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Špionská přesilovka
„Studená válka je možná za námi,“ prohlásil šéf CIA Robert Gates po rozpadu sovětského bloku, „ale
špionážní hry zůstávají stejně horké jako dosud.“
Dodejme, že po vypuknutí konfliktu na Ukrajině, tedy v roce 2014 a také letos, nepochybně aktivity ruských
tajných služeb u nás, ať civilních, nebo vojenských, značně zesílily. A budou posilovat dál. V Česku
v současné době fungují desítky proruských webů, jež vypadají profesionálně. Neprůhledná vlastnická
struktura přitom vyvolává otázky nad tím, jak jsou financovány. Na stránkách je věnováno hodně prostoru
ukrajinské krizi - vláda v Kyjevě je označována za fašistický režim. Objevuje se rovněž kritika Spojených
států, které prý mají v plánu ovládnout svět.
„Studená válka i Sovětský svaz jsou sice minulostí, ne však ruská vášeň pro vlivová či aktivní opatření (a
také agenty nelegály). Jedinou změnou tak je skutečnost, že techniku ‚rozděl a panuj’, respektive ‚ovlivni,
rozděl a panuj’ nepoužívají vůči ČR, EU a NATO pouze Rusové, ale také Číňané,“ napsala BIS ve své
zprávě v březnu 2015.
Kremlem sponzorovaný Hlas Ruska, který dostal nový název Sputnik, spustil v únoru v Česku nové webové
stránky v češtině s cílem nabídnout čtenářům „alternativní pohled“ na dění ve světě. Hned první den
provozu nabídl titulky jako „Ruská armáda je nejsilnější v Evropě“ nebo „Obama nenávidí Rusko“.
Před týdnem se na titulní stránce objevila výzva “Rychle pryč z NATO”.
Ruská ambasáda v Praze je předimenzovaná, v současnosti na ní působí 125 zaměstnanců, z toho 80
diplomatů. Zbytek dle serveru tvoří podpůrné profese jako řidiči či sekretářky.Odhaduje se, že značná část z
nich jsou špioni, okolo třiceti lidí. Ale to zdaleka není všecko. V Česku žije přes 30 tisíc Rusů, 3,5 tisíce jich
studuje na českých vysokých školách. Působí tady desítky neprůhledných firem, které perou špinavé peníze.
Ruských diplomatů je v ČR nepoměrně více, než mají podobně velké a vlivné státy. Například Čína má v
českém hlavním městě 28 diplomatů, Spojené státy sedmdesát.
„Podléháme iluzi, že žijeme v míru a války jsou pryč. My ale žijeme v informačním věku, který má vliv také
na konflikty. Vedou se jiným způsobem, ale jsou tady,“ sdělil plukovník Řehka, šéf speciálních sil Armády
České republiky, a účastník debaty s názvem „Jak funguje ruská dezinformační kampaň v Česku?“ a dodal,
že nejlepší obranou je v tomto případě země plná lidí, kteří se zajímají, jsou vlastenci a umí kriticky myslet.
BIS má o působení ruských zpravodajských služeb na území ČR dobrý přehled. Nabízí se tedy otázka, proč
ty ruské špiony jednoduše nevyhostíme a nepošleme je zpátky do Moskvy.
Odpověď je prostá – může za to ruská početní přesilovka. Jako malá země máme v jiných zemích relativně
malé ambasády, v současné době působí v Moskvě 15 našich diplomat. To znamená, že jsme při
recipročních opatřeních, kdy vyhošťujeme nějaké diplomaty, v určité nevýhodě. Ve chvíli, kdy by odtamtud
museli třeba jen jednotlivci odejít, tak to do chodu naší ambasády výrazně zasáhne. Proto se česká
diplomacie obává paralýzy našeho úřadu v Moskvě, zatímco předimenzovaná ruská ambasáda v Praze by
ztrátu tří čtyř špionů s diplomatickým krytím ani nezaznamenala.

Miloš Zeman má u Číňanů
černý puntík
Kanadská Miss čínského původu Anastasia Lin
navštívila ve čtvrtek tento týden českou Sněmovnu.
Anastasia se velkou měrou zasazuje za zlepšení
situace lidských práv v Číně, kde se narodila a žila
17 let, než se s matkou přestěhovala do Kanady.
Když vstoupila do kanadské soutěže krásy,
prohlásila, že „chce být hlasem těch, kteří mluvit
nemohou“ a po oficiální korunovaci v květnu 2015
se jako Miss Kanada skutečně snaží svůj slib
naplňovat.
Číňané se asi na prezidenta Miloše Zemana zlobí,
že nevyužil příležitosti, jak prokázat míru svého
vazalství a návštěvu Sněmovny Parlamentu České
republiky Anastasii znemožnil. To Číňané jsou
jinší kabrňáci.
Když po korunovaci na Miss Kanada 2015 byla
Anastasie vybrána, aby reprezentovala Kanadu na
prestižní soutěži krásy Miss World 2015, která se
měla konat v čínském letovisku Sanya. čínský
režim ji označil jako „personu non grata“ a
neumožnil jí vstup do ČLR, aby se mohla soutěže
zúčastnit. Terčem perzekucí čínských úřadů se pak
stali i rodiče kanadské královny krásy.
Muiloš Zeman se ještě musí od čínských
komunistů hodně učit, jak “zvýšit ekonomický růst
a stabilizovat společnost.”

Vznikne nový útvar Polsko Uhersko a …?
Ještě se nestačil premiér Sobotka vzpamatovat
z bleskové návštěvy Angely Merkelové, která
doslovala proletěla Prahou, a už zamířil na summit
premiérů ve Varšavě. Tam se vyslovil pro to, aby
státy visegrádské čtyřky (V 4) více koordinovaly
svoje aktivity s Rakouskem
Sbližování Poláků a Maďarů je v poslední době
zřejmé. Ale když maďarský premier Viktor Orbán
vystoupil na Ekonomickém fóru v Krynici s šéfem
polské vládní strany Právo a spravedlnost
Jaroslavem Kaczynskim se společným

prohlášením o vyhlášení “evropské kulturní
kíontrarevoluce” lídři EU se otřásli strachem.
Česko by ale raději než otevřeně revoltovat
rozvíjelo vztahy se Slovenskem a Rakouskem.
Bohuslav Sobotka si myslí, že by to EU posílilo,
jenomže prezident Miloš Zeman přijme na začátku
týdne rakouského prezidentského kandidáta
Norberta Hofera. Ať chce či nechce, zasáhne tak
do průběhu opakovaných rakouských
prezidentských voleb, které mají být 2. října. Hofer
je, jak dobře známo, zarytým odpůrcem Evropské
unie. A jeho postoje se spíše blíží tandemu Polsko
Maďarsko.
Na summitu EU v Bratislavě v polovině září bude
český premiér Bohuslav Sobotka požadovat, aby
se Evropská unie věnovala otázce společné
evropské armády. Pro vytvoření evropské armády
se dnes vyslovuje i maďarský premiér Viktor
Orbán.
„Je možné, že i dnes dojdeme k určitému průniku,
rýsují se určité body, na kterých se v Bratislavě
budeme moci shodnout,“ řekl Sobotka k
neformálnímu bratislavskému summitu, na kterém
budou představitelé 27 členských zemí bez
Británie jednat o dalším směřování bloku po
chystaném odchodu Spojeného království.
Spojení Polsko – Maďarsko (Uhersko) mění
dosavadní rozložení sil uvnitř V 4. Dvojici
Česko/Slovensko nezbude než se k slibované
kulturní kontrarevoluci připojit. Společně s
Rakouskem by tak došlo k rozšíření visegrádské
čtyřky na středoevropskou pětku. Jakési PolskoUhersko-Česko/Slovensko - Rakousko? Hlas
tohoto svazku by byl uvnitř Evropské unii jistě
hodně silně slyšet. Je ale otázka, k čemu by
podobná atomizace EU vedla?

Kdo tady hází hnojem?
Nově vzniklá Národní centrála proti
organizovanému zločinu začala vyšetřovat
vztahy Jihomoravského kraje s lobbistkou
Janou Mrencovou. Centrála záležitost
převzala kvůli tomu, že jedním z podezřelých
je i hejtman Michal Hašek (ČSSD).
Podle MF DNES vyplatilo Haškovo
hejtmanství firmám tak či onak spojených s
kontroverzní puristkou Mrencovou 3,7
milionu korun.
Mrencová údajně dělala Haškovi mluvčí pod
krycím jménem Lucie Proutníková. Ten ale
popírá, že by o nějaké Proutníkové něco věděl.
Při důležitých akcích kraje prž Mrencová
působila jako fotografka. Za fotografie
z návštěvy prezidenta Zemana či tehdejšího
předsedy vlády Jiřího Rusnoka nebo
z návštěvy Michala Haška výstavy Země
živitelka či oslav 1150. výročí příchodu
Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu
pak měla dostat zaplaceno téměř sto tisíc
korun. Podle bývalé mluvčí Jihomoravského
kraje Denisy Kapitančikové to bylo ale jinak.
„U všech těchto akcí to fungovalo tak, že
fotografie pořídili zaměstnanci tiskového
odboru kraje. Jen jsme měli přikázáno je
poslat Mrencové. Ona nám je pak obratem
posílala zpět,“ prohlásila Kapitančiková.
Podle Kapitánčíkové neodváděla Mrencová
ani další práce, za něž od úřadu dostávala
zaplaceno
Na tiskové konferenci, kde vysvětloval
novinářům a svým spolustraníkům tuto kauzu
Hašek evidentně mlžil. Vyjádřil se pouze k
některým faktům, a i v nich se dopustil
několika zavádějících tvrzení.
Celou záležitost považuje Hašek za
„hnojometnou“ kampaň, kterou proti němu
rozpoutala před volbami média ve vlastnictví
šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. „Je to akce z
dílny naší politické konkurence, stranických
novin hnutí ANO MF DNES.“ Zamlčel ale

skutečnost, že rozhovor s jeho bývalou mluvčí
Kapitančikovou přinesl současně s MF DNES
také webový Deník Referendum. Ten vede a
vlastní sociální demokrat Jakub Patočka, který
má blízko k předsedovi ČSSD Bohuslavovi
Sobotkovi.
Kdo tedy „hází hnojem“ po jihomoravském
hejtmanovi není snadné si domyslet. Není to
nakonec Hašek sám?

Haškova noční můra

Lobista Zeman
Prezident Miloš Zeman navštíví těsně před
volbami na začátku října Zlínský kraj. V nich
obhajuje svoje místo ve vedení kraje „jeho“ Strana
práv občanů (Zemanovci).

„Vidím v tom jasnou podporu SPO. Prezident
ví, že ve Zlínském kraji má jako v jednom z
mála krajů šanci uspět. Když sem ale jezdí
stále před volbami, vypadá to podivně,“
reagoval opoziční krajský zastupitel a
předseda hnutí STAN Petr Gazdík.
Zeman už totiž přijel do Zlínského kraje už v
roce 2013 pár týdnů před parlamentními
volbami a o rok později před komunálními a
senátními. Tentokrát dorazí na třídenní
návštěvu dokonce ve stejném týdnu, kdy se
konají krajské volby. V kraji bude od 4. do 6.
října, přičemž 7. a 8. října budou lidé hlasovat.
Klasický případ lobingu za státní peníze, že?

Naše blogosféra
janderova.blog.idnes.cz
ivanbednar.blog.idnes.cz

Noční můra EET očima
podnikatelky
Řadu let provozuji s manželem jazz-bluesový klub
v centru Prahy. Je to podnikání krásné, i když
složité. Nejsme milionáři, ale tvrdou prací si na
chléb dokážeme vydělat. Teď ale přijde EET a
s ním i problémy.
Přes veškeré ujišťování Andreje Babiše, že
náklady budou nezatěžující, a všichni „co
kradnů,“ si budou při zavedení EET vědět rady,
jsem se dopracovala k následujícímu. Patřím
k první vlně zavedení EET, tedy od 1. prosince
2016, ale i při svém vysokoškolském vzdělání,
dlouholeté podnikatelské zkušenosti a kvalitní
účetní kanceláři za zády, ovšem bez existence
příslušné metodiky ze strany Ministerstva financí,
řadě věcí nerozumím.
Za to ale vím ale, kolik nás to bude stát na začátku.
Součástí našeho klubu je bar s nevelkým rozsahem
nápojů a jídelním lístkem. Musíme koupit dvě
pokladny, platební terminál, pokladní tiskárnu
účtenek. To vše představuje cca 15 tisíc korun.
Musíme si vybrat operátora, který již se těší, kolik
mu v první vlně přibude klientů. Operátorovi
budeme měsíčně platit 499,- Kč plus DPH. Za
každou platbu budeme platit operátorovi 0,99% z
tržby.
Bude nutné zaškolit personál a následně na něj
velmi důsledně dohlížet. Personál musí být
počítačově gramotný. To může vypadat jako
maličkost, ale kdo podniká v kultuře či
pohostinství, tak moc dobře ví, jaké problémy jsou
s personálem už nyní, tedy bez těchto požadavků.
A protože neexistuje manuál, nevím, jak se bude
na nás pohlížet, když spodní provoz kulturního
zařízení je ve sklepních prostorách z roku 1009,
zdi jsou pětimetrové síly a signál tam není a
zřejmě nebude ani v budoucnu. Alespoň zatím si
s tím poskytovatelé neuměli poradit. Nebudeme
zjevně jediní.

Jak to bude s pojištěním zodpovědnosti za
provedenou špatnou platbu zaměstnanci? Jak to
bude, když zaměstnanec zadá špatnou částku a
bude chtít platbu stornovat? Jak to bude, když
zaměstnanec, s cílem okrást svého zaměstnavatele,
platbu nezadá, půjde mu do kapsy a bude přistižen
cílenou kontrolou ze strany Finančního úřadu či
Celní správy?
Bude zjevně nutné zřídit další pracovní místo, kdy
kromě provozního bude nutná osoba, která bude
dohlížet na správnost účtování a zadávání do EET,
jinak podnikatel dostane od Finančního úřadu či
Celní správy pokutu, která ho zničí. Takovýto
zaměstnanec stojí podnikatele cca 25 až 30 tisíc
měsíčně plus všechny odvody.
Vůbec si nedovedu představit, jak se s takto
složitým systémem poperou hospodští na venkově,
často nedotčení moderními technologiemi. Jak se s
tím poperou tam, kde je špatné připojení
k internetu, nemají wifi apod. Dle mého názoru se
s tím často ani prát nebudou. V řadě případů raději
zavřou své provozy, které jim stěží stačí na
živobytí, případně se přesunou do šedé
ekonomiky.
Jak se EET dotkne šedé ekonomiky pronájmů bytů
v soukromých domech v rámci cestovního ruchu,
kdy se městům nedaří vybrat místní poplatky,
systém AIRbnb ubytování, pronájmy bytů v
osobním vlastnictví, kdy v jednom bytě se
pronajímá až deset lůžek či systém soukromých
hostelů, to je otázka, na kterou podle mne nezná
odpověď nikdo.
Při vystoupení náměstkyně ministra financí
v Otázkách Václava Moravce jsem se definitivně
ujistila, že šedivá je teorie, zelený strom života.
Teoreticky má ministerstvo problematiku EET
propracovanou, ale co je praxe v životě
podnikatele netuší. Úřednický pohled je smrtící
pohled číhající kobry...
A tak to vypadá, že za demagogií všichni kradnů je
skryt cíl. Zničit slušné malé a střední podnikatele,
kteří nekradnů. Kanony je stříleno na drobné
ptactvo, dravci budou dál držet kořist, kterou
nepustí. Bude kompletně zmapován trh, zničena
konkurence, všichni budeme na jedné lopatě a
budeme čekat, zda nás zlý ježidědek se svými
věrnými hodí nebo nehodí do pece.

Jako opravdu kyselou třešničku na dortu pak
vnímám to, že výjimku od EET zatím dostanou
stánky s občerstvením bez stolů a židlí. Je určitě
jen velká náhoda, že síť takových vlastní právě
hlavní scénárista i režisér EET v jedné osobě.
Zřejmě si opět přečtu již zasutou knihu v domácí
knihovně od autora Ladislava Mňačka „Jak chutná
moc.“
Jaroslava Janderová
janderova.blog.idnes.cz
Autorka je předsedkyní OS ODS Praha 1,
místopředsedkyní spolku Publicum commodum,
zastupitellka HMP a předsedkyně Kontrolního
výboru ZHMP.

Nechtěli byste dát lidem
pokoj, dámy a pánové?
Ze stále přibývajících zákazů, omezení, nařízení
příkazů společnost upadá znovu do takové letargie,
jaká tady vládla za komunistické totality.
Není asi náhodou, že se ve větší vlně vrací tzv.
chalupářství. Jeho obliba stoupá. Za komunistů to
byl výraz určité marnosti, když lidé věděli, že jsou
prakticky bezmocní, že nemají možnost cokoliv
změnit. Že shora přicházejí nějaké příkazy, které je
nutné plnit, jinak že hrozí sankce a potíže. A tak se
raději zamkli za ploty svých chalup, zahrádek a
chat, kde si alespoň o víkendech mohli žít dle
svého.
V srpnu šel v televizi přímý přenos Poutní mše ze
svatého Vavřinečku u Domažlic. Jedním slovem
nádhera. Kněží pod modrou oblohou, Chodové a
Chodky v tradičních krojích, děti zabalené do
krajkových povijanů. Staří i mladí. Společně se
pomodlili, aby nám Pán odpustil naše hříchy a
viny. Nikdo jim to nenařizoval, ani žádný okresní
tajemník nekontroloval, zda mají v oknech
sovětské praporky.
Žádní internacionální revolucionáři, žádní
muslimští atentátníci, jen houfce lidí, kteří obývají
tuto krajinu už několik století. Komunisté lidem
vnucovali přesvědčení, že se musejí svých tradic
zříci, zapřít svůj národ a zapojit se do
proletářského internacionalismu, který by ovládnul
celý svět. Dnešní sociální inženýři jako je např. Jiří

Dienstbier, Michaela Marksová, Anna Šabatová,
ale i Andrej Babiš, Adriana Krnáčová, zelení či
Piráti zase nařizují koho lidé mohou a mají mít
rádi. Pochodují v čele průvodů homosexuálů a
lesbiček, okázale demonstrujících pohrdání
tradiční rodinou a občanským uspořádáním.
Dienstbierovo ministerstvo vysává státní rozpočet
pomocí všech možných dotací nejrůznějších
spolků a sdružení, jejichž jediným cílem je
rozbořit mantinely demokratické společnosti.
Shora určují za co, a kolik mají lidé platit, komu to
odevzdávat, jak se špehovat navzájem, kdy, a
komu udávat souseda. Kdy se klanět před
úřednickou vrchností. Jak má být tráva zelená, a
kolik musí zasít řepky. Národní tradice a cítění
chtějí rozpustit v budování nové Evropy.
Zatímco se ze stovek tisíců, rozdávaných na
ministerstvech plnými hrstmi, lidem točí hlava,
živnostníkům, malým a drobným podnikatelům
utahuje Babiš šrouby čím dál silněji.
Noví projektanti sociálních zítřků se vyžívají v
popisování sociálních, generačních, generových,a
kdoví jakých konfliktů, jen aby dokázali, že
společnost je chorá a oni ji musí pomocí
nejrůznějších nařízení uzdravovat. Dělají ve
skutečnosti pravý opak.
Nechtěli byste dát už lidem konečně pokoj, dámy a
pánové. Přímý přenos z Domažlic mě utvrdil v
tom, že lidé nestojí o vaše ideologické experiment.
Místo toho je ale stále silněji vládnoucí
oligarchismus dusí a zahání znovu za hradby
chalup.
A také ten pocit marnosti, že vlastně není šance
něco změnit. Blůížící se volby ukáží, nakolik jsme
tomuto pocitu podlehli a nakolik máme ještě vůli
poslat všechny ty věrozvěsty lepších zítřku tam,
kam patří. Jediné, co Babišovi zatím ještě chybí je
- státostrana. Strana, proti které neexistuje

funkční opozice a která drží veškerou moc ve
státě. Jako je třeba Putinovo Jednotné Rusko.
Podle posledních odhadů by babišovci ve volbách
získali 78 poslanců, soc. dem. 47 mandátů,
komunisté 28 křesel, ODS 23 zákonodárců, TOP
09 by obsadila čtrnáct míst a lidovci deset křesel.
Pohodlná ústavní většina bolševických stran:
Ivan Bednář
ivanbednar.blog.idnes.cz

VOLBY 2016
Podle rozhodnutí prezidenta republiky č. 138/2016 Sb. se budou volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR konat v pátek 7. října a sobotu 8. října 2016. Druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se
uskuteční o týden později, tj. v pátek 14. října a sobotu 15. října 2016. ODS půjde do voleb s několika zásadními
tezemi.

ODS: Zlevníme nákup nemovitostí
Když si nyní chcete pořídit byt, dům nebo stavební pozemek, musíte k uváděné kupní ceně připočíst ještě 4 % na
zaplacení daně z nabytí nemovitosti (původní daň z převodu nemovitostí). Od příštího roku ji totiž na základě
rozhodnutí současné vlády bude platit ten, kdo nemovitost kupuje.
Příklad: Když kupujete byt za 1 mil. Kč, na dani zaplatíte 40 tisíc Kč.
Při koupi domu za 4 mil. Kč zaplatíte na dani 160 tisíc Kč.
Daň z nabytí nemovitostí je zbytečná a nesmyslná. Daníte majetek, který jste koupili z již zdaněných peněz.
Proto navrhujeme ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITOSTÍ.

Zjednodušíme tak daňový systém a necháme lidem peníze, které si vydělali a již jednou zdanili.

Desatero pravicové politiky
9/ Vláda práva
Pravice je přesvědčena, že v poměru mezi státem a občanem musí platit princip, že každý občan může činit, co
není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Právní předpisy (a tedy stát) musí do
soukromí občanů zasahovat co nejméně. Avšak tam, kde je právo porušováno, je nutno tvrdě a nekompromisně
zasáhnout. Boj proti porušování práva totiž není bojem proti svobodě, ale právě naopak - bojem proti omezování
práv a za rozšiřování prostoru svobody.

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 http://www.publicumcommodum.cz/index.php/verejny-kuryr-obcasny-tydenik

