
Janata: Pá ťa Oulický se rád d ělí a rozd ěluje spravedliv ě 
 
Ústí nad Labem /OTÁZKY ŠÉFREDAKTORA/ – Pro ODS hledá mladé 
lidi a pak je organizuje v Modrém týmu. František Janata vyrůstal po 
boku podnikatele Patrika Oulického a do školy chodil také s primátorem 
Mandíkem. 
 
Autor: Vladimír Mayer 
 
* Prý jste m ěl dob ře rozjetou kariéru v ODS, ale pak vás stáhly dol ů 
drogy a musíte být vd ěčný za funkci v Modrém týmu. Co řeknete na 
tuto informaci, která se po Ústí ší ří? 
 
Zajímalo by mne, kdo tyto zprávy šíří (smích). V každém případě se zde 
míchají hrušky s jablkama. Pokud tyto dvě věci rozdělíme, jsem schopen 
je vysvětlit. 
 
* Povídejte. 
 
Ne, nikdy jsem neměl ambice a touhu být politikem, který kandiduje do 
funkcí a je vidět na veřejnosti. Toto je dohoda od samého počátku mého 
působení v ústecké ODS. Zde se šiřitel zpráv mýlí. 
 
* A ty drogy? 
 
Ano, mám zkušenosti s drogami, především pak s užíváním marihuany. 
Tento zlozvyk jsem si přivezl už z Kanady, kde jsem si jako svobodný 
mládenec užíval života. Například ve Vancouveru je to běžná záležitost, 
stejně jako v Amsterodamu. Bohužel jsem nepřestal s tímto zlozvykem 
včas a velmi si tím pokazil svou rodinu, která se mi po dvou letech 
rozpadla. Pokazil jsem si tedy to nejdůležitější, co člověk může mít. Ale 
není to politická kariéra, ale vaše vlastní rodina. Něco, co si budu vyčítat 
do konce života. 
 
* Jak dlouho jste žil v Kanad ě? 
 



Byl jsem tam od roku 1997 do konce roku 2004. Měl jsem tam 
kamaráda, tak jsem za ním vyrazil, na půl roku, na rok. Nakonec jsem to 
pochopil jako výzvu a stalo se z toho pěkných osm let. 
 
* Od té doby si říkáte Frank? 
 
Ano, to je i můj nick na internetu. V Kanadě jsem to měl jako legální 
jméno. 
 
* Co jste tam d ělal? 
 
Pracoval, studoval řeč a především cestoval. Polovinu té doby jsem byl 
v Torontu a okolí a zbytek ve Vancouveru. Je to země, kde je stále co 
vidět a objevovat. 
 
* Zabezpečil jste se tam finan čně? 
 
To ne, hodně jsem cestoval a užíval si života. Podnikatelská chyba byla, 
že jsem odešel zpět do Česka před olympiádou. Na té jsem mohl určitě 
zbohatnout. Na druhou stranu, neměl bych potom syna Jonáška a to je 
to nejdůležitější a nejcennější, co mám. 
 
* Co vás p řivedlo nazp ět do Ústí? 
 
Profesionální nabídka od člověka, se kterým se velmi dobře znám. 
 
* Kdo to je? 
 
Nechtěl bych ho jmenovat. 
 
* Říká se, že o vlivném členu ODS a podnikateli Patriku Oulickém 
mluvíte jako o Pá ťovi a že jste kamarádi. Co je na tom pravdy? 
 
Byli jsme s Patrikem dlouholetí sousedé již od dětství. Vím o věcech, 
kterými si Páťa prošel a znám jeho zázemí. Proto se někdy hodně 
rozčiluji, jak se v médiích pomlouvá jeho osoba. Já vím, jak vzniklo jeho 
tzv. „sídlo v Moravanech“. Postavili ho totiž už Němci a například hodně 



skloňované opěrné zdi tam vznikly už dávno, ale nikdo se o ně dlouhá 
léta za komunistů nestaral a byly rozbořené. On je dal jen dohromady, 
tedy na své původní místo. 
 
* Prý jste spolu s Patrikem Oulickým a sou časným primátorem 
Vítem Mandíkem chodili do stejné základní školy v K rásném B řezně. 
Je to tak? 
 
Ano, je to shoda náhod. Jsme z jednoho sídliště v Krásném Březně. 
Určitě jsme v té době neplánovali jakékoli podnikatelské úspěchy a 
Vítkovo primátorství (smích). 
 
* Proč si myslíte, že má Patrik Oulický tak špatnou pov ěst? 
 
A má ji špatnou? Pokud ano, já to nechápu. Je to člověk, který se rád 
dělí, a proto mu funguje veškerý byznys. Nemyslí jen na sebe, ale 
skutečně podporuje lidi pod sebou, pomáhá jim a hlavně je zaměstnává. 
On spravedlivě rozděluje a není nikdo, kdo by si stěžoval. Jen ten, kdo 
odvádí špatnou práci. Lidé ho rozebírají hlavně za Moravany, kde údajně 
postavil něco bez stavebního povolení. Ale vezměte si například, že 
řehlovický starosta pokazil něco v papírech ohledně dotace na vodovod, 
který se měl do Moravan přitáhnout. A potom zrovna Patrik řekl, že to tak 
nenechá a na vlastní náklady ten vodovod do Moravan přivedl. Proč se o 
tomhle nepíše? Proč se novináři a stavební komisaři nezeptají 
samotných lidí z Moravan a okolí, jaký mají na Patrika názor? Kdyby 
nebylo jeho práce, tak bychom v Ústí neměli hromadu věcí. Pak přijde 
problém s jakýmsi parkovištěm nebo se zdí v Moravanech a lidi se toho 
rádi chytnou. Možná je to česká závist, nevím. 
 
* Když byl Patrik Oulický mladý, tak na vás p ůsobil jako v ůdce? 
 
On si dle mého vše velmi tvrdě vypracoval. Asi nebyl úplně lídr od 
narození, ale postupně se vydřel do popředí. O tom není pochyb a je to 
dobře. 
 
* A jaký je naproti tomu Vít Mandík? Úste čané o něm moc neví, 
protože nekomunikuje s médii. 



 
Je přesně takový, jak na veřejnost působí. Je tichý, není tak průbojný, 
určitě se nechce nikde zviditelňovat a rozhodně to je chytrý kluk. 
Ekonom a manažer, přesně to, co naše město v době krize potřebuje. 
 
* A jak to, že skon čil v ČSSD? 
 
Nedovedu si odhadnout. Vítek je za ČSSD primátor města, nemohu se 
ho ptát, proč „skončil“ v ČSSD. On není dle mého ten pravý kovaný 
sociální demokrat, ale možná, že je to dobře. Snad je to signál, že i 
sociální demokracie je schopná podstatných změn, které potřebuje jako 
sůl, stejně jako naše ODS. Vítek byl ten, kdo jediný mohl utvořit koalici s 
ODS. Buďme za něj rádi, věřím, že mi budoucnost politického života v 
Ústí nad Labem dá za pravdu. 
 
* Prý máte pro ODS hledat mladé šikovné lidi. Jste takový hleda č 
talent ů? Souhlasíte? 
 
To je ale špatně formulované. Nemám, nebo lépe, nemusím hledat. 
Dělám to dobrovolně a mám k mladým lidem velmi blízko. Ano, pokud 
poznám někoho, kdo v sobě má vlohy se politikou zabývat, snažím se ho 
získat pro ODS nebo alespoň pro Modrý tým a především mu ukázat 
cestu. Chápu to jako vynikající příležitost současnou strukturu politiky 
omladit a udělat zajímavější. 
 
* Je to t ěžké získat lidi pro ODS? 
 
Nemyslím, všímám si lidí, mluvím s nimi a pokud je v daném člověku 
zájem o pravicovou politiku a má k tomu určité vlohy, začnu s ním 
pracovat. Pak už je vše na něm. 
 
* Kolik lidí jste dokázal p řesvědčit, aby vstoupilo do ODS? 
 
To mi zavání velrybářstvím (smích). Já opravdu nevím a nehodlám ani 
počítat kolegy, kterým jsem ukázal cestu do ústecké ODS. Do Modrého 
týmu zde na Ústecku jsme ale dokázali získat lidí dost. 
 



* Jak se znáte s Tomášem Horá čkem a co si o n ěm myslíte? 
 
Potkal jsem ho osobně jednou v životě před ústeckým kulturákem, kde 
za peníze najímal dav nezletilé mládeže na podporu ČSSD. Je to 
kontroverzní osoba. 
 
* To jsem se cht ěl také zeptat. Jak vzpomínáte na „váš“ televizní 
předvolební souboj v p římém p řenosu po řadu Otázky Václava 
Moravce speciál? 
 
Snažil jsem se něco rychle vymyslet a zpacifikovat tu podnapilou a 
nedospělou oranžovou vlnu. Oni to chystali hodně dlouho, my jen 
improvizovali a nakonec jsme je i porazili, a to jen díky Modrému týmu. 
 
* Jak to m ěla ČSSD vymyšlené? 
 
Naváželi mládež dodávkami a ta děcka se tam opila a byla to velká 
ostuda. Byl to vymakaný systém, platili jim za to. Něco podobného se 
stalo o dva týdny později v pořadu Radiožurnálu, ten pořad se natáčel 
v Národním domě. Nafotil jsem si tam distribuci peněz pro najatou 
mládež na místním parkovišti. 
 
* Jak pak vnímáte skute čnost, že práv ě spole čně s ČSSD vládnete 
krajskému m ěstu? 
 
Nepovažuji to za velkou tragédii, zvláště když nedopadlo povolební 
jednání s TOP 09. Tato strana se hodně vyhraňovala a vydírala ostatní 
případné koaliční partnery. Koalice s ČSSD je dle mého menší zlo. Ale 
tyto skutečnosti já osobně neovlivním, je to věc politiků. 
 
* Koho z ODS nejvíce uznáváte? 
 
Nejvíc uznávám lidi, kteří dělají tu tvrdou práci v hlavní kanceláři ODS 
v Praze, především a hlavně potom krajské a oblastní manažery. 
Z vrcholných politiků je mi nejsympatičtější Petr Bendl a náš Petr 
Gandalovič a z ústecké politiky je můj vzor Honza Kubata a pro svou 



zapálenost pro věc mám rád Honzu Řeřichu. Těším se na práci našeho 
nového předsedy oblastní ODS Tomáše Krause a moc si od ní slibuji. 
 
* Co nový v ůdce ODS Petr Ne čas? 
 
Myslím si, že Petr Nečas vzešel ze sféry Mirka Topolánka, ODS nespasí. 
Nejsem jeho příznivcem. Má sice čisté ruce a i charisma, ale nefunguje 
jako dobrý manažer. Nejsem jediný odéesák, komu se nelíbí, co nynější 
vláda předvádí, a dál už by neměl být naším předsedou. Nemá na to. 
 
* Kdo by tedy m ěl být jeho nástupce? 
 
Můj tip je jasný, ale nebudu jmenovat. Uvidíme, jak se bude vyvíjet příští 
volební kongres ODS. 
 
* Jak se vede Modrému týmu? Máte v n ěm přímo nějakou funkci? 
 
Modrý tým nemá funkce, Modrý tým je hlavně o dobrovolné podpoře 
pravicové politiky. Tady ho zřizuje a platí ODS, tak je hlavně zaměřený 
na podporu ODS. Vznikli jsme na jaře v roce 2009. Hned poté jsme 
sloužili pro volební kampaň do evropského parlamentu a v létě už jsme 
pomáhali při povodních v Jeseníkách. To je smysl a náplň Modrého 
týmu. Pomoc při kampaních a pomoc v rámci solidarity, když je potřeba. 
 
* Kolik vás je v ústeckém Modrém týmu? 
 
To nevím, ale celorepublikově je nás asi deset tisíc, možná těch 1000 by 
mohlo být z Ústecka. 
 
* Jak se vede facebookové stránce Ústí nad Labem, k terou máte na 
starosti? 
 
V aplikaci „hodnocení“ máme drtivou většinu pětihvězdičkových 
pozitivních komentářů a pochval. Počítadla mi ukazují, že nám počet 
fanoušků stále roste, nyní se blížíme k osmi tisícům. Další kouzelné číslo 
je počet zobrazení jednotlivých příspěvků, a to číslo je úctyhodné, 
pohybuje se to v průměru kolem 12 000 zobrazení na jeden článek. 



 
* Jaké odkazy jsou nejúsp ěšnější? Po čítám, že ty, které odkazují na 
článek z Ústeckého deníku. 
 
Asi ano (smích). Cokoliv zajímavého, například velký úspěch měl 
v poslední době článek o historické budově na náměstí, bývalé ČSOB, 
kam se nyní nastěhovali trhovci. Také jsou oblíbené krásné snímky Ústí. 
Snažíme se, abychom nebyli vnímáni jako stránka politická. 
 
* Kolik lidí se podílí na spravování facebookové st ránky Ústí nad 
Labem? 
 
Jsme na to dva, plus další tři pomocníci. Z této stránky nemá nikdo 
žádný osobní profit, adminování je na dobrovolné bázi a nikomu nic 
neplatíme. Mně to zabírá hodně času, ale jelikož pracuji na PC a 
s internetem, tak mám spravování stránky místo přestávek na kouření.  
 
* Přestal jste kou řit? 
 
Ano, díky svému úžasnému pětiletému synovi Jonáškovi, nelíbilo se mu 
to a stále na mé kouření hudroval a také, aby mi zbylo více peněz na 
jeho oblíbené postavičky Gormiti. Velmi mi tento motiv pomohl, když 
jsem přestával. Jonáš je úžasný kluk a já se budu snažit dělat věci tak, 
aby on byl spokojený a byl na svého tátu hrdý. 
 
Janata: V Kanad ě mu bylo lépe 
Františka Janatu alias Franka jsem poznal při vzniku facebookové stánky 
Ústí nad Labem. Usměvavý jednačtyřicetiletý muž ji dokázal se svými 
kolegy vytáhnout k nejnavštěvovanější stránce o krajském městě na této 
sociální síti. 
K rozhovoru jsme si ho ale hlavně pozval, protože je to protipól Radima 
F. Holečka, kterého jsem vám představil v Otázkách šéfredaktora minulý 
týden. Tito dva se nemají rádi a v diskuzích se často osočují. Přitom jsou 
z jedné strany. ODS. 
Jsem rád, že Frank Janata zachoval své odpovědi o Patriku Oulickém. 
Tajemný podnikatel z Moravan s médii moc nekomunikuje a hledat slova 



z jeho „tábora“ je těžké. Jak ve finále vyznívají, nechávám na vašem 
posouzení. 
Janata přišel na rozhovor ve slušivém kvádru a opálený. „Nyní dělám 
finančního poradce, který má spojitost se současným trendem 
důchodového pojištění,“ prozradil, čím se živí. 
Narodil se v Aši. „Byl to tvrdý, drsný kraj, Sudety prostě. Pak jsme nějaký 
čas bydleli v Brně a od čtyř let jsme v Ústí,“ vyprávěl. Studoval dopravní 
průmyslovku se zaměřením na automobily. „Logistiku mám v krvi a 
dělám ji celý život.“ Osm let žil v Kanadě. „Tam se mi žilo lépe, ale 
nevrátím se tam, kvůli svému synovi. Bohužel jsem udělal tu největší 
chybu v životě a neohlídal si rodinu, která se po dvou letech rozpadla,“ 
povzdechl si. „Naštěstí mi Petra vychází vstříc a synka mi půjčuje.“ 
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Oulického mají všichni rádi 

 
O.M., (90.176.231.*), 14.8.2011 7:35  

• Reagovat 

vyjma daňových poplatníků.  

Hodnocení: -16 
 

Rozhovor na objednávku 



 
MAHA, (93.99.5.*), 14.8.2011 8:53  

• Reagovat 

to je ale pěkně navoněné...takové exkrementální vyblití . Co jiného čekat , že? ÚD & 
JANATA.  

Hodnocení: -11 
 

Re: Rozhovor na objednávku 

 
karen, (10.3.1.*), 14.8.2011 8:59  

• Reagovat 

no, když vidim tu kartikaturu vtipnou a trefnou, tak mi to moc navoněný nepřipadá :)  

Hodnocení: -7 
 

Re: Rozhovor na objednávku 

 
, (188.92.11.*), 14.8.2011 12:14  

• Reagovat 

Už to ty ***** z redakce zase komentujou!  

Hodnocení: -11 
 

je to... 

 
zeris, (89.103.224.*), 14.8.2011 8:59  

• Reagovat 

Znám toho člověka,je to zprofanovanej mafián.A neohlíží se na lidi.Je to lidský odpad,měl 
zůstat v Kanadě!!!  

Hodnocení: -11 
 

ODS´=Hnůj 

 



tori, (89.103.224.*), 14.8.2011 9:06  

• Reagovat 

ODS už v tomto městě napáchala takového zla až po uši.Proto vám slušně říkám 
Děkujeme,odejděte třeba do té vaší vysněné Kanady!!!  

Hodnocení: -5 
 

Re: ODS´=Hnůj 

 
O.M., (90.176.231.*), 14.8.2011 9:08  

• Reagovat 

Pravda, ale v postdemokracii se to týká všech politických stran. Zastupitelská demokracie je 
utopie, kterou korupce vždy změní v postdemokracii. A to už je lepší monarchie nebo 
diktátor.  

Hodnocení: 4 
 

Re: ODS´=Hnůj 

 
DežoFrank, (88.146.225.*), 14.8.2011 10:29  

• Reagovat 

I s cikánama........  

Hodnocení: 32 
 

Re: ODS´=Hnůj 

 
DežoFrank, (88.146.225.*), 14.8.2011 10:31  

• Reagovat 

Ta odpověď patří k torimu.......  

Hodnocení: 2 
 

Ten je 

 



., (88.146.225.*), 14.8.2011 9:29  

• Reagovat 

nějakou přiboudlej .... Mandík taky chodil do Trmic do školy? To máme na radnici fakt 
výkvět !  

Hodnocení: -3 
 

Rozhovory s velikány!!! 

 
větrník, (46.135.37.*), 14.8.2011 9:56  

• Reagovat 

Vážení novináři, to je to léto opravdu tak okurkové, že během jednoho víkendu dostaneme 
pod nos dva úžasné rozhovory s velikány Ústí nad Labem??? UD s Janatou a MF Dnes s 
mistrem Horáčkem.... Opravdu jsem se v obou rozhovorech dozvěděl velké věci... Oba jsem 
je přečetl do konce a hledal důvody, proč si vybrali páni redaktoři zrovna tyto dvě figurky. 
Bohužel jsem nenašel vůbec nic! Pomůže mi někdo?????  

Hodnocení: 2 
 

Re: Rozhovory s velikány!!! 

 
xxx, (85.162.11.*), 14.8.2011 10:16  

• Reagovat 

Bohužel Větrníku naprostej souhlas. Člověk po Holečkovi dostal Janatovu ránu. Pan 
šéfredaktor by měl opustit deník a zmínění pánové skočit do zdi.  

Hodnocení: 1 
 

Re: Rozhovory s velikány!!! 

 
sam, (94.138.100.*), 14.8.2011 20:21  

• Reagovat 

Tak tohle podepisuju. Když jsem to četl, tak jsem si říkal - co je to proboha za nýmanda? Aha, 
on se zná s Páťou a s Víťou, tak to potom jo :-)  

Hodnocení: 2 



 

Re: Rozhovory s velikány!!! 

 
Péťa, (109.202.92.*), 14.8.2011 22:38  

• Reagovat 

Možná by je měl vyšetřit Žíža  

Hodnocení: 5 
 

Jedním slovem 

 
no.j, (88.146.225.*), 14.8.2011 10:55  

• Reagovat 

HNUS!  

Hodnocení: 0 
 

Páťa je vskutku spravedlivý, 

 
Reichenberger, (178.77.203.*), 14.8.2011 11:19  

• Reagovat 

například s Ústečany se podělil o svůj nevkus v podobě žlutého hnusu. Vážení z ÚD, když se 
začnu pod každým vaším článkem s někým hádat, taky si mě pozvete na rozhovor?  

Hodnocení: -6 
 

Dobrý den, 

text byl redakcí smazán, protože byl v rozporu s pravidly diskuse.(Viz Pravidla diskuse). 
Redakce Deníku.cz má zájem poskytovat prostor pouze korektně a slušně vedené debatě. 
Děkujeme za pochopení. Redakce 

Co ho do té Kanády hnalo 

 
eržika, (217.117.216.*), 14.8.2011 11:45  

• Reagovat 



cestoval tam žil z dávek a co teď tady- hodí se vlivná známost!To je opravdu kvalita.Ale na 
ruka se mumusí jít jinak je to rásismus!!!!  

Hodnocení: 3 
 

Frank = chlap, jak má být :)  

 
Daniel Pospíšil, (93.99.142.*), 14.8.2011 11:57  

• Reagovat 

Franka znám od roku 2009, kdy jsem začal působit v Modrém týmu. Myslím si, že jsem ho za 
tu dobu dostatečně poznal natolik, abych řekl, že je to chlap na svém místě, ví, co chce a jde si 
za tím. Je to člověk, který Vás podrží, když potřebujete, je to člověk, který Vám ukáže cestu. 
Má moji 100% podporu!  

Hodnocení: 8 
 

Češství...? 

 
Anet , (90.178.240.*), 14.8.2011 12:09  

• Reagovat 

Když to tady tak pročítám, tak si říkám, jak se češi dokáží navzájem setřít sami...nadávají na 
rozhovory se známými politiky, že je nebaví a když někdo udělá rozhovor s obyčejným 
člověkem, který se jen díky sobě zapojil do politického dění, což může mimochodem každý, 
tak hned vlna nevole. Je to prostě česká vlastnost sedět na pr...i a nadávat na všechny, co se 
odlišují...takže zvedněte dámy a pánové své sedínky a jdětě něco udělat nejen pro sebe aspoň 
uvidíte jak je to strašně jednoduché sedět u pc a jen kopat do každého...fuj hanba na vás.  

Hodnocení: 11 
 

Kritizovat umí každý 

 
Tom, (90.179.63.*), 14.8.2011 12:09  

• Reagovat 

Čtu si tyto kritizující komentáře a přiznám se, že jsou mi proti srsti. Avšak každý má nárok na 
svůj názor, a tak toho využiju i já. Franka znám taky nějakou tu dobu. Člověka nejlíp poznáte 
při krizových situacích, já měl tu čest ho poznat při našem nasazení na záplavy na Přerovsku a 
též Liberecku. Dokázal nás vést, být spravedlivý a obětavý vzhledem k obětem těchto záplav. 
V osobním životě mi taky dost pomohl, a proto já nemám problém mu také kdykoliv 



pomoc.......Takže závěr toho všeho? Myslím si, že kritizují jen ti, co ho znají z doslechu. Kdo 
ho zná osobně, mluvil by jinak.  

Hodnocení: 9 
 

Kandidát... 

 
Eva, (94.138.104.*), 14.8.2011 12:19  

• Reagovat 

Jinak to nevidím jako osobní předvolební propagaci. Ti okoukaní zloději a darebáci půjdou od 
válu a nastupuje nová garnitůra, která ještě nemá nakradeno a moc se o ní neví.Tak chystají 
psychologove ODS novou generaci mafiánů a darebáku. To bude nový velvyslanec po 
Gandalovičovi. a Oulický? Anglicky neumí, tak půjde na dopravu.  

Hodnocení: -6 
 

Kritika 

 
Karel, (109.202.91.*), 14.8.2011 12:24  

• Reagovat 

Františku, máš můj veliký respekt. Na rozdíl od Radima Holečka jsi veřejně činný a jsi 
ochoten jít z kůží na trh. Frustrace, kterou tady ukazují někteří diskutující Ti může ukradená. 
Jsou to zoufalci, kteří místo aktivního přístupu o dění kolem sebe tak tě pouze kritizují pod 
dojmem anonymity. Svoji práci děláš výborně a pokračuj v ní. Nenech se odradit kritickými 
hlasy. Osobní život každého z nás není snadnýa různá rozhodnutí, která se jeví v daném čase 
jako správná se mohou v čase ukázat jako špatná. Vytrvej.Víc takových jako jsi ty. Tohle je 
po dlouhé době pozitivní článek o ODS a je dobře, že jsi dostal prostor v mediích.  

Hodnocení: 22 
 

Trava mu vzala rodinu. 

 
eloper, (89.103.235.*), 14.8.2011 12:24  

• Reagovat 

To musel byt ale hodne zavisly, ze vymenil blbou travu za rodinu. Tenhle scenar se spise 
podoba perniku a podobnymu svinstvu. No, tak i tak, moc duveryhodne nevypada, asi by me 
neukecal ani na to, abych si od nej vzal reklamni letak.  

Hodnocení: -13 



 

.... 

 
Giii , (109.202.82.*), 14.8.2011 12:49  

• Reagovat 

Franka znam uz dlouho a ma muj obdiv.... jeden z mala co rekne pravdu bez obalu...co rict vic 
jen mas moji duveru a jen tak dal ;)  

Hodnocení: 7 
 

Dobrá práce... 

 
Roman, (89.103.155.*), 14.8.2011 13:06  

• Reagovat 

Jen kroutím hlavou.... S výsledky pana Janaty se setkávám čím dál častěji. Jsem velmi rád, že 
někdo takový působí v Ústí a ne v Kanadě. Frank Janata dělá pro Ústí mnoho dobrého. 
Včetně modrého týmu, alespoň mají mladí co na práci. Na facebookové stránce se vážně 
vydělat nedá, ale je to hromada práce. Vážím si pana Franka, že stránku pro nás pro všechny 
udržuje. Lidičky, kdyby jste místo toho nadávání a remcání zvedli svojí sedací část těla a 
začali také něco dělat.  

Hodnocení: 14 
 

Velmi mi pomohl 

 
Monika Matějková, (90.179.71.*), 14.8.2011 13:08  

• Reagovat 

Frantu znám od roku 2009. Poznala jsem ho po svém vstupu do ODS. Zpočátku jsem si ve 
straně připadala jako malá rybička v oceánu, ale díky Frantovi jsem se seznámila s Modrým 
týmem, do které jsem také posléze vstoupila a začala jsem se aktivně podílet na politickém 
dění. Stali se z nás dobří kamarádi. Tehdá jsem byla studentkou politologie na Ústecké 
univerzitě a Franta mi hodně pomohl k dosažení praxe v oboru. Díky němu si mě všimla i 
ústecká kancelář ODSky, s kterou jsem poté spolupracovala na předvolební kampani. Franta 
má talent mladé lidi politikou nadchnout a díky němu si ve straně nepřipadají jako méněcenní, 
ale naopak jako rovnocenní partneři. Díky němu zájem mladých lidí o politiku neopadá, což 
by mnohdy byla velká škoda.  

Hodnocení: 11 
 



dotaz 

 
(89.24.5.*), 14.8.2011 13:14  

• Reagovat 

Vážený pane Janato. Když tak oslavujete stávajícího primátora - ekonoma, čistěho a čestného 
člověka. Větruše. Pan Vrba dostal výpověď. Za co ?? Smlouva bez výběrového řízení byla 
podepsána s firmou, která nyní dostavuje hotel k Větruši a ejhle. Spolumajitel či majitel,nebo 
zakladatel firmy se vyklubal pan Mandík ?? Normální?? V Ústí ano. Takže ta čest nějak 
pokulhává.  

Hodnocení: 5 
 

Modrá síla  

 
Mates, (188.92.13.*), 14.8.2011 13:46  

• Reagovat 

Zdravím redakci a Frenka :-) Ten kdo osobně nezná Františka a má o něm špatné mínění , měl 
by ho poznat . Takový člověk , který si prošel i peklem toho dokázal hodně moc pro ODS a 
projekt Modrý Tým se kterým jsem též spojen a spolupracuji s ním. Od prosince roku 2008 
naše spolupráce s Františkem začala a trvá do dnes s velmi úspěšnými kroky jak vzbudit v 
mladých lidech talent a jejich samotnou kreativitu a šikovnost .Jsme dobří přátelé za těch pár 
let a také si ho moc vážím a budeme vždy po boku bojovat a projektovat novou budoucnost 
pro mladé lidi . Mates  

Hodnocení: 10 
 

Povodně 2010 

 
Matěj Dřevíkovský, (178.77.203.*), 14.8.2011 14:01  

• Reagovat 

Z panem Janatou jsem byl minulý rok přibližně touhle dobou na povodních na Liberecku. 
Věřte mi, že to co jsme tam viděli na vlastní oči nebylo vůbec pěkné. Chci jenom říct, že pan 
Janata je výborný šéf a navíc vždy dokáže povzbudit. Troufnu si říct, že oblasti kde jsme byli 
jsou vděčni doposud.  

Hodnocení: 18 
 

Táhněte 



 
DežoFrank, (88.146.225.*), 14.8.2011 14:09  

• Reagovat 

Modráskové to platí na vás co ho tady drží HANBA je mi vás strašně líto,že necháváte svoje 
děti takhle zadlužovat do velkého mínusu!!!!!!PS:Na každého jednou dojde.......  

Hodnocení: 3 
 

Dobrý den, 

text byl redakcí smazán, protože byl v rozporu s pravidly diskuse.(Viz Pravidla diskuse). 
Redakce Deníku.cz má zájem poskytovat prostor pouze korektně a slušně vedené debatě. 
Děkujeme za pochopení. Redakce 

Nevím, co proti Frankovi máte... 

 
Patrik Patera, (89.103.207.*), 14.8.2011 14:18  

• Reagovat 

Nejprve bych rád řekl, že Franka znám, a díky tomu si dovolím o něm říci pár slov. Je to 
pracovitý člověk a dobrý chlap, který má spoustu zájmů a aktivit, pomáhá lidem, své straně, i 
městu, nebojí se aktivně zapojit když je potřeba. Je to dobrý člověk. Co se týče ODS je to 
velká strana, která toho neudělala pro město málo, i když chyby samozřejmě má, neboť jí 
tvoří společenství lidí, kteří přirozeně chybují a někteří mají i špatné vlastnosti či úmysly, ale 
tak je tomu v každé straně. Modrý tým je společenství mladých lidí, kteří se rovněž aktivně 
zapojují do pomoci městu, jen tak namátkou zmíním například pomoc při povodních. A 
FaceBooková stránka -Ústí nad Labem- je nejoblíbenější stránkou tohoto města, kterou tento 
člověk vede, a to hovoří za vše - přidejte se a uvidíte, že stojí za to. Sám jsem členem ODS, 
ale respektuji i ostatní politické názory, buďte proto shovívaví i k tomu mému. Patrik Patera  

Hodnocení: 8 
 

Dobrý den, 

text byl redakcí smazán, protože byl v rozporu s pravidly diskuse.(Viz Pravidla diskuse). 
Redakce Deníku.cz má zájem poskytovat prostor pouze korektně a slušně vedené debatě. 
Děkujeme za pochopení. Redakce 

finance 

 
DežoFrank, (88.146.225.*), 14.8.2011 14:25  

• Reagovat 



Modráskové kolik máte slíbeno,že ho tady tak vyzdvyhujete?!  

Hodnocení: -1 
 

Re: finance 

 
Mates, (188.92.13.*), 14.8.2011 15:41  

• Reagovat 

Jsme tým a nepotřebujeme za to peníze . Je vidět že o modré síle víš kulový ! Mates  

Hodnocení: 9 
 

Re: finance 

 
tom, (90.179.63.*), 14.8.2011 20:13  

• Reagovat 

Přesně tak souhlasim. Jsme tým, držíme spolu za jediným cílem......dát tady něco do pořádku 
a pomoc těm co to potřebují, což by lidé, kteří jen kritizují a komentují, nikdy neudělali ze 
svých pohodlných křesel. Jen být s námi na povodních, tak víte že to nebyla jen fyzická fuška, 
denně jsme se stýkali s lidma, kteří přišli o domovi, to nám dávalo nejvíc zabrat........ale co tu 
povídám, když za tím všichni viděj jen politiku..........  

Hodnocení: 13 
 

Re: finance 

 
m, (109.202.92.*), 14.8.2011 22:47  

• Reagovat 

Buď se ÚD zbláznil, nebo mají modráci domácí úkol! Fuj!  

Hodnocení: 13 
 

Re: finance 

 
Máca, (90.178.147.*), 14.8.2011 23:57  

• Reagovat 



Nejspíš obojí. Všechny kladné kritiky jsou na stejné brdo: Od té doby, co mám Bonux, je mé 
prádlo bělejší a od té doby , co znám Franka, je ze mne lepší člověk. :-) Takhle jsem se už 
dlouho nepobavila a nezasmála. Proboha, má ústecká ODS vůbec nějakého PR managera? 
Pokud ano, tak byl asi na dovolené, když dával Frank rozhovor. Alespoň tu karikaturu si 
mohli nechat předložit k autorizaci. Sebevrazi.  

Hodnocení: -7 
 

Janata vers. Horáček 

 
ustecak19, (89.103.155.*), 14.8.2011 14:31  

• Reagovat 

Co může mít Janata za mozek, když tráva ze všech drog je nejvíce škodlivá a poškozující 
mozeček. To jste nevěděl pane Janato, resp. posunovači hov...en p. Oulického ? ČSSD má 
velrybáře Horáčka, Vy jste velrybář v ústecké ODS. Jste ještě tak drzej, že to popíráte a opět 
lžete občanům ústecka i členům ODS. A proč nám lžete, že to neděláte za prachy, dárky a 
úplatky novým členům ? Bodejď by jste se nevrátil z ciziny, když Vám "kamarád" nabízí 
"káči" zadáčo ? A tichej, nesmělej primátor ? To je největší OSTUDA a POTUPA pro 
ústečany !! Ať si zase skočí do dodávky a jede si rozvážet Espomu.  

Hodnocení: -25 
 

Frank Janata 

 
PS, (78.80.100.*), 14.8.2011 15:25  

• Reagovat 

Znám názory Franka a jsou většinou v souladu s mými. Respektuji i názory jiné a jiných, ale 
některé "příspěvky" zde v diskuzi považuji spíš za zvratky a nenávistné výpotky. Hodnotit 
člověka, kterého neznám podle vzhledu nebo podle přezdívky byla, je a bude vždy ubohost! 
Obdivuji Franka za otevřenost a odvahu, s jakou se v článku vyjadřuje k věcem nepopulárním 
a neoblíbeným. Je to člověk, který pro veřejnost udělal hodně a určitě ještě dost udělá. Takže 
Franku jen tak dál a vydrž.  

Hodnocení: 9 
 

To nám tady jako z udělání 

 
(109.202.87.*), 14.8.2011 15:59  

• Reagovat 



vyhřezlo rektálních alpinistů :-DDDD  

Hodnocení: -22 
 

Re: To nám tady jako z udělání 

 
eloper, (89.103.235.*), 14.8.2011 16:59  

• Reagovat 

co cekas, sef modreho tymu zavelel, kdo nevleze, nedostane na pristim setkani modre sekty 
chlebicek navic :-) pripada mi to tady jako reklama na kosmodisk, "Od te doby, co jsem se 
setkal s Frankem, muj zivot se uplne zmenil, jakoby me polibil Buh a dopral mi pravidelnou 
stolici." :-)  

Hodnocení: -11 
 

Haters 

 
Matěj , (178.77.203.*), 14.8.2011 17:04  

• Reagovat 

Jak tohle můžete říct že nám modráskům něco platí ? Zajímalo by mě co byste važený pane 
dělal kdyby na váš dům či byt přišla nějaká přirodní katastrofa např. povodně ! A jediný kdo 
by k vám měl přijet je podle mě Modrý tým ! protože my děláme práci pořádně ! a tady 
mluvím o práci na kterou vy možná ani za celý svůj život nesáhnete ! Proto na vás apeluju ! 
NEKRITIZUJTE FURT A DEJTE RUKU K DÍLU !  

Hodnocení: 5 
 

Re: Haters 

 
Chongo Mbwa, (85.71.238.*), 15.8.2011 18:21  

• Reagovat 

To mi něco připomíná.. chlapík s megafonem v ruce zběsile pobíhá po ulici a v extázi 
vykřikuje: Chvalte pána, Ježíš je veliký, soudný den přichází, Ježíš vás miluje. Ve vašem 
podání: Modrá je dobrá, volte ODS, budete spaseni, nikdo jiný vám nepomůže, soudný den 
přichází. Člověk by skoro dostal pocit, že na místě selhali hasiči a krizový štáb byl v hospodě.  

Hodnocení: -8 
 



Re: Haters 

 
Chongo Mbwa, (85.71.238.*), 16.8.2011 11:32  

• Reagovat 

Hehehe, argumenty došly, nastoupila hrubá síla mínusů.  

Hodnocení: 0 
 

Propaganda 

 
el libertador, (88.146.225.*), 14.8.2011 18:04  

• Reagovat 

To snad nemyslíte vážně.Člověk co se zastává mafiána(P.O.) má tolik kladnejch 
ohlasů?Modrý tým-skupinka Mádlovců,kteří si hrají na velkou politiku-trošku připomínají 
Hitlerjugend-taky stejnokroje,všichni jsou si rovni,nenávist k ostatním stranám.Ta vaše 
pomoc při povodních je sprostá reklama-jestli chci pomáhat tak na sobě přeci nemusim mít 
modré tričko.  

Hodnocení: -9 
 

Re: Propaganda 

 
Konni Karlíček, (88.146.225.*), 14.8.2011 19:51  

• Reagovat 

Perfektně napsáno!!!!!!!!!! Plně s tím souhlasím......  

Hodnocení: 2 
 

Re: Propaganda 

 
to je zajímavé, (178.77.203.*), 14.8.2011 20:51  

• Reagovat 

je zajímavé že na povodních která jsem sama prožila, jste nebyl vy ať už s modrým nebo bez 
modrého trička, ale modrý tým který pomohl ! Proto je uznávám a né vás vlezdoprdýlků ... 
když se vám něco nelíbí tak udejte pořádný názor nebo si založte vlastní politiku !  



Hodnocení: 7 
 

Re: Propaganda 

 
el libertador, (88.146.225.*), 14.8.2011 21:12  

• Reagovat 

vlezdoprdelkovství?komu bych tam měl lízt?...to spíš vy lezete do řiti kmotrům a papaláům z 
magistrátu...když někde pomáhám tak pomáhám jako jednotlivec nebo s nějakou skupinou, 
ale ne jako odnož politický strany,to je opravdu trapný a byť s dobrými úmysly,tak to 
nepůsobí věrohodně  

Hodnocení: -6 
 

Re: Propaganda 

 
el libertador, (88.146.225.*), 14.8.2011 21:14  

• Reagovat 

a ještě něco-mám chalupu v Chřibské,povodně se mě taky dotkly...ale bohužel asi nemám 
kamarády z "modrého týmu" a nebo poblíž nebydlí žádný strýček "Páťa",takže jsme si se 
sousedy pomáhali sami  

Hodnocení: -8 
 

Re: Propaganda 

 
ale, (178.77.203.*), 14.8.2011 21:43  

• Reagovat 

uvědomte si že jste se pomáhal sám sobě a lidem které znáte .. to není to samé jako jet do 
jiného kraje a pomáhat naprosto neznámým lidem, kteří pláčou když se voda zvedá a každou 
bouřku nebo déšť se bojí o svoje domovy.. můžete říkat že politici z ODS mají něco zalubem.. 
ale nepleťte do toho lidi z modrého týmu !  

Hodnocení: 7 
 

Re: Propaganda 

 
hmmm, (85.70.153.*), 16.8.2011 16:01  



• Reagovat 

hmmmm, bacha, nemichejte hitlera a hitlerjungend... vyzniva to stejne...  

Hodnocení: 1 
 

frank Janata 

 
Macík, (188.92.11.*), 14.8.2011 21:23  

• Reagovat 

Franka znám už dlouhá léta a je to člověk na svém místě jen tak dál fandím ti.  

Hodnocení: 5 
 

Frank ist krank! 

 
(109.202.87.*), 14.8.2011 21:57  

• Reagovat 

Hodnocení: -7 
 

Docela to jde k sobě 

 
pp, (95.143.130.*), 14.8.2011 22:14  

• Reagovat 

Buď sukničkář, nebo opilec a nebo tráva. Vše je vhodný materiál pro zblbnutí. Jinak nevidím 
tolik pozitiv a hlavně ty vzory mají docela asi nečisté ruce - proto byly postupně uklizeny.  

Hodnocení: -6 
 

Soap opera 

 
Chongo Mbwa, (85.71.238.*), 14.8.2011 23:32  

• Reagovat 

To je hezké... Všichni jsou tak křišťálově čistí, ach, žádné oko nezůstalo suché. A ten Páťa se 
rád dělí, hmmm s kým a o co?. Jestli je Páťa takový frajer, pak je mi vážně divné, že není v 



Ústí znám jako donátor. Žádný sponzoring nějakého ušlechtilého projektu, instituce. 
Například, mohl by finančně podpořit rozpočet divadla? Hmm? Nebo by mohl finančně 
zastřešit stavbu reprezentační budovy krajské knihovny, či opravit poničené silnice . Aha.. ale 
z toho asi nic nekápne. Jako třeba z tiché podpory politiků, kteří sem tam přihrají nějakou tu 
zakázečku, odtahovku... nějaké to parkoviště, kvůli kterému prováděli naši zastupitelé 
podivuhodné kejkle, až se do toho zašmodrchali tak, že to nakonec odskákala kopírka...mrcha 
jedna. Jo pardon... on nechal do Moravan přivést vodu. :o) kterou se myje a v které se cachtá 
v tom načerno postaveném bazénu...Když se na to podíváme z této stránky, tak to hned má 
zajímavější okolnosti. Modrý team.. Je hezké, že si lidé pomáhají sobě navzájem například v 
době povodní, nezišťně. Osobně jsou mi milejší lidé, kteří pomohou a nechlubí se tím při 
každé příležitosti. Tahle sebechvála modrého týmu mi dost smrdí chladnokrevným politickým 
kalkulem, nebo můžeme to i tak trochu nazvat hyenismem. My jsme modrý tým! My tam 
byli, všechno viděli, bez nás by to nezvládli. Jedno oko nezůstalo suché...Hitlerjugend hadr..... 
Ale pozor, politická výchova doslova od kolébky tu již byla a nemusíme chodit k sousedům. 
Z dětí se stávaly Jiskry, pak Pionýři, pak Svazáci a posledním stadiem byl uvědomělý 
pravověrný člen strany nebo alespoň člen, který si uměl dobře spočítal, že jako aktivní straník 
se lépe dostane ke kvalitnějšímu korýtku. Vstupovat do strany s ideály je chvályhodné pokud 
ovšem těm lidem ty ideály zůstanou i pokud se dostanou až na vrchol. Což v případě ODS 
zcela jistě nehrozí. Starý páky to maj moc dobře pohlídaný.  

Hodnocení: -16 
 

Re: Soap opera 

 
el libertador, (88.146.225.*), 14.8.2011 23:38  

• Reagovat 

tady neni co vytknout  

Hodnocení: -3 
 

Re: Soap opera 

 
Mates, (89.24.4.*), 15.8.2011 13:22  

• Reagovat 

Aha , tak to jo , už víme odkud vítr fouká ! Koho to zajímá ? To měl být komentář a né si tu 
stěžovat jako na nádraží ! Modrý tým funguje jak má a je vidět že o něm nic nevíte tak si ho 
neberte do úst a přestaňte nás přirovnávat k Hitlejjungen! Každý odvedl dost práce a kdyby 
nebylo projektu , možná by mladí hoši místo pomáhání při povodních radši fetovali protože je 
doposud nedokázal nikdo oslovit ! Klidně to vysvětlím osobně . Peace & Love  

Hodnocení: 8 
 



Re: Soap opera 

 
Chongo Mbwa, (85.71.238.*), 15.8.2011 14:02  

• Reagovat 

Víte odkud vítr fouká?? Já mám pocit, že právě dnes od jihozápadu. Tahle vaše silácká věta 
mi silně připomíná: Kdo nejde s námi, jde proti nám a s my s ním zatočíme. 
http://www.modrytym.cz/ Nechci vám brát vaši iluzi, ale je to prádelna mozků.  

Hodnocení: 0 
 

Re: Soap opera 

 
Chongo Mbwa, (85.71.238.*), 15.8.2011 16:37  

• Reagovat 

+18 a ted -22 ? :o) chachaaa, modrý tým kliká o život :o) Uráááá!!! automaty, guľomety, bili 
sme bolševikov...eh, čo to táram....fašistov :o)  

Hodnocení: -3 
 

Re: Soap opera 

 
Mates, (109.183.108.*), 16.8.2011 15:09  

• Reagovat 

Jsi tu lidem pro smích , nic jsi tu nedokázal , František zvednul tu línou prdel a ukázal všem 
co a jak se má činit . Né každý má tu možnost udržet emoce a nervy na uzdě ,ale rozhodně tu 
František nebyl proto aby na něj nějaká špína za počítačem házela kamení do cesty ! Vím co 
je modrý tým , koordinuji ho pokud jsme v akci a k žádné organizaci ani sektě ns prosím již 
dle nepřirovnávejte . To že se vám nelíbí pravicová politika , nebo vůbec politika jako taková 
dokazuje jen to , že jste zpoměl nejspíš zvednou ten líný zadek a jít volit , než sedět u PC a 
sledoval jestli náhodou někdo nenapíše lepší a "špinavější" komentář . Jen to od Vás ubohé . 
Mates  

Hodnocení: 14 
 

Re: Soap opera 

 
Chongo Mbwa, (85.71.238.*), 16.8.2011 16:40  



• Reagovat 

Chachaaa. Ano, je mi to trapné, musím se doznat, nesdílím váš zcela jistě jediný správny 
názor a to ten, že jediná správná strana je ODS a její modrý tým podporovatelů. Já si s 
dovolením udělám vlastní názor. Stačí sledovat, jak se kolem ODS vrší jedna aférka za 
druhou. Úplatky, ovlivňování zakázek, klientelismus. A nejenom kolem ODS. Bohužel nejste 
schopen vidět, že modrý tým je jen marketingový tah, jak vylepšit pokřivený mediální obraz 
ODS. Jeden z mnoha bodů etického kodexu modrého týmu je respektovat právo na svobodné 
vyjádření osobního názoru. A já říkám, že současná ODS je banda gaunerů, kterým o žádnou 
pravicovou politiku nejde. Na rozdíl od vás sem prvně volil, když vám ještě teklo mlíko po 
bradě a mohu tak posoudit, jakým směrem se ODS vyvíjí. Nic takového podporovat 
nehodlám!! Jestli je to podle vás soutěž o lepší a špinavější komentář? :o) Je to váš názor. Já 
ho nesdílím.  

Hodnocení: -8 
 

Re: Soap opera 

 
Matýsek, (188.92.13.*), 17.8.2011 1:31  

• Reagovat 

HA HA HA , mléko nám teklo po bradě , ano jistě , ale možná jsme měli více rozumu než Vy 
v té době ;-) pokud máte někdy čas na informativní schůzku abych Vám vše vysvětlil a změnil 
tak názor na frenka a náš perfektně fungující modrý tým , kontaktujte mě na 
maca.d@seznam.cz  

Hodnocení: 10 
 

Re: Soap opera 

 
Chongo Mbwa, (85.71.238.*), 16.8.2011 23:28  

• Reagovat 

Specialitka pro Matýska: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jaroslav-
kuchar.php?itemid=12315  

Hodnocení: -7 
 

Dobrý den, 

text byl redakcí smazán, protože byl v rozporu s pravidly diskuse.(Viz Pravidla diskuse). 
Redakce Deníku.cz má zájem poskytovat prostor pouze korektně a slušně vedené debatě. 
Děkujeme za pochopení. Redakce 



Re: Soap opera 

 
Chongo Mbwa, (85.71.238.*), 17.8.2011 3:03  

• Reagovat 

No vida, a je to venku! To je budoucí "elita" národa. Modrý tým. Mates Dvořák. 23 let. 
Člověk by řekl, že v tomto věku už dokážou lidé alespoň přemýšlet a uvažovat o jiných než 
svých názorech a že jste schopný o nich polemizovat a diskutovat. Jak je vidět tak jste ještě 
nedospěl. Nebo máte od svého mentora Franka vypraný mozek dokonale. Asi žádná 
informativní schůzka nebude, co? :o) Tož veselé šmoulí sny. :o)  

Hodnocení: -7 
 

Re: Soap opera 

 
Mates, (188.92.13.*), 17.8.2011 9:46  

• Reagovat 

Na rozdíl od vás se neschovávám za anonymní nickname Chongo Mbwa pane M. 
Hausenblasi. Vaše žvásty o poctivosti vlastní a špinavých rukou všech ostatních je jen ubohé 
PR pro ukřivděnou TOPku na Ústecku. Jak vy jste čistý a poctivý, ale jsou zde i náznaky o 
chystaných křivárnách a únicích i ve vámi spravované společnosti Adler. Asi byste nerad, aby 
se podrobnosti rozebírali na veřejných webech že? Uklidněte se tedy a chovejte se slušně, vy 
poctivý charaktere. Schůzka je stále v nabídce !  

Hodnocení: 8 
 

Re: Soap opera 

 
Chongo Mbwa, (85.71.238.*), 17.8.2011 12:14  

• Reagovat 

1. nejsem Hausenblas a už vůbec nejsem příznivec strany "ekonoma" Kalouska. 2.Jestli máte 
nějaké informace o nějakých levárnách, tak šup s nimi na veřejnost! 3. Tak vy mě chcete 
poučovat a uklidňovat? :o) Člověk, který má podle zásad modrého týmu respektovat cizí 
názory? Vy jste mě tu za jiný než váš názor hrubě urážel a vyhrožoval. A teď chcete abych se 
s vámi sešel a poslouchal vaše blábolení, jak jste ušlechtilý? :o) Vy jste buď neuvěřitelný 
hlupák nebo vaše arogance stoupá ke hvězdám. Nebo máte splachovací hlavu?  

Hodnocení: -8 
 

Re: Soap opera 



 
Mates, (109.183.186.*), 17.8.2011 13:29  

• Reagovat 

Já Vás musel urazit jelikož Vy urážíte Modrý tým , pokud dobře umíte číst (což nepochybuji) 
tak se stalo již v prvním komentáři.Nehodlám tu někomu nutit názory cizích , jen chci 
spravedlnost a pokud jste čestný a férový tak navrhuji schůzku , než vypustíte další jedovatá 
slova . Berete ? Navrhuji pátek 18h Mates ;-) PS: Jaké je vaše ctěné celé jméno ? Abych tedy 
věděl s kým mám tu čest eventuelně mluvit osobně Pane X :-)  

Hodnocení: 4 
 

Re: Soap opera 

 
Chongo Mbwa, (85.71.238.*), 17.8.2011 15:03  

• Reagovat 

Cílem organizace Modrý tým je sdružovat a vychovat mládež, která by byla zcela oddána pod 
rouškou pravicových ideálů politikům ovládající stranu ODS . Snahou je ovládnout a 
cenzurovat názory mladých lidí, včas podchycovat jiné než oficiální názory šířené z centrály 
ODS. Mladí lidé jsou zde pomocí teambuildingu a brainstormingu utvrzováni v ideji 
nadřazenosti pravicového myšlení a ideji o ODS jako jediné straně mající právo na vedení 
státu. Jako základní cíl, ke kterému má mladý člověk směřovat, je vstup do strany ODS a 
získání podílu na moci. Součástí marketingového programu je cílené zneužívání spontánní 
ochoty těchto mladých lidí pomáhat ostatním. Tato ochota je částečně dobrovolné a částečně 
vyhecované teambuildingem. O spontánnosti těchto akcích můžeme úspěšně pochybovat 
neboť jsou programově podporovány a řízeny mateřskou organizací tedy ODS. Konkrétně v 
našem případě je tato pomoc při povodních prezentována jako jediná, která se k lidem dostala. 
Modrý team je svou filozofií a způsobem řízení podobný organizaci Hitlerjugend a 
Socialistickému Svazu Mládeže.  

Hodnocení: -2 
 

Re: Soap opera 

 
Chongo Mbwa, (85.71.238.*), 17.8.2011 15:11  

• Reagovat 

Máte-li pocit, že vás to uráží? je mi líto. Je to můj názor,můžete mi ho zde rozmluvit. Ale 
argument není oplácet urážkou. Myslím, že modrý team jste dokázal shodit sám a docela 
dobře. Schůzka nebude, je zbytečná. Nemám pláštěnku a nechci být popliván jak jste mi 
sliboval ve vašem příspěvku který redakce smazala. Máte čest s Jednookým psem, což je 



významově totéž jako Chongo Mbwa. Svou identitu odhalit nehodlám a lidem vašeho typu 
rozhodně ne. Respektujte to.  

Hodnocení: -14 
 

Re: Soap opera 

 
Mates, (93.99.6.*), 17.8.2011 17:18  

• Reagovat 

CHONGO BONGO se bojí o identitu protože skrývá nějakou špinavost a nekalost , proto je 
lepší radši si brát do úst Modrý tým , že ? Jste slaboch, na nikoho plivat nehodlám , prostě 
jsem to tak cítil a napsal,jasné že redakce to smazala a děkuji ji tím , hold jsem se naštval a 
rád bych Vám to bez "plivání" a nějakých urážek osbně "anonymně" vysvětlil ...nechci aby 
jste mluvil o Modrém týmu jakkoliv ! My jsme ho založily a vím proč ho zastupuji a bojuji za 
něj , rozhodně né vaši ideálů a přirovnání k nějaké historii. Co bylo , bylo ...teď je Modrý tým 
plný schopných mladých lidí , kteří vstoupily dobrovolně a aspon mají lepší názory a nápady 
než nějaký "jednooký Chongo Mbwa" ...nebo se mě bojíte ? Ano , ale pravdy , mám pravdu ? 
Slovo je tvé ;-) Mates  

Hodnocení: 17 
 

Re: Soap opera 

 
Chongo Mbwa, (85.71.238.*), 17.8.2011 18:47  

• Reagovat 

Má identita je moje soukromá věc a já si ji chráním tak jak uznám za vhodné. Svou identitu 
prozradím jen tomu u kterého budu mít jisté, že to nezneužije. Mluvit o modrém týmu, tak to 
si rozhodně dovolím. Nikdo jako vy mi to nebude zakazovat. Není náhodou svobodné myšlení 
jednou z priorit ODS? Modrý tým je plný schopných lidí a mají lepší názory a nápady? A jiní 
jsou fuj, fuj, odpad? Každá sebechvála smrdí. To že to máte napsané na vašich webových 
stránkách nebo letácích neznamená, že je to pravda.  

Hodnocení: -10 
 

Re: Soap opera 

 
Nový Zdeněk, (85.70.153.*), 17.8.2011 20:52  

• Reagovat 



Hele mladej a ty si ten Plajznerčinej Mates, ty čerte stará ? Protože jestli nejsi, tak jseš stejnej 
anonym jako každý jiný. Pokud nejsi Plajznerčinej, pak nemáš poučovat o slaboších a 
anonymech. Jen mně udivuje, že takový čestný člověk by se schovával za čerta starýho. Tím 
jenom potvrzuješ, že modrý tým je plný všeho schopných lidí. Trepifajksl byl alespoň pro 
srandu. Z vás čiší jen zloba a netolerance. Pro konzervativce naprosto nepřijatelná vlastnost. 
Spíše pasuje na neonacisty a zavání fašismem. Naučte se především toleranci a umění 
diskuse.  

Hodnocení: -12 
 

Re: Soap opera 

 
Matýsek, (188.92.13.*), 18.8.2011 2:32  

• Reagovat 

jen houšt  

Hodnocení: 1 
 

Re: Soap opera 

 
Alenka v říši divů, (94.124.84.*), 22.8.2011 11:35  

• Reagovat 

Ja to tady tak pročítám, tak se nemohu ubránit pocitu, že ten mladík Matýsek je ultrablb co si 
nevidí na špičku vlastního nosu, který nejen, že nemá respekt k cizím názorům, ale navíc má 
pocit nadřazenosti plynoucí z jeho angažovanosti v Modrém týmu podporovatelů vykutálené 
ODS. Jako by lidé s jiným přesvědčením neměli právo ani dýchat natož si dovolit námitku.  

Hodnocení: -2 
 

Re: Soap opera 

 
Mates, (188.92.13.*), 25.8.2011 19:29  

• Reagovat 

Ted jsem se opravdu zasmál , názory rád slyší i je respektuji , pokud ovšem mají smysl a 
logiku Alenko v říši divů :-)  

Hodnocení: 0 
 



Pokřivené hodnocení 

 
Marian Páleník, (94.74.229.*), 15.8.2011 10:54  

• Reagovat 

Stejně by šlo říci, že Al Capone se rád dělil a rozděloval spravedlivě. Co ukradl. A Adolf měl 
rád psy a děti. Josif Visarionovič byl pracovitý. Bohužel. Opěrná zeď v Moravanech mi na 
"Páťovi" vadí snad nejmíň. Děkuji Deníku, že občanům posvítil i na méně známé "hráče".  

Hodnocení: -7 
 

frank 

 
petra langová, (89.103.33.*), 15.8.2011 12:23  

• Reagovat 

Franka dobře znám.Je to fajn chlap a dobrý táta.  

Hodnocení: 8 
 

Trapné 

 
(82.113.48.*), 15.8.2011 13:25  

• Reagovat 

"Z vrcholných politiků je mi nejsympatičtější Petr Bendl a náš Petr Gandalovič a z ústecké 
politiky je můj vzor Honza Kubata a pro svou zapálenost pro věc mám rád Honzu Řeřichu." 
Jo aha! Tomuhle low levelu se v Ústí říká "politikové"... dokonce "vrcholní"! [puke]  

Hodnocení: -6 
 

Taky znám jednu 

 
ODS na Mars!, (202.172.26.*), 15.8.2011 13:26  

• Reagovat 

1. Krásný je stát , krásnější je Stalin , krásný je stát , krásnější je Stalin , co je nejkrásnější , co 
je nejkrásnější , usměvavý Lenin , co je nejkrásnější , co je nejkrásnější , usměvavý Lenin. 2. 
Pustý je hřích , pustější je vina , pustý je kříž , pustější je vina , co je nejpustější , co je 
nejpustější , život bez Lenina ! Co je nejpustější , co je nejpustější , život bez Lenina !  



Hodnocení: -10 
 

Facebook 

 
Zlej sněhulák, (89.102.227.*), 15.8.2011 15:04  

• Reagovat 

Franka osobně narozdíl od příspěvků modrého týmu neznám. Jeden čas jsem s ním diskutoval 
na síti Facebook. Po pár dotazech ohledně rozkrádání peněz z rozpočtu města, dohazování 
kšeftů kamarádům, výstavbě a financování infrastuktury v Nových Skoroticích, atd. Byly 
vymazány všechny "nevhodné" dotazy a pak i přístup k jeho stránce. Byly tu i další pokusy, 
aby provozovatel Facebooku mi zablokoval účet. Fakt je to ten "pravej férovej chlap" pro 
Ústí.  

Hodnocení: -7 
 

Dobrý den, 

text byl redakcí smazán, protože byl v rozporu s pravidly diskuse.(Viz Pravidla diskuse). 
Redakce Deníku.cz má zájem poskytovat prostor pouze korektně a slušně vedené debatě. 
Děkujeme za pochopení. Redakce 

Dobrý den, 

text byl redakcí smazán, protože byl v rozporu s pravidly diskuse.(Viz Pravidla diskuse). 
Redakce Deníku.cz má zájem poskytovat prostor pouze korektně a slušně vedené debatě. 
Děkujeme za pochopení. Redakce 

Re: Facebook 

 
Zlej sněhulák, (89.102.227.*), 15.8.2011 15:34  

• Reagovat 

Podle náhlého vzrůstu negativního hodnicení během 5ti minut u mých příspěvků, je vidět jak 
zde řádí gerily z Modrého týmu. Palec dolu!  

Hodnocení: -17 
 

Re: Facebook 

 
Chongo Mbwa, (85.71.238.*), 15.8.2011 15:38  

• Reagovat 



Práce s modrým týmem - opravdová budoucí elita národa? Spíš jelita...když se dají zneužít k 
tomuto. http://www.ulozto.cz/9977063/tym-jednicek-franka-janaty-jpg  

Hodnocení: -1 
 

Re: Facebook 

 
(89.102.227.*), 15.8.2011 15:41  

• Reagovat 

to jsou jelita:) bohužel:(  

Hodnocení: -5 
 

Etický kodex 

 
Chongo Mbwa, (85.71.238.*), 15.8.2011 15:42  

• Reagovat 

http://www.modrytym.cz/eticky-kodex 4 a 6 bod zdola. Jak je vidět, papír snese všechno, 
realita je diametrálně odlišná. Copak by nám k tomu řekl Frank, či Mates???  

Hodnocení: -16 
 

Re: Etický kodex 

 
Zlej sněhulák, (89.102.227.*), 15.8.2011 15:45  

• Reagovat 

Hitlerjungen hadr!  

Hodnocení: 1 
 

Re: Facebook 

 
Jus, (109.202.88.*), 15.8.2011 21:47  

• Reagovat 

No vypadá to, že ÚD definitivně změnil majitele, nebo jim někdo udělal výplach inkoustem  



Hodnocení: 20 
 

Re: Facebook 

 
Zlej sněhulák, (89.102.227.*), 23.8.2011 0:02  

• Reagovat 

tak prej pověsil frank na facebook holku s odkrytou buchtou a velký facebook ho upozornil, 
že se jedná o pornografii a aby fotografii odstranil:) Aspoň vidíš, co je cenzura:)  

Hodnocení: -10 
 

modrý tým 

 
thomaso, (77.104.239.*), 15.8.2011 17:20  

• Reagovat 

tak tohle všechno je je dalším důvodem, proč již nikdy nedám hlas modré skupině. Tu chybu 
jsem udělal při posledních volbách naposled. Ale je jasné, že hlas nedám ani oranžovým a ani 
rudým. Ale komu, když všichni kradou a hrabou jenom pro sebe??? Nebyl náhodou v 90-tých 
letech p.Janata vlastníkem spediční firmy ?? Možná se mýlím.....  

Hodnocení: -11 
 

Modrý týme, 

 
Nový Zdeněk, (85.70.153.*), 15.8.2011 19:14  

• Reagovat 

zatím jsem o vás neslyšel, ale jsem překvapen z vaší ušlechtilosti. Opravdu milé překvapení. 
Vaše snaha o nápravu věcí veřejných je opravdu skvělá. Dám vám námět pro nápravu věcí 
veřejných: - Za vámí označeného vzorného primátora Kubaty vznikaly projekty na kterých 
nyní město prodělává kalhoty a budí zvědavost v EU. Proč dosud ani za Kubaty, ani za 
Mandíka nikdo nezveřejnil rozpočty staveb (výkazy výměr) ? Mám na mysli hlavně 
osmdesáti miliónový skvělý městský park, ale i další stavby by si vyžadovaly pozornost. Ani 
spoluautor z ODS Šulc, nyní trafikant v žlutém a nevzhledném baráku vedle divadla, nemá 
snahu zveřejnit rozpočty staveb, placených z daní obyvatel. Co s tím provedete ? - Co říkate 
na žonglování s rozhodnutím o zbourání černé stavby p.Oulického, které ve spolupráci s 
krajským úřadem předváděl ? - Co říkate trafice pro odložené politiky tzv SVS, která trvalým 
zvedáním ceny vody sponzoruje ODS ? To je jen několik námětů, které mně napadají v tomto 
ušlechtilém okamžiku. Protože věřím ve vaší upřímnost, jsem přesvědčen, že váš tým bude 
tím očistným a novým proudem, obzvláště když za rok jsou nové volby. Vpřed mladá ptáčata. 



Ať z vás vyrostou stejní ptáci jako z Gandalovičů, Kubatů a dalších skvělých a poctivých 
modrých ptáků. Protože nečas není trvale, ale vzejde nový sluncem zalitý den plný modrých 
ptáků.  

Hodnocení: -33 
 

Re: Modrý týme, 

 
Marcel, (89.102.227.*), 15.8.2011 19:29  

• Reagovat 

Gut, lépe bych to nenapsal  

Hodnocení: -17 
 

Má zkušenost :) 

 
Martin Beran, (85.161.28.*), 16.8.2011 9:27  

• Reagovat 

Franka znám už několik let a nikdy jsem s ním neměl žádný problém. Jde si za svým a pokud 
tim někoho někdy poškodil, tak co? Vy jste to nikdy neudělali? Jste v něčem lepší? Frank je 
pro mě dobrý člověk a vždy, když jsme potřeboval, tak mi nějak pomohl, ač to mohlo být nad 
jeho síly a nebo se aspon snažil, což se nedá říct o všech. Frank toho udělal hodně, změnil se, 
změnil se k lepšímu, čehož jsem také svědkem a má mojí podporu.  

Hodnocení: 11 
 

Re: Má zkušenost :) 

 
(82.113.48.*), 16.8.2011 11:15  

• Reagovat 

Jasně, Frank je ještě lepší než Kosmodisk :-P  

Hodnocení: 3 
 

Re: Má zkušenost :) 

 
Nový Zdeněk, (85.70.153.*), 16.8.2011 14:30  



• Reagovat 

Martine, máte poněkud pokřivený hodnotový žebříček. Jestli Frank šel za svým a někoho 
poškodil, pak by vám neměl být vzorem. Pokud někdo někoho poškodí jen pro svůj prospěch, 
je to křivák a podrazák. Asi jste příliš mladý a žebříček hodnot máte urovnaný na tuto 
nedemokratickou a hrabivou dobu. Obzvláště se na pokřivenosti a svinstvech podílí členové 
ODS ve spřažení s ČSSD. Ostatně ne nadarmo se v obou těchto stranách vyskytují kariéristé z 
řad předrevolučních členů KSČ. A ti isou schopni pro kariéru opravdu všeho.  

Hodnocení: -3 
 

Re: Má zkušenost :) 

 
Martin Beran, (85.162.199.*), 17.8.2011 9:47  

• Reagovat 

A Vy jste vždy dělal takové rozhodnutí, že s tím vždy byli všichni spokojení? že jste ukojil 
ptořeby všech okolo sebe? Nikdy nemůžete udělat takové rozhodnutí, aby Vám všichni dali za 
pravdu a byli spokojení. Mladý jsem, to ano, ale myslím si, že v hlavě to už mám dostatečně 
srovnané. Zastupujete Vy nějakou vlivnou pozici? Takovou, kde Vaše, i nejmenší, rozhodnutí 
může ovlivnit lidi? Jestli ano, zjistěte si, jaký názor na Vás lidé mají a jestli Vás respektují a 
zda-li všichni vždy souhlasí s Vaším rozhodnutím.  

Hodnocení: 12 
 

Re: Má zkušenost :) 

 
Nový Zdeněk, (85.70.153.*), 17.8.2011 14:17  

• Reagovat 

Mladíku, je rozdíl mezi nesouhlasem a ublížením. Ubližovat není lidské a mělo by být cizí 
konzervativnímu člověku. A jsem asi více pravicový než současní mladí pravičáci, vašeho 
ražení. Pravičákem (a to označení mi dali komouši již v roce 1970 za činnost v KANu) jsem 
byl již v roce 1968. Již tehdy jsem se postavil proti "slavnému" Dubčekovi, který jako jeden z 
prvních zradil svou věc. Co sem si za to vykoledoval mezi léty 1970 až 1989 se můžeš dočíst 
v nějakých dokumentech. V roce 1989 jsem byl v čele jednoho z divadelních souborů ve 
stávce. V té době jsem měl moc ubližovat a likvidovat odpůrce. Snažil jsem se přesvědčovat 
argumenty a skutky. Někteří se mnou nesouhlasili, ale ani těm jsem neubližoval. Snažím se žít 
podle bible (doporučuji k prostudování, protože konzervativec by jí měl znát) a zastávám 
názor "podle skutků jejich suďte je". Byl jsem také svědkem toho, jak kariéristé z KSČ 
zahazují legitimace a za kariérou jdou přes ČSSD a také ODS. Prolezlost obou stran ideemi 
VUMLu je v současnosti děsivá. Hrabivost a kariérismus těchto lidí kazí současnou 
společnost. Plody tohoto zla se projevují i na této diskuzi. Neodpovědi na konkrétní dotazy, 
mínusové klikání, hanění odpůrce a u některých i hrubé a neslušné vyjadřování. Jestli si 



členové modrého týmu myslí, že jsou na sportovním utkání, pak se nazlobte, ale vzpamatujte 
se. Rozdílnost názorů a diskuse je jedním z pilířů demokracie. A pak také Masarykovo heslo: 
"nebát se a nekrást". A mám v současnosti dojem, že tu druhou část porušují hlavně výše dvě 
jmenované strany ve společném spolčení.  

Hodnocení: -11 
 

minusy 

 
thomaso, (77.104.239.*), 16.8.2011 10:46  

• Reagovat 

jsem rád, že modrý tým kliká na mínusy. Ale stejně Vám to nepomůže. Co Váš poslední 
interní průzkum volebních preferencí ??? V krajích totální prohra ( volitelnost cca 8% ). 
Posílám odkaz, aby jste neřekli, že je to nemožné http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-
52585650-tajny-pruzkum-ods-spadne-v -nekterych-krajich-az-na-8-procent Jenom ve 
Středních Čechách áte šanci na lepší výsledek, ale to jenom proto, že tam vládne super guru 
Rath.  

Hodnocení: -7 
 

Re: minusy 

 
Chongo Mbwa, (85.71.238.*), 16.8.2011 11:28  

• Reagovat 

To oni zase vymyslí nějaký hysterický boj proti imaginárnímu nepříteli. Když soupeřil Klaus 
se Zemanem, tak Klaus měl své německé nebezpečí (špatná volba) :o). Topolánek s Nečasem 
měli své rudé nebezpečí. Copa budou mít příště? Jsou tu Klausovy ..ismy - sexualismy, 
europeismy, globalismy, ochrana žebříčků pokřivených hodnot.  

Hodnocení: -4 
 

Frank 

 
el libertador, (88.146.225.*), 16.8.2011 16:02  

• Reagovat 

nejdřív jsem tomu nevěřil,až jsem ho zkusil.Frank je suprový.Používám ho 3 krát denně a 
vždycky mi zpestří den.Dostal jsem k němu i dva nástavce.Kdo Franka nezažil tak ať ho 
prosím nepomlouvá,  



Hodnocení: -5 
 

Re: Frank 

 
Nový Zdeněk, (85.70.153.*), 16.8.2011 21:46  

• Reagovat 

Také si ho nemohu vynachválit. Ale po použití mi vždy zmodrá. I s nástavcem.  

Hodnocení: -8 
 

Re: Frank 

 
Nový Zdeněk, (85.70.153.*), 17.8.2011 15:02  

• Reagovat 

Halasnému modrému týmu chybí smysl pro humor, jak vidno. Mládeži sranda musí být i 
kdyby na chleby nebylo.  

Hodnocení: 1 
 

MikySaimon 

 
Miky Saimon, (90.176.246.*), 17.8.2011 17:32  

• Reagovat 

Tak se hezky přikrejte a lehněte si!!! Vůbec Františka Janatu neznáte a kritizujete, prootože 
jste se něco doslechli... Jste k smíchu...  

Hodnocení: 13 
 

Re: MikySaimon 

 
Nový Zdeněk, (85.70.153.*), 17.8.2011 18:29  

• Reagovat 

Děkuji za uznání. Ano jsme k smíchu, protože nám nechybí smysl pro humor. Zato modrý 
tým srší zlobou a svazáckou přecitlivělostí. Koukám, že heslo "Na stranu si šahat nenecháme" 
znovu v ústech pohrobků překabátěnců ožívá. Kdysi jsem slyšel výčitku: "Zrušili jste Lidové 



milice. Počkejte, až příjdou povodně." A ejhle nové vskutku lidové modré týmy je již 
nahradili. A modré svazácké košile máte? Lidové milice se také věčně chlubili svou činností 
ve prospěch pracujícího lidu. A končilo to tím, že ten pracující lid mlátili obuchy a stříleli do 
nich. Doufám, že tak daleko nezajdete. I když při vašem smyslu pro humor, kdo ví? Mládeži, 
demokracie spočívá v něčem jiném.  

Hodnocení: -4 
 

Vy jste normálně sekta. 

 
OKOKO, (80.188.188.*), 29.8.2011 14:27  

• Reagovat 

Slibuji dnes přede všemi, jako jiskra jasná(blee team), chci žít pro svou krásnou zemi, aby 
byla šťastná. Oponenti-bod pro Vás. Blee team-vy jste fakt sekta.  

Hodnocení: -16 
 

Prej Marihuana, Hovno, perník 

 
obcanul, (109.80.174.*), 4.9.2011 10:15  

• Reagovat 

Ale Františku, ty nejenom, že seš podvodník, ale taky lhář. Jaká Marihuana, dyť ty si foukal 
perník a koks, že by toho nevyfoukal ani vysavač víc. Po kraji si vyprávěl, jak seš kamarád s 
Ouličákem, jak všechno zařídí. A nejenom, že si drogy bral, ale jak potvrdí spousta 
řehlovickejch, taky jsi je velmi schopně prodával. Jestli takový hovado je v politice, tak Pán 
Bůh s námi.....  

Hodnocení: -20 
 

Proč to na ÚDu pořád straší?  

 
U, (88.101.166.*), 9.9.2011 14:04  

• Reagovat 

Proč to na ÚDu pořád straší? Ťe by byl maskotem? Bude tam viset až do voleb?  

Hodnocení: 2 
 


