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Nabízím úvod do článku, který vyjde zídtra v týdeníku Českobudějovicko. Pokud Vás zaujme,
můžete se přidat k těm z nás, kteří týdeník podpoří zakoupením. Článek bude také k dispozici
za týden zde na tomto webu v plném znění. Autorem článku je pan Antonín Pelíšek.

Závěrem mého krátkého komentáře bych rád dodal, že úředníci odboru dopravy magistrátu
města byli za surfování sice potrestáni snížením osobního ohodnocení, nicméně ne všichni.
Podle mých informací zůstali dva "nejaktivnější" úředníci nepotrestáni. Tak jako tak lze
považovat snížení osobního ohodnocení za přiměřený trest jen velmi těžko. Někteří úředníci na
internetu trávili až 80% svého pracovního času.

Ladislav Vrabel

Pavel Dlouhý: Porno na strážnici je cílená mediální kampaň

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU – Zatím s opatrností se hlubočtí zastupitelé postavili k aféře se
strážníkem, který si vloni ve služebně městské policie točil porno se svou známou. Ačkoliv se
muž k prohřešku přiznal a omluvil se za to zastupitelům, místostarosta Pavel Dlouhý (ODS)
nevěří, že se vše skutečně stalo. Jako první o případu informoval Českobudějovický deník.
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Hlubočtí zastupitelé se v pondělí 9. ledna večer dohodli, že řešení přestupku nechají na radě
města.Vrchní strážník Karel Hubinger kvůli podezření rezignoval na funkci, jeho místo převzal
Michal Saitz. Hluboká má v současné době čtyři strážníky, jeden z nich je ale dlouhodobě
nemocný.

„Nahrávku jsem neviděl. Údajně na ní nějaká dáma pobíhá v negližé a pak se schyluje k aktu.
Nevím, jestli se to opravdu stalo,“ uvedl Dlouhý, který je na Hluboké velitelem strážníků a jejich
tým před pěti lety sestavoval.

Hubinger podle Dlouhého původně pracoval na městské policii v Budějovicích. Na Hluboké má
výborné výsledky. Zdůraznil, že za celou dobu nebyla od obyvatel ani zastupitelů na strážníky
jediná stížnost. „Teď se dozvídám z médií, abychom odsoudili a potrestali vrchního strážníka.
Nemáme k tomu relevantní informace,“ upozornil Dlouhý.

Jeho názor podpořil zastupitel lékař Ladislav Pešl (ODS). Podle něho je sex otázka lidské
intimity a soukromí, třebaže je na pracovišti. „Podle statistiky má zkušenost se sexem na
pracovišti třicet procent mužů a třicet tři procent žen. Znamená to, že ženy měly v práci víc
mužů,“ oznámil Pešl.

Podle Dlouhého i Pešla jsou za kampaní možná i bývalí strážníci, kteří nahrávku odcizili z
počítače a zveřejnili. Pokud se případ stal, sám Hubinger se s pornem veřejně nechlubil.

„Ukazuje to na cílenou polititickou a zaplacenou kampaň,“ poznamenal Dlouhý. Připomněl, že
sám se už nejméně tři roky stává obětí podobných útoků. Novináři ho obviňují z ovlivňování
Národního parku Šumava, lesů na Hluboké, v poslední době píšou o jeho překročení rychlosti u
Písku, které policisté ani úředníci nepotrestali. Po roce správního řízení je přestupek promlčený.
„Navrhoval jsem k tomu znalecký posudek,“ připomněl.
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„Když byl v Praze ruský prezident Medvěděv...
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