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Událost týdne:   
4. l istopadu oznámil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v  dopise adresovaném členům své 
strany, že do 10. prosince zamýšlí naplánovat obměny mezi členy ČSSD na úrovni vlády  
i ve vnitrostranických strukturách, neboť jsou podle něj někteří kolegové unavení a strana 
potřebuje získat rok před volbami do Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR)  na dynamičnosti.  
O záležitosti bude jednat v následujícím týdnu s prezidentem Milošem Zemanem. Ten v tentýž 
den uvedl, že Sobotkovi během osobní schůzky možná navrhne odvolání ministra kultury 
Daniela Hermana (KDU-ČSL), který podle něj poškodil zájmy ČR, čímž prezident pravděpodobně 
narážel  na nedávnou schůzku Hermana s dalajlamou. Herman by měl podle Zemana odstoupit, 
ten však složit svou funkci nehodlá.   
 
1 . l istopadu zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) výsledky průzkumu 
odrážející voličské preference těsně po krajských volbách. Podle volebního modelu by 
v parlamentních volbách zvítězilo hnutí ANO, které by volilo 34,5 %  voličů, tedy o šest procent 
voličů více než v září. ČSSD by skončila druhá s celkovým počtem 19,5 %  hlasů a KSČM s 10 %   
na třetím místě. Do PS PČR by se probojovala ještě KDU-ČSL (9,0 % ), ODS (8,0 % ) a TOP 09 (6,0 % ).  
 
1 . l istopadu uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), že neodletí na plánovanou 
návštěvu Čínské lidové republiky (ČLR), kde se měl setkat s dvěma čínskými ministry, neboť oba 
ministři schůzku zrušili. Podle Jurečky jde s největší pravděpodobností o reakci ČLR na setkání 
ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) s dalajlamou, kterou Jurečka podpořil .  Ministr 
zahraničí Lubomír Zaorálek  (ČSSD) vyjádřil znepokojení nad odvoláním plánované schůzky. 
Následující den se členové vlády shodli na tom, že v budoucnu budou podobně závažné otázky 
jako přijetí dalajlamy na půdě ministerstva s ministrem zahraničí konzultovat, nikoliv ho pouze 
informovat.  
 
2. l istopadu informoval zpravodajský portál Českého rozhlasu, že podle Nejvyššího soudu by 
Kanceláři prezidenta republiky vyřčením nevratné omluvy a zaplacením stotisícové pokuty  
za výroky prezidenta Miloše Zemana na adresu novináře Ferdinanda Peroutky hr ozila závažná 
újma. Nejvyšší soud tím zdůvodnil své rozhodnutí odložit vykonatelnost pravomocného 
rozsudku soudu, jenž Hradu omluvu nařizuje, do doby, než bude rozhodnuto o dovoláních, které 
podala prezidentská kancelář i Peroutkova vnučka Terezie Kaslová.  Advokát Kaslové František 
Vyskočil tento argument odmítá. Podle něj nemůže vzniknout České republice újma omluvou  
za nepravdivá tvrzení. 
 
2. l istopadu opustil Český svaz bojovníků další z jeho členů, historik a ředitel odboru pro 
válečné veterány ministerstva obrany Eduard Stehlík. Důvodem je jednání vedení spolku, které 
vylučuje členy krit izující nedemokratičnost vedení. Ze stejných důvodů jako Stehlík opustilo 
spolek v poslední době více členů. Podle informací České televize z konce předcházejícího 
týdne měl navíc místopředseda svazu Milan Andres pracovat před rokem 1989 pro vojenskou 
kontrarozvědku spadající pod StB. Ten to popírá. Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) 
pohrozil Svazu neudělením příspěvku ve výši 200 tisíc korun a záležitost zamýšlí prověřit. 
Ministr financí Andrej Babiš (ANO) hodlá prošetřit, jak spolek hospodaří s penězi získanými od 
státu, neboť se objevují informace o jejich zneužívání. Vedení svazu veškerou krit iku odmítá a 
argumentuje, že odchod je individuálním rozhodnutím každého člena.    
 
3. l istopadu vyzval předseda TOP 09 Miroslav Kalousek k  vytvoření bloku stran od středu napravo 
s cílem porazit v příštích parlamentních volbách hnutí ANO Andreje Babiše, které podle Kalouska 
usiluje o koncentraci moci.  Podle šéfa ODS Petra Fialy je i jeho strana připravena o této možnosti 
jednat. Naopak předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek nyní nepovažuje vznik společného bloku 
za pravděpodobný kvůli programovým i personálním  otázkám. Cíl sjednocení pravice jen kvůli 
poražení ANO ve volbách navíc nepokládá za dostatečný.  
 
Telegraficky:  
- Dne 3. l istopadu potvrdil hudebník a textař Michal Horáček, že se ve volbách na počátku roku 

2018 bude jako nestranický kandidát  ucházet o prezidentský post.   
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