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Zpětná vazba
Dědeček malého bruslaře:
Jedna z priorit vzešlých z iniciativy Fórum zdravého města, které Znojmo hodlá přednostně řešit, je i
obnovení venkovního kluziště. Je jistě v zájmu prestiže hokejového města, aby se nechlubila jen
výsledky hokejových profesionálů, ale i bruslící veřejností. V tomto směru lze rozhodnutí radnice jen
chválit. Současně by se provozní praxe kluziště měla však vyvarovat těch okolností, které vedly
k uzavření kluziště minulého. Oficiálním důvodem byly vysoké náklady na provoz. Na veřejnosti
ovšem kolovaly zvěsti, že ony vysoké náklady, kvůli nimž bylo kluziště uzavřeno, byly způsobeny i
nedbalostí obsluhy technologického zařízení a náklady na jeho opravu. Snad při provozu budoucího
kluziště město posoudí i tolik kritizované vstupné pro nebruslící, převážně rodičů či prarodičů
přihlížejících bruslení svých ratolestí. Pokud mimo ledovou plochu docházelo k nepřístojnostem, což
byl údajně také důvod pro zavedení vstupného pro nebruslící, jsou snad i jiné možnosti.

Volby: Znojemské střídání v Parlamentu ČR
Zatímco před týdnem jsem se zdržel komentářů, nyní mi to nedá, abych se ex post k
některým snahám, postojům, slibům a výsledkům nevyjádřil.
Suverénním vítězem sněmovních voleb, jak se dalo podle předvolebních průzkumů
předpokládat, se stalo hnutí ANO. Se ziskem 29,6 procenta hlasů zvítězilo přesto, že jeho
političtí konkurenti, de facto napříč politickými stranami, vytáhli na Andreje Babiše arsenál
nejtěžšího kalibru, včetně jeho vydání k policejnímu stíhání, a měsíce ho propírali jako
největšího šíbra, jakého tato země nosila. (Nechme soudu, zda jím je, či není.) Jak vidno,
dosáhli opačného efektu, a to zřejmě i proto, že voliči prohlédli možnou podstatu těchto snah,
zejména v kontextu časového zasazení. Přesně se naplnilo rčení: Kdo jinému jámu kopá, sám
do ní padá. Výsledek místního hlasování (31 %) mírně přesahuje celorepublikový stav.

Podstatné je, že znojemský zástupce ze sedmého místa na jihomoravské kandidátce, David
Štolpa, se do parlamentu dostal. Sám jako živnostník bude moct na nejvyšší úrovni promluvit
do záležitostí živnostníků. Jako radní Znojma bude nejspíš naplňovat místní vizi, týkající se
dalšího rozvoje turismu ve znojemském regionu. Jako člen ANO bude zvedat ruku pro
udržení EET a další digitalizaci státní správy. Ὰ propos, zvedání ruky – jako nováček ve
sněmovně bude zpočátku nejspíš hlasovat podle taktovky zkušenějších kolegů a snad později
uplatní svoje vlastní postoje. V tomto ohledu bude mít k tomu větší prostor než předchozí
znojemský poslanec V. Gabrhel, který vstoupil do sněmovny až v průběhu poslaneckého
období za hejtmana Haška.
Za druhým místem Občanské demokratické strany (11,3 %) vidím především zásluhu
jejího předsedy Petra Fialy, který svým klidným kultivovaným vystupováním, v duchu svého
volebního hesla a za podpory populárních herců a muzikantů, řadu voličů přesvědčil, že ODS
se proměnila a vrací se ke svému původnímu směru. Znojemský kandidát Karel Podzimek se
nadále spokojí s nedávno získaným postem ve znojemském zastupitelstvu.
Skokanem voleb se ziskem 10,8 procenta voličských hlasů se stali Piráti, a to ještě mnohé
starší voliče mohly odradit dredy lídra pirátské partaje Ivana Bartoše. Ve Znojmě Piráti zatím
nemají zřejmě až tak velkou členskou základnu, a tak ani svého kandidáta do voleb nevyslali.
Sympatizantů však mají asi dost. Ziskem něco pod 7,8 procenta hlasů vydobyli ve Znojmě
páté místo těsně za místními komunisty. Celostátní volební výsledek je jim však nejlepším
doporučením, jež mohou dobře zúročit už při nejbližších komunálních volbách.
Černým koněm volebního klání byla strana Svoboda a přímá demokracie. Až takřka
v cílové rovince prohrála na republikové úrovni o desetinu procenta souboj o třetí příčku s
Piráty. Její zakladatel a vůdce SPD Tomio Okamura vsadil po vzoru evropských nacionalistů
na strach. Především na strach lidí z neznámého, představovaného v tomto případě
miliónovou vlnou válečných uprchlíků a ekonomických migrantů, s nimiž se vkradli do
Evropy i teroristé vyslaní militantními muslimskými radiály. Katalyzátorem strachu byly
televizní záběry poprav zajatců a obětí teroristických akcí, čímž zastrašovací potenciál ještě
zvýšily a umocnily i Okamurovy předvolební vyhlášení. A protože Evropa, respektive
Evropská unie, zareagovala na příliv muslimského živlu pozdě a nerozhodně, přitopil
Okamura, sám přitom někdejší migrant, pod volebním kotlem i protiunijní rétorikou. Už jeho
předchozí strana Úsvit mávala protiunijním praporem. I tehdy šlo o kvóty, ne sice lidské, ale
komoditní, a o slovíčkaření kolem rumu, šampaňského, portského... Znojemské kandidátce
Okamurovy strany, Petře Svedíkové Vávrové, se nepodařilo postoupit na jedno z dvaadvaceti
míst SPD ve sněmovně.
(Divím se, jestliže strach má ve volebním, potažmo v politickém boji takovou váhu, že dosud
nevznikla nějaká antiruská strana. Mnozí totiž současné ruské aktivity považují za mnohem
nebezpečnější než muslimskou invazi. Možná strach z Ruska nemá takovou kadenci proto, že
nám ruské nebezpečí není neznámé a už jednou jsme se ho dokázali zbavit. Dokázali bychom
to však i podruhé?)
Komunisté také zajisté čekali podstatně lepší volební výsledek než oněch 7,8 procenta hlasů
a patnáct mandátů. Je docela možné, že se začíná projevovat přirozený úbytek starých
disciplinovaných straníků. Byť KSČM se snažila v poslední době přilákat do svých řad i
mladé lidi, na zvrácení klesající tendence to nestačilo. Ani ve Znojmě, kde komunisté tradičně
dosahovali nadprůměrných výsledků, jedno procento nad celostátním číslem je rovněž
projevem ústupu.
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Velké zklamání, ba přímo zděšení zavládlo v táboře ČSSD. Ani masová volební kampaň
v barvě pomeranče, podpořená vcelku pozitivními výsledky vlády pod jejím vedením,
nestačila katastrofě zabránit. Až šesté místo s procentuálním ziskem 7,3 a jen 15
poslaneckých křesel místo minulých padesáti, představuje pád nejen strany, ale přepokládám i
jejích exponentů, premiérem počínaje a ministry ČSSD konče. Na místní úrovni na tom byli
sociální demokraté o necelá dvě procenta lépe, ale to v podstatě nic neřeší.
Ani probuzení vlekoucí se stavby silničního obchvatu Znojma z dřímoty nestačilo
znojemskému starostovi ing. Vlastimilu Gabrhelovi na obhajobu poslaneckého mandátu.
Pokud se starostovi nepodaří dotáhnout klíčovou znojemskou stavbu ke zdárnému konci,
jakože stále není dořešena blokace ze strany čtveřice odpůrců odlehčovací komunikace, může
to mít následně dopad i na jeho setrvání ve funkci starosty. Jeho pád se může následně
projevit řetězovou reakcí v podobě dosud podporovaných projektů a akcí.
Při součtu voličských hlasů při zamýšleném spojení KDU-ČSL se STAN by teoreticky ona
koalice přeskočila ČSSD. Takto se procentuální zisk 5,8 pro lidovce a necelých 5,2 pro
starosty vynesl jedněm deset a druhým šest židlí v poslaneckých lavicích. Lidovci teď nejspíš,
jak je u nich zvykem, přemýšlejí o případné koalici s vítězem voleb, ale předtím by museli
vymyslet, jak vybruslit z opakovaného prohlášení, že se stíhaným Babišem nikdy do holportu
nepůjdou. Ve Znojmě dalo hlas lidovcům 5,5 procenta voličů, starostům 3,1 procenta.
Kalouskova topka získala 5,3 procenta hlasů a sedm poslaneckých míst. Původně to
vypadalo hůř, ale zdolání pětiprocentní laťky limitující vstup do parlamentu je teď v táboře
TOP 09 považováno za úspěch. Znojemské hlasování zůstalo za celostátním stranickým
číslem.
Osobní zodpovědnost za volební neúspěch strany Zelených na sebe vzal už její předseda
Matěj Stropnický a odstoupil z čela strany. Přitom jeho vystoupení v televizních diskusních
pořadech vyznívala vcelku inspirativně. Mnoho nejde vytknout ani zelenému volebnímu
programu, do něhož Zelení kromě svých tradičních priorit jako jediní vsunuli i otázku LGBT
(lesby, gayové, bisexuálové, transgendeři), respektive zrovnoprávnění lidí s menšinovou
sexuální orientací s většinovou populací. Pokud mělo k tomu přispět i veřejné přiznání Matěje
Stropnického k jednopohlavnímu partnerství, tak ani tento tah nevyšel.
Program Strany práv občanů (Zemanovci) se v některých bodech přibližuje programu strany
Svoboda a přímá demokracie T. Okamury. Týká se to především vztahu SPO k Evropské unii,
včetně vyhlášení referenda o vystoupení z EU, odmítání eura, nepřijímání nelegálních
migrantů, odmítání všech projevů islamizace, v souvislosti s terorismem volá po reformě
armády.... Znojmák Marian Keremidský v čele jihomoravské kandidátky však agitoval jen
obecně, ale neřekl, jakou alternativu naší zemi nabízí. Z toho, že se SPO stále staví za svého
čestného předsedu, prezidenta Zemana, jehož snahy směrem k východu jsou všeobecně
známé, je tento kurz zřejmě linií i pro SPO. Berme s úlevou, že se u širší veřejnosti
neprosadil.
Letošní parlamentní volby naznačily několik tendencí. Jednak nespokojenost lidí
s dosavadní vládní reprezentací, u níž v poslední době převládly mezistranické boje na úkor
tvůrčí spolupráce ve prospěch země, pak se projevil také nástup nových politických sil. Určí
také, zda naše země přilne k západu, nebo se obrátí k pochybné samostatnosti s orientací na
východ.
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Vinobraní statisticky: 81 000 návštěvníků
Tiskové oddělení znojemské radnice vydalo oficiální zprávu o počtu návštěvníků letošního
Znojemského historického vinobraní. Vzdor vrtkavému počasí zhlédlo slavnost vína 81 000
návštěvníků. Dále bylo spočteno, že za všech 35 ročníků prošlo branami vinobraní více než 2,5
miliónu lidí. Čísla jistě úctyhodná, ale mnohé občany by stejně jako mne zajímala i čísla účetní
statistiky – kolik vinobraní stálo a kolik peněz přineslo do městské kasy.
Pořadatelé si znovu při této příležitosti pochválili hlavní i doprovodný program. Kdo by od
pořadatelů co jiného taky čekal? Má-li mít ovšem hodnocení, zejména takové mega akce, nějaký
význam, měl by ho provést nezávislý pozorovatel, jakýsi kulturní a společenský auditor. Teprve na
základě takového hodnocení se může vinobraní dál vyvíjet. Zaměřovat se jen na kvantitu je
krátkozraké.
Ředitel pořadatelské Znojemské besedy František Koudela v tiskové zprávě ještě informuje o
využití takzvaných hashtagů, tj. křížkovaných klíčových slov, jako např. #vinobraní, #znojmo,
#znojmochutna atd., k propagaci akce na sociálních sítích. Onen styl může v budoucnosti přilákat více
mladých lidí, ovšem s nimi i jejich občas kontroverzní způsoby zábavy.

Vážení a milí čtenáři Rojnosti, rád uvítám i vaše názory, souhlasné i nesouhlasné.
Předchozí čísla Rojnosti jsou na mých webových stránkách
http//www.jiri.cmunda.roupec.sweb.cz/
v rubrice Novinářská činnost – e-Rojnost
Jiří Cmunda Roupec
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