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Prezident rozdělovník
Každý prezidentský kandidát, i jako podjdi prezident, se dušuje tím, že chce společnost spojovat.
Nebývá to vždy tak docela. I prezident Václav Havel měl řadu odpůrců, kteří tvořili ne sice velkou,
ale slyšitelnou skupinu.
O mnoho víc odpůrců měl pak Havlův nástupce Václav Klaus. To už se společnost začala
rozdvojovat zcela zřetelně. Největším „rozdělovatelem“ společnosti se ovšem stal prezident Miloš
Zeman. Téměř každý jeho krok vyvolává oslavné hýkání v táboře jeho přívrženců, a hlasité protesty
v táboře jeho odpůrců. Chtěl být prezidentem dolních deseti milionů a stal se prezidentem úzké
skupiny hradních nohsledů a proruských aktivistů.
Velvyslanci našeho nejvýznamnějšího spojence zakázal vstup na Hrad, umělce, kteří vyjádří svůj
nesouhlas s jeho politikou, honí po soudech, zkresluje historická fakta jako v případě Ferdinanda
Peroutky, okázale dává najevo, že pohrdá zákony. Dokázal proti sobě poštvat malou, ale vlivnou
skupinu vysokoškolských rektorů. Nejnověji rozpoutal aféru, spojenou s udělení vyznamenání strýci
ministra kultury. V mezinárodní politice se stále častěji ocitá v izolaci díky svým neuváženým
výrokům a skutkům.
Budiž, i to se může stát. Jsme lidé chybující. Ale každý chybující člověk, i prezident, by měl umět
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tak Miloš Zeman.
Před problémy strká hlavu do písku, na obhajobu svých evidentně mylných postojů vystrkuje
notorického bajkaře Ovčáčka, schovává se za zkorumpovaná bedra svého kancléře Mynáře, dopřává
sluchu svému hlavnímu poradci rusofilovi Nejedlému.
Jistě se všichni pamatujeme na tzv. pomlčkovou válku, kterou v lednu 1990 rozpoutal Václav Havel
v tehdejším Federálním shromáždění. Šlo o to, zda v názvu naší republiky, tehdy ještě se
Slovenskem, má být pomlčka či nikoliv. Zda se má psát Československá dohromady či, jak
požadovali Slováci, má být ve sloévě pomlčka Česko – slovenská federativní republika. Nakonec se
přijal název Česká a Slovenská federativní republika, který předznamenal rozpad federace s koncem
roku 1992. S názvem Česká republika či Česko jsme se pomlčky v názvu zbavili.
Komunistický převrat v únoru 1948 začal sporem o obsazování vysokých postů v bezpečnostních
sborech, Zeman se nyní hádá o tom, zda Jiřímu Bradymu dá medaili či nedá medaili. Kam
Zemanova noha vstoupí, tam za sebou zanechává hádky a soudní spory. Prezident, který rozhodně
nespojuje, ale spíše naopak rozděluje.
Prezident rozdělovník.

Čínské sankce

Lidovci drží basu

Po vypršení tisíci pětistého dvacátého prvního
varovného varovánía se Čínská lidová republika
rozhodla vyhlásit sankce proti českému státu.
Provedením sankcí byl pověřen
zasloužilý soudruh, momentálně vykonávající
funkci českého prezidenta, Miloš Zeman. Za
kritiku pročínského vyjádření prezidenta,
vyjádřenou ministrem spravedlnosti Robertem
Pelikánem, jehož krok posléze podpořila i vláda. a
další ústavní činitelé v souvislosti s pražskou
návštěvou dalajlamy, prezident Zeman podle ČTK
nejmenuje generálmajorem ředitele Vězeňské
služby Petra Dohnala. Jeho jmenování navrhl
právě Pelikán.

Poté, co se proslechlo, že prezident Zeman se
rozhodl potrestat ministra kultury Daniela Hermana
za to, že se sešel s Jeho Svatostí, XIV. dalajlamou
tím, že nevyznamená jeho strýce Jiřího Bradyho,
oznámil místopředseda KDU-ČSL a ministr
zemědělství Marian Jurečka, že navrhne na úterním
předsednictvu strany, aby lidovečtí ministři a
zákonodárci zvážili svoji neúčast na předávání
státních vyznamenání 28. října na Pražském hradě.

Prezident nevyhoví ani druhému Pelikánovu
návrhu, podle nějž se měl stát Dohnalův náměstek
S.Michailidis brigádním generálem.

Někdejší lidovecký ministr zdravotnictví Josef
Plojhar, kdysi tak čile kolaborující s komunisty, se
musí nespokojeně obracet v hrobě. Ministr kultury
Václav Kopecký o něm kdysi na zasedání ÚV KSČ
v září 1959 prohlásil, že “v rámci diskuse o boji
proti alkoholismu uplatňoval Josífek Plojhar velmi
houževnatě své známé přísloví, že „alkohol hubí
národy, ale jednotlivcům neškodí.

Vyznamenán nebude ani strýc ministra kultury
Daniela Hermana Jiří Brady, který prošel
Terezínem i Osvětimí a celý život píše a přednáší o
hrůzách holocaustu.

Lidovecké rozhodnutí nakazilo i některé další
politiky jako např. místopředsedu Sněmovny Petra
Gazdíka či většinu politiků ODS, senátoři STAN a
další. Přidá se i Kalousek.

Podle Zemanova mluvčího J.Ovčáčka nebyl žádný
seznam oceněných oficiálně ani neoficiálně
uveřejněn. Ovčáček take sdělil, že ministr Herman
svými výroky “špiní státní svátek.”

Aby tak jednoho dne neskončil Miloš Zeman se
svými věrnými na Hradě jak ten Milouš Jakeš se
starými soudruhy na nábřeží “sami jako kůl v plotě
a neměli slůvka podpory.”

„Dne 14. října 2016 mně volal ředitel protokolu
pana prezidenta republiky a oznámil mi, že 28.
října obdržím Řád T. G. Masaryka. Vnímal jsem to
jako velikou poctu a uznání mé celoživotní práce.
Dnes jsem se dozvěděl, že to prezident Zeman
zrušil; jsem zklamán, ale vyrovnal jsem se s
horšími věcmi,“ napsal Brady v aktuálním
prohlášení.

Řekni, kde ty investice jsou

Brady žije od roku v Kanadě, kam v roce 1949
emiígroval. Celý život usilovně hájil lidská práva a
vydával svědectví o hrůzách holocaustu. Pomáhal
take českým emigrantům, kteří se do Kanady
dostali později, postavit se na vlastní nohy. Je
držitelem řady vyznamenání v Kanadě i v
Německu.
Olomoucký rektor Jaroslav Miller navrhl udělit
Jiřímu Bradymu vyznamenání Univerzity
Palackého.
Případ už zaujal i světová média.

Je to zřejmé i pro malé dítě, jaký je rozdíl mezi
investicemi a nákupem. Když jdu do supermarketu
neinvestuji, ale nakupuji. Tak nějak se zatím
chovají Číňané u nás, jako v celkem solidně
zásobeném supermarketu. S investováním to nemá
nic společného. Navzdory ujišťování prezidenta
Zemana, neinvestují, ale nakupují. Tu pivovar, tu
cestovní kancelář nebo fotbalový klub.
Chci-li naopak investovat, nic nekupuji. Postavím
třeba továrnu, pokud mi v tom zelená hnutí
nezabrání, na zelené louce a zaměstnám v ní lidi.
Nebo sem přenesu některé technologické celky
apod. Toho ale svědky nejsme. Naopak, české
firmy přenášejí své technologie do Číny. Ti tam
investují, zatímco Číňané u nás jen a jen nakupují.
Řekni, kde ty investice jsou
A bilance zahraničního obchodu je stále stejná, z
Číny dovážíme zhruba desetkrát víc, než
vyvážíme.

Prezident Zeman a spol. se v Číně učí stabilizovat společnost. Vpravdě “lidovecký” postoj projevil předseda
PSP Jiří Hamáček. Po souhlasu se “Zemanovou deklarací” uvažuje o tom, že na hradní party nedorazí.

Potíže s registry a EET
S různými registry máme dost špatné zkušenosti.
Za všechny vzpomeňme jen na registr vozidel,
který dlouho kolaboval a způsobil obrovské
zmatky v evidenci vozidel. Dá se říci, že zatím
žádný ze zaváděných registrů nefungoval na
začátku tak, jak má. Naposled registr přestupků.
Dva týdny po spuštění je v databázi tisíc zápisů.
Měla to být páka na recidivisty, místo toho
městům přidělává práci. Kvůli neplatícím
hříšníkům jim totiž porostou pohledávky, které
nakonec budou muset stejně odepsat.
S Elektronickou evidencí tržeb (EET) to nejspíš
bude to samé, i když ministr financí Andrej Babiš
se snaží své dítko připravit na porod co nejlépe.
EET se sice rozjede až v prosinci, daňový portál
Finanční správy je ale už na tuto možnost
připravený.
Připravený je již i tzv. udavačský web, na kterém
budou mít lidé možnost nahlásit podnikatele, který
jim nevydal účtenku, aby jej pak daňový úřad

mohl potrestat. „Podle zákona má totiž podnikatel
povinnost vydat účtenku. Jestliže ji nevydá, jedná
protizákonně a zákazník má tak možnost obrátit se
na Finanční správu,“ uvedla serveru Echo24.cz
tisková mluvčí Finanční správy Linda Paterová.
Kritici EET namítají, že možnost anonymně
nahlásit nevydání účtenky dává prostor právě pro
udavačství a šikanu nepohodlných živnostníků,
kterým se může někdo mstít tím, že na jejich
provozovnu pošle kontrolu finančního úřadu.
Pokud podnikatel účet nevytiskne, může navíc
dostat pokutu až půl milionu.
Český národ má schopnost přežít nejroztodivnější
nápady svých papalášů. Myslím, že i v případě
EET si najde nějakou cestu. Třeba tu, že bude
hromadně nahlašovat především stánky rychlého
občerstvení, patřící Andreji Babišovi pod názvem

„Parky´s“, hospody patřící aňákům a socanům.
Zcela určitě vznikne Facebooková stránka, kde
bude seznam doporučených hospod, na které
podávat hromadně udání.

Francie se hojí na českých
řidičích

Jednou z hlavních metod současné ruské
propagandy je, že se nás snaží zavalit množstvím
informací a všechno jakoby relativizovat.

Řidič ČSAD Uherské Hradiště jel s nákladem
z Francie do Nizozemska, když ho zastavila
policie. Nepřekročil rychlost ani nespáchal
jiný dopravní přestupek.

Příkladem je nedávná kauza sestřeleného
malajsijského boeingu nad Ukrajinou. Navzdory
jednoznačné zprávě mezinárodní vyšetřovací
komise Rusko neustále uvádí různé teorie o tom,
co se vlastně stalo, které obhajuje. Už jich je asi
deset. Lidé se tím probírají, a nakonec nad tím
mávnou rukou.

Policisté chtěli od řidiče potvrzení ve
francouzštině, že má mzdu nejméně ve stejné
výši jako jeho francouzský kolega. To řidič
neměl. Za to, že má plat mzdu vyfasoval
pokutu 135 eur. Stal se tak jedním z prvních v
Česku, kteří dostali pokutu za to, že berou v
porovnání s francouzskými zaměstnanci v
kamionové dopravě příliš nízkou mzdu.
Od července totiž ve Francii platí nový zákon,
podle něhož musí cizí dopravci platit ve
Francii řidičům aspoň minimální francouzskou
mzdu. Podobný zákon platí také v Německu.
Německá policie ale zatím k vymáhání pokut
nepřikročila.

Ruská propaganda je cílená
Rusko disponuje sofistikovanou a cílenou
propagandou proti členským zemím NATO. Má
zpracovánu analýzu cílových skupin v
jednotlivých zemích. Údajně ví, na koho se v nich
může spolehnout a co na koho platí. Předseda
Vojenského výboru NATO Petr Pavel to řekl na
konferenci Stratcom summit, věnované boji s
dezinformacemi.
Podle ministra vnitra Milana Chovance ruská
propaganda umně využívá například deziluze
evropských občanů z Evropské unie.
Je dobré to mít na paměti. Zvlášť, když je známo,
že v současné době působí v tuto chvíli asi čtyřicet
webových stránek, které jsou vyloženě krmeny
z Ruska. Současná ruská propaganda má v
oficiálních médiích jinou podobu, než jak jsme na
ni bývali zvyklí v dobách Sovětského svazu. Podle
známého kremlologa Libora Dvořáka čtenář na
první pohled nic nepozná. „Po formální stránce
jejich novinařina vypadá pořád jako novinařina.
Má střih normální západní publicistiky – ale jen
formálně. Obsahově musí elementárně zkušený
člověk rozpoznat, že je s ním manipulováno.”

Kýženého efektu tak bylo dosaženo.

Chovanec se zlobí
ČSSD je placena penězi čínských investorů,
proto se premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD)
tolik snažil uhasit doutnající diplomatický
skandál poté, co se někteří čeští politici setkali
s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou.
Ve vysílání České televize to naznačil nestor
komentátorů Petr Nováček (Český rozhlas).
„Pokud je mi známo, odkudsi přišlo jisté
varování i panu premiéru Sobotkovi, aby
zmobilizoval další pány, kteří pak podepsali to
prohlášení, protože v opačném případě by mu
mohla vláda brzy skončit,“ uvedl Nováček.
Hovořil o dokumentu, který podepsali
prezident Miloš Zeman, premiér Bohuslav
Sobotka a šéfové obou komor parlamentu
(všichni ČSSD). Nováček uvedl, že už na jaře,
kdy přiletěl čínský prezident, zaslechl o
údajném příslibu čínské strany finančně
podpořit jak největší vládní stranu, tak kampaň
za znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem
Rozzlobil tím ministra vnitra Milana
Chovance (ČSSD), který jeho slova označil za
lež. „Zeptáme se Petra Nováčka, kde má
důkazy pro své tvrzení,“ řekl Chovanec
novinářům.
Zda podrobí Nováčka právu útrpnému, na to si
počkáme.

Ve Spojených státech proběhnou 8. listopadu volby prezidentra. Po televizních debatách je mírným
favoritem bývalá první dáma a ministryně zahraničí v Obamově vládě Hillary Clintonová.Zatímco na
televizních obrazovkách působili oba kandidáti “vyžehleným dojmem” v zákulisí z nich optimistický
úsměv rychle spadl. Volby se tak vice podobají souboji dvou kosmeticvkých salonů než střetu myšlenek a
ideí. V podstatě je jedno, co si kdo o tom či onom myslí, podstatnější je vypadat líp než ten druhý.

Zase ta viróza
Říká se o někom, že by přišel pozdě i na vlastní
pohřeb. Prezident Zeman chodí pozdě, případně
nechodí vůbec, na pohřby jiných. Poté, co dal před
smutečním obřadem rozloučení s izraelským
prezidentem Šimonem Peresem přednost
konferenci na ostrově Rhodos, kterou pořádal
Putinův spolupracovník Vladimír Jakunin, dorazil
pozdě na pohřeb slovenského prezidenta Michala
Kováče. Do sálu s vystavenou rakví Zemana už
nepustili, a tak se památce slovenského prezidenta
poklonil na nádvoří bratislavského Hradu.
Česká delegace tak způsobila slovenským
organizátorům velké problémy, když
nerespektovala doporučení slovenského protokolu,
aby kvůli zpoždění na Hrad vůbec nejezdila.
Zeman však na cestě na Hrad trval.
Jeho kolona dorazila až poté, kdy kondolence v
hradním sále už skončily. Vojáci, nesoucí
Kováčovy ostatky se kvůli české delegaci museli

neplánovaně zastavit na nádvoří, což způsobilo
značné komplikace.
Opožděný příjezd na smuteční obřad považují
Slováci za výraz naprosto nedostatečné úcty vůči
zesnulému i vůči Slovensku.
Zemanův mluvčí se pokusil svalit důvod opoždění
nejprve na počasí při přistání, pak zkoušel
Ovčáček prosadit verzi, že zpoždění způsobili
letoví dispečeři v Praze. Obojí Řízení letového
provozu vyloučilo.
Že by za tím byla zase nějaká viróza?

KRAJSKÉ a SENÁTNÍ VOLBY 2016
ODS je v koalici v 10 krajích ze 13
Definitivní dohoda o koalicích existuje již v 10 ze 13 krajů. ODS není v koalici v Jihomoravském kraji (zaplať
Pánbůh, komu by se chtělo do koalice se sadomasochistickým hnutím Žít Brno), v Jihočeském krai, kde účast
ODS v Radě kraje zablokoval lídr ČSSD Jiří Zimola (snad ze strachu ze zkušeného exhejtmana Zahradníka) a v
Ústeckém kraji (tam drží otěže pevně v rukách severočeská KSČM).
Hnutí ANO Andreje Babiše sice volby vyhrálo v 9 krajích, koalici s hejtmanem dokázalo vyjednat pouze ve 4
regionech. Nejvíc zavařil Babiš svému hnutí v Ústeckém kraji. Tam byla koalice KSČM a hnutí ANO fakticky
před podpisem smlouvy. Babišova zbrklá slova, pronesená před novináři z médií, která Babišovi patří, o tom, že
nestojí o funkci hejtmana, ale o většinu v Radě, protože hejtman o ničem nerozhoduje, ústecké komunisty ale
naštvala natolik, že se vedení KSČM rozhodlo jednat v dalších dnech o druhé variantě koalice s ČSSD a stranami
Tomio Okamury a Jana Veleby. Tím by se ANO ocitlo na vedlejší koleji.
Nakonec se komunisté rozhodli vyčkat na rozhodnutí soudu, když hnutí Severočeši, kteří byli z voleb vyškrtnuti,
podalo několik žalob o neplatnosti voleb a požaduje jejich opakování.

Milicionář lídrem
Lídr krajské kandidátky hnutí ANO na Vysočině Josef Pavlík zatajil své členství v KSČ. Přiznal ho
teprve po volbách. Podle Jihlavských listů mohl být Pavlík i členem Lidových milicí. Prý existují
dokumenty, které jednoznačně ukazují na jeho aktivní působení v KSČ i členství v Lidových milicích.
Novinář Miroslav Mareš podle listů objevil Pavlíkovu přihlášku do KSČ, kde se mimo jiné píše: „V
současné době přijal ochotně a bez výhrad členství v LM.“ Dokument je podepsán předsedou ZO KSČ
Škrobárny Havlíčkův Brod a tehdejším vedoucím tajemníkem havlíčkobrodské OV KSČ.
Babiš ti pomáhej, soudruhu.

Podnikatele zajímá, jak se vyhnout EET. Půjde to těžko.
Existuje několik způsobů, jak se vyhnout elektronické evidenci tržeb. Jsou to ale buď nelegální cesty nebo dočasná
řešení.

3)Nefunkční internet
Na tuto možnost zákon myslel. K evidenci tržeb nebude potřeba být neustále on-line, resp. na odeslání
dat pří výpadcích internetu bude mít dotyčný subjekt 48 hodin. Pro oblasti prokazatelně trvale bez
signálu (třeba odlehlé horské chaty) je možné požádat o výjimku. Ale i tak bude nutné maximálně do 5
dnů sestoupit s kasou do údolí a hlášení poslat.

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

