
Vždyť ten šupák Kocáb byl vyznamenán za "Zásluhy za odsun 

(okupačních) jednotek Sovětské armády z ČR" a dokonce z 

něho udělali ministra pro lidská práva a národnostní menšiny 

od 23. ledna 2009! Vzpomeňte, jak vyřešil na 

Mostecku  problém romského Chánova! Jsem zhnusen. Čtěte 

"Dovětek" níže. Prosím o Váš názor, vyjádření, reakci ...a 

pod.  
  

HAVEL JIM TO URČITĚ DOHAZOVAL     --TO HLAVNÍ TEPRVE PŘIJDE, 

AŽ BUDE EURO ZA xx?,- Kč 

  

(BANKÉŘI SI NAKRADLI)- ZNEHODNOCENÍ ÚSPOR, ZDRAŽOVÁNÍ, 

TO SE UŽ STALO 
  

  

Připomínám, že tento gauner jménem Kocáb -( "Pražský 

výběr") byl jedním z majitelů privatizačního fondu Trend. 

Ten byl dne 4. 8. 1995 prodán firmě Královéhradecká 

brokerská ovládané Miroslavem Hájkem. Transakce 

proběhla a zaplaceno bylo na soukromé účty zakladatelů 

318.365.000,- mil. Kč. 

Následně byl Trend  „vybrakován“ a akcionáři splakali 

nad výdělkem. 

  

A nejlepší nakonec partička: Kocáb, hudebník Kratochvíl, 

Zdeněk Kozák, Jiří Pacovský, Oldřich Lichtenberg, Aleš 

Michálek a firma Bonton  (27%pod) se napakovala. A 

držitelé akcií fondu Trend  nedostali  NIC. 

Další napakování bylo prodejem akcií - Elektráren 

Opatovice, SPT Telecom, Chemopetrol a Synthesia získaly 

osoby kolem Hálka a nejlepší nakonec - Hálek dostal od 

Klause amnestii.  

Vyčíslená škoda Trendu =  464.000.000,- mil. Kč. 

To koukáte, jak se dělaly peníze! 

A tento křišťálově čestný a čistý .... plešatý kašpar nám 

nyní chce přednášet o morálce z vily v Troji? 
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ROZESÍLEJTE DÁL, AŤ VEJDE VE ZNÁMOST, S 

KÝM TO MÁME ČEST,  A KOHO JIŽ NIKDY 

NEVOLIT! 

  

V příloze se dozvíte od p. Kocába osobně, jak se chovat k uprchlíkům 

a jiným DARMOŽROUTŮM!  
  

  

  

Dovětek (malá epizoda) : 

 Co se týče pana Kocába mám zkušenost z návštěvy bývalého 

vojenského letiště v Žatci, které bylo zrušeno a MO ČR zde 

prodávalo  pozemky a nemovitosti. 

Byl jsem tam se skupinou od firmy, která hledala sklady pro pohonné 

hmoty. 



Ti zájemci, s kterými jsem tam byl chtěli koupit, nebo pronajmout 

podzemní nádrže pro PHM. Na žateckém letišti byly tzv. provozní 

nádrže pro tankování letadel a tzv. taktické (utajené) podzemní nádrže 

propojené potrubím s letištěm, které byly vzdáleny od letiště cca 3-4 

km. 

Na letiště vedla železniční vlečka, po které se přivážely cisterny a 

palivo se odtud přečerpávalo do taktických nádrží  a starší palivo z 

těchto nádrží se přečerpávalo zpět do provozních nádrží na letišti ke 

spotřebě. 

Moji zájemci, když se dozvěděli kapacitu těchto nádrží (řádově stovky 

hektolitrů), se vyjádřili, že by jim stačily provozní nádrže přímo na 

bývalém letišti, neboť vzdálené taktické nádrže měli kapacitu 

stonásobně větší. Podplukovník - správce nabízených objektů se 

vyjádřil, že provozní nádrže mohou získat jedině, když odkoupí, nebo 

pronajmou i pozemky letiště a železniční vlečku. 

To bylo pro mé zájemce cenově velmi nevýhodné. Na závěr jednání se 

dotyčný správce objektů vyjádřil, že před námi už tam byl pan 

Michael Kocáb, který měl také podobný zájem, ale že se mu nelíbila 

"malá kapacita" objemu těchto nádrží. Na závěr podotkl, že pan 

Kocáb si už "natankoval" hezkých pár desítek milionů z angažmá na 

odsunu sovětských jednotek z republiky a dál "tankuje" miliony 

z pronájmů nádrží pohonných hmot v bývalé NDR (konkrétně u 

Magdeburgu), největších strategických zásob pro případ války na 

Evropském kontinentu, které tam rusáci zanechali a společnost, jejímž 

je on členem je pronajímá firmám jako je Shell, Agip a pod. Vyjádřil 

se, že má jistě měsíční podíl z této (ne)činnosti minimálně 1,5 milionu 

korun. 

Takový je náš "vlastenec" Michael Kocáb!!!  A ten je velkým 

kamarádem dalšího Michala  jménem Horáčka -  samozvaného 

kandidáta na úřad prezidenta ČR, který má také zajímavý 

charakterový profil (práskač pro STB, vekslák, sázkař aj.) 

a který nám dnes bezostyšně "maže med okolo huby" a slibuje hory-

doly. 

Toto je čistá pravda- nic není vymyšleno. 

  

 


