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 Више од осам милиона Чеха излази данас поподне и у суботу пре подне на друге
директне председничке изборе као на својеврсни референдум да ли желе да у замку
Храдчани и наредних пет година остане Милош Земан, председник јачи него што му
омогућава Устав, али који попут америчког председника Доналда Трампа изазива досад
најдубље поделе у друштву.

  Чеси сада у првом кругу имају избор између девет кандидата, међу којима према
предизборним анкетама расположења бирача највише шанси да са сигурним фаворитом
избора, Земаном, у евентуални други круг 26. и 27. јануара уђе научник, дугогодишњи
председник Академије наука Чешке Јиржи Драхош, заговорник уласка Чешке у Европску
унију прве брзине, језгро дубље интеграција и повратка Чешке идеалима плишане
револуције из 1989. године.  

  

"Реч је о избору да ли ће Чешка покушати да се избори за јачу позицију у Европској унији
или ће наставити са окретањем ка Истоку. За то је наравно везано питање да ли ће
Чешка наставити да развија стандардну демократију по европским стандардима или ће
се наметнути демократија којом управљају олигархијски интереси", изјавио је
политиколог Даније Кроупа.  
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Земану је дан пред изборе стигла очекивана јака подршка од новог чешког премијера,
тајкуна прехрамбене и хемијске индустрије, најбогатијег Словака, а другог најбогатије
бизнисмена у Чешкој, Андреја Бабиша.  

  

"Гласаћу за Земана зато што сматрам да је једна од најизразитијих личности наше
политике од пада комуниста, јака личност која поларизује друштво али пре свега човек
који не краде, поштује дату реч, иза њега стоје резултати путује у унутрашњост. За
разлику од других политичара не живи од политике него за политику", подржао је
Земана Бабиш.  

  

Према анкетама Земан нема много шансе да победи у првом кругу, јер и у анкетама које
очекују највећу подршку не очекују да би могао да добије више од 47 одсто уместо
потребних преко 50 одсто гласова бирача.  

  

Чеси ће тако име новог председника сазнати највероватније крајем јануара а сам Земан
је изјавио да је нервозан и стога што, како је казао, Чеси имају ту особину да не праштају
успех и да се уједињују сви против једног најјачег кандидата.  

  

Резултати првог круга биће познати већ у суботу увече.  

  

(Бета)
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