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NÁKAZA V OBCÍCH PLÁN ROZVOLNĚNÍ POČTY OČKOVANÝCH
VZPOMÍNKY – NEJSME JEN

ČÍSLA
KAPACITA LŮŽEK A
HOSPITALIZOVANÍ

„Michal Hašek se fotí s vlajkou 'Doněcké lidové republiky', což je
ekvivalent pro ruské mužiky nenávidící Ukrajinu, a ve volném čase
také rád pozdraví Noční vlky. V hybridní válce s Ruskem prostě
„ideální” kandidát na náměstka ministra vnitra,” napsala na Twitter
šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Markéta Pekarová Adamová

V hybridní válce s Ruskem ideální. Opozice
připomíná Haškovi focení s Nočními vlky

Dnes 16:31
Klára Beranová, Novinky

Negativní ohlasy vzbudilo u části politického spektra jmenování Michala Haška náměstkem ministra vnitra.
Kritici někdejšímu úspěšnému regionálnímu politikovi připomínají to, že veřejně lhal, i někdejší focení pod
vlajkou neuznané Doněcké lidové republiky.
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„Po dnešku už je mi ta jednotná řeč @CSSD po sjezdu jasná! Ministr vnitra a zahraničí v jedné osobě vyhošťuje, jeho
náměstek vítá,” napsal šéf lidovců Marian Jurečka v narážce na slova, jimiž předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček
vysvětloval nedávnou rošádu na ministerstvu zahraničí.

Hašek se vrací, bude dělat Hamáčkovi náměstka
Domácí

I v jejím důsledku Hašek na resort vnitra přichází. Z čela diplomacie byl nejprve na popud Hamáčka odvolán Tomáš Petříček
(ČSSD), poté resort vedl chvíli Hamáček, aby se následně této funkce ujal náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek (ČSSD).
Hašek nyní přebírá Kulhánkův post.

Hamáček uvedl, že se Hašek nevrací do volených funkcí a že podstoupí bezpečnostní prověrku.

Další politici v této souvislosti připomínají náklonnost Michala Haška k prezidentovi Miloši Zemanovi.

„Potřebuje někdo ještě nějaký důkaz, že současná vláda je vládou Miloše Zemana,” reagoval šéf ODS Petr Fiala.

Markéta Pekarová Adamová
@market_a

Michal Hašek se fotí s vlajkou "Doněcké lidové republiky", 
je ekvivalent pro ruské mužiky nenávidící Ukrajinu a ve 
volném čase také rád pozdraví Noční vlky. V hybridní válce
Ruskem prostě "ideální" kandidát na náměstka ministra vn

Ne, na to se fakt nebudeme jen dívat.
2:34 PM · Apr 27, 2021
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Marian Jurečka
@MJureka

Po dnešku už je mi ta jednotná řeč @CSSD po sjezdu jasná
Ministr vnitra a zahraničí v jedné osobě vyhošťuje, jeho 
náměstek vítá.  

Čemu na tom nerozumíme?
3:17 PM · Apr 27, 2021
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Petr Fiala
@P_Fiala

Potřebuje někdo ještě nějaký důkaz, že současná vláda je 
vládou Miloše Zemana?

Hašek se vrací, bude dělat Hamáčkovi náměstka - No
Náměstkem na ministerstvu vnitra se po odchodu 
Jakuba Kulhánka (ČSSD) na ministerstvo zahraničí sta
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Situaci okomentoval i bývalý poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek. „Po panu (dnes ministru) Kulhánkovi se náměstkem na
vnitru stal pan Michal Hašek. Dobrá zpráva: Vláda je konzistentní. Špatná zpráva: Spousta naivů se domnívá, že tato vláda
odporuje Zemanovi, že s ním nesouzní. Hašek jim to jistě potvrdí,” napsal na sociální síť.

Část straníků se bouří kvůli zvolení Haška volebním manažerem
Domácí

Výměna zjevně nenadchla ani všechny sociální demokraty. „Kritiku Michala Haška nejen jako volebního manažera ČSSD
jsem vyjádřil už před sjezdem. Jeho stoupající vliv na vedení strany je zřejmý a jmenování náměstkem na ministerstvu vnitra
to jen potvrzuje a ani nepřekvapuje,” reagoval na úterní personální změnu bývalý šéf diplomacie Tomáš Petříček.

Ministr vnitra Hamáček na dotaz Novinek, zda se podle něj kvůli Haškově minulosti jedná o správnou personální změnu v
době, kdy rezonuje kauza Vrbětice, nereagoval.

Hašek se družil s Nočními vlky pod doněckou vlajkou. Schvaluje anexi Krymu? ptají se kolegové
Domácí

Hašek patřil dlouhá léta k nejvýraznějším postavám sociální demokracie. Po volbách do Sněmovny v říjnu 2013 byl ale
jedním z aktérů lánského puče, tedy schůzky části vedení ČSSD s prezidentem Milošem Zemanem.

Po ní se předsednictvo strany pokusilo odstavit tehdejšího předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku od vyjednávání o vládě. Hašek
tehdy proti sobě část veřejnosti popudil i lhaním v přímém přenosu, kdy tvrdil, že se žádná schůzka nekonala.

„Pokud udělal v minulosti chyby, tak to považuji za věc uzavřenou. Zakopnout může každý. Je lidské dát možnost mu znovu
vstát, nelidské je do něho kopat,“ řekl Hamáček k novému náměstkovi.

301 24 Share this Tweet

Tomáš Petříček
@TPetricek

Kritiku Michala Haška nejen jako volebního manažera ČSS
jsem vyjádřil už před sjezdem. Jeho stoupající vliv na vede
strany je zřejmý a jmenování náměstkem na Ministerstvu 
vnitra to jen potvrzuje a ani nepřekvapuje.
3:19 PM · Apr 27, 2021
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