
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí pan poslanec Lubomír 

Volný. 

  

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším 

prostřednictvím k vám samotnému. Pan Marian Bojko se nemusí stydět, protože on 

není členem zkorumpované politické partaje, která si nazvrací do úst, kdykoliv jde 

o to, že by mohla přijít o své socanské posty ve vládě. Vy jste tady už několikrát 

předvedli, jací jste vy socani zbabělci a pokrytci - 

  

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, buď budete hovořit k věci, 

nebo vás vypnu. 

  

Poslanec Lubomír Volný: Já budu hovořit, jak já chci. Jsem zvoleným zástupcem 

lidu! Nepřerušujte mě! 

  

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Buď budete mluvit k věci, nebo vás vypnu! 

  

Poslanec Lubomír Volný: Tak já si půjdu sednout k vám na klín a řeknu vám to 

rovnou do vašeho mikrofonu. (Oživení v sále, někteří poslanci bouchají do lavic.) 

Takže... (Otáčí se k předsedajícímu.) Já tam přijdu! 

  

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: No tak to přijďte. 

  

Poslanec Lubomír Volný: Takže jestli se tady někdo má za co stydět, tak jste to 

vy! My víme, jak se vám říká v Karviné. Hanzel desítka. Proč? Hanzel, to je vaše 

jméno a desítka - (Předsedající vypnul mikrofon. Poslanec Volný přechází od 

řečnického pultu k místu řídícího schůze.) 

  



Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Komedie v přímém přenosu. Tak poprosím, 

aby sem přišla ochranná služba. (Poslanec Volný si naklonil mikrofony k sobě 

a tlačítkem si je zapíná. Snaží se promluvit:) 

  

Poslanec Lubomír Volný: Takže, pane Hanzele desítko - (Mikrofon mpř. Hanzel 

vypnul. Oba jmenovaní se přetlačují o mikrofon a jeho ovládání.) Pane Hanzele 

desítko, takhle mě určitě neumlčíte! Jasné? (Na pomoc přibíhá poslanec Chvojka, 

vypíná mikrofon a je poslancem Volným hrubě odstrčen. Poslanec Volný si 

mikrofon opět zapnul a hovoří:) Já jako volený zástupce lidu mám právo se 

vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec! Jasné? (Mikrofon opět vypnut. 

Poslance Volného se snaží odtáhnout poslanec Veselý, přibíhají i další poslanci, 

stejně tak ochranná služba. Poslanec Volný se ohnal pěstí po jednom z přítomných, 

následuje přetahování se. Posl. Volný opět hovoří:) Takže já jsem vás varoval... 

(Poslanec Volný je vyváděn ze sálu za doprovodu ochranné služby, mpř. Hanzel 

opouští místo předsedajícího.) 

  

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: (Po chvíli se na místo řídícího schůze vrací.) 

Vyhlašuji pauzu 15 minut do 16.45 hodin. A poprosím, aby se tady udělal pořádek. 

Děkuji. 

  

(Jednání přerušeno v 16.28 hodin.) *** 

 


