K u r ý r 2/2016
www.publicum commodum. cz
Jules Verne napsal román Carův kurýr. Náš Kurýr má jiné poslání, je otevřený a
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Kolik váží kilo Babišova peří
Člověk si klade stále nějaké otázky. Někdy jsou závažné (proč se to děje právě mně), někdy
filozofické (proč jsme tady a kam směřujeme) a někdy se jen tak ptáme, proč se to nebo ono vlastně
děje.
A tak se někdy ptám, proč třeba Jaroslava Faltýnka, šéfa poslanců hnutí ANO, nepřevážejí
zakuklenci v poutech? Podle všech zvyklostí by ho mělo přepadnout komando zakuklenců, nejlépe
v neděli v podvečer při grilovaní na zahradě rodinné vily v Prostějově, a vrtulníkem ho převézt
třeba do Ostravy, kde by strávil aspoň týden ve vyšetřovací vazbě.
Proč? Je podezřelý. Policie prý zjistila, že zakázky na dodávky vozového parku pro Českou poštu
byly manipulovány. Agrotec spolu s ostatními soutěžiteli prý dokonce jednal po vzájemné domluvě
s tím, že vždy po získání zakázky pro Českou poštu se s nimi měl vyrovnat. Za posledních 10 let si
tak měl přijít za zhruba 600 milionů korun. A Agrotec patří do koncernu Agrofert ministra financí a
předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a donedávna mu šéfoval Jaroslav Faltýnek.
Nebo proč ještě zvláštní komando neslanilo z vrtulníku do kravína Agra Jevišovice, a nezaklekli na
soudruha předsedu další Babišovy firmy, která měla postříkat vzrostlou pšenici Roundapem a
otrávit tak hektary zemědělské půdy? Herbicid spálil farmáři Bohumíru Radovi veškeré zaseté obilí.
Anebo proč ještě nevedli policejní těžkooděnci se samopaly samotného Andreje Babiše a necpali ho
neurvale do policejní oktávky? Agrofert a jeho dceřiná firma jsou přece podezřelí z padesáti
milionového podvodu při čerpání evropských dotací při výstavbě jeho luxusní farmy Čapí hnízdo?
Ano, proč?
Jsou to zajisté zatím jen podezření, která začala policie vyšetřovat. Výsledek nelze předjímat. Ale
nebylo tomu také tak v jiných případech? A přesto policie postupovala popsanými způsoby. Janu
Nagyovou – Nečasovou vedla policie do antona za doprovodu těžkooděnců se samopaly a se
spoutanýma rukama. Čím je tato slabá žena, jakkoliv působící dojmem dračice, ohrožovala?
Proč? Vždyť pokud by se podezření potvrdilo, kam by se hrabal na Babiše jeden z jeho předchůdců
v křesle ministra financí Ivo Svoboda. Sociální demokrat a přítel Miloše Zemana si šel sednout na
pět a půl roku do vězení za to, že z mělnického podniku Liberta neoprávněně převedl pět a půl
miliónů korun na svoje konto.
Kdyby
Bohuslav
Sobotka na triku tolik obvinění jako má Andrej Babiš, byl by ještě
Oslíčku,měl
otřes
se
premiérem?
Stanislav Gross neměl na bábovce zdaleka tolik jako Andrej Babiš a musel skončit. Zdá se, že kilo
Babišova peří váží míň, než kilo olova kohokoliv jiného.

Oslíčku, otřes se
Více než cokoliv jiného mi v poslední době
Česká republika připomíná toho pohádkového
oslíčka, který, když se otřásl, padaly z něj zlaté
dukáty.
Česká republika prý zaplatila za unesenou
Hanču a Tonču 150 milionů. Ministr Zaorálek
řekl, že ČR poskytne 10 milionů korun Řecku,
a stejnou částku Turecku na posílení
hraničních kontrol.
Na dárcovské konferenci v Londýně slíbil
premiér Sobotka, že ČR dá na podporu Sýrie
170 milionů korun.
Obnova kontrolu našich hranic bude stát více
než 220 milionů za každý měsíc.
Cizinecká policie počítá do roku 2020 s asi 1,2
miliardami korun na posílení složek, na které
dopadá migrace.
To nechci mluvit o tom, kolik nás stojí různé
arbitráže, prohrané díky chybám státních
úředníků, kolik stojí stát pokuty a penále za
prohrané soudní spory, způsobené nekvalitními
soudy a nejasnými zákony. Přitom státní
správa nám bují a kypí. Státní byrokracie a
počet jejich úkonů je přizpůsoben daňovému
poplatníkovi a jeho případnému daňovému
zatížení.
Místo toho, aby dělala vše pro to, aby daňový
poplatník musel snížit počet svých návštěv na
úřadech na minimum, dělá pravý opak.

S rostoucí byrokracií se pak samozřejmě
zvyšují i náklady, které primárně zatíží
každého daňového poplatníka.
Vlastním důchodcům vláda přidala 40 korun.
V ČR chybějí stovky lékařů a přes tisíc
zdravotních sester. V některých nemocnicích je
situace tak vážná, že musejí být uzavírána celá
oddělení nebo je na nich omezen provoz. Do
zahraničí za lepším platem předloni odešlo 559
lékařů.
Aby bylo jasno. Nejde mi o to, že by Česká
republika měla přestat být solidární, že by se
neměla zapojit na řešení celosvětového
problému migrace, či se uzavřít do sebe a
nevnímat svět kolem nás.
Jenom se mi zdá, že Sobotkova vláda
rozhazuje peníze kolem sebe, jak rozsévač po
poli na jaře, a na vlastní obyvatelstvo „tak
nějak“ pozapomíná.
Sobotkovi a Zaorálkovi se to jezdí po
světových konferencích a rozdává se miliony
z peněz daňových poplatníků. Vypadá to hezky
a oni jsou správní Evropané.
Ale přece každá rodina umí hospodařit
s penězi lépe. Z příjmu rodiny si dobrý
hospodář vyčlení částku, kterou bude stát péče
o rodiče, částku, která padne na vzdělání dětí,
částku na zdravotní péči. A pak začne uvažovat
o koupi automobilu či zahraniční dovolené.
Jinak je to cesta do dluhů a do pekel.

∗

Černý den pro demokracii

Seš ukecanej jako ministr

Přerušením debaty o EET jste znásilnili
jednací řád, vzkázal koalici Fiala

Všeobecně v zato jsme ukecaný národ. Tak
jako Švejk nikdy neřekl „to chce klid“, tak
Miroslav Plzák nikdy nedoporučil při
manželské nevěře proslulé „zatloukat,
zatloukat, zatloukat“.

Středy bývají různé. Popeleční, první den
začínajícího půstu, škaredá, středa před
velikonočním zeleným čtvrtkem. K těm
nyní podle předsedy ODS Petra Fialy
přibyla v kalendáři i černá středa, den kdy
babišovsko sobotkovská koalice
nedemokratickým způsobem ukončila
debatu o zavedení elektronické evidence
tržeb a znásilnila tím jednací řád
Sněmovny. Fiala počítá se stížností k
Ústavnímu soudu a slíbil, že jeho strana
zákon zruší, pokud se v budoucnu dostane
do vlády.
Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek
hovořil zase o tom, že vládní koalice
„ucpala hubu“ 16 jeho poslancům, kteří
ještě chtěli vystoupit, což považuje za
nedemokratické. Jeden z dnešních politiků
mu prý velmi připomíná italského diktátora
„Benita Mussoliniho vzýváním
„korporátního způsobu řízení státu“.
Rozhodováním o tom, kdo může ve
Sněmovně vystoupit a kdo nikoliv je
předznamenáním toho, že napříště bude
někdo určovat, kdo bude poslancem a kdo
nikoliv. Recept – jednotná kandidátka
národní fronty s vyloučením opozičních
stran.
To už tady přece jednou bylo, proti tomu
jsme zvonili klíči, aby tomu tak už nebylo.
Zdá se, že se nám staré pořádky, které jsme
vyprovodili dveřmi vracejí oknem. Smutné
zjištění. O to smutnější, že tomuto pokusu
o restauraci socialistického parlamentu
s předem schválenými zákony a
vyhláškami, které někdo napsal v jídelně
Agrofertu, sekundují lidovci.
Ale ani to není nic nového.

∗

Jsou výjimky. Jan Nepomucký neprozradil
zpovědní tajemství královny Žofie a král
Václav IV. ho za to nechal utopit ve
Vltavě. Rodák z Pomuku pak byl prohlášen
za svatého. To je ale legenda.
Ostatně za bolševika prý byla obrana proti
nátlaku StB při nabídce spolupráce, že
dotyčná zájmové osoba sdělila verbujícímu
agentovi, že je hrozně ukecaná a všechno
hned všem vyslepičí. O takové osoby StB
neměla zájem a tak od náboru nového
spolupracovníka upustila.
Jako ukecaný národ máme ukecaného
prezidenta. A také ministra obrany. Když
ostatní členové vlády tvrdili, že s teroristy
nevyjednávají, Martin Stropnický
vybreptal, že výměna pětice Čechů,
zajatých v Libanonu, za dva teroristy,
lapené v Čechách, byla dojednána. Kolega
a předseda lidovců Bělobrádek požadoval
jeho rezignaci. Rád by se zalíbil davům.
V tom je ale ta potíž. Tradiční roli vládní
strany, chovající se jako opoziční, jim už
dávno vyfoukl Babiš se svým hnutím
ANO.
Ministři vynášejí informace z tajných
jednání Bezpečnostní rady státu jako o
závod. Premiér Sobotka je zoufalý a
požaduje vyšetření kdo, kdy a co. Stát je
v ohrožení, ministři ukecaní. „Seš ukecanej
jako Palacký,“ říkávalo se kdysi dávno.
Mělo by se to poopravit na „Seš ukecanej
jako ministr Sobotkovy vlády.“
Prezident Miloš Zeman zase potvrdil
kolující zvěsti o zaplacení výkupného
únoscům Tonči a Hanči, unesených
v pákistánských horách.
⇒

Později se odvolával, že jen citoval media.
Jeho rezignaci teď požaduje místopředseda
KDU-ČSL, senátor Marek Ženíšek.

volebním programu, že bude porušovat
zákony. K tomu jim žádný volič mandát
nedal.

Bělobrádkova i Ženíškova snaha však
narazila. Za prezidentem stojí Ústava, která
říká, že prezident za své činy není trestně
odpovědný. Za Stropnickým zase stojí jeho
šéf z hnutí ANO a ministr financí Andrej
Babiš, a ten jakékoliv úvahy o případném
odvolání svého ministra rázně odmítl.
Sešly se kvůli tomu i koaliční špičky.

Pozoruhodné je, že se tím ohání každý
totalitní režim. Oháněli se tak komunisté
při justičních vraždách v padesátých let,
oháněli se tím Henleinovci před druhou
světovou válkou, oháněl se tím konec
konců i Hitler.

Postoj Bohuslava Sobotka by, kdyby nebyl
předsedou vlády České republiky,
komický. Premiér připustil, že ministr
obrany Stropnický udělal při komentování
případu únosu Čechů v Libanonu chybu,
ale ne tak závažnou, aby navrhl jeho
odvolání z vlády. Stropnický tak i nadále
zůstává členem Sobotkovy vlády. Jen by
se, podle Sobotky, měl zamyslet nad tím,
jestli je schopen se při zasedání vlády
účastnit projednávání bodů v utajovaném
režimu. Pokud to měl být Sobotky vtip, tak
je to humor na úrovni Zemanova
Kalašnikova.

ANO porušilo jednací řád
V nedělní televizní debatě na ČT 1 m
ístopředsedkyně Poslanecké sněmovny
Jaroslava Jermanová (ANO)připustila, že
Koalice při prosazování zákona o
elektronické evidenci tržeb (EET) porušila
jednací řád. Její vyjádření vzalo mnoha
televizním divákům dech. Podle
Jermanové byla k porušení jednacího řádu
Koalice „dotlačena“ do situace, jí podle
Jermanové „jiného nezbylo.“ Jednací řád
prý přežil svojí dobu.
Už to člověka ani nebaví neustále vyvracet
„babišův argument“, že ANO dostalo od
voličů „právo vést tuto zemi“ a že
nezodpovědná menšina jim v to ve
Sněmovně jim v tom brání. Inu nevím, zda
mělo hnutí ANO, které teď Jermanová
urputně brání, ve svém
⇒

A teď Jermanová.
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Naše blogo sféra
janderova.blog.idnes.cz
ivanbednar.blog.idnes.cz

Předsedkyně spolku Publicum commodum
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.
Dnešní blogy se zabývají situací kolem
migrační vlny.

Virtuální uprchlíci
versus česká realita
Na vlastní oči u nás ještě téměř nikdo
uprchlíka neviděl. O problému migrační
vlny čerpáme téměř bezvýhradně
informace pouze z médií.
I přesto, nebo možná právě proto, již téma
uprchlíků dokázalo vykopat další hluboký
příkop v české společnosti. Hysterie a
krajní pohledy vymazaly racionální debatu.

⇒

Zdravý rozum dostává na frak zleva i
zprava. Proč tomu tak je? A jak z toho
ven?
Na jedné straně stojí skupina lidí, jejich
odpůrci je nejčastěji nazývají sluníčkáři,
která s velkým halasem otevírá uprchlíkům
nejen svou, ale hned univerzálně českou
náruč. Děje se tak prostřednictvím
nejrůznějších textů a iniciativ na internetu,
demonstrací na ulicích, ale i konkrétních
aktivit na poli komunální politiky.
Příkladem budiž snaha jednoho ze
zastupitelů Prahy 1, kde sama bydlím,
který požadoval, aby tato městská část
vyčlenila pro potřeby uprchlíků několik
svých bytů. A to v situaci, kdy u nás téměř
žádní uprchlíci nejsou, zatím nic
nenasvědčuje, že by po usídlení právě
v České republice toužili a vláda teprve
vyjednává o konkrétní podobě našeho
zapojení do řešení problému migrační
vlny. Navíc se bavíme o samém centru
Prahy, které je již nyní přetíženo turisty, a
navíc přitahuje i cizince, které se k nám
určitě lákat nesnažíme. Příslušné úřady již
nyní řeší kauzu muslimské modlitebny,
která byla bez povolení provozována
v Opletalově ulici.
Na straně druhé jsou odpůrci přijímání
uprchlíků, kteří v drtivé většině upozorňují
na nebezpečí islámského terorismu a
obecnou rozpínavost tohoto náboženství.
V mediálním prostoru si dobývají stále
silnější pozici. Tu jim razí například i
prezident Zeman. Pokud se podíváte do
diskusí pod články, které se věnují tématu
uprchlíků, zjistíte, že se vůči uprchlíkům
vyhraňují stále ostřeji. Jejich nelibost, která
již dávno přerostla v nenávist, se však
zároveň obrací i na již zmíněné
„sluníčkáře“ a rovněž evropské i tuzemské
politické představitele. V očích odpůrců
totiž nezastávají dostatečně tvrdou linii.
Padají velmi ostrá označení, mluví se o
vlastizrádcích, kteří dávají naši zemi všanc.

⇒

Problém migrační vlny vnímám jako
závažný a naši budoucnost do určité míry
ohrožující. Ovšem ještě více mě děsí vlna
ať již „sluníčkářského“ či protiislámského
extremismu. Tato tsunami je už totiž, na
rozdíl od uprchlíků, přímo mezi námi, a
její následky budou ničivé. Jednak v tom,
že válečná sekera mezi všemi znesvářeným
stranami je zaťata velmi hluboko. Ale snad
ještě více v tom, že tato propaganda
zdánlivě jednoduchých řešení složitých
problémů oslovuje stále větší množství
lidí.
To ohrožuje demokracii v naší zemi
potažmo v celé Evropě a zároveň hází
klacky pod nohy opravdu smysluplnému
řešení uprchlického problému.
Ten je totiž podle mého názoru natolik
politicky citlivý, že dlouhodobé funkční
řešení vyžaduje co možná největší
společenskou shodu. Osobně jsem
přesvědčena, že nám naše humanistickodemokratická tradice ale zároveň i
prozíravost velí neobracet se k potřebným
zády. Na druhou stranu by ale naše pomoc
měla být poskytována za námi určených
podmínek. A to pouze těm, kteří ji nejen
potřebují, ale zároveň i chtějí a jsou
připraveni ji také ocenit. Především tím, že
když přicházejí najít lepší život pro sebe a
své děti do Evropy, tak budou plně
respektovat naše tradice a zákony. Ty
mimochodem zaručují svobodu vyznání.
Tudíž až na extremisty nebude nikdo ani
muslimským uprchlíkům zakazovat jejich
víru, pošlapávat hodnoty a způsob života.
Ovšem zároveň my máme nejen právo, ale
troufám si říct i povinnost, vyžadovat od
nich totéž. Koneckonců je to nejen
v našem, ale i v jejich zájmu, aby se to,
před čím utíkají ze svých domovů, nestalo
v blízké budoucnosti realitou i u nás.
Jaroslava Janderová
janderova.blog.idnes.cz

Rusko a USA si prý
rozparcelovaly Sýrii?
Turecký premiér Ahmet Davotoglu řekl, že
proud uprchlíků nelze zastavit, dokud
neskončí válečný konflikt v Sýrii. V Sýrii je
to ovšem nadmíru složité, s jistou
nadsázkou se dá říci, že tam bojuje každý
s každým.

umožněna rozsáhlá humanitární pomoc.
Že by se tedy v dohledné době proud
uprchlíků ze Sýrie nějak zmírnil nelze
očekávat. Evropa si musí svůj problém
vyřešit sama. Nápad, že by uprchlíky měly
přijímat i Spojené státy už naštěstí upadl v
zapomnění.
Ivan Bednář
ivanbednar.blog.idnes.cz

Podle izraelského serveru Debkafile se
Spojené státy už s Ruskem dohodly na
rozdělení sfér vlivu ve válečné Sýrii.
Dohodu podle Debkafile potvrzuje
čtvrteční mezinárodní usnesení
z Mnichova o možném začátku příměří.
Základem má být rozdělení sfér
vojenského vlivu, přičemž dělící linií je
podle izraelského serveru řeka Eufrat.
Američané mají mít pod kontrolou oblast
na východ od ní.
Také by to znamenalo, že syrsko-turecké
pohraničí na severu je rozdělené mezi
Rusy a Američany.
Podle Debkafile budou ale boje
pokračovat. O dohodu jednak nestojí
radikálové v čele s Islámským státem a
Frontou an - Nusra, a také se dá očekávat
zesílení vojenských aktivit USA. Ofenzivu
take spustila Asadova rmád, podporovaná
ruskými nálety. Územní zisky mohou silně
posílit pozici při vyjednávání.
Vlivný americký senator, a někdejší
kandidát na prezidenta USA John McCain
ale na mnichovské konferenci řekl, že
dohoda o příměří v Sýrii neznamená
průlom v tamním konfliktu, protože
umožňuje silám prezidenta Bašára Asada a
Ruska dál beztrestně zabíjet civilisty.
Podle McCaina nemá Putin zájem
na tom, aby se dohodl se Západem na
ukončení syrského konfliktu.
Podle dohody mocností by v Sýrii mělo
být do týdne zahájeno příměří a

Na poslední chvíli - Komárek
větší drtivé vítězství
Zatímco společnost trápí problémy, kam s
migranty, někteří poslanci mají zcela jiné
starosti.
Po ministrech si pustil pusu na špacír take
poslanec ANO Martin Komárek. Zatímco ve
sněmovně o něm není pořádně ani slyšet, využil
k tomu své bývalé noviny. V Babišově věstníku
MfD oznámil v sobotním sloupku, že ANO a
ČSSD čeká ”zničující střet”, ne nepodobná
“gladiátorskému zápasu na život a na smrt.”
Můžete třikrát hádat, komu předpovídá poslanec
Komárek vítězství. Sociální demokracie bude
mít, podle něj, co dělat, aby přežila.
Vítězství ale musí býti drtivé, protože “těsná
výhra” ve volbách do Sněmovny příští rok, by
byla pro ANO vlastně prohrou. ANO může svůj
program realizovat jen tehdy, pokud bude v
příští vládě dominovat. Jak to budou dělat,
přiznala místopředsedkyně Sněmovny
Jermanová (viz dříve)
Být Bohuslavem Sobotkou, už bych si předplatil
hrobku na Olšanských hřbitovech. Nejen, že mu
jde po krku president Zeman, I někteří jeho
spolustraníci. Teď přibyl i Komárek. Pánbůh ho
opatruj.
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