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Nenasytný upír ČSSD
ČSSD se ráda stylizuje do strany, která hájí zájmy především té chudší části společnosti, která nepodporuje
oligarchy a zbohatlíky. Přitom se sama tak chová.
Současná aféra s nesplacením dluhu ČSSD advokátu Zdeňku Altnerovi odkrývá ještě další problém. A tím je
hospodaření této vládní strany v čele s jejím premiérem Bohuslavem Sobotkou.
Ne náhodou je Bohuslav Sobotka přezdíván Dluhoslav Sobotka.
Už samo převzetí Lidového domu, které stojí na počátku celé kauzy, bylo velice problematické. Zatímco ČSSD
soud (za pomoci Altnera) socialistům jejich předválečný majetek vrátil, národním socialistům nikoliv. Přitom
oběma stranám byl majetek znárodněn komunisty podle stejného zákona.
ČSSD se tak chová jako nenasytný upír, bez jakékoliv odpovědnosti, protože ví, že až ráno zakokrhá kohout, bude
muset zalézt zpátky do rakve, ze které se večer vynořil. Námitky opozice, že by ČSSD měla svůj dluh splatit,
odbyl Sobotka ve sněmovně arogantním výrokem, že si ČSSD od Altnera žádné peníze nepůjčila, tak že také
nemá co vracet.
Na účty nejsilnější vládní strany totiž přišlo od roku 2000 2,6 miliardy Kč jako příspěvek státu na činnost.
Dalších2560 milionů získala ČSSD v roce 2001 za prodej parcely, která byla součástí
areálu Lidového domu. Další desítky milionů dostala z jeho pronájmu, přesněji 297 milionů od roku 2010.
Přesto se tato strana dnes, kdy má zaplatit 337 milionů Kč advokátovi Zdeňku Altnerovi, je finančně doslova na
dně. I bez částky pro Altnera má ČSSD další dluhy přes 200 milionů korun a Lannův palác, který je částí
Lidového domu, zastavila u FIO banky, od které má přislíbeno i půjčení částky na pokrytí Altnerovy pohledávky.
Celkem ČSSD zastavila u FIO banky 15 lukrativních nemovitostí po celé republice. Lehko nabyl, lehko pozbyl.
Kde všechny ty peníze jsou?
Inu, ČSSD je rozházela. Na volební kampaně, na platy zaměstnanců, na sliby a na vzdušné zámky. Dnes narazila
kosa na kámen. V Lidovém domě padají i takové návrhy, že by poslanci, senátoři, hejtmani ČSSD darovali
mimořádně jedeen celý plat. Ale papaláši se kroutí. „Celý plat jim určitě nedám,“ dal se slyšet poslanec Jaroslav
Foldyna, „ nanejvýš tak dvacet, třicet tisíc.“ Opatrný přístup volí také poslanec Roman Váňa, který se prý musí
nejdříve poradit s manželkou, kolik rodné straně přispěje.
je Zemanem
na Hradě počínaje a Bohuslavem
Odpovědnost by ale měli nest především všichni předsedové,Bubák
Milošem
Sobotkou konče. Ti se k tomu ovšem nemají.
Pokračování na str. 3

Pan president se zase mýlí

Co můžete čekat od člověka, který se svého času
chlubil tím, že musí každý den někoho urazit?

Vyjadřování Miloše Zemana připomíná malé děti,
šermující dřevěnými klacky. Slovo sem, slovo tam,
kdo by se ohlížel na nějakou pravdivost. Platí, co
řeknu já.

Znal se Ševcov s Matějem
Stropnickým?

Firma Lukoil Aviation Czech, v níž byl
jednatelem poradce prezidenta Martin Nejedlý,
musí zaplatit Státní správě hmotných rezerv
smluvní pokutu 27,7 milionu korun a úroky.
Pravomocně o tom rozhodl odvolací senát, který
původní částku stanovenou soudem ještě navýšil
o 257.000 Kč.
V roce 2009 Správa státních hmotných rezerv
uzavřela s Lukoil Aviation Czech smlouvu na
obměnu zásob leteckého petroleje. Firma, která
byla součástí ruské ropné společnosti Lukoil (?),
odebrala petrolej za 275,6 milionu korun. Vrátila
ale necelou polovinu. Soud ve středu pravomocně
rozhodl, že společnost musí kvůli svému jednání
zaplatit pokutu.
Při návštěvě Babišova Čapího hnízda
v Olbramovicích (kauza možného dotačního
podvodu) prezident Zeman uvedl, že „pan Nejedlý
přestal být jednatelem Lukoilu už před rokem, což
se téměř nepublikuje.“ V duchu Sobotkova
prohlášení, že ČSSD si od advokáta Altnera nic
neoplůjčila, tudíž nemá co vracet, řekl Zeman, „že
žaloba není na pana Nejedlého, ale na firmu
Lukoil, což - jak jistě víte - je rusko-americká
firma, mimochodem se sídlem v Holandsku.“
Pan prezident se opět trochu zmýlil (jako v případě
Ferdinand Peroutka, termínu voleb a dalších)
Pokuta nebyla udělena firmě Lukoil ani Lukoil
Group ale Lukoil Aviation Czech s.r.o, sídlící v
Praze, toho času v likvidaci. Stránky společnosti
LUKOIL Group , jejíž centrála sídlí v Rusku,
nezmiňují Lukoil Aviation Czech s.r.o mezi
svými dceřinými společnostmi
Podle Zemana bude, jestliže Lukoil (který? Ten
v likvidaci? Nebo ten v Moskvě? Či ten
v Holandsku?) uhradí svůj dluh, všechno v
pořádku.
Tak to dnes na Hradě chodí.
Vedoucí protokolu lže o svém vzdělání - nic se
nestane, kancléř nemá prověrku - nic se nestane,
poradce povedl stát - nic se nestane.

Soud zprostil Igora Ševcova obžaloby z
útoku na dům ministra obrany Martina
Stropnického. Z obvinění vycouvala před
vynesením rozsudku i sama žalobkyně,
podle ní obžaloba neunesla důkazní
břemeno.
S místem činu spojovala Igora Ševcova
pouze jedna pachová stopa, a tu lze použít
jen jako podpůrný důkaz. Jak se pachová
stopa dostala na zápalnou pivní lahev,
naplněnou benzínem, se nepodařilo zjistit.
Proto státní zástupkyně navrhla Ševcova
zprostit obžaloby. Vinen je podle ní pouze
účastí na posprejování zdi ruzyňské
věznice. Za napomáhání při soud ruského
studenta potrestal vyhoštěním ze země na
dva roky.
Celá záležitost, jak jsme několikrát psali,
od počátku budila značné rozpaky.
Působila dojmem, že si ji někdo objednal.
Soud pochopitelně nehodnotil jiné
okolnosti příběhu, ale jistě by byly
zajímavé. Například to, jakým způsobem
byl Ševcov spojen s žižkovskou Klinikou,
vlajkové lodi zelených anarchistů v Praze
v čele s Matějem Stropnickým. Podle
vyjádření Ševcova dělal na Klinice
v tamní kavárně a organizoval různé
přednášky.
Ti dva se nemohli neznat.
Když se Ševcovovi nepodařilo prokázat
útok na dům Stropnických, bylo třeba ho
alespoň na nějakou dobu odklidit. Nejlépe
do na dva roky do Ruska. Tam už si s ním
agenti Federální bezpečnostní služby nějak
poradí.
Rozsudek není pravomocný, lhůtu na
podání odvolání si vyžádaly všechny
strany.

Dokončení ze str. 1
Pokud by se jednalo o privátní stranu typu Úsvit – Strana přímé demokracie Tomia Okamury nebo Úsvit
– Národní koalice Marka Černocha, ať si se zmizelými miliardami dělají starosti úřadníci Finančního
analytického útvaru. Nás ostatní by to nemuselo až tak zajímat.
Jenomže ono se jedná o nejsilnější vládní stranu, která se ráda chlubí svojí hospodárností a odpovědností.
Jak ukazují letmé nahlédnutí pod pokličku finančního hrnce ČSSD, pravý opak je pravdou. A ve spojení
s nejvyšším „vysavačem“ státních dotací Andrejem Babišem, už představuje skutečné finanční stability
státu.
Způsob hospodaření ČSSD možná patří do herny či kasina, ale rozhodně ne do Strakovy akademie.
Více komentář str. 6

Miloš Zeman otevřel novou expozici věnovanou Ferdinandu
Peroutkovi
Památník v empírové vile Strž u Staré Huti, která leží nedaleko města Dobříše. je věnován českému
spisovateli, dramatiku a novináři Karlu Čapkovi (1890–1938), jeho manželce, herečce a spisovatelce Olze
Scheinpflugové (1902–1968) a jednomu z nejbližších Čapkových přátel, novináři, dramatikovi a
spisovateli Ferdinandu Peroutkovi (1895–1978).
Manželům Čapkovým vilu věnoval jako svatební dar k doživotnímu užívání jejich příbuzný Václav
Palivec.
Tento týden v Památníku otevřeli novou expozici, věnovanou Ferdinandu Peroutkovi. Je tam jeho psací
stůl, psací pero, a článek Hitler byl gentleman- Expozici slavnostně otevřel prezident Miloš Zeman.
Mluvčí Ovčáček pak sdělil médiím, že je to logické vyústění skutečnosti, že prezident Zeman se nikdy
nemýlí.

Balada o prachách Bakalových
Vyučený krejčí Zdeněk Bakala koupil v roce
2004 skupinu Karbon Invest, ovládající mimo jiné
Ostravsko-karvinské doly (OKD) a Českomoravské
doly.
Původ kapitálu, za který největší český důlní
podnik koupil, zůstává nejasný, a Zdeněk Bakala
to odmítá objasnit.

Premiér Sobotka (ČSSD) sice deklaroval, že vláda
dluhy NWR platit nehodlá. Nyní přišel s nápadem,
že když ne vláda, tak ať dluhy zaplatí Evropská
unie.
Česko už prý připravuje žádost Evropské komisi o
podporu z globalizačního fondu pro řešení
zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji, řekl
premiér Bohuslav Sobotka po jednání s
eurokomisařkou pro zaměstnanost a sociální věci
Marianne Thyssenovou.

Také získal mj. 45 000 bytů, které veřejně slíbil
prodat nájemníkům. Byty ale prodal investiční
společnosti Round Hill Capital, přestože se zavázal
pět let nepřevést byty na žádnou třetí osobu, a
v médiích rovněž slíbil, že je za sníženou cenu
nabídne k odkoupení nájemníkům. V roce
2006 získal podíl v časopise Respekt.
V srpnu 2008 koupil většinový podíl firmy
Economia, která vydává deník Hospodářské
noviny a několik desítek odborných časopisů.
Černouhelná společnost OKD má hotovost do
poloviny května.Bakala už v ní ale nefiguruje.
Odešel v okamžiku, kdy těžební společnost New
World Resources (NWR) oznámila, že meziročně
prohloubila ztrátu na zhruba šest miliard korun
(223 milionů eur). Tedy zhruba desetkrát více než
v roce 2014.
Od února 2016 se ale novým vlastníkem těžební
společnosti NWR se stala skupina Ad Hoc Group
(AHG), která sdružuje tři britské investiční
společnosti. Má 60 procent hlasovacích práv.
AHG uvedla, že nadále hodlá podporovat OKD a
spolupracovat s vládou a zainteresovanými
stranami na stabilizaci podniku. Skupina CERCL,
která byla dosud většinovým akcionářem NWR a v
níž má polovinu podnikatel Zdeněk Bakala, se
rozhodla z uhelné firmy odejít.
Nedohodne-li se AHG do pátku se státem, bude
muset podat návrh na konkurz, kdy vyprší termín
vedení OKD, které požaduje dohodu se státem na
restrukturalizaci firmy. Jinak prý zváží návrh na
insolvenci a ukončení hornické činnosti.

On to někdo zaplatí
Nehorázný požadavek společnosti NWR, aby stát
zaplatil její dluhy, jinak že propustí horníky, dostal
nový směr.

Bakala,topič ostravsko-karvinský

Babiši, otřes se
Ministr financí Andrej Babiš bude chtít změnit
výdajové rámce rozpočtu na příští rok. Utratit
hodlá o dvacet miliard víc, než plánoval. Ve svých
předvolebních slibech Babiš tvrdil, že v roce 2017
bude mít ČR vyrovnaný rozpočet. A to prognóza
ekonomického růstu zdaleka nedosahovala tak
příznivých výsledků jako nyní.
Jenomže ministři však chtějí navíc sto miliard
korun. Babiši, otřes se! A ministr financí se otřese.
Svých ministrům přidá víc, něco přisype
ministrovi kultury, aby uspokojil lidovce, a
sociální demokraté nedostanou nic.
Podle opozice by ale měla vláda v časech
ekonomického růstu hospodařit jinak. Šetřit na zlé
časy, které jednoho dne, zcela jistě přijdou.
Jenomže to už Sobotkův kabinet, a hlavně ministra
Babiše, netrápí.

Naše blogo sféra

jejich příjmu z výkonu poslaneckého mandátu
(jakýsi úplatek se zápornou sazbou).

janderova.blog.idnes.cz
ivanbednar.blog.idnes.cz

Ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného
zločinu Robert Šlachta s vrchním státním
zástupcem v Olomouci (proč v Olomouci?) Ivo
Ištvánem ani na vteřinu nezaváhali. 13. června
2013 byli zadrženi při rozsáhlé akci Útvaru pro
odhalování organizovaného zločinu v tzv. kauze
Nagyová (později, již jako Nečasová, byla
Obvodním soudem pro Prahu 1 obvinění zbavena).
Vyšetřovatelé je vinili z přijetí úplatku právě v
souvislosti s politickým obchodem při složení
poslaneckého mandátu. 15. června soud schválil
návrh na jejich vzetí do vazby Nicméně na základě
usnesení Nejvyššího soudu byli společně
16. července 2013 z vazby propuštěni.
Ve vazbě strávili více než jeden měsíc. Bublina
splaskla.

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.

Zelení vyděrači
Ať se komu chce líbí či nelíbí, dohody v politice
existují. Když vy něco uděláte (neuděláte), já
neudělám (udělám) tohle. Někdy se může jednat o
dohody vynucené, slabšími náturami označované
jako vydírání.
Podle § 175 trestního zákoníku je vydírání trestný
čin, který spočívá v použití násilí, případně jen
pohrůžky násilí či jiné újmy tak, že oběť je
donucena něco konat, opominout nebo strpět.
Úplatek se podle trestního zákoníku rozumí
„neoprávněná výhoda spočívající v přímém
majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění,
které se dostává nebo má dostat uplácené osobě
nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou
není nárok.“
V politice je ale je hranice mezi dohodou,
úplatkem a vydíráním velice tenká.
Svého času v listopadu 2012 složili Ivan Fuksa,
Petr Tluchoř a Marek Šnajdr (ODS) poslanecký
mandát s tím, že pro návrh na zvýšení dolní sazby
DPH o 1%, prosazovaný premiérem Petrem
Nečasem (ODS), nemohou hlasovat. Advokát a
později senátor Václav Láska (Strana zelených) to
označil za politický kšeft a podal na ně trestní
oznámení kvůli podezření z přijetí úplatku a na
premiéra Nečase kvůli podezření z uplácení.
Údajně se měli vzdát svých poslaneckých mandátů
za příslib (příslib!) lukrativních postů
v představenstvech a dozorčích radách státních
podniků. Přitom finanční odměny za působení
v těchto orgánech zdaleka nedosahovaly výši

Strana zelených v pražské Trojkoalici (KDU-ČSL,
Starostové a Strana zelených) vydírá koaliční
partnery ANO a ČSSD, kteří odmítají další
působení Stropnického v Radě města. Dobrá, řekli
zelení, vzdáme se Stropnického, ale vy nám za to
koupíte a dáte do užívá objekt žižkovské Kliniky,
aby tam mohli dál vyvíjet svou činnost extrémně
levicoví aktivisté, kteří pohrdají současným
demokratických uspořádáním státu, podporují jeho
rozvrat, ať již šířením marxistické komunistické
ideologie (není náhodou komunistická propaganda
zákonem zakázaná?!?) či zřízením centra pro
uprchlíky. Obtěžují sousedy, nadávají komunálním
zastupitelům, vyzývají k nastolení jiného „lepšího“
společenského řádu.
Tak jak to, že, sakra, není jejich duchovní vůdce
Matěj Stropnický už několik týdnů ve vazbě?
Vždyť je to přece stejný příklad – my se vzdáme
Stropnického (poslaneckého mandátu), vy nám za
to dáte Kliniku (vy nám za to dáte místa v řídících
orgánech státních podniků). My vyšleme do Rady
města Petru Kolínskou místo Stropnického, říkají
Zelení, vy zase za to vyhodíte do vzduchu miliony
na sociální bydlení.
A co dělají Ištván se Šlachtou, Proč nepostupují
stejně brutálně jako v případě Ivana Fuksy, Petra
Tluchoře a Marka Šnajdra?
Že by to bylo tím, že oni jsou z ODS, a Matěj
Stropnický je jenom „zelenej“?
Ivan Bednář
ivanbednar.blog.iDNES.cz

Fotbal a politika
aneb Bůh opatruj Slávii
Fotbal byl vždy spjat, když se přímo s politikou, tak
s určitým širokým společenským vědomím.
Za první republiky fotbalové Slávii fandili
především příslušníci pražské židovské obce
(Karel Poláček Muži v ofsajdu), zatímco Sparta
byla spíše jakýmsi proletářským klubem. Po válce
si komunisté přivlastnili Spartu, a Slávie zůstala
tak trochu na ocet. Pak si vojáci založili svoji
Duklu, estébáci Rudou hvězdu.
Politické síly fanoušků Bohemky si byli nakonec
vědomi pražští zastupitelé, když před nedávnem se
rozhodli klub zahránit a koupit do vloastnictví
Prahy stadion v Ďolíčku za 121 milionů korun.
Teď si Slávii koupili Číňané.
Novým předsedou představenstva fotbalového
klubu Slávie se stal někdejší autor Paroubkových
šílených volebních kampaní, kdy se rozhazovaly
desítky milionů korun na všechny strany, Jaroslav
Tvrdík. Sociální demokracii těžce zadlužili, a po
volebním neúspěchu se musel společně s Jiřím
Paroubkem pakovat.
Předtím přivedl ke krachu ČSA, když jako
předseda představenstva nakupoval ve velkém
nepotřebná letadla, která se pak se ztrátou horko
těžko prodávala. Díky svému působení
v aerolinkách dostal přezdívku Luftjarda.
Někdejší sociální demokrat teď dojí čínskou krávu
CEFC.
S Luftjardou si to časem vypořádají Číňané
samotní, ale Bůh opatruj Slávii.

Skauti Ovčáčka zazdili
Mluvčí prezidenta Zemana se za vykázání skautů
z Hradu, když chtěli před bazilikou sv. Jiří zazpívat
státní hymnu svému patronovi ,omluvil. A pozval
všechny skauty znovu na Hrad, že si hymnu zazpívá
společně s nimi. To by si Hradní policie dovolila
vykázat z areálu zpívajícího Ovčáčka.
Skauti ale Ovčáčka zazdili a na třetí nádvoří přišli
jen tři. Dohromady pak si tři skauti a jeden Ovčáček
hymnu zazpívali. Pak zavelel Ovčáček rozchod a
všichni se rozešli do svých ubikací.

Adamec, a ti druzí
Podle tzv. Mitrochinova seznamu, který obsahuje
více než 25 tisíc údajů o operacích sovětských
tajných služeb, vedla KGB bývalého
československého premiéra Ladislava Adamce jako
důvěrníka.

Záznamy o zahraničních operacích KGB začal
Mitrochin, který po rozpadu Sovětského svazu
emigroval na Západ, uchovávat od června 1972,
kdy se sovětská rozvědka stěhovala z
moskevské Lubjanky na jihovýchod do
Jaseněva. Mitrochin jako šéf gigantického
archivu mohl číst všechny spisy, co mu při
stěhování procházely rukama. Zpracoval jich na
300 tisíc.
A co ti druzí?

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

