Týden
v české politice (22. 1 0. – 28. 1 0. 201 8)
Událost týdne:
28. října proběhla u příležitosti 1 00. výročí založení Československa na pražské Evropské třídě
vojenská přehlídka. Později na Staroměstském náměstí zazněl koncert Českého rozhlasu, po
setmění připomněl výročí ohňostroj u Vltavy. Večer pak ocenil prezident Miloš Zeman 41
osobností na Pražském hradě. Jako první ocenil tři vojáky, kteří letos v srpnu padli
v Afghánistánu. Mezi oceněnými byli také prvorepublikoví generálové nebo sportovci. Nejvyšší
ocenění udělil Zeman prvorepublikovému generálovi a politikovi Antonínu Švehlovi nebo Karlu
Lánskému, který za srpnové okupace řídil vysílání Československého rozhlasu. Zeman dále na
Pražském hradě jmenoval z dvanácti jmen deset generálů. Přestože předchozí týden premiér
Andrej Babiš uvedl, že mu Zeman slíbil jmenovat ředitele Bezpečnostní informační služby
Michala Koudelku generálem, Zeman tak neučinil. Důvod jeho nejmenování neuvedl. Vláda
navrhla Koudelkovo jmenování již podruhé.
22. října oznámil místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek, že na březnovém sjezdu strany hodlá
kandidovat na předsedu strany. Kandidaturu také zvažuje první místopředseda Marian Jurečka
a zlínský hejtman a senátor Jiří Čunek.
23. října uvedl ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák, že
prezident Miloš Zeman pojede začátkem listopadu do Číny, kde se v Šanghaji setká se svým
čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Doprovodit by ho měli ministr zahraničí Tomáš Petříček
(ČSSD), ministryně průmyslu Marta Nováková, ministr dopravy Dan Ťok (oba za ANO) a ministr
zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) a početná podnikatelská delegace.
25. října se po společných jednáních dohodli představitelé Pirátů, Praha Sobě a Spojené síly pro
Prahu (TOP 09 a STAN), že primátorem Prahy se stane zástupce Pirátů, lékař Zdeněk Hřib.
Europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil ani předseda Praha Sobě Jan Čižin ský v radě města
nezasednou.
26. října zveřejnila agentura STEM průzkum, podle kterého by v říjnu vyhrálo volby do
Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR) hnutí ANO s 33,4 % hlasů. Od minulých měsíců tak hnutí
v průzkumech výrazně posílilo. Na druhém místě by skončila ODS s 1 2,9 % a na třetím Piráti
s 1 2,6 % . Do PS PČR by se naopak nedostala TOP 09, která zaznamenala výrazný propad a
obdržela by jen 2 % hlasů.
26. října navštívil Prahu při příležitosti 1 00. výročí od založení Československa francouzský
prezident Emmanuel Macron. Macron se nejdříve sešel s prezidentem Milošem Zemanem, s nímž
jednal o aktuálním vývoji EU a situaci na Blízkém východě. Před schůzkou s premiérem
Andrejem Babišem (ANO) prohlásil, že EU si přeje, aby ČR a Francie spolupracoval y a aby
nedocházelo k dělení EU na východ a západ, protože nejsilnější bude Unie jednotná. Macron
také vyzdvihnul společný zájem ČR a Francie na budování společné evropské obrany.
Následující den navštívili Macron s Babišem francouzské velvyslanectví v Praze, Lichtenštěnjský
palác a prošli se po Karlově mostě. Macron svůj program uzavřel návštěvou Národní galerie,
která v nové expozici vystavuje tzv. francouzské sbírky koupené před 95 lety Československem.
26. října se shodli premiér Andrej Babiš (ANO) a německá kancléřka Angela Merkelová, že je
třeba spolupracovat s africkými státy při řešení migrační krize. Dl e jejich názoru je důležité
africké země finančně podporovat, aby tamní obyvatelé neměli potřebu migrovat.
Telegraficky

-

Dne 23. října uvedl nově zvolený senátor , bývalý diplomat a neúspěšný prezidentský
kandidát Pavel Fišer, že nehodlá vstoupit do žádného senátního klubu.

-

Dne 24. října přivezl do Prahy vojenský speciál ostatky vojáka Tomáše Procházky, jenž byl
zastřelen v Afghánistánu.
Dne 27. října znovuzahájili prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO) a slovensk ý
premiér Peter Pellegrini provoz Národního muzea v Praze, které bylo 42 měsíců uzavřené
z důvodu rekonstrukce.

-
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