
nazvat jediná možná koalice: 
ANO s ODS+KDU-ČSL (celkem 
25 mandátů) a dle svého uvážení 
přibrat ještě PiFo nebo Starosty, 
pokud by chtěli. 

Tak situace vypadala hned v nedě-
li po volbách. Ny-
ní, po uzávěrce 
Jihlavských novin, 
možná již víte, 
která ze dvou tváří na obrázku se 
stane Jihlavanům na čtyři roky pri-
mátorem. Vystřídá na nejvyšším 
jihlavském postu Karolínu Koubo-
vou, po Daniele Brodské druhou 
ženu ve funkci primátora. 

Méně stran je více
Jak vůbec volby dopadly? 

Z pohledu vládnutí ve městě ne až 
tak špatně, jak se na první pohled 
může zdát. Proč? Protože čím víc 
uskupení, tím složitější bývá vyjed-
návání o koalicích. Osm nebo devět 

stran s pár hlasy nic moc neovlivní, 
ale post na náměstka či radního by 
si nárokovaly. 

Již z minulosti jsou známé úpra-
vy počtu náměstků či radních nebo 
uvolněných radních či dokon-

ce zastupite-
lů, které jsou 
nutné, aby se 
koalice složila 

a byla akceschopná. Různé ústup-
ky jsou pak veřejnosti deklarovány 
jako výhodné až skvělé řešení při 
řízení a kontrolování velmi důležité 
té či oné oblasti. 

Jako by se nemohlo pravdivě říci: 
„Máme mnoho koaličních partne-
rů a každý chce podíl na vládnutí, 
tudíž svého náměstka…, jinak tu 
vládu nedáme dohromady.“ 

Z letošních dvanácti volebních 
uskupení se jich do zastupitelstva 
dostalo pět, a z toho se dá složit 
pevnější koalice lehčeji.  

 (Pokračování na str. 2)
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Měsíční glosování
� V minulém glosáři jsme konsta-

tovali, že Hotel Gustav Mahler míří 
do kelu. Už tam je. 

� Opět pobavil exzastupitel 
Miroslav Tomanec, duchovní otec 
Fóra Jihlava a člověk, který v minu-
lém volebním období prosazoval 
primátorkou Karolínu Koubovou. 
Fórum se polorozpadlo, on rezigno-
val, ona se spojila s jiným uskupe-
ním, které nyní neuspělo. Tomanec 
na sociálních sítích nejdříve potěše-
ně konstatoval, jak musela být pri-
mátorka výsledkem voleb ponížena, 
a poté jí navrhl, že by mohli zakopat 
válečnou sekyru.   

� Jihlavská Protialkoholová 
záchytná stanice přivítala v září tisí-
cího nedobrovolného návštěvní-
ka. Takové číslo! To by snad chtělo 
zapít.  -pk-

Uspělo ANO i ODS+KDU-
ČSL, zesílilo SPD, zbytek ze 
stávajících stran propadl. 

Petr Klukan  �

V Jihlavě hnutí ANO drtivě zvítě-
zilo se 14 mandáty, stejně přesvěd-
čivě jako v roce 2018, kdy získalo 
10 mandátů. Před čtyřmi roky jim 
však na paty šlapalo Fórum Jihla-
va se sedmi mandáty a ODS se šes-
ti. Ty se spojily s dalšími a ANO 
minule skončilo v opozici. 

To by se mohlo teoreticky stát i 

dnes, ale 14 mandátů ANO je tako-
vý počet, že by jim usazení na rad-
nici nemělo utéct. Ledaže by se 
ODS+KDU-ČSL (11 mandátů) 
spojilo s PiFO (4 mandáty) a Sta-
rosty (4 mandáty) a došlo by k těs-
né nadpoloviční většině. 

Jenže 19 hlasů z celkem 37 zastu-
pitelů je na čtyřleté volební období 
veskrze málo a ve chvíli, kdy budou 
rozhodovat zásadní věci, je chy-
bou nemít souhlas mnohem více 
zástupců lidu. 

Sňatkem  z rozumu se tak dá 

Díváte se do tváře primátora

V době uzávěrky ještě nebylo jisté, který z nich se stane primátorem. Když čtete tyto řádky, možná to již víte.  

Pět stran. Vláda se složí jednodušeji

PETR RYŠ�  (ODS+KDU-ČSL), současný náměstek pri-
mátorky.

� DEK POPEL�  (ANO), v předminulém volebním 
období náměstek primátora.

Komentář


