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Událost týdne:  

17. listopadu si ČR připomněla 30. výročí sametové revoluce a 80. výročí událostí, které vedly k uzavření vysokých 

školy nacisty. Hlavním dějištěm oslav byla tradičně Národní třída v Praze, kam od rána proudily davy lidí. Mezi 

prvními, kdo položil květinu a zapálil svíčku na Národní třídě, byl premiér Andrej Babiš (ANO), kterého doprovodily 

ministryně spravedlnosti Marie Benešová a financí Alena Schillerová (obě za ANO). U Hlávkovy koleje v Praze si 

lidé připomněli památku Jana Opletala. Z Albertova vyrazil odpoledne studentský průvod, který přesně kopíroval 

trasu studentů v listopadu 1989. Po jeho skončení se pak konala řada kulturních akcí včetně velkého Koncertu pro 
budoucnost na Václavském náměstí. 

13. listopadu uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný, že ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) přislíbil, že 

zástupci české ambasády v Aténách navštíví řecké uprchlické tábory. Pokud by děti z tamních táborů úspěšně 
absolvovaly bezpečnostní prověrku, Česko by podle Výborného mělo vyjádřit solidaritu a děti přijmout.  

13. listopadu uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech, 

že ČR bude na summitu NATO v Londýně 3. a 4. prosince zastupovat pouze prezident. Babiš sám se hodlá zúčastnit 
projednávání rozpočtu v Poslanecké sněmovně PČR.  

14. listopadu si ministerstvo zahraničí předvolalo ruské velvyslance Alexandra Zmejevského kvůli zařazení české 
humanitární organizace Člověk v tísni na seznam nežádoucích organizací.  

14. listopadu zveřejnila agentura STEM průzkum, podle kterého 64 % Čechů pokládá režim po listopadu 1989 za 

lepší než předlistopadový. Za mnohem nebo trochu horší považuje polistopadový vývoj 16 % respondentů, což je 
nejnižší podíl od roku 1992. 

14. listopadu informoval předseda ČSSD Jan Hamáček, že předseda jihočeské sociální demokracie Jiří Zimola bude 

následující rok v krajských volbách kandidovat za ČSSD. Podle Hamáčka Zimolův projekt Změna 2020 není 

konkurencí sociální demokracie, ale platformou, která by měla na kandidátku přitáhnout významné krajské osobnosti 
sdílející podobné hodnoty s ČSSD. 

14. listopadu prohlásil předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera (ODS) při slavnostním shromáždění v Senátu PČR 

k 30. výročí pádu komunistického režimu, že horní komora bude vždy hájit demokratické principy a bude pojistkou 
ústavnosti. Podle Kubera je zapotřebí snahy o jeho likvidaci odmítat.  

15. listopadu uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na akci Odpoledne s českou diplomacií, kterou při 

příležitosti oslav 30. výročí sametové revoluce pořádá české ministerstvo zahraničních věcí, že lidská práva po 

sametové revoluci byla a v budoucnu i budou součástí české diplomacie. Podle Petříčka znamenal rok 1989 pro 
českou diplomacii pomyslný reset po 40 letech komunistické totality.  

16. listopadu slavnostně otevřeli prezident Miloš Zeman a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová Český dům 

v Bratislavě. Zeman toto otevření označil za jeden z jeho splněných snů. Český dům v Bratislavě je třetí takovou 
instituci, kterou ČR ve světě zřídilo. Dosud fungují České domy pouze v Moskvě a v Jeruzalémě.  

16. listopadu se na Letné uskutečnila demonstrace pořádaná spolkem Milion chvilek. Předseda spolku Mikuláš Minář 

vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby k 31. prosinci odstoupil, neodvolá-li ministryni spravedlnosti Marii 

Benešovou (za ANO) a nezbaví-li se Agrofertu. V případě, že tak neučiní, spolek v lednu svolá nové protesty. Minář 

taktéž apeloval na opoziční strany, aby se více otevřely veřejnosti, přišly s uskutečnitelnou vizí a posílily své volební 
šance koalicemi. Demonstrace se podle policie zúčastnilo 250 tisíc lidí.  

17. listopadu uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém projevu v Národním muzeu u příležitosti 30. výročí 

sametové revoluce, že odvaha Václava Havla za komunismu a při sametové revoluci byla obdivuhodná. Dodal, že 

není pyšný na své členství v komunistické straně. Na závěr poděkoval zakladatelům Občanského fóra a dalších 
iniciativ, lidem, kteří pracovali v disentu a exilu, ale i těm, kdo ČR přivedli do NATO a EU.  

Telegraficky   
- Dne 11. listopadu schválili zastupitelé Karlovarského kraje nového hejtmana, kterým se od 1. ledna stane Petr 

Kubis (ANO).  

- Dne 12. listopadu zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum, podle kterého je 53 % 

dotázaných hrdá na to, že jsou občany ČR. 
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