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RANTIŠEK ŠEBEJ

Koniec útlaku
na cestách!
V mene dobrej veci sa môže spojiť aj nezmieriteľné.
A ochrana šoférov pred brutalitou polície je dobrá vec,
o tom nemôže byť pochýb.

.p

reto prichádzajú so spoločnou zákonodarnou iniciatívou pod vedením strany ÁNO aj (vznikajúce) strany NIE a MOŽNO, teda celé alternatívne politické spektrum. V širokom strede, medzi vyhranenými ÁNO a NIE, vznikajú, popri strane MOŽNO, aj ďalšie subjekty
ako NEVIEM či UVIDÍME. V strede býva vždy tlačenica. Povráva sa tiež, že
sa od strany ÁNO chystá odtrhnúť stredovejšia frakcia ÁNO, ALE. Ale
k podstate veci. Poslanec ÁNO Mirko Valchárek, známy bobový pretekár,
zvolal v mene všetkých vymenovaných i zamlčaných subjektov tlačovku
pod heslom „Preč s policajným štátom, dosť bolo gestapa na cestách!“ Tu
je stručná správa o jej priebehu:
Mirko Valchárek (po privítaní novinárov a hostí): „Minister vnútra, ako
všetci vieme, zarytý nepriateľ všetkých vodičov/čiek, ktorí, ako všetci vieme,
sú liberáli, a preto sú ministrovi tŕňom v oku, prichádza s návrhom zákona,
ktorý umožní dávať nám vyššie pokuty, ruinovať nás pokutami, dokonca
nám brať vodičáky aj za také banálne priestupky, akým je povedzme zrazenie nejakého blbého chodca na prechode pre chodcov. Alebo za jazdu mizernou stopäťdesiatkou v uzavretej obci. Alebo za nevinných pätnásť poldecá42

kov. Celú krajinu, ako všetci vieme, pokreslil hrubými čiarami a zebrami pre
chodcov, všade, kde sme sa predtým mohli slobodne preháňať, sú uzavreté
obce. Chce z nás, vodičov motorových vozidiel, urobiť zločincov, chce nám
zobrať slobodu, cesty, benzín a určite aj autá. Vieme, čí záujem je za tým návrhom zákona. Viacerí z nás videli poradcov ministra vnútra na bicykli
a všetci vieme, koľko bicyklov parkuje pred ministerstvom. A všimli sme si aj
nápadne veľa chodcov, ktorí prichádzajú deň čo deň na ministerstvo. Pred
nami nemožno nič skryť, my všetci vieme, kto má záujem na tom, aby nás
vytlačil z našich ciest, pošliapal naše práva a spútal nás dusivou sieťou bezpečnostných pásov, airbagov a predpisov. Chce z nás urobiť bezmocné obete
policajnej zvole, väzňov svedomia. V najbližšej dobe predložíme preto do
parlamentu vlastný, vskutku liberálny a moderný návrh zákona.“
Otázka novinára z TV Markíza: „Čo bude obsahovať? A podáte na ministra aj trestné oznámenie?“
Mirko Valchárek: „O podaní uvažujeme. Z nášho návrhu zákona uvediem niekoľko podnetov. Policajti budú môcť zastavovať autá len na parkovisku. Na cestách budú smieť zastaviť auto, len ak to nariadi súd, pričom
musí polícia o svojom úmysle zastaviť auto vodiča vopred písomne upovedomiť. Policajt sa musí vodičovi predstaviť a podať hlásenie o priebehu
služby a na požiadanie musí fúkať do vlastnej detekčnej trubičky (alebo
kamkoľvek – podľa priania vodiča). Za každé zastavenie platí policajt vodičovi poplatok. Ak odmietne zaplatiť na mieste, musí vodičovi odovzdať
zbraň, putá a obušok, ktoré dostane naspäť po zaplatení poplatku aj s penále. Rýchlosť jazdy na cestách bude neobmedzená všade, v obciach bude
určená minimálna rýchlosť 90 km za hodinu. Zrušia sa všetky prechody pre
chodcov a chodci budú môcť vstupovať na cestu len na vlastné riziko. V prípade nehody bude musieť zrazený chodec (alebo jeho pozostalí) uhradiť
vodičovi škodu na aute v plnej výške. Za zrazenie cyklistu patrí vodičovi odmena, ktorej výšku stanoví zvláštny zákon. To je však len zopár podnetov.
Na návrhu už pracuje skupina expertov. Liberálnych, prirodzene. Ak nemáte ďalšie otázky...“
z

6. týždeň z 7. februára 2005

