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V. Klaus bude obhajovat prezidentskou funkci
Prezident Václav Klaus 28. února oficiálně oznámil, že za rok hodlá znovu kandidovat na úřad hlavy
státu. Klaus svůj záměr avizoval v minulosti již několikrát, oficiálně jej potvrdil až nyní – v den
čtvrtého výročí svého zvolení prezidentem.
Kromě čestného předsedy ODS zatím nikdo další kandidaturu na prezidenta neoznámil. Očekává se
ale, že nejsilnější opoziční strana ČSSD postaví svého kandidáta na nejvyšší ústavní funkci. Kdo na
začátku roku 2008 stane v čele státu, rozhodnou stejně jako v minulosti poslanci a senátoři.

Inaugurační konference Hnutí pro evropskou reformu
V úterý 6. března 2007 proběhla v Bruselu za účasti předsedy ODS a premiéra České republiky
Mirka Topolánka a předsedy britských konzervativců Davida Camerona první společná konference
nově ustaveného Hnutí za evropskou reformu, které vzniklo loni v červenci. Tématy konference byla
ekonomická konkurenceschopnost, vnější vztahy EU zejména ke třetímu světu a energetická
bezpečnost včetně změn klimatu. Oba lídři se jak ve svých projevech, tak na setkání s médii shodli,
že cílem společného úsilí není jen vytvoření nové politické frakce v Evropském parlamentu po
volbách 2009, ale především vybudování moderní, otevřené, flexibilní a decentralizované EU,
připravené reagovat na nové podněty a výzvy 21. století.
Mirek Topolánek se ve svém projevu zaměřil na otevřenou kritiku unifikace Evropy, její byrokracie
a nadměrné regulace, na přetrvávání bariér, odporujícím čtyřem základním svobodám, na kterých
byl původní projekt evropské integrace postaven. Ve svém projevu vyzdvihl princip svobody
a demokracie, který bývá institucemi EU potlačován a apeloval na maximální svobodu jednotlivce ve
společně sdíleném prostoru Unie.

Hnutí pro evropskou reformu se rozšiřuje
K Hnutí pro evropskou reformu se přihlásil další člen. Po českých a britských konzervativcích se
k novému projektu nadnárodní stranické spolupráce přihlásila bulharská pravicová strana Svaz
demokratických sil (SDS). S předsedy ODS a Konzervativní strany o vstupu své strany jednal
předseda SDS a bývalý prezident Bulharska Petar Stojanov.
SDS je nejsilnější stranou z trojlístku bulharských pravicových parlamentních stran a má
zastoupení i v Evropském parlamentu. Iniciativa SDS vyvolala ostrou reakci Evropské lidové strany
(EPP). Předseda evropských lidovců Wilfried Martens navrhl politickému výboru EPP, aby odhlasoval
pozastavení členství SDS. Jeho stanovisko podpořil i summit předsedů členských stran EPP.

Elena Grambličková kandidátkou v senátních volbách na Přerovsku
Kandidátkou Občanské demokratické strany v doplňovacích senátních volbách na Přerovsku bude
Elena Grambličková, stávající náměstkyně přerovského primátora.
Předseda OS Přerov a poslanec PČR Zdeněk Boháč potvrdil jednoznačnou převahu počtu hlasů pro
Elenu Grambličkovou při nominaci kandidátů za ODS. Post přerovského senátora se uvolnil po
odchodu Jitky Seitlové, která se stala zástupkyní ombudsmana, a tím svou funkci v horní komoře
ztratila. Doplňovací volby v Přerově prezident vypsal na 27. a 28. dubna 2007. Případné druhé kolo

se uskuteční o týden později.
Ve volebním klání by se měli spolu utkat za parlamentní strany představitelé přerovské radnice.
Sociální demokraté do voleb vyslali primátora Jiřího Lajtocha (ČSSD) a lidovci tajemníka radnice
Jiřího Bakalíka. Za KSČM chce znovu kandidovat bývalý soupeř Seitlové, podnikatel Josef Nekl.
Voliče se však bude snažit oslovit i bývalý starosta Hranic na Přerovsku Vladimír Juračka, který
kandiduje za Stranu pro otevřenou společnost. Voleb se hodlají zúčastnit také zástupci Strany
zdravého rozumu, kterou bude reprezentovat Monika Holečková, SNK Evropští demokraté, kteří
navrhli Jaroslava Suchánka, a Nezávislí, kteří do voleb přihlásili Jiřího Kleina. Naopak voleb se
nakonec neúčastní někdejší disident a bývalý důstojník Bezpečnostní informační služby Vladimír
Hučín z Přerova, který o kandidatuře původně uvažoval.

Novým starostou Prahy 10 V. Lipovský
Novým starostou Prahy 10 se stal Vladislav Lipovský z ODS. Rozhodli o tom 10. března na ustavující
schůzi zastupitelé desáté městské části.
První zasedání nového zastupitelstva se v Praze 10 konalo teprve nyní kvůli verdiktům soudů
o neplatnosti obecních voleb. Ústavní soud nakonec rozhodl, že se volby nemusí opakovat, ale stačí
přepočítat hlasy. Dosavadní místostarosta vystřídal v čele úřadu Milana Richtera (ODS), který se stal
městským radním. Lipovský dostal hlasy od všech 36 zastupitelů. V devítičlenné radě je sedm
zástupců ODS a po jednom představiteli ČSSD a Strany zelených. Zástupci starosty se stali Bohumil
Zoufalík, Emil Dejmek (oba ODS) a Antonín Weinert (ČSSD). Dalšími radními byli zvoleni občanští
demokraté Markéta Jirásková, Tomáš Hrdlička, Tomáš Ján a bývalý starosta Milan Richter. Za Stranu
zelených je doplnil Roman Rogner. Koaliční smlouva uzavřena nebyla. V Praze 10 obsadila ODS
v šestatřicetičlenném zastupitelstvu 23 křesel. ČSSD má šest mandátů, Strana zelených čtyři
a KSČM tři mandáty.

