
Скандали на изборима у Чешкој: Полугола активисткиња заскочила Милоша Земана на биралишту; бираче убеђивали да у првом кругу не гласају за њега јер аутоматски пролази у други
петак, 12 јануар 2018 18:29

У Чешкој су поподне отворена биралишта на којима данас и у суботу пре подне осам
милиона бирача гласа да ли ће на челу Чешке и наредних пет година остати Милош
Земан или ће одабрати промену и неког од преосталих осам већином проевропскијих
независних кандидата, мање контроверзних који изазивају мање поделе у друштву.

  

  

Избори су почели скандалом са лажним вестима на друштвеним мрежама, али и у неким
чешким градовима, са поделом летака са упутством Земановим бирачима, махом
бирачима из унутрашњости, старијим и нижег образовања, који лако подлежу лажним
вестима да у овом првом кругу не гласају за Земана, јер он наводно према изменама
закона од ове године као председник аутоматски улази у други круг или пак Земанове
бираче упућују да своје гласове шаљу директно Председничкој канцеларији.

  

"То су апсолутно неистините лажне информације. Ширење тих лажних вести истражује
полиција као покушај ометања председничких избора у складу према одредбама
Кривичног закона", упозорио је бираче министар унутрашњих послова Лубомир Метнар.
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Полиција Моравско-шлезијског региона на истоку Чешке где су леци дистрибуирани
апеловала је на грађане да све те случајеве пријаве полицији.

  

  

Такође, инцидената је било и на самим биралиштима.

  

Полугола украјинска екстремисткиња из заседе закочила је председника Земана кад је
прилазио гласачком столу и узвикивала "Земан - Путинова дроља". Обезбеђење је брзо
реаговало и све се завршило без већих последица.

  

  

 2 / 4



Скандали на изборима у Чешкој: Полугола активисткиња заскочила Милоша Земана на биралишту; бираче убеђивали да у првом кругу не гласају за њега јер аутоматски пролази у други
петак, 12 јануар 2018 18:29

  

Na prezidenta Miloše Zemana skočila ve volební místnosti protestující polonahá žena https://t.
co/Ej16GxsIRh
#volby
#prezident2018
pic.twitter.com/E1Di13jt9P

  — Seznam Zprávy (@Seznam_Zpravy) January 12, 2018    

На ове историјски друге директне изборе за председника Чешке сви кандидати су се
пријавили као независни, међутим Земана је подржао нови чешки премијер, тајкун
прехрамбене и хемијске индустрије Андреј Бабиш, иако је пре пет година позивао да се
гласа против Земана, а подршку неких партија опозиционе деснице добио је главни
Земанов ривал, професор хемије, бивши дугогодишњи председник Академије наука
Чешке Јиржи Драхош.

  

Земан и Драхош су према предизборним анкетама расположења бирача фаворити да
уђу у други круг избора.

  

Знатно мање шансе да се умешају у тај изборни дуел имају бизнисмен и писац Михал
Хорачек, дипломата везан каријерно за покојног чешког председника Вацлава Хавел
Павел Фишер, бивши конзервативни чешки премијер Мирек Тополанек, запамћен по
голишавим фотографијама које су процуриле са журки италијанског тадашњег
премијера Силвија Берслуконија, некадашњи успешни шеф фабрике аутомобила Шкода
Вратислав Кулханек, председник Асоцијације војне индустрије Јиржи Хинек или
продуцент Петр Ханиг и лекар Марек Хилшер.

  

Аналитичари процењују да готово да нема наде да ће Чеси већ у суботу увече када се
објаве резултати првог круга сазнати име будућег председника већ да ће морати још
једном до биралишта 26. и 27. јануара.

  
  

Za chvíli tady v Lysolajich odvolí Jiří Drahoš. Lidé z komise jsou překvapení ze zájmu médií. #
TelevizeSeznam
#volby
#PrezidentskeVolby2018
#drahos
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pic.twitter.com/p6rbjAwE9k

  — Petr Svihel (@PetrSvihel) January 12, 2018    

И у другом кругу избора фаворит је Милош Земан чија популарност од избијања
избегличке кризе 2015. године расте и учврстила се на таласу страха просечног чешког
господина Новака да ће му Брисел и Европска унија наметнути масе муслиманских
имиграната и угрозити безбедност и стил живота чешког друштва.

  

Земан од избијања кризе тај избеглички муслимански баук у Чесима учвршћује
небираним речима, попут мађарског премијера Виктора Орбана и лидера владајућих
пољских конзервативаца Јарослава Качињског.

  

(Бета)
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