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Milí čtenáři,
předpokládám, že jste po letních dovolených a
školních prázdninách odpočinutí, svěží a plní
předsevzetí do říjnových parlamentních voleb. Jak
jistě víte, půjde v nich o budoucí podobu našeho státu,
zda se podaří udržet demokratický stát či zda se náš
stát nebude zvolna měnit v autoritářskou republiku
Východního střihu.
Raději vás chci předem varovat. Na stránkách Kurýra
se bude teď velice často objevovat předvolební
tématika. Zbývá nám pouhých 46 dnů.
Hlavní komunistický ideolog a místopředseda KSČM
Josef Skála to vidí celkem jasně. „Doba zraje pro to,
aby naše opoziční sezona skončila,“říká Skála. Co to
znamená si dovedeme jistě všichni představit. Vládu
hnutí ANO s podporou komunistů. Pro Skálu je sice
Babiš „oligarcha, který se domohl svého majetku
způsobem, jenž je typický pro devadesátá léta“, ale
jinak s ním problém nemá.
Podpora Babiše by ovšem něco stála. „Tichou podporu
jeho vládě nedáme zadarmo,“ říká hlavní ideolog
KSČM. „Neměl by to být prvotně kšeft o tom, kdo jaké
posty obsadí. Ale pokud zvítězí ANO a my budeme
druzí, pak je logické, že naše pozice v legislativě by
tomu měla být adekvátní,“ vysvětluje Skála.
Andrej Babiš se netají tím, že se mu líbí představa
menšinové vlády ANO s tichou podporou KSČM. Čím
by ale musel komunistům zaplatit? To je mu v podstatě
jedno. Chce si za každou cenu podržet ministerstvo
financí a případně i vnitra. Potom ať je předsedou
vlády třeba protřelý obchodník Vojta Filip. Se Skálou
za zády by mohl shromáždění Lidových milicí na
Václavském náměstí radostně oznámit, že se „právě
vrátil z Hradu.“.
Takže se držte, milí voliči.
Váš Veřejný Kurýr
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Prezidenta Miloše Zemana přijala v červnu ke krátké
patnáctiminutové audienci britská královna Alžběta II.
Dodržovala se při ní velmi přísná pravidla, takže Miloš
Zeman si musel odpustit své oblíbené otřepané
bonmoty.
Ceremoniál se zdržel zhruba o dvacet minut, Alžběta
II. se totiž před přijetím Miloše Zemana rozhodla
navštívit místo tragického požáru v Londýně, kde ve
věžáku zahynulo několik desítek lidí.
V závěru audience se ale český prezident neudržel a
holí ukázal, podobně jako předtím v květnu na
Pražském hradě premiérovi Sobotkovi, kde je její
místo.
Nyní se Zeman chystá do New Yorku, kde by měl
převzít ocenění Warrior for Truth (Bojovník za
pravdu) udělované vlivnou židovskou organizací
Gershon Jacobson Jewish Continuity Fund (GJCF).
cenu. Je možné, že se při slavnostní večeři potká
s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, o
jehož pozvání do Bílého domu Zeman už dlouho
usiluje.
Vstupenky na večeři spojené s reklamou ve sborníku
akce začínají na 2500 dolarech a končí na částce čtvrt
milionu dolarů.
Když se před dvěma roky prezident Miloš Zeman
objevil v restauraci na Manhattanu, pila se vodka,
bouchalo se do stolu a jeho ruští přátelé mu na
harmoniku zahráli narozeninovou písničku z
animovaného filmu o krokodýlu Geňovi.
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Jsou zapotřebí nové věznice?

Sobotka: Já nic, já muzikant

Podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO)
je nezbytné, aby v Česku vyrostly nové věznice. Pro
výstavbu je prý vytipována řada lokalit.

Stát prý prodal akcie těžební společnosti OKD za vyšší
cenu, než uváděl posudek, a za vyšší cenu, než byly jiné
nabídky Před Obvodním soudem pro Prahu 2 to v pátek
uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který vystoupil jako svědek v trestní kauze spojené s privatizací
těžební společnosti OKD. V době prodeje státního
podniku zastával funkci ministra financí.

Výstavba nových věznic by podle ministra měla snížit
přeplněnost těch stávajících. V tuzemských věznicích
bylo na jaře letošního roku 22 810 odsouzených či
vazebně stíhaných. Podle údajů Vězeňské služby byla
kapacita zařízení vytížena na 110 procent.
Z toho by měli radost komunisté, kteří byli posedlí
neustálým plněním plánu na 100 a více procent.
Zatímco Brigády socialistické práce překonávaly
rekordy v těžbě, výrobě či zemědělství, regály
v obchodech zely prázdnotou.
Jsou li zapotřebí stále nové a nové věznice a rapidně
stoupá počet odsouzených, mohou za to většinou dvě
věci. Buď společnost opouští tradiční hodnoty a
vytváří se podhoubí pro šíření lží, krádeží a podvodů.
Činí-li tak nejvyšší státní představitelé, je to velmi
nebezpečný precedens pro celou společnost. Když
mohou oni, tak proč ne já….

Materiály pro vládu dle něj chystali jeho podřízení.
zastával funkci ministra financí.
„Nevěděl jsem o tom, že posudek k privatizaci OKD
nezahrnuje cenu za celý podnik,“ řekl soudu Sobotka.

Válka o billboardy

Anebo jsou špatné zákony, které odsuzují lidi za
bagatelní provinění k tvrdým trestům, která v jiných
zemích třeba trestné vůbec nejsou.
Jeden z nejproblematičtějších tendrů na elektronické
náramky byl opět zrušen. Ministerstvo spravedlnosti
vedené Robertem Pelikánem (ANO) na zavedení této
mírnější formy potrestání méně závažných činů si tak
bude muset opět nějakou dobu počkat. Po té co již
v roce 2014 neuspěla ministryně Válková, zdá se, že je
tento úkol i nad síly současného ministra. Ten se více
věnuje obhajobě Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo
než v řízení vlastního ministerstva.
Až bude dostatek věznic, může nás tam Pelikán zavřít
všechny.
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Je za válkou o billboardy u silnic snaha Andreje
Babiše ovládnout výnosný byznys, kterou ministr
Ťok kamufluje starostí o bezpečnost řidičů? Ve
hře je obrovský balík, který provozovatelé
billboardů inkasují od zadavatelů reklamy, ale
také případná likvidace politických soupeřů, kteří
tak přijdou o možnost vlastní propagace?

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

24/2017

Vraťte stát, Gazdíku a Farský!
Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) uspořádalo v
Praze programovou konferenci, na které definovalo
finální podobu svého volebního programu. Jednou z
programových priorit hnutí je navrácení státu
občanům.
Čtyři roky je Petr Gazdík místopředsedou Poslanecké
sněmovny, je tedy v jedné z nejvyšších ústavních
funkcí. Podílel se na vytvoření desítky zákonů,
posuzoval množství vládních návrhů, schvaloval státní
rozpočet. Účastnil se na řízení tohoto státu. Zvolen byl
za TOP 09 a dlouho patřil mezi oblíbence dnešního
předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. A nyní je
místopředsedou hnutí, které si dalo do programu heslo
vrátit stát občanům?
Politik Gazdík by měl vrátit stát Starostovi a
Nezávislému Gazdíkovi? Tak nějak si to hnutí
představuje?!?
Anebo jde jen o plané prohlášení, které má nalákat
voliče, a ve skutečnosti za tím není nic. Prázdná a nic
neříkající floskule.
To si zřejmě uvědomil miliardář Dalibor Dědek, který
měl být lákadlem pro další známé osobnosti, aby
podpořili, ať již finančně nebo osobní účastí, hnutí
STAN Majitel firmy Jablotron měl vést kandidátku
STAN v Ústeckém kraji. Po necelém měsíci se ale
rozhodl, že kandidovat nebude. Ať již své rozhodnutí
halí do sebekrásnějších slov (prý nechtěl hnutí škodit,
jak a komu ale neuvedl), fakticky se z jeho kandidátky
stáhl.
Nebyl sám. Kandidaturu stáhl i Radek Popovič,
kterého právě Dědek do hnutí přivedl. Ředitel Lázní
Teplice byl na jedenáctém místě kandidátky STAN.
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Podnikatelé jakoby si kousli do jablka stromu poznání
a uvědomili si, že Starostové jsou nazí. Sen Gazdíka o
získání 20% se rozplynul. STAN budou rádi, když se
jim podaří překročit hranici potřebných pěti procent.
Spíš ne než ano.
Oč níže padají preference STAN, o to víc hnutí slibuje.
Na otázky, kde vezmou peníze na zvýšení platů
pedagogických pracovníků na 130 procent průměrné
mzdy či na zvýšené výdaje na armádu, odpovídá
současný lídr Jan Farský, že ze zjednodušení státní
správy.
„Co se týká financí, tak náš stát funguje neuvěřitelně
neefektivně.“ tvrdí Jan Farský, který vystřídal v roli
lídra Martina Půtu. Toho obvinila Policie ČR z přijetí
úplatku v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí
kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci.
Stojí za zmínku, že Jan Farský byl v roce 2010 za TOP
09 zvolen poslancem Parlamentu ČR. Ve Sněmovně je
místopředsedou rozpočtového výboru a členem
ústavně právního výboru. Je také starostou
v severočeských Semilech. Pro zefektivnění státní
správy mohl již dávno něco udělat.
Někdy na jaře roku 1968 napsal Ludvík Vaculík do
Literárních novin reportáž nazvanou „Obrodný proces
v Semilech“. Popsal tam, jak tento severočeských
okres stále ovládají tzv. staré struktury a jak se
soudruzi z padesátých let snaží udržet si své pozice.
Duch komunistických struktur přežívá zřejmě v
Semilech dodnes. Jako starosta města Farský svého
času odmítl hlasovat pro odstranění komunistických
symbolů „srpu a kladiva“ z průčelí semilské radnice.
Prý je to historická památka.
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LETNÍ PŘÍBĚH
LÁSKY

JEDNÉ

Ještě v létě na Filmovém festivalu v Karlových varech
si Bělobrádek s Gazdíkem postavili společný stan ve
stanovém městečku.

pan Gazdík reagoval, že pan Bělobrádek není ještě
jeho manželka,“ řekl usměvavý Veselý.
Pamatuj, že
Bůh je láska,
Peťko

Zhruba v polovině Festivalu večer se ve Varech
objevila oktávka, ve které přijeli Bělobrádek
s Gazdíkem. „Oni jsou teď v symbióze, tak přijeli
společně,“ prozradil médiím recepční ve Stanovém
městečku Luboš Veselý.
Tehdy se to zdál být docela dobrý nápad. Bělobrádek
s Jurečkou přesvědčovali lidovce, že spojením se
Starosty a Nezávislými (STAN) poskočí KDU-ČSL
mezi velké hráče a s patnácti až dvaceti procenty ve
volbách bude významně ovlivňovat českou politickou
scénu.

Ale už i ve Varech se objevil první mráček na
manželském soužití lidovců a starostů. Gazdík „říkal
ještě, že je tedy za Bělobrádka ochotný pobyt zaplatit,
ale jiné služby mu prý během pobytu poskytovat
nebude,“ dodal recepční stanového městečka.
Ani ne za měsíc byl ale s manželstvím konec. Prý pro
nepřekonatelný odpor, uvedlo předsednictvo KDUČSL.

Při placení pobytu pak prý bylo veselo. Jedna
z recepčních, která nebyla zcela v obraze, se totiž ptala
Gazdíka na manželku, aby ji mohla zaevidovat. „Na to
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Naše blogosféra
http://janderova.blog.idnes.cz
http://ivanbednar.blog.idnes.cz

Návrat do minulosti aneb
kvalitu umění v Praze bude
posuzovat komise
22. 08. 2017 10:30:22
Z mediálního vyjádření primátorky Adriany Krnáčové
ke kultuře jsem získala obdivuhodnou informaci.
Poněkud mne vyděsila.
Paní primátorka a její tým chce prý z centra Prahy
vymýtit „nekvalitní“ umění a přesunout jej na periférii.
O tom, které umění si zaslouží být v centru a které
čeká odsun, má rozhodovat komise. Až nápadně to
zavání návratem do totalitní minulosti. V oblasti
výtvarného umění jsme se pohybovala dlouhodobě a

zažila jsem tak kádrovací umělecké komise.
Obecně asi lze souhlasit s názorem, že ne každé
umělecké dílo, které se objeví v ulicích Prahy, je
možné považovat za kvalitní. Pořád mi ale přijde
lepší zaskřípat občas zuby nebo raději otočit hlavu
na druhou stranu, než dát umění všanc jakési
komisi. Umění totiž není atletika, kde je možné
přesně změřit, kdo byl rychlejší, skočil výš či
hodil dál.
I při nejlepší vůli je velmi obtížné určit či nalézt
absolutní shodu na tom, která socha splňuje
parametry a která nikoliv. Hrozí, a to velmi, že se
komise brzy stane terčem podezření, že jednomu
umělci straní, a druhého naopak diskriminuje.

Strana číslo: 5

Navíc u každého uměleckého díla je primární jeho
sdělení veřejnosti, proto mě například v žádném
případě nepohoršuje socha „Okřídleného lva“ na
Klárově, věnovaná československým letcům, kteří
za druhé světové války působili v Britském
královském letectvu. I ten se ocitl ve výčtu tzv.
nekvalitních uměleckých děl, stejně tak jako např.
socha Jaroslava Haška od Karla Nepraše na Praze
3, kterou na rozdíl od paní primátorky považuji za
velmi zdařilou.
Rozhodně nepodezřívám primátorku ani nikoho
jiného z toho, že by se komise zřizovala se zlým
úmyslem. Jde ale především o princip. Spousta z
nás si jistě ještě živě pamatuje nechvalně slavné
přehrávky, kdy museli hudebníci prezentovat svůj
repertoár jakýmsi kulturním kádrovákům, kteří
pak rozhodovali, co je vhodné pro posluchače v
socialistickém Československu. Mohla bych
vyprávět veselé i neveselé historky z těchto
přehrávek. Mnoho mých kamarádů mi je barvitě
předvádělo.
Jsem proto přesvědčena, že bychom se k takovým
praktikám neměli ani náznakem vracet. Podle mě
je správné nechat rozhodovat občany resp. jejich
zástupce v konkrétní lokalitě, tedy v pražském
případě na radnicích městských částí.
Pochopitelně s přihlédnutím k názoru odborníků,
například památkářů.
Pražané už dávno nejsou komunisty k poslušnosti
donucené ovce. Zajímají se o okolí svého bydliště
a dokáží se vyjádřit i k umění v ulicích. Takovou
občanskou aktivitu bychom měli rozvíjet a
podporovat.
(pokračování na str. 6)
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(dokončení ze str. 5)
Pokud tedy není něčí zájem vrátit občany zpět do
pozic mlčící většiny. Jsem přesvědčena, že pokud
zřídíme (kolikátou již) komisi hodnotící umělecký
dojem, bude to krok zpět.
Jaroslava Janderová, janderova.blog.idnes.cz
JUDr. Jaroslava Janderová je místopředsedkyně
spolku Publicum commodum. Zastupitelka
Hlavního města Prahy a předsedkyně Kontrolního
výboru ZHMP. Je také předsedkyně Oblastního
sdružení ODS Praha 1, Místopředsedkyní RS ODS
Praha a kandidátkou č. 5 v nadcházejíích
parlamentních volbách.

Nedůvěryhodný Janda
cenzorem?
22. 08. 2017 11:52:02
Začínáme být posedlí sestavováním seznamů. Jakoby
se vracely staré časy totalitního režimu, který měl
seznamy skoro na všechno. StB mělo seznam
nepohodlných lidí, Mototechna pořadník na příděl aut,
OPBH na příděl bytů.
Seznamy, zákazy, nařízení, Špiclování, podezírání a
udávání! Je to v nás jak v koze.
FUTI a ČUTI byly Federální a Český úřad pro tisk a
informace, jak se skrytě jmenovaly úřady pro

komunistickou cenzuru. Jedním z pilných cenzorů
byl také Miroslav Sládek, který prý chce zase
kandidovat na prezidenta.
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Seznamy chtějí sestavovat i pražská primátorka
Adriana Krnáčová (ANO) s předsedkyní výboru
pro kulturu Eliškou Kaplický Fuchsovou.
Seznam, organizací, které měly přednostně dostat
dotace na svojí činnost, vytvářel bývalý fotbalový
boss Miroslav Pelta s náměstkyní ministryně
Kateřiny Valachové (ČSSD) Simona
Kratochvílová. Ministryně ale od seznamu dává
ruce pryč, prý o ničem nevěděla.
Vzhledem k tomu, že ministryně se svojí
náměstkyní udržovala nadstandardní vztah
(nejenže byly blízké přítelkyně z Brna, ale v Praze
spolu sdílely jeden byt), je dost nepravděpodobné,
že o ničem nevěděla. Nakonec Valachová raději
na svojí funkci rezignovala. Podle premiéra
Sobotky se prý zachovala„statečně.“ Zřejmě by
se, kdyby ve funkci na prezidentovo naléhání
setrvala, přišlo na mnohem víc.
Seznam měl podle prezidenta Miloše Zemana
sestavovat i aktivista Jakub Janda. Nejde o
známého reprezentanta ve skoku na lyžích, ale o
zástupce ředitele politické sekce think-thanku
Evropské hodnoty, finacovaného mj. miliardářem
Sorosem, ale také Evropskou unií, a některými
českými ministerstvy. Nepřekvapuje, že za thinkthankem stojí známá jména jako Tomáš Halík,
literární teoretik Martin C. Putna, bývalý
europoslanec Libor Rouček a další známé firmy.
Janda v minulosti působil v humanitární
organizaci ADRA International, jako poradce
poslance, dále jako stážista MZV a Úřadu vlády
ČR.
(pokračování na str. 7)
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(dokončení ze str. 6)

komunisté o svých cenzurních institucích také.
Vše bylo podle zákona.

Ve svém vánočním projevu 26. prosince loňského
roku se Zeman vyjádřil, že by si nepřál, aby„naše
ministerstvo vnitra bylo jakýmsi novodobým
Koniášem a aby jakýsi pornoherec sestavoval
seznam nepotřebných serverů,“ řekl tehdy Zeman
ve svém poselství.
Prezident Miloš Zeman, který s oblibou používá
hrubá názvosloví pro mužské či ženské pohlavní
orgány, totiž zjistil, že Janda kdysi účinkoval v
gay porno filmu.„Vydatně onanoval před
kamerou,“ odhalil v rozhovoru pro Blesk „ Není
důvěryhodný. Potřebujeme ejakulaci myšlenek, ne
spermatu.“
Jenomže tenhle“nedůvěryhodný“ Janda působí na
ministerstvu vnitra v novém odboru ministra
Chovance (ČSSD) Centrum proti terorismu a
hybridním hrozbám, kritiky označovaný jako
novodobý cenzurní úřad. Tým má za úkol bojovat
mimo jiné také proti falešným zprávám a
dezinformacím. Odbor, jehož založením byla
pověřena Eva Romancová, kandidátka Strany
zelených (!) do zastupitelstva Prahy 10 v roce
2014, by měl mít asi 30 zaměstnanců. Daňové
poplatníky bude stát šíření pravdy ( láska prý
přijde až později ) něco kolem třiceti milionů Kč.
Doby se mění, chudák Mistr Jan Hus na to byl
kdysi sám.
V současné době je šéfem nového odboru
Benedikt Vangeli. Obavy z toho, že se jedná o
novodobý nástroj cenzury Vangeli odmítá.„
Fungujeme podle zákonů a volby manipulovat
nebudeme,“ ujišťuje Vangeli. To ale říkali
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Veřejnosti možná unikla zpráva, že v Jižní Koreji
byl odsouzen poradce bývalého prezidenta za to,
že sestavil seznam nežádoucích umělců, kteří pak
nedostávali dotace, nebyli zváni na státem
dotované akce apod. Poradce byl odsouzen za to,
že využil státní aparát k podpoře určitého
politického směru.
Ivan Bednář, ivanbednar.blog.idnes.cz

Střídání stráží Svobodných
Předseda Svobodných Petr Mach oznámil, že na konci
srpna složí svůj mandát europoslance, aby se mohl
naplno věnovat předvolební kampani v České
republice. Mandát Svobodných nezanikne – Mach
potvrdil, že ho v Evropském parlamentu nahradí Jiří
Payne. Po skončení svého mandátu má každý
europoslanec nárok na evropský starobní důchod, který
je mu doživotně vyplácen od 63 let věku. Činí 3,5
procenta platu za každý rok výkonu mandátu.
Petr Mach se do Evropského parlamentu dostal v
červnu roku 2014. Má tedy odslouženo 2,5 roku, což
dělá zhruba 9%. Plat europoslance je přitom 7 956
euro (214 tisíc korun) plus příplatky za další funkce ve
výborech. T to znamená minimálně 25 tisíc doživotní
renty měsíčně
Zbylých 2,5 roku bude mandát vykonávat
místopředseda Svobodných Jiří Payne, kterému
vznikne rovněž nárok na doživotní penzičku. Není to
špatně vymyšlené.

Archív starších čísel: http://www.publicumcommodum.cz/index.php/verejny-kuryr-obcasny-tydenik
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Kandidáti ODS Praha do
podzimních parlamentních
voleb, které se budou konat
20. a 21. října
1. Jana Černochová
2. Filip Humplík
3. Václav Klaus ml.
4. Bohuslav Svoboda
5. Jaroslava Janderová
6. Marek Benda
….

Strana číslo: 8

Jana Černochová,

lídr kandidátky ODS v

Praze

Bezpečné Česko bez
zbytečných regulací a kvót
Jana Černochová, 43 let. Po maturitě v roce 1992
pracovala v bankovnictví. Od roku 1998 byla osm let
místostarostkou Prahy 2 a od roku 2006 je opakovaně
její starostkou. V roce 2014 získala titul nejlepší
starosta 2010-2014 v Praze. Vystudovala bakalářský
obor právo na Vysoké škole aplikovaného práva a poté
magisterský obor mezinárodní vztahy a evropská
studia na Metropolitní univerzitě v Praze. Od roku
2010 je poslankyní a věnuje se oblastem obrany a
bezpečnosti. Na komunální úrovni se věnuje školství.
Angažuje se v podpoře válečných veteránů a Aktivní
zálohy Armády ČR. Mezi její záliby patří historie,
literatura, potápění, střelba a rocková hudba.

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

