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Acta non verba: ministr kultury Besser zneužívá modrý maják
Praha, 15. června 2011 – Ministr kultury Jiří Besser byl dvakrát přistižen s modrým majákem. Jednou jel
krmit medvědy a podruhé do čistírny.
Obecně prospěšné společnosti Acta non verba (ANV) získala fotografie (1) vozidla ministra kultury Jiřího
Bessera s modrým majákem na střeše. Ministr tehdy přijel do Berouna na oslavu jedenáctých narozenin
medvědů Matěje, Vojty a Kuby v berounském medvědáriu. ANV následně ministra vyzvala, aby se za toto
zneužití absolutního práva přednosti v jízdě omluvil a omluvu doplnil úvahou na téma, proč ministr kultury
demokratického státu nepotřebuje modrý maják. (2) Ministr výzvu k omluvě zcela ignoroval a nadále
pokračuje ve zneužívání modrého majáku. Zanedlouho byl znovu přistižen s modrým majákem na střeše.
Tentokrát před berounskou čistírnou. (3)
Ředitel obecně prospěšné společnosti ANV Vojtěch Razima má pro ministerské auto před čistírnou svoji
hypotézu: „Je možné, že se Jiří Besser pustil do sepisování úvahy na téma, proč ministr kultury
demokratického státu nepotřebuje modrý maják, ale nemohl najít pádné argumenty pro používání majáku.
Možná, že nedostatek inspirace pana ministra tak rozčílil, že si kávou polil nové sako. Pak je zcela evidentní,
že bylo třeba použít modrý maják a zajet do Berouna nechat sako vyčistit.“
Ředitel Razima už vážně pokračuje: „Jako dětem nepatří do rukou sirky, nepatří modré majáky do rukou
politiků. Staré západní demokracie se téměř obejdou bez této feudální zpozdilosti. Myslím si, že modrý
maják potřebují pouze na sanitky, hasiči a policie. Politici nejsou lepší lidé, mám dokonce pocit, že je to spíš
naopak. Nevidí důvod, proč bychom se jim museli klidit stranou, aby ministr kultury nezmeškal krmení
medvědů v Berouně.“
Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s.
Mobil: 602 547 235
e-mail: vojtech.razima@kverulnat.org
Další informace http://www.kverulant.org/majaky.html
Poznámky pro editory:
Vlastníkem autorských práv následujících fotografií (není-li uvedeno jinak) je Acta non verba, o.p.s.
Společnost prohlašuje, že souhlasí s jakýmkoliv bezúplatným užitím v souvislosti s touto kauzou. Fotografie
v plném rozlišení jsou k dispozici na adrese: http://fotogalerie.kverulant.org/index.php?g=2
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