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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.

Zemanovy zářné zítřky
Svého času slibovali komunisté „ zářné zítřky. “ Měly nastat potom, co komunisté vyženou kapitalisty a kulaky.
Tak jsme jim v tom vydatně pomáhali. Zítřky se nedostavily, zato jsme se dočkali zinscenovaných procesů,
justičních vražd, zamřížované země.
Přijdou až doženeme a předeženeme kapitalisty, slibovali pak komunisté, když se první pokus nezdařil.
Demonstrace a pokusy o odstranění komunistů v Československu, východním Německu, Polsku i Maďarsku
utopili Rusové v krvi. Nepředehnali jsme, místo toho začal národ vydatně krást.
Zítřky, slibované komunisty, nenastaly nikdy. Naopak, přišlo rozčarování, které přivodilo jejich pád. Měli
jsme se jich zbavit navždycky. Nepovedlo se. Zářné zítřky nemáme, zato máme komunistů opět plnou vládu i
Poslaneckou sněmovnu. Těch přiznávaných, i těch maskovaných za demokraty v jiných stranách. Babiš
slibuje, jak se budeme všichni mít dobře, až on pochytá ty daňové podvodníky a privatizační zloděje. Sebe
mezi ně nepočítá, jeho se to, prosím, netýká. Bílá vrána mezi hejnem krkavců.
Tenkrát to byl Gottwald a Sovětský svaz. Všichni víme, jak to dopadlo. Dnes je to Zeman a Čína.
Miloš Zeman slibuje veletok čínských investic. Stamiliardy lítají povětřím jak čarodějnice o Valpuržině noci.
Padesát miliard, sto, dvě stě. Flek, re, tuti. Číňané nás prý zahrnou penězi, a nám budou, alespoň podle Zemana,
lítat pečení holubi do huby. A nic prý za to nechtějí.
Celý cirkus má ale jednu podmínku - musíte mě ještě jednou zvolit, slibuje Zeman, a pak nastanou ty krásné
chvíle (co popsal Marx ve svém díle, jak se zpívá po hospodách). Vlajkosláva, dělostřelecké salvy, třikrát hurá,
jak si to Zeman pamatuje ještě z dob, kdy byl pionýrem. Dokonce přestal mluvit sprostě.
První co člověka napadne - proč by to asi ti čínští komunisté dělali?
Kdy už přestaneme jásat nad tím, co političtí mesiáši slibují, a budeme se chovat racionálně a uvážlivě? Miloš
Zeman zamlčuje, že většinou si lidé tu zářnou budoucnost musejí odpracovat, že nikdy nespadne sama od sebe
nikomu do klína. Ale pro lidi je pochopitelně pohodlnější honit domnělé zloděje, a udávat finančním úřadům
souseda, že má drahé auto, a kde na to, prosím, vzal?
O to jsou sliby všech těch komunistů, Zemanů či Babišů, nebezpečnější. Jenomže věřit jim znamená dopadnout
jako ČSSD, která díky Zemanovi stojí nyní před velkým problémem. Podle rozhodnutí soudu má zaplatit
advokátovi Zdeňku Altnerovi přes tři sta milionů korun za prohraný spor o Altnerovo palmáre. Nevýhodnou
smlouvu pro ČSSD podepsal v roce 1997 tehdejší předseda ČSSD Miloš Zeman.
Sbohem, zářné zítřky.

Vejce na tvr-dík

Sobotka za dveřmi

Na velikonoční pondělí přiletěl do Prahy prezident
Čínské lidové republiky Si Ťin-pching.

V roce 1979 začala Slovenská televize v Bratislavě
vyrábět cyklus Ktosi je za dveramí. Základem
zábavného programu s písničkami byla vynikající
humoristická dvojice - Milan Lasica a Julius
Satinský.

Náš prezident Miloš Zeman u této příležitosti dal
čínské televizi vyjádření, že doposud jsme byli pod
diktátem USA a Evropské unie, ale že teď už jsme
konečně svobodným státem s nezávislou zahraniční
politikou. Plivnutí do tváře našim spojencům
podpořil, jak jinak, vicepremiér, ministr financí a
předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který v
prezidentově jednání spatřuje snahu „ o restart
česko-čínských vztahů." A také samozřejmě
komunisté. Určitě je rádi slyšeli také v Moskvě.
Občané byli postaveni před hotovou věc tak, jako
kdysi, za časů strany a vlády. Nehledě na vážné
věcné výhrady k Číně a její politice, už sám způsob,
jakým se do čínské náruče vrháme, aniž by bylo
jasné proč, budí v některých lidech pochopitelné
obavy.
Zatímco Miloš Zeman nás ujišťuje, že jde o výhodné
ekonomické vztahy, zdravý selský rozum se ptá, co
je výhodné na tom, že ČLR exportuje do České
republiky zboží za 340 mld. ročně, zatímco
opačným směrem, tedy do Číny, jde od nás zboží v
hodnotě 38 mld. Kč. Značné saldo v neprospěch ČR
je způsobeno mj. ztíženým přístupem českých
subjektů na čínský trh, a to, obávám se, nezmění ani
prezident Si Ťin-pching, ani prezident Zeman, ba ani
Pavel Nedvěd, který se má stát ikonou čínského
fotbalu.

Jejich humor býval nenápadně aktuální. Plný
náznaků, na které publikum za bolševika okamžitě
reagovalo. Tehdy diváci uměli tzv. číst mezi řádky.
Kdo ví, co se dnes dá vyčíst z humoru, který k nám
doléhá z Pražského hradu. Mohli jsme sledovat, jak
v Rothmayerově sále pod laskavým dohledem
pantáty Miloše Zemana podepisuje dohodu o
spolupráci s čínskými protějšky jeden český ministr
za druhým. Premiér Bohuslav Sobotka chyběl.
Prezident ho na Hrad nepozval, a tak zůstal dole v
podhradí za dveřmi Strakovy akademie, zatímco
jeho kolegové z vlády, vicepremiéři Andrej Babiš a
Pavel Bělobrádek, na Hrad pozváni byli.
Podle mluvčího Ovčáčka to byl naprosto standardní
postup. Prezident se prý „nijak nesnaží klást
premiérovi stébla přes cestu, “ sdělil hradní hlasatel.
To mě uklidnilo. Už jsem si myslel, že za to může
pomstychtivost prezidenta Zemana, který Sobotkovi
nemůže odpustit, že v roce 2003 hlasoval proti jeho
zvolení prezidentem. Za to se ocitl na Zemanově
černé listině. Ale on je to standardní postup nechat
premiéra čekat za dveřmi.

Jenomže místo seriózní diskuze o ekonomických
výhodách a nevýhodách, o dodržování lidských
práv, respektu k duševnímu vlastnictví, etnickým
menšinám a neochotě Číňanů spolupracovat s
demokratickým světem, jsme byli svědky servilního
vítání a tradiční poníženosti, kterou vůči vrchnosti
český národ tak rád projevuje.
Miloš Zeman by rád hrál nějakou významnější roli v
mezinárodní politice. Jenomže Západ ho kvůli jeho
výrokům ignoruje, a tak mu zbývá jen Rusko, a
Čína.

Na večeři v Lánech se jako předkrm podávalo
velikonoční vajíčko, uvařené na tvr-dík. Čínský
prezident prý byl moc spokojený.
Pochutnal si.

INTERPELACE

Polská zkušenost

Poslankyně Miroslava Němcová podala písemnou
interpelaci na předsedu vlády Bohuslava Sobotku,
která se týká některých okolností návštěvy
prezidenta ČLR v ČR.

Zatímco se z Hradu ozývalo veselé hýkání nad
podepsanými dohodami o spolupráci nejrůznějších
subjektů, málokdo si připustil obavu, jak to ale nakonec
bude s plněním těchto dohod. Za příklad by nám mohl
sloužit případ polské dálnice A2.

1/ Žádám premiéra o vyjádření k výrokům Miloše
Zemana o změně kurzu naší zahraniční politiky.
2/ Chci odpověď na důvody vysoce
nadstandardního nasazení všech složek policie, na
blokování ulic a prostranství.
3/ Chci vysvětlit postup proti českým
demonstrantům a toleranci vůči čínským.
4/ Dále požaduji odpověď na to, jak se na
organizaci bojovných čínských skupin podílelo
Čínské velvyslanectví a chci také vědět, zda
premiérovi vadí, jakým způsobem byli vybíráni
ministři jeho vlády na akce pořádané Hradem.
Žádám o konkrétní a jasné odpovědi.

*
Co na to Slováci? Byznys v
ČR nad lidskými právy!
Slovenská media se podrobně zabývala návštěvou
čínského prezidenta v Praze.
“ Česko kvůli byznysu s Čínou přehlíží porušování
lidských práv komunistickým režimem, ” napsal
slovenský list Sme.
"Zemanovo dvoření a bezpáteřní nadbíhání
čínským mandarínům, jakož i vedoucí úloha
kapitálu (čínské investiční skupiny) CEFC, který je
netransparentního, pochybného původu, daleko
překračují rámce takříkajíc přijatelného pragmatizmu, ” poznamenal deník.
Podle portálu Aktuality.sk je oficiální
nadšení z návštěvy čínského prezidenta
v ČR zbytečnou prací navíc.

*

V roce 2009 vyhrála čínská firma COVEC výběrové
řízení na stavbu dvou úseků vznikající dálnice A2 v
části mezi Varšavou a Lodží. Její nabídka v hodnotě
1.3 miliardy zlotých (7,9 miliardy korun) byla až o
několik desítek procent nižší, než s jakou přišla
konkurence, která tvrdila, že nabídka Číňanů je
dumpingová.
Ukázalo se, že polské firmy měly pravdu. Číňané
postupně zvyšovali své finanční požadavky, údajně
proto, že v Polsku nečekaně vzrostly ceny stavebních
materiálů a cena vykonané práce. Když jejich dluhy
překročily 117 miliónů zlotých (takřka 700 miliónů
Kč), přestaly mu polské firmy poskytovat služby.
Číňané na stavbu dovezli 400 čínských dělníků, kteří
tam pracovali za velice nuzných podmínek.
Dálnice měla být hotova před mistrovstvím světa ve
fotbale v roce 2012, které se konalo v Polsku a na
Ukrajině. Měla propojit Varšavu s německou hranicí,
a vedla také přes Poznaň, jedno z pořadatelských
měst.
Na jaře 2011 se stavební práce zastavily, protože
COVEC neplatila faktury a neplnila termíny. Firma
nakonec dostala výpověď. Někteří polští
subdodavatelé, kterým Číňané zůstali dlužni velké
peníze, se obrátili na exekutory. Nakonec zůstali
Číňané dlužni 120 miliónů zlotých (v přepočtu asi 744
milionů korun). Části polských dodavatelů z celkem
25 firem, kterým Číňané dlužili, vyplatilo dlužnou
částku polské Ředitelství správy státních silnic a
dálnic
COVEC na staveništi nakonec nahradilo
polsko-německé konsorcium Europia a Warbud. A
také Češi - firma Bogl and Krýsl

Zeman zkrotil i vítr

Protesty v Praze

Krutě si s prezidentem Milošem Zemanem pohrál
červený koberec na 3. nádvoří, který byl připraven
pro uvítání čínského prezidenta. Červeny koberec
se místy proměnil v bílý. Po krátkých kalhotách V.
H. to vejde do dějin jako druhá největší záhada v
novodobé historii Pražského hradu. Aranžéři totiž
zapomněli koberec zatížit fíkusy, vítr toho využil,
koberec sroloval a obrátil ho spodní stranou
navrch. Najednou tak místy nebyl červený, ale bílý.

V souvislosti s návštěvou čínského prezidenta v Praze
proběhly v Praze různé protesty na nejrůznějších
místech. Nejznámější případ se asi odehrál u
policejních zátarasů na Hradčanech. Předseda TOP 09
se dostal do konfliktu s policisty a bylo vidět, že se na
ten konflikt přímo těšil.
Podle svědectví očitých účastníků zbytečně
vyhrocoval situaci (asi jako kdysi Kateřina Jacques na
Palackého náměstí). Kalousek policii sliboval, že se
bude ptát ministra vnitra, proč jeho policistům velí
kancléř Mynář (bez bezpečnostní prověrky). Tak
uvidíme.

To je k zlosti, že? Takovou práci si český prezident
dal s přípravou slavnostního přijetí Číňana na Hradě,
a najednou foukne vítr, a všechna snaha a píle je fuč.
Naštěstí všude přítomní hradní kulisáci rychle
sehnali pár květináčů a na koberec je umístili. Co se
nepodařilo komunistům, podařilo se Zemanovi.
Zkrotil vítr.
Ještě ke vší smůle bílá barva symbolizuje v čínské
tradici smrt a je barvou duchů. Smuteční oblečení je
bílé. Navíc kdyby po něm v tu chvíli prezident šel,
tak by ho možná odfoukl bůhví kam. Však víte, co
umí takový létající koberec. Přitom stačilo, aby se
tam na chvilku postavil šéf protokolu Forejt, a bylo
to.
Čínský tisk to označil za dílo hrstky sabotérů.
Mluvčí Ovčáček za štvavou kampaň proti
prezidentovi Zemanovi. Létající koberec nás podle
Ovčáčka vrací do doby druhé republiky, tedy do
doby, kdy tady řádili „fašizující čecháčci. “

Možná za to mohl i Ferdinand Peroutka. Ovčáček to
vypátrá.

Horší ale je, že se zdálo, že policie měří
demonstrantům dvojím metrem.Tím přísnějším
odpůrcům návštěvy Si Ťin-pchinga, tím vlídnějším
čínským výsadkům, které svého prezidenta přišly
bouřlivě přivítat.
Policie podle Lidových novin nezasahovala vůči
Číňanům, kteří porušovali dopravní předpisy a
fyzicky napadali a bili své názorové oponenty. Autor
sloupku v LN míní, že policie dostala příkaz shora a
pro Číňany neplatily zákony České republiky.
Zadrženi byli podle něj v masové míře především
místní občané, kteří třímali tibetské či ujgurské vlajky
a byli neozbrojení.

Lidská práva, my a USA
USA - Den před příjezdem čínského prezidenta do
USA, kam Si Ťin-pching odlétal po státní návštěvě
Prahy, došlo k menší čínsko-americké diplomatické
přestřelce. Nadace Victims of Communism
Memorial Foundation (VOC), založená na popud
Kongresu, se totiž krátce před návštěvou rozhodla,
navzdory čínskému nesouhlasu, ocenit práci
známého ujgurského aktivisty Dolkuna Isy. Čína se
proti tomu diplomatickou cestou ohradila.
Česká republika - Předseda Poslanecké sněmovny
Jan Hamáček při setkání našich politických
představitelů se Si Ťin-pchingem odvážně špitl, že
lidská práva patří k prioritám české zahraniční
politiky.
To si dovolil dost.
Není ale jisté, zda si toho čínský prezident vůbec
všiml.

Úřad žižkovskou Kliniku
nevydá (zatím)
Vládní komise, která vyhodnocuje potřebnost majetku
pro stát, minulý týden souhlasila s převodem objektu
žižkovské Kliniky na ministerstvo práce a sociálních
věcí, které ji chce využít jako administrativní budovu.
To je dobrá správa pro všechny stoupence právního
státu. Ve státě, kde vládne respekt k jakékoliv formě
vlastnictví, se nevydávají objekty neoprávněným
okupantům prázdných budov, byť se maskovali
sebelépe znějícími prohlášeními.
Objekt na Žižkově tedy stát nevydá. Tedy zatím.
Uvidíme, jak právní stát dopadne, až se do kampaně
na podporu okupace Kliniky zapojí neomarxisté v
různých funkcích jako třeba ministr Jiří Dienstbier či
pátá nejlépe placená státní úřednice, ombudsmanka
Anna Sabatová (měsíční plat 162 926 Kč, možná by
mohla aktivistům něco přispět ze svého).
Aktivisté chtěli, aby dům získala Praha. Vyvolali svou
peticí debatu v pražském zastupitelstvu, Praha jejich
požadavky odmítla a požadované usnesení nepřijala.

*

Ještě nezačal platit, už se
novelizuje
Poslance čeká v dubnu hlasování o novele zákona o
registru smluv, který má začít platit od 1. července
2016. Podle něj úřady, kraje, větší obce a některé
organizace musejí zveřejňovat všechny smlouvy o
objemu nad 50 tisíc korun v elektronické databázi,
jinak nebudou platné.
Novinka by ale, podle jihočeského poslance Jana
Bartoška (KDU - ČSL), výrazně poškodila např.
Budějovický Budvar. Prý by hrozil až miliardový
propad tržeb. Zákon by prý podnik jasně znevýhodnil
v komerčním prostředí a vedl by k „ totální ztrátě

konkurence schopnosti a postupné chřadnutí firmy se
všemi negativními důsledky. “

Budvar ale není jediný, kdo výjimku dostane.
Ministerstvo vnitra teď zpracovává analýzu, jaké
další státní firmy by mohlo zveřejňování smluv
ohrozit.
Zarážející je, že taková analýza vzniká až dávno
poté, co byl zákon přijat v listopadu 2015, a je
otázka, zda celý ten slavný zákon není nějaká
pitomost. Ale takových eskapád plodí Poslanecká
sněmovna zřejmě desítky.

*
Nikdo za nic nemůže
Je to lapálie, do které by nám nemuselo nic být.
Kdyby ovšem nebyla sociální demokracie vládní
stranou a její předseda současně i premiérem vlády,
která spravuje tento stát. Dluh ve výši 320milionů
korun si teď vůdci ČSSD přehazují mezi sebou jako
horký brambor. Podle Sobotky za to může Zeman,
podle Zemana Špidla a další následovníci. Paroubek
obviňuje Zemana, že schovává hlavu do písku jako
pštros. Nikdo za nic nemůže.
Ale tak to u ČSSD chodí. Nasekat dluhy, a když
přijde na jejich placení, hodit to na někoho jiného.
Politika pštrosí hlavy.

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.
Dnes se nám sem žádný blog nevešel. Ale na uvedených
adresách jich najdete dostatek.
Podpořte zvýšení jejich karmy kliknutím na linku „zvyšte

karmu“.
Děkujeme.

BLAHOPŘEJEME
Bývalý slovenský ministr privatizace a za
Dzurindovy vlády (2002-2006) ministrem financí se
má stát vicepremiérem a ministrem financí v nové
ukrajinské vládě. Kandidát na nového ukrajinského
premiéra Brojsman si Mikloše v nové vládě velmi
přeje kvůli jeho zkušenostem s přechodem
postsovětské země do kategorie zemí evropských.
Mikloš se na Slovensku proslavil zejména
zavedením řady reforem a zejména rovné daně.
Ivanu Miklošovi blahopřejeme, inu doma není
každý prorokem. Ani v Čechách, kde rovnou daň
v roc e 2008 zaavedla Topolánkova vláda.
Platnost tzv. solidární přirážky (povodně v roce
2012) měla původně skončit v roce 2015, ale
koaliční vláda ČSSD, ANO a lidovců tomu
zabránila. Podle Fialy tak z přirážky učinila druhou
sazbu daně.
Současný ministr financí Andrej Babiš nahrazuje
absenci věrohodného programu nesystémovými
výstřely (snížení daně u točeného piva atp.), díky
čemuž se stává nevypočitatelným hráčem,
ochotným učinit cokoli ve snaze zaujmout voliče.
Svým sólováním předvádí model chování Věcí
veřejných.
ODS chce zrušit solidární přirážku a vrátit se k
rovné dani. Příslušný návrh předloží ve druhém
čtení novely zákona o dani z příjmů, řekl koncem
ledna 2016 na tiskové konferenci předseda strany
Petr Fiala.

Z Facebooku místopředsedkyně ODS a
předsedkyně Klubu zastupitelů
Hlavního města Praha Alexandry
Udženije:
Ten, kdo za Českou republiku jako jediný vyzval
prezidenta Si-Ťin-pchinga k respektování občanských a
lidských práv, bez hysterie, bez trapných gest, ale jasně
a výstižně, byl kardinál Dominik Duka. Pane kardinále,
velmi Vám za to děkuji!
Ano, hlasovala jsem pro partnerskou smlouvu mezi
Prahou a Pekingem a za svým hlasováním si stojím.
Tím jsem se neprovinila ani vůči konzervatismu, ani
vůči diplomatickým vztahům a české novodobé
zahraniční politice, ani vůči vlastenectví. Partnerskou
smlouvu s Pekingem mají Londýn, Paříž, Berlín,
Washington a desítky světových metropolí, nevidím
důvod proč by ji neměla mít i Praha.
Mám jen jednu velkou prosbu nebo spíše apel!
Diskutujme, debatujme, hádejme se o své názory,
přesvědčujme se, ale nelžeme! Nelžeme o druhých a
nelžeme ani sami sobě! Je velmi pozoruhodné, kolik lží
a nesmyslů jsem v poslední době zaznamenala nejen o
své osobě, a to hlavně od představitelů, kteří nejvíce
křičí a uzurpují si Havlovo motto, že „pravda a láska
zvítězí “.
Včera jejich vědomé a cílené lži korunovali tím, že
začali po facebooku šířit fámu, že jsem s paní
primátorkou Krnáčovou čínskému prezidentovi
předávala klíč od Prahy. Je to naprostý nesmysl. No,
alespoň vidíme, jak bujnou fantazii může mít lidský
mozek a jak vědomě někdo dokáže poškozovat a lživě
osočovat druhé ve jménu “pozitivní“ politiky.
Jedno vám ale můžu garantovat, hlas pro partnerskou

Dobrá zpráva
pro všechny příznivce KURÝRA Podařilo se
nám umístit archiv starších čísel na internetovou
stránku spolku Publicum commodum. Pokud byste si
chtěli přečíst něco v minulých číslech, navštivte
adresu

smlouvu sice ano, ale klíč od Prahy a ČR čínskému
prezidentovi NIKDY! ”

https://www.facebook. com/alexandra.udzenija

http://www.publicumcommodum.ez/index.p
hp / verei ny-kuryr-obcasny-tvdenik

Víte-li o někom, kdo by měl zájem Kurýra také 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 na http://www.publicumcommodum.cz/index.php/verejny-kuryr-obcasny-tydenik

