V pořadí druhé volby občanů České republiky do Evropského parlamentu se
konaly v pátek 5. a v sobotu 6. června 2009, když předchozí, první volby, kdy jsme měli
možnost do Parlamentu EU volit, se uskutečnily 11. a 12. června 2004. Z uvedených
kalendářních dat logicky vychází, že mandát poslance Evropského parlamentu je pětiletý.
Necelý měsíc před volbami se rozjela ostrá předvolební kampaň, která byla výrazně
poznamenaná našim městem, kam ve středu 13. května zavítal na předvolební mítink sám
předseda
vystoupení

ČSSD,

Jiří

na

Karlově

Paroubek.

Jeho

náměstí

však

neskončilo dobře, protože po něm na závěr
mítinku hodili jeho dva odpůrci vajíčko a
rajče. Na vajíčku bylo napsáno: „Ahoj, já
jsem vajíčko. Doufám, že ti neublížím, ale
uvědomíš si, proč jsem tě trefilo.“ Rajče
Paroubka minulo, vajíčko ho však zasáhlo. Útočníkům, který po Paroubkovi házeli,
hrozilo maximálně obvinění z výtržnictví. "Ano, udělali jsme to, protože Paroubek lže a my
už jsme se nemohli dívat na to, jak to lidi poslouchají a ještě si berou balónky," řekl Lukáš
Botka z Kolína. Večer vydala ČSSD oficiální prohlášení, že na mítinku v Kolíně, kterého
se zúčastnilo asi 300 lidí, nedošlo k žádnému incidentu. Avšak po jeho skončení, při
nastupování do auta, nějaký člověk na Jiřího Paroubka a jeho řidiče vrhnul ze zhruba tří
metrů vajíčko. V sobotu 16. května se předseda ČSSD Jiří Paroubek se už podruhé stal
terčem vrhačů vajec. Tentokrát na něj zamířila dvojice mladíků na mítinku v Plzni, ovšem
cíl minula a mladí muži skončili v rukou policistů. Ve čtvrtek 21. května předseda ČSSD
na předvolebním mítinku strany v Písku nevydržel další narážku na vajíčkové útoky a kopl
do plata šesti vajec, které před něj na pódium položil jeden z účastníků. Vejce spadla na
zem a rozbila se, aniž by komukoli ublížila, např. potřísněním oděvu. Další vajíčkový útok
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byl na Jiřího Paroubka podniknut v pátek 22. května v Příbrami, ale předseda
ČSSD z něj vyvázl bez zásahu. O něco později se stejného dne nevyhnul zásahu vajíčka
volební manažér ČSSD Karel Březina na mítinku v Berouně. V pondělí 25. května, na
mítinku v Litoměřicích, kde Jiřího Paroubka již hlídalo několik urostlých můžů
z bezpečnostní agentury, dvěma vajíčky předsedu strany netrefil opět mladý vrhač. Jiří
Paroubek jej nazval chudákem, který se ani neumí trefit. Další velmi krušný den prožil
předseda ČSSD v úterý 26. května na předvolebních mítincích své strany. V Domažlicích
se Jiří Paroubek potýkal s mužem, kterého
policie zatkla, když chtěl politikovi předat
leták. V Plzni se na něj snesla sprška vajec,
před

níž

ho

organizátoři

chránili

deštníkem. Ve středu 27. května odpoledne
vyvrcholily vajíčkové útoky při mítinku
ČSSD na pražském Andělu, když se na
členy vedení strany snesly stovky vajec.
Vajíčka zasypala pódium, na které členové ČSSD nastoupili kryti deštníky. Předseda
strany Jiří Paroubek přisoudil morální odpovědnost za vajíčkovou sprchu ODS. Středeční
masivní vaječný útok na představitele ČSSD v Praze u Anděla, vyvolal nesouhlasnou
reakci u těch, kteří první hodili vejcem po předsedovi sociální demokracie Jiřím
Paroubkovi. Původci nápadu Matěj Forst a Lukáš Botka z Kolína, se ve čtvrtek rozhodl
uzavřít kampaň "Vejce pro Paroubka v
každém městě" na síti Facebook, která
dosud získala padesát dva tisíc příznivců.
Zároveň vyzvali k symbolickému „složení
vajec“, které proběhlo v pátek 29. května
před kolínskou radnicí na Karlově náměstí.
Při té příležitosti oba mladí muži prohlásili:
„Neneseme zodpovědnost za útoky, které se
staly v Praze. Chtěli jsme jen vyjádřit nenásilně nesouhlas. Nyní je potřeba složit zbraně a
vyjádřit svůj postoj ve volbách“. Přesto však v pondělí, 1. června, na dalším předvolebním
mítinku ČSSD na náměstí Svobody v Brně, kde se sešlo asi 1.500 lidí, z nichž minimálně
polovina byli pískající a demonstrující studenti, vejce a potyčky bohužel nechyběly.
Tentokrát si však rebelující mládež přinesla i smažená volská oka, nazvaná Paroubkova.
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V pondělí 8. června brzo ráno, po dvou předchozích volebních dnech, byly
vyhlášeny oficiální výsledky voleb do Evropského parlamentu, které v České republice
vyhrála Občanská demokratická strana. Mezi dvacet dva europoslanců, které má
k dispozici naše republika, pošlou své zástupce pouze čtyři strany, kromě ODS a ČSSD
ještě komunisté a lidovci. Po sečtení všech hlasů vykázaly výsledky volební účast 28,22 %
oprávněných voličů. Výrazně, jak je již uvedeno výše, zvítězila ODS s 31,45 %, následuje
ČSSD s 22,38 % a komunisté, kteří získali 14,18 %. Pětiprocentní hranici ještě překročili
lidovci s 7,64 %. Důležité je dodat, že v těchto volbách zcela propadly některé strany, mezi
nimiž byly i takové, které vznikly v roce 2009. Nepochybně mezi ně patřila např. Strana
svobodných občanů, založená 14. února 2009 blízkým spolupracovníkem prezidenta
republiky Václava Klause, Petrem Machem. Ta ve volbách získala 1,26 % hlasů. Ještě
hůře se vedlo volební straně Libertas.cz, s necelým procentem získaných hlasů. Přesně to
bylo 0,94 %.
Nově zvolení poslanci Evropského parlamentu za Českou republiku:
ODS: Evžen Tošenovský, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, Ivo Strejček,
Miroslav Ouzký, Edvard Kožušník, Hynek Fajmon a Andrea Češková.
ČSSD: Jiří Havel, Richard Falbr, Libor Rouček, Pavel Ploc, Zuzana Brzobohatá, Robert
Dušek a Olga Sehnalová.
KSČM: Miroslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jiří Maštálka a Jaromír Kohlíček
KDU-ČSL: Zuzana Roithová a Jan Březina

Pro Kolín je podstatné, že opětovně byl poslancem této evropské instituce zvolen
občan města a člen Místního sdružení ODS, MUDr. Milan Cabrnoch.
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Volební účast v Kolíně dosáhla 28,30 %, když se voleb zúčastnilo 7.079 z 25.020
voličů zapsaných ve voličských seznamech. Výsledky voleb v Kolíně byly následující:
Občanská demokratická strana

2.529 hlasů

35,91 %

Česká strana sociálně demokratická

1.570

„

22,29 %

Komunistická strana Čech a Moravy

980

„

13,81 %

Nezávislí

334

„

4,74 %

Suverenita

235

„

3,33 %

KDU – ČSL

229

„

3,25 %

Věci veřejné

175

„

2,48 %

Evropská demokratická strana

174

„

2,47 %

Strana zelených

115

„

1,63 %

SNK – Evropští demokraté

111

„

1,57 %

Vaše alternativa

104

„

1,47 %

Opakující se a jistě oprávněnou diskuzi vzbuzuje relativně, pro někoho však
tragicky, nízká účast voličů. Důvody, které se nabízejí okamžitě, jsou určitě blízko pravdě.
V prvé řadě to je neoblíbenost Evropské unie, silně podporovaná téměř devastujícími
stanovisky prezidenta republiky Václava Klause vůči této mezinárodní organizaci a určitě
i neznalost nebo minimální vědomosti o Evropské unii jako takové. Nepominutelným
důvodem je také jistě skutečnost až nemravně vysokých finančních částek, kterými jsou
jednak poslanci Evropského parlamentu odměňováni a které dostávají na svojí činnost.
Plat poslance činí 190.000 Kč měsíčně. Až 332.000 Kč měsíčně může poslanec čerpat na
své asistenty a dalších 102.000 Kč za měsíc na svoje kanceláře v České republice.
Nevyčerpané peníze z poslední položky se nemusí vracet! Služební cesty 97.000 Kč a diety
za pobyt v Bruselu nebo ve Štrasburku, až 67.000 Kč měsíčně! (Komparativní, ekvivalentní
hodnoty z roku 2009 = průměrná hrubá mzda = 22.990 Kč, průměrná cena 1 kg chleba = cca 19 Kč. Zdroj:
Český statistický úřad)
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