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Na obzoru je vytvoření nové státostrany
Volby v Rusku jednoznačně ovládla vládní strana Jednotné Rusko blízká prezidentovi Vladimiru
Putinovi, který ji kdysi vytvořil. Získala ve Státní dumě ústavní většinu 343 ze 450 parlamentních
křesel. Podle AFP se Putin může v klidu připravovat na zisk čtvrtého prezidentského mandátu v
roce 2018.
Žádná ze stran otevřeně kritických k Putinovi nepřekročila pětiprocentní hranici potřebnou pro
vstup do Státní dumy (dolní komory parlamentu), jejich jednotliví členové ale mají šanci získat
poslanecké křeslo v jednomandátových okruzích, v nichž se rozděluje polovina míst ve 450členné
dumě.
Na druhém místě skončila Komunistická strana Ruské federace s 13,5 procenta odevzdaných hlasů.
Vítězství Putinovi „státostrany“ není však bez škraloupu. Šéfka ústřední volební komise Ella
Pamfilovová po uzavření volebních místností přiznala, že hlasování nebylo zcela korektní. V
některých volebních místnostech se potvrdily zprávy o podvodech. Ve třech volebních okrscích by
podle ní mohly být výsledky anulovány. Ruská nevládní organizace Golos, monitorující průběh
voleb, podle agentury AP tvrdí, že stížnosti dostávají i volební komise v několika dalších okrscích, a
to včetně Moskvy.
Škraloup sem, škraloup tam, z toho se nestřílí. TakovouBojovník
„státostranu“
jako mázaPutin
kandiduje
SPOby rád i
předseda hnutí ANO, místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Stranu, která by mu
umožnila v poklidu vysávat ze státu a lidí neomezené prostředky. Částečně se mu to daří již nyní.
Ať už se jedná o odpuštění daní za 1,6 miliardy, výhru miliardových tendrů v Lesech ČR,
prodloužení povinnosti přimíchávat do benzínu a nafty biopaliva, která produkuje téměř výhradně
Agrofert a mnoho dalšího. Není proto divu, že meziročně vzrostl skupině Agrofert zisk o 40 % a to
s největší pravděpodobností naprosto legálně. Andreje Babiše asi nikdy policie nechytne s pár
miliony v hotovosti jako Davida Ratha.
Aby mohl brát ještě více, schází mu právě ta „státostrana“. Strana, proti které neexistuje funkční
opozice a která drží veškerou moc ve státě. Podobné strany mají často společnou jednu věc odhození ideologie, která je podle nich idiotská. Právě v tomto duchu založil Andrej Babiš hnutí
ANO jako politickou divizi Agrofertu. Nejsme jako politici, makáme.
Babiš má pod kontrolou vládu, za pomoci sociální demokracie ovládá Poslaneckou sněmovn u a
chystá se na ovládnutí krajů v nadcházejících komunálních volbách. A samozřejmě by se rád
drápkem zachytil v Senátu.
Neměli bychom svým hlasováním umožnit, aby hnutí ANO ovládlo všechny, zatím ještě
demokratické, instituce. Podle předběžných odhadů by babišovci získali 78 poslanců, soc. dem. 47
mandátů, komunisté 28 křesel, tedy jasná ústavní většina levicových stran.
Dokončení na str. 3

Když to nejde po dobrém,
půjde to po zlém?

Současně se s tím v New Yorku sešly USA a
Rusko a nedohodly se na novém zastavení palby v
Sýrii.

Podle servru CNN má Jižní Korea v pohotovosti
elitní vojáky připravené zavraždit vůdce KLDR
Kim Čong-una, pokud by se země cítila ohrožená
severokorejskými jadernými zbraněmi. Před
jihokorejským parlamentem to
prohlásil překvapivě ministr obrany Han Min-ku.

Podle amerického ministra zahraničí Johna
Kerryho je problém na straně Moskvy a Damašku.
Bez ohledu na volání Miloše Zemana Kerry vyzval
ruskou a syrskou vládu, aby udělaly víc pro
splnění své části mírové dohody.

Jižní Korea zesílila svou rétoriku proti
severokorejskému komunistickému vedení í od 9.
září, kdy KLDR provedla úspěšnou zkoušku
jaderné hlavice a ohrožuje státy východní Asie.

"Pokud za námi Rusové přijdou zpět s
konstruktivními návrhy, budeme naslouchat,"
sdělil Kerry po jednání skupiny více než 20 států o
Sýrii na okraji zasedání VS OSN v New Yorku.
Miloš Zeman nebyl přizván.
A kdesi daleko od New Yorku letouny již druhou
noc po sobě intenzivně útočily na oblast
východního Aleppa, kterou ovládají syrští
povstalci. Tamní civilní obrana oznámila, že
letadla útočí na její objekty a že od rána přišlo o
život přes 70 lidí, včetně žen a dětí.
Bomby prý zničily 40 budov a také sanitky i
hasičská auta. Některé ulice jsou zavaleny sutí a
uzavřeny. Podle opozičních aktivistů útočila
syrská a ruská letadla.

Uko Ješita v OSN
„Člověk by chtěl být gigantem, a je hovno,
kamaráde,“ říká jednoroční dobrovolník Marek
Švejkovi v arestu v Českých Budějovicích.
To je samozřejmě, jak už to u Jaroslava Haška
bývá, silné vyjdření, ale svým způsobem se hodí
na vystoupení prezidenta Miloše Zemana na
Valném shromáždění OSN.
Prezidnet obšťastnil svým projevem posluchače na
Valném shromáždění OSN v New Yorku (moc jich
nebylo, protože Zemanovo vystoupení bylo
zařazeno až hluboko za vystoupení světových lídrů
až po zástupci Mikronesie). V podstatě zopakoval
to, co v OSN říkal před rokem: je třeba bojovat
s islámským terorismem, vojenský zásah proti
Islámskému státu musí být koordinovaný, a
aktivujme článek 47 Charty OSN o vytvoření
společného Vrchního velitelského centra.

Zemanův mluvčí Ovčáček ale považuje Zemanův
projev v OSN za mimořádně závažný, který měl
mimořádný dosah a ohlas. Navzdory tomu jsou
dveře Bílého domu pro českého prezidenta stále
uzavřeny.
Obávám se, aby jednou nedopadl jako japonský
malíř miniatur ve filmu Jáchymě, hoď ho do stroje
Uko Ješita, kterého odvezou ve svěrací kazajce na
kliniku psychiatra doktora Chocholouška.

Dokončení ze str. 1
Nebezpečné je eventuální i spojení Andreje Babiše s Milošem Zemanem, které signalizují stále častější případy.
Prezident Zeman se na stará kolena zřejmě vzhlédl ve východních autokraciích. Přesto, že rád mluví o tom, že je
prezidentem “dolních deseti milionů”, pravý opak je pravdou. Zcela záměrně kolem sebe vytváří kastu
oblíbenců a pochlebníků, kteří s jeho souhlasem nerespektují dané zákony. Zákony nedodržuje ani on sám, jak o
tom svědčí jeho naprosté vysmívání se soudnímu rozhodnutí o tom, že by se měl omluvit vnučce Ferdinanda
Peroutky za dehonestující výroku na adresu Peroutkovy novinářské činnosti. V pátek, poslední den soudní lhůty,
se Hrad odmítl omluvit za prezidentovu nedoloženou citaci Ferdinanda Peroutky. Prý proto, že by to znamenalo
precedens, který by uvolnil cestu bezpočtu žalob na stát. Je to forma ztotožnění prezidenta M.Zemana se Státem,
což je typický projev feudálního absolutismu.
A s Babišem by tak rád viděl společnost rozdělenou na dvě kasty. Nahoře bude high society, politici státostrany
a Zemanovci, a na ně navázaní podnikatelé. Dole pak my všichni ostatní.
To, že tihle dva vidí ideál v normalizační společnosti čínského či ruského typu by mělo být varující.

Zloděj křičí „chyťte zloděje“
Podle poradenské společnost KPMG Hlavní město
Praha a jeho jednotlivé městské čtvrti letos
zprivatizují 2400 bytů. Nejvíce bytů rozprodá
magistrát, který spravuje byty na území celé Prahy.
Stovky bytů plánují nabídnout k odkoupení
nájemníkům také třeba městské obvody Praha 9
a Praha 2.
"Praha 2 v současné době prodává bytové domy
a bytové jednotky podle seznamu schváleného
zastupitelstvem v roce 2012, a to za cenu v místě
a čase obvyklou," potvrdila Michaela Mazancová,
zástupkyně starostky pro bytovou politiku a prodej
majetku. Prodat podle ní zbývá asi 50 domů, větší
část nemovitostí už Praha 2 udala. Výnosy
z prodeje bytových jednotek a domů od roku 2015
přesáhly do dneška podle Mazancové jednu
miliardu korun.
Podle kritiků v Hospodářských novinách však
radnice prodávají pod cenou a sbírají politické
body a měly by privatizaci bytů zastavit. Jejich
tvrzení je o to zajímavější, že Hospodářské noviny
patří miliardáři Zdeňku Bakalovi, který získal
zhruba 43 bytů OKD prakticky zadarmo. Byty
vlastnila do loňska firma RPG, kterou
prostřednictvím CERCL Mining ovládal miliardář
Zdeněk Bakala. Počátkem srpna 2015 se novým
vlastníkem RPG Byty stala mezinárodní investiční
společnost Round Hill Capital (RHC), přestože
podle původní smlouvy s Fondem národního

majetku měly být byty přednostně nabídnuty
nájemníkům za zvýhodněnou cenu. RHC je
následně přenechala své dceřiné společnosti
z Lucemburska Fondy Bydlení 2 Sarl.
Fondy Bydlení 2 od Bakaly koupily byty za
aktuální tržní cenu, která byla výrazně vyšší než
zvýhodněné částky, za něž měly být nabídnuty
nájemníkům. Bakalovy firmy na prodeji tedy
mnohonásobně vydělaly. Nájemníci lidově řečeno
utřeli nos.
Prezident Miloš Zeman se svého času do
podnikatele Zdeňka Bakaly v souvislosti s jeho
odchodem z OKD tvrdě otřel. „Pan Bakala je
zloděj a podvodník.
Volání Hospodářských novin po zastavení
privatizace pražských bytů je tedy přinejmenším
podivné a připomíná rčení o zloději, který, aby od
sebe odvrátil pozornost, volá „chyťte zloděje“

Naše blogo sféra

Blanka) nemůže začít, protože vázne výkup
pozemků.

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

První provozní úsek trasy D je částí zcela nové,
čtvrté trasy pražského metra, na kterou netrpělivě
čeká zhruba 150 000 obyvatel sídlišť Libuš,
Lhotka, Písnice. Úsek I.D je připravován v rozsahu
Náměstí Míru – Depo Písnice. Délka úseku je 10,6
km, bude na něm 10 stanic – Náměstí Míru,
Náměstí bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova,
Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš,
Písnice a Depo Písnice.

Mrtví brouci na pražské
radnici
Představitelé pražského magistrátu si léta stěžují,
že kvůli tunelu Blanka či prodloužení metra A
městu chybějí peníze na nové silnice, kanalizace,
tramvajové tratě. Není to pravda.
Praha má v současné době na účtu téměř 40
miliard korun a neví, jak je utratit. Příjmy se
zvyšují (na konci června to bylo o 6,4 procenta
více), jelikož se ekonomice daří a rostou třeba
výběry DPH či daní z příjmu fyzických osob.
Namísto toho, aby město využilo příznivé situace a
levně si půjčovalo a stavělo, hodlá splácet úvěry.
Současná koalice ale činí rozhodnutí, která jsou v
rozporu s tím, jak bohatá je nyní Praha. Uplynulo
sotva pár měsíců, co metropole zdražila vodu s
vysvětlením, že musí mít prostředky na výstavbu
čistírny odpadních vod na Císařském ostrově.
Nepřipravenost investic vadí opozici. „Aby zakryli
svou neschopnost, tak z ničeho nic navrhují
mimořádnou splátku dluhu. Jde o pouhé laciné
předvolební gesto, které má za cíl zviditelnit paní
náměstkyni Kislingerovou pro její kandidaturu do
Senátu. To není v zájmu Pražanů,“ uvedl předseda
pražské ODS Filip Humplík.
Stavba nové linky metra I D měla začít již příští
rok a její první část měla být dokončena v roce
2022, tedy po několikrát již odkládaném zahájení.
Ten úplně první termín započetí stavby byl rok
2017. V poslední době se však objevil problém s
výkupem pozemků. Ty totiž začalo město
vykupovat teprve loni.
Stavba samotného metra se tak protáhne o několik
let. Je to zcela absurdní situace. Město má na svém
účtu nevyužité miliardy, ale nejsou připraveny
žádné velké infrastrukturní projekty a jedna ze tří
nejvýznamnějších dopravních staveb (těmi
druhými je Pražský okruh a pokračování komplexu

Chybějí projekty, vázne příprava akcí a protahují
se výběrová řízení. Takže se peníze hromadí.
Rozvoj se zbrzdil. Stárnutí infrastruktury se
zrychluje. A Praha - paradoxně v době, kdy jsou
peníze levné - hodlá předčasně splatit úvěr 8,5
miliardy u Evropské investiční banky. Půjčku,
kterou chce Kislingerová předčasně splatit, si
město vzalo v roce 2012 na prodloužení trasy
metra A.
Úvěr má Praha splatit v roce 2042, takže není proč
spěchat.
Podle někdejšího primátora Pavla Béma je
důvodem stagnace to, jak jeho nástupci metropoli
vedou. "Šest let se dívám na to, že se město
nerozvíjí a stojí na místě, Za šest let žádná
významná stavba, jen kosmetické zásahy do života
města. Neexistují žádné připravené investiční
projekty" říká Bém. Je s podivem, že "oficiální
média si cynické reality pražské politiky vůbec
nevšímají," dodává. Podle Béma by měla Praha
začít urychleně investovat především do dopravní
infrastruktury, zejména dokončit oba okruhy –
tedy jak pokračování Blanky, tak okruh kolem
Prahy. A konečně efektivně řešit přípravu stavby
trasy I D pražského metra.
Jenomže to všechno se dnes zdá být z říše
neuskutečnitelných snů. Činnost současné Rady
hlavního města se rovná aktivitě mrtvého
hovnivála.

Ivan Bednář
ivanbednar.blog.idnes.cz

*

Politické vozítko segway
Je celkem vtipné sledovat, co všechno už se událo
kolem připravovaného zákazu používání vozítek
segway.
Jako houby po dešti přibývají ti, kteří se chlubí, že
právě oni Pražany tohoto nenáviděného způsobu
přepravy turistů zbavili, naposledy primátorka
Krnáčová.
Stojí za to, podívat se trochu zpátky do minulosti.
Segwaye můžete potkat prakticky výhradně na
území Prahy 1. A byla to právě tato městská část,
její občané i zastupitelé, kteří dlouhé měsíce volali
po zákazu a bojovali, aby to bylo legislativně
umožněno.
Dlouho se nic nedělo. Tedy vlastně dělo, prakticky
každý občan Prahy 1 den co den uhýbal kolonám
jezdců, kteří se často v podnapilém stavu
bezohledně proháněli po chodnících. Poté se
podařilo prosadit změnu zákona o provozu na
silničních komunikacích, který dříve neměl pro
segway ani definici. Neudělalo se to samo. Stála za
tím spousta práce, tlak Prahy 1, dlouhá řada
jednání, návrhů, rozborů a studií.
Následně se konečně ledy hnuly a magistrátní
radní pro dopravu Dolínek připravil, jak sám uvedl
ve spolupráci se zástupci starosty Prahy 1 Burešem
a Hodkem, návrh nařízení Rady hlavního města,
která provoz segwayů zakáže. Návrh obsahoval
několik variant vymezení území, z nichž prakticky
každá byla pro řešení problému vyhovující.

Když dva dělají totéž,
je to totéž
Známé české přísloví, že když dva dělají totéž, není
to totéž, se rozhodli opravit ministr zahraničí
Lubomír Zaorálek a prezident Miloš Zeman.
Oba politici chtějí v příštím roce navštívit
Šrílanskou demokratickou socialistickou
republiku.
Čarokrásný ostrovní stát v jihovýchodní Asii,
nacházející se v blízkosti poloostrova Přední Indie
na ostrově Cejlon, což byl také do roku 1972
oficiální název státu. Od Indie je ostrov oddělen
Palkovou úžinou, přes níž se táhne řetěz
korálových útesů zvaný Adamův most; na východě
se nachází Bengálský záliv, na jihu Indický oceán.
Zatímco hlavním důvodem Zaorálkovy cesty je
podle ministerstva zahraničí „podpora obchodnětechnické spolupráce“, Miloš Zeman míří podle
svého mluvčího Ovčáčka na ostrov, aby podpořil
„přístup na místní a indický trh“.
Aby nebylo mýlky, oba plánují vydat se na cestu
separátně.

Všechny se týkaly širšího centra Prahy.
Nyní se ale dozvídáme z médií, že se zákaz rozšíří
na širší území a že je to díky primátorce Krnáčové.
Samo širší rozšíření není nic, proti čemu by se
mělo protestovat. Ale jde pouze o kosmetickou
úpravu. Samotná práce už byla odpracována dávno
předtím někým úplně jiným. Ale politické body
jsou holt politické body. A ty zadarmo zřejmě
někomu chutnají nejlépe.
Jaroslava Janderová
janderova.blog.idnes.cz/blog

Zatímco Miloš Zeman má natrénováno na
svém člunu v Novém Veselí, Zaorálek bude
muset přidat.

KRAJSKÉ a SENÁTNÍ VOLBY 2016
ODS: 1 den a podnikáte
Když si chcete založit firmu, musíte jít za notářem, do banky, na živnostenský úřad, na soud a na finanční úřad.
Vše stojí mnoho času a peněz, které nemůžete věnovat podnikání. Při vyřízení živnostenského listu povedou vaše
kroky také na živnostenský úřad, který – pokud máte štěstí – za vás zbylé úkony vyřídí. Zároveň musíte zaplatit
správní poplatek. Založení živnosti z domova však stále není možné. Stejně tak zaplacení poplatku platební kartou
po internetu.
Příklad:
Založení firmy v České republice trvá přibližně 1 měsíc (záleží, zda úřady využijí své lhůty až do konce).
Musíte zaplatit za notáře, za zápis do obchodního rejstříku a za získání potřebných dokumentů. To vše stojí kolem
12 000 Kč.
Provádění všech těchto úkonů je zbytečné a jejich cena je příliš vysoká.
Stát by měl novým podnikatelům pomáhat, a nikoli je přetěžovat byrokracií.

Proto navrhujeme –
ZALOŽENÍ S. R. O. ELEKTRONICKY DO 24 HODIN
MOŽNOST ÚHRADY SPRÁVNÍCH POPLATKŮ PLATEBNÍ KARTOU
ZALOŽENÍ VOLNÉ ŽIVNOSTI ELEKTRONICKY Z DOMOVA
Zjednodušíme začátky podnikání tak, aby se noví podnikatelé mohli soustředit na své nápady a nemuseli
zbytečně trávit svůj čas na úřadech.

Ocenění pro 17 účastníků 3.odboje
Jedenácti účastníkům třetího odboje předal ministr obrany Martin Stropnický (ANO) osvědčení, pamětní desky a
odznaky účastníků odboje a odporu proti komunismu.
In memoriam ocenil dalších šest odbojářů, osvědčení za ně převzali jejich pozůstalí.
Oceněni byli například Pavel Zeman, signatář Charty 77 a člen hudební skupiny The Plastic People of the
Universe, nebo Jiří Fajmon z Hnutí za občanskou svobodu na Liberecku.

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

