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Budovy pošty po celé zemi zaplavily plakáty s lídrem konzervativců Petrem Nečasem. S
volebním heslem ODS "Naděje pro odpovědnou politiku" takto občanští demokraté podle svých
slov jen propagují novou Nečasovu knihu. Ve státních institucích je ale politická reklama
zakázaná. 
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Heslo na poštách je stejné jako volební billboard ODS.

Ještě před pár dny radnice Prahy 5 pod vedením občanského demokrata Milana Jančíka přelepovala plakáty
politických rivalů nápisem Nelegální výlep. "Přelepujeme všechny nelegální plakáty. Jejich odstraňování nás
stojí stovky tisíc korun," hlásal mluvčí Prahy 5 Radovan Myslík.

Teď má stejný problém i sama ODS. Poště totiž hodně vadí, že se na jejích pobočkách objevily plakáty s
Petrem Nečasem, ač je pošta ze zákona apolitická.

"Česká pošta je jako státní podnik důsledně apolitickým subjektem," říká mluvčí pošty Ivo Mravinac. Vinu
svaluje na reklamní společnost, která zajišťuje pro poštu reklamu na jejích pobočkách.

"Máme s ní uzavřenou smlouvu, která výslovně zakazuje propagaci předvolebních kampaní politických stran.
Po zveřejnění propagačního plakátu Petra Nečase na pobočkách jsme výše uvedenou společnost opakovaně
vyzvali k jejich odstranění," tvrdí Mravinac.

Podle informací MF DNES se Nečasovy plakáty objevily na desítkách poboček pošty v celé zemi. Jen v okolí
Frýdku-Místku se nachází zhruba na patnácti filiálkách.

Je to jen avízo knížky, hájí se ODS
Občanští demokraté se brání tím, že o nepřípustnou politickou agitaci nejde. "Je to jen avízo knížky, kterou Petr
Nečas vydává. Proto by to v žádném rozporu se zákonem být nemělo," tvrdí mluvčí konzervativců Martin
Kupka.

Plakáty skutečně upozorňují na novou Nečasovu knihu, která vychází v květnu. Kniha se skládá z rozhovorů
známých osobností s lídrem ODS. Nejrůznější otázky mu pokládají herečka a spisovatelka Eva Hudečková a
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Kam dál?
Největší úlety kampaně: Exekutoři, nelegální výlep a lidovci na kapli

„Rychle otevřeme bazén, než přijde nečas,“ vtipkoval na mítinku Nečas
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psychiatr a vysokoškolský pedagog Cyril Höschl.

Potíž je však v tom, že plakáty svou vizáží nápadně připomínají klasické billboardy občanských demokratů,
které visí na každém rohu. A to včetně Nečasova volebního hesla: Naděje pro odpovědnou politiku. A volby
jsou za pár týdnů.

Podobně to vidí i Česká pošta. "Pokud nedojde k okamžitému odstranění plakátů, budeme požadovat po
agentuře smluvní pokutu, popřípadě záležitost řešit právní cestou," hrozí mluvčí Ivo Mravinac.

Potíže s nelegálními plakáty mají i sociální demokraté. A to nejen v Praze 5, kde v Radlické ulici zakrývá tvář
kandidáta ČSSD Petra Hulinského zmíněný nápis Nelegální výlep.

Oranžové letáky sociálních demokratů například minulý týden zaplavily Jablonec nad Nisou a část Nového
Boru. Plakátovací plochy v obou městech někdo přes noc načerno přelepil sociálnědemokratickými
pozvánkami na předvolební mítinky.
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