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25. července informovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, že Česká republika přestane 
dorovnávat penze lidem, kteří v době Československa pracovali na Slovensku a v současnosti z tohoto 
důvodu dostávají nižší penzi. MPSV reagovalo na rozhodnutí soudního dvora Evropské unie.  

25. července zahájila správa Národního parku Šumava kácení kůrovcem napadených stromů v oblasti 
Modravy v lokalitě na Ztraceném u Ptačího potoka. Proti kácení kůrovcem napadených stromů 
protestovali ekologičtí aktivisté z Hnutí Duha, proti kterým zasahovali policisté z Plzeňského kraje. Jan 
Stráský už dříve situaci komentoval sdělením, že aktivisté porušují zákon o ochraně přírody. Situace 
začala být v následujících dnech dramatická, neboť někteří aktivisté se začali přivazovat ke stromům. 
Na celý průběh akce dohlíží policejní inspekce. Při jednání s  ředitelem NPŠ nebyla nalezena shoda. Ve 
středu bylo na místě téměř 60 aktivistů, policie je sice postupně z  lesa vyváděla, ovšem ti se následně 
vraceli zpět. Aktivisté blokují lokalitu od 15. července. 28. července se aktivisté začali zavěšovat do 
korun stromů, snaží se zamezit či alespoň ztížit dřevorubcům těžícím v  lokalitě u Modravy práci. 29. 
července nahlásil anonym, že v lokalitě, ve které se kácí stromy z důvodu kůrovcové kalamity, je 
bomba. Účastníci sice místo opustili, nicméně je předpoklad, že ekologičtí aktivisté budou v  blokádě i 
nadále pokračovat. 

25. července představila ČSSD plán boje proti korupci. Místopředsedkyně ČSSD a bývalá nejvyšší 
státní zástupkyně Marie Benešová považuje obnovení důvěry veřejnosti za klíčové a domnívá se, že 
opětovné získání důvěry u občanů ČR bude největším problémem.  

25. července odložilo Státní zastupitelství trestní oznámení na předsedu Věcí veřejných a poslance 
Radka Johna kvůli jeho slibu o vracení poslaneckých náhrad. Dle státního zástupce není nesplnění 
předvolebního slibu trestně postižitelné, zhodnocení předvolebních slibů je plně na voličích.  

26. července informovalo Ministerstvo financí, že na tzv. povodňové dani získá do státního rozpočtu 
čtyři miliardy korun. Na financování povodňových škod přispívá každý, jehož měsíční příjem je více 
než 9800 Kč hrubého. 

29. července dostala pražská kriminálka od státního zastupitelství v  Praze 7 stanovisko k vysokým 
statisícovým mimořádným odměnám, které koncem roku vyplatil svým podřízeným Radek John ve 
funkci tehdejšího ministra vnitra. Dle názoru státního zastupitelství „se nejedná o trestný čin, i když 
vyplacené odměny byly přinejmenším nemorální“. 

29. července zveřejnila společnost Factum Invenio model voleb do Poslanecké sněmovny PČR, podle 
kterého by se vítězem voleb stala ČSSD (73 mandátů), KSČM a ODS (shodný počet 39 mandátů) a TOP 
09 (33 mandátů). Levicová koalice by ve Sněmovně měla většinu. Místo Věcí veřejných by zaujali 
Zelení a KDU ČSL. Roste podpora menších politických stran. Dotazování proběhlo na reprezentativním 
vzorku 904 občanů ĆR ve věku od 18 let. Předpokládaných voleb by se zúčastnilo 55, 5 % 
oprávněných voličů. 

Telegraficky:  

 29. července zveřejnila Strana práv občanů-ZEMANOVCI, že od pondělí začíná petiční akci za 
přímou volbu starostů, primátorů, hejtmanů a prezidenta.  

 29. července přiletěl do Prahy americký astronaut Andrew Feustel. Přivezl výtvarníku Zdeňku 
Milerovi postavičku Krtečka, která s ním putovala při letu do vesmíru. 


