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Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Francouzský prezident Francois Hollande do Česka ani napodruhé nepřijede, ve Francii zase zabíjeli
útočníci, svou návštěvu tedy opětovně zrušil. Byl to další zvrácený útok a Islámský stát se k němu zase
hlásí. Zabili starého kněze, který celý život chtěl učinit svět vřelejší, lidštější a bratrštější, jak sám napsal.
Je bezpečí v Evropě už jenom iluzí? Útočí spíš organizovaní teroristi, nebo pomatení jedinci?
Probereme to v Událostech, komentářích. Sdílená ekonomika, tedy půjčování nebo společné užívání
lecčeho, aut, bytů a tak podobně. Má ji stát uchopit do svých rukou a nějak regulovat? Naše další téma.
No, a ve Spojených státech jsou u konce výběry kandidátů na prezidenta, alespoň u těch největších
stran, souvislosti nabídneme v závěru Událostí, komentářů. Dobrý večer.
Začátek nemůže být jinde než ve Francii, proto do Paříže zdravím francouzského zpravodaje České
televize Petra Zavadila. Dobrý večer, Petře.
Petr ZAVADIL, zpravodaj ČT
-------------------Dobrý večer do Prahy.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Útok v kostele, prosím ty nejčerstvější podrobnosti, kdo to byl, kdo byli útočníci? Policie měla jednoho
z útočníků sledovat dokonce, pokud se nemýlím, pomocí elektronického náramku?
Petr ZAVADIL, zpravodaj ČT
-------------------Je to tak. Nejčerstvější informace před necelou hodinou přinesl pařížský prokurátor Francois Molins,
jeden z nejvytíženějších lidí tady ve Francii v posledních 18 měsících, protože má na starosti prakticky
všechny teroristické útoky, které se tady odehrály, a bylo jich bohužel opravdu mnoho. Potvrdil, že
skutečně jeden ze dvou dnešních útočníků byl člověk, kterého úřadu dobře znaly, 19letý mladík, který
se v loňském roce pokusil dvakrát dostat do Sýrie, konkrétně v březnu a v květnu, podruhé ho vrátily
turecké úřady přes Švýcarsko zpátky do Francie, Francouzi ho poslali do vězení, ale v březnu letošního
roku ho z vězení propustily a poslaly ho do domácího vězení právě s tím zmíněným elektronickým
náramkem. Podle prokurátora měl právo každý den od půl deváté ráno do půl jedné v poledne vycházet
ze svého domova, každý týden se měl jednou ohlásit na nejbližším policejním komisařství. Co se týče
toho druhého útočníka, tak na jeho formální identifikaci zatím stále čekáme.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Motivy? Jsou nové podrobnosti?
Petr ZAVADIL, zpravodaj ČT
-------------------Co se motivů týče, tak žádné nové podrobnosti nejsou, ale vypadá to, že tentokrát je skutečně všechno
jasné. Oba dva útočníci se podle všeho hlásili k teroristické organizaci, která si říká Islámský stát a
samotná tato teroristická organizace se na sociálních sítích k tomu jejich dnešnímu útoku přihlásila.
Podstatně naznačuje to, co jsme říkali o tom jednom útočníkovi, jehož jméno je známé, že se dvakrát
pokusil dostal do Sýrie, tak je v podstatě skutečně jasné, že v tomto případě máme jednoznačně co
dočinění s lidmi, kteří se radikalizovali někdy v posledních měsících nebo možná v posledních letech.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Petře, zaznamenal jsem informace, že ten policejní zásah dnes byl možná daleko rychlejší než v
některých minulých případech, střílelo se poměrně rychle. To jsou nová pravidla ve francouzské policii,
jak v takovýchto situacích zasahovat?

Petr ZAVADIL, zpravodaj ČT
-------------------Nemyslím si, že jsou to nová pravidla, v tomto případě, v tom případě tohoto zásahu sehrála roli i šťastná
náhoda v rámci tedy těch tragických okolností, a to ta, že se jedné účastnici mše, jeptišce podařilo utéct,
když oba útočníci začínali, začínali kněze vraždit. Zalarmovala policii a z nedalekého Rouenu mohla
velmi rychle dorazit speciální policejní jednotka, která kostel obklíčila. Z toho kostela potom jeden z
těch útočníků vyběhl a vrhal se na ně s výkřikem Alláh je veliký, takže policisté samozřejmě na nic
nečekali a oba dva je zneškodnili, myslím si, že v jakémkoliv jiném případě by postupovali stejně.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Vražda kněze a já jsem část jakéhosi jeho kréda v úvodu Událostí, komentářů říkal, tak ta vyvolala
pobouření v celé Francii, samozřejmě i lítost, to byl hodně respektovaný člověk?
Petr ZAVADIL, zpravodaj ČT
-------------------Vypadá to tak. Veškerá svědectví, která přicházejí o jeho životě, tak ho popisují jako veselého vtipného
člověka, který se plně věnoval svému povolání. Dlouhá, dlouhá léta už sloužil jako kněz vlastně šestou,
šestou desetiletku. Smutným detailem je, že vlastně vůbec v tomto kostele sloužit neměl a zasluhoval
tam, řekněme, za jednoho ze svých kolegů, který byl na dovolené a který na oplátku, když viděl, jaká
strašlivá tragédie jeho přítele postihla, tak naopak za něj sloužil dnes večer v 6 hodin odpoledne mši v
rouenské katedrále.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Petr Zavadil, francouzský zpravodaj České televize. Petře, díky za zprávy. Zdravím do Paříže. Na
shledanou.
Petr ZAVADIL, zpravodaj ČT
-------------------Hezký večer.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Jak už jsme o tom mluvili, tak francouzský prezident Francois Hollande zítra do Česka nepřijede. Místo
toho pojede na jednání bezpečnostní rady státu. Dnes okamžitě přijel na místo útoku. Je to jeho rodný
kraj. Sešel se s rodinou zabitého kněze, s raněnými i se zasahujícími policisty.
Francois HOLLANDE, francouzský prezident
-------------------Čelíme tady skupině, tzv. Islámského státu, která nám vyhlásila válku, a my musíme tuto válku vést
všemi prostředky a respektovat při tom zákony. To z nás dělá demokracii.
Georges PONTIER, marseilleský arcibiskup
-------------------Šokovalo a pobouřilo nás to, abych tak řekl, protože je to tak nelidské. A když je něco takhle nelidské,
je třeba to nazývat pravým jménem.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------A v Událostech, komentářích místopředseda poslaneckého klubu Úsvitu Martin Lank. Dobrý večer.
Martin LANK, místopředseda poslaneckého klubu strany /Úsvit-NK/
-------------------Dobrý večer i vám.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------A do Ostravy zdravím Cyrila Svobodu, někdejšího ministra zahraničí České republiky. Dobrý večer.

Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí /KDU-ČSL/
-------------------Dobrý večer.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Pánové, u pana Lanka ve studiu bych začal, co den, to útok, tak to teď vypadá, to je budoucnost
Evropy?
Martin LANK, místopředseda poslaneckého klubu strany /Úsvit-NK/
-------------------Začíná to tak vypadat, ale je to teda budoucnost nepěkná, která se mi nelíbí. Někdo říká, že bysme si
na ni měli zvykat, já si na tohle rozhodně zvykat nechci, ale je fakt, že zatímco dříve jsme ten čas mezi
jednotlivými útoky počítali na dny, tak teď už to začíná vypadat, že to bude na hodiny a otázkou je, co
se bude dít dál.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Není to jenom takové jednoduché strašení, teď je to několik dnů za sebou a my budeme říkat - tak,
pozor teď to může být každou chvíli a už to budeme počítat na ty hodiny jenom.
Martin LANK, místopředseda poslaneckého klubu strany /Úsvit-NK/
-------------------Pokud je to strašení, tak ale rozhodně tím nestraším já, to se musíte zeptat těch autorů těch atentátů,
protože evidentní je, že něco se tam spustilo a otázkou je, jestli se tohle to dá ještě vůbec zastavit a
jestli se to dá zastavit dříve, než se něčeho podobného třeba dočkáme nedej bože i u nás.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Pane Svobodo, to je budoucnost Evropy?
Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí /KDU-ČSL/
-------------------To, co se děje, je silné varování a výzva k tomu, co máme udělat, chránit vnější hranice Evropské unie
společnou vojenskou mísí Severoatlantické aliance a Evropské unie na březích těch států, odkud
lidé migrují nelegálně k nám, nedopustit, aby se dostali na světové moře, aby se na ně nevztahovaly
mezinárodní úmluvy a udělat to i bez dohody s těmi státy, o které jde, například bez dohody s
Tureckem.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Říkáte uzavřít hranice, ano, posledních několik případů byli odmítnutí migranti, ale ve většině těch
útoků v předchozích měsících, řekněme, to byli lidé, kteří se narodili už v Evropě, ano, potomci
přistěhovalců, ale narodili se v Evropě, tam asi uzavření hranic moc nepomůže.
Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí /KDU-ČSL/
-------------------Přesně tak, ale já teď varuju předtím, aby se zastavil ten příliv dál. To je konkrétní krok, který můžeme
dnes udělat. My nemůžeme vystěhovat všechny muslimy nebo všechny lidi, kteří přišli z arabského
světa do Evropy a žijí tady a po několik generací to vystěhovat ven, to je bláhovost, to se zkrátka
nepodaří. Já mluvím o tom, co možné je, protože tento radikální krok se musí učinit. Je jasný. A druhá
věc, která je taky důležitá, je, že se nesmí dovolit, aby se demokracie rozložila tím, že budeme budovat
kulturu nenávisti, nenávisti jedné civilizace vůči druhé civilizaci, to vždycky vede nakonec k totalitě.
Nacisté postavili totality nenávisti vůči Židům, komunisti vůči vykořisťovatelům, třídní nenávisti, zkrátka
nenávist nesmí ovládnout Evropu, ani Českou republiku.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Pane Lanku, tohle je řešení budoucnosti?

Martin LANK, místopředseda poslaneckého klubu strany /Úsvit-NK/
-------------------Já souhlasím s tím, že je potřeba chránit hranici, akorát se obávám, že na ochranu té evropské hranice
už je zkrátka pozdě, protože my si musíme v první řadě začít chránit evidentně svoji vlastní, abychom
měli jasný přehled, kdo k nám přichází, kdo to je, jakou má minulost a tak dál, protože tady už to zaznělo,
to, co mají v současné době v Německu nebo ve Francii, tak to už jsou v řadě případů potomci těch
imigrantů, rodilí Němci, rodilí Francouzi a jak je chcete nějakým způsobem deportovat, to je samozřejmě
asi těžké. Tady je problém, že Evropa vlastně sklízí to, co tady zasely ty velké země typu Německa,
Francie a jejich koloniální minulost, ať už se to týká Alžířanů ve Francii nebo Turků do Německa, kteří
si je tam vlastně tahali, když to tak řeknu, jako levnou pracovní sílu. Desítky let na tom vydělávali a
teďka v okamžiku, kdy s tím mají problém, tak teďka říkají - tak o ten problém už se s vámi ostatní
členské země v Evropě chceme podělit, a já si myslím, že tohle to je poměrně nefér a já se o tento
způsob dělit teda, nebo o toto se dělit nechci.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Těch posledních několik útoků jsou, řekněme, samostatní útočníci. Jsou možnosti a postupy, jak těmto
tragédiím bránit ve vztahu k lidem, kteří si někde v garáži vezmou nůž a jdou zabíjet, pane Lanku?
Martin LANK, místopředseda poslaneckého klubu strany /Úsvit-NK/
-------------------Co se týče takzvaných těch osamělých vlků anebo útoků obecně na ty takzvané měkké cíle, tak tam
stoprocentní účinná prevence prostě neexistuje. Je to fakt, je to fakt, který se asi mnoha lidem nemusí
líbit, ale prostě je to tak. Když chcete udělat nějaký sofistikovaný útok, tak se předpokládá, že tam bude
nějaké dlouhodobé plánování a je tam třeba i větší, a bude to delší dobu trvat a bude větší šance třeba
pro ty tajné služby, aby něco podchytily a zjistily, že se něco děje. Pokud je to nějaký takovýhle osamělý
vlk, nějaký ten radikál, tak já se obávám, že tou jedinou možností je zkrátka to, co říkám dlouhodobě,
ozbrojená veřejnost, protože zkrátka si musíme uvědomit, že policie a zvlášť třeba zásahová jednotka
prostě nebude na místě toho útoku hned, bude to trvat, když to půjde dobře, 10-15 minut, ale to už
může být po všem. Kdežto nějaký občan, který je aktivní a ovládá zbraň, tak pokud na tom místě bude,
tak to může dopadnout jinak, nemusí, ale ta šance, že to dopadne jinak, je tam určitě velká.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Pane Svobodo, ozbrojování veřejnosti?
Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí /KDU-ČSL/
-------------------V žádném případě, to není cesta. Stát musí zachránit naši společnost a musí to umět stát, zpravodajské
služby, policie, případně armáda. Ozbrojovat domobranu a ozbrojovat lidi podle mě není cesta. To je
jen populistické gesto a stejně tak se mýlí pan Lank, když říká, že se nemá chránit vnější hranice
Evropské unie, to se musí udělat. Tím se chrání i česká hranice, protože, pokud bude těch migrantů
stále víc a víc, myslím těch nelegálních v Evropě, tak žádný plot je nezastaví, to znamená, že musí být
tato chráněná hranice, musí být vojenskou misí Severoatlantické aliance a Evropské unie a
domobrana není cesta. Za obranu naší země odpovídá stát, státní orgány, policie, armáda, ale ne
domobrana, to v žádném případě.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------A je to reálné v případě těchto osamělých útočníků, tenhle z Francie, ten dnešní, ten dokonce byl pod
kontrolou s elektronickým náramkem, a přesto zabíjel.
Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí /KDU-ČSL/
-------------------Tak samozřejmě, že to se stalo, je to tragédie a je to odsouzení hodné, je to odporný trestný čin, nicméně
to je zase úkol, opakuji znovu, pro státní orgány, protože nevěřím na to, že když ozbrojím lidi, že se
stane něco lepšího. Zkrátka nemůže stát sejmout ze sebe odpovědnost za naši bezpečnost, to je úkol
státu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Názor jasný. Pánové, bavíme se o terorismu nebo o útoku nemocných lidí, šílenců, kteří si třeba vyřizují
osobní účty, i to může být v pozadí některých těch útoků z minulosti, pane Lanku?
Martin LANK, místopředseda poslaneckého klubu strany /Úsvit-NK/
-------------------Já s dovolením zareaguji, já jsem rozhodně neřekl, že není třeba chránit vnější hranici, to je potřeba
také chránit a jenom říkám, že už to ...
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Vy jste zavřel i tu českou hranici.
Martin LANK, místopředseda poslaneckého klubu strany /Úsvit-NK/
-------------------Ale co se týče těch zbraní, tak, pokud mi někdo říká, že nepotřebujou ...
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Ne, ne, já bych chtěl, co se týče toho terorismu, terorismus nebo útoky šílenců, tudíž kriminální činy?
Martin LANK, místopředseda poslaneckého klubu strany /Úsvit-NK/
-------------------Pokud někdo něco takového udělá, tak je to rozhodně psychicky nemocná osoba a je v podstatě jedno,
jaká je její motivace. A s tím souvisí, já se omlouvám, ale s tím opravdu souvisí ty zbraně. Pokud mi
někdo řekne, že nepotřebuju mít ozbrojenou veřejnost, protože mám policii, tak já říkám - tak si
vezměte moji lékárničku z auta, protože máme záchrannou službu. Tady je fakt, že než ta záchranka
přijede k místu nehody, tak i laik s tou lékárničkou může zachránit ten lidský život. Ano, může i svým
způsobem i svojí neodbornou pomocí někdy ublížit, ale ta šance, že pomůže, je tam velká, a u těch
zbraní je to úplně to samé. A neříkám plošně vyzbrojovat každého, ale měl by mít tu možnost ten občan,
který ty nároky splňuje.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Pane Svobodo, nesype se do jednoho pytle terorismu všechno, co s terorismem třeba vůbec nesouvisí?
Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí /KDU-ČSL/
-------------------Samozřejmě sype, je to, a odborně to takto nemá být, máme mít odvahu přesně identifikovat ten trestný
čin, který je teroristický a ten, který nemá teroristický charakter, ale pro veřejnost se to těžko
vysvětluje a veřejnost bude vnímat všechny ty útoky jako součást jednoho nového jevu, i to, co se
odehrálo v posledních dnech, nám ukazuje, že ty trestné činy spáchali různí lidé s různou motivací
včetně samozřejmě těch, kteří se hlásí k Islámskému státu, takže to bude, to je úkol pro stát a pro
veřejnost, aby se vysvětlovalo, o jaký trestný čin v tom kterém případě jde. A opakuji znovu, je to úkol
státu a nevěřím na to, že když rozdám lidem pušky, že je něco vyřešeno.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------V tomto smyslu jasný názor bezpečnostního odborníka Lukáše Dyčky.
Lukáš DYČKA, bezpečnostní analytik, Univerzita obrany /Studio 6, 26. 7. 2016/
-------------------Já bych měl velký problém ty poslední útoky nazvat terorismem, respektive ony samozřejmě mají
některé rysy, hlavně ten, který se přihlásil k Islámskému státu, ale když to vztáhneme na ty tři německé
útoky plus dokonce i ten útok ve francouzském Nice, tak mnohem více než terorismus je to spíš
kriminální akt, kde všichni ti jejich aktéři, všichni ti útočníci v podstatě řešili nějakou vlastní frustraci,
nějakou vnitřní frustraci. U toho Francouze se dokonce mluví o tom, že se snad bleskově radikalizoval
za 8 dní, to je podle mě úplná hloupost, za 8 dní vám nenaroste ani plnovous, natož, abyste byl schopný
přijmout nějaké radikální myšlenky.

Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Vidíte, pánové, my se tady teď bavíme o jednoznačné souvislosti migrace - terorismus. Není to skutečně
zjednodušování? Není to jenom vlastně vhodné propagandistické využití celé věci ze strany Islámského
státu, pane Lanku?
Martin LANK, místopředseda poslaneckého klubu strany /Úsvit-NK/
-------------------Tak ten Islámský stát by samozřejmě a předpokládám, že on má schopné v uvozovkách PR, tak, kdyby
to nevyužil. Na druhou stranu ta souvislost s tou migrací tam nepochybně je a nemusí to být nutně
jenom s tou migrací, která je teďka aktuální v té migrační vlně, o které se bavíme. To můžou být opravdu
následky té migrace z těch předchozích téměř desítek let a jednoznačně nezvládnuté integrace. Ono je
ale otázkou, jestli v tomto případě ta integrace je vůbec nějakým způsobem zvládnutelná, protože tady
jde o střet dvou kultur a ti lidé, kteří sem přichází, tak je to opravdu úplně odlišné prostředí, úplně odlišné
zvyky, těžko se na ně zlobit, oni v tom vyrůstají, oni to berou jako normální, ale problém je v tom, že oni
si tu kulturu berou s sebou sem a nechtějí se přizpůsobovat té naší.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Ale zase třeba Německo ukázalo, že integrovat umí, až na několik posledních případů z minulého týdne,
tam problémy léta nebyly.
Martin LANK, místopředseda poslaneckého klubu strany /Úsvit-NK/
-------------------Léta nebyly, otázkou je, jestli třeba tohle to mohl být nějaký nový impuls a jenom čekali na to, až přijde
třeba nějaký šikovný imám anebo budoucí /nesrozumitelné/, že mají nějaké zázemí někde v zahraničí
a že mají za co bojovat, to těžko, těžko soudit, ale tady je opravdu problém v tom, že se připustilo zvlášť
na tom Západě, aby vznikaly ucelené komunity, kde zkrátka platí úplně jiná pravidla, než platí ve zbytku
západního, západního světa a s tímto pak vzniká opravdu poměrně zásadní problém, protože tam je
velice výhodné prostředí, řekněme, podhoubí pro ty, kteří se zkrátka nechtějí chovat tak, jak my bysme
si tady na Západě představovali.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Pane Svobodo, integrace, je to reálná záležitost a některé státy to tudíž dělají špatně, anebo integrace
v podstatě nepřipadá v úvahu i z těch důvodů, které pan Lank zmínil?
Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí /KDU-ČSL/
-------------------Tak o integraci se musíme neustále snažit a podle mě je to úkol veřejné moci. Nikdo, kdo je i legálně
na území Evropy, nemá nárok na pobyt v Evropě, pokud v jeho zemi je bezpečno. Pokud žádá o azyl,
tak podle mě veřejná moc mu klidně může říct - budeš žít v Třebíči, v této ulici a jenom za těchto
podmínek dostaneš nějakou sociální dávku. Jakmile se hneš z Třebíče, tak tě pošleme zpátky, i když
se v Sýrii střílí. Zkrátka musí to vzít do rukou veřejná moc. Nemůžeme zakládat lidové milice typu KSČ
a tady ozbrojovat nějaké lidi, aby to řešili. To musí řešit veřejná moc a veřejná moc se nesmí bát
administrativně řídit ty, kteří se pohybují po Evropě, a to je úkol veřejné moci.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Pojedeš do Sýrie, i když se tam střílí, ale to asi narazíme na mezinárodní právo nebo ne, pane
Svobodo?
Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí /KDU-ČSL/
-------------------No, nenarazíme - jestliže někdo mi říká - já žádám o azyl, a já mu řeknu - ano, můžeš být v Evropě,
protože se v Sýrii střílí, dobře, ale budeš v Třebíči v ulici Karla Havlíčka Borovského, netuším, jestli tam
taková ulice je a jakmile se hneš, tak mi říkáš, že ti nezáleží na azylu v Evropě a potom půjdeš zpátky.
To je možné, to je možné, protože, když si porovnáte mezinárodní úmluvy i českou ústavu, doporučuji
její studium, i českým ..., zákonu o nabývání a pozbývání státního občanství, toto možné je.

Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Pane Lanku?
Martin LANK, místopředseda poslaneckého klubu strany /Úsvit-NK/
-------------------No, já nejsem ani úplně rád, že pan Svoboda zvolil Třebíč, protože na Vysočinu bych to fakt jako netahal
k sobě domů, ale budiž, dobrá.
Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí /KDU-ČSL/
-------------------Ne, říkal jsem jenom příklad.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Anonymizujme to konkrétní místo, ale pojedeš zpátky do Sýrie, to je ta podstata té mé otázky.
Martin LANK, místopředseda poslaneckého klubu strany /Úsvit-NK/
-------------------Pokud už bysme nějakým způsobem bysme akceptovali, že tady budeme nějaké azylanty přijímat, tak
to opravdu musí být za přísně specifikovaných podmínek a já se přiznám, že já třeba vůbec nemám
žádnou velkou radost z toho, co teďka oznámila vláda, že přijmeme dalších 80 lidí ze Sýrie, protože já
zkrátka nevěřím tomu, že se tito lidé dají důkladně a zodpovědně prověřit, abysme věděli ...
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Proč ne?
Martin LANK, místopředseda poslaneckého klubu strany /Úsvit-NK/
-------------------Tak potřebujete proto jednat, musíte vědět, kdo to je. Oni si samozřejmě můžou vymyslet, co chtějí,
nebo budou mít třeba turecké pasy. V dnešní době v Turecku s pravostí dokladů je to vcelku
jednoduché získat falešný pas v Turecku není nic složité, anebo je tam pak potřeba třeba, aby
spolupracoval nějakým způsobem režim toho Bašára Asada v té Sýrii, aby se dala zjistit ta minulost
těch lidí a já se obávám, že tohle to jsou pro české tajné služby téměř nadlidské úkoly.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Pane bývalý ministře zahraničí, je reálné, je možné důvěryhodně prověřit těch 80 lidí, kteří by měli přijít
ze Sýrie do Česka?
Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí /KDU-ČSL/
-------------------No, já jsem přesvědčen, že to možné je. Tak to bychom potom museli rozpustit naše zpravodajské
služby a poslat je třeba hrát ochotnické divadlo. To já mám zase velkou důvěru v to, že zpravodajské
služby jsou schopny prověřit, protože to je státní orgán, který má fungovat. V tomto ohledu já bych
českému státu věřil.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Pochybnost tedy nemáte, 80 lidí nebude problém přijmout v České republice?
Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí /KDU-ČSL/
-------------------No, že nemám pochybnost, ale musím důvěřovat českému státu, to znamená, já nemůžu souhlasit s
tím, co říká pan Lank, že by tady zřídil znova milice nebo něco takového.
Martin LANK, místopředseda poslaneckého klubu strany /Úsvit-NK/
--------------------

Já si nejsem jistej, že bych něco takového říkal. Já si myslím, že je potřeba ...
Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí /KDU-ČSL/
-------------------No, ozbrojení, to udělali, KSČ ozbrojila lidi, dělnickou třídu a zřídila Lidové milice, to je váš návrh.
Martin LANK, místopředseda poslaneckého klubu strany /Úsvit-NK/
-------------------Ne, já si myslím, že vy mně, pane Svobodo, buďto nerozumíte nebo rozumět nechcete.
Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí /KDU-ČSL/
-------------------Rozumím, rozumím vám.
Martin LANK, místopředseda poslaneckého klubu strany /Úsvit-NK/
-------------------Tady je buďto, tady je potřeba samozřejmě, aby fungovaly tajné služby, aby fungovaly, aby fungovala
policie a tak dále, ale jako doplněk jakoby by měli mít čeští občané možnost, pokud splní přísně dané
podmínky a naše zákony o zbraních a střelivu jsou jedny z nejlepších, které jsou v Evropě a jedny z
nejpřísnějších, tak, aby tito lidé měli mít možnost se v případě potřeby adekvátně bránit a ne, abychom
tady přijímali nějaké nesmysly, které nám sem chce implementovat Evropská komise, to je jediné, co
já chci říct.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Martin Lank, Cyril Svoboda, pánové, oběma díky za účast v Událostech, komentářích. Na shledanou.
Martin LANK, místopředseda poslaneckého klubu strany /Úsvit-NK/
-------------------Děkuji za pozvání. Na shledanou.
Cyril SVOBODA, bývalý ministr zahraničí /KDU-ČSL/
-------------------Děkuji.

