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Událost týdne:  
Dne 15. srpna se konal v Praze pochod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů a transsexuálů - Prague Pride. Svou účastí 

ho podpořila pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO 2011) a několik známých osobností. Proti jejich oslavě 

sexuální odlišnosti protestovala na Václavském náměstí hrstka odpůrců homosexuality. Necelá stovka lidí dnes 

prošla centrem Prahy také v Pochodu pro rodinu, který pořádali Mladí křesťanští demokraté. Záštitu nad 

pochodem převzali místopředseda vlády Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), kardinál Dominik Duka a pražský radní 

pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL). 

10. srpna řekl bývalý prezident České republiky Václav Klaus, že osobně vnímá současný nápor migrantů jako 

zcela zásadní nebezpečí. Podle něj by evropské země měly přijmout opatření na hranicích, která by příchodu 

uprchlíků zamezila. 

11. srpna neschválila pražská rada ani jeden z klíčových materiálů, které předkládal náměstek primátorky 

Matěj Stropnický (Trojkoalice/SZ). Problematiku pražských stavebních předpisů převzala místo Stropnického do 

gesce primátorka Adriana Krnáčová (ANO 2011). Trojkoalice už dřív uvedla, že by takový krok považovala za 

porušení koaliční smlouvy.  

11. srpna uvedl prezident Miloš Zeman, že Evropská unie by měla posílit ochranu svých vnějších hranic. 

Prezident to sdělil po schůzce s předsedy obou komor parlamentu. Pokud opatření nepomohou, měla by Česká 

republika kvůli migrační krizi posílit své hranice. Podle prezidenta připadá v úvahu i nasazení armády. 

12. srpna schválil Senát  novelu zákona o odpadech, která kromě jiného stanoví, jak budou sběrny 

bezhotovostně platit za výkup kovového odpadu. Novela umožní také zavedení kolektivního systému pro 

zpětný odběr použitých pneumatik. Tento systém by měl hlavně obcím usnadnit likvidaci starých pneumatik 

odvezených do sběrných dvorů. Řada senátorů toto opatření ale kritizovala a chtěla ho z novely vyřadit. 

Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. 

13. srpna řekl kardinál Dominik Duka, že chce ze Staré Boleslavy vytvořit duchovní centrum České republiky, 

které by lákalo k návštěvě desítky tisíc turistů z Čech i celé Evropy. Plánuje opravu obou staroboleslavských 

kostelů s přilehlými areály, vybudovat se má pivovar, restaurace, kulturní centrum či ubytovny. Celkové 

náklady by mohly představovat půl až miliardu korun, většinu mají pokrýt dotace z EU. 

13. srpna uvedli pražští zastupitelé klubu České pirátské strany (Piráti), že primátorka Adriana Krnáčová (ANO) 

neříkala pravdu, když tvrdila, že nový návrh pražských stavebních předpisů (PSP) připravil její sekretariát. Podle 

nich to dokazují tzv. metadata některých dokumentů. Návrh PSP od primátorky Krnáčové přijali radní v týdnu, 

zároveň zamítli návrh náměstka Matěje Stropnického (SZ/Trojkoalice) a odebrali mu pražské stavební předpisy 

z gesce. Piráti zveřejnili i zvukový záznam jednání rady.  

 
Telegraficky: 

 Dne 11. srpna navštívila manželka prezidenta Miloše Zemana Ivana Zemanová Afghánistán, kde se 

setkala s českými vojákyněmi, 

 dne 12. srpna oznámila média, že právníci vnučky Ferdinanda Peroutky a prezidentské kanceláře se 

nedohodli na smíru ve věci výroků Miloše Zemana na adresu slavného českého novináře.   
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