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Podzimní euroidyla
Poprvé a dost, řekla
německá kancléřka
Andreji Babišovi.
Babiš přijel na svojí
první oficiální
návštěvu Německa
ve funkci českého
premiéra, a proto ho
před budovou
kancléřství čekala
nastoupená čestná
stráž i česká a
německá hymna.
Jak mu kancléřka s
úsměvem vysvětlila,
takové uvítání zde
čeká každého jen
jednou. Příští
návštěva už se
obejde bez podobné
ceremonie.

Já ťa vela
lubim,
Andělka.
Naozaj.

Během návštěvy v Berlíně se Babiš u berlínské zdi
označil komunismus za režim, který se nebál střílet do
lidí, a dodal, že po sametové revoluci „měli KSČM
zakázat“.
Za svůj výrok se předsedovi vlády a šéfovi hnutí ANO
dostalo ostré kritiky z tábora českých komunistů, kteří
reagovali s připomínkou, že sám Babiš je
„nejúspěšnější odchovanec KSČ“.
„Pan předseda vlády a hnutí ANO se řídí heslem ‚účel
světí prostředky‘ a někdy si nevidí na špičku nosu“
řekl komunistický poslanec Stanislav Grospič.
Ostřejší rétoriku zvolila Helena Grofová, která
kandiduje za komunisty do pražského zastupitelstva.
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„Bravo, pane premiére. Hlavně měli zakázat
komunistům, jako jste byl Vy, podnikat, to byste dnes
nebyl ani miliardář,
ani premiér a
nepotřeboval byste
Aber nein. Du
podporu současných
bist einer
komunistů. Jste
Schmeichler,
nejúspěšnější
Andrej.
odchovanec KSČ,
ale páteř Vám
nenarostla, že?“
napsala na sociální
sítě Grofová.
Babišova návštěva
Německa se jinak
nesla v poklidném
tempu. Babišova
média ji vykreslují
přímo idylicky.
Návštěva muzea,
položení věnce,
úsměvy a společné
foto. Prohlášení, že
si ve všem rozumíme, až na nějakou tu drobnost jako
je názor na vlnu migrace v Evropě.
Pod pokličkou to ale bublá. Klíčové rozdíly v názorech
na přijímání migrantů stále trvají, a nyní k nim ještě
přibyl Babišův kritický pohled na rozpočet Evropské
unie v budoucích letech. Vícerychlostní Evropa a
pokračující hlubší integrace EU v otázce migrace,
obrany a obchodu. To jsou témata, na kterých se
kancléřka Mertlová domlouvá s francouzským
prezidentem Macronem. O tom jsme se nedozvěděli
vůbec nic.
Nicméně se Merkelové povedlo to, čeho chtěla
dosáhnout.
Uchlácholit pražského odbojného vladyku úsměvem a
vlídným slovem.
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Babiš jako Asterix

miliony eur, a funguje to,“ říká Babiš jakoby ty peníze
poslal Turecku on sám z vlastní kapsy.

Taky jste si toho všimli? Andrej Babiš ve svém referátu
o jednání s kancléřskou Merkelovou promluvil jak
poručík Dub ve Švejkovi, který, jak píše Hašek, patřil
před válkou ve svém okresním městě mezi trojlístek
největších pitomců a mezků, skládajícího se z něho,
okresního hejtmana a ředitele gymnásia.

České velvyslance, kteří se v Praze sešli na každoroční
schůzce o zahraniční politice ČR, vyděsil svým
návrhem, že Evropská unie by měla být jakási „Asterix
a Obelix village.“
„Já vždycky mluvím o Asterix a Obelix village, někteří
se z toho smějí, ano, ta vesnice, kde vevnitř všichni
spolupracují i volně se pohybují, obchodují, a my si
musíme říct, že kde je ten prostor, jestli teda ten
prostor bude na našich přirozených hranicích, to
znamená na moři, nebo ten prostor někde budě jinde."

Když vypráví poručík Dub o válečných událostech
ostatním důstojníkům, říká samé notorická věci, které
si mohl každý dávno přečíst v novinách. Zejména jsou
neobyčejně protivné jeho věty
takovéhoto smyslu: „Potom
jsme šli na Bukovsko, abychom
měli pojištěnou linii BukovskoDynov, majíce spojení s
bardějovskou skupinou u Velké
Polanky, kde jsme rozbili
samarskou divisi nepřítele.“
Poručík Dub o tom všem
vypravuje tak, jako by se nejen
těch bojů zúčastnil, nýbrž
dokonce všechny operace sám
řídil.
Podobně mluví Andrej Babiš o
zahraniční politice. Zejména
neobyčejně protivné jsou věty o
zastavení migrace: „My s tím
řešením přijdeme. Protože my si myslíme, že je potřeba
to zásadně zastavit na úrovni těch států, Řecko, Itálie,
Malta, Španělsko, a že bysme měli vyjednávat se státy
severní Afriky a aplikovat model Turecko a mít
Marshallův plán pro Afriku."
Podle Babiše se o vyjednávání s africkými zeměmi se
podle něj nikdo nepokouší, musí to vzít do ruky on,
že? Ostatně jako s Tureckem. „Turecku jsme poslali tři

Pravil doslova trestně stíhaný
premiér (i toto Evropské unii
vadí, ne že ne) před českými
velvyslanci.
Babiš je zjevně po prezidentu
Miloši Zemanovi nejhorší
příčinou devastace české
zahraniční politiky. Zeman již v
minulé vládě ovládl zamini a
převzal do svých rukou
jmenování velvyslanců. Do
USA si vyslal Hynka
Kmoníčka, jenomže stejně mu
to k návštěvě u Donalda
Trumpa nepomohlo. Zemana
podle všeho v USA nechtějí,
protože je spojen s Rusy,
putinovec na druhou. Ze stejného důvodu je cosi jako
persona non grata pro část EU.
Vzpomeňme jen na trapas, kdy na společném fotu
prezidentů členských států seděl Zeman odstrčen na
židličce stranou v koutě a nikdo se k němu nehlásil.
Což o to, Babiš by klidně mohl být Asterixem a Zeman
Obelixem, ale kdo jim bude vařit ten zázračný lektvar?
Kdo je tím druidem Panoramixem?
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Babiš navrhuje novou hymnu

Komunisté uctili Beneše

Před nedávnem rozbouřily českou kotlinu diskuze o
české hymně. Prý je příliš krátká, prý není bojovná,
prý jí po odchodu Slovenska ze společného státu chybí
druhá sloka.

Několik desítek lidí včetně politiků a církevních
hodnostářů, včetně premiéra Andreje Babiše,
českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila nebo
patriarchy Církve československé husitské Tomáše
Butty, si počátkem týdne připomnělo 70 let od úmrtí
druhého československého prezidenta Edvarda Beneše
u jeho vily v Sezimově Ústí na Táborsku. Přítomen byl
také místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch
Filip.

S překvapivým nápadem přišel premiér Andrej Babiš.
Už nemohl poslouchat ty neplodné diskuze a žvanění
utnul rázným řešením. Jeho nová česká hymna má dvě
sloky, a je dostatečně bojovná.
„Peníze jsou pány světa / dukát to je pravý rek / a co
někdy stovka umí / to by člověk sotva řek´,“ zpívá se
v první sloce. „Bez peněz se nechce žít, / bez peněz se
utopit. / Bez peněz, ach bez peněz, žiješ hůř nežli ten
pes,“ zní druhá sloka.
Hymna prý je dostatečně dlouhá a text pochází od
stejného autora, který je navíc více než 70 let po smrti,
takže se nemusí vyplácet tantiémy. Ušetřené peníze
chce Babiš věnovat na zvýšení důchodů, platů učitelé,
platů ve zdravotnictví a ve státní správě.
Místo slepého flašinetáře, budícího soucit, zpívá
hymnu v původní komedii protřelý manažer, znalý
světa.
Podle Babiše je divné, že se to některým kverulantům
nelíbí. Hájí se tím, že i sám Karel Havlíček Borovský,
který stál zásadně v opozici k tylovskému pojetí
obrozeneckého umění, tehdy porušil svou zásadu
nepsat o tehdejším českém divadle a o premiéře
Strakonického dudáka prý napsal: „nikdo neopustil
divadlo nespokojen“.
Protesty přičítá Babiš účelovému spiknutí proti jeho
osobě, které organizuje Miroslav Kalousek ostatní
kmotři, kteří chtějí Babiše odstranit z politiky, protože
jediný bojuje s korupcí a zlodějnami.
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To by samo o sobě nebyl nic mimořádného.
Ředitel Husitského muzea v Táboře Jakub Smrčka
správně upozornil přítomné, že poslední vůlí manželky
Hany Benešové bylo zachovat odkaz svého chotě ve
vile, která se měla stát památníkem připomínajícím
jeho životní dílo. Tato závěť ale nebyla nikdy
naplněna.
Před zraky premiéra, který byl členem Komunistické
strany a je vedený ve svazcích StB pod krycím
jménem Bureš, připomněl biskup Kročil, že prezident
Beneš byl nepřetržitě sledován právě touto zločieckou
organizací. Zdálo se, že premiérovi to nijak nevadilo
v jeho souhlasném přitakávání projevu pana biskupa.
Před vilou, kterou komunisté Benešovým ukradli, a
dodnes nebyla vrácena, postával i předseda
Komunistické strany Čech a Moravy, agent StB
Falmer, a nijak mu to nevadilo. Naopak. Na závěr se
společně s patriarchou Buttou za duši buržoasního
prezidenta pomodlil.
Pondělní pietní akt předčasně ukončil pád
místostarostky Tábora Kateřiny Bláhové, která ztratila
vědomí a zřítila se k zemi. V ten moment Česká
televize ukončila přímý přenos.
Kdo by se na tu šaškárnu mohl ještě dál dívat?
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Starosta v plavkách nad Londýnem
Kritici londýnského starosty muslima Sadiqa Khana dostali povolení, aby nad
britskou metropolí létal vzduchem balon zpodobňující nejvyššího představitele města
ve žlutých dámských plavkách. Za důvod autor balonu Bruere označil údajně
zvyšující se kriminalitu v Londýně a snahu bránit svobodu slova, která je podle něj
ohrožena. U nás nic takového nehrozí, takže že bychom se dočkali Krnáčové nad
petřínskou-rozhlednou je nereálné.

Sleva 50%, nekupte to!
Čínská skupina China Energy Finance Corporation
(CEFC), která je největším čínským investorem v
ČR, jedná o prodeji svého majetku v Česku čínskému
státnímu konglomerátu CITIC Group
Hodnota firem CEFC v Česku dosahuje 35 miliard
korun. Číňané vlastní Slavii, luxusní nemovitosti i
strojírenské firmy
CITIC Group by měla za převzetí zaplatit celkem 6,7
miliardy jüanů (21,8 miliardy Kč). To je o 44 procent
méně, než činí účetní hodnota. V květnu letošního
roku dosáhla 1,5 miliardy eur (38,6 mld.Kč).
CEFC do Česka ji přivedl bývalý ministr obrany
Jaroslav Tvrdík a prezident Miloš Zeman. CEFC, jejíž
bývalý šéf a poradce prezidenta Miloše Zemana Jie
Ťien-ming je v Číně ve vazbě, tak převede lukrativní
majetek do rukou čínského státu.
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Nebezpečný jed
Glyfosát je velmi používaný a kontroverzní
herbicid od nechvalně proslulé společnosti
Bayer-Monsanto, u kterého je podezření
(hraničící s jistotou), že je karcinogenní.
Panuje silné podezření, že glyfosát způsobuje
rakovinu, úhyn včel a škodí životnímu
prostředí.
Evropská komise nyní jeho používání
prodloužila na dalších pět let.
Glyfosát vyvinula americká společnost
Monsanto, která se sloučila s německým
konkurentem Bayer. Ministerstvo zemědělství
ČR vždy hlasovalo pro neomezené používání.
Agrofert totiž má se společností Monsanto
velmi úzké vazby."
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Návrat zhrzených
Společnou jedničkou na kandidátce „pětikoalice“
(TOP 09, KDU-ČSL, LES, STAN a Demokraté Jana
Kasla) jsou Jiří Pospíšil z Topky a Hana Marvanová
ze Starostů. Nejedná se o nějaké nové tváře. Ve
skutečnosti jde o pokus o návrat zhrzených politiků.
Slibují Pražanům „konečně profesionální správu
města,“ ale v minulosti prokázali prakticky opak. Na
co sáhli, to se nějak zmrvilo. Připomeňme si alespoň
v kostce něco z jejich minulosti.
Hana Marvanová. Disidentka. Poslankyně let ČNR a
poté Poslanecké sněmovny devadesátých. Aktivistka
angažující se v Televizní stávce na přelomu let 200 a
2001. Místopředsedkyně a později předsedkyně
zaniklé Unie svobody. Právnička klientů H Systému.
Zastupuje sdružení Maják, ve kterém je okolo 90
bývalých klientů H-Systému, ostatních je cca 700. Nic
nedokázala - místo hromadné žaloby pro své klienty je
pouze zkopírovala s patřičným finančním efektem.
Někteří klienti si stěžují, že Marvanové prý nikdy
nejde o to, aby se věc rychle vyřešila, ale naopak, aby
trvala co nejdéle a mohla účtovat palmare. Prý používá
nepoctivé triky, aby uklidnila klienty, např. měla podat
stížnost, ale přitom v trestním spisu žádná nebyla?!
Klientům to potom postačí k uklidnění spolu
s tvrzeními že lobuje, tlačí apod.
O to víc se Marvanová angažuje v tzv. neziskových
organizacích. Je signatářkou iniciativy Veřejnost proti
korupci, působí v platformě Vraťte nám stát.
To jí ale nevadilo, aby podpořila Andreje Babiše a
stala se náměstkyní Babišovy ministryně Heleny
Válkové. Podle tehdejších médií se Válková s
Marvanovou neshodly prakticky na ničem a tak musel
situaci řešit sám Andrej Babiš. Nejdříve vyhodil
Marvanovou a nakonec se musela dekovat i samotná
ministryně Válková.
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V osobním životě to také povážlivě skřípe. Má tři děti,
každé s jiným otcem,Hana Lukáše (nar. 1984),
Tomáše (nar. 1990) a Andreje (nar. 2003! V té době se
už angažovala v hnutí ANO). Za žádného z jejich otců
se neprovdala. O otci nejstaršího nikdy nechtěla
hovořit (podle některý novinářů experimentoval s
drogami). Prostředního syna s ní zplodil známý
antikomunista a kverulant Petr Cibulka (původce
zveřejnění seznamů StB), o nejmladšího musela Hana
Marvanová s jeho otcem, novinářem Jarolavem
Spurným dokonce bojovat, když ho chtěl do své péče,
protože prostředí u matky shledal jako nevyhovující.
Cibulka na Marvanovou vzpomíná s tím, že ho k
rozchodu vedly politické důvody: „Chtěla jako ostatní
z Občanského fóra udělat tlustou čáru za minulostí.
Kdybych s ní zůstal, bylo by to to samé, jako kdybych
sdílel domácnost s generálem StB.“
Jiří Pospíšil. V roce 1994 vstoupil do ODA, v
komunálních volbách 1998 za ODA neúspěšně
kandidoval do zastupitelstva města Plzeň. Dařit se mu
počalo až v barvách ODS. V roce 2002 byl zvolen do
poslanecké sněmovny za ODS. Stal se také ministrem
v Topolánkově a později i v Nečasově vládě. Za
nejasných okolností musel funkci na hodinu opustit.
Premiér Nečas (spolustraník z ODS) tenkrát jeho
odchod nijak uspokojivě nevysvětlil (údajně prý pro
„manažerské selhání“). Existuje podezření, že se
Pospíšil angažoval ve vládním puči některých státních
zástupců z Olomouce a šéfa UOOZ Šlachty, kdy po
zásahu těžkooděnců na Úřadu vlády padla Nečasova
vláda.
Netají se svojí homosexuální orientací. Byl také
děkanem právnické fakulty Západočeské university
v Plzni. Je ve správní radě Nadace Medy Mládkové. Je
europoslancem a patří mezi tzv.vítače, tj. je zastáncem
přijímání migrantů. V roce 2017 vyfoukl Miroslavu
Kalouskovi pod rukama stranu TOP 09 a stal se jejím
předsedou. (Příště se budeme věnovat nováčkům
v primátorském klání v Praze)
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Prahu už nakopli

Podobnost čistě náhodná

Hnutí ANO v Praze vyrazilo do předvolební kampaně
s heslem „Prahu nakopneme.“ Na billboardech sice
neříká, kam hodlají Prahu nakopnout, ale budoucí čas
je zcela zbytečně, ANO už dávno Prahu nakoplo.

Z nestárnoucí Orwellovy recenze Mein Kampfu z
roku 1940

Díky tomu ještě nikdy nebyl
v našem hlavním městě
takový chaos v dopravě.
Nikdy v Praze nebylo
takové množství
souběžných uzávěrek, které
prakticky znemožňují
průjezd městskými čtvrtěmi.
Třeba Žižkovem. V
některých městských
částech na okrajích Prahy se
podařilo vytvořit řidičům
naprosté rébusy a
hlavolamy, při nichž
zmatení Pražané hledají
zoufale objízdné trasy, aby
po neskutečném plahočení
zjistili, že i vedlejší obce
jsou rovněž zavřené.

Má taky
červený
knoflík na
Donalda.

To, co se v Praze děje, je neuvěřitelný zmatek, občas
na hranici dopravního kolapsu, který vznikl
nekoordinovaným a nesmyslným plánováním
silničních staveb a oprav. Kdo může, prchá z Prahy
pryč.
Hnutí ANO Prahu už dávno nakoplo.
Babiš na plakátě také po boku s Petrem Stuchlíkem
voličům vzkazuje, že Petr má číslo na jeho mobil. Že
by to byl recept na to, aby byla Praha bohatší, jak
ANO také slibuje?

18. července 1925 vyšel poprvé Mein Kampf Adolfa
Hitlera. V roce 1940 uveřejnil George Orwel (1984,
Farma zvířat) svoji recenzi na
tuto knihu. Vzhledem k tomu
co dnes u nás zažíváme, je
Orwellova charakterista
hlavní postavy velmi
varovným čtením. Z
obsáhlého textu vyjímáme.
„Což je cítit i z pohledu na
jeho fotografie — a já
doporučuji prohlédnout si
obzvláště ty na začátku vydání
Hursta a Blacketta, které
ukazují Hitlera v raných
dnech hnědých košil. Má
žalostný psí obličej, tvář
muže, který trpí hroznými a
nesnesitelnými křivdami. Jde
vlastně o reprodukci bezpočtu
výrazů ukřižovaného Krista v
o něco mužnější formě, a je téměř jasné, že právě tak
se Hitler vidí. Ten původní, osobní důvod, kvůli němuž
se zlobí na celý vesmír, můžeme jen hádat, ale jeho
zloba je nezpochybnitelná. Je mučedníkem, obětí,
Prométheem přikovaným ke skále, hrdinou, který se
obětuje a sám bojuje proti neskutečným překážkám.
Kdyby měl zabít myšku, našel by způsob, jak z ní udělat
draka. Podobně jako Napoleon vzbuzuje dojem, že
bojuje s osudem, nemůže vyhrát, a přesto si to z
nějakého důvodu zaslouží. Přitažlivost takové pózy je
samozřejmě ohromná, dobrá polovina filmů, které
vznikají, se točí kolem podobného tématu.“

No, těžko říct, ale že by někdo zbohatnul jenom
zavoláním Babišovi, se nechce věřit.
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Zbývá nám přesně měsíc do voleb. Jde o hodně. Praha
se může po letech stagnace a nicnedělání opět začít
posouvat dopředu.
Doprava, bydlení a z mého pohledu i výrazně odlišný
přístup k turismu. Dobře vím, jak právě turismus a s
ním spojené airbnb devastuje běžný život na jedničce
kde bydlím. Je čas tomu říct dost. Turismus je fajn,
přináší Praze bohatství i práci. Ale nemůže být na úkor
místních. Je třeba najít rozumný kompromis. A to je
důvod, proč kandiduji na 7. místě do zastupitelstva hl.
města Prahy a také do zastupitelstva na "mojí"
jedničce.
Za Vaši podporu budu ráda!
JUDr. Jaroslava Janderová, kandidátka číslo 7

Oblastní sdružení ODS Praha 1 pořádá v rámci
předvolební kampaně řadu akcí, se kterými vás
budeme pravidelně seznamovat. Jste srdečně
zváni na setkání s našimi kandidáty do
Zastupitelstva Městské části Praha 1
V nejbližší době se bude konat –
13/9 od 16 hodin - Jánský vršek — pravidelné setkání s
občany, představení Antigraffiti, úklidu a nové
kontroly parkování
13/9 od 16 hodin - park Lannova — Hudební Petrské
léto 3

Předsedkyně Oblastního sdružení Praha 1
Jaroslava Janderová s předsedou Regionálního
sdružení Praha Tomášem Portlíkem při zahájení
horké fáze volební kampaně na lodi Cargo
Gallery v Praze.
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19/9 od 16 hodin - Betlémské náměstí — pravidelné
setkání s občany, představení Antigraffiti, úklidu a nové
kontroly parkování
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Po roce 1989 zažila Praha vedená ODS více než
dvě desetiletí prosperity a rozvoje.
V posledních šesti letech však stagnuje. Může za
to vedení města, kterému schází kompetence, ale i
prostá odvaha do něčeho se pustit. Základním
pravidlem se stalo nedělat radši nic než udělat
chybu, kritizovat vše minulé, ale nenabídnout nic
lepšího, obviňovat ostatní z nedůvěryhodnosti, ale
sám mít máslo na hlavě.
Pražská ODS zahájila horkou kampaň
Na tiskovce, která se konala na lodi Cargo Gallery
zahájila ODS kampaň v Praze. Pětašedesát kandidátů
je připraveno reagovat na vaše podněty a vrátit Praze
zpět jasnou vizi budoucnosti, obnovit řád a zastavit
destrukci městské veřejné dopravy.

Prvních patnáct kandidátů na kandidátce ODS
do ZHMP, kteří mají reálnou šanci na zvolení.
1. Bohuslav Svoboda (ODS)
2. Alexandra Udženija (ODS)
3. Tomáš Portlík (ODS)
4. Zdeněk Zajíček (ODS)
5. Petr Fifka (ODS)
6. Ondřej Martan (ODS)
7. Jaroslava Janderová (ODS)
8. Jiří Zajac (ODS)
9. David Vodrážka (ODS)
10. Tomáš Štampach (Svobodní)
11. Jakub Stárek (ODS)
12. Martin Sedeke (ODS)
13. Tomáš Kaštovský (ODS)
14. Karel Hanzlík (ODS)
15. Jiří Kubíček (Svobodní)
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Ano, lidé, kteří Prahu vedou, nejsou kompetentní
a dokonce si ani nedokážou přiznat, že právě oni
Prahu brzdí.
Chceme
Fungující dopravu a parkování
Digitálně fungující metropoli
Bezpečnost obyvatel a návštěvníků
Rozvoj metropole a dostupné bydlení
Fungující úklid a čisté životní prostředí
Fungující sociální služby
Fungující vzdělávání, kulturu, sport a volný čas
Fungující hospodaření a finance
Už jen 26 dní nás dělí od podzimních komunálních a
někde i senátních voleb. Vybírejte dobře, a hlavně
přijďte volit. Budoucnost máte v rukou.

Archív starších čísel: http://www.publicumcommodum.cz/index.php/verejny-kuryr-obcasny-tydenik

