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R E P O R T Á Ž

LUKOiL Za ZáDY, BOhDaLKa PO BOKU
Z volebního štábu miloše Zemana: Budoucího 
prezidenta přivedli před novináře Jiřina 
Bohdalová a martin nejedlý z Lukoilu. Záda 
mu kryl (ne)viditelný Šlouf.
tEXt  PETR KOLář

O H L A S Y

ZVíTĚZiLa KLaUSOVa PRaVDa
Jak vítězství miloše Zemana v prezidentských 
volbách komentují čeští politici.
PŘIPRAVIL  jaROSLaV PLESL 

O K O  Š T Ě P Á N A  M A R E Š E

Komentář k výsledku voleb od kreslíře Reflexu 
Štěpána mareše

R E P O R T Á Ž

(nE)UViDíME SE V LEPŠích ČaSEch 

Z volebního štábu Karla Schwarzenberga:  
Kníže se může konečně klidně vyspat.
tEXt  PETR hOLEc 

R O z H O v O R

PREZiDEnT jiné ciViLiZacE
Komentátor Reflexu odpovídá na otázky  
našich čtenářů.
tEXt  BOhUMiL PEČinKa

K O M E N T Á Ř

PĚT DŮVODŮ, PROČ VYhRáL ZEMan
Zeman těžil mimo jiné z toho, že český prezident 
se volil uprostřed hospodářské krize.
tEXt  jaROSLaV PLESL
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úvodník

iVan haMŠíK  

ŠéfREdAKtoR

Jak se vypořádat  
s vítězstvím miloše zemana
Doufám, že nás nečeká 
pět let nikam nevedou
cího nadávání na to, že 
máme nevhodného prezi
denta. Navzdory některým 
nechutnostem v kampani 
máme za sebou demokra
tickou volbu a s vítězstvím 
Miloše Zemana je potřeba 
se smířit.

Je bláhové si myslet, že 
jeho 2,6 miliónu voličů jsou 
retardované nesvéprávné 
bytosti. Stejně tak je bláho
vé očekávat, že se Zeman ze 
dne na den promění na čes
kého Tonyho Blaira.

Rozhodně ovšem lze na
stupujícího prezidenta do
nutit, aby přestal lhát, ne
obklopil se na Hradě staříky 

a alespoň se pokusil uklid
nit rozeštvanou společnost.

Karla Schwarzenberga 
podpořilo 2,2 miliónu lidí. 
Jsou to hlavně frustrova
ní voliči z Prahy a z velkých 
měst. Přitom se nedá říct, 
že by nějak zvlášť hořeli 
pro TOP 09. Hlasovali hlav
ně proti Zemanovi, proto 
je nový prezident na svou 
stranu získat nedokáže. To 
bude úkol pro nějakého no
vého lídra pravice. A ten 
se bude muset vypořádat 
i s tím, že na Pražském hra
dě sedí levicový prezident 
Miloš Zeman.



oko reflexu

STANiSLAv KRuPAŘ 
HuRÁ NA HRAd!

Miloš Zeman dorazil na svou první 
povolební tiskovku v doprovodu  

své dcery Kateřiny a herečky  
jiřiny Bohdalové.   (jap)
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reportáž

Lukoil za zády,  
 Bohdalka po boku

VZáPĚTí SE S POKYnEM „jdeme 
na to“ postarší muži kamsi hrnou. 
Panuje důvodná obava, že se schyluje 
k „vláčku“ obvyklému na vesnických 
tancovačkách. 

Nový prezident Miloš Zeman je v TOP 
hotelu už zhruba od čtrnácté hodiny. 
Není však mezi svými příznivci, drama 
sčítání hlasů prožívá v hotelovém 
prezidentském salónku. Hlavní 
„hvězdou“ se tak ve chvíli uzavírání 
volebních místností stává Zemanův 
fámulus Miroslav Šlouf. Jakmile 
do sálu vejde, vrhnou se na něj hloučky 
reportérů a sypou ze sebe otázky. Šlouf 
neodpovídá. „Nebudu říkat vůbec nic, 
nebudu se vyjadřovat. Jste mi úplně 
lhostejní, tak už dejte pokoj,“ říká a mizí 
v nedalekém salónku vedle lobby baru, 
který je oddělen paravány. 

Tam Šlouf usedá ke stolku na levém 
kraji místnosti a vypadá velice 

spokojeně. Kdokoli ho chce sledovat 
mezerami mezi paravány, potáže 
se se zlou. „Promiňte, ale tohle je 
soukromá akce,“ odhání zvědavce 
personál. Mluvčí Zemanovy kampaně 
Hana Burianová posléze všemu na
sazuje korunu, když bez mrknutí oka 
tvrdí, že s jejich akcí nemá ta „Šloufova“ 
nic společného. 

Proč vůbec Šlouf, od něhož se Zeman 
snažil v průběhu kampaně okázale 
distancovat, nevydržel déle než 
do uzavření volebních uren, aby se 
objevil mezi blízkými? „Podle mě chtěl 
provokovat, teď už na tom nesejde,“ 
podává svůj pohled na věc senátor 
Vladimír Dryml, se kterým předtím 
Šlouf diskutoval. „Buď vyhrál, anebo 
prohrál. Asi chtěl být vidět, to víte, tady 
jde o hodně,“ pokračuje Dryml. Na dotaz 
Reflexu, co konkrétně má na mysli, se 
ani nezarazí. „Jde o vliv!“ 

je něco před čtvrtou hodinou odpolední a hlasy jsou téměř sečteny. 
alkoholem posilněný hlouček nejvěrnějších příznivců Miloše Zemana 
v zasedacím sále hotelu TOP na pražském chodově mění svůj 
dosavadní pokřik a začíná skandovat: uŽ jE TO TAdY! uŽ jE TO TAdY! 
Zeman na hradě, Zeman na hradě! 



Po čtrnácté hodině se tak při sčítání 
výsledků v sále producíruje alespoň 
takřka kompletní Zemanův kabinet 
z let 1998 až 2002. Kromě této squadry 
dorážejí i Zemanovi podporovatelé 
z uměleckosportovních kruhů. Vypsat 
je není složité: Dan Hůlka, Filip Renč, 
Felix Slováček, František Ringo Čech 
či boxer Lukáš Konečný. Muzikálový 
producent Oldřich Lichtenberg, jenž 
ještě nedávno pracoval pro Jiřího 
Paroubka, mizí v salóncích pro 
spoluautory kampaně. Naproti tomu 
Hůlka v sále dokonce cosi říká hloučku 
novinářů. Čtenáři Reflexu snad ocení, že 
zůstanou jeho moudrých slov ušetřeni. 

Blíží se velké finále. Přesně v 16.11 
přichází za mohutného potlesku 

špalírem svých příznivců právě zvolený 
prezident Miloš Zeman. Evidentně 
spokojen a s bojovou náladou. Ihned 
pozuráží pár novinářů a gratuluje 
Karlu Schwarzenbergovi „k čestnému 
druhému místu“. Za zády mu stojí 
šéf českého Lukoilu Martin Nejedlý 
a po boku herečka Jiřina Bohdalová. 
Zeman slibuje, „že se bude snažit být 
prezidentem všech občanů“.

Po tiskovce se mezi novináře vydává 
i Šlouf. Říká, že to byl on, kdo Zemanovi 
poradil, aby se od něj distancoval. Radit 
mu prý bude dál, pokud bude mít Zeman 
zájem. Na žádné velké rozloučení mezi 
Zemanem a jeho věrným Mirkem to 
určitě nevypadá. Na Hradě bude veselo. 

PETR KOLář

Bohdalová, nejedlý 
z Lukoilu, Zeman 
a jeho dcera
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oHlasy

Zvítězila Klausova pravda
jak vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách komentují čeští politici 

vÁcLAv KLAuS měl strach. Kdyby 
ho na Pražském hradě vystřídal Ka
rel Schwarzenberg, byla by to pro něj 
životní prohra. Po oznámení výsled
ků se mu evidentně ulevilo. 

„Jsem hrdý na český národ. Myslím, 
že se nenechal zmást neuvěřitelnou me
diální protikampaní. Teď konečně zví
tězila ta pravda a láska nad lží a nená
vistí. Já jsem tomu nesmírně rád a je 
to obrovské zadostiučinění pro všechny, 
kteří to s naší zemí myslí dobře.“

MiROSLAv KALOuSEK byl evident
ně připraven na obě varianty. S Milo
šem Zemanem ho pojí výborné osobní 
vztahy, lepší než s Václavem Klausem. 
Ale na oko se tváří zklamaně.

„Jen na něm bude záviset, zda si 
v průběhu času získá i neformální 
morální autoritu. Já mu velmi pře
ji, aby se mu to podařilo.“
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PETR NEčAS může slavit. Zemanovo ví
tězství před svými spolustraníky obhájí, 
a částečně tím omluví fiasko kandidáta 
ODS Přemysla Sobotky. Schwarzenbergo
va výhra by pro něj byla katastrofou. Ne
čas proto po Zemanově vítězství v pod
statě zopakoval svůj půl roku starý výrok 
pro Reflex.

BOHuSLAv SOBOTKA má ze Ze
manova vítězství nahnáno. Jeho dny 
ve vedení ČSSD jsou zřejmě sečteny. So
botkův hlavní lobbista Radek Pokorný 
totiž vsadil všechno na vítězství Karla 
Schwarzenberga.

„Věřím, že Zeman bude funkci vy
konávat ve prospěch všech obyva
tel, bude reprezentantem sociálně 
spravedlivější politiky, pomůže očis
tě veřejného života od klientelismu 
a korupce a zlepší pověst země v za
hraničí.“ 

MicHAL HAŠEK, místopředse
da ČSSD, Zemana před druhým 
kolem jednoznačně podpořil. 
Ve skrytu duše věří, že mu Ze
manovo vítězství pomůže do
stat z čela strany dlouholetého 
rivala Bohuslava Sobotku.

jANA BOBOŠíKOvÁ ve volbách pro
padla, ale Miloš Zeman je jí samo
zřejmě blíž než Karel Schwarzenberg. 
Dveře na Hrad pro ni budou i nadále 
otevřené. A o to jí jde.

„Jsem ráda, že v čele státu stane 
po Václavu Klausovi další jasně vyprofi
lovaná politická osobnost, která respek
tuje parlamentní demokracii.“ 

„Dnešek je vítězstvím celé Čes
ké republiky a jejích občanů, kte
ří si poprvé v historii sami vybra
li novou hlavu státu. Jsem rád, že 
se ve druhém kole utkaly dvě vý
razné osobnosti, a vítám zvolení 
levicového kandidáta. Věřím, že 
Miloš Zeman bude úřad hlavy stá
tu vykonávat jako moudrý člověk 
a zkušený státník, který bude ob
čany naší země spojovat.“

„Když se podíváme na polistopadovou 
politickou éru, byla vystavěna na třech 
osobnostech, od nichž jsme všichni ostat
ní v české politice o řád níže. Byl to Václav 
Klaus, Václav Havel a Miloš Zeman.“

KAREL ScHwARzENBERg na posled
ní chvíli uvěřil, že se stane příštím českým 
prezidentem. Tak trochu se mu zhroutil sen, 
který by ho v rodové soutěži vynesl mezi 
skutečné špičky. Bylo z něj cítit zklamání.

„Vítězi Miloši Zemanovi gratuluji a doufám, 
že se mu podaří býti prezidentem všech občanů.“

PŘIPRAVIL  jaROSLaV PLESL



oko štěpána mareše



reportáž

(ne)uvidíme se v lepších časech

KnížE ROZBiL SVŮj VOLEBní ŠTáB 
v paláci Lucerna, v jeho případě příznač
ně: už za první republiky šlo o místo ob
líbené městskými politickými i umě
leckými elitami, nyní jeho současným 
elektorátem. Už v prvním kole vyhrál 
drtivou většinu krajských měst a nejvíc 
hlasů získal právě v Praze, což stvrdil 
i v kole druhém. Naposledy to bylo v roce 

1989, kdy se metropole podobně nadchla 
pro nějakého politika.

„Deset procent je jasný rozdíl,“ řekl 
kníže na první tiskovce, kdy bylo sečte
no téměř sto procent hlasů. „Zvítězil Mi
loš Zeman a doufám, že bude preziden
tem všech českých občanů.“ Většina lidí 
v Mramorovém sále Lucerny, včetně no
vinářů i číšníků, to viděla jinak. „Přišel 

„Děkuji mnohokrát a uvidíme se v lepších časech,“ řekl Karel 
Schwarzenberg krátce poté, co ve druhém kole prezidentských 
voleb PROHRÁL O dESET PROcENT s Milošem Zemanem. Těžko 
říct, co tím myslel; záhy totiž dodal, že příště už kandidovat 
nebude. Přesto může i finální prohru považovat za svého druhu 
výhru: málokdo věřil, že neskončí už v prvním kole. 

KAREL ScHwARzENBERg  
se svou ženou Therese  
ve volebním štábu

f
o

t
o

 S
T

a
n

iS
L

a
V

 K
R

U
P

a
ř



čas na další vlnu emigrace,“ komento
val Zemanovo vítězství jeden z mladých 
 číšníků. 

„Doufám, že něco vymyslí, až se 
z toho dneška vyspí. Chtělo by to nějaké 
demonstrace. Klidně třeba až při inau
guraci,“ řekl na adresu Schwarzenbergo
vých příznivců vedle mě stojící novinář. 

Že kníže prohraje, ukázaly už první 
statistické údaje z nejmenších volebních 
okrsků zveřejněné krátce po uzavření vo
lebních místností: se čtyřiceti procenty 
kníže na Zemana ztrácel osmnáct pro
cent, takže zbylé dvě hodiny už jen zmír
ňoval prohru, jak mu pomáhaly výsled
ky z větších měst, a především Prahy. 

Zde jako by mnozí až nápadně slepě 
zapomněli, že celý krásný sen s kníže
tempankáčem připravil trochu méně 
oblíbený Miroslav Kalousek, podobně 
jako se za Zemanem schovával Miroslav 
Šlouf. Mimochodem: právě ministr fi
nancí a skutečný šéf TOP 09 se do blíz
kosti knížete odvážil až po volbách, 
takže ho byl najednou plný podzemní 
hudební klub v Lucerně. Právě tady vy
slal na Zemanovu adresu slova o nacis
mu a xenofobii v narážce na předvolební 
manipulaci s Benešovými dekrety. 

Schwarzenbergova nepřesná slo
va o jejich platnosti v TV debatě na ČT 
po prvním kole voleb určitě nebyla jedi
nou chybou jeho kampaně. Zatímco kní
že de facto vyhrál první kolo, když pora
zil dlouhodobého favorita Jana Fischera, 
před finále jako by jeho tým opsal Fi
scherovu chybu: nechal se zatlačit do de
fenzívy, takže v posledních dnech už jen 

zoufale dohrával podle soupeřových pra
videl. Volby ale vždy vyhrává ten, kdo 
ve finále kampaně diktuje nejen témata, 
ale i styl. 

Schwarzenberg k tomu nabídl svou 
vlastní interpretaci. „Něco, o čem bych 
nerad mluvil,“ odpověděl zamračeně 
na tiskovce na otázku, co podle něj na
konec rozhodlo volby. 

Kníže na tiskovku připlul s mírně 
plačtivým výrazem v očích, záhy se ale 
zatvářil smířeně, až spokojeně. Snad se 
mu i ulevilo, že končí fyzicky i psychic
ky náročný seriál TV duelů a mediálních 
ataků a on se konečně může prospat, 
aniž by to bylo během přímého přenosu. 

„Myslím, že naše spolupráce bude 
lepší než se současným prezidentem,“ 
sdělil kníže na závěr své přání ohled
ně spolupráce s budoucím prezidentem 
 Zemanem. „Jinak se toho pro mě moc 
nemění. Už v úterý jedu jako ministr za
hraničí do Bruselu.“ 

PETR hOLEc

zde Jako by mnozí 
až nápadně slepě 
zapomněli, že celý 
krásný sen s knížetem- 
-pankáčem připravil 
trocHu méně oblíbený 
miroslav kalousek.



rozHovor

prezident jiné civilizace

Co říkáte výsledku voleb? 
Dívám se na to hodně sociologicky. 

Nejdříve byl v polistopadové republi
ce hlavou státu Václav Havel, jenž byl 
představitelem velkoměstských levico
vě liberálních vrstev plus byl symbolem 
odporu proti komunismu. Dalším pre
zidentem byl Václav Klaus, který repre
zentoval ambiciózní městské střední 
a podnikatelské vrstvy, více propravico

vě naladěné. Dnes se na Pražském hra
dě objeví zástupce „jiné“ České republi
ky – prostě reprezentant lidí z venkova, 
více z východu než západu republiky, 
mluvčí majetkově chudších lidí. Pro po
litický systém je dobře, že každá spole
čenská skupina může říct, že na Hradě 
měla v uplynulých 23 letech své zastou
pení. Je to důležité pro soudržnost náro
da i státu.

Z volebního chatu na Reflex.cz vyjímáme nejzajímavější otázky, které 
čtenáři položili BOHuMiLu PEčiNKOvi, komentátorovi Reflexu. 

Zemanovi příznivci 
v pražském TOP hotelu 
na chodově f
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Jsem levicový volič, ale i mě překvapil 
10% Zemanův náskok. Čekal jsem těs
nější výsledek. A vy? 

Asi jste podlehl tlaku pražských mé
dií a sociálních sítí, jež celý předvolební 
souboj zobrazovaly hodně jednostranně. 
Jak mohl Karel Schwarzenberg zvítězit, 
když nezískal před druhým kolem pod
poru žádného relevantního kandidáta 
z prvního kola? Pak už to bylo možné jen 
za jednoho předpokladu – že by výraz
ně zvedl volební účast v Praze a ostat
ních velkých městech. To se také nesta
lo.  Deset procent je adekvátní vyjádření 
 tohoto faktu.

Co bylo v kampani před druhým ko
lem rozhodující? Zemanovy podpásov
ky, nebo příliš ostentativní podpora 
médií pro Schwarzenberga? 

Zeman byl autentický kandidát levi
ce, který některými svými názory a po
stoji (zahraniční politika, ekonomika) 
oslovuje i voliče středu a pravice. On měl 
poměrně široký sociální základ, z něhož 
jeho vítězství vyrostlo. Když jsme v pro
sinci 2011 psali s kolegou Sokolem velkou 
analýzu příštích prezidentských voleb, 
vyšlo nám, že on má nejvyšší potenci
ál zvítězit. Průzkumy mu před 13 měsíci 
přisuzovaly tři až pět procent, což je dal
ší virtuální svět mimo čas a prostor. 

Můj pocit – hysterie kolem čistého 
Karla nám přivedla na Hrad Zemana. 
Jak byste to okomentoval Vy ? 

Dobrý den, to platí jen do určité míry. 
Po šesti letech vlády nelevicových stran 

je v Česku nálada na změnu, to si nic 
nenalhávejme. Kandidát levice na pre
zidenta proto měl velmi dobré výchozí 
předpoklady. Fakt je, že hysterie, o níž 
píšete, vedla k odlivu určité části voli
čů. Na druhou stranu, Zeman v posled
ním týdnu začal také hodně ztrácet ner
vy, citoval z neexistujících publikací, 
věřil každému nesmyslu, který mu kdo 
poslal (viz aféra s Táňou Bílou), takže 
i on způsobil odchod části svých voličů. 
Suma sumárum, o prezidentech rozho
dují hlubší trendy. Věci, o nichž mluvíte, 
hrají roli, když je volební výsledek hodně 
vyrovnaný, což tentokrát nebylo.

Myslím si, že hlavním poraženým 
v těchto volbách je česká většinová 
novinářská veřejnost. Jak odhaduje
te vývoj v této oblasti? Mohou se tato 
média vůbec napravit, nebo budeme 
v dalších letech číst výmysly o Ze
manovi? 

Tak těch poražených je víc, to je evi
dentní. Především jsou to ty skupiny, 
jež si myslí, že nápaditým marketingem 
ve spojení s mediální podporou je možné 
vymazat sociální zkušenost lidí.

na Hradě se obJeví 
zástupce lidí z venkova 
a mluvčí maJetkově 
cHudšícH čecHů.



fotogalerie

Miloš Zeman si vítězství 
užíval. Čekal na ně 10 let.

Volební šála byla 
v Zemanově štábu 
žádaným suvenýrem
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Karel Schwarzenberg 
prohrával od první minuty 
sčítání hlasů

na tiskové konferenci 
poděkoval lidem ze svého 
štábu i voličům
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komentář

pět důvodů, proč vyhrál zeman

náSTUPcEM Václava Klause se na ko
nec stane Miloš Zeman s dostatečným 
náskokem před Karlem Schwarzen
bergem. Faktorů, jež vedly k Zemano
vu vítězství, je víc. Podívejme se aspoň 
na  některé z nich.

Voliči nakonec vybrali kandidáta, kte
rý lépe naplňuje atributy češství. V tom 
svou významnou roli bezpochyby se
hrály televizní debaty. Schwarzenbergo
vi v nich často nebylo rozumět a ukáza
ly se i jeho problémy s češtinou. Mnohá 

jeho vyjádření prostě nedávala smysl. 
K tomu se Zemanovu týmu (s vydatnou 
podporou rodiny Klausových) podařilo 
Schwarzenberga vykreslit jako cizáka, 
jenž strávil jedenačtyřicet let v cizině, 
zatímco národ „trpěl“ pod komunistic
kou knutou.

Zeman těžil z toho, že se český prezi
dent volil uprostřed hospodářské krize 
a v době, kdy má pravicová vláda Petra 
Nečase za sebou už skoro tři roky u moci. 
Proto se snažil svou kampaň  postavit 

jestli bude někdo tvrdit, že výsledek prvních přímých voleb 
českého prezidenta správně předvídal, nebude mluvit pravdu. 
chybělo málo a mohlo to dopadnout obráceně. 

KAREL TO NEdOKÁzAL  
Třeba to dokáže jeho syn (vlevo)
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jako souboj levicového prezidentského 
kandidáta s pravicovou vládou. Z toho
to pohledu je vlastně překvapivé, že se 
Schwarzenbergovi vůbec podařilo získat 
hlasy více než dvou miliónů lidí.

Limitem Schwarzenbergovy kandi
datury se nakonec ukázal volební tým. 
Krátce před prvním kolem „knížete“ ob
sadil do mytické role bílého rytíře, který 
je jediný schopen čelit čirému zlu – pře
devším Miloši Zemanovi a Janu Fische
rovi. Před druhým kolem se však jeho 
potenciál vyčerpal. Schwarzenbergo
vi analytici si evidentně neuvědomili, 
že nestačí jen vyvěšovat vtipné výzvy 
na Facebook a upevňovat svou pozici 
v Praze. Nedokázali si spočítat, že o Hrad 
se bude bojovat především na Mora
vě mezi voliči Jana Fischera a Jiřího 
Dienst biera. Pro jejich oslovení však 
„kníže“ nic neudělal.

Velkou chybu učinili lidé kolem Kar
la Schwarzenberga tím, že před prvním 
kolem tlačili na další „alternativní“ kan
didáty, aby ze závodu o Hrad odstoupili. 
To se mnohých osobně dotklo, protože 
to považovali za krajně nedemokratické 
chování. Výsledkem bylo mimo jiné to, 
že před druhým kolem i nejalternativ
nější kandidát Vladimír Franz prohlásil, 
že svůj hlas odevzdá Zemanovi. To byla 
pro knížecí tým tragická zpráva.

Faktorem, o němž ve své první povo
lební řeči na tiskové konferenci mluvil 
i Zeman, byla nevídaná hysterie čás
ti médií, především některých dení
ků. Novináři v pražských redakcích si 
to samozřejmě neuvědomují, ale mimo 
Prahu mohla tato zbytečně vyhroce
ná – a dodejme i neférová – kampaň vy
volat oprávněný dojem, že noviny kopou 
i za nějaké veřejnosti utajené zájmy. Ne
lze vyloučit, že část voličů podpořila Ze
mana z protestu proti této hloupé novi
nářské kampani.

Při pohledu na volební mapu je patr
né, že mezi Prahou a zbytkem republi
ky je příkop. Úkolem nového preziden
ta bude tento příkop zahladit. Z prvních 
projevů obou kandidátů bylo zřetelné, že 
Zeman má k roli pověstného společen
ského „svorníku“, jak jej kdysi nazval 
Václav Klaus, blíže než Schwarzenberg. 
Jeho řeč byla mnohem víc řečí státníka. 
Teď musíme jen doufat, že přejde od slov 
k činům. 

jaROSLaV PLESL

limitem scHwarzen-
bergovy kandidatury 
se nakonec ukázal  
JeHo volební tým.
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