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Uitslag gemeentelijke verkiezingen Příbram in 

oktober 2014 

 (benaming van de partijen na een 

Googlevertaalprogramma). Daaronder de Tsjechische 

benamingen. Gegevens opgehaald uit de krant van 

Příbram. 

Opkomst    39,72%  

DSSS (0)     0,45%  

TOP 09 (4)  12,86% (landelijke 

conservatieve partij opgericht in 2009) 

Hall en Dawn (0)    4,03%  

 CSSD (4)   14,79% (sociaal-

democratische partij) 

 KDU-CSL (0)     4,45%  

 Pp. Groen & onafhankelijke   2,17%  

 Pirates (0)     1,68%  

 De kans Pribram (3)   9,11%  

 Verander Pribram (0)   3,94%  

 Communisten (3)   11,92%  

 ANO 2011 (10)   30,01% (landelijke 

rechtse partij) ZIE UITLEG WIKIPEDIA  

 ODS (1)      5,32% 

Er heeft een grote politieke wijziging plaats gevonden. 

De sociaal-democraten  (meerderheid in het huidige 

college en raad tot nu toe) hebben een gevoelig verlies 

geleden. Gewonnen heeft de partij  ANO 2011 en 

TOP09. 

ANO 2011 (vertaling JA 2011), de Tsjechische centrum-

rechtse politieke beweging opgericht in 2012 [7] , die 

voortbouwt op de ideeën van maatschappelijke 

verenigingen Acties ontevreden burgers, die werd 

opgericht in het najaar van 2011 na een aantal publieke 

optredens ondernemer Andrej Babis in de media.  De 

beweging is gericht op kiezers die ontevreden zijn over 

de bestaande zittende.  De belangrijkste doelstellingen 

van YES 2011 inclusief de handhaving van een  

 

functionerende staat en de corruptie te bestrijden. 

Andrej Babis is vanaf het begin van de beweging en 

voorzitter sinds maart 2013, de eerste vice- Vera 

Jourová , maar dat in oktober 2014 na de goedkeuring 

ervan door de Europese Commissaris van de leiding van 

zijn partij verliet. [8] Andere gezichten van de partij zijn 

o.a. journalist Martin Komarek en de acteur en 

regisseur Martin Stropnický .  

 Voorzitter Andrej Babis beschreef de beweging als 

"rechtse partij met een sociaal geweten". 

 Beweging stond in de verkiezingen voor de Kamer van 

Afgevaardigden in 2013 , waarvan 18,65 procent van de 

stemmen en 47 zetels kreeg, is gerangschikt als de 

tweede plaats.  Een jaar eerder, een aantal van de 

kandidaten niet in de verkiezingen van de Senaat. 

Met excuses voor de vertaling, want ook Wikipedia 

heeft dit waarschijnlijk via een vertaalprogramma van 

Google oid.  

In ieder geval heeft in Příbram de (plaatselijke)  

vertegenwoordiging van ANO 2011 de boel op stelten 

gezet. Ga naar Google en typ ANO 2011 Příbram en klik 

vervolgens op het eerste resultaat, nadat je “vertaal deze 

pagina” hebt aangeklikt, zie je vervolgens de 

vertegenwoordigers en het programma . van deze partij, 

die het straks in het college en de raad van Příbram voor 

het zeggen gaat krijgen. 

Voor de sociaal-democraten zal het moeilijk worden om 

in het college en de raad terug te komen, is de 

verwachting.  Ook de net benoemde burgemeester Pikrt 

zal naar verwachting in de eerste openingsvergadering 

op 10 november aftreden en plaats maken voor Jindrich 

Vareka, ONA 2011 lijsttrekker.  

Het zal enige tijd duren voordat wij geheel geïnformeerd 

gaan worden over het hoe en wat omtrent de voortgang 

van de stedenbandcontacten. Het bestuur van onze 

Stichting gaat er vanuit dat het op het front van 

stedenbandcontacten een tijdelijke periode van rust zal 

aanbreken. In  Příbram lag alles rondom de organisatie 

en activiteiten van de Stedenband bij ambtenaren in het 

Stadhuis.  

Onze contactpersoon Juraj Molnar zal het stadhuis 

verlaten en is, voor zover ik dat begrijp uit de 

plaatselijke krant de nieuwe partijvoorzitter geworden 

van de CSSD.  

 



 
 

Nieuwsbrief  november 2014 nr. 13 

 

 

Laatste nieuws 

Dinsdag 11 november  2014 

Op eerste bijeenkomst van de Algemene Pribram 

gisteren werd verkozen tot de nieuwe leiding van de 

stad: 

Burgemeester van Pribram werd Ing. Jindřich Vařeka 

(ANO 2011). 

Eerste loco-burgemeester werd Bc. Alena Ženíšková 

(ANO 2011). 

Loco-burgemeester werd Mgr. Vaclav Švenda (TOP 09). 

Leden van de gemeenteraad Pribram:  Václav Dvořák 

(ANO 2011),  Petr Vacha (TOP 09), Peter Stříbrnský 

(TOP 09) en Vera Kresslová (JA 2011).  

Dit is een summier bericht van de website gemeente 

Příbram. 

Tentoonstelling foto’s Jiri Jirousek 

Mocht u de prachtige foto’s van deze amateur-fotograaf 

nog niet hebben gezien, loop dan deze week nog even 

binnen bij Galerie Zwijsen en/of Het Pakhuis. De foto’s 

hangen er nog tot 15 november a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

  


