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Událost týdne:   
7. října se pražští zastupitelé dohodli vypovědět sesterskou sm louvu s Pekingem. Důvodem 
pro tento krok měla být neochota čínské strany jednat  s pražským vedením o vyškrtnutí 
klauzule o uznání jedné Číny. O dva dny později vyzval čínský velvyslanec v Praze Čang Ťien-min 
na svém facebooku pražský magistrát ke změně přístupu. Čínské velvyslanectví pak označilo 
snahu vypovězení smlouvy za narušení důvěry a poškození čínsko-českých vztahů. Následující 
den uvedla kancelář pro mezinárodní záležitosti pekingského magist rátu, že Peking 
s okamžitou platností vypovídá sesterské partnerství s Prahou. Podle kanceláře se pražští 
zastupitelé hrubě vměšovali do vnitřních záležitostí Číny a záměrně porušovali partnerství 
s Pekingem.  

7. října uvedl místopředseda KSČM Petr Šimůnek, že podal na mi nisterstvo kultury podnět 
k zařazení sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva na Praze 6 na seznam 
kulturních památek. V případě, že se ministerstvo nezačne podnětem zabývat do konce měsíce, 
je rozhodnutý zvážit možnost obrátit se na soud. Podle něj by měl úřad vydat předběžné 
opatření, aby sochu nebylo možné do rozhodnutí ministerstva přesunout.   

8. října vyjádřil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) obavu z možného tureckého zásahu 
proti Kurdům v Sýrii. Petříček vyzval Turecko k  respektování mezinárodního práva, 
dle jeho mínění lze situaci řešit diplomatickou cestou. Petříček se domnívá, že vojenský zásah 
by mohl ohrozit mírový proces v Sýrii, a t ím i návrat uprchlíků do vlasti. Turecko chce vojensky 
vystoupit proti kurdským milicím YPG, které považuje za teroristickou organizaci. Milice 
společně s Američany bojovaly v Sýrii proti teroristické organizaci Islámský stát.  

8. října uvedl premiér Andreje Babiše (ANO) pro server Blesk.cz, že země visegrádské čtyřky (V4 - 
ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko) uvažují o společném pozvání amerického prezidenta 
Donalda Trumpa do Varšavy.  Podle něj by V4 na schůzce s Trumpem chtěla řešit euro-americké 
vztahy včetně obchodní dohody.  

10. října nepodpořili nejvyšší ústavní činitelé návrh prezidenta Miloše Zemana, aby ČR zrušilo 
mezinárodní uznání Kosova. Avšak to, že v roce 2008 vláda uznala status Kosova 
i přes nesouhlas poslanců, označili za  problematické. Na schůzce taktéž podpořili stanovisko 
EU, která odsoudila vojenskou operaci  Turecka v Sýrii. Vyslovil i se pro vyslání více vojáků 
do Mali, obnovení zastaralé vládní letky nebo přijetí zemí Západního Balkánu do EU. 
Ve společném prohlášení uvedli, že ČR uznává čínskou suverenitu a respektuje polit iku jedné 
Číny uplatňovanou ze strany EU.  

11 . října uvedl server ČTK s odvoláním na informaci Deníku N, že si čínská ambasáda v  Praze 
stěžovala na projev předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery (ODS) na tchajwanské oslavě, 
ve kterém vyzdvihl ekonomickou spolupráci a vyfotil se s představiteli Tchajpejské 
hospodářské a kulturní kanceláře v ČR. Prezident Miloš Zeman následně Kuberu varoval , 
i s ohledem na jeho plánovanou návštěvu Tchaj-wanu v následujícím roce, že jeho jednání může 
zhoršit vztahy s Čínou. 

13. října zveřejnila Česká televize průzkum, podle kterého by volby do Poslanecké sněmovny 
PČR (PS PČR) vyhrálo ANO s 30%  ziskem. Druzí skončili Piráti s 15,5 %  hlasů a na třetím místě se 
umístila ODS s 14,5 % hlasů. Největší propad zaznamenala vládní ČSSD, která skončila přesně 
na 5%  hranici, která je nutná pro vstup do PS PČR.  

13. října se na zámku v Lánech sešel expertní tým prezidenta Miloše Zemana, který za účasti 
premiéra Andreje Babiše (ANO) řešil postavení ČR vůči EU.  

Telegraficky   
- Dne 8. října prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO), že by se Češi měli naučit být po vzoru jiných 

států pravými  patrioty. 
- Dne. 12. října se poslanec Evropského parlamentu a končící předseda TOP 09 Jiří Pospíšil stal 

šéfem pražské organizace strany.  


