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Spadlý dům Divoká voda strhla v pondělí chatu ve Vidči.
Hasiči dokonce zvažovali, že by odstřelovali svah, který řeka
podemlela. Nakonec tak neučinili.

» Od TOP 09 mě odrazuje
možná koalice s ČSSD

Uvažoval jsem o TOP 09 do té doby,
než kníže Schwarzenberg řekl, že by
šel do koalice s ČSSD bez Paroubka
s Rathem. Jejich programy jsou nato-
lik odlišné, že výměna politických špi-
ček by nic nezměnila. ODS bych volil,
pokud eliminuje lobistickou část vede-
ní strany. Nečas je v tomto směru na-
štěstí jiný lídr než Topolánek.

» Není čas na sliby, je třeba
dělat rozhodnutí

Budu volit koho, kdo to s námi myslí
vážně. Přiznávám, že je to spíš pravi-
ce. Rozhoduju se podle programu
a podle lidí, které znám. Vnímám, že
v nejbližší době bude rozhodující eko-
nomická situace a prostředí, které stát
vytvoří pro podnikatele. Není čas
na pouhé sliby, vláda musí udělat
správná ekonomická rozhodnutí.

» Ještě nedávno jsem
k volbám nechtěl jít

Vyrůstal jsem za komunismu a moc dob-
ře si některé věci pamatuji. Proto budu
volit pravici. Dříve to pravidelně byla
ODS, teď váhám. Ještě před dvěma mě-
síci jsem byl rozhodnutý, že k volbám
nepůjdu. Nechtěl jsem nikoho, s kým ne-
budu souhlasit aspoň na osmdesát pro-
cent. Ale nakonec půjdu, byla by škoda,
kdyby můj hlas propadl.

» Levicový populismus
je hrozný

Jsem pravicový volič. Populismus
na levé části politického spektra je
hrozný. Proto vyberu stranu, která ne-
posune zemi do propasti jménem Řec-
ko. Od sociální nabubřelosti bychom
se měli dostat do rozumných mezí. Vy-
beru stranu, která omezí státní správu
a dá úředníkům najevo, že oni jsou
tady pro občany a ne naopak.

ZLÍNSKÝ KRAJ Víte, co mají společ-
ného hokejový trenér Zdeněk Ve-
nera, podnikatelé Zdeněk Zlámal
a Radek Heger a sochař Otmar Oli-
va?

V nadcházejících volbách do Po-
slanecké sněmovny budou volit
ODS. „Velmi bych si přál, aby naší
zemí vládla strana, která dokáže
stabilizovat veřejný rozpočet a stát-
ní finance,“ vysvětlil Heger, ředitel
firmy Toma Otrokovice.

MF DNES v uplynulých dnech
oslovila šestatřicet známých lidí ži-
jících ve Zlínském kraji s jednodu-
chou otázkou: koho a proč budete
volit?

Pravičáci často váhají mezi ODS
a TOP 09
Z odpovědi vyplývá, že mezi osob-
nostmi v regionu převažují přízniv-
ci pravice. Některou ze stran, které
se profilují jako pravicové, chce vo-
lit pětadvacet lidí, to jsou dvě třeti-
ny všech dotázaných. Šestnáct
z nich si ale ještě není jisto, které
straně hlas dá. „Vychází to buď
na ODS nebo TOP 09,“ shrnul nej-
častější reakci Ignác Hoza, rektor
zlínské Univerzity Tomáše Bati.

Herečka Jana Tomečková se na-
opak rozhoduje mezi „topkou“
a zelenými. „K zeleným se přiklání
i bývalý prezident Václav Havel.
Myslím si, že obě strany mají po-
dobnou tvář,“ podotkla.

Pět oslovených rovnou přizna-
lo, že bude volit Schwarzenbergo-
vu stranu.

„Cítím potřebu se ztotožnit s je-
jich volebním programem, který
mně vyhovuje. Myslím, že podob-
ná strana tady byla zapotřebí,“ po-

znamenal Ivo Frolec, ředitel Slo-
váckého muzea.

TOP 09, v jejímž čele v regionu
stojí starosta Suché Lozi Petr Gaz-
dík, neubral na popularitě ani ná-
pad rozeslat voličům složenky
na zaplacení částky, kterou dluží
kvůli státnímu dluhu.

„I když jsem se vylekal, pobavilo
mě to. TOP 09 je mně blízká. Nejra-
ději bych zvolil Karla Schwarzen-
berga do všech funkcí, ale to by
musel být naklonovaný,“ usmál se
Jiří Hejčman, herec Slováckého di-
vadla.

ODS nasbírala o jeden hlas
méně, ve volbách jich však může
přibýt.

„S některými věcmi, které stra-
na dělá, se neztotožňuji. Hlavně
jde o to, co se odehrálo v minulos-
ti. Musí se hodně změnit, ale jsem
přesvědčený, že to ODS zvládne,“
zdůvodnil svůj hlas hulínský pod-
nikatel Zdeněk Zlámal.

Podle předvolebních průzkumů
je v kraji nejsilnější sociální demo-
kracie. Volební model České televi-
ze jí přisoudil 24,5 procenta.

V anketě MF DNES ale ČSSD
propadla. Podporu jí slíbili jen bás-
ník Jaroslav Kovanda a Danuše
Šmigurová, vedoucí útulku ve Zlí-
ně. „Nevolím osobnosti, ale pro-
gramy. Pořád je mi zde nejsympa-
tičtější program sociálně demokra-
tický,“ vysvětlil Kovanda. „Je mně
sympatické jejich zaměření na so-
ciální oblast. Jen nevím, jestli se
jim povede udělat všechno, co sli-
bují,“ doplnila Šmigurová.

Socialisté ale nasbírali daleko
více negativních reakcí. Řada lidí
se proti nim ostře postavila. Napří-

klad Jiří Kekrt, trenér extraligových
házenkářů Zubří. „Snažím se být
realista a vím, že dluhy se musí
splácet. Proto je pro mě neuvěřitel-
né, že lidé stále věří nehorázným
lžím levice. Z toho jsem znechuce-
ný,“ prohlásil Kekrt.

„Populismus na levé části poli-
tického spektra je hrozný. Proto vy-
beru stranu, která neposune zemi
do propasti jménem Řecko,“ vy-
světlil Leoš Novotný, bývalý maji-
tel potravinářského koncernu
Hamé Babice.

Melčák nebude volit Paroubka.
Podle něj chystá totalitu
ČSSD nebude volit ani její bývalý

člen a poslanec Miloš Melčák.
„Rozhodně nebudu volit pana Pa-
roubka. Dokud se ČSSD nezbaví
ho a skupiny kolem něho, tak to ne-
půjde. Připravuje v Česku novou
totalitu,“ nebral si servítky Melčák,
díky jehož hlasu fungovala několik
let vláda Mirka Topolánka a nao-
pak Jiří Paroubek mu nemůže při-
jít na jméno. Melčák hodlá podpo-
řit „malé a nedávno vzniklé stra-
ny“.

Žádný hlas v anketě nezískali li-
dovci ani komunisté. Podle předse-
dy uherskohradišťské pobočky
Konfederace politických vězňů Vla-
dimíra Drábka nejde nebezpečí,
které představuje KSČM, podceňo-
vat.

„Zleva doléhá spousta názorů,
které se prosazují nedemokratický-
mi metodami. Vadí mi náznaky, že
kdyby volby vyhráli sociální demo-
kraté, jsou ochotní spojit se i s ko-
munisty, aby se dostali do vlády,“
řekl Drábek.

Uspěli naopak zelení. Volit je bu-
dou bývalý šéf divadla ve Zlíně
Ivan Kalina, návrhářka Šárka Šiško-
vá, ekolog Miroslav Mach nebo
exředitel filmové školy Jiří Králík.

„Působení zelených v poslední
vládě se mně zdálo jako rozumné.
Byl bych rád, kdyby se do Parla-
mentu dostali, i když to asi bude
hodně těsné,“ tipuje Kalina.

V anketě uspěli i zemanovci, vo-
lit je bude Lubomír Nečas, předse-
da Sdružení praktických lékařů ve
Zlíně. „Miloš Zeman je inteligent-
ní člověk, ke kterému mám důvě-
ru. Není to někdo, kdo potřebuje
z politiky vytřískat peníze,“ pouká-
zal Nečas.

MF DNES oslovila mnohem víc
osobností, odpověď ale často od-
mítaly. Někteří si to chtějí nechat
pro sebe, další to odůvodnili proza-
icky.

„Stále jsem členem ODS, ale le-
tos asi budu volit jinou stranu. Asi
by nebylo dobré, kdybych to řekl
veřejně,“ reagoval jeden z regionál-
ních podnikatelů. Petr Skácel

» Z Norska znám sociální
stát, tíhnu ale k pravici

Lidi jsou zmatení a já taky. Všichni
víme, že nikdo nedodrží svůj program,
a to je největší problém. Tíhnu spíš
k pravici, ale ještě jsem se nerozhodl,
protože po jedenácti letech jsem se
vrátil ze sociálního státu v Norsku. Kaž-
dopádně mě tam naučili cítit se stá-
tem, takže volit určitě půjdu.

» Johnovi ani Kalouskovi
nevěřím. Dám hlas zeleným

ČSSD nepřipadá v úvahu, všechny stra-
ny na pravici jsou smáčené ve všem.
Ale k volbám musím jít, protože situa-
ce je tristní. TOP 09 jsem fandila, jenže
je v ní Kalousek. Johnovi a Věcem ve-
řejným nevěřím. Proto asi dám hlas ze-
leným. Jsou nejméně pošpinění. Líbí se
mi jejich ekologický program.

» Budu volit pravici,
ale ještě nevím koho

Jsem pevně rozhodnutý, že svůj hlas
dám ve volbách pravicové straně. Ješ-
tě ale nevím, která to bude. Vychází to
buď na ODS nebo TOP 09. Vezmu si
program obou stran, pořádně si ho
projdu, a potom se definitivně rozhod-
nu.

Na zbytečnosti peníze
jsou, na hráze ne
»Ad Povodeň vyplavila...
Nechápu, jak je možné, že se po-
vodně stále opakují, dokonce ně-
kolikrát do roka a v takové ničivé
síle. Možná se mýlím, ale připadá
mi, že od roku 1997 jsou povodně
neustále – na jaře kvůli tání sně-
hu, v létě takové ty „klasické letní“
a na podzim přicházejí přívalové
deště. Z dětství si pamatuju jeden
velký přívalový déšť, ze kterého
měli lidé vodu ve sklepech a který
jim zničil zahrádky. Žádné popa-
dané baráky, žádné oběti, žádné
tragické lidské osudy. Jak je to teď
možné? A to stále chybí protipo-
vodňové hráze? Proč? Nejsou pení-
ze? Jsem schopen vyjmenovat de-
sítky zbytečností, na které peníze
jsou. Tak proč ne na potřebné
věci?
Vladimír Juřinka

Řešením je vyvlastnit
pozemky
»Ad Tlumačov nemá hráze...
Lidem v Tlumačově není co závi-

dět. O protipovodňových hrázích
se stále jenom mluví a lidé se
s obavami dívají na oblohu, kdy
zase začne pršet. Situace v obci je
o to tristnější, že Povodí Moravy
hráze postavit chce, ale stále
v obci jsou lidé, kteří nechtějí po-
zemky prodat. Asi bydlí v dostateč-
né vzdálenosti od vody. Jediné ro-
zumné řešení je vyvlastnění. Stav-
ba ochranných hrázích je přece
státní zájem, stejně jako třeba stav-
ba dálnice.
Josef Zemčík

K čemu jsou přehrady,
když nezachytí vodu
»Ad Tolik vody v Bystřičce...
Zaujalo mě, že přetekla dokonce
přehrada Bystřička. A rozhodně
není jediná, stejný problém měly
snad všechny přehrady v Morav-
skoslezském kraji. To je velmi zají-
mavé, vždyť přehrady jsou přece
od toho, aby vodu zachytily, ať už
při povodni nebo třeba při tání
sněhu. Napadá mě otázka, k čemu
teda ty přehrady jsou, když vodu
nezachytí.
Jana Kolouchová

» Kdybych byl doma, budu
volit ODS

V době, kdy se bude v Česku volit do
Poslanecké sněmovny, jsme zrovna
s týmem na soustředění v Turecku.
Proto k volbám nepůjdu. Ale pokud
bych byl doma, volil bych občanské
demokraty. Názorově je mně tato stra-
na blízká.

» Paroubek připravuje
v Česku novou totalitu

Nechci nikoho ovlivňovat, ale rozhod-
ně nebudu volit pana Paroubka. Do-
kud se ČSSD nezbaví ho a skupiny ko-
lem něho, tak to nepůjde. Připravuje
v Česku novou totalitu. Výběr stran je
široký, proto by bylo dobře, kdyby se
do Sněmovny dostaly i nové strany.

» TOP 09 a zelení mají
podobnou tvář

Nejsem ještě úplně rozhodnutá, komu
svůj hlas dám, ale váhám jen mezi dvě-
ma stranami. Jednou je TOP 09 a dru-
hou Strana zelených. K ní se přiklání i
bývalý prezident Václav Havel. Myslím
si, že obě tyto strany mají podobnou
tvář.

» Zeman je inteligentní
člověk, kterému věřím

Mám jasno, budu volit Stranu práv ob-
čanů Zemanovci. Je to středová stra-
na, která nepatří mezi ty, které svoje
názory prosazují silou. Miloš Zeman je
inteligentní člověk, ke kterému mám
důvěru. Není to někdo, kdo potřebuje
z politiky vytřískat peníze.

» Vyhovuje mi program TOP
09, byli tu už zapotřebí

O tom, koho budu volit, mám jasnou
představu. Jsem rozhodnutý svůj
hlas dát TOP 09. Cítím potřebu se
ztotožnit s jejich volebním progra-
mem, který mně vyhovuje. Myslím,
že podobná strana tady byla zapotře-
bí.

Koho budete volit? Tuto otázku položili
redaktoři MF DNES šestatřiceti známým
osobnostem ze Zlínského kraje. Dvě třetiny
dotázaných preferují ODS nebo TOP 09.
Socialisté získali dva hlasy, přeskočili je i zelení.

Nabídli pomoc S odklízením těžkých
klád pomáhají jednomu z majitelů
místních chat policisté.
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Jak volily osobnosti
v anketě MF DNES
TOP 09

„Topka“ získala příznivce napříč
spektrem dotázaných. Volit ji budou
umělci, manažeři, podnikatelé,
sportovci nebo umělci, hlas jí pošle
i ekolog. Jistě ji bude volit pět
respondentů, dalších 16 se rozhoduje
mezi ní a ODS.

ODS
Občanské demokraty volí zejména
podnikatelé, manažeři a sportovci,
fanoušky našla i mezi lidmi z kulturní
scény. V anketě získala 4 hlasy.

ČSSD
Socialisté získali dva hlasy. Řada
dalších lidí ČSSD naopak ostře
kritizovala kvůli nereálným slibům.

Zelení
Stranu volí výhradně umělci, jedna
návrhářka a ekolog. Další dva lidé
o této volbě uvažují.

Zemanovci a Věci veřejné mají
jednoho voliče. KSČM a lidovci
nikoho. Tři lidé zatím neví, koho volit.

Okolí města
Voda byla v pondělí všude.

Rozlila se i do širšího okolí Zubří,
na snímku mezi stromy.

Ivan
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Pavel Velev
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Fórum čtenářů

Před radnicí Voda se hnala městem. Z malé
říčky byl rázem silný tok. Na snímku je vidět
rozbouřená řeka před tamním městským
úřadem.

výběr z dopisů, kráceno

Osobnosti by volily pravici.
Ale většina neví, kterou přesně

Vaším objektivem Povodně v regionu očima čtenářů, kteří fotografie ukládají na rajce.idnes.cz. Dnes vám přinášíme snímky Richarda Frýdla ze Zubří


