Podnět číslo 20120713154654
1) Podnět č.j.

20120713154654

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko, Praha

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Předseda vlády České republiky Petr Nečas (ODS), prezident republiky Václav Klaus.
posta@vlada.cz, posta@hrad.cz, podnety@podnety.cz

6) Co je třeba udělat

Respektovat doporučení Výboru pro obranu a bezpečnost PS Parlamentu ČR a odvolat z funkce
ministra financí Ing. Miroslava Kalouska.
Pan ministr neumí ovládat své emoce (dokáže uhodit občana na ulici), s kolegy hovoří jazykem brutálních
opilců (viz přepis rozhovoru s poslancem Skokanem), v poslední době zastrašuje policii (viz petice
Odborového svazu bezpečnostních složek) a snaží se zakonzervovat stav, kdy političtí ministři mohou
beztrestně "rozhazovat" miliardy Kč (viz nákup letadel Casa, kauza Parkanová).
Přikládám ilustrační obrázek, který se šíří po sociálních sítích.
Klíčová slova: Sinaj, Mongolsko, kůň Převalského
÷

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20120713154654

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
07. 04. 2017
Odborníka, který nepodpořil nákup problematických letounů Casa politici nejprve "zničili" a stát ho
následně odškodnil?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 03. 2017
V televizním pořadu Václava Moravce poslanec Kalousek prohásil, že hlavní vinu za nevýhodný prodej
pražských kasáren nenese ten který ho zajišťoval (tehdejší náměstek ministra Kalousek), protože jen
poslechl příkaz nadřízeného. Stejně se kdysi hájili důstojníci vražedných jednotek SS.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 12. 2014
Informace o výsledcích práce pana Kalouska jsou i ZDE.
Ohlásil:
09. 11. 2013
Česká vláda konečně nalezla využití pro jeden z vojenských dopravních letounů CASSA. Více jak rok bude
sloužit ve prospěch mezinárodní mise MFO (Multinational Force and Observers) na Sinajském
poloostrově.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
10. 06. 2013
Ministr financí a místopředseda strany TOP09 je prý zcela "odrovnán" už po dvou panácích tvrdého
alkoholu a stává se mu to často. Dokonce i v pracovní době:-)
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
17. 02. 2013
Předražené letouny Cassa, které měly zajišťovat dopravu českých vojáků s vozidly do zahraničí nejsou pro
toto poslání vhodné. Armáda musí objednávat ruské stroje Antonov.
PODROBNOSTI.
V republice Mali prý boudou naši žoldáci bojovat zejména s malarií :-)
ZDROJ.
Ohlásil:
23. 07. 2012
Pan Kalousek je geniální stratég. Převedl veškerý majetek na manželku a ROZVEDL SE.:-)
ZDROJ + další skvělé činy jmenovaného.
Ohlásil:

22. 07. 2012
Církevní restituce bez jednoznačného výčtu majetku, kterého ho se to týká, je zločinem a proto s nimi v
této podobě v žádném případě nesouhlasím.
Ohlásil: Iveta Vilímková, saleo@saleo.cz
18. 07. 2012
Prezident Klaus podporuje úsilí plukovníka Lessy o stabilizaci policie a zjevně nesouhlasí s tvrzením
premiéra a ministra financí.
ZDROJ
Ohlásil:
16. 07. 2012
Od ledna do června r. 2012 rozdal ministr financí Miroslav Kalousek svým úředníkům odměny ve výši
12,6 milionu korun. (O 4,2 mil. více než v r. 2011)
ZDROJ.
Ohlásil:
16. 07. 2012
Na existenci podnětu jsem upozornila Presidentskou kancelář a Premiera P.Nečase.
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
15. 07. 2012
Ministr financí Kalousek údajně prohlásil, že policejní prezident Petr Lessy je produktem neseriozního
fízlování, lže, měl by rezignovat a jít šlapat chodník na Ostravsko.
Občané mají zjevně jiný názor a petici na podporu policejního prezidenta podepsalo ve dvou
dnech 3235 lidí!
ZDROJ
Ohlásil:
14. 07. 2012
Videonahrávka názoru ("Rozkradli úplně všechno") bývalého poslance F.R.Čecha je
ZDE.
Ohlásil:
14. 07. 2012
Vznikla petice na podporu policejního prezidenta Lessyho, kterého ministr financí Kalousek obvinil ze lži.
Ohlásil:
13. 07. 2012
Upozornil jsem na podnět premiéra a prezidenta.
Ohlásil: Nápravník Vladimír,Liberec
13. 07. 2012
Upozornil jsem na existenci podnětu Unii bezpečnostních složek.
Ohlásil: Arbed
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Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

