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Praha (gro) - Češi se dnes probudili do prv-
ního dne referenda, v němž rozhodnou o vstu-
pu země do Evropské unie. Pokud většina za-
škrtne ano, stane se Česká republika členem
EU příští rok 1. května.

Podle posledního průzku-
mu agentury STEM pro
Českou televizi a Český roz-
hlas bylo do včerejška roz-
hodnuto jít k referendu 60
procent českých občanů,
dalších 16 procent rozhod-
nuto nebylo.

Z těch, kteří už věděli, že
k referendu půjdou, hodlá pro vstup hlasovat
69 procent, osm procent ještě nevědělo. Pro
EU jsou častěji lidé mladší, vzdělanější a příz-
nivci ODS. Nejvíce odmítají vstup komunis-
té. Průzkumu se tuto středu a čtvrtek zúčastni-
lo 660 respondentů.

Sociologové nicméně zdůrazňují, že účast
v hlasování je obvykle o deset procent nižší,
než říkají průzkumy. Navíc je to první refe-
rendum v historii, není se proto o co opřít, a o
to riskantněji se dělají prognózy. Nadneseně
pak působí i výsledek, který experti na veřej-
né mínění získali jako odpověď na otázku,
zda lidé znají podmínky vstupu do EU. Přes
polovinu respondentů totiž prohlásilo, že je

více či méně znají. Stručný souhrn vyjedna-
ných podmínek sice lidé dostali až do svých
poštovních schránek, leták je však napsán ne-
srozumitelným jazykem a s chybami.

Poslední den před zahájením referenda vy-
užili především vládní poli-
tici k závěrečným apelům
na lidi, aby přišli k referen-
du. Premiér Vladimír Špi-
dla včera večer v televizi a
rozhlase řekl, že bude hlaso-
vat pro vstup. „Po mnoha
úvahách jsem se rozhodl,
že evropský projekt je pro

Českou republiku výhodný, že je naším ná-
rodním zájmem a že je vhodné se do něj při-
pojit. Ale to rozhodnutí je na jednom každém
z vás,“ prohlásil Špidla. K účasti v hlasování
vyzval i kardinál Miloslav Vlk.

Poslední den před referendem zamotali
hlavu občanům krajští radní z Vysočiny.
Když se ukázalo, že lidé nemají dostatečné in-
formace o způsobu volby, nechali vytisknout
přes 200 tisíc letáků a poslali je do všech do-
mácností. Avšak se zásadní chybou. Podle le-
táku by se totiž volební místnosti měly uza-
vřít už zítra v poledne. Referendum přitom
trvá o dvě hodiny déle.

Čtěte na stranách A2 a A3

Praha (dam) - Vladimír Špidla ukázal,
že pro úspěch referenda je ochoten udělat
opravdu cokoli. Například omluvit cizího
studenta z vyučování.

Premiérskou omluvenku vystavil Špi-
dla včera ráno v pražské oboře Hvězda,
kam si šel tradičně zaběhat. Jeho rozcvič-
ka byla tentokrát oficiální a měla propago-
vat vládní ano vstupu do Evropské unie.

„K panu premiérovi se přidal student

střední školy, který si zároveň posteskl,
že když bude ráno chybět ve škole, tak do-
stane třídní nebo ředitelskou důtku. Vladi-
mír Špidla mu proto na místě napsal omlu-
venku,“ uvedla premiérova mluvčí Anna
Stárková.

Po ranním rozběhnutí zastavil Špidla
agitaci až o půlnoci v televizní debatě.
Mezitím si stihl jen vyměnit propocené
tričko za košili. (Viz Špidla... str. A2)

PAVEL ŠAFR, šéfredaktor MF DNES

V elké ano, které na této titulní straně
nelze přehlédnout, symbolizuje histo-
rický okamžik. Říkáme tím, jaké má

náš list stanovisko. Neděláme to často. Před
volbami jsme nikdy nenapsali, jak volíme či
jakou stranu podporujeme. Proč tedy MF
DNES píše toto velké ANO ve chvíli, kdy bu-
deme hlasovat o vstupu do Evropské unie?

Protože vstup do EU pokládáme za dob-
rou a praktickou věc, která může výrazně po-
moci rozvoji naší země. Je to velká naděje,
že se definitivně zbavíme dědictví východní-
ho komunistického impéria, k němuž jsme
bohužel patřili.

Nejde jen o otázku politiky. Členství v unii
pro nás představuje široký souhrn užiteč-
ných jednotlivostí. Jde o velký balík smluv a
opatření, které buď hned, či postupně odstra-
ní překážky pro volný pohyb za prací i za stu-
diem, překážky pro investice a pohyb zboží.
A dotkne se pozitivně života velkého množ-
ství lidí. Třeba to, že pitná voda bude muset
být opravdu pitná, není špatný závazek. Je to
prostě civilizační vzestup, který země potře-
buje v mnoha oblastech.

K otázce vstupu do EU je ovšem třeba při-
stupovat střízlivě. Mluvíme o nadějích, niko-
li o jistotách. Tento krok nás může posunout
dále, ale také nám přinese nový druh staros-
tí i různá zápolení na evropské scéně.

EU je uspořádání lidské, nikoli nebeské.
Má mnohá „ale“. Její budoucí podoba je
věcí diskuse a různost názorů je přirozená.
Po zkušenosti s iráckou válkou je kupříkladu
těžké vítat myšlenku, že by měly mít země EU
zcela shodnou zahraniční politiku. Jiná
„ale“ se týkají byrokratických přístupů, kte-
rými začíná být úřad unie v Bruselu proslulý.
Jsou zde mnohá další „ale“. I kvůli nim, i
kvůli nezadatelnému právu každého člověka
na vlastní názor se nedomníváme, že by od-
půrci vstupu byli nějakými nepřáteli státu. Ni-
koli. Jde o svobodné hlasování.

Nicméně v tak vážné chvíli přijde našemu
listu správné říci i přes veškerá „ale“ toto
„ANO“.

Špidla lovil hlasy v běhu

Unii chce volit 70 procent lidí
K EU se podle průzkumu nejvíce přiklánějí příznivci ODS a mladší lidé

Zprávy z vašeho města

PRAHA
Nejnovější informace

z vašeho okolí

DOBĚHNOU AŽ DO UNIE? Velvyslanec Evropské komise v České republice Rami-
ro Cibrian a premiér Vladimír Špidla při včerejším ranním „euroběhu“ v pražské oboře
Hvězda. FOTO: MAFA - DAN MATERNA
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lidí přijde k referendu

z nich bude hlasovat
pro EU

Referendum on-line
hlasování i sčítání můžete
sledovat živě na eu.idnes.cz

Zdroj: STEM

EU ANO, ČI NE Hlasování začíná ve 14.00, výsledek bude zítra odpoledne

Proč „ANO“
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