Špinavá volební kampaň začala
…navazuji na svůj předchozí článek. Ani jsem netušil, jak brzy budu překvapen
razancí, nesmyslností, zlobou a nenávistí, ke které se mohu jenom ptát…. Kde se v těch lidech
bere? Jaký je ten pravý důvod?
V úterý 26.8.2014 vyšel v novinách MF Dnes Liberecká příloha a v internetové verzi
článek o názvu: „Harrachov chce řídit právník, který se s ním soudí o milióny“. Dále byl tento
článek a tato informace přepapouškována dalším médiem ve vlastnictví Babišova impéria,
rádiem Impuls. Mimo tento mediální kolos ještě článek z výrobny „četky“ převzal denik.cz a
Právo.
Pro úvod, já se s městem o žádné milióny nesoudím, to je jakási vůle či přání paní Zbrojové,
pana Slavíka, Tondra, Pažouta, Kyncla a Jakubce.
Nyní Vám popíši, jak tato reportáž vznikla. Jako vždy, když jde o to mě napadnout, tak mi
volá paní redaktorka Vacková z ČTK. Ta paní Vacková, která chodí téměř za ruku s panem
JUDr. Novosadem, resp. pro něj tato „nezávislá“ novinářka udělá, co mu na očích uvidí.
Tedy, paní redaktorka se mě zeptala, proč kandiduji na starostu, a co si od toho slibuji. Této
paní redaktorce jsem vysvětlil, že na starostu nekandiduji z jednoho prostého důvodu, jelikož
to není možné. Volební zákon neumožňuje přímou volbu starosty města, ale volby jsou do
zastupitelstva města, až zastupitelé volí ze svého středu starostu města. Tedy, že kandiduji do
zastupitelstva města Harrachov. Nicméně jsem doporučil paní redaktorce, aby před tím, než
bude konstruovat účelovou reportáž, si prostudovala volební zákon. Výsledek už znáte.
S nevyšší mírou pravděpodobnosti na objednávku pana JUDr. Novosada, za účasti
paní Zbrojové a za organizace volebního štábu ANO, vznikla uvedená reportáž. Jsem
přesvědčen, že všichni diskutující (v diskusi pod uvedeným článkem na www.idnes.cz) jsou
členy volebního štábu ANO pod taktovkou pana Batthanyho (obzvláště jeho slovník je
pozoruhodný). Toto není nic jiného, než jak dělat z lidí hlupáky a ubližovat úmyslně jiným
pouze a jedině za účelem získání vlastního prospěchu. Tyto lidi vůbec nezajímá, že máme
rodiny, žijeme v tomto městě, z Liberce uráží a je jim naprosto jedno, jaký budou mít dopad
tyto jejich smyšlené a účelově zkreslené informace.
Opravdu naivně jsem si myslel, že se dá hrát fair play… Bohužel to nejde a je to
škoda, jak je napsáno k těmto praktikám se nesnížíme. Bohužel, opět je tu fakt, který nás
potkal před čtyřmi lety. JUDr. Novosad, jak výše uvedeno, organizuje volební stranu paní
Zbrojové, pana Jakubce, pana Pažouta alias Kyncla, ANO a pana Slavíka. K tomu všemu a k
těmto špinavým praktikám je zneužíván také kolos pana Babiše a jeho tzv. "nezávislá média".
Proto jsem na jedné straně MF Dnes očerňován zcela neprávem já a pan hejtman Půta….
Politický soupeř zejm. pro ANO.
V rámci mnoha jednání, a to i o těchto praktikách, jdou ruku v ruce zástupci ANO tj. pan ing.
Čech, pan Batthyany (ANO Liberec) JUDr. Novosad a paní Zbrojová - máme proto mnoho
důkazů. Ptáte se proč? Brzy se vše dozvíte, ale jediným problémem pro tuto skupinu je to, že i
naším cílem je jednou provždy rozkrýt podivné praktiky privatizace, což se nám už částečně
povedlo a z toho jde pravděpodobně všem, co na tomto zbohatli velký strach… Jinak si
neumím vysvětlit, tak obrovský zájem o tak "významného" pana Vašíčka takovým kolosem…
Jsem opravdu tak významná osoba jako pan hejtman Půta, že si zasloužím stejnou pozornost

na první straně krajské přílohy celostátního deníku, ovládaného koncernem pana Babiše????
Pravda, fotku jsem tak neměl, hejtman je pořád asi něco víc 
I tak, přes všechny tyto nechutné útoky pouze s cílem ublížit, zůstaneme věrní svým
zásadám, slušnosti a rovnému charakteru, budeme se snažit vystavit STOPKU
pomluvám, zákeřnostem, udávání, kádrování lidí podle jejich názoru a budeme pořád
hledat PRAVDU, pravdu pro nás všechny a ZMĚNIT klima k lepšímu. A z toho musí
nutně vzniknout dobrá nálada!!

Tomáš Vašíček

P.S. Děkuji moc za podporu, které se mi od Vás dostává.

