Po roce je tu zase Zeman, čeká ho Hašek i odpůrci
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Jihomoravský kraj čeká od pondělka návštěva prezidenta Miloše Zemana. Stejně jako před rokem ho
bude hostit jeho velký příznivec Michal Hašek (ČSSD). Vzájemnou chválu tentokrát mohou
zkomplikovat protesty proti Zemanovi.
BRNO Psalo se září 2013 a jižní Moravu těsně před volbami navštívil prezident. Hejtman Michal
Hašek se po celou dobu od Miloše Zemana téměř nehnul na krok. Zaměstnanci kraje dokonce dostali
důrazně doporučeno, aby vyšli na chodbu a hlavu státu po vstupu do úřadu přivítali potleskem.
Zeman Haška na oplátku oslovoval „milý Michale“. O měsíc později se Hašek po tajné schůzce se
Zemanem v Lánech pokusil sesadit předsedu své vlastní strany Bohuslava Sobotku. Právě Zeman
ho mohl jmenovat premiérem. Neuspěli.
A Zeman se do kraje v pondělí znovu vrátí. I tentokrát návštěvu jde chápat jako důrazné
vyjádření podpory hostiteli Michalu Haškovi. Boj o moc ve straně stále neutichl. O víkendu se odehraje
v Blansku krajská konference, na které se rozhodne, zda jihomoravskou ČSSD i nadále povede
Haškův muž Zdeněk Dufek. A na jaře čeká volební sjezd celou ČSSD.
„Návštěva prezidenta společně s manželkou Ivanou začne v pondělí dopoledne v Brně. V
moravské metropoli navštíví mimo jiné Univerzitu obrany. Jako vrchní velitel ozbrojených sil se
tam seznámí s budoucí koncepcí této jediné vojenské vysoké školy v České republice,“ popsala
začátek programu Denisa Kapitančiková, mluvčí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který má
cestu prezidenta na starosti. Prezident však přicestuje do Brna už zítra večer. A vůbec první místo,
které v pondělí ráno navštíví, bude – stejně jako vloni – jihomoravský krajský úřad. Tentokrát ale
Michalu Haškovi pečlivě zorganizované vřelé přijetí prezidenta mohou zkomplikovat protesty
Jihomoravanů. Pět stovek lidí mu už na 17. listopadu při shromáždění v Brně symbolicky dalo
červenou kartu za vystupování ve prospěch Ruska a Číny či za to, že Česko rozděluje. Tehdy jen na
dálku do Prahy. Tentokrát plánují konfrontovat přímo Zemana. Byť v Brně, na rozdíl od dalších
jihomoravských měst, která následně navštíví, vystoupení před lidmi neplánuje.
„Pojďme se sejít znovu, za lidská práva a náš demokratický stát. Dejme Miloši Zemanovi
osobně najevo, že s jeho postoji a chováním zásadně nesouhlasíme, a proto jej, jakožto občané
České republiky, odvoláváme z funkce prezidenta,“ napsala pořadatelka protestu Šárka Václavíková
ve facebookové pozvánce. Zároveň vyzvala, aby se účastníci zdrželi házení vajíček, kterému
prezident čelil před čtrnácti dny na pražském Albertově.
Jako „předvoj“ v Brně přitom Zemanovi posloužila manželka Ivana. První dáma už včera
společně s brněnským primátorem Petrem Vokřálem (ANO) rozsvítila vánoční jedli na náměstí
Svobody. Zastupitelstvem čerstvě zvolený Vokřál ovšem povinnost „zdědil“ po svém předchůdci.
„Pozvání přišlo od Romana Onderky. Je podstatné, že v tu chvíli byl primátorem on. I dosavadní
primátor na jeho pozvání navázal a rozsvěcení stromu se zúčastnil,“ uvedl mluvčí prezidenta Jiří
Ovčáček.
První dáma si přitom ještě odskočí do Prahy rozsvítit jiný vánoční strom a k prezidentovi se
připojí na začátku jeho jihomoravského pondělního programu. Ten potrvá tři dny. Po Brně společně
zamíří na Blanensko a Boskovicko. Jeho tamní mise začne obědem s poslanci a senátory za
Jihomoravský kraj v Hotelu Sladovna.
V Blansku nejprve navštíví společnost ČKD Blansko Holding, světoznámého výrobce vodních
turbín. „Prezidenta přivítají vlastníci firmy, následovat bude uzavřená schůzka s vedením společnosti,
poté se setká asi na půl hodiny s našimi zaměstnanci,“ uvedla Nina Juránková z marketingu
společnosti. Po schůzce s vedením města Blanska promluví Zeman pět minut před půl šestou na
náměstí Republiky k občanům. A policisté jsou si po pražském „vajíčkovém“ útoku na Albertově
vědomi, že to nemusí být nic poklidného.
„Z taktických důvodů zásadně nesdělujeme podrobnosti týkající se ochrany chráněných osob
a připravovaných bezpečnostních opatření v souvislosti s jejich ochranou. Policisté samozřejmě
reagují na aktuální bezpečnostní situaci a získaným informacím přizpůsobují bezpečnostní
opatření,“ sdělil mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Návštěva bude v úterý pokračovat v
Židlochovicích a v Lednici a ve středu na Boskovicku.
***

Výběr z programu Prezident na jižní Moravě Pondělí 1. prosince 11.35 Návštěva Univerzity obrany v
Brně, diskuse se studenty 13.50 Oběd v Černé Hoře pořádaný hejtmanem 17.25 Setkání s občany
na náměstí Republiky v Blansku Úterý 2. prosince 11.30 návštěva rodinné výrobny uzenin Janíček &
Čupa 13.00 Setkání s občany na náměstí Míru v Židlochovicích 16.15 Setkání s občany na nádvoří
zámku v Lednici 17.30 Předání Cen Jihomoravského kraje na zámku v Mikulově Středa 3. prosince
12.55 Setkání s občany na Masarykově náměstí v Boskovicích
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