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Událost týdne:  
Dne 24. srpna oznámila Univerzita Karlova v Praze, že nabízí uprchlíkům, kteří získají azyl a právo pobytu na 

území ČR, odpuštění školného v placených studijních programech v anglickém jazyce. Podmínkou přijetí je 

úspěšné absolvování přijímacího řízení včetně zkoušky z angličtiny a splnění dalších podmínek přijímacího 

řízení. Své programy v angličtině uprchlíkům nabízí Fakulta sociálních věd, Pedagogická fakulta, Fakulta 

humanitních studií a Filozofická fakulta. 

25. srpna informovala média, že většina členů předsednictva hnutí ANO v Praze vyjádřila nedůvěru primátorce 

Adrianě Krnáčové. Podle médií se schůze neúčastnila šéfka pražské organizace ANO Radmila Kleslová. Zasedání 

řídil 1. místopředseda pražského ANO a zástupce starosty Prahy 8 Matěj Fichtner.  

25. srpna oznámila média, že ČSSD pozastavila členství ve straně Kamilu Chocovi. Choc údajně chtěl 

třímilionový úplatek po podnikateli Lukáši Čadkovi, který s Českou poštou vede spor o více než 20 milionů 

korun. Úplatek měl pomoci spor řešit. Část peněz měl údajně dostat ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). 

Chovanec, sociální demokracie a Česká pošta jakékoliv zapojení do případu odmítají.  

26. srpna uvedla média, že soud zprostil Janu Nečasovou, dříve Nagyovou, obžaloby ze zneužití vojenské tajné 

služby díky svědectví expremiéra Petra Nečase i obžalovaných zpravodajců, že chránili jeho tehdejší ženu 

Radku před možným sledováním.  

26. srpna začal v Praze hlavní program největšího setkání sociologů a socioložek v evropské historii. Do 28. 

srpna pražská metropole hostila 3500 vědců a vědkyň z Evropy i mnoha mimoevropských zemí. Hlavními hosty 

a řečníky bylo několik slavných sociologů, jako například britský sociolog Christopher T. Whelan nebo americký 

sociolog Arlie R. Hochschild. Konference nesla název Rozdíly, nerovnosti a sociologická imaginace. Vědci 

diskutovali o současných problémech, s nimiž se potýkají vyspělé země, obzvláště Evropa. 

27. srpna vydala agentura PPM Factum volební model pro měsíc srpen. Hnutí ANO 2011 

a ČSSD by získaly ve volbách shodně po 21,6 % hlasů. Dále by skončila KSČM s 14,6 % 

hlasů. Následují TOP 09 (10,5 %), KDU-ČSL (6,5 %) a ODS (6,4 %). Osobní dotazování 

proběhlo ve dnech 13.–23. 8. 2015 na reprezentativním vzorku 924 občanů ČR ve věku 

od 18 let, získaném kvótním výběrem.    

28. srpna zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) průzkum 

týkající se politického sebezařazení obyvatel České republiky. Z výsledku šetření 

vyplynulo, že více než třetina (36,6 %) respondentů sama sebe politicky zařazuje 

do levé části politického spektra. Do pravé části politického spektra se pak 

zařadila obdobně velká část (34,8 %) respondentů, přičemž 13,9 % se řadí k vyhraněné pravici a 20,9 % k 

pravému středu. Asi pětina (19,4 %) lidí se řadí do středu škály, zbývající téměř desetina (9,2 %) se v rámci 

předložené škály neuměla zařadit a zvolila odpověď „nevím“. Průzkum se uskutečnil ve dnech 8.–15. června 

2015 a zúčastnilo se ho 1022 respondentů.  

Telegraficky: 

 Dne 24. srpna oznámila Strana Zelených, že požaduje navrácení Pražských stavebních předpisů  

do gesce náměstka primátorky Matěje Stropnického.  
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