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Událost týdne:   
25. února schválil i pražští zastupitelé sesterskou smlouvu s  Pekingem na pět let. Ta má podpoř it 
užší spolupráci v oblastech cestovního ruchu, kultury či vzdělávání. Součást í je také uznání 
územní celistvosti Číny, tedy i Tchaj-wanu jako její integrální součástí. Primátorka po jejím 
schválení řekla, že smlouva je jedním z kroků, jak pro Prahu získat pandu. Její obsah krit izoval 
předseda Top 09 Miroslav Kalousek, jenž ji hodnotil jako krok „ ustrašenosti, podlézavosti a 
servility vůči silným autokratickým režimům.“  Kriticky se vyjádřil i předseda Strany zelených 
Matěj Stropnický. O dva dny později proti smlouvě protestovala tchajwanská  vláda a požádala o 
vysvětlení české ministerstvo zahraničí. 
 
22. února přinesla ČTK informaci o zamítnutí žádosti lobbisty Romana Janouška o přerušení 
výkonu trestu. R kvůli zdravotnímu stavu odsouzeného. Janoušek si odpykává 4,5 roční trest  za 
sražení vietnamské ženy. Krajský soud v  Brně však došel k názoru, že potřebnou lékařskou péči 
může R. Janoušek dostat i od vězeňských lékařů.  
 
22. února odsoudil Krajský soud v  Brně předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) 
Alenu Vitáskovou k odnět í svobody v délce 8,5 roku. Rozhodnut í je prozat ím nepravomocné. 
Souzena byla za neoprávněné udělení l icencí pro provoz dvěma solárním elektrárnám 
v Chomutově. Spolu s ní byl trest př iřčen dalším sedmi osobám, včetně majitelů dvou 
zmíněných elektráren. A. Vitásková svou vinu odmítla a oznámila, že se odvolá. Na svůj post 
zatím rezignovat nechce. Odborníci oslovení ČTK, Petr Maule, výkonný ředitel 
České fotovoltaické asociace, Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou 
soběstačnost a Miloš Cihelka, mluvčí Solární asociace, se shodli na tom,  že A. Vitásková měla 
skončit již v okamžiku, kdy na ni padlo podezření, jelikož současná situace kazí pověst ERÚ.  
 
23. února oznámila pražská primátorka Adriana Krnáčová, že nová MHD karta se bude skutečně 
jmenovat Lítačka. Pro název se v  průzkumu údajně vyjádř ilo 52,56 %  lidí . Projekt bude zkušebně 
zahájen 1 . března. Nové karty budou vydávány ve Škodově paláci. Lítačku bude možné použít i 
jako kartičku do Městské knihovny, oproti  opencard s ní nepůjde platit parkovné.   
 
25. února vydala KSČM prohlášení, ve kterém se přihlásila k „ revolučnímu základu února 1948“  
a ocenila „ práci a obětavost budovatelů první formy socialismu .“  Vyjádřila též lítost nad 
tragickými „ deformacemi a nedostatky, které… myšlenku socialismu ochudily a poškodily. “  
Prohlášení pobouřilo Konfederaci polit ických vězňů. Ta ve svém stanovisku prohlásila, že 
strana, která staví na úspěchu KSČ v únoru 1948, „ nemá a nesmí mít jako strana v  naší 
demokratické republice místo.“  
 
26. února uvedl prezident Miloš Zeman, že se s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem shodl 
na znění smlouvy s Norskem o vydávání dětí. Ministr Zaorálek vzápětí informaci popřel s t ím, že 
je prezidentem navrhovaný dokument stále analyzován ministerstvem zahraničí.  

28. února řekl prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro parlamentní l isty, že je naplánováno 
uzavření dohody o strategickém přátelství s Čínou. Ta by měla být uzavřena během návštěvy 
čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v ČR, jež by se měla uskutečnit  28. března. 

 
Telegraficky 

- Dne 25. února byla zveřejněna informace o prvních dvou případech výskytu viru zika v ČR. 
Podle prezidenta Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny Rastislava Maďara šíření 
viru zatím nehrozí. 

- Dne 25. února bylo potvrzeno obvinění pro tři členy skupiny Ztohoven, kteří v  září 2015 
nahradili prezidentskou standartu nad Pražským hradem červenými trenýrkami. Za čin 
výtržnictví, krádeže a poškozování cizí věci jim hrozí až tři roky vězení.  


