K u r ý r 11/2016
Občasný týdeník
www.publicumcommodum.cz
Ověřené i neověřené zprávy a komentáře. Můžete přispět svými postřehy a názory i vy .
Příspěvky posílejte na adresu – pus@volny.cz. V dalším čísle Kurýra se jimi budeme
zabývat. Nechcete-li Kurýra dostávat, sdělte nám to. Děkujeme.

Příliš drahé omyly
Dobrý voják Švejk vysvětluje soudním lékařům, jak se mohou lidé mýlit. „Když jsem se vracel v noci v
Nuslích od Banzetů, přišel ke mně jeden pán a praštil mě bejkovcem přes hlavu,“ popisuje Švejk.“Když jsem
ležel na zemi, posvítil si na mne a povídá „tohle je mejlka, to není on.“ Švejk připouští, že jsou lidi
chybující a že se mejlejí, “ať je učenej nebo pitomej, nevzdělanej blbec. Mejlej se i ministři,“ dodává Švejk.
Ba, ba, nejenom ministři, „zmejlil“ se i Obama. Americký prezident přiznal, že zásah v Libyi bez plánu, co
bude po po svržení tamního vůdce Muammara Kaddáfího, byl jeho největší "prezidentskou chybou". Podle
Obamy neexistoval dostatečně precizní plán, podle kterého by se v zemi po svržení diktátora postupovalo.
Nejnověji přiznal „zmejlení“ šéf německých špionů Hans-Georg Maassen. V časopise Die Welt am Sonntag
přiznal, že německá kontrarozvědka podcenila Islámský stát (IS). Jako příklad uvedl, že zpočátku
považovali za nepravděpodobné, že by IS do Německa své členy posílala ukryté mezi uprchlíky.
Velkým problémem nyní je především to, že platný cestovní pas při příchodu do Německa nepředložilo až
70 procent všech migrantů, uvedl Maassen a zopakoval své dřívější varování před nebezpečím teroristických
útoků v Německu. "IS chce provést atentáty proti Německu a německým zájmům. Ve své propagandě k tomu
výslovně vyzývá. Německá města uvádí v souvislosti s dalšími metropolemi, jako je Paříž, Londýn či Brusel,"
řekl s tím, že BfV považuje aktuální bezpečnostní situaci za "velmi vážnou". Poznatky o konkrétních plánech
na teroristický útok v Německu ale prý nemá.
BfV už dříve zveřejnil informaci, že v zemi žije zhruba 1.100 radikálních islamistů schopných použít násilí.
Asi 470 z nich je skutečně nebezpečných. Podle Maassena jeho úřad ví také o zhruba 300 pokusech radikálů
naverbovat do svých řad příchozí migranty. Islamisté si vybírají cíleně mladíky bez rodin, kterým poskytnou
zázemí a pocit bezpečí a zároveň se snaží o radikalizaci jejich názorů.
Minulý týden IS na internetu zveřejnil fotomontáže, na kterých vyzývá k útokům na cíle v Německu. Na
obrázcích je mimo jiné hořící budova kancléřství v centru Berlína či budova mezinárodního letiště mezi
Kolínem nad Rýnem a Bonnem s nápisem "To, co zvládli tví bratři v Belgii, zvládneš taky".
Švejk svoji prohlídku soudními lékaři, kteří ho označili za notorického blba, skončil konstatováním „jestli
by to všichni lidé myslili s druhými dobře, tak by se potloukli
co nejdřív
navzájem.“
Bubák
je na Hradě
Pokračování na str. 3

Krnda jela na černo
Není to tak dávno, co revizoři chytili náměstka
primátorky a radního pro dopravu Petra Dolínka,
když jel tramvají načerno s propadlou kartou
Opencard. Nyní si černou jízdu vyzkoušela
samotná primátorka Adriana Krnáčová.
Dopravní podnik v Praze vyzkoušel možnost
zaplatit jízdenku bezkontaktně přímo v tramvaji.
Hned první platbu ale provázely problémy.
Primátorka Adriana Krnáčová při ní vyhodila v
tramvaji proud a tak se svezla zadarmo.
Terminály jsou zatím jen ve dvou soupravách na
lince 22. V budoucnu je naplánováno umístění
turniketů na lince 18, pak by mohly být plošně
rozšířeny.

Pod svícnem tma
Staré české pořekadlo se naplnilo v případě hnutí
ANO a jeho prostějovské organizace. Andrej Babiš
sice vyslal svého pobočníka Jaroslava Faltýnka
(dříve Zemědělská strana, poté ČSSD, nyní ANO)
do Prahy jako poslední záchranu rozštěpené
pražské organizace a lepiče koalice. Přitom se
Faltýnkovi fakticky rozpadá jeho mateřská
organizace. Dvanáct členů, včetně tří zastupitelů,
ukončilo členství v hnutí ANO v Prostějově.
Faltýnek prostějovským zastupitelem za ANO
zůstává.

udělali v předcházejícím volebním období
tragikomickou zkušenost s dinosaury
vyháněnými Věcmi veřejnými, Pilný
ubezpečoval „nebojte se, že některá jména
vám budou neznámá, media prodávají lotry a
podvodníky, psát o úspěších nenosí potřebné
finance. Hledejte na kandidátkách ty úspěšné,
ne zprofanované. Při troše skutečného zájmu se o
nich určitě vše potřebné dozvíte.“
Inu, co jsme se dozvěděli? Již půl roku nemá
hlavní město Praha kompletní radu a funkční
koalici. Nejnověji pražské ANO, ČSSD a
Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) odložily
jednání o možné koalici na další týden. Tentokrát
je důvodem odkladu nejednotný postoj zastupitelů
ANO k požadavku Trojkoalice zvýšit daň z
nemovitosti.
Problémy má i druhé největší město v republice.
Koalice skončila i v V Brně. Členové ANO, Žít
Brno a Strany zelených v Brně vzali na vědomí, že
KDU-ČSL nechce pokračovat v koalici, která v
Brně vládla. Zbylí tři partneři budou nadále
naplňovat koaliční spolupráci, ke které přiberou
ještě TOP 09, a budou jednat o nové koalici.
Zastupitelstvo opět zasedá v květnu. Teprve tam se
ovšem ukáže, jak moc klinč dvou koaličních bloků
paralyzuje fungování druhého největšího města v
České republice.
Koalice vedené hnutím ANO se zbortily i v mnoha
jiných velkých i menších městech.

Koalici v Prostějově tvoří ČSSD (10 členů),
PéVéčko (4) a KSČM (4). Opoziční ANO mělo
celkem šest členů, tři nyní hnutí zcela opustili, dva
ze zastupitelstva odešli už loni na podzim.
ANO, bude líp

Rozpad koalic
Před volbami v červnu 2013 napsal na svém
blogu tehdy kandidát na poslance hnutí ANO
Ivan Pilný, že „přišel čas, aby správa věcí
veřejných byla svěřena lidem, kteří něco umí,
něco dokázali, umí řídit a kteří svůj mandát
budou brát jako službu.“ Obavy voličů, kteří

Druhá nejsilnější vládní strana přichází o moc nad
městy. Na řadě radnic se politici z hnutí ANO
rozhádali mezi sebou a následně se jim rozpadly
koalice.

Dokončení ze str. 1
Nevíme, zda jde Obamu či Maassena prohlásil za “notorické blby”, ale jejich omyly nás přišly či přijdou
hodně draho. Kaddáfí byl v říjnu 2011 dopaden skupinou povstalců, když se skrýval v odpadové rouře
poté, co se pokoušel uprchnout v konvoji aut, byl davem lynčován a poté zastřelen. Země se po
Kaddáfího smrti ocitla v chaosu. V ulicích mezi sebou bojují nejrůznější ozbrojené skupiny a životní
úroveň obyvatelstva se radikálně propadla. Libye je dnes rozvrácený stat ovládaný vojenskými milicemi a
džihádisty.
Na zmýlenou Maassena může doplatit Německo, ale de facto celá Evropa, stejně tragicky. Do Německa
loni přišlo asi 1,1 milionu migrantů. Podle poradce OSN pro uprchlíky je v Líbyii minimálně další milion
potencionálních migrantů.
Už nyní hlavní město Německa ovládají rodinné arabské gangy, lidé se strachují o svojí bezpečnost, ale –
a to hlavně – budoucnost! Podle listu Die Welt je v Berlíně dnes asi 15 – 20 kriminálně činných
arabských gangů. Kontrolují části Berlína, a verbují nové posily v uprchlických ubytovnách. Ovládají
hlavně obchod s drogami a zaměřují se na vykrádání bytů a obchodů. Nelegálně získané peníze pak
legalizují v arabských čajovnách, restauracích, nočních klubech nebo půjčovnách aut. Nakupují levné
domy, do kterých pak postupně stěhují své rozvětvené příbuzenstvo.

Svět na ruby

Zaorálek se nejspíš „po -“

Evropské námořnictvo má zastavit příliv uprchlíků
z Afriky do Evropy. Rozum zůstává stát – v praxi
je to totiž přesně naopak. Vojenské lodě se musí
podle mezinárodního práva držet za hranicí
libyjských vod. Pašerákům migrantů stačí nacpat
zpuchřelé nafukovací čluny uprchlíky jako
krabičku sardinek a dovézt je do blízkosti
hlídkujících vojenských plavidel a tam nepřímo
před očima evropských námořníků na motorových
lodích opustit.

U příležitosti návštěvy čínského prezidenta Si Ťinpchinga prohlásil český ministr zahraničí Luboš
Zaorálek, že chceme „Čínu po - evropšťovat.“ Jak
si to představoval, nevíme. Můžeme jen doufat, že
neměl na mysli nějakou další „opiovou válku“,
kterou s Čínou vedla Velká Británie, či export
marxismu-leninismu pod dohledem tatíčka Stalina.
Nejspíš se ale zdá, že Zaorálkova slova byla
určena ne 1,2 miliardě Číňanů, ale z tohoto
pohledu nepatrné hrstce českých občanů, ve snaze
změkčit negativní dopad oslav návštěvy čínského
prezidenta a servility české zahraniční politiky.

Vojenské lodě nemohou přecpané čluny nechat
plout dál, ale současně nemohou uprchlíky vrátit
zpět, protože nesmějí vplout do lybijských
teritoriálních vod. Takže jakmile se migranti
dostanou na palubu vojenských lodí, nemohou být
vrácení do Lybie, ale naopak musí být vyloděni
v Evropě. Prý jim pašeráci napůl v žertu říkají, že
je mohou vzít jenom kousek cesty, dál že už se
budou plavit s evropských námořnictvem.
Franz Kafka se nestačí divit, jak vypadá v praxi
evropská akce na ochranu námořní hranice
Evropské unie, která byla před časem slavnostně
ohlášená jako zásadní obrat v ochraně jižní Evropy
před uprchlíky.

*

Nyní přišel s další nápadem. Muslimská

společenství jsou a budou podle něj důležitou
součástí evropských společností. Alespoň se
tak vyjádřil na konferenci o mezikulturním
dialogu, pořádané Akademií věd ve spolupráci
s ministerstvem zahraničí a pražskými
velvyslanci muslimských zemí.
Jinými slovy, až se Čina “poevropští”, Evropa se
„po - muslimští.“
No, hlavně, že, aniž se kohokoliv ptal, nám
vymyslel Zaorálek nové jméno.
Můžeme jen věřit, že se nepo- mátl.

Kolik stojí Miloš Zeman?
Rychle odežeňte děti
od příjímače, začínají
Hovory z Lán

Jenomže prezident, který jako jednu z cest, jak se
zbavit politika, jmenuje kalašnikov, který
zahraniční politiku směřuje na Východ, USA a
Evropskou unii označuje za usurpátory, z jejichž
moci jsme se konečně, díky jemu, vymanili,
rozhodně není prezidentem všech občanů, byť mu
za jeho neskutečně hloupá a nebezpečná slova
mnozí tleskají.
Z jeho slibů jsou trosky. Oligarcha Andrej Babiš
dnes patří mezi jeho blízké spojence, pro své
papaláše, kteří ho obklopují, hledá všemožné
výjimky a tváří se, že pro ně naše zákony neplatí.

Při své inaugurační řeči prohlásil Miloš Zeman, že
chce být prezidentem „dolních deseti milionů“.
Chtěl tím naznačit, že bude prezidentem všech,
s výjimkou oligarchů a velkokapitalistů.

Do role hlavy státu bohužel ani po téměř třech
letech nedorostl a na své závazky už dávno
zapomněl.

Babišův deník MfD zveřejnil účet za spanilé jízdy
prezidenta Miloše Zemana po českých krajích.
Nejvíc stála Zemanova návštěva Karlovarský kraj,
který zaplatil za návštěvu prezidenta přes 600 tisíc
korun. Nejmíň naopak stála návštěva kraje
Vysočina, tam jim zřejmě prezident něco odpustil
vzhledem k tomu, že má půlku fary v Novém
Veselí.

Jednou z velkých lží prezidenta Zemana je
oddůvodnění vítacího třeštění při návštěvě
čínského prezidenta Si Ťin-pchenga, které
připomínalo ponížené vítání vrchnosti z Jiráskovy
Lucerny, je tvrzení o čínských investicích v ČR.
Podle agentury Czechinvest v loňském roce byla
Čína až na osmé příčce žebříčku objemu
zahraničních investic. Na prvním byly Spojené
státy, od kterých nás Miloš Zeman osvobodil, na
druhém Německo, které nás usurpovalo pod
pláštíkem EU, a na třetím Tchajwan, o kterém
Miloš Zeman možná ani neví, kde leží.

MfD jak je jejím zvykem ale odvádí pozornost od
podstatného k nepodstatnému. Nejde totiž o to,
kolik stojí prezidentovy výlety do krajů, ale o to,
co na těchto výletech říká. Zeman svými výroky
dělá ostudu, ohrožuje bezpečnost obyvatel naší
země a neměl by být jejím čelným představitelem.
Populistickým tématem jeho výroků se stali
uprchlíci.
Vloni v září při výletu do Moravskoslezského
kraje ovládl Zeman sociální sítě díky výzvě
uprchlíkům, aby šli tam odkud přišli, když nechtějí
respektovat naše zákony. Ve zlínském kraji si
Zeman zase zavěštil, že islamisté budou u nás
kamenovat nevěrné ženy (to se jistě mnohé dámy
dozajista vystrašily).
V lednu v Jihomoravském kraji oflekoval
Sobotkovo přešlapování mezi Evropskou unií a
českými voliči konstatováním, že islámská kultura
je neslučitelná s naší. A v Liberci se odvážně pustil
i do neoblíbené kancléřky Angely Merkelové,
když ji kritizoval za vstřícnost vůči uprchlíkům.

Pravda, bohužel, nevítězí

Ještě, že je na prezidentské standard vyšitý nápis
“Pravda vítězí”.
Objem zahraničních investic v ČR 2015 (v mld. Kč)
1. Spojené státy americké

9,7

2. Spolková republika Německo

9,2

3. Čínská republika na Tchajwanu

4,5

4. Jižní Korea

3,1

8. ČLR

1,2
Zdroj : CzechInvest

Naše blogo sféra
janderova.blog.idnes.cz
ivanbednar.blog.idnes.cz
Místopředsedkyně spolku Publicum commodum,
pražská zastupitelka a předsedkyně Kontrolního
výboru HMP JUDr. Jaroslava Janderová a člen
spolku Publicum commodum Ivan Bednář
pravidelně publikují komentáře na blogu IDNES.
Podpořte zvýšení jejich karmy kliknutím na linku
„zvyšte karmu“.
Děkujeme.

Pražská fraška autora
Matěje Stropnického
Celý ten příběh připomíná frašku. Praha zřejmě
zdraží život Pražanům na jedné straně a vyhodí
peníze za budovu pro partu squatterů na druhé. A
to vše jen proto, že si to vytrucuje Matěj
Stropnický, na kterého mají i jeho bývalí koaliční
partneři evidentně již takovou alergii, že mu v oné
frašce zahrají vedlejší role.
Obnovení původní koalice na pražském magistrátu
se zřejmě blíží. Pokud se tak stane, můžeme ji
nazvat Koalicí Stropnického ultimáta. Bývalý
náměstek je prý totiž ochotný vzdát se místa
v Radě, ale pouze výměnou za to, že Praha
odkoupí budovu tzv. Žižkovské kliniky a zvedne
daně z nemovitosti. Pro hnutí ANO a ČSSD je to
podle jejich prvních vyjádření zřejmě přijatelná
cena.
Celá situace má několik rovin. Ta nejdůležitější je
z pohledu nás všech, tedy 1,3 milionu Pražanů.
Úplně nejvíc Stropnický zatočí s těmi, kteří vlastní
na území města nějakou nemovitost. Nám se po
zvýšení vodného a stočného znovu prodraží život,
protože nám, na Stropnického rozkaz, obnovená
magistrátní koalice zvýší daň z nemovitosti o 10
procent. Zároveň se budeme, spolu s ostatními
Pražany, kteří přispívají do rozpočtu hlavního
města, dívat na to, jak Praha, opět na Stropnického

rozkaz, posílá de facto peníze partičce, která bez
povolení obsadila nevyužívaný objekt bývalé
kliniky na Žižkově, a provozuje tam diskutabilní
aktivity.
Druhou rovinu představují politické strany a hnutí,
které obnovují koalici na magistrátu. Ti jsou
v podstatě Stropnickým vydíráni a zřejmě rádi
zaplatí výkupné. Díky vlastní zkušenosti to dokážu
částečně lidsky pochopit. Dohadovat se s někým,
kdo neuznává kompromis a staví vlastní ego
vysoko nad zájmy Pražanů, je prakticky nemožné.
Jenže proč mají v tomto vyděračském příběhu být
rukojmími Pražané? To považuji za naprosto
nepřijatelné a neodpustitelné jak vyděrači
Stropnickému, tak zbytku koalice.
No a nakonec je rovina Matěje Stropnického a
jeho věrných. Ti se můžou smát, protože dosáhnou
cílů, ke kterým by se nejspíš normálně
demokratickým způsobem ani nepřiblížili. A navíc
rozhodně nekončí. Pokud se Stropnický stane
předsedou výboru pro dopravu, tak se máme určitě
na co těšit. Zejména když si ověřil, že vyděračská
taktika funguje.
Jaroslava Janderová, předsedkyně Kontrolního
výboru ZMHP
“Máme politiky, kteří prosazují antidiskriminační
zákony, jejichž podstatou je, že Vás zavřou dřív, než se
narodíte. Protože jedině tak zabrání tomu, abyste
v pozdějším životě nezpůsobili nějakou diskriminační
patálii. Zavádějí totiž presumpci viny. Což znamená, že
ne žalobce obviněnému jeho vinu, ale žalovaný musí
prokazovat svoji nevinu. A to prosím retroaktivně, tedy
se zpětnou platností. Což, jak laskavě uznáte, je jako
vystřiženo z Vašich grotesek (s velkým i malým Gé).
Máme policajty a soudce, kteří zavírají za slova, nikoli
za činy. Čímž heroizují ty souzené či odsouzené, jakkoli
si to nezaslouží, a zastrašují ty slušné, normální, po ulici
chodící občany, kteří už toho začínají mít jednoduše
dost. Jenomže když se ozvou, dostanou nálepku
extremisty, nepřítele, odpadlíka od „společných ideálů“.
Potíž je nejspíš v tom, že už to nejsou ani společné
ideály, natož pak společná řešení. Jsme na to každý sám.
Tak to chodí.
Jako bych četl Vaše knihy, milý vypravěči.”
(z otevřeného dopisu Petra Žantovského Kurtu
Vonnegutovi, Parlamentní listy)

Čtenáři píší Kurýrovi
Vítejte v Kocourkově
Jsem drobný živnostník, kterých jsou v České
republice statisíce. Nic od státu nechceme, platíme
daně a za to chceme, aby nás státní aparát
nebuzeroval. Protože jsem plátce DPH, byl jsem
přinucen přidat k podávání hlášení o DP ještě
hlášení kontrolní. Blbost, která nezabrání daňovým
únikům ani kdyby se Babiš na hlavu postavil. Jak
jsem zjistil, konkrétně se evidují jen platby nad
10.000 Kč. Jaký je problém rozdělit fakturu na
několik menších a jsme tam, kde jsme byli. Jen
máme o něco více papírování.

Na mém Finančním úřadě mi poradili, abych tu
fakturu zkusil přeřadit do jiné kolonky, a bylo.
Nejsem si jist, jak by na to reagovala případná
kontrola, že jsem fakturu přeřadil do jiné kolonky,
než má být.
Podle mých informací v Pardubicích, na
zpracování kontrolních hlášení přijalo Ministerstvo
financí 300 nových pracovníků (nechci ani
přemýšlet o tom, kolik to bude státní rozpočet
stát). Z Finančního úřadu, jak mi sdělili, ale na
Ministerstvo volat nesmějí, je to prý přísně
zakázáno.
Tak vítejte v Kocourkově Blbém hnízdě.
Petr Rychtář

V mém ekonomickém software to udělali velmi
dobře a přehledně, ale i tak vznikl jeden velký
problém. Nevím, jak dalece lidé, kteří kontrolní
hlášení vymýšleli, tuto problematiku znají, ale
kdyby o tom něco věděli, tak by je jaksi
nepřekvapilo, že jsou firmy, které nejsou plátci
DPH, např. celá státní správa, školství atd. Když
jsem předepsané hlášení vyplnil, chtěl jsem
zkontrolovat, zda je to správně a v pořádku.
K mému překvapení program hlásil chybu. Chtěl
jsem proto radu, jak mám postupovat, když
příjemce není plátcem DPH a přesto je dodávka
větší než 10.000 Kč. Zavolal jsem na Generální
finanční ředitelství, kde mě spojili s podle hlasu
mladým mužem. Sdělil mi, že se s podobným
problémem ještě nesetkal a že se půjde zeptat.
Když se vrátil, poradil mi, abych hlášení poslal i
s tou chybou a že mi přeje hodně štěstí, aby systém
hlášení přes oznámenou chybu přijal.
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Víte-li o někom, kdo by měl zájem Kurýra take dostávat, zašlete
nám jeho e-mailovou adresu. Děkujeme
Veřejný kurýr – občasný týdeník. Vydává spolek Publicum commodum. dobrovolné sdružení, které
sdružuje své členy na základě společného zájmu o veřejné dění na úrovni obcí, krajů a států s vůlí
stavět se proti negativním jevům, záměrům a činnostem, které život občanské společnosti a veřejné
dění poškozují a ohrožují. Členové se věnují především problematice, která je spojená s obdobím II.
a III. odboje, tj. historickému období 1938 – 1945 a 1948 až 1989. Místopředsedkyně Jaroslava
Janderová. Odpovědný redaktor Ivan Bednář
Archív starších čísel na
http://www.publicumcommodum.cz/index.php/verejny-kuryr-obcasny-tydenik

