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Sobotka není žádný Ironman, bohužel
Nepochopitelné tanečky vlády Bohuslava Sobotky, Jana Mládka a dalších kolem situace v OKD, vyvolávají
smutnou vzpomínku na Margaret Thatecherovou.
V roce 1979 se uskutečnili ve Velké Británii předčasné volby, které převrátily její politickou scénu vzhůru
nohama. Vládnoucí socialisté ve volbách díky svému neúspěšnému hospodářství propadají, a s velkým náskokem
naopak vítězí Konzervativní strana Margaret Thatcherové. Do čela (na premiérský post) ostrovního království se
tak poprvé v historii země dostává žena. Železná lady.
V čele britské vlády, třikrát za sebou vyhrála volby, svedla vítěznou bitvu o Falklandy, odolala bombovému
atentátu a zastávala nekompromisní postoj vůči Sovětskému svazu. V průběhu let se z ní stala uznávaná osobnost
mezinárodní politiky, která výraznou měrou přispěla k pádu "Železné opony".
Přestože Margaret Thatcherová zapojila v průběhu svého vládnutí Velkou Británii těsněji do struktur Evropské
unie, udržovala si od tohoto uskupení poměrně znančý odstup. Projekt "politické Evropské unie" chápala jako
vlak, který nezadržitelně směřuje ke škodlivému evropskému "superstátu" a na vysoké úředníky a politiky
Evropské unie se dívala jako na intelektuály, pro které není politika ničím jiným než "vrcholovým sportem" (bez
ohledu na přání občanů). Jak britská Maggie často s despektem tvrdívala, "Evropa je vrcholem byrokracie proto,
že se neopírá o vůbec nic jiného."
Proslulá je stávka horníků proti uzavírání uhelných dolů, která trvala od března 1984 do března 1985, provázely ji
tvrdé střety demonstrantů s policií a došlo i k několika úmrtím. Zatímco „doma“ měla v ulicích desetitisíce
horníků, na mezinárodní scéně vrcholilo složité jednání s Čínou o budoucím uspořádání Hong-Kongu.
Narazila při tom na mimořádně tvrdého soupeře, který si nakonec prosadil svou. Smlouvu o pronájmu HongKongu podepsala Velká Británie 1. července 1898. Na 99 let zaručovala Británii absolutní vliv nad tímto územím.
Noviny si k článkům o výsledcích jednání škodolibě vybraly snímek z nešťastného klopýtnutí Margaret
Thatcherové při odchodu z tiskové konference, kdy zakopla na schodech a spadla na kolena.
Uhelné doly znárodnila poválečná labouristická vláda a počátkem osmdesátých let je spravoval National Coal
Board. Jeho představitelé dosazení M. Thatcherovou oznámili, že v rámci snahy o rentabilitu bude uzavřeno
celkem dvacet nevýnosných dolů na severu Anglie, ve Skotsku
a ve Walesu.
O práci mělo přijít kolem 20 tisíc
Bubák
je na Hradě
horníků.
Pokračování na str. 3

Noční vlci u hejtmana

Koaliční idylka

Jihomoravský hejtman Michal Hašek se nechal
vyfotografovat společně s „Nočními vlky“,
skupinou motorkářů, která jako tradičně oslavuje
výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce
jízdou z Moskvy do Berlína.

V koalici to opět vře. Nejenom kvůli neshodám
v Poslanecké sněmovně a ve vládě, sporu přerostly
i do osobní roviny.

Zatímco v Polsku se proti koloně vzedmul odpor, v
Brně byli přijati vlídně samotným hejtmanem.
Členům gangu se dostalo tradičního přivítání
chlebem a solí.
Vůdce motorkářského gangu Alexandr
Zaldostanov tvrdí, že byl jedním z těch, kteří
přesvědčili ruského prezidenta Vladimíra Putina k
anektování ukrajinského Krymu. To členové
Nočních vlků oslavují. Za aktivní podporu anexe
je jejich vůdce s přezdívkou Chirurg i na sankčním
seznamu EU i USA.
Motocyklistům polští pohraničníci o víkendu
nepovolili vjezd do země a zastavili je na polskoběloruském přechodu Brest-Terespol. Polským
kontrolám se pak část motorkářů vyhnula leteckým
spojem do Bratislavy.

Hejtman moravskoslezského kraje Miroslav
Novák (ČSSD) zažaloval Andreje Babiše (hnutí
ANO) kvůli jeho loňským výrokům na Novákovu
adresu v televizních debatách na Primě a ČT24.
Babiš v něm hejtmana nepřímo obvinil
z korupčního jednání a přirovnal ho k bývalému
středočeskému hejtmanovi Davidu Rathovi, který
byl loni za korupci nepravomocně odsouzen na 8,5
roku vězení. Neepřímo tak ocejchoval ČSSD jako
stranu, produkující podvodné hejtmany.
Novák požaduje od ministra financí 200 tisíc
a omluvu. „Bohužel pan Babiš je pro mne člověk,
který často lže“ komentoval v minulosti Novák
Babišovy výroky.
O tom, zda je Babiš lhář a nactiutrhačník či zda je
hejtman Novák podvodník a korupčník rozhoduje
Okresní soud Praha - západ.

Tady jste v
Brně, Švejku,
Debalcevo je
ještě kus dál.

Dokončení ze str. 1
Stávka, trvající od března 1984 do dubna 1985 byla ale soudem prohlášena za nezákonnou, protože vůdce svazu
Arthur Scargill odmítl vyhlásit hlasování o jejím konání. Následkem neúspěšné stávky bylo uzavření dvaceti pěti dolů
ihned, další (celkem 97) byly uzavřeny postupně do roku 1992.
Boj mezi Odborovým svazem a vládou skončil totální porážkou odborů, pžesto že stávkující horníky podporovali
eurokomisařkou pro zaměstnanost a sociální věci
levicoví aktivisté z celého světa a zvláště výrazně pak země sovětského bloku. Nejednalo se jen o stovky a tisíce
Marianne Thyssenovou. Náklady na dopady
příspěvků v novinách, rozhlase a v televizi, ale také o přímou finanční i materiální pomoc. Horníci a jejich děti také
útlumu do sociální obasti přijdou prý na zhruba 20
například jezdili na rekreační pobyty do Československa.
mld. Kč.
Všechno bylo marné. Železná lady neustoupila, a vyhrála. Nakonec i veřejnost ve Velké Británii podporovala spíše
premiérku než stávkující horníky.
Porážka stávky silně změnila celou britskou společnost a nastartovala ekonomický růst. Vedla take k velkému
oslabení vlivu odborů. Počet jednotlivých dolů začal rychle klesat. Jestliže v roce 1983 ve Velké Británii fungovalo
celkem 174 dolů, v roce 2009 jich zbylo jen šest.

Starostou Londýna bude
muslim

Ne, bohužel náš premier Sobotka není žádný Ironman. Je měkejš. Případ OKD o tom svědčí. Od samého začátku, kdy
doly přihrál Zeman jako premiér a Sobotka jako ministr financí za hubičku Zdeňku Bakalovi, až po samý konec, kdy
stát za neustálého vykřikování, že stat nebude platit nic za soukromou společnost, zaplatí nakonec úplně všechno.

Starostou Londýna bude muslim

Pelikán proti nenávisti

Předpovědi se potvrdily.O 200.000 hlasů porazil
labourista Sadiq Khan konzervativce Zaka
Goldsmithe. Stane se tak prvním muslimem v čele
britské metropole. Khan dostal podle BBC přes 44
procent (přes 1,1 miliónu) hlasů, zatímco jeho
soupeř 35 procent (přes 900 000).

Ministerstvo spravedlnosti se zapojilo do akce
Hate Free (Bez nenávisti). Alespoň podle růžové
nálepky, kterou nechal ministr (a jogín) Robert
Pelikán vylepit na vstupní dveře svého úřadu.
Takto označené prostory chtějí dát návštěvníkům
najevo, že se v jejich prostředí nemusejí bát
nenávistných útoků ze strany zaměstnanců i ze
strany hostů.

Jeho zvolení se očekávaloproto, že z 8,6 milionu
obyvatel metropole asi osminu tvoří muslimové.
55 procent Londýňanů patří pak do kategorie
"nebělošští Britové.” Zhruba 35 procent obyvatel
města, kde se prý mluví asi 300 jazyky, se narodilo
v zahraničí.
Vítěz je teprve třetím starostou Londýna v moderní
historii, za Margaret Thatcherové byla funkce
zrušena.. Poprvé se starosta volil po čtrnácti letech
v roce 2000, kdy vyhrál labourista Ken
Livingstone. Od roku 2008 město vedl
konzervativní politik Boris Johnson.
Londýnský starosta má rozpočet ve výši cca 16
miliard liber (asi 550 miliard korun), má velký
volební mandát, viditelnost a politický značný
vliv.
S gratulací přispěchal předseda Labouristické
strany představitel krajně levicového křídla strany,
zastánce znárodňování a jaderného odzbrojení,
přítel Ruska a podporovatel Hamasu Británie
Jeremy Corbyn.
Bůh ochraňuj královnu.

Není bez zajímavosti, že nevlastní bratr Roberta
Pelikána Petr je islámský konvertita a honorární
konzul Sudánské republiky v ČR.
Súdán má přes třicet milionů obyvatel a většina
vyznává islám. Islám je základem zákonodárství a
státním náboženstvím. Křesťané jsou
pronásledováni. V roce 2014 byla Meriam Ibrahim
odsouzena pro svou křesťanskou víru na smrt.
V roce 1991 se do země přesunul Usáma bin Ládin
se svou organizací al-Kajdá a začal podporovat
penězi i mocí vládnoucí garnituru. Ze země byl
vypovězen v roce 1996, po tom, kdy letadla
americké armády zaútočila na súdánskou
chemickou továrnu, kde se údajně pokoušel
vyrábět chemické zbraně.
V čele Súdánu je od roku 1910 se stal prezidentem
al-Bašír, na kterého je za genocidu spáchanou v
Dárfuru vypsán zatykač Mezinárodního trestního
soudu.

Společným otcem Roberta a Petra Pelikánových je
bývalý docent vědeckého komunismu na katedře
marxismu- leninismu Dragutin Pelikán. Evidovaný
StB pod krycím jménem Drastík.
Státní instituce jako je např. ministerstvo
spravedlnosti by se rozhodně neměly zapojovat do
jakýchkoliv hnutí či podobných aktivit. Jejich
posláním je spravovat stát a pečovat o občany
tohoto státu. To, že ministzerstvo není budovou,
plnou nenávisti a šikanování některých skupin
obyvatel je snad samozřejmostí. Politické
proklamace do státní správy prostě nepatří.
Jenomže v případě Bohuslava Sobotky se to
bohužel stává běžným jevem. Na úkor té státní
správy.

Jsme v Bruseli
V každém lidském společenství je nutné, aby
existovala pravidla, která nastavují základní
vzájemné vztahy a umožňují tak konstruktivní
spolupráci. Každý spolek má nějaká pravidla,
která musí členové spolku dodržovat, nemá-li se
rozpadnout.
Evropská unie si vytváří pravidla, aby je
nedodržovala. Tedy, dodržuje jen ta malicherná,
bagatelní, nepodstatná. Ta zásadní EU trvale
porušuje a nerespektuje či na ně jaksi
“pozapomíná.” Maastrichtská kritéria dávno platí
jen pro male země, pro velké jako např. Francii
jsou cárem papíru. Podobně tzv. Schengen, Dublin
a další dohody. Krize v Řecku, válka na Ukrajině,
migrantská vlna.
Porušení závazného pravidla má zpravidla za
následek buď poškození projektu, zhoršení nebo
znemožnění jeho. Proto běžně není možné z
dodržování závazného pravidla činit výjimky pokud je nutné, aby taková výjimka existovala, je
nezbytné ji do pravidla zapracovat nebo se
zamyslet, zda je status závazného pravidla
odpovídající.
Absurdní situace nastává, když je jeden člen
společného projektu kritizován za to, že závazná
pravidla projektu dodržuje. Příkladem za všechny
budiž Maďarsko, které Unie tvrdě kritizovala za
to, že jedná v souladu s platnými pravidly a chrání
se před svévolným a nekontrolovatelným
překračováním hranic.

Evropská unie má minimálně od počátku finanční
krize na svém kontě tolik špatných rozhodnutí a
důkazů o neschopnosti adekvátně reagovat na
krizové situace, že u řadových Evropanů
dlouhodobě ztrácí svůj politický kredit.
Nejnověji Evropská komise podpořila
"podmíněný" souhlas EU s bezvízovým stykem
s Tureckem, navzdory námitkám některých svých
členů. Souhlas je součástí dohody mezi EU a
Ankarou, která na jejím základě v minulých
týdnech významně omezila počty migrantů
přeplouvajících z Turecka do Řecka.
Marně se Sobotka s Babišem a Zaorálkem kasají,
že Turecko bude muset splnit všechny podmínky.
ODS bezvízový styk s Tureckem právem odmítá.
Předseda ODS Petr Fiala ho považuje za
bezpečnostní riziko.
Odmítá ho i TOP 09. Podle místopředsedy TOP 09
Marka Ženíška je to jen další případ, že EU
nedodržuje stanovená pravidla.
Rozum se ocitl v pasti. Na jedné straně je zřejmé,
že být v Evropské unii je nezbytné, na straně
druihé je vědomí, že bez reforem je Evropsjká unie
v koncích. Ale do reforem se hlavním tahonům EU
Německu a Francii nechce.
Bezvýchodnost této situace se rychle promítla do
lidových posměšků, Brusel je dnes
nejneoblíbenějším místem na světě. Úsloví “Jsme
v Bruseli,” rychle zdomácnělo. Odreagovat se
vtipem Češi vždycky uměli.
Kam jdeme? Do Brusele.

Naše blogo sféra

K významným podporovatelům tohoto
levicového centra patří například Matěj
Stropnický či Andrej Babiš.

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

Podle vlastního vyjádření brigádničil
Ševcov na žižkovské Klinice v tamní
kavárně a organizoval různé přednášky. Je
proto velmi pravděpodobné, že se
s Matějem Stropnickým znali. A tím
dostává celá záležitost velice zvláštní
rozměr.

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.

Levicoví aktivisté podporují
ruského anarchistu
Ruský student Igor Ševcov byl bez
jakýchkoliv důkazů obviněn policií z toho,
že vhodil na zahradu domu ministra
obrany Martina Stropnického (ANO) pivní
láhev s hořlavou směsí. Tři lahve se
rozbily, čtvrtá vzplála.
Soud ho viny Ševcova nakonec zprostil.
Vinným ho ale uznal v druhém bodě
obžaloby, že hlídal a natáčel na video loni
v květnu u ruzyňské věznice, když tam
jiný muž sprejoval po zdi anarchistické
nápisy a rozhodl o jeho dvouletém
vyhoštění.
Před ministerstvem vnitra se v úterý
shromáždilo několik desítek lidí v čele s
chartisty Johnem Bokem a věčným
trockistou Petrem Uhlem na Ševcovovu
podporu ruského studenta a anarchisty
Igora Ševcova. Podle demonstrantů soud
pochybil a Ševcova odsoudil neprávem.
Ševcov na demonstraci dorazil a promluvil
k jejím účastníkům.
Až potud by byl celý příběh normální.
Kdyby nebylo spojení Igora Ševcova
s žižkovskou Klinikou, která je centrem
marxistických radikálů. Kromě šíření
marxistického učení organizují také
centrum pomoci pro uprchlíky.

Byl ten, kdo vhodil zápalnou lahev na
zahradu domu ministra Stropnického, otce
předsedy Strany zelených, opravdu
Ševcov? Navíc v době, kdy ministr
s manželkou, herečkou Veronikou
Žilkovou, byl někde úplně jinde. Znal
neznámý pachatel ministrův časový
rozvrh?
Jedinou stopou, která policii dovedla
k Ševcovovi, byla údajná pachová stopa na
zápalné lahvi. Lahev byla naplněna
benzínem, tedy vysoce aromatickou
látkou. Jednalo se o běžnou lahev od piva
značky Bernard. Prodává se v kavárně
Kliniky tato značka? A kde k té lahvi
Ševcov přišel, když je podle vlastních slov
abstinent a lahve nebyly jeho?.
Když se nepodařilo Ševcovovi prokázat
útok na dům Stropnických, proč bylo třeba
ho alespoň na nějakou dobu odklidit? Na
dva roky do Ruska. Jaký tam bude jeho
další osud? Spolupracuje naše policie
s ruskou Federální bezpečnostní službou?
Člověk nemusí být poručík Columbo, aby
si podobné otázky nekladl.
Ivan Bednář
ivanbednar.blog.iDNES.cz

Pravda o vítězství
8. května demokratický svět slaví výročí ukončení
2. světové války. V sovětském panství se výročí
slavilo (a dodnes slaví) až 9. května.
8. května 1945 byla podepsána úplná a
bezpodmínečná kapitulace Německa ve
francouzské Remeši, a proto se tento den považuje
za konec druhé světové války. Stalin ovšem tehdy
trval na tom, aby se kapodpis kapitulace opakoval
druhý den v troskách zničeného Berlína. Z toho
důvodu probíhaly oslavy v Sovětském svazu a jeho
sateliteh až 9. května.
V Československu se několik let nemohli politici
rozhodnout, jaké datum státního svátku zvolit. V
úvahu připadal také 5. květen – den, kdy začalo
Pražské povstání.
Teprve v roce 1951 se poslanci dohodli, že se bude
slavit 9. květen – Den osvobození Československa
Sovětskou armádou.
Po listopadu 1989 po bouřlivé diskuzi prošel
návrh, aby se 8. květen se stal státním svátkem s
názvem Den osvobození od fašismu, aby v něm
byli obsaženi všichni osvoboditelé. V průběhu
dalších let došlo ještě k dalším změnám tohoto
svátku.
V roce 2000 byl jeho název zkrácen na Den
osvobození a v roce 2004 změněn na Den
vítězství, což měl být psychologický tah na
základě názoru, že je lepší se cítit vítězem než
osvobozeným.
Symbolem vítězství se pro Sovětský svaz byla
fotografie, v níž válečný reportér poručík Chalděj
vztyčuje nad Reichstagem rudou vlajku se srpem a
kladivem.

Chaldějův nainscenovaný snímek nebyl zdaleka první.
Ještě v průběhu bojů vyvěsili prapor z druhého
poschodí budovy četař Jegorov a desátník Kantarija.
Dostat se výš nemohli kvůli prudké kulometné palbě.
Jiný prapor vztyčil rotmistr Minin.
Zvláštní osud měl letecký snímek vlajky nad
Reistagem reportéra Viktora Ťomina. Toho chtěl
general Žukov nejkdříve popravit za neuposlechnutí
rozkazu, ale nakonec se dal obměkčit a Ťominovu
popravu odvolal.
Historie však měla věřit záběru Jevgenije Chalděje.
Jenomže snímek musel být pro oficiální verzi
důmyslně přepracován. Na původním snímku byly
totiž na zápěstí vojáka, který drží Chalděje za nohy,
vidět nakradené hodinky, takže fotograf je musel
špendlíkem vyškrábat.
Ve falšování dějin byly ruští komunisté mistři. A naši
se u nich rychle poučili.

*

ODS obnovila sdružení na Praze 10
Pražská ODS začala s obnovou sdružení na Praze 10.
Předsedou bude exprimátor Bohuslav Svoboda.
Oblastní sdružení bylo zrušeno na konci roku 2014
např. kvůli tomu, že místní ODS po volbách v roce
2014 společně s komunisty podpořila novou radu v
čele s Radmilou Kleslovou (ANO).
„Pražská regionální rada doporučila schválení
nového místního sdružení na Praze 10 v čele s
Bohuslavem Svobodou. Jeho morální kredit je pro mě
osobně zárukou toho, že ODS na Praze 10 bude
fungovat tak, jak se na ODS sluší: pravicově,
nepopulisticky a jednoznačně ve prospěch Pražanů,“
uvedl předseda Regionu Praha Filip Humplík.

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

