Hezké odpoledne,

již čtvrtým rokem Vás informuji o tom, jak se u nás daří omezovat prostor pro korupci a jiná nekalá
jednání. V minulém roce jsme se v celosvětovém žebříčku vnímání korupce posunuli na 37. příčku,
oproti roku 2014 jde o zlepšení o 16 míst. :-)
http://domaci.ihned.cz/c1-65136910-cesko-si-v-zebricku-korupce-vyrazne-polepsilo-za-vetsinou-euale-porad-zaostava
Zdá se, že se ledy hnuly. Od začátku roku 2016 došlo k několika událostem, které signalizují, že již
nežijeme v tak nespravedlivé době, jaká je vykreslena ve filmu GangsterKa. Byl pravomocně
odsouzen soudce Havlín, v první instanci byli odsouzeni i bývalý primátor Českých Budějovic nebo
exporadce expremiéra Topolánka - lobbista Dalík.
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/soud-snizil-trest-pro-havlina-na-pet-let-a-tri-mesice-musiz/r~6ec58f98d0cd11e5a6b7002590604f2e/
http://echo24.cz/a/ivijL/exprimator-thoma-dostal-5-let-vezeni-za-podpis-dodatku-smlouvy
http://zpravy.idnes.cz/rozsudek-nad-markem-dalikem-dpd/krimi.aspx?c=A160202_100004_krimi_cen
Informace o posunu v dalších kauzách, komentáře k rezignaci městské státní zástupkyně Hercegové
nebo k rezignaci starostky Kleslové naleznete v přiloženém PDF.
V úvodu si dovolím ještě krátký komentář ke studii, podle níž se už máme líp, ale cítíme se hůř
(podrobněji viz odkaz níže).
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/mame-se-lip-ale-citime-se-hur-cesi-volaji-po-vlade-pevneruky_369612.html
V ekonomické oblasti resp. v plnění Maastrichtských kritérií se nám daří lépe, než většině zemí
eurozóny (podrobněji viz blog). Tak proč máme tak širokou „asociaci“ nespokojených občanů? Co je
živnou půdou pro rostoucí popularitu hnutí ANO, i když např. evropská protikorupční služba OLAF
již vyšetřuje dotaci 50 miliónů korun na Čapí hnízdo?
http://blog.aktualne.cz/blogy/libor-michalek.php?itemid=26794
ANO, oprávněně nás trápí pocit nespravedlnosti. Většina z nás se také cítí ohrožena. Na straně druhé
je nebezpečné se domnívat, že řešením bude vláda pevné ruky. Existují jiné způsoby, jak
rekonstruovat demokracii, aby byla akceschopná.
Zkusme se podívat, jestli nemáme v rukávě nějaké ESO. Věřím, že každý můžeme najít Elán k
bránění demokratických hodnot. S nemusí symbolizovat strach, ale Soudnost, Svobodu a
Spravedlnost. O si můžeme vzít třeba jako symbol Odpovědnosti, Obezřetnosti a Ochrany.
Za několik dnů uplyne rok od „kontroverzního“ zamyšlení profesora Piťhy na téma: „Kdo jsou naši
nepřátelé?“ Zkusme se, prosím, nad těmito SOS slovy alespoň na chvíli zamyslet.
http://www.apha.cz/nasimi-neprateli-jsme-my-sami
Přeji Vám hezké předjarní dny

Informace z regionů
Bývalá místopředsedkyně hnutí ANO Radmila Kleslová rezignovala z funkce starostky Prahy
10. Spolu s ní radu opustili další tři členové hnutí ANO. Pozdě, ale přece. :-)

http://www.lidovky.cz/kleslova-konci-jako-starostka-prahy-10-koalice-je-podle-ni-nefunkcni1f0-/zpravy-domov.aspx?c=A160112_110157_ln_domov_ELE
Podobné konstatování se týká Jany Hercegové, která po devíti letech rezignovala na funkci
městské státní zástupkyně v Praze. Paní Hercegová měla významný podíl na tom, že zlo
zůstalo v několika závažných případech nepotrestáno. Přestože např. policie velmi dobře
popsala důvody pro stíhání exministra Drobila, paní Hercegová případ zametla.
http://domaci.ihned.cz/c1-65141030-odstoupila-prazska-statni-zastupkyne-kterou-mediaspojovala-s-ovlivnovani-pripadu-podnikatele-janouska
Rozpadlá pražská rada ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, STAN, KDU-ČSL) po řadě neshod
jednohlasně schválila zadávací dokumentaci k problematickému tendru na svoz a likvidaci
odpadu. Kéž by byla shoda i na tom, co Praha opravdu potřebuje.
http://www.lidovky.cz/rozpadla-prazska-rada-se-shodla-na-tendru-o-svozu-odpadu-vyjde-na13-miliard-15s-/zpravy-domov.aspx?c=A160119_130135_ln_domov_ELE
Za alarmující považuji útok na pražskou kliniku. Už jsem v této věci mluvil s právníkem Jiřím
Kučerou, který je expertem na extrémismus. Bude usilovat o to, aby Policie důsledně
vymáhala zákaz zahalování při aplikaci práva na shromažďování.
http://zpravy.idnes.cz/online-rozhovor-s-jakubem-ortem-z-centra-klinika-f6r/domaci.aspx?c=A160209_065455_domaci_neh
Tragický je příběh šikany na střední průmyslové škole v pražských Malešicích. Již na podzim
minulého roku se problematikou šikany zabývalo veřejné slyšení v Senátu. Tehdy bylo
bohužel provázeno nezájmem politiků. Snad aspoň teď se ledy pohnou…Jeden senátní výbor
již můj podnět k zákonné úpravě projednal, další 2 výbory jej mají brzy řešit.
http://www.novinky.cz/domaci/394871-hruzna-sikana-skola-tvrdi-ze-se-smrti-ucitelkynesouvisi.html
Minulý měsíc jsme se setkali s panem Lormanem z občanského sdružení Život 90. VZP
nehodlala proplácet seniorům účinnou vakcínu proti pneumokokům. Předal jsem podnět
kolegyni Dernerové, která ve správní radě VZP působí. A ledy se hnuly. :-)
http://domaci.ihned.cz/c1-65133240-seniori-dostanou-od-vzp-uhrazenou-drazsi-vakcinuproti-pneumokokum-pojistovna-i-tak-zkouma-zda-se-to-vyplati
Dále se setkávám na besedách s občany i v dalších městech. V posledních týdnech se např.
jednalo o setkání v Plzni a v Litoměřicích. Snažím se lidi povzbuzovat k tomu, aby se o dění
v politice komunální, krajské i celostátní aktivně zajímali.
Několik setkání s občany plánuji v příštím měsíci i v Praze. Podrobnější termíny najdete ZDE:
http://libormichalek.cz/lang_cs/clanek/22/23/

Média
Jak jsem již nastínil v úvodu, v posledních týdnech se dala do pohybu celá řadu kauz. Policie
např. obvinila z tunelování Mostecké uhelné 7 osob.
http://ekonomika.idnes.cz/policie-obvinila-z-tunelovani-mostecke-uhelne-sedm-lidi-p2f/ekonomika.aspx?c=A160129_154726_ekonomika_jj

Policejní zásah kvůli insolvenčním podvodům se dotkl nejvyšších politických pater. Případ s
krycím názvem Hangár totiž souvisí se zkrachovalou firmou Key Investments, po níž zůstaly
dluhy ve výši 873 milionů korun. Firma měla blízko k ODS a firmě Via Chem.
http://www.lidovky.cz/zatah-kvuli-insolvencnim-podvodum-pripad-saha-az-ke-klausove-think-tanku1lj-/zpravy-domov.aspx?c=A160117_152132_ln_domov_ogo

Policie se začala zabývat případem dvou soudních znalců, kteří svědčili ve prospěch
odsouzeného lobbisty Romana Janouška. Podezřívá je totiž, že svědčili křivě. K vyšetření
dochází na základě návrhu soudce Tomáše Kubovce, který již dříve podal podnět na
zpracovatele posudku společnosti Dekra Automobil, a. s. a znalce Jiřího Dolečka.
http://www.lidovky.cz/soudni-znalci-v-janouskove-pripadu-mozna-svedcili-krive-vysetruje-je-nynipolicie-gkq-/zpravy-domov.aspx?c=A160106_092338_ln_domov_ele

Posunula se i kauza kolem exsenátora Tomáše Kladívka (ODS). Státní zástupce nicméně
hodnotí výpověď utajovaného svědka, kterému detektivové dali přezdívku Tomáš Hrdlička,
velmi opatrně.
http://www.lidovky.cz/policejni-hricka-ve-zlate-kauze-kladivko-pomohl-utajeny-svedek-tomashrdlicka-1ho-/zpravy-domov.aspx?c=A160104_163531_ln_domov_hm

Pokračuje i soudní líčení kolem pana Dbalého a nemocnice Na Homolce. Vždy, když si na
tento případ vzpomenu, nevím, zda plakat nebo se smát. :-)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/z-deniku-pana-reditele-soud-zacne-rozpletat-tunelovaninemoc/r~53b99b20b63f11e5b6cc002590604f2e/

Zajímavá je informace o posunu v kauze bývalého náměstka na Vrchním státním
zastupitelství. Doufám, že dokumenty ze Švýcarska budou pro naše soudy dostatečně
pádnými důkazy.
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/svycari-poslali-nove-informace-ke-kauze-grygarekvysetrovani/r~146e675ab53d11e5a405002590604f2e/

Pozitivní je i vyústění kauzy kolem Generální inspekce bezpečnostních sborů a pana Šimka.
http://zpravy.idnes.cz/soud-potvrdil-sikanu-v-gibs-dpg/domaci.aspx?c=A160106_211854_domaci_san

Pětice ambasád v Praze zahájila šestitýdenní protikorupční kampaň. Chtějí povzbudit k
transparentnosti a odpovědnosti. Projektu se účastní velvyslanci Kanady, Jižní Koreji, Norska,
Velké Británie a USA. Škoda, že se neúčastní i Francie. Myslím, že by mohla sdílet cenné
poznatky při vyšetřování nelegálního financování politických kampaní. :-)
http://zpravy.idnes.cz/sarkozy-obvinen-nelegalni-financovani-prezidentske-kampane-pr3/zahranicni.aspx?c=A160216_214210_zahranicni_rych

