentury jako
Rasmussen dávaly pfiednost Mitt Romneymu. Nakonec
zvítûzil obrovsk˘m rozdílem hlasÛ volitelÛ 332:206 jiÏ pfied
pÛlnocí Barack Obama. To znaãí rozdíl 126 volitelÛ. V
celkovém souãtu Obamu volilo o 3 369 965 voliãÛ více, coÏ
není zanedbatelné ãíslo.
Nyní v prvním kole prezidentské volby v âechách je‰tû
mûsíc pfied volbami byl na ãele Jan Fischer. Fischer se je‰tû
pár dní pfied volbami drÏel na druhém místû, zatímco Karel
Schwarzenberg byl aÏ ãtvrt˘.
Podafiilo se mu v‰ak skoro nemoÏné a s velk˘m náskokem
skonãil druh˘, zatímco Jan Fischer skonãil v poli poraÏen˘ch.
Vzhledem k tomuto selhání prÛzkumu, jsou pfied druh˘m
kolem jednotlivé agentury opatrnûj‰í a nûkteré chtûjí zvefiejnit
v˘sledky aÏ po volbách, podle pfiísloví, Ïe po bitvû je kaÏd˘
generálem.
Podle serveru aktualne.cz by poslanci a senátofii v druhém
kole prezidentsk˘ch voleb zvolili Milo‰e Zemana. Na v˘zvu

internetového deníku zapojit se do virtuální prezidentské
volby reagovalo - a o jméno svého favorita se nakonec
podûlilo - 122 poslancÛ a 43 senátorÛ. Celkov˘ v˘sledek za
obû komory Parlamentu byl - s rozdílem 5,5 % - více
naklonûn Milo‰i Zemanovi. Jen pro pfiipomenutí - po prvním
kole volby, v níÏ poprvé v ãeské historii rozhodují pfiímo
obãané, ãinil rozdíl mezi Milo‰em Zemanem a Karlem
Schwarzenbergem pouhé necelé procento (0,81 %).
SchwarzenbergÛv mírn˘ náskok, se kter˘m podle prÛzkumu
zvítûzil v Poslanecké snûmovnû, Zeman s pfiehledem smazal
v˘raznû vy‰‰í podporou, které se tû‰í u senátorÛ.

Trochu to tak pfiipomíná situaci z roku 2008, kdy Václav
Klaus pfii hlasování ve ·panûlském sále PraÏského hradu
první dvû kola u senátorÛ vyhrál, zatímco u poslancÛ byl
úspû‰nûj‰í jeho protikandidát Jan ·vejnar. Ve tfietím kole
v‰ak ·vejnar tuto pfievahu ztratil a prezidentem se podruhé
stal právû odcházející Klaus. V tomto pfiípadû by v‰ak
situace pfieci jen byla trochu jiná, alespoÀ podle indicií, které
z prÛzkumu vypl˘vají.
Schwarzenberg totiÏ sice ve snûmovnû vyhrál o sedm
hlasÛ, nicménû velké mnoÏství zákonodárcÛ neodpovûdûlo
(jak uÏ vypl˘vá z velikosti vzorku) a tfieba v pfiípadû ODS se
na‰lo také pomûrnû dost lidí, ktefií navzdory deklarované
stranické podpofie Karlu Schwarzenbergovi nechtûli jméno
svého kandidáta fiíct. „Pfii této volbû nikoho nezastupuji, mÛj
hlas je jenom mÛj. UÏívám si té v˘jimeãné moÏnosti,“
komentoval to jeden z ãlenÛ ODS. Zatímco mezi sociálními
demokraty se objevil jeden poslanec, kter˘ svÛj hlas dá
Karlu Schwarzenbergovi, mezi komunisty Ïádn˘ takov˘
“rebel” podle v˘sledkÛ aktualne.cz není.
Co se ostatních stran t˘ãe, tak u poslancÛ Vûcí vefiejn˘ch
lze jen velmi obtíÏnû hledat favorita vzhledem k jejich
názorové roztfií‰tûnosti; to je naopak pomûrnû jednoduché
v pfiípadû zákonodárcÛ sdruÏen˘ch kolem strany LIDEM,
kde v˘raznû dominuje Karel Schwarzenberg. „¤íkám to
jasnû a vefiejnû - budu volit Milo‰e Zemana,“ reaguje naproti
tomu nezafiazen˘ poslanec Jifií Paroubek (LEV 21).
Osobnû nemám rád rozdûlení na levici a pravici. Obzvlá‰tû
pfii volbû prezidenta by mûly rozhodovat spí‰e jiné vlastnosti.
Témûfi kaÏdou minutu dostávám Ïádost, abych ‰el volit
kníÏete stfiídavû se v‰ím ‰patn˘m, co Milo‰ Zeman bûhem
svého premiérování zpÛsobil. Obãas s tím pfiijde nûjak˘ ten
hanopis na Karla Schwarzenberga.
Za Milo‰e Zemana se postavili oba Klausové, jak fieditel
gymnázia Václav mlad‰í, tak i souãasn˘ prezident Václav
star‰í. O tom, Ïe odstupující prezident nemá rád emigraci
jsme se mohli pfiesvûdãit na Masaryktownu, kdyÏ hystericky
vyskoãil na Blanku Rohnovou. NezapomeÀme také na jeho
pfiiblbl˘ v˘rok o dvojím obãanství, kdy fiekl, Ïe nikdo nemÛÏe
b˘t ãásteãnû tûhotn˘. Není také pravdou, Ïe kníÏe mluví
‰patnû ãesky, jeho ãe‰tina je skvûlá. I v tomto se oba
Klausové m˘lí.
U Schwarzenberga mnû spí‰e vadí, Ïe nebyl konsistentní v
zahraniãní politice. Byl sice proti bombardování Jugoslávie,
ale v zápûtí uznal Kosovsk˘ reÏim. Takov˘ch telemárkÛ
najdeme více.
U Zemana jsou to zase líbivé fráze, které nesná‰ím. „S
terorismem se nevyjednává, s terorismem se bojuje.“ K
tomu dodávám, Ïe pokud není dostateãnû siln˘, pak ho
zlegalizujeme (Kosovo, AlÏír, PLO).
V závûru minulého t˘dne se kampaÀ pfiiostfiila a mÛj pfiítel
Jan Kozlík mi poslal na dotaz, koho bude volit toto: Nebyl
jsem pfiíznivcem Ïádného z obou kandidátÛ aÏ do onoho
duelu na âT1, kdy Zeman poloÏil Schwarzenbergovi
záludnou otázku na odsun NûmcÛ. âekal jsem, Ïe
Schwarzenberg bude mlÏit. Namísto toho projevil
neobyãejnou stateãnost a fiekl, co si myslí, tfiebaÏe musel
vûdût, Ïe tím ztratí mnoho voliãÛ (syndrom ‰patného svûdomí
je latentnû stále Ïiv˘) a vûdûl, Ïe Zeman právû na tom chce
získat masy. Proto - a pro nic jiného - mi nezb˘vá neÏ volit
Schwarzenberga takfika povinnû.
Klaus Zemana pochválil a Zeman fiekl i proã - protoÏe pr˘
umí dodrÏet dohody. Nikdo se ho nezeptal jaké. Jsem si jist,
Ïe tzv. opoziãní smlouva obsahovala i nepsané dohody a Ïe
jednou z nich bylo, Ïe se kriminální kauzy z minula
nedotáhnou do konce. A to se také stalo, o tom by mohli
kriminalisté vyprávût. To skuteãnû Zeman “gentlemansky”
dodrÏel.
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Z prezidentské debaty: M. Zeman (vlevo)

 a K. Schvwrzenberg Foto: ČTK a Český rozhlas


