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Událost týdne:   
20. dubna zveřejnila DVTV rozhovor s ministrem vnitra Robertem Pelikánem, který prohlásil, že se 
domnívá, že během návštěvy čínského prezidenta v  ČR došlo ze strany policie k porušení základní 
práv a svobod občanů daných ústavou. Ohradil se proti výroku předsedy Senátu PČR  Milana Štěcha, 
který řekl, že k žádnému porušení zákona nedošlo. Krit icky se vyjádřil i o prezidentu Miloši Zemanovi , 
jehož výroky na adresu soudkyně, jež rozhoduje ve sporu kvůli výrokům prezidenta o Ferdinandu 
Peroutkovi, považuje za nemístné.  

18. dubna zveřejnila agentura ČTK detaily usnesení, kterým byl zrušen osvobozující rozsudek nad 
Janou Nečasovou a dalšími obžalovanými kvůli zneužit í Vojenského zpravodajství. Jedním 
z uvedených důvodů bylo, že soud „ naprosto nekrit icky“  přijal obhajobu obžalovaných. Kromě této 
kauzy je J. Nečasová podezřelá ještě v několika dalších případech – krácení daně z dárků od vlivných 
podnikatelů, jež dostala jako osoba blízká premiéru Nečasovi, vynášení informací Bezpečnostní 
informační služby (společně s lobbistou Ivem Ritt igem) či kvůli údajným trafikám pro bývalé 
poslance. 

19. dubna informovala ČTK o zastavení řízení o druhé žádosti Zdeňka Altnera na zablokování ú čtů 
Sociální demokracie, jel ikož prozatím nedošlo k  pravomocnému ukončení řízení o prvním návrhu 
v této záležitosti. Z. Altner žádost podal, neboť mu ČSSD nevyplatila peníze mu určené soudem, 
které měla splatit do čtvrtka 14. dubna. Dne 23. dubna informoval server Lidovky.cz, že Z. Altner 
podal kvůli této záležitosti na ČSSD návrh na exekuci.  

20. dubna zveřejnil server Echo24 informaci o odchodu bývalé místopředsedkyně hnutí ANO Cenky Z. 
Poledníčkové a dalších tří členů (Jiří Flek, Tomáš Miksa a Anna Burešová) ze středočeské organizace 
hnutí. Rozhodnutí odůvodnili porušováním stanov a demokratických principů v  hnutí. 

20. dubna uveřejnila ČTK informaci o trestním příkazu vyhoštění z ČR na pět let pro cizince, který měl 
během návštěvy čínského prezidenta ukrást t ibetskou vlajku. Dotčený muž proti rozhodnutí podal 
odpor, soud se tak bude případem zabývat znovu.  

21 . dubna byl oznámen termín konání krajských voleb, které se budou konat 7. a 8. října. Prezident 
původně oznámil jejich konání o týden později, došlo však ke změně po zveřejnění informace, že 
termín 14. a 15. října je ze zákonných důvodů nevyhovující, neboť by tím nebyla splněna podmínka, že 
se volby mají konat nejdéle čtyři roky od konání těch předchozích.  

21 . dubna zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) volební model pro duben 2016, 
podle kterého by případné volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 27 %  hlasů, za kterým by se v těsném 
závěsu umístila ČSSD s 26,5 %  hlasů. S větším odstupem by se za nimi umístila KSČM s podporou 11 ,5 
%  respondentů. Do Poslanecké sněmovny by se v dubnu dostal ještě dalších tři strany (ODS, TOP 09 a 
KDU-ČSL), které by všechny volilo kolem 8 %  respondentů.  

21 . dubna zveřejnila ruská agentura  Ria Novosti slova mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji 
Zacharovové, že se Rusko v reakci na neprodloužení akreditací dvou ruských novinářů v  ČR rozhodlo 
nedloužit akreditaci dvěma českým novinářům v  Rusku. Neupřesnila však, o které novináře 
konkrétně by se mělo jednat. V současně době působí v Rusku tři čeští novináři, z nichž dvěma byla 
akreditace obnovena nedávno. 

Telegraficky 
- Dne 19. dubna oznámil bývalý místopředseda TOP 09 Pavol Lukša vznik nové strany „ Dobrá 

volba,“  se kterou se chce zúčastnit podzimních krajských voleb.  
- Dne 20. dubna oslavila Občanská demokratická strana 25 let od svého založení.  
- Dne 24. dubna ráno byly na několik místech v  Praze objeveny budovy posprejované 

neonacistickými nápisy. Podle serveru Echo24 byly posprejováno minimálně pět provozoven, 
„ které se snaží bojovat proti nenávist i  ve společnosti.“  


