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Jan Šinágl

angažovaný občan a nezávislý publicista 

 

Motto: „Ať se budeme snažit jakkoli, nenajdeme v lidech sílu mocnější, než je svobodná spolupráce jejich vůlí. A neexistuje nic jiného
než vlastenectví nebo náboženství, co by mohlo po dlouhou dobu udržovat všechny občany na cestě k témuž cíli.”  (Alexis de
Tocqueville, Demokracie v Americe)

 
* * *

„Kdo chce sklízet plody svobody, musí o ni neustále usilovat.“ Thomas Payne

* * *

„Dodržování správního řádu je úkolem úředníka, nikoliv veřejnosti.“
 

Jaroslava Plevová, starostka Dolních Chabrů
 

* * *

Označení „banánová republika“ už zdaleka pro ČR nepostačuje…

Ukázka z jednání na Magistrátu, či spíše školení odpovědných veřejností, dne 19.3.2008 v Jungmannově ulici, II.patro, č.209:

"Chci se zeptat zástupce investora, jestli zná evropskou směrnici o výstavbě transevropské dálniční sítě, která nařizuje vést
dálnice mimo zastavěné oblasti. Také by mě zajímalo, jestli je navržená dálnice v souladu s touto směrnicí," ptá se představitel
Občanského sdružení „Nad Drahaňským údolím“ Jaroslav Korf. "To nevím. My se řídíme schváleným územním plánem," brání se
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úředník státní investorské společnosti Ředitelství silnic a dálnic Ing. Kurala. "A víte, co je územní plán?" ptá se právní zástupkyně
městské části Praha-Suchdol Mgr. Marianna Eysseltová. "Pro nás je to zákon," vysvětluje zástupce investora Ing. Kurala. "Ne, je to
obecně závazná vyhláška. Ta má nižší právní váhu, než zákon. A mezinárodní dohody jsou ještě nad zákonem," poučuje ho
advokátka.

O tom, co vše neskutečného se dělo je níže uvedený 2 h a 14 minut trvající zvukový záznam. S klidným svědomím jej lze nazvat
dokumentací zločinného jednání a přípravy zločinu na obyvatelích hl. města Prahy a přírodě – a arogantním výsměchem vládě ČR a
orgánům EU. Je mi hanbou to vůbec komentovat.

Pražané by měli poděkovat paní Haně Štichové za její odvahu a statečnost jako poctivé úřednice stavebního úřadu, sloužící občanům,
hájící právo a zdravý rozum. Její projev doporučuji – byla jí dána výpověď v roce 2001 v rámci reorganizace. Na jí položené dotazy a
upozornění Magistrátu, položené před výpovědí, jí nebylo dodnes odpovězeno – pochopitelně! Díky LN za uveřejnění mého blogu
k tomuto tématu dne 19.března.

Přesto ještě několik doplňujících postřehů a poznámek:

-          k přiloženému snímku z protokolu o mém „výkřiku“ defenestrace – na toto téma jsem měl dva vstupy do diskuze (ve dvou
dnech mé přítomnosti snad 15 dalších – krátkých a jasných!) v satiricko-tragickém tónu, kde jsem připomněl aktuální potřebu a
obnovení této pražské „tradice“

-          jeden z „odborníků“ se během zasedání najednou beze slova zvedl, oblékl a odešel

-          protože jsem byl upozorněn, že mnou šířená informace o převzetí vedení zasedání synem starosty Jančíka je mylnou, chtěl
jsem si to ověřit veřejným dotazem (podobnost je značná – i způsobů). Mladý pan Jančík, právnického vzdělání, se mnou vedl
zajímavou výměnu názorů, kdy mi odmítl sdělit, zda je či není synem velmi podivného starosty Jančíka. Takže i mně vzal
možnost se mu omluvit, v případě, že by nebyl jeho synem. Jeho snad jediným pozitivním činem bylo přivezení občany dlouho
požadovaného spisu – po značném nátlaku přítomných

-          když jsem vstoupil do budovy Magistrátu ze strany Metra Národní, velmi na mne zapůsobilo pěkné prostředí a velkorysý
recepční pult. Už poněkud méně poněkud neharmonizující oblečení úředníka, který nic nevěděl a který mi zcela upřímně také
řekl, že nic vědět nemůže, když mu nikdo nic nesdělí. O konání zasedání, kde se jednalo o investicích v řádech desítek miliard
Kč nevěděl naprosto nic. Bylo mi ho líto. I o tom byl jeden z mých výstupů, který jsem nechal zaprotokolovat  

Následná demonstrace před čínskou ambasádou byla daleko větší než předchozí. Rozhodně tam 500 lidí nebylo jak píší média – zcela
jistě se blížil počet účastníků počtu 1000. Další přicházeli ještě po skončení, protože nemohli odejít dříve ze zaměstnání.

Dva články z německého DER SPIEGEL, o nedávné „Klimakonferenci“ v New Yorku, jsou další ukázkou „kvalit“ prezidenta Václava
Klause a jak jej svět „uznává“. Samozřejmě, že do českého jazyka přeloženy nebyly, natož otisknuty ve veřejnoprávních médiích. Jsou
tabu stejně jako trestní oznámení na něho, jeho manželku a 39 úředníků Pražského Magistrátu!

Lze jen doufat, že prezident Klaus nepatřil k těm, kteří si od tabákových lobistů nechali zaplatit cestu, pobyt a 1000 USD za přednášku
v New Yorku…?! Nemám nyní čas na překlad do českého jazyka – uvítal bych jeho zaslání a dát tak možnost občanům ČR si přečíst,
jakého mají prezidenta a jakou ostudu nám dělá všude kde se tento podivín objeví.

Vedení KPV ČR nyní nemůže přijít na jméno Vladimíru Hučínovi, Františku Přesličkovi (předseda KPV Přerov), plk. Josefu Hejtmánkovi
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a samozřejmě Šináglovi. Není divu, co si vedení KPV ČR nadrobilo a zaselo, bude nyní veřejně a s pořádnou ostudou sklízet. Např.
zlovolně a účelově pozastavené členství slušných a čestných, kteří nechtějí vedení „poslouchat“, či skandál s průkazkami na ČSD, který
je také „dílem“ MUDr. Naděždy Kavalírové, vyznamenané prezidentem Václavem Klause Řádem TGM I.třídy (!!!) a kde se zachovala
naprosto hanebně - použila prokazatelně způsoby a praktiky, které si v ničem nezadají s komunistickými! Opravdu, ale opravdu ta pravá
osoba na nejvyšším místě Ústavu pro studium totalitních režimů…?!

Další demonstrace se konají:

29.března od 14:00, Praha, Římská 15 – Za záchranu Radiožurnálu

24.dubna poblíž hl. nádraží v Praze, kde bude zasedat Český Olympijský výbor

24.dubna u OS Trutnov a v Trutnově v den 20.výročí komunisty zavražděného Pavla Wonky

Podrobnosti následují.

 

Jan Šinágl, 20.3.2008

- - - - - -

Jednání na Magistrátu dne 19.3.2008

(podstatná část, poté jsem spěchal na demonstraci za svobodný Tibet)

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/PMJ-ustni-jednani-190308.WMA
 

Projevy před čínskou ambasádou v Praze dne 19.3.2008

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/Praha-CLRE-Tibet-demo-190308.WMA

- - - - - -

Nezákonné stavby!?

19. března 2008

Mnohahodinové záznamy z (...) veřejného projednání návrhu na umístění stavby a o ochranném pásmu - Silniční okruh kolem Prahy,
stavba č. 519 Suchdol-Březiněves, jsou otřesným svědectvím o poměrech a obávám se nejenom na pražském magistrátu v
Jungmannově ulici - poslech vřele doporučen! V podstatě se jedná o naprosto skandálním a nezákonném způsobu prosazení silničního
okruhu, na úkor zdravého rozumu, občanů, přírody, proti doporučení EU a v rozporu s jejími předpisy! Spekulanti předem a zavčas
vykoupili inkriminované, „bezcenné“ pozemky. Primátor Bém měl prohlásit, že je rozhodnuto, a spekulanti se tak mohli začít těšit na
tučné, bezpracné zisky z prodeje levně nakoupených pozemků. Pokud to primátor skutečně řekl, tak vědomě lhal či byl nepravdivě




