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Událost týdne: 

Dne 4. října byly zveřejněny dílčí výsledky komunálních voleb v Kosovu. Celkem 1,7 milionů voličů vybíralo 

z více než stovky stran a uskupení. Volby, které jsou považovány za nejdůležitější od vyhlášení nezávislosti 

v roce 2008, doprovázely četné nepokoje převážně na severu země, kde sídlí srbská menšina. Podle 

předběžných výsledků přišlo k volbám pouze 45,79 % voličů. Nízkou voličskou účast lze vysvětlit bojkotem 

voleb většinou Srbů. V problematických okresech na severu byla účast velmi nízká - v Kosovské Mitrovici 7,09 

%, ve Zvečanu 7,39 %, v Leposaviči 12,52 % a v Zubin Potoku 13,38 %. Násilnosti na severu země odsoudila 

Evropská komise a generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen. Znepokojení nad incidenty vyjádřil i šéf 

mezinárodní mise Eulex v Kosovu Bernd Borchardt. V reakci na incidenty, které narušily komunální volby 

v Kosovu, se v Bruselu sešli zástupci kosovské a srbské vlády. Předseda srbské vlády Ivica Dačič požadoval, aby 

volby pozbyly platnosti a aby se hlasování muselo opakovat. 

4. listopadu zveřejnil server http://www.electoralcalculus.co.uk/ preference britských poltických stran. Podle 

průzkumů, které se konaly ve dnech 11. října – 1. listopadu 2013, by volby vyhráli Labouristé s 38,11 % hlasů, 

což by znamenalo většinu 84 křesel v dolní komoře britského parlamentu. Oproti předchozímu průzkumu 

labouristická strana posílila o tři křesla. Druzí konzervativci by získali 31,16 % hlasů (232 křesel). Liberální 

strana by se ziskem 9,83 % obdržela 23 křesel. Průzkumu se zúčastnilo 11 071 lidí. 

5. listopadu oznámila agentura Interfax, že bývalý mistr světa v šachu, ruský opoziční politik Garri Kasparov 

požádal lotyšský parlament o udělení občanství. Lotyšský poslanec Ainerse Latkovskis novinářům řekl, že dopis 

s Kasparovovou žádostí obdržely všechny poslanecké kluby lotyšského parlamentu. Kasparov žádá o udělení 

lotyšského občanství za "mimořádné zásluhy", ale současně si chce zachovat i občanství ruské. 

6. listopadu proběhla v Řecku generální stávka zaměstnanců státního i soukromého sektoru. Stávka se konala 

proti pokračujícím úsporným opatřením řecké vlády. Ve velkých městech se pak konaly statisícové 

demonstrace proti vládě.  

7. listopadu obsadilo řecké zásahové komando budovu veřejnoprávní televize a rozhlasu. Policisté nařídili 

ukončit černé vysílání a rozhlasové pracovníky pod pohrůžkou zatčení vyzvali, aby budovu opustili. Zatčení byli 

čtyři lidé. Státní televizi a rozhlas vláda z úsporných důvodů dříve přerušila, ovšem někteří pracovníci vysílání 

šířili dále přes internet. 

8. listopadu začala dolní sněmovna britského parlamentu projednávat  zákon o referendu ohledně setrvání 

země v Evropské unii. Pozornost se zaměřuje na dodatek, který požaduje, aby se referendum konalo už na 

podzim příštího roku a nikoli v roce 2017, jak předpokládá premiér David Cameron. 

9. listopadu se na Slovensku konaly volby do samosprávných krajů země. Volební místnosti se otevřely v            

7 hodin ráno a uzavřely se ve 22 hodin. Na post krajských županů kandidovalo 65 osob v 8 krajích. Do krajských 

zastupitelstev kandidovalo více než 2500 kandidátů. V 5932 volebních okrscích se voleb mohlo zúčastnit až 4 

miliony oprávněných voličů. 

 
Telegraficky: 

 Dne 6. listopadu se kandidátem na po předsedy Evropské komise stal německý sociální demokrat Martin 
Schulz, kterého nominovala skupina Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů. 
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