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Událost týdne:   
17. l istopadu demonstrovalo několik t isíc l idí na Staroměstském náměstí proti premiéru Andreji 
Babišovi (ANO), kterého ho vyzývali, aby v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo podal demisi. Babiš 
odstoupit odmítnul a současné dění kolem Čapího hnízda označil za předem připravenou 
kampaň, která ho má odstranit z polit iky. Počátkem téhož týdne zveřejnil server 
Seznamzprávy.cz reportáž obsahující  krátký rozhovor s Babišovým synem Andrejem Babišem 
mladším, který vypověděl, že jeho otec chtěl, aby kvůli kauze Čapí hnízdo zmizel z ČR. Dodal , že 
k Čapímu hnízdu podepisoval nějaké dokumenty, ale údajně nevěděl, co podepisuje. 
V minulosti se Babiš mladší kvůli konfliktu s policií dostal do Národního ústavu duševního 
zdraví, kde se setkal s psychiatričkou a letos zvolenou zastupitelkou Prahy 8 Ditou 
Protopopovou (ANO). Ta mu napsala lékařskou zprávu, podle níž se Babiš mladší nemůže 
účastnit trestního řízení kvůli psychické poruše. Babiš mladší dále uvedl, že ho po vypuknutí 
kauzy Čapí hnízdo odvezl manžel Protopopové Petr na ukrajinský poloostrov Krym, který 
anektovalo Rusko. Krymské úřady nemají informace o údajném pobytu Andreje Babiše mladšího 
na poloostrově a celou záležitost odmítají komentovat. Poté, co tyto informace zveřejnila 
média, Protopopová rezignovala na post zastupitelky. Premiéra vyzvaly k rezignaci jak 
sněmovní opozice společně s SPD, tak i Senát PČR. Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře 
vládě. Prezident Miloš Zeman avizoval , že padne-l i vláda, jmenuje Babiše znovu premiérem.    
  
 12. l istopadu podepsali Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) na 
magistrátu Prahy koaliční smlouvu. Koalice bude mít v 65 členném zastupitelstvu 39 mandátů. 
O tři dny později byl primátorem zvolen Zdeněk Hřib (Piráti), pro kterého hlasovalo 39 členů  
zastupitelstva. Nikdo z opozice jej nepodpořil .   
 
12. l istopadu převzalo 12 osobností z ČR i z ciziny ceny Ústavu pro studium totalitních režimů 
v sídle Senátu PČR. Pamětní medaili převzala například novinářka a signatářka Charty 77 Daňa 
Horáková, která v 70. letech řídila společně s prvním prezidentem ČR Václavem Havlem Edici 
Expedice. Oceněn byl také ruský disident a novinář Alexandr Podrbainek, který ve svém projevu 
varoval před Ruskem.  
 
12. l istopadu informoval server ČTK, že prezident Miloš Zeman se na konci l istopadu vydá do 
Izraele, kde se setká se svým tamním protějškem Reuvenem Rivlinem a premiérem Benjaminem 
Netanjahuem. Jako první představitel ČR vystoupí s projevem v izraelském parlamentu Kneset. 
Zeman má také v plánu navštívit kibuc Nachal OZ a poklonit se u památníku zakladatele 
židovského státu Theodora Herzla. Do Izraele by ho měli doprovodit čtyři ministři a předseda 
Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček (ANO).   
 
13. l istopadu uvedl místopředseda ČSSD Martin Netolický na konferenci, kterou v  pražském 
Mánesu uspořádala ČSSD k 140. výročí  od svého založení, že se strana musí radikálně odlišit od 
hnutí ANO, se kterým se střetává v rámci vládní koalice. Podle Netolického hnutí ANO vedou 
pravicově zaměření l idé, kteří však své voliče chtějí získat na levicově postaveném programu.  
 
14. l istopadu odmítla vláda účast na globálním paktu OSN o migraci. Společně s ministrem 
zahraničí Tomášem Petříčkem avizoval odmítavý postoj vůči paktu premiér Andrej Babiš (ANO) 
již předchozí týden. ČR vadí, že se do dokumentu nedostaly některé priority jako například jasné 
rozlišení mezi legálními a nelegálními migranty nebo označení nelegální migrace za nežádoucí.  
 
15. l istopadu dorazili do Prahy polští ministři na jednání s českou vládou. Premiér Andrej Babiš 
(ANO) přivítal delegaci v čele s premiérem Mateuszem Morawieckým v pražské Kramářově vile. 
Zástupci vlády ČR a Polska se sešli již po páté, což v úvodních projevech označili za důkaz 
významu česko-polské spolupráce pro bilaterální vztahy i pro fungování v  EU.  
 
Telegraficky   

- Dne 14. l istopadu byl zvolen předsedou Senátu PČR Jaroslav Kubera (ODS).   
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