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Neuvěřitelně vyrovnané volby

namíchanou směsicí odpadlíků ze Strany zelených a
některých starostů.

Vážená paní voličko, vážený pane voliči,

V koalici úspěšně dlouhou dobu blokoval řešení
katastrofálního stavu libeňského mostu, což dodnes
není nijak rozhodnuté.

musím vyjádřit své hluboké rozčarování nad tím, jaké
karty jste rozdali v nynějších komunálních volbách
v Praze.A ostatně v celé republice. S velice těsným
rozdílem se do cíle dostalo pět subjektů (říkám
úmyslně subjektů, protože politická strana je mezi nimi
v podstatě jediná – ODS). Jednání o složení koalice
bude v Praze tedy mimořádně obtížné. ODS sice
skončila na prvním místě, ale je velice pravděpodobné,
že nakonec skončí v opozici. Hnutí ANO sice utrpělo
porážku a skončilo až páté, ale to je spíš velká prohra
Andreje Babiše než hnutí jako takového.
Mezi ODS a ANO jsou tři subjekty. Pětikoaliční
slepenec TOP 09, pod názvem Spojené síly pro Prahu,
Hnutí Praha sobě a
Piráti.
Hned po vyhlášení
výsledků odmítly
subjekty Praha sobě
a Spojené síly
jednat s ODS, a zdá
se, že se domluví
sami mezi sebou.
Ze blouznivce
Čižinského se stal
vážný kandidát na
primátora. Co by
následovalo?
Fakticky by pokračovalo chaotické a zcela neodborné
řízení správy hlavního města. Připomeňme že Čižinský
již na magistrátu v uplynulém období byl jako součást
koalice ANO, ČSSD, KDU-ČSL, Zelených, Starostů a
nezávislých. Jak tato koalice fungovala máime ještě
všichni v dobré paměti. Čižinský byl zvolen za KDUČSL. Proti straně se však postavil a založil si hnutí
Praha sobě, kde kolem sebe soustředil podivně
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Říká se, že Čižinský je úspěšným starostou městské
části Praha 7. Nu, možná. Ale kromě toho, že
zablokoval výstavbu nové budovy radnice nejsou jeho
úspěchy nějak vidět.
A slepená pětikoalice TOP 09? Jak si budou rozdělovat
posty Pospíšil (už před volbami deklaroval, že buď
bude primátorem nebo se vrátí do Bruselu), věčná
kverulantka Marvanová a zpovzdálí to sledující
Gazdík? Předseda pražského STAN Petr Hlubuček? A
dostane se také na KDU-ČSL, kde by současný radní
pro kulturu Jan Wolf rád dál pokračoval? A dostane se
do hry znovu
ekoterorista Martin
Bursík, který se
skrývá za svojí
Liberálně ekologickou
stranou? A co Jan
Kasl, zhrzený někdejší
primátor?
Nárok na post
primátora si jistě činí i
Piráti, kteří skončili
druzí. Bude ale
naprosto nezkušený Zdeněk Hřib se svojí blouznivou
představou inkluzivního začlenění příslušníků hnutí
LGBT do vedení městských firem, tím správným
primátorem?
Vážená paní voličko, vážený pane voliči,
nejsem si jist, zda jste si plně uvědomili, co jste
v Praze nadrobili. Ale budiž. Dopadlo to, jak to
dopadlo. Nyní jsou na tahu komunální politici. Žádné
řešení však nebude bez problémů. A to si Pražané
nezaslouží.
Váš Kurýr
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Totální propadák

Pyrrhovo vítězství

Totální propad zažili v Praze sociální demokraté, když
získali pouhá 3 % hlasů. Poprvé v novodobé historii
nebude sociální demokracie mít zastoupení
v zastupitelstvu hlavního města. O mnoho lepší to
nebylo ani v městské části Praha 1, kde získala ČSSD
3.6%.

Pyrrhovo vítězství je slovní spojení, které vyjadřuje
formální vítězství či úspěch, které ve skutečnosti ve
svých důsledcích žádným vítězstvím či úspěchem není.
Označuje též vítězství, ke kterému došlo omylem nebo
byl snadno dosažený cíl buďto bezcenný, nebo přinesl
vítězi namísto zisku hlavně ztráty „Je to velký úspěch
našeho hnutí,“ prohlásil večer premiér Andrej Babiš.
„Jsem přesvědčen, že hnutí ANO mění naši zemi k
lepšímu,“ poznamenal. „My jsme tady pro všechny,“
řekl Babiš.

A v Senátu? Sociální demokraté obhajovali 12 křesel.
Už teď je jasné, že jich minimálně sedm ztratili. Do
druhého kola totiž
postoupilo jen
5 kandidátů ČSSD.
A jinde to nebylo
lepší, z velkých
měst dokázala
vyhrát pouze
v Karviné. Zcela
propadla
Mí voliči mi
i v severních
rozumnějí
Čechách, další ze
svých tradičních
bašt.
A zdá se, že ani
senátní volby
nedopadnou pro
sociální demokracii
lépe. Sociální demokraté v těchto doplňovacích
volbách do Senátu obhajovali 12 křesel. Už teď je
jasné, že jich minimálně sedm ztratili. Do druhého kola
totiž postoupilo jen 5 kandidátů ČSSD.
Předseda Jan Hamáček ale tvrdí, že výsledek není
špatný a že se jeho strana odrazila ode dna. Opak je
pravdou: strana se dna ještě nedotkla a stále k němu
míří.Otázka ale zní: sesadí sociální demokraté

Hamáčka hned nebo počkají do březnového
sjezdu?
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Před volbami
mluvil trochu
jinak. „V
Praze musíme
vyhrát. Praha
je klíčová,“
prohlašoval
Babiš.
S počínáním
primátorky
Krnáčové
nebyl
spokojen a
proto navrhl
jiného
„garanta.“ Prý
mu byl Stuchlík jako vhodný kandidát do čela
pražské kandidátky doporučen.
„Je to byznysmen, nejde do politiky kvůli
tomu, aby si vylepšil život,“ tvrdil Babiš. Na
dalších billboardech sliboval po boku s Petrem
Stuchlíkem voličům, že „Petr Prahu fakt
nakopne“ či že „Prahu řešíme přímo a hned“.
K tomu je přidán Babišův přípodotek, že Petr
má číslo na jeho mobil.
Inu, ani to příliš nepomohlo.
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Štěch v roli nepřítele
Prezident Miloš Zeman odvolil za zvýšených
bezpečnostních opatřeních mezi prvními. A nebyl by
to Zeman, kdyby pozornosti médií nevyužil k výpadu
proti dalšímu neoblíbenému politikovi. Tím se stal
Senát a skrytě i jeho předseda Milan Štěch. „Zatímco
práci Poslanecké sněmovny dokážu zhodnotit, práci
Senátu zhodnotit nedokážu,“ řekl při odchodu
novinářům. Jestli to nebude tím, že v čele Sněmovny
stojí Babišova loutka Ondráček, zatímco Senátu
předsedá představitel křídla v ČSSD, které
nepodporovalo Zemana při volbě prezidentem?

Vyhozené a tři melouny
Kandidát na pražského primátora Petr Stuchlík se stal
lídrem kandidátky ANO v Praze na poslední chvíli
poté, co do pořadí zasáhlo vedení hnutí v čele s
premiérem Andrejem Babišem. Jenomže Stuchlík
zřejmě primátorem nebude. Vyhodil tři miliony.
Ty Petr Stuchlík „daroval“ hnutí ANO. Babiš pak
překopal kandidátku, některé kandidáty navržené
pražskou organizací ANO vyhodil úplně, jiné upozadil,
jen aby Stuchlíkovi vyhověl.

Je to divné, bývalý komunista proti bývalému
komunistovi, ale je to tak. Štěch si totiž dovolil
podpořit v prezidentské volbě, podobně jako Poche,
kandidáta Jiřího Drahoše.

Výše daru zaujme, protože politici kandidující za
ANO dávají hnutí premiéra Andreje Babiše částky
mnohem nižší.

Zdá se, že dozvuky prezidentské kampaně budou u nás
díky Zemanovi mstivosti rezonovat ještě dlouhou
dobu. Poté, co zlikvidoval Pocheho jako kandidáta na
post ministra zahraničí, zahájil nyní likvidaci Štěcha
jako předsedy Senátu. Ten se podobně jako
ministerský kandidát Miroslav Poche zřejmě ocitl na
seznamu Zemanových odpůrců, které je třeba
likvidovat.

Praha je holt Praha.

Nejdříve ho vyautoval ze společné porady nejvyšších
ústavních činitelů o společné zahraniční politice.
Zeman svolal schůzku ve chvíli, kdy byl Štěch ve
Francii na dlouhodobě připravované návštěvě. Měnit
termín Zeman odmítl, stejně jako odmítl pozvat za
Štěcha první místopředsedkyni Senátu Miluši Horskou.

Říkal´s, že jsi
proti bankovním
úplatkům?

Poplatkům!

Nyní Zeman ráčil novinářům sdělit, že Senát je
zbytečná instituce a on že si nevšiml, že by Senát za
předsednictví Štěcha učinil v poslední době něco
smysluplného, čeho by si Jeho Výsost povšimla.
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Babiš vyšetřován kvůli
nelegálním únikům informací
Andrej Babiš z vyšetřování a soudů nevyjde. Čapí
hnízdo, korunové dluhopisy, dotace Agrofertu a žaloba
na Slovenskou republiku kvůli záznamům v seznamech
StB. Kde má pak vzít čas na práci premiéra?
Na Městské státní zastupitelství v Praze dorazilo před
časemdalší trestní oznámení na premiéra Andreje
Babiše. Důvodem je podezření ze spáchání trestných
činů zneužití informace a postavení v obchodním styku
s trestní sazbou pět až deset let. Oznámení teď
prověřuje policie.
Případ navazuje na nedávnou personální čistku, kdy
premiér Babiš dosadil prostřednictvím ministerstva
financí do dozorčí rady ČEZ tři nové členy, a získal
v ní rozhodovací většinu. Dnes už bývalý předseda
dozorčí rady Václav Pačes tehdy naznačil, že jeho
odvolání může souviset s interním vyšetřováním úniku
důvěrných dat při prodeji firem ČEZ v Bulharsku
tamní společnosti Inercom.
Kauza začala letos v únoru. Dozorčí rada ČEZ
rozhodla o prodeji sedmi dceřiných elektrárenských
firem ČEZ v Bulharsku společnosti Inercom, která
podala cenově nejvýhodnější nabídku 8,1 miliardy
korun.
Tato politicky citlivá transakce vyvolala v Bulharsku
mimořádný mediální ohlas a ataky opozice na vládu,
umocněné sporem místních úřadů s ČEZ. Český
elektrárenský gigant vede s Bulharskem mezinárodní
arbitráž kvůli zmaření investic nedodržením
privatizačního projektu v celkovém objemu 15 miliard
korun.
V té době přinesly bulharské servery Epicenter.bg a
Mediapool.bg informace o úniku důvěrných informací
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z ČEZ, a jako jeho původce označily zástupce
ministerstva financí v dozorčí radě ČEZ Ondřeje
Landu, náměstka ministryně Aleny Schillerové. Šlo o
únik fotokopií materiálů z dozorčí rady ČEZ, které
odkrývaly informace o vítězné firmě Inercom a
způsobu, jak chtěla transakci financovat.
Do kauzy se následně vložil bulharský předseda vlády
Bojko Borisov, který v parlamentu potvrdil, že interní
dokumenty týkající se prodeje aktiv ČEZ bulharské
společnosti Inercom získal přímo od českého premiéra
Andreje Babiše při osobním setkání. Následně tyto
informace zopakoval v místních médiích. Babiš a
Landa obvinění popřeli. Proč by si ale předseda
bulharské vlády ve svých veřejných vystoupeních
opakovaně vymýšlel.
Motivací Babišova jednání byla zřejmě dlouhodobá
snaha premiéra Babiše ovládnout ČEZ i za cenu
zpochybňování jeho vedení, což činil i v jiných
souvislostech.
Pokud se tak skutečně stalo, může být společnost ČEZ
závažným způsobem poškozena nejen při prodeji
samotných aktiv, ale i v mezinárodní arbitráži
s Bulharskem. Jestliže předané dokumenty obsahují
důvěrné informace o firmě Inercom, jak uvádějí
bulharská média, může navíc hrozit i reálná žaloba této
firmy na ČEZ, že je poskytla Bulharské republice,
která je již využila k napadání této smluvně upravené
obchodní transakce.
Proto už začátkem března oznámil někdejší předseda
Akademie věd Václav Pačes, že se bude dozorčí rada
ČEZ únikem citlivých dat zabývat.
„Veškeré informace, které se řeší na dozorčí radě, jsou
důvěrné. A rozhodně není úkolem člena dozorčí rady,
aby někam posílal nějaké informace. Budu celý případ
řešit,“ uvedl tehdy Pačes v narážce na jednoho
z možných strůjců úniku Landu.
(Pokračování na str. 4)
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(Dokončení ze str. 3)
Když došlo koncem června na valné hromadě k čistce
v dozorčí radě ČEZ a odvolán byl i její předseda
Václav Pačes, vyplaval celý případ na povrch znovu.
„Jsem přesvědčen, že ten únik hraničil s trestným
činem. A myslím si, že vyšetřování úniku přispělo i k
mému odvolání,” uvedl Pačes v rozhovoru pro server
Neovlivní.cz. „Je jasné, že poté, co Andrej Babiš tuto
strategickou firmu ovládl, nemůžeme nějaké vyšetření
případu očekávat.“
Zda to platí i pro orgány činné v trestním řízení se
teprve uvidí. Babišova snaha dosazovat na důležité
posty spřízněné osoby a navazování vzájemně
výhodných spojenectví nevěští nic dobrého. Ovládá
bezpečnostní složky, ale i špičky státního
zastupitelství. Těm nyní vyšel vstříc jmenováním
ředitele GIBS Radima Dragouna, člověka
preferovaného Lenkou Bradáčovou.
Tak uvidíme.

pěkná mela. Do vlasů si vjeli komunistický předák
Vojtěch Filip a věčný diskutér (kde ten chlap bere
pořád tu energii?) Miroslav Kalousek. Od řečnického
pultíku padaly věty o tom, kdy byl kdo opilý či
nadávky do bolševiků.
Hádku způsobila nepřítomnost ministryně práce
a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), když se ve
Sněmovně ve druhém čtení řešilo zrušení karenční
doby.
Kalousek navrhl přerušit jednání do té doby, než bude
zpátky v sále, když se má projednávat její politická
priorita. A do Filipa si rýpl kvůli jeho předchozímu
výroku, že se Portugalci a Španělé dožívají vyššího
věku než Češi.
„Ano máte pravdu, že Portugalci a Španělé se dožívají
vyššího věku než my, ale to zejména proto, že 40 let
zpátky je nemasakrovali v koncentračních táborech
komunistů, vašich předchůdců,“ konstatovat
sarkasticky.
Předseda komunistů pak vytáhl oblíbené Babišovy
nadávky. Vytkl Kalouskovi, že když byl Kalousek
ministrem financí a projednávalo se zneužívání dotací,
tak do Sněmovny také nepřišel. „Opil jste se (Babiš by
řekl ožral – pozn.red.) tak, že museli přijít vaši
náměstci,“ hřímal Filip.
Kalousek to označil za bolševické pomluvy a vzal si
půl hodiny na jednání klubu.
Mezitím do Sněmovny dorazila ministryně Maláčová.
Prý byla u lékaře na zdravotním zákroku, který měla
naplánovaný několik měsíců dopředu.

Odložené jednání Sněmovny
Ještě než se poslanci rozhodli pro odložení interpelací
zřejmě z obav, aby nebylo zneužito k předvolebním
útoků na strany i jednotlivce, strhla se ve Sněmovně
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„Měli bychom se dohodnout, že bychom šest týdnů
před volbami neměli zasedat,” glosoval diskuzi
předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.
Anebo vůbec nikdy, co?
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Cvok se zamiloval do cvalíka
Ano, je to venku. Jedno z nejvíce střežených tajemství
odhalili bulvární novináři. Americký prezident Trump
se zamiloval do severokorejského diktátora Kim Čong
uma.
Líbánky prožili v luxusním hotelu v Singapuru. Při
přípravě tajné schůzky
Nebát se
měla, zřejmě z obavy, aby
nebylo rande obou
a nekrást
státníků
odposloucháváno,
Když on má
severokorejská delegace
neodolatelného
podmínku, že hotel nesmí
ježka
vlastnit americká ani jiná
západní společnost. Volba
tedy padla na
pětihvězdičkový St.
Regis.
Zamilovali jsme se do
sebe, řekl o svém vztahu s
Kim Čong-unem Donald
Trump. Ke svému vztahu na dálku k o polovinu
mladšímu diktátorovi se ženatý 72letý americký
prezident přiznal na mítinku ve Wheelingu v západní
Virginii. Pochlubil se, že mu severokorejský vůdce
napsal krásné dopisy, které připravuje do tisku.
Pobyt v hotelu maskovali údajným jednáním o
jaderném odzbrojení korejského poloostrova. Trump se
prý Kima snažil přesvědčit, aby se Severní Korea
vzdala atomových zbraní. „Byl jsem tvrdý, on také,
mezi námi to bylo nahoru a dolů," vyprávěl šéf Bílého
domu. „A potom jsme se zamilovali. Jasné? Ne,
opravdu," ujišťoval Trump.
Inu, i prezident světové velmoci je jenom člověk.
Podle Trumpa jde jen o další úspěch jeho postelové
diplomacie. Moravanka Ivanka Zelníčková, Melánia
Trump, rodným jménem Melanija Knavs, ze Slovinska
jsou její významné milníky.
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Vztah mezi Trumpem a Kimem měl v minulosti do
idyly daleko. Několikrát se vzájemně počastovali
nadávkami. Prezident USA o severokorejském vůdci
hovořil jako o „malém a tlustém rakeťákovi“. Vůdce
KLDR zase o Trumpovi řekl, že je „choromyslný“ a
měl jej za „starého blázna“.
Přípravný štáb ale přehlédl, že hotel je vybaven
křišťálové lustry, vyrobenými
v Čechách. Takže je
pravděpodobné, že premiér
Andrej Babiš má kompletní
záznam toho, co se ve
skutečnosti v Singapuru
odehrávalo.

Pohřbí Hamáček OSN?
Hamáček vyzdvihl ve svém projevu na Valném
shromáždění OSN důležitou roli OSN. Zkušenosti
s Pochem říkají, že čím víc velebí Hamáček OSN, tím
hlouběji ho pohřbívá. Čím pevněji stál svého času za
Pochem, tím víc byl Poche zatracen.
Nyní usedl do křesla ministra vnitra Hamáčkem
navrženým Tomáš Petříček, Poche půjde zpět do
Bruselu. Alespoň chabého vítězství Hamáček dosáhl.
Petříček byl totiž asistentem právě Miroslava Pocheho.
Až Hamáček pohřbí ONS, co bude místo něj? Patrně
celosvětová Duma.
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Ruské ataky v kyberprostoru

Trump jako hrdina

Potíže Spojených států s ruským vměšováním do
amerických voleb prostřednictví hackerských útoků
jsou již všeobecně známé. Nyní se útoky
v kyberprostoru přesunuly i do Evropy.

Exprezident Václav Klaus se zúčastnil konference s
názvem „Ronald Reagan a Jan Pavel druhý:
partnerství, které osvobodilo Evropu a zachránilo svět“
ve Washingtonu. „Byl jsem pozván jako jeden z
„keynote speakers“, píše Václav Klaus ve svém
deníku z cest v Parlamentních listech, „Dostal jsem
díky tomu příležitost podívat se na dnešní Ameriku –
démonizovanou našimi médii prostřednictvím
démonizace prezidenta Trumpa.“

Nizozemsko obvinilo Rusko z pokusu o hackerský
útok na Organizaci pro zákaz chemických zbraní
(OPCW). Země vyhostila 4 ruské agenty, zadržené 13.
dubna.
Ruští agenti se snažili proniknout do bezdrátové sítě
OPCW. Organizace letos analyzovala látku použitou
při březnové otravě ruského exagenta Skripala v
Anglii. Na jaře Haag vyhostil 2 Rusy kvůli špionáži
proti švýcarské laboratoři, jež také armádní jed
novičok testovala.
Další pokus ruských agentů se o týkal vyšetřování
vyšetřování sestřelení boeingu MH-17 s 298 lidmi nad
Donbasem. V počítači jednoho z agentů byly i soubory
týkající se tohoto případu.
Stranou nezůstává ani Velká Británie. Britský ministr
zahraničí J.Hunt obvinil ruskou vojenskou rozvědku
GRU, že ve světě páchá kybernetické útoky na
politické a sportovní instituce, podniky a média.
Odvolal se přitom na Národní středisko kybernetické
bezpečnosti (NCSC).
Dílem GRU měly být útoky na ukrajinský dopravní
systém, Světovou antidopingovou agenturu (WADA).
Obdobné obvinění vznesla zároveň i Austrálie.
Moskva všechna obvinění odmítá. Jde prý o součást
protiruské dezinformační kampaně.
Inu, to přece dobře známe. Všechno je to kampaň a
účelovka, kterou organizuje Miroslav Kalousek.
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Velká část amerických médií líčí podle Klause Trumpa
jako poněkud šílenou osobu, která lže, chová se hrubě
a iracionálně, navrhuje nesmyslné věci (jako narušení
volného obchodu mezi státy), má podivnou minulost,
atd., atd. Klaus se ale přiklání k obrazu amerického
prezidenta jako „hrdiny, který se vzepřel mocnému
establishmentu a který přes všechny své osobnostní
zvláštnosti provádí politiku, která míří správným
směrem?“
„Přiznám se,“ říká Klaus, „že jsem zaujatý a
předpojatý. Ano, jsem přesvědčen, že druhý obraz je
správný.“

Zeman – nenávist až za hrob
Prezident Miloš Zeman by měl Tomáše Petříčka
(ČSSD) jmenovat ministrem zahraničí pravděpodobně
během příštího týdne. Má to však jeden háček, či spíše
hák. Konkrétní datum ještě určeno není, řekl Petříček
po zhruba hodinovém jednání s hlavou státu na Hradě.
Prezident však podmiňuje Petříčkovo jmenování
odchodem současného politického tajemníka
ministerstva zahraničí Miroslava Pocheho (ČSSD) z
úřadu.
Ještě že nepožaduje, aby mu Petříček přinesl Pocheho
hlavu na stříbrném podnosu.
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Státní cena za literaturu se
odkládá
Porota za předsednictví básníka Petra Hrušky
nominovala prozaika Jiřího Hájíčka, autora románů
Selské baroko, Rybí krev nebo Dešťová hůl, na Státní
cenu za literaturu. Hájíček ale cenu odmítl převzít na
protest proti roli KSČM, která podporuje vládu
Andreje Babiše. Také předseda poroty Hruška a další
tři členové poroty na protest svoji funkci složili.
Tradici státní ceny za literaturu a za překladatelské dílo
udělovaných od roku 1920 s řadou přestávek obnovil
v roce 1995 ministr kultury Pavel Tigrid.
Po nedávných protestech zpěváka Tomáše Kluse, ke
kterému se přidali i herec a hudebník Jiří Macháček,
Matěj Ruppert z Money Business, tak svůj odpor proti
komunisticko babišovské vládě, podporované
prezidentem Milošem Zemanem vyjádřili i další
umělci. Klus se rozhodl bojkotovat všechny akce i
média, která trestně stíhaný premiér financuje.
„Názory, slovy, činy a politickou i společenskou
kulturou, kterou zastupují zmínění pánové, se
neztotožňuji ani za mák, neboť mi připadá
manipulativní, štvavá, agresivní a sebestředná,“ uvedl
v prohlášení Tomáš Klus.

On je ten Klus
hodnej kluk, ale
berou miliony, a
protestujou.

Kolik jazyků umíš…
Právním základem jazykové politiky EU je nařízení
Rady č. 1 z roku 1958 o užívání jazyků v Evropském
hospodářském společenství ve znění pozdějších
předpisů. Toto nařízení obsahuje seznam úředních
jazyků a upřesňuje, kdy a za jakým účelem se mají
použít.
Evropská unie má 23 úředních jazyků: angličtinu,
bulharštinu, češtinu, dánštinu, estonštinu, finštinu,
francouzštinu, irštinu, italštinu, litevštinu, lotyštinu,
maďarštinu, maltštinu, němčinu, nizozemštinu,
polštinu, portugalštinu, rumunštinu, slovenštinu,
slovinštinu, španělštinu, švédštinu a řečtinu.

Otrávená voda
Komunisticko-babišovský zemědělský komplex nese
svoje trpké ovoce. Podle posledních průzkumů jsou
pesticidy již v polovině podzemních vod. Ukázalo to
pravidelné monitorování Hydrometeorologického
ústavu.
Více je jich v zemědělských oblastech. Ve více než 40
% vzorků hydrologové zaznamenali nadlimitní
koncentrace.
Pesticidy se na polích ve velkém používají třeba na
cukrovou řepu, kukuřici a řepku. Používají je
především velké zemědělské agrokombináty typu
Agrofert, které nahradily dřívější JZD, ale vztah
k půdě a životnímu prostředí zůstal zcela stejně.
Drancovat a likvidovat.
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