ACTA NON VERBA, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Acta non verba, o.p.s.
http://www.kverulant.org
Tisková zpráva:

Ředitel Městské policie lhal veřejnosti
Praha, 13. duben 2010 – Nezisková organizace Acta non verba(1) obvinila ředitele Městské policie
na Praze 1 pana Miroslava Stejskala ze lži. Obvinění se týká zneužívání parkovacích míst pro
invalidy zdravými lidmi. Ředitel Stejskal uvedl pro Českou televizi, že jen na Praze 1 zabaví
strážníci měsíčně 20 falešných označení invalida. Toto jeho tvrzení odvysílala televize
v reportáži(2). Neziskovka Acta non verba má k dispozici dokument(3), který prokazuje, že Stejskal
do televize lhal.
Z dokumentu vyplývá, že i kdyby všichni strážníci v celé Praze nezabavovali nikdy nic jiného než
falešné označení invalida, nestačilo by to. Městská policie v Praze zabavila v roce 2009 celkem
215 všech věcí. Tedy včetně bouchacích kuliček, sirek, láhví alkoholu a podobně. Aby mohl mít
ředitel Stejskal alespoň teoreticky pravdu, muselo by zabavených věcí být alespoň 240. Ředitel
společnosti Acta non verba Vojtěch Razima k tomu dodává: „Překvapilo nás tvrzení pana
Stejskala, že zabavují falešná označení invalida. A množství, které Stejskal udával, se nám zdálo
značně nepravděpodobné. Tak jsme si to ověřili. Výsledek nás naopak nepřekvapil, pan Stejskal
prostě lhal. Na tělesně postižené kašle a chtěl být hezký před veřejností. Myslím, že jeho hoši
ještě nezabavili ani jedno falešné označení.“
Společnost Acta non verba umístila na svoje stránky www.actanonverba.cz karikaturu(4) ředitele
Stejskala. Stejskal na ní má dlouhý nos. Ředitel Razima to komentuje: „Ředitel Stejskal je pro nás
lhář a ta kresba to dobře ilustruje. Až se pan Stejskal veřejně omluví, karikaturu stáhneme.
Osobně si myslím, že tam ten obrázek bude dlouho. Kdyby se Městská policie začala omlouvat,
kde by to skončilo? Vždyť by to mohlo vést až k tomu, že už by si nikdy nekoupili žádný Hummer
nebo vznášedlo.“
Další informace:
Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s.
Mobil: 602 547 235
e-mail: info@kverulant.org
http:// www.kverulant.org

Poznámky pro editory:
1. Společnost Acta non verba byla založena v roce 2009. Jde o „watchdog“ organizaci. Cílem je
vyvolávat tlak veřejnosti, tento tlak podporovat, koordinovat a uplatňovat a tak dosahovat
pozitivních změn ve veřejném životě. Latinský název Acta non verba lze přeložit: „Ne slova,
ale činy.“ Internetové stránky jsou na adrese www.kverulant.org. Úřady rády označují
oprávněně nespokojené občany za kverulanty. Tím slovo kverulant nabývá nového,
pozitivního významu. Takovým kverulantem chce společnost být.
www.kverulant.org

Pražská 1148, 102 00 Praha 10

2. Reportáž byla odvysílána Českou televizí dne 13.3.2010. Týkala se projektu proti
zneužívání parkovacích míst pro invalidy zdravými lidmi. Reportér Pavla Sedliská.
http://www.ct24.cz/doprava/83828-nekteri-ridici-zneuzivaji-vyhrazena-mista-proinvalidy/
3.
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4. Vlastníkem autorských práv je Acta non verba, o.p.s. Acta non verba, o.p.s.,
prohlašuje, že souhlasí s jakýmkoliv bezúplatným užitím. Dobrovolný licenční
poplatek je možno uhradit jako dar na účet společnosti 4350490001/5500, vedený u
Raiffeisen BANK. Darovací smlouva bude zaslána na vyžádání. Další fotografie
jsou po dohodě k dispozici na adrese http://www.kverulant.org/invalide.html.
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