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Ověřené i neověřené zprávy a komentáře. Můžete přispět svými postřehy a názory
i vy. Příspěvky posílejte na adresu – pus@volny.cz. V dalším čísle Kurýra se
jimi budeme zabývat. Nechcete-li Kurýra dostávat, sdělte nám to. Děkujeme.

Lhát se nemá, ale co s tím?
Vcelku plytká hra Nazima Hikmeta, kterou pro Divadlo satiry upravil v roce 1956 Jan Werich pod názvem
Byl Filip Filípek nebo nebyl, byla tehdy oficiálně prohlášena za ostrý útok na právě odhalený “kult
osobnosti”. Hodný vedoucí soudruh Pavel Petříček je proměněn zlým našeptavačem Filipem Filípkem v
nabubřelého papaláše, ale do konce hry se ze svého jakoby zlého snu probudí a stane se zase “prostým
člověkem”. Kladný komentátor hry, Muž s čepicí, se ptá publika: Byl Filip Filípek, nebo nebyl?
Podobné otázky před nás staví i místopředseda vlády, ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.
Byl tedy Babiš Bureš nebo Bureš nebyl Babiš?
Podle slovenského Ústavu paměti národa byl Babiš estébák s krycím jménem Bureš. Bratislavský soud si to
ale nemyslí, a Babiše obvinění zprostil. Ústav u soudu předložil dokumenty a hlášení, kde Bureš figuruje.
Soud ale uvěřil svědectví dvou bývalých estébáků. Prý si všechno vymysleli, aby si vylepšili pracovní
výsledky. Soud se nezajímal o to, jak Bureše vymysleli a udrželi několik let při životě proti všem
kontrolním mechanismům; museli by si vymyslet nejen spis Bureš, ale i záznamy ve svazku propůjčeného
bytu, v objektovém svazku vedeném k Petrimexu, ve svazku, kde byla vyhodnocena spolupráce atd. To je
prakticky nemožné.
Teď před námi stojí další otazník. Lhal Andrej Babiš nebo nelhal?
Řada lidí, včetně Miroslava Kalouska je přesvědčená, že ano. Babišovci v čele s Faltýnkem si myslí, že ne.
Nebo si to nemyslí, ale aspoň říkají, že si to myslí.
Babiš tvrdí, že je nevinný. Tvrdí, že chětl jen dobro pro svoje děti, i pro všechny občany. Jiní si myslí, že
svoje děti zneužil a jejich prostřednictvím vylákal podvodem z Evropské unie 50 milionů korun.
Bureše usvědčují tzv. svazky estébé. Jenomže Babišův svazek byl po listopadu 1989 skartován. V Čapím
hnízdě Babiše usvědčují ze lži všechny dostupné dokumenty, ale akcie, vydané v době, kdy měl být domnělý
podvod spáchán, byly anonymní, a tak je nemožné doložit, kdo je vlastně vlastnil.
Hikmetova hra má dobrý konec (jak jinak). Zlý Filip Filípek zmizí a zůstane jen „prostý člověk“ V životě

to tak nechodí. Babiš nezmizí a zůstane jen bezzubá pravda, říkající, že lhát se nemá. Ale svého
času lhal i prezident USA Clinton o svém vztahu se stážistkou Lewinskou, a taky ho nesesadili.
Tak co?

Bubák je na Hradě

Kdo kontroluje kontrolora

Koho se bojí sociální demokracie jako čert kříže?
Prezidenta Miloše Zemana. V televizní debatě po
mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny to přiznal
předseda jejich klubu Roman Sklenák.

Je to známá neřešitelná otázka, jak se
přesvědčíte, že světlo v ledničce nesvítí, když
se zavřou dveře. Kdo kontroluje kontrolora?

Sklenák připomněl, že pokud by Bohuslav Sobotka
podal kvůli kauze Čapí hnízdo prezidentovi Miloši
Zemanovi návrh na Babišovo odvolání, mohlo by
to skončit tím, že by byla vyslovena nedůvěra
vládě a Babiš by byl třeba premiérem. Sklenák
přitom poukázal na nestandardní vztahy mezi
Zemanem a Babišem. Naopak s premiérem
Sobotkou má Zeman vztahy jsou na bodě mrazu.
Prezident by mohl pověřit Andreje Babiše
sestavením nové vlády s Babišem v čele. Jistě by
v takové vládě našel místo i nynější hradní kancléř
Vratislav Mynář, kterého prý z funkce Zeman po
odjezdu čínského prezidenta odvolá. Nemá
bezpečnostní prověrku. Mimochodem, Zeman to
slibuje už tři roky.
Pak že není spravedlnost. Ale Zemanovy mlýny
melou hodně pomalu.
Strach z bubáka na Hradě je tak silný, že
sobotkovci budou raději tolerovat ve vládě
Andreje Babiše aby se tentýž nestal premiérem.

Kurva, hoši, neštvete mě
Bělobrádkovo vyjádření ve Spojených státech
rozzuřilo Andreje Babiše.
Ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš
podle vicepremiéra a předsedy lidovců Pavla
Bělobrádka potvrdil podezření, že přes svou rodinu
účelově přepsal majetek Čapího hnízda. Situace je
podle Bělobrádka vážná a snižuje kredit vlády.
Babiš by měl zvážit odstoupení. (při všech
hlasování na mimořádné schůzi k Čapímu hnízdu
ale lidovci AndrejeBabiše podpořili a hlasovali
pro zamítnutí všech návrhů. Inu, lidovci).
Babiše Bělobrádkův komentář rozčílil a sáhl
k protiopatření. Když ty do mně kamenem, já po
tobě šutrem. Kurva, hoši, neštvete mě. Přes Českou
televizi Bělobrádkovi vzkázal, že podpoří návrh
KSČM na zdanění církevních restitucí. A je to.
Já ti ukážu, černoprdelníku, zač je estebácký loket.

Evropská unie v tom ale má jasno. A díky
tomu i Česká republika. Na ministerstvu
financí je existuje na to odbor č.52, který plní
roli auditora finančních prostředků pomoci EU
poskytnutých ČR v rámci nástrojů
jednotlivých politik EU, politiky soudržnosti a
SRP v jednotlivých programových obdobích.
Zabezpečuje výkon auditu evropských
strukturálních a investičních fondů
v programovém období 2014 – 2020. Kromě
mnoha další povinností, jejichž výčet by
zabral několik stran, odbor také před
předložením první žádosti o platbu EK
vyhotovuje zprávu a stanovisko, na jejichž
základě se provádí určení řídicích orgánů a
certifikačního orgánu. Vypracovává metodiku
pro výkon auditů a plní zpravodajské
povinnosti ve vztahu k orgánům EU
i národním orgánům v souladu s předpisy EU.
Jedná se o jakéhosi kontrolora všech kontrolorů a
finančních prostředků plynoucích z evropských a
tzv. Norských fondů. Tento odbor ale není
nezávislým kontrolním orgánem, je řízen
ministerstvem financí. Ředitele odboru jmenuje
ministr financí, Je jistě shodou okolností, že se
jmenuje Bureš (podivil se Kalousek).
Nad kontrolorem je ministr financí, který je
jakýmsi superkontrolorem. Měl by kontrolovat
kontrolora. Od 1. 1. 2013 je nařízením Evropské
unie veškerý audit centralizovaný pod MF a
odpovšdnost má právě ministr financí.
Miroslav Kalousek (TOP 09) položil poslancům
sugestivní otázku – představte si, že vůči celé
Evropské unii, vůči celé osmadvacítce, vůči
Evropské komisi Česká republika má tohohle
supervizora, tohohle superkontrolora člověka,
který je podezřelý z dotačního podvodu a důvodně
vyšetřován evropským úřadem OLAF . Kolik si
myslíte, že takových zemí v Evropské unii je?

Šest otázek, na které měl
Andrej Babiš odpovědět a
neodpověděl.
1. Kdo podepsal žádost o dotaci a čestné
prohlášení, že Farma Čapí hnízdo spadá do
kategorie malých a středních podniků?
2. Proč v dozorčí radě figurovala vaše dcera
a bratr vaší partnerky?
3. Z jakého důvodu Farmu Čapí hnízdo na
valných hromadách reprezentoval vám
blízký spolupracovník Václav Knotek?
Není to jasný důkaz toho, že Firma Čapí
hnízdo jednala ve shodě s Agrofertem, tudíž
se nejednalo o malou a střední firmu.
4. Proč jste kupoval pozemky pro farmu,
když jste neměl v úmyslu tento projekt
postavit či vlastnit?
5. Proč odmítáte anonymní akcie, když jste
se za ně skrýval při žádání o dotaci?
6. Jak je možné, že budovu, která byla
postavena v rámci Farmy Čapí hnízdo jako
ubytovací zařízení, používáte jako
soukromou vilu?
(z projevu předsedy ODS, poslance Petra Fialy)

Vypadni! To je
moje místo.

Reakce politických stran na
vystoupení Andreje Babiše
Koalice
ANO: Mně vysvětlení stačí. To, že ho opozice
neposlouchala, už je věc jiná. Ukazuje to, o co jí
na této schůzi šlo.(místopředsedkyně Jaroslava
Jermanová)
ČSSD: Počkejme na výsledky vyšetřování.
Nechceme suplovat vyšetřovatele, ani žalobce , ba
dokonce ani soudce. (předseda Bohuslav Sobotka)
KDU-ČSL: Babiš potvrdil podezření, že přes

svou rodinu účelově přepsal majetek Čapího
hnízda. Měl by zvážit odstoupení. (předseda
Pavel Bělobrádek, „pro jistotu“ z Ameriky)

Tichý společník
KSČM: Většina stran slíbila mnohé, ale po
volbách kde nic, tu nic. Ale není to naší vinou,
hřímal za pultíkem. Jen si vzpomeňte, o co
všechno se komunisté snažili.(hřímající
místopředseda Pavel Kováčik, působící dojmem,
že přišel z oslav na ruském velvyslanectví)

Opozice
TOP 09: Babiš je usvědčený lhář. Osoba
podezřelá z podvodu nesmí být odpovědná za naše
auditní orgány. (předseda Miroslav Kalousek)
ODS: Připomínalo mi to projev z Červeného
Hrádku. Andrej Babiš v podstatě nic neřekl.
Schoval se za své děti. (předseda Petr Fiala)

Ostatní
Úsvit - Černoch: Kauza Čapí hnízdo je názoru
důležitá, ale není jediná. Sněmovna by měla řešit i
kauzu OKD, která leží na bedrech premiéra
Bohuslava Sobotky. (Marek Černoch)
Úsvit – Okamura: (nepodařilo se zjistit)

Čtenáři píší do Kurýra
Jeden z našich čtenářů objevil na internetu Sen
Honzy Buriana. A tak nám ho poslal.
“Zdravím a myslím si, že toto by se mohlo v
příštím čísle Kurýra otisknout.”
Rádi tak činíme. Náš Kurýr je přece V E Ř E J
N Ý.
SEN O EVROPĚ
Zdál se mi sen, že Zeman podporuje zákon o
referendu, aby pak zmanipuloval národ k odchodu
z EU... Dostal jsem se do jeho blízkosti a
přemýšlel, jestli tomu mohu nějak zabránit. Tu mu
z kapsy u kalhot vypadl lísteček a nikdo si toho
nevšiml. Zvedl jsem ho a tam stálo:
Úkoly
1/ znectít korunovační klenoty (splněno jen
částečně)
2/ rozbít tradici novoročních projevů (odškrtnuto)
3/ znevážit masarykovskou a havlovskou tradici říct slovo kunda v Hovorech z Lán (splněno s
potěšením)
4/ ukázat národu, že intelektuálové jsou prodejní,
zbabělí a bezcharakterní (s Peroutkou ještě
zapracovat)
5/ snížit roli elity vysokoškolských profesorů - ať
si tituly dávají sami (odškrtnuto)
6/ nerespektovat soudní rozhodnutí ani ústavu
(ještě se na tom musí dělat)
7/ zesměšnit státní vyznamenání (Čuba, Čech,
Pelikánová!!! To se mi povedlo)
8/ zpochybnit charakter a profesionalitu všech,
kteří mě kritizujou (odškrtnuto)
9/ udržet neprověřené lidi na Hradě ať se děje co
se děje (to si přál Jakunin) a připravit Ovčáčka na
vysokou funkci (zatím to moc nejde, je to debil)
10/ vyřídit si účty s těmi, kdo uctívají 17. listopad
(Konvička na Albertově, to byla paráda!)
11/ rozeštvat a vyděsit voliče tak, že ze strachu
udělají všechno, co budu chtít (ještě na tom makat)
12/ poničit vztahy se Západem referendem a
vypadnout z Evropy...
13/ sehnat Babišovi pandu...
Byl tam ještě čtrnáctý bod, ale ten už jsem nestačil
přečíst, protože jsem se probudil. Nevíte, co
horšího to ještě mohlo být? Jinak přeji veselé
Velikonoce !
Váš Jiří Koťátko

Vzorný spolupracovník Ivo
"Milý Ivo Velíšku, prolhané Lidové noviny nedávno
napsaly, že tě hodlám odvolat po návštěvě čínského
prezidenta. Chci ti sdělit, že dokud já budu
prezident, budeš ty vždy ředitelem Správy
Pražského hradu, protože nikoho lepšího na tvém
místě si nedokáži představit," řekl nedávno v
Lánech president Zeman, když se objevily zprávy
že tam chce Zeman odklidit kancléře Mynáře..
Ivo Velíšek podle deníku Právo spolupracoval s
komunistickou Státní bezpečností (StB). List psal,
že Velíšek byl počátkem 80. let důvěrníkem StB s
krycím jménem Obchodník. Dvouletou spolupráci s
ním StB hodnotila jako velmi dobrou a hodnotnou,
píše deník s tím, že Velíšek údajně předával i
zprávy o kontaktech lidí ze svého okolí na signatáře
Charty 77.
Hlavně, že je nejlepší.

Podváděl, půjde sedět
Ústecký krajský soud poslal exředitele úřadu
Regionálního operačního programu ROP
Severozápad Petra Kušnierze na 7 let do vězení za
ovlivňování výběru projektů dotovaných
evropskými penězi.
Podmínkami potrestal exnáměstka hejtmanky
P.Koudu, dalšího exředitele úřadu P.Markvarta a
úřednici I.Kotlanovou. Ta měla status
spolupracující obžalované.
Kouda podle soudu předložil Kotlanové seznamy
zájmových projektů, které musí projít hodnocením
ROP. Zároveň jí prý vyhrožoval.
Jak dopadne Andrej Babiš?

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.

Babiš mlží jako kdysi Gross
Poslankyně Miroslava Němcová připomněla
určitou paralela mezi dnešními vytáčkami Andreje
Babiše a aférou bývalého premiéra Stanislava
Grosse. Tehdy premiér, dnes vicepremiér, tehdy
jeden z nejchudších, dnes údajně jeden
z nejbohatších, tehdy předseda ČSSD, dnes majitel
hnutí ANO. Kdysi šlo o miliony, dneska jde o
desítky milionů.
Stanislav Gross a Andrej Babiš.
Koncem ledna 2005 zveřejnila média zprávu o
podivném financování barrandovského bytu
premiéra Stanislava Grosse. Gross koupil byt 4+1
na pražském Barrandově v roce 1999. Byt stál
bezmála 4,3 milionu korun. Gross podle kupní
smlouvy ihned zaplatil zálohu 2,5 milionu korun a
zavázal se, že zbývající částku – tedy 1,8 milionu –
zaplatí z hypotečního úvěru.
Gross původně tvrdil, že koupi bytu částečně
financoval z úspor a částečně z hypotéky, pak své
tvrzení několikrát měnil. Když se ukázalo, že si
Gross za svou politickou kariéru nemohl vydělat
tolik, aby zálohu 2,5 milionu mohl financovat jen z
úspor.

Gross vysvětloval, že mu 1,2 milionu půjčil
strýček František Vik. Přinesl je prý v igelitce.
Jenomže kde by chudý strýček Vik Kde, který toho
času bydlel ve 3. patře čtyřpatrového paneláku na
jihlavském sídlišti, vzal 1,2 milionu? Gross brzy
pochopil, že i tato verze pokulhávala a přišel s
další teorií. Na veřejnosti se překvapivě objevil
bývalý novinář Rostislav Rod a tvrdil, že to byl on,
kdo půjčil peníze strýci Stanislava Grosse
Františku Vikovi.
Gross předstupuje před poslance, aby vysvětlil, jak
koupil byt. Padne slavná věta: „ Původ peněz je tak
křišťálově čistý, že ani křišťál křišťálově čistější
být nemůže.“
Na scénu přichází další hráč. Podivný Michal
Simkanič oznámil, že od Rostislava Roda koupil
směnku na 900 tisíc korun, které Rod údajně půjčil
Grossovu strýci. Simkanič prý jediný dokument,
který měl dokazovat původ Grossových peněz,
spálil, aby ukončil hon novinářů na premiéra.
Tlak koaličních partnerů (KDU-ČSL, US-DEU)
ale sílil. Zatímco lidovci (tehdy jim předsedal
Miroslav Kalousek) trvali na odchodu premiéra,
poslanci ČSSD Grosse jednomyslně vyzvali, aby
se zbavil lidoveckých ministrů ve vládě. Koncem
března ministři za KDU-ČSL vládu opustili, a v
dubnu Stanislav Gross podal demisi.
I dnešní předseda vlády Bohuslav Sobotka měl
svého času problém vysvětlit, kde sebral peníze na
koupi svého sedmimilionového bytu v PrazeStodůlkách.. Legendárním se stal jeho výrok
"Šetřil jsem na něj celých dvanáct let. Používal
jsem k tomu i peníze z poslaneckých náhrad."
Dnes má malér vicepremiér, ministr financí a
předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Když se kvůli
financování farmy stal Babiš podezřelým
z dotačního podvodu, že zneužil peníze určené na
podporu malých podnikatelů, jakýkoliv vztah
k Čapímu hnízdu popřel.
Čapí hnízdo původně patřilo do Babišova holdingu
Agrofert, konkrétně společnosti Agro ZZN
Pelhřimov. Farma se sice od Agrofertu oddělila,
krátce před tím než o unijní miliony v roce 2008
požádala, byly její akcie převedeny na anonymní
formu akcií na doručitele. Vlastníky Babiš dlouho
tajil. Nejprve mluvil o tajemním investorovi, pak
mlhavě vzpomínal, že farma patřila asi nějakým

právníkům, a stále vehementně popíral, že by s
farmou měl něco společného.

Boží hod velikonoční

Teď uvedl, že vlastníky byly dvě jeho dcery a bratr
jeho partnerky Martin Herodes (hle!), který byl
držitele podílu jeho nezletilých dalších dvou dcer a
partnerky. Zaručil se za úvěr ve výši 350 milionů
korun na rozjezd farmy. Dcery a bratr partnerky
měli být žadateli o padesátimilionovou dotaci, o
které prý Babiš rovněž nevěděl.

Název velikonoce pochází z „velké noci“ ze
soboty na neděli, kdy došlo ke zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Neděle po Bílé sobotě (1.neděle
velikonoční) je počátkem velikonočního
období.

Když farma dotaci získala a po uplynutí karanční
lhůty pěti let, kterou vyžadovaly podmínky dotace,
farma se vrátila do holdingu Agrofert. To svědčí o
tom, že se firma oddělila od holdingu jen účelově,
právě kvůli dotacím. Agrofert jako obří holding
totiž nesplňoval dotační podmínky. O tom všem
Babiš musel dobře vědět.

Dříve v tuto neděli všichni spěchali do
kostela. Nikdo nezůstával doma a tento den se
v kostele světily velikonoční pokrmy
(beránka, mazanec, chléb, vejce a víno).

Věděl, ale nepověděl.
Dnes ještě Babiš svoje mlžení ustál díky koaličním
hlasům ČSSD a KDU-ČSL. Jenomže budoucnost
je velmi křehká. Stačí maličké zaškobrtnutí, a
fraška dostoupí do svého finále. Pád vlády,
předčasné volby. Hlavní trumf má teď v rukách
bruselský úřad pro vyšetřování podvodů OLAF.
Když bude svižný, máme tu zakrátko předčasné
volby. Třeba na podzim letošního roku. Když bude
liknavý, může Sobotkovsko-Babišovská vláda
vydržet po celé funkční období. Řekl bych, že
sázkový kurz je tak 50:50. Fifty, fifty.
Na dveře ale už ťuká novela zákona o střetu zájmů,
lidově zvaná „antibabiš“.
Ivan Bednář

ivanbednar.blog.idnes.cz

Velikonoce a pomlázka k sobě patří stejně jako
Vánoce a ozdobený stromeček. Bez vrbové
pomlázky by chlapci a muži nemohli jít na koledu,
dívky a ženy by neomládly a nenačerpaly z ní
zdraví…
Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku přeje váš
KURÝR

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

