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Událost týdne: 

Dne 7. listopadu oznámil bývalý předseda ČSSD a někdejší předseda vlády Jiří Paroubek, že odchází z politiky. 

Paroubek také odchází z čela své strany LEV21 – Národní socialisté. Chce se věnovat především rodině, 

podnikatelské činnosti nebo publicistice. Jiří Paroubek patří mezi nejúspěšnější předsedy ČSSD – tuto funkci 

vykonával v letech 2005-2010.  

3. listopadu byla uzavřena koaliční smlouva na Praze 3 mezi zástupci TOP 09, ČSSD, ODS a Volbou pro město.  

V radě budou mít tři strany po třech křeslech, Volba pro město bude mít pouze zastoupení  

ve výborech. Vítězné hnutí Žižkov (nejen) sobě v čele s Matějem Stropnickým skončí v opozici. Mluvčí Prahy 1 

Veronika Blažková informovala, že na Praze 1 bude uzavřena koaliční dohoda mezi TOP 09, ČSSD a ODS, 

starostou zůstane Oldřich Lomecký (TOP 09). Na Praze 12 byla uzavřena koaliční smlouva mezi hnutím ANO 

2011, ČSSD a hnutím Změna. Městská část Praha 12 bude mít první dva roky starostu za Změnu pro Prahu 12, 

druhé dva z hnutí ANO 2011. Na radnici Prahy 15 by měla vládnout koalice ANO, Patnáctky našeho domova 

(Strana zelených a KDU-ČSL) a ČSSD. Starostu bude mít hnutí ANO 2011. 

4. listopadu vydalo Centrum pro výzkum 

veřejného mínění (CVVM) průzkum 

týkající se spokojenosti občanů České 

republiky s ekonomickou situací země. 

Podle průzkumu si 38 % dotázaných 

myslí, že současná ekonomická situace 

země není špatná, ani dobrá. Celkem 

35 % dotázaných si myslí, že situace je 

špatná, jako velmi špatnou hodnotí ekonomickou situaci 8 % dotázaných. Opak si myslí 17 % dotázaných. 

Průzkum se uskutečnil ve dnech 1.–8. října 2014 a zúčastnilo se ho 1 045 respondentů.  

5. listopadu potvrdil ministr pro legislativu a lidská práva Jiří Dienstbier, že bude kandidovat na post 

statutárního místopředsedy sociální demokracie. Na jarním sjezdu ČSSD by se o funkci mohl utkat se svým 

vládním kolegou a ministrem vnitra Milanem Chovancem nebo bývalým šéfem poslanců ČSSD Jeronýmem 

Tejcem, o nichž se ve straně mluví jako o možných kandidátech. 

6. listopadu řekl premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, že jeho strana se distancuje od místní organizace 

ČSSD v Duchcově na Teplicku, která uzavřela  koalici s extremistickou Dělnickou stranou sociální spravedlnosti 

(DSSS) a KSČM. V sedmičlenné radě má mít ČSSD tři zástupce, stejně jako KSČM. Poslední místo má připadnout 

DSSS. Nejužší vedení sociální demokracie pak vyzvalo krajský výkonný výbor strany v Ústeckém kraji, aby zrušil 

místní organizaci v Duchcově.  

9. listopadu zveřejnila společnost TNS Aisa volební model za měsíc říjen. Podle průzkumu by volby vyhrálo 

hnutí ANO 2011 s 35 % hlasů, na druhém místě by skončila ČSSD s 18 %. Třetí místo patří v průzkumu TOP 09 

(9,5 %), následují KSČM (8 %), KDU-ČSL (7,5 %) a ODS (6 %). Průzkum proběhl ve dnech 25.-31. 10. 2014 a 

zúčastnilo se ho 829 respondentů.  

Telegraficky:  
 Dne 4. listopadu byl primátorem Karlových Varů zvolen Petr Kulhánek za Karlovarskou občanskou alternativu 

(KOA), 
 sdne 7. listopadu se primátorem Teplic stal Jaroslav Kubera (ODS).  


