Týden

v české politice (17. 4. – 22. 4. 2012)

Událost týdne:
Vícepremierka Karolína Peake oznámila odchod z Věcí Veřejných a založení vlastní politické
platformy. K. Peake uvedla, že „nemůže nadále souhlasit s prosazovaným politickým stylem destrukce
a nesrozumitelných výroků.“ Společně s K. Peake odešli z VV i další poslanci této strany, která se tak
de facto rozdělila na dvě části. K. Peake se pokouší vytvořit v Poslanecké sněmovně vlastní klub,
k čemuž potřebuje deset poslanců. Do konce týdne se jí to však nepodařilo. Nicméně premiér Petr
Nečas oznámil, že ODS zahájí jednání o vypovězení koaliční smlouvy a s K. Peake vyjednává o
případné vládní spolupráci. Možnost vládní spolupráce podmínil tím, že K. Peake bude schopna do
pondělí 23. dubna sestavit poslanecký klub. V opačném případě premiér nevyloučil předčasné volby.
V neděli 22. dubna se v Kramářově vile sešli zástupci všech tří koaličních stran, aby se dohodli na
konci koaličního projektu k pátku 27. dubna.
Bývalý poslanec Věcí Veřejných Stanislav Huml v lednu vstoupil do ČSSD. Změnu stranického průkazu
oznámil až v minulém týdnu a zdůvodnil jí potřebou být ve straně, „která je jasně ukotvená na
politické scéně.“
V pátek 20. dubna přijel na svou první zahraniční návštěvu do České republiky staronový premiér
Slovenska Robert Fico. Se svým českým protějškem Petrem Nečasem jednal o jaderné energii,
plynárenství, železniční dopravě, Evropské unii a dalších otázkách. Poté se Fico setkal i s českým
prezidentem Václavem Klausem.
V sobotu 21. dubna se na pražském Václavském náměstí konala společná demonstrace odborových
svazů, některých zájmových organizací, občanských iniciativ a levicových stran. Desetitisíce lidí se
sešly, aby podpořily odbory, které žádají konec reformám a demisi vlády. Demonstrace se zúčastnilo
nejvíce lidí od roku 1989. Předseda ČMOKS Jaroslav Zavadil zahájil hodinu a půl trvající sérii proslovů
slovy: „Pane premiére, nevážená vládo, takhle už to dál nejde.“ Premiér Petr Nečas k tomu uvedl, že
vláda bude dále pokračovat v nezbytných reformách. Sobotní demonstrace proti vládě se zúčastnilo i
1.500 členů ČSSD, jak uvedl předseda strany Bohuslav Sobotka. Premiér Nečas odmítl politizaci akce
odborů ze strany ČSSD a KSČM.
V neděli 22. dubna oznámila KSČM, že na předsedu Ústředního výboru komunistické strany budou
kandidovat na sjezdu v květnu tři lidé – současný předseda Vojtěch Filip, místopředseda Stanislav
Grospič a komunální politik Martin Jarouška.
Senátor a herec Tomáš Töpfr a psychiatr Cyril Höschl odmítli kandidaturu na prezidenta za ODS. Ve
stranických primárkách se tak o pozici oficiálního kandidáta občanských demokratů utkají
místopředseda Senátu Přemysl Sobotka a poslanec EP Evžen Tošenovský.
Telegraficky:
-Miroslava Němcová oznámila, že nebude příští rok kandidovat na prezidentku ČR.
-Pražští radní rozhodli, že jedna z ulic nové čtvrti na Žižkově ponese jméno manželky exprezidenta Havla Olze.
- 21. dubna byla do domácího ošetřování propuštěna žena, kterou v opilosti porazil autem lobbista Roman
Janoušek
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