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že v ní vy i vaše děti prožijete zbytek života.
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Za TOP 09 

1968
2016

www.top09.cz   |   facebook.com/top09cz   |   twitter.com/top09cz

Miroslav Kalousek
předseda

František Laudát
předseda poslaneckého klubu



BERÁNEK Miroslav (* 8. 3. 1952 Kolín, † 10. 9. 1968 Praha)  
Tiskařský učeň. Postřelen opilým sovětským vojákem v Opletalově ulici v Praze.

HANUS Josef (* 12. 4. 1898, † 21. 8. 1968 Praha) Důchodce. Zastřelen ve svém bytě nedaleko rozhlasu.

HNULÍK Vladimír (* 16. 10. 1949 Kolín, † 21. 8. 1968 Praha) Student. Zastřelen u rozhlasu. 

CHAROUSKOVÁ Marie (* 25. 10. 1942 Otryby – Podveky, okr. Kutná Hora, † 26. 8. 1968 Praha)  
Pracovnice Výzkumného ústavu zemědělského. Postřelena na Klárově. 

KADEŘÁBKOVÁ Bedřiška (* 14. 9. 1898 Praha, † 27. 8. 1968 Praha) Důchodkyně. Sražena tankem na Smíchově. 

KADLEC Milan (* 26. 9. 1947, † 21. 8. 1968 Praha)  
Nástrojář Dopravního podniku hl. m. Prahy. Sražen nákladním vozidlem u rozhlasu. 

KLAPKA Jiří (* 2. 7. 1940, † 21. 8. 1968 Praha) Skočil z okna hořícího domu ve Vinohradské ulici. 

KRAHULEC Jindřich (*31. 7. 1948, † 21. 8. 1968 Praha) Povoláním průvodčí ČSD. Zastřelen na Karlově náměstí. 

KUBEŠ Jaroslav (* 10. 9. 1949 Praha, † 21. 8. 1968 Praha) Kuchař. Sražen nákladním vozidlem u rozhlasu. 

LAITA Ivan (* 15. 5. 1950 Praha, † 21. 8. 1968 Praha)  
Automechanik. Zasažen střepinou z vybuchlého sovětského tanku poblíž rozhlasu.

LAMPER Milan (* 17. 7. 1949, † 21. 8. 1968 Praha) Stavební dělník. Zastřelen u rozhlasu v Praze. 

MÁLEK Miroslav (* 16. 6. 1945, † 21. 8. 1968 Praha)  
Zasažen střepinou, která odlétla od vybuchlého sovětského tanku poblíž rozhlasu. 

NĚMEC Karel (* 7. 11. 1952 Praha, † 24. 8. 1968 Praha) Učeň. Zastřelen u podolské vodárny.  

NOVÁK František (* 22. 12. 1922 Nová Hospoda, okr. Praha-východ, † 27. 8. 1968 Želivec, okr. Praha-východ) 
Kadeřník. Přejet sovětským tankem. 

NOVÁK Jaroslav (* 1. 5. 1942 Gottwaldov, dnes Zlín, † 21. 8. 1968 Praha)  
Stavbyvedoucí. Zasažen střepinou, která odlétla od vybuchlého sovětského tanku poblíž rozhlasu. 

PARIŠEK Karel (* 6. 8. 1953 Praha, † 24. 8. 1968 Praha) Učeň. Zastřelen u podolské vodárny.  

PŘÍHODA Zdeněk (* 27. 11. 1941 Praha, † 21. 8. 1968 Praha)  
Stavební dělník. Sražen tankem v Černokostelecké ulici v Praze 10. 

REICHL Josef (* 3. 10. 1945, † 21. 8. 1968 Praha) Závozník. Sražen nákladním vozem u rozhlasu.   

ŘEPA Bedřich (* 13. 9. 1909, † 21. 8. 1968 Praha) Postřelen v Mánesově ulici.    

SADÍLEK Václav (* 13. 3. 1924, † 21. 8. 1968 Praha) Spojový dispečer. Sražen nákladním vozem u rozhlasu.  

SOKOL František (* 29. 12. 1888 Kostelec, okr. Chrudim, † 31. 8. 1968 Praha)  
Důchodce. Zraněn sovětskou vojenskou cisternou na silnici mezi Radonicemi a Satalicemi.    

ŠVEC Jaroslav (* 11. 2. 1924 Hradec Králové, † 21. 8. 1968 Praha) Vedoucí úseku v podniku Železniční stavby Praha.   

VESELÁ Božena (* 16. 12. 1894 Křížová, okr. Havlíčkův Brod, † 21. 8. 1968 Dolní Kralovice)  
Trafikantka. Rozdrcena sovětským tankem ve své trafice.

WINTER Zdeněk (* 10. 6. 1947 Praha, † 21. 8. 1968 Praha)  
Dělník. Sražen sovětským tankem při jízdě na motocyklu v Černokostelecké ulici v Praze.

Ctíme památku lidí, kteří položili  
život za naši svobodu.

Ztrácíme svobodu, za kterou  
jiní umírali. Zastavme to! 

Novela shromažďovacího zákona
Policie získala pravomoc rozpustit shromáždění a úředník 
kompetenci svévolně přesunout akci na úplně jiné místo. 

Cenzura internetu
Úředníci ministerstva financí budou moci sami bez 
rozhodnutí soudu zablokovat některé webové stránky. Zákon 
o hazardních hrách znamená omezení svobody internetu. 

Prolomení domovní svobody  
kvůli zbrani
Novela zákona umožní policii v případě podezření odebrat 
vlastníkovi legálně drženou zbraň přímo v jeho domácnosti 
i bez souhlasu soudu. 

Prolomení domovní svobody  
kvůli topení
Novela zákona umožní úředníkům kontrolu topeniště přímo 
v domácnostech.

Pokuta za urážku úřední osoby
Novela zákona o přestupcích mnohonásobně zvyšuje pokuty 
za znevážení postavení úřední osoby nebo i za sdělení 
nepravdivého údaje. 

Nasazování prostorových odposlechů 
Policií ČR
I bez souhlasu soudu v současné době policie nasazuje 
prostorové odposlechy.  Ty jsou totiž na rozdíl od odposlechů 
telefonů mnohem méně regulovány.

Kontrola veřejnoprávních médií
Novelou zákona získal NKÚ pravomoc kontrolovat 
veřejnoprávní Českou televizi a rozhlas, přičemž v čele 
Nejvyššího kontrolního úřadu jsou politiky volené osoby. 

Elektronická evidence tržeb
Sbírání citlivých údajů o podnikání, nadměrná finanční zátěž 
pro podnikatele a zbytečná byrokracie, která nepřinese 
slibovaný větší výběr daní.

Kontrolní hlášení DPH
Všichni plátci DPH musí měsíčně (čtvrtletně) předávat 
Finančnímu úřadu data z každého daňového dokladu, včetně 
strategických údajů o svém podnikání. 

Zákon o prokazování původu majetku
Důkazní břemeno přenesl stát na občana. Stát míří selektivně 
na nepohodlné občany, v zákoně je princip retroaktivity. 

Omezení prodejní doby
Stát chce zákazem prodeje o svátcích v některých obchodech 
rozhodovat o tom, kdy a kam budeme chodit nakupovat. 
Zákon omezí svobodu podnikatelů i občanů. 

Povinný poslední rok v mateřské škole
Zákon dává rodičům povinnost poslat děti na poslední rok do 
mateřské školy, jinak jim hrozí sankce. 

Národní registr hrazených  
zdravotních služeb
Na každého z nás bude stát už od narození sbírat údaje 
nejen o čerpání zdravotních služeb z veřejného zdravotního 
pojištění, ale zejména detailní údaje o zdravotním stavu, i o 
těch nejintimnějších skutečnostech. 

Příprava trestného činu krácení daní
Nově zavedené ustanovení dopadne negativně především na 
poctivé podnikatele. Není jasně vymezeno, co je ještě daňová 
optimalizace a co příprava krácení daní. 

Registr sportovců, klubů a trenérů
Každého organizovaného sportovce, včetně dětí, bude stát 
nově registrovat. Je to zásah do svobody spolků. 

Trestní odpovědnost právnických osob
Novela přináší neodůvodněné rozšíření výčtu trestných činů, 
kterých se může podnikatel či firma dopustit, například trestný 
čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, 
trestný čin pomluvy. Ten může být zneužit k zastrašování 
vydavatelů nebo ke konkurenčnímu boji. 

Centrální registr bankovních účtů              
Všechny bankovní účty budou vedeny v registru, kam bude 
mít přístup policie a úřady státní správy. 
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