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• Langer založil soukromou vysokou školu
Hospodářské noviny, 18. 10. 2006
Vzdělávací instituce blízká ODS a Ivanu Langerovi se od včerejška stala řádnou soukromou vysokou
školou, která bude vychovávat politiky. CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie dostala
akreditaci ministerstva školství.
„Byla to moje vize a jsem rád, že jsme toho dosáhli,“ říká místopředseda ODS a ministr vnitra Ivan
Langer, který sedí ve správní radě nové školy a ve straně má na starosti vzdělávání.
„Bylo to připravené naprosto profesionálně, …“ říká o akreditačním řízení předsedkyně akreditační
komise ministerstva školství, politoložka Vladimíra Dvořáková.
• Soukromá škola učí politiku
Hospodářské noviny, 18. 10. 2006
• Krátce
Právo, 19. 10. 2006 (informace o CI)
• Volební trumf ODS: Jiří Paroubek
Neviditelný pes, 23. 10. 2006
• Pět miliard nestačilo, Charouz je opět tu. Co zaplatíme teď?
Respekt, 44/2006, 29. 10. 2006
• Prezident Klaus startuje vyjednávání o nové vládě
Radio Česko, 30. 10. 2006, komentář Ladislava Mrklase

Listopad 2006
• Kniha: Zahraniční politika nade vše
neviditelnypes.cz, 2. listopadu 2006, Petr Robejšek

• Kniha: NATO – rozšíření do slabosti
neviditelnypes.cz, 9. 11. 2006, Petr Robejšek

• Topolánek jde pro požehnání. Dostane ho.
aktualne.cz, 17. 11. 2006
„… Nečekám zásadní změny směru, kterým se teď politika ODS ubírá. Na kongresu by narazila
opoziční smlouva i velká koalice v čisté podobě. Proto se dá očekávat usnesení, aby nebyla jen
dvoustranná spolupráce. Kdyby byli ve vládě vedle lidovců i zelení, měl by návrh lepší ohlas,“
předpovídá (Ladislav Mrklas).
Větší problém může být podle Mrklase termín voleb: „Delegáti budou chtít rok 2007, protože teď
jsou vysoko stranické preference. Rok 2008 nechtějí hejtmani, aby volby do sněmovny nekolidovaly
s krajskými volbami. …“

• Topolánek bude hájit ČSSD
MF Dnes, 18. 11. 2006
• Politiku ODS k EU řídí Klaus krátce
Lidové noviny, 27. 11. 2006
• Poslanci se hádali o korupci
Lidové noviny, 30. 11. 2006
• Státní kontrolor pomohl známým ke kasinu
Hospodářské noviny, 30. 11. 2006

