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Lesk a bída amerických prezidentských voleb
Celý svět s napětím sleduje průběh amerických primárek. Získá prezidentskou nominaci
Donald Trump? Uspěje v demokratickém táboře Hillary Clintonová? Budou to oni dva, kteří
budou na podzim stát proti sobě a jeden z nich nakonec usedne do prezidentského křesla?
Americké prezidentské volby doprovází řada superlativů. Určitě jde o jedny z nejdražších
kampaní, nejkomplikovanější systém volby od primárek až po končenou volbu volitelů,
nejblyštivější, nejdelší a nejsledovanější. Není také divu, vždyť se jedná o post
nejmocnějšího prezidenta na světě.
Kdybych byl škodolibý, řekl bych, že přes všechny tyto superlativy se Američané ocitli ve
stejné situaci jako my před třemi lety. Tehdy jsme ve finále mohli volit mezi dvěma kandidáty
– Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem. Ani jedna možnost nijak zvlášť nepotěšila.
A následné roky to jenom potvrdily.
Ti, kteří volili Miloše Zemana, si dnes drbou hlavu a říkají, že si to takhle nepředstavovali. Ti,
kteří volili Karla, jen pokyvují hlavou, že oni to přece říkali. Zeman je strašný prezident, ale
ani Schwarzenberg by nebyl o mnoho lepší, byť s jinými chybami než Zeman.
A v podobné situaci se zvolna ocitají Spojené státy. Pokud budou mít možnost volit mezi
Donaldem Trumpem a Hillary Clintonovou. V případě vítězství Trumpa se k moci dostane
několikrát zbankrotovaný, neomalený podnikatel, mající plná ústa velkohubých,
nerealistických slibů. V případě vítězství Clintonové se dostane do Bílého domu hlavní
reprezentantka politiky, za které od dob Bila Clintona, a později Baracka Obamy, síla USA
slábne postupně a drolí se.
Jako v případě Zemana a Schwarzenberga je těžké říci, co bude lepší. Nejenom pro Ameriku,
ale pro celý svět, který se díky Obamovi stává stále méně bezpečný. Kdyby to nebylo tak
tragické, dalo by se říci, že role Baracka Obamy se v mnohém blíží roli, kterou se vyznamenal
Miloš Zeman při otevírání korunovačních klenotů. Jenomže zatímco se Zeman, stižený
virózou, potácel u mříže otevírající cestu ke klenotům, v Sýrii máme zuřící válku, migrační
záplavu v Evropě, a přítomnost ruských vojenských sil poblíž Turecka. Anektovaný Krym,
válku na východě Ukrajiny, Rusy obsazenou Abcházii a Jižní Osetii.
O to je americká volba obtížnější než naše. Nejde o nic menšího než o rozdání karet mezi
USA, Ruskem a Čínou na další léta.

Tak jak to, sakra, je?
Ředitel Nejvyšší bezpečnostního úřad Dušan
Navrátil sdělil, že NBÚ potvrdil původní
rozhodnutí o odebrání bezpečnostní prověrky
náčelníkovi Vojenské kanceláře prezidenta
republiky Rostislavu Pilcovi.
Současně dodal, že úřad zamítl dodatečný rozklad
generála Pilce. NBÚ odebral Pilcovi prověrku
v půlce ledna letošního roku kvůli jeho stykům s
manažerem Petrem Kovylinem.
Manažer karlovarské porcelánky Kämpf Kovylin
je znám svými vřelými vztahy s ruskými
podnikateli. S Pilcem se údajně seznámili v roce
2001. Tedy v době, kdy působili v Moskvě. Pilc v
Rusku pracoval jako vojenský přidělenec a
Kovylin coby učitel na základní škole při českém
zastupitelském úřadu.
Normální člověk by si slova ředitele Navrátila
vyložil tak, že Pilc již nemá bezpečnostní
prověrku, která je nezbytná k výkonu jeho funkce
a že tedy ho prezident Miloš Zeman z funkce, jak
kdysi slíbil, neprodleně odvolá. Po Vratislavu
Mynářovi, který prověrku nezískal vůbec, by to
byl již druhý vysoký činitel v prezidentské
kanceláři, který prověrku nemá.
Ne, tak prezident |Miloš Zeman. Ten při své
návštěvě Karlovarského kraje na dotaz jednoho z
novinářů odpověděl, že byl informován o tom, že
NBÚ Pilcův rozklad příjal, a že je tedy vše
v pořádku.
Současně, jak je jeho zvykem, zpochybnil Zeman
informovanost tážícího se novináře, když mu
s úsměvem, který signalizuje, že se prezident baví
vlastní vychytralostí, vytkl, že by „při své
informovanosti to měl vědět.“
Tak jak to teda, sakra, je?! Má Pilc prověrku nebo
nemá. Vymýšlí si Nejvyšší bezpečnostní úřad nebo
prezident Miloš Zeman?
Anebo žijeme ve státě, kde si president může
plácat, co ho napadne a myslet si, že on jediný je
neomylný a má vždycky pravdu, zatímco se mu
úřad hemží podezřelými bytostmi?

Varování ČSSD: Kauza
Čapí hnízdo je vážná
Situace ve vztahu ČSSD a hnutí ANO začíná
připomínat vztahy mezi Čínou a USA v šedesátých
letech. Tehdy čínští komunisté posílali Spojeným
státům jednu diplomatickou nótu za druhou.
Ve askutečnosti se ale nedělo vůbec nic, takže
čínské hrozby byly jen statistickým číslem.
Nejnověji ČSSD varuje Andreje Babiše, že kauza
Čapí hnízdo začíná být velmi vážná.
Usnesli se na tom předsedové obou komor
parlamentu, socialisté Milan Štěch a Jan Hamáček.
Babiš by podle nich měl vysvětlit všechny
okolnosti případu, do kterého se předseda hnutí
ANO, ministr financí a vicepremiér Babiš
zamotává stále víc a víc.
Podle předsedy ODS Petra Fialy je reálné
podezření, že Babiš si postavil své víkendové sídlo
za peníze z dotací, které měly sloužit malým
podnikatelům. ODS a TOP 09 chtějí svolat
mimořádné jednání sněmovny. Prezidenta
Zemana záležitost nezajímá.
Jenomže se obávám, že to dopadne stejně jako
kdysi s těmi čínskými protestními notami. Budu to
opět jen „stopadesáté vážené varování“ ČSSD, ale
ve skutečnosti se nestane nic. Po všech těchto
diplomatických hrozbách se nakonec 37. prezident
Spojených států Richard Nixon zasloužil o to, aby
v roce 1971 v OSN a v Radě bezpečnosti nahradila
Čínskou republiku na Tchajwanu, která byla do té
řádným členem, komunistická Čínská lidová
republika.
A Andrej Babiš zřejmě vystřídá Bohuslava
Sobotku v křesle premiéra České republiky.

Neklidné srdce Prahy
To, co se děje v poslední době v centru hlavního
města, je něco, co pamětníci nepamatují.
Rozkopané ulice a přes den rachotící sbíječky a
bagry (Štěpánská), všudypřítomná žebrota
v uličkách mezi Staroměstském a Václavským
náměstím, špinavé skupiny bezdomovců, válející
se po zemi mezi odpadky a opilci, močící na různé
kontejnery. V podchodech metra nocující
bezdomovci, a cizokrajní naháněči podniků
s prostitutkami. Hulákající turisté, prohánějící se
na segwayích, drogoví dealeři..
Pokud přivolaní strážníci zasáhnou, situace se na
chvíli uklidní, ale poté, co strážníci odejdou, se vše
opakuje. V žádném jiném hlavním městě na světě
byste nenalezli tolik lidské bídy jako v centru
Prahy.
Jan Neruda měl kdysi problém, kam se starým
nepotřebným slamníkem. Obávám se, že dnešní
problémy jsou mnohem závažnější. Situace je
právem předmětem stížností občanů a jejich
interpelací na starostu Městské části Praha 1.
Ale, jak se zdá, nikoho to příliš nevzrušuje.

Tisková zpráva pražských
zastupitelů ODS k vývoji
v kauze KLINIKA
KLINIKA NADÁLE POKRAČUJE V
PORUŠOVÁNÍ ZÁKONA - JDE O ZÁSADNÍ
PRINCIPIÁLNÍ PROBLÉM
Sociální centrum Klinika by se mohlo
přestěhovat do budovy bývalých jeslí ve
Znojemské ulici na Praze 4. S tímto návrhem
přišli náměstek primátorky Petr Dolínek a
bývalá radní pro školství a sociální věci Irena
Ropková. Zástupci Kliniky to odmítli s tím, že
„chtějí prostě zůstat v objektu na Praze 3 a že
si neumí představit působit mezi paneláky na
Praze 4.“
Jako členové ODS naprosto odmítáme obě
varianty. Považujeme za nutné zdůraznit, že
pražská ODS prostřednictvím svých členů,
zastupitelů, radních či starostů vždy
podporovala řadu neziskových organizací,
které pomáhají seniorům, hendikepovaným,
studentům, rodinám a dalším potřebným.
Avšak tzv. Klinika od počátku své existence
postupuje na Praze 3 nezákonně, nedodržuje
při své činnosti řadu předpisů a vyvíjí na své
okolí politický a mediální nátlak. Situace se
v posledních měsících natolik vyhrotila, že
aktivity kolem Kliniky vyvolávají zejména
bezpečnostní otázky. Stává se totiž nejen
mediálním místem střetu mezi radikálními a
extrémistickými politickými proudy. I proto se
Klinika dostala do zprávy ministerstva vnitra o
extremismu.
ODS vždy prosazovala a bude prosazovat
myšlenky demokracie, svobodu jedince a
solidaritu s potřebnými. Zároveň ale
nemůžeme rezignovat na dodržování
tradičních hodnot a pravidel, obrany právního
státu, spravedlnosti, lidských práv a ochrany
soukromého majetku a suverenity všech
občanů.

Naše blogo sféra
janderova.blog.idnes.cz
ivanbednar.blog.idnes.cz
Místopředsedkyně spolku Publicum
commodum, pražská zastupitelka a
předsedkyně Kontrolního výboru HMP 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.

Čeho se ještě dočkáme?
Stalo se to zhruba před půl rokem. Za
pražským zastupitelem z České strany pirátské
přišel zřejmě kolega cosi projednat. Kolega
pirát měl pochopitelně vlasy do půlky zad,
krátké kalhoty a na jednání Zastupitelstva
hlavního města Prahy přišel bos. Řeknete si,
ať si chodí, jak chce, je to jeho věc. Tvrdím, že
není. Podle mně jde o projev všeobecné neúcty
k historickým symbolům. Říká se tomu
„destrukce státu.“
Destrukce tradičního národa, tradičních
hodnot, národní hrdosti a tradiční rodiny
probíhá již delší dobu. To je program dnešních
neo–marxistů. Čím víc barevných imigrantů a
menšin, tím více potencionálních stoupenců,
klientů, nebo voličů neo-marxistických
iniciativ, všech těch stran, neziskovek, výborů,
nebo různých komisí, které pod dohledem
ministra Jiřího Dienstbiera a ministryně
Marksové-Engelsové dohlížejí na
„diskriminaci, boj proti rasismu, homofobii,
islamofobii” atd. Tito neziskoví paraziti
dostávají, vedle státních příspěvků, také
obrovský prostor v médiích.

Není to tak dávno, co přišla exministryně
spravedlnosti Helena Válková (ANO) s tím,
aby se státní svátek 17. listopadu, který je
veden jako Den boje za svobodu a demokracii,
přejmenoval znovu na Mezinárodní den
studentstva. Iniciativa poslankyně Válkové
nebyla prvním pokusem. Již rok před ní přišel
s totožnou věcí komunistický poslanecký klub.
Původně návrh nezískal většinovou podporu
ve Sněmovně, ale už se stalo. Hlasovalo pro
něj 100 ze 170 přítomných poslanců, 42 z nich
bylo proti. Název svátku by měl nově znít
„Mezinárodní den studentstva a den boje za
svobodu a demokracii".
Podle předsedy poslanců KSČM Pavla
Kováčika se ti, kdo nyní pro změnu hlasovali,
vymanili „ze zapšklosti a zaprděnosti
polistopadové politiky". Pravicoví poslanci
poukazovali na to, že svátek využívají ke
svým cílům krajně levicová hnutí a že
dlouholetým předsedou Mezinárodního svazu
studentstva byl významný představitel
někdejší Komunistické strany Československa
Miroslav Štěpán. Předseda poslanců ODS
Zbyněk Stanjura připomněl, že za komunistů
se státní svátek vzniku samostatného
Československa 28. října oslavoval jako Den
znárodnění.
Drobení státu začalo gradovat od roku 2013 v
souvislosti s nástupem Miloše Zemana (SPO) do
prezidentského křesla. Při návštěvě generálního
tajemníka NATO, jehož jsme členy, zavlála na
pražském Hradě místo vlajky Severoatlantické
aliance vlajka OSN. Prý se na Hradě zmýlili.

Akceleraci dodal Andrej Babiš (ANO) s
programem „pětadvaceti rozkradených let“.
Rozhodl se na této tezi vystavět svůj
autoritářský režim. A jít nejen po strukturách,
ale i po symbolech polistopadové éry.
Podstatou všeho je jedno – znehodnotit
uplynulých 25 let. Cílem je neřízený chaos.
Poslanecká sněmovna je žvanírna,
demokratické mechanismy zdržují od práce.
Proč něco zkoumat a přemýšlet o něčem, je to
ztráta času. Uděláme to za vás. Prostě se o to
postaráme. Babiš to dokáže. Stojí prakticky za
vším.

Možná je bosý pirát počátkem nějaké takové
nové kultury. My jsme mládež nová, mládež
Gottwaldova. Že příště přijde jiný pirát na
zastupitelstvo nahý. Zdá se vám to
neuvěřitelné? Už teď zelený ultra levičák
Matěj Stropnický (SZ), otevřeně podporuje
squattery obsazující cizí majetky a usazující se
v nich. Opatrně se přidávají další. Ministr
Dientsbier, ministr Babiš. Náměstek
primátorky Petr Dolínek (ČSSD), někdejší
předseda Mladých demokratů, nabízí
squatterům další budovu. Račte si vybrat.
Předtím se v Praze staral o integraci imigrantů
a oslavoval tzv. multikulturní obohacení.

Zato maminka Veronika je odpovědná, jako
zastupitelka předsedá v Suchdole Výboru pro
rozvoj Suchdola. V roce 2015 rozhodla, že už
nechce hrát, ale že půjde do politiky a podpoří tak
svého manžela Martina Stropnického. Násilnosti a
sexuální obtěžování migrantů nevidí nijak
tragicky. „Je to silný pud přírody. I mnoho
evropských žen časem svůj pud určitě bude
dobrovolně směřovat k novým samcům...,“ řekla
v jednom v rozhovoru ParlamentníchListů.

A samotná primátorka Adriana Krnáčová?
Vesele si pochoduje v čele průvodu gayů a
leseb při pražském Pride Parade.

V roce 2006 byl zvolen zastupitelem MČ Praha 3,
v letech 2012–2014 působil jako místostarosta,
aktuálně je nadále členem Zastupitelstva MČ. V
roce 2014 uspěl díky preferenčním hlasům ve
volbách na pražský magistrát a následně se stal
náměstkem primátorky pro oblast rozvoje
územního plánu, v říjnu 2015 byl z postu odvolán.
V lednu 2016 byl zvolen předsedou Strany
zelených. Také on má vřelý vztah k migrantům,
což dal najevo v čele pochodu, vítajícím uprchlíky.

Čeho se ještě dočkáme?

Matěj Stropnický není jen
zelený, dokáže předvídat
budoucnost.
V Praze Suchdole je hezký domeček. Bydlí v něm
rodina Stropnických. Není to tak dávno, co někdo
hodil do zahrady čtyři zápalné lahve. Nikomu se
naštěstí nic nestalo. Nakonec byl podezřelý nějaký
ruský student (také Andreji Babišovi poslal dopis
s jedem student, pro změnu slovinský), toho také
policie vzala na krátko do vazby. S činem ho podle
policie spojují pachové stopy nalezené na jedné z
lahví s hořlavinou.
Studentův právník tvrdí, že kriminalisté neměli
proti podezřelému dostatek důkazů. Pachová stopa
totiž na uvalení vazby nestačí. Rus údajně uvedl,
že v den útoku spal na vysokoškolské koleji v
Suchdole. Není pachová stopa na láhvi
s hořlavinou sama o sobě nesmysl? Stropnický je
ale přesvědčený, že útok souvisí s výkonem jeho
ministerské funkce.
Rodinka je to spořádaná, až na dceru Agátu, ta se
moc nevyvedla. Raději než politiku má skandály a
společenské virvály.

Matěj Stropnický Od roku 2003 je členem Strany
zelených, v roce 2010 byl zvolen členem
Předsednictva, v letech 2012–2014 vykonával
funkci 3. místopředsedy strany.

Hlavou rodiny je bývalý herec Martin Stropnický.
Ten to dotáhl až na ministra obrany. Patří
k oblíbencům majitele hnutí ANO Andreje Babiše,
který často chodí na kafíčko do kuchyně
Stropnických.
Všichni jsme zaznamenali, že Babiš společně
s prezidentem Miloše Zemanem by byli pro
zkrácení funkčního období současné vládní koalice
a vypsání předčasných voleb, nejlépe v červnu
příštího roku.
Co je na tom zajímavého je to, že o zkrácení
volebního období mluvil už Matěj Stropnický po
svém zvolení do čela Strany zelených. Prý má
informace z kuloárů.
Ty má dneska téměř každý. Ale 23. ledna 2016 je
ještě nikdo mít nemohl, ani Matěj Stropnický.
Ledaže by uměl věštit budoucnost.
Anebo něco zaslechl v kuchyni u toho kafíčka. Co
všechno se v té kuchyni u Stropnických semele?!?

Ivan Bednář
ivanbednar.blog.idnes.cz

Tsipras vyhrožuje
Pamatujete ještě, jak německá kancléřka
Angela Merkelová zvala migranty do
Německa? V novoročním projevu řekla, že
přes řadu problémů představuje příchod
statisíců uprchlíků pro Německo především
příležitost do budoucna. Německo podle
Merkelové výzvy spojené nejen s uprchlickou
vlnou zvládne, protože je to silná země.
„Pokud to ale vezmeme za správný konec, je
dnešní velký úkol přistěhovalectví a integrace
tolika lidí šancí do budoucna,“ měla říci
kancelářka v projevu, který přenášela
veřejnoprávní ZDF. Úspěšné přistěhovalectví
podle Merkelové zemi vždy obohatilo hospodářsky i společensky.
Dnes předseda Evropské rady Donald důrazně
vyzývá ekonomické migranty, aby už
nejezdili do západní Evropy a slibuje, že je
země Evropské unie budou nemilosrdně
vracet. Po summitu zemí EU a Turecka
slavnostně sdělil, že dny neřízené migrace jsou
sečteny.

To rozčílilo řeckého premiéra Alexise
Tsiprase, tvrdícího, že šlo o pravý opak. Za
koncem balkánské trasy podle něj stálo
jednostranné rozhodnutí jednotlivých zemí. A
varoval sedmadvacítku, že "… jestli to bude
pokračovat, Evropská unie nemá žádnou
budoucnost."
Kdo pak ale bude Řecku půjčovat?

Poslední zpráva
Hnutí ANO opouštějí členové
Nevím, jak kde, ale v Jihočeském kraji, kde kraluje
poslankyně Radka Maxová, je úprk z hnutí ANO
docela zřetelný. Rozbuškou se stalo zrušení
strakonické organizace, které proběhlo za
podivných a neprůhledných okolností. „Jihočeské
ANO se změnilo v boj o trůny, moc a peníze.
S lidmi, kteří to způsobili, nechceme dále
spolupracovat,“ řekl strakonický zastupitel a dnes
už bývalý člen ANO Jan Svoboda. Spolu s ním
opustili místní organizaci další čtyři členové. Hnutí
ANO prý opustilo základní myšlenky a vize a
rezignovalo na demokratické postupy (?).

Balkánská trasa se uzavřela, brána se
zabouchla. Prozatím žádá Turecko dvakrát tři
miliardy, Řekům EU slíbila 700 milionů eur
navíc.

ANO nikdy nějakou myšlenku a vizi nemělo, to
jenom někteří na to přišli až teď. O nějakých
demokratických postupech nemluvě.

Donald Tusk svými slovy reagoval na
skutečnost, že Slovinsko a Chorvatsko
uzavřely své hranice pro většinu migrantů.
Podle Tuska šlo o rozhodnutí celé EU.

Na Prachaticku k prvnímu březnu odešlo sedm
z jedenácti členů, včetně předsedkyně Radky
Paulové. Oblastní organizace ANO má nyní na
Prachaticku pouze čtyři členy, což platné stanovy
hnutí vylučují.

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

