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Událost týdne:  
17. října se vrátil předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček (ANO) z oficiální zahraniční 
cesty do Ruska. Tam se mimo jiné sešel s předsedy dolní i horní komory parlamentu, kteří jsou však kvůli 
anexi Krymu z roku 2014 na sankčním seznamu EU i USA. Vondráček s nimi dle vlastních slov hovořil i o 
anexi poloostrova Krym a válce na východní Ukrajině. Po návratu Vondráček uvedl, že za sankcemi sice 
ČR nadále stojí, ale mělo by se o nich začít jednat. Poslanecká delegace v Rusku dále jednala o zlepšení 
zdravotní péče o české občany v Rusku, sdílení informací nebo pojištění. Server Seznamzprávy.cz v den 
Vondráčkova návratu informoval, že ministerstvo zahraničí chystalo kritické vyjádření k Vondráčkové 
cestě, jehož vydání však nově jmenovaný ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) po konzultaci 
s ministrem vnitra a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem zastavil. Vondráčkova cesta si vysloužila hojnou 
kritiku i kvůli tomu, že její součástí byla přednáška na Moskevském státním institutu mezinárodních 
vztahů (MGIMO), kde předseda Sněmovny prohlásil, že česko-ruské vztahy by měly být na lepší úrovni. 
 
15. října uvedli zástupci Pirátů, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu, že ukončili první kolo vyjednávání 
o koalici, která by měla v následujících letech vládnout v Praze. Mezi shodné programové body patří 
digitalizace města, investice do infrastruktury a školství nebo vznik pozice protikorupčního 
ombudsmana. Naopak jejich názory se liší na kulturu nebo bydlení. Žádná ze stran nehodlá jednat 
s ODS, která v Praze vyhrála, ani s hnutím ANO. Personální otázky jsou dalším bodem na pořadu jednání.  
 
15. října uvedl prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál, že při příležitosti 
státního svátku 28. října vyznamená velitele protinacistické odbojové organizace Obrana národa Josefa 
Bílého in memoriam, bývalou předsedkyni Energetického regulačního úřadu Alena Vitáskovou, 
slovenského podnikatele Pavola Krúpu a někdejší novinářku Janu Lorencovou. Zeman tyto nominanty 
označil za bojovníky proti „ekonomickým zm*dům“ jako je podnikatel Zdeněk Bakala. Následující den 
Bakala v reakci uvedl, že Zeman snižuje úřad prezidenta ČR. Zemanovy vulgarismy v přímém přenosu 
hojně kritizovali ostatní politici včetně premiéra Andreje Babiše (ANO).  
 
16. října jmenoval prezident Miloš Zeman Tomáše Petříčka (ČSSD) ministrem zahraničí. Od jmenování 
vlády před třemi a půl měsíci funkci dosud zastával ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Po jmenování 
Petříčka Zeman vyjádřil naději, že ČR bude navenek mluvit jednotným hlasem. Petříček se chce zaměřit 
na spolupráci v rámci EU a NATO, na ekonomickou diplomacii a na rozvojovou pomoc. ČSSD jako svého 
prvního kandidáta navrhla europoslance Miroslava Pocheho, kterého ale Zeman odmítl jmenovat. Poche 
tak dosud na ministerstvu zastával funkci politického tajemníka. Po jmenování Petříčka by měl Poche ve 
funkci skončit k 1. listopadu.  
 
18. října uvedli nově zvolení senátoři a neúspěšní prezidentští kandidáti lékař Marek Hilšer a bývalý 
předseda Akademie věd Jiří Drahoš, že oba vstoupí do senátního klubu STAN. STAN má tak šanci stát se 
nejsilnější frakcí v Senátu PČR.  
 
20. října se konalo jednání ústředního výkonného výboru ČSSD, na němž širší vedení ČSSD podpořilo 
svého předsedu Jana Hamáčka a zkritizovalo platformu Zachraňme ČSSD. Vedení nakonec nehlasovalo o 
důvěře v prvního místopředsedu Jiřího Zimolu, který je jedním z iniciátorů platformy Zachraňte ČSSD, ač 
o to Zimola sám žádal. Hamáček si prý nepřál, aby se hlasovalo o důvěře v další stranické špičky. Stejně 
tak vedení podpořilo i místopředsedu Jaroslava Foldynu, který po komunálních volbách uvedl, že hodlá 
rezignovat. 
 
20. října informoval server iDNES.cz, že poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) obdržel ocenění od Českého 
svazu bojovníků za svobodu. Předseda svazu Jaroslav Vodička předal Ondráčkovi medaili s nápisem Za 
vlast za svobodu. Nikdo ze spolku nevysvětlil, proč ocenění získal právě Ondráček, který v roce 1989 
násilně potlačoval demonstrace na Václavském náměstí.  
 
Telegraficky   

- Dne 16. října oznámila Česká televize, že předseda SPD Tomio Okamura a jeho stranický kolega 

Miroslav Rozner nebudou policií stíháni za výroky o romském táboře v Letech.  

- Dne 19. října nominovali jihočeští lidovci na krajském výboru místopředsedu strany Jana Bartoška na 

předsedu.   
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