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Kritik z davu
Na stránky celosvětových médií se dostala 
facebooková „soutěž krásy“, ve které měly spoře 
oděné maturantky soutěžit o stáž v jaderné 
elektrárně Temelín. Podle dostupných čísel 
o čtenosti měla zpráva úspěch na stránkách 
ruské agentury RIA Novosti. Není divu. PR akce 
elektrárny sice ještě není na úrovni fotografi í 
z ruských sociálních sítí, východnímu vkusu se 
ale nepochybně blíží.

Hlavním tématem českého internetu tohoto 
týdne už ale bude něco jiného. Šíří se totiž video 
z Prachatic, kde kampaň Andreje Babiše na-
rušil kolemjdoucí, který lídra hnutí ANO do očí 
kritizoval kvůli dluhopisům nebo čerpání stát-
ních dotací. Prostě normální situace, na kterou 
každý politik při kontaktní kampani musí 
být připraven. Zarážející je spíš to, jak zřídka 
k tomu při Babišových rejsech republikou 
dochází. Obraz lídra hnutí ANO jako poloboha 
se z přihlížejících odvažuje narušit málokdo. 
Babišova reakce požadující po kritikovi daňové 
přiznání každopádně ukazuje, že projevení 
vlastního názoru rozhodně vítané není.

Až na rok může skončit na Filipínách ve vězení 
ten, kdo na veřejných shromážděních nebude 
zpívat národní hymnu s dostatečnou vervou. 
Na začátku týdne schválený zákon zároveň 
zmiňuje možnost pokuty nebo zostuzení 
ve státních novinách. Tak snad se něčeho po-
dobného nedočkáme po volbách i v Česku.

 Poslanecká sněmovna 
schválila ústavní novelu, 
která má být odpovědí 
na regulační evropskou 
směrnici. Podle části zá-
konodárců jde jen o před-
volební vábničku.

Pavel Otto

Legální majitelé pistolí nebo pu-
šek mají mít ústavní právo nosit 
tyto zbraně a v případě potřeby 
je použít při ohrožení země k za-
jištění její bezpečnosti. Počítá 
s tím novela, kterou po téměř 
tříhodinové debatě podpořilo 
139 ze 168 přítomných poslanců. 
Minimálně jich muselo zvednout 
ruku 120, protože šlo o úpravu 
základního zákona. Proti bylo 
jen devět lidovců a členů TOP 09. 
Předloha nyní míří do horní 
komory. Pro její schválení musí 
hlasovat nejméně tři pětiny pří-
tomných senátorů.

Motivem autorů návrhu z řad 
ČSSD, ANO, KSČM a ODS je 

hlavně změna evropské směrnice, 
která zpřísňuje držení zbraní. 
Podle některých názorů se však 
jejich snaha mine účinkem.

Zbraňovou novelu označují její 
podporovatelé za deklaraci důvě-
ry státu v ty, kteří vlastní zbraně 
podle předpisů. „Nechceme 
odzbrojovat vlastní lidi v době, 
kdy se zhoršuje 
bezpečnost,“ 
prohlásil ministr 
vnitra za sociální 
demokracii Milan 
Chovanec. 

Jeho stranic-
ký kolega, šéf 
bezpečnostního 
výboru Roman 
Váňa připomněl, 
že Česko má 
kvalitní zbraňovou 
legislativu, a tedy 
i propracovaný systém získávání 
zbrojních průkazů. „Problém ale 
má EU, snaží se odzbrojit evrop-
ské obyvatelstvo,“ řekl.

Podle Jany Černochové (ODS) 
jde o to dát občanům právo podí-
let se na zajišťování bezpečnosti. 

„Zákaz legální držby zbraní je 
a byl v mnoha případech součástí 
projevu nedemokratických a to-
talitních režimů,“ podotkla.

Z vládních poslanců byl proti 
lidovec Jiří Mihola, který novelu 
označil za nekoncepční. „Tváří 
se jako právo na držení zbraně, 
ve skutečnosti ale zakotvuje 

novou povin-
nost podílet se 
na obraně státu,“ 
míní. Mihola 
varoval před iluzí, 
že použití zbraně 
bude možné 
veřejně s pocitem 
obrany země. 
„Tato iluze může 
dovést mnoho lidí 
před trestní soud,“ 
konstatoval.

Podle místo-
předsedy ústavně-právního vý-
boru Jana Farského (TOP 09) za-
stánci novely nalhávají voličům, 
že Česko přechytračí EU. „Nedo-
sáhneme vůbec ničeho, přestaň-
me používat argument svatého 
boje s EU,“ řekl.  NÁZORY str. 12 

Lidé dostali právo bránit 
zemi vlastními zbraněmi

Protagonisté dne

Milan CHOVANEC

MINISTR VNITRA

Marek POTYSZ

ZAKLADATEL MOJÍ AMBULANCE

Yossi COHEN

ŘEDITEL MOSSADU

Sněmovnou prošla hladce zbraňová 

novela, díky níž dostanou lidé 

možnost použít legálně drženou 

zbraň v případě ohrožení státu. 

str. 2

Rozšiřuje záběr svého zdravotnické-

ho byznysu. Založil novou síť prak-

tických lékařů pro děti Malé zdraví. 

První pobočku otevřel v Ostravě.

str. 7

Tajná služba chce fi nancovat fi rmy 

vyvíjející nové technologie a způsoby 

řešení napříč obory. Zajistí si tak lepší 

utajení operací služby.

str. 9

Zápisník 
Jana Pavce

„Nechceme od-
zbrojovat vlastní 
lidi v době, kdy se 
zhoršuje bezpeč-
nost,“ prohlásil 
ministr vnitra 
Milan Chovanec.
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Pramen MEDIAN

ANO

KSČM

ČSSD

ODS

KDU-STAN

TOP 09
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ANO V ČELE

 Volební model pro volby do Poslanecké sněmovny (v procentech)

VOLBY BY PODLE volebního mo-

delu agentury Median v červnu vyhrálo 

hnutí ANO, které si měsíc po vládní krizi 

polepšilo a vrátilo se ke 27,5 procenta. Druhá 

by skončila KSČM s 15,5 procenta, která poprvé 

v historii modelu předstihla sociální demokracii. Tu by 

volilo 14 procent lidí, tedy stejně jako v květnu. Koalice 

KDU-ČSL a STAN by získala 

devět procent.

58,0 %
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