Týden

v české politice (9. 9. – 15. 9. 2013)

Událost týdne:
Dne 15. září začalo v Praze Fórum 2000. Konferenci zahájila nositelka Nobelovy ceny míru Do Aun Schan Su Ťij,
která navštívila Prahu poprvé. Dne 14. září do Prahy přicestoval tibetský duchovní vůdce dalajlama, který na
akci vystoupil spolu s vůdkyní barmské opozice. Vedle těchto dvou známých osobností na Fóru 2000 vystoupí
také čínský disident Čchen Kuang-Čcheng, Jacques Rupnik, spisovatel, aktivista a spoluzakladatel Fóra 2000 Elie
Wiesel nebo americká folková zpěvačka a aktivistka Joan Baezová.
9. září oznámila Strana práv občanů – Zemanovci (SPOZ), že v Libereckém kraji povede stranu do voleb
sportovní ředitel FC Slovan Liberec Jan Nezmar. Předseda strany Věci veřejné Vít Bárta bude kandidovat jako
lídr kandidátky hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury v Plzeňském kraji. Spisovatel Jaroslav Novák se
postaví do čela kandidátky Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury v Pardubickém kraji.
9. září zveřejnila společnost TNS Aisa volební model, podle kterého by volby do Poslanecké sněmovny vyhrála
s převahou 28 % hlasů sociální demokracie. Druzí komunisté by získali 12,5 % hlasů. KSČM má podle průzkumu
nejstabilnější podporu, pro stranu by chtělo hlasovat 75 % lidí, kteří ji volili již před třemi lety. Třetí v pořadí by
skončila strana TOP 09 a STAN s 13 % následovaná ODS s 9 %. Nově by se do Poslanecké sněmovny dostalo
také hnutí ANO 2011 Andreje Babiše, které by získalo 7 % hlasů, a Hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia
Okamury s podporou 5,5 %. Pětiprocentní klauzuli uzavírá Strana
zelených s 5 %. Strana KDU-ČSL s podporou 4,5 % by se podle
průzkumu do Poslanecké sněmovny nedostala. Výsledky je potřeba
brát s rezervou, podle průzkumu totiž 63 % dotázaných připustilo,
že jejich hlas může nakonec dostat jiná strana. K volbám by se
dostavilo 71 % občanů.
11. září vydal Český statistický úřad informaci o počtu obyvatel České republiky v prvním pololetí roku 2013.
Podle zprávy žilo v ČR na konci června celkem 10 512 900 lidí, tedy o 3 200 méně než na konci roku 2012.
Důvodem je větší míra úmrtnosti než porodnosti. Od ledna 2013 se v ČR narodilo 52 tisíc dětí, což je o 1600
méně než ve stejném období loňského roku. Zpráva uvádí, že více dětí se rodí mimo manželství. Ze všech
narozených dětí bylo 44,7 % dívek a 55,3 % chlapců. Od ledna 2013 zemřelo v republice 55 800 lidí.
11. září oznámila Liberálně ekonomická strana (LES) pod vedením Martina Bursíka, že nakonec nebude usilovat
o voličské hlasy v předčasných parlamentních volbách. Zástupce strany LES Martin Hollan řekl, že strana nemá
dostatek času na přípravu volební kampaně a také nechce rozmělňovat hlasy voličů pravého středu.
12. září mimořádná krajská konference Strany práv občanů – Zemanovci zvolila do čela pražské kandidátky
lobbistu Miroslava Šloufa. Ještě týž den večer ovšem vedení strany SPOZ Šloufa z kandidátní listiny v Praze
vyškrtlo. V čele pražské kandidátní listiny strany SPOZ tak bude ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák.

Telegraficky:
 Dne 15. září řekl Václav Klaus v rozhovoru pro Radiožurnál, že neuvažuje o kandidatuře ve volbách
do Evropského Parlamentu.
 Dne 13. září oznámil Jiří Paroubek, že nehodlá kandidovat v nadcházejících předčasných volbách
do Poslanecké Sněmovny.
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