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Proč musí být podle vlády reformy?Proč musí být podle vlády reformy?Proč musí být podle vlády reformy?Proč musí být podle vlády reformy?    (Za co se zbytečně „vyhodily“ poníze? To lze vládě vysvětlit i bez agentur a auditů.) 
Důvody:Důvody:Důvody:Důvody:    
Nazvučení českého předsednictví - Saša Vondra - ODS - 750 000 000 Kč 
Open CARD – celkem - Pavel Bém - ODS - 1 000 000 000 Kč 
Zelená Praha - Pavel Bém - ODS - 250 000 000 Kč 
Bezdrátová Praha (WiFi-Praha) - Pavel Bém - ODS 150 000 000 Kč 
Arbitráž s CME - ??? - 10 000 000 000 Kč 
Aféra Český dům - Karel Srba - ČSSD - 100 000 000 Kč 
Diag Human - ??? - ???? - 2 000 000 000 Kč 
Aktuální kauzy staveb tunelů v Praze - Pavel Bém - ODS - 10 000 000 000 Kč 
Gross – byty, akcie - Stanislav Gross - ČSSD - 300 000 000 Kč 
Internet do škol - Eduard Zeman - ČSSD - 884 000 000 Kč 
Nucená správa –IPB  - ???2 - 200 000 000 000 Kč 
Sanace bank v 90. letech - Václav a Llivie Klausovi - ODS -200 000 000 000 Kč 
Chemapol Group Junek -??? - 16 500 000 000 Kč 
Knižní fond - Macek, Menzel - ODS - 400 000 000 Kč 
Liberecký šampionát - Magistrát města - ODS ČSSD - 150 000 000 Kč 
Lehké topné oleje -Václav Klaus - ODS - 100 000 000 000 Kč 
Rumová aféra -Václav Klaus - ODS - 60 000 000 Kč 
Kamencové jezero - Starosta Chomutova - ODS - 750 000 000 Kč 
Konsolidační banka, Konsolidační agentura - Všichni ODS a ČSSD - 240 000 000 000 Kč 
Podpora na fotovoltaické elektrárny - Všichni ODS a ČSSD - 900 000 000 000 Kč 
 

Sečteno: 1 bilion,Sečteno: 1 bilion,Sečteno: 1 bilion,Sečteno: 1 bilion,    675 miliard, 878 milionů, 83 tisíc675 miliard, 878 milionů, 83 tisíc675 miliard, 878 milionů, 83 tisíc675 miliard, 878 milionů, 83 tisíc…………    
 A to není zdaleka vše, jedná se pouze o část penězo část penězo část penězo část peněz, které samozřejmě musí chybět! Není co vysvětlovat, pane Nečasi, Kalousku, Drábku a dalšíNení co vysvětlovat, pane Nečasi, Kalousku, Drábku a dalšíNení co vysvětlovat, pane Nečasi, Kalousku, Drábku a dalšíNení co vysvětlovat, pane Nečasi, Kalousku, Drábku a další…………....    jenom to, proč za to nejenom to, proč za to nejenom to, proč za to nejenom to, proč za to nejsou hnáni k jsou hnáni k jsou hnáni k jsou hnáni k odpovědnosti a odpovědnosti a odpovědnosti a odpovědnosti a náhradě škodnáhradě škodnáhradě škodnáhradě škod ti kdo o tom rozhodovali ti kdo o tom rozhodovali ti kdo o tom rozhodovali ti kdo o tom rozhodovali, proč nejsou , proč nejsou , proč nejsou , proč nejsou odsouzeni, zavřeni a jejich 

nakradený majetek není zabaven?  
Nápověda pro slabší žáky: 

tisíce                 číslo a tři nuly 
deseti tisíce          číslo a čtyři nuly 

sta tisíce             číslo a pět nul 
miliony                číslo a šest nul 

desítky milionů        číslo a sedm nul 
stovky milionů         číslo a osm nul 
miliardy               číslo a devět nul 

desítky miliard        číslo a deset nul 
stovky miliard         číslo a jedenáct nul 

bilion                 číslo a dvanáct nul 
 
To není uvedeno, aby se někdo urazil, ale proto, že vzniká dojem, že český národ si rozkradené, nebo 
hloupým a diletantským přístupem zničené hodnoty neumí představit.   
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     Jistě, toto je jen malý „vrcholek ledovce“ nad hladinou, protože zde nejsou uvedeny úplatkářské  
aféry „tuneláři“ a diletanti, kteří stojí např. za Pandury,  Gripeny, dopravními letouny Casa,atd., atd.  
Proč dosud nejsou odsouzeni, zavřeni a jejich nakradený majetek není zabaven?  Odsuzuje se a 
exekuce je za mnohem menší částky….. 
 
- A je ještě spousta dalších  zajímavých dotazů, jako např.:  
Jak je možné, že utekli darebáci jak Kožený, tak i Krejčíř a také Pitr.  A když už to takto „chytří“ 
policajti a „nejchytřejší“ právníci „posrali“, proč ani ti už nejsou zpátky v republice, odsouzeni, 
zavřeni a ani jejich nakradený majetek není zabaven? 
- Jak je možné, že uprchlého Krejčíře nemohli nejít naši policejní  „specialisté“, avšak našli ho 
obyčejní novináři? 
- Jak je možné, že darebáka Koženého neodhalil nejchytřejší president na světě Václav K. (který 
všemu rozumí nejlépe - včetně oteplování  světového klimatu), ale Koženého fígle odhalili kdesi v 
„nějakém“  Azerbajdžánu? Naopak Václav K. měl s tímto lumpem velmi dobré  vztahy, protože mu 
rozběhl jeho rozkradenou totálně zpackanou privatizaci.  
- Jak je možné, že ministrině spravedlnosti Daniela K. nechá propustit z  vězení dva gaunery, kteří 
ukradli stamiliony, aby vzápětí zdrhli do Thajska? 
- Jak je možné, že v českých kriminálech, které se platí z našich peněz, se mají odsouzení  lépe než 
kdyby byli na svobodě? 
- Proč nevidíme policajty chodit pěšky, jak tomu bylo dříve? A když nemají z našich peněz na 
benzín do jejich, nových zakoupených policejních vozů, tak asi sedí na policejních služebnách.  
- Proč v této republice, jsou díky dotacím a přeplácení rozežraní kluci (kteří si říkají  
 fotbalisté, hokejisté) a jiné tzv. Celebrity? Je to vůbec ještě „sport“ ??? Proč nežijí z příjmů ze své 
činnosti, tj. ze vstupného? Když živnostník  bude mít vyšší náklady než výnosy tak ho právě tento 
stát nechá prostě  zkrachovat! 
- Proč film sponzoruje RWE, ČEZ a jiní, kteří si, ovšem výši svých sponzorských darů zahrnou do 
cen svých produktů, tj. „omastí“ nám všem ceny plynu, elektřiny atd. 
- Proč námi volení občané, kteří mají zastupovat naše zájmy v Poslanecké  sněmovně, naše zájmy 
po svém zvolení naprosto nezastupují a změní se v bandu rozhádaných „trotlů“ řízených podivnými 
zájmy politických stran?   
- Proč už dávno nevypráskali z Poslanecké sněmovny lobisty, kteří lobují hlavně sami za sebe, a 
svůj snadný, a dobře placený život, a kteří jsou jednou HLAVNÍ příčinou korupce v tomto státě? 
- Jak je možné, že vyučený chemik dělá v tomto státě ministra financí? 
- atd., atd. 
 

Dokud si na to nenajdem odpověď a dokud si to sami nevyřešíme, 
dotud budou tito „zmetci“ – napříč „politickým spektrem“ dělat reformy! 

 
 


