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PODVODNÍK, NEBO ADVOKÁT? NEBO OBOJÍ?
Již v roce 2019 jsme se rozhodli, že po vydání v pořadí již 96 čísla našeho Zrcadla nadešel čas, abyste si od tohoto pravidelného periodika trošičku odpočinuli. Nemysleli jsme to tak, že už nikdy nevyjde žádné číslo, ale že si všichni od sebe
vzájemně odpočineme a třeba se opět v budoucnu setkáme.
V poslední době se však u nás v redakci roztrhl pytel s dotazy, které směřují k nové zastupitelce Mgr. Radce Smrčkové, která nahradila bývalého městského zastupitele a advokáta
JUDr. Libora Janků.
Došlo nám do redakce
přes sto mailů a písemných
dotazů, proč došlo k náhlé
výměně zastupitelů, kam se
poděl renomovaný advokát
JUDr. Janků. Dotazy se na
nás po celé uplynulé dny
Mgr. Radka Smrčková
jenom hrnuly.
Je pochopitelné, že se vynořila spousta mýtů a chimér, katastrofických scénářů a polopravd, které by naše redakce jednou provždy ráda poopravila námi ověřenými informacemi,
které máme k dispozici, a to bez jakýchkoliv pochybností.
Někteří naši čtenáři a sympatizanté nám totiž sami zaslali
množství podnětů a informací, které vám nyní prezentujeme
v uceleném přehledu. Dokonce jsme obdrželi i alarmující
informace o tom, že jedním z podvedených a postižených
by měl být sám bývalý starosta a zároveň bývalý odpovědný
redaktor našeho Zrcadla Ivo Mlátilík, kterého jsme zastihli
telefonicky za účelem jeho vyjádření. Toto je jeho odpověď:
„K věci samé se nemohu vyjadřovat, neboť jsem kriminální policií vázán mlčenlivostí o probíhajícím vyšetřování. Co však mohu jednoznačně prohlásit je fakt, že mi
JUDr. Libor Janků nezpronevěřil ani nezcizil žádnou
finanční částku a nijak mne nepoškodil. Jedná se o nepravdivou bulvární informaci.“

ani o něm neměl nikdo žádné informace. Z tohoto důvodu
po něm bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Tolik poskytnuté
informace přátelům od jeho syna Martina Janků.

Tedy dne 21. dubna tohoto roku vyhlásila Policie ČR celostátní pátrání po JUDr. Liborovi Janků, který odešel z místa svého bydliště, kde zanechal údajně celkem 4 dopisy na
rozloučenou, v nichž prý popisoval, že s tím co provedl, již
nemůže déle žít a lidem se nadále dívat do očí. Jeden dopis
byl určen manželce, druhý synovi a dva svým nejlepším přátelům, které do té doby měl. Zároveň zanechal v místě své
osobní doklady a věci. Od té doby nebyl nijak k zastižení,
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Právě se asi všichni ptáte, co se vlastně stalo. Jaké důvody
vedly renomovaného právníka k tomuto záhadnému kroku.
Odpověď již mnozí z vás znají, avšak v možná trochu zkreslené podobě. Naše redakční šetření zjistilo tyto následující
skutečnosti.
Začneme tedy celoživotní zálibou JUDr. Libora Janků, kterou provozoval pravidelně neděli co neděli se svým otcem
Jindřichem Janků po celá dlouhá léta. TIPSPORT (sportovní sázení) sázkařská kancelář ve Františkových Lázních.
Tam spolu neustále marně pokoušeli štěstěnu, a je dnes zcela
lhostejné, zda to naučil otec syna, případně syn otce.
Jenže tam se přeci velké peníze netočí, že? Tak co logicky následuje pak? Online sázení, hodiny u počítače, pokusy
a omyly, hloupé, beznadějné investice.
Výsledek? Zpronevěra a krádež svěřených peněz firmám,
klientům, půjčky, vytloukání klínu klínem a pak už jen úprk
do psychiatrické léčebny, tam se na dva měsíce schovat, pak
se uvidí…
Jak celý příběh od okamžiku zahájení pátrání policie
pokračoval? JUDr. Libor Janků se, dle našich informací,

jako velmi chytrý advokát na vše velmi dobře připravil,
vše pečlivě naplánoval a konal. Odjel do Nýřan a následně za svým kamarádem, rovněž advokátem. Tomu měl
údajně odvyprávět, že se chtěl právě „zasebevraždit“ skokem do řeky, oběšením, případně skokem pod vlak. Nic
z toho však nemyslel opravdově, neboť sám sebe měl
a má stále velmi rád. Zároveň mu také sdělil, i proč to vše
dělá. Kamarád jej tedy po důkladné právní analýze a poradě
naložil do auta a vezl do blázince v Dobřanech. Tam JUDr.
Libora Janků nechtěli. Následovala cesta do Prahy do Bohnic,
tam ho prý také nechtěli a pak zbýval Ostrov n. Ohří. Zde pana
doktora konečně přijali.
Jako správný sebevrah však nezapomněl pan advokát
Janků těsně před plánovanou sebevraždou zažádat o odklad
leasingových splátek na auto a zároveň si požádal o odklad
plateb sociálního a zdravotního pojištění.
Navíc po přijetí do blázince v Ostrově n. Ohří požádal
ještě svého přítele, ať mu doveze nějaké knížky na čtení, aby
se tam nenudil. Prostě typický sebevrah, že?

A zde je prozatímní výsledek redakcí dohledané a ověřené nestandardní advokátní práce
pana JUDr. Libora Janků:
Nejmenovaná obchodní společnost Praha - zcizeno a zpronevěřeno 1.900.000,- Kč z advokátního úschovního účtu
Nejmenovaná restauratérka ve Františkových Lázních - zcizeno a zpronevěřeno 1.400.000,- Kč z advokátního úschovního účtu
Nejmenovaný klient velké společnosti Praha - zpronevěřeno, nevráceno 1.000.000,- Kč svěřených klientem do úschovy
Nejmenovaný majitel nemovitosti v Chebu (30.000 Euro) - zcizeno a zpronevěřeno 825.000,- Kč z advokátního úschovního účtu
Nejmenovaný restauratér a podnikatel ze Skalné - zpronevěřeno 600.000,- Kč, přijatá záloha na služby advokáta
Nejmenovaný klient z Moravy - zpronevěřeno, nesplněno 600.000,- Kč, přijatá záloha na služby advokáta
Nejmenovaný klient z Františkových Lázní - zpronevěřeno, nevráceno 450.000,- Kč ze smlouvy o narovnání pro klienta
Nejmenovaný nejlepší přítel - zpronevěřeno 330.000,- Kč za stavební činnost pro klienta
Nejmenovaný investiční fond Praha - zpronevěřeno a nevráceno 300.000,- Kč, půjčka nesplacená klientovi
Nejmenovaný DJ Cheb - zpronevěřeno a nevráceno 300.000,- Kč, půjčka od klienta - slib 11% úrok
Nejmenovaný odsouzený ze Sokolova - zpronevěřeno a nesplněno 200.000,- Kč, slib zařízení podmínečného propuštění

Celkem zatím, co je tedy známo a potvrzeno, se jedná o úctyhodný obnos ve výši 7.905.000,- Kč!
Proč píšeme zpronevěřeno? No to je celkem logické. Protože JUDr. Libor Janků nemá žádné finanční prostředky na
svých dnes již zcela vybrakovaných účtech, čerpá pár set
tisícový kredit do mínusu u své banky, která bude později
rovněž velmi překvapena, sám nemá žádný majetek, přerušil činnost advokáta u ČAK, tedy nemůže plnit své závazky
z přijatých záloh na advokátní služby. Je nám opravdu velmi
líto všech postižených, kteří se se svými financemi svěřenými
JUDr. Janků mohou zcela evidentně rozloučit.
Ptáte se, zda o všechny tyto miliony přišel JUDr. Janků
pouze v sázkách, či jiných hloupých investicích? Ale kdepak,
tak třeba svému synovi koupil za bezmála milion vůz MINI
Cooper za peníze „Nejmenovaného klienta velké společnosti z Prahy“. Těsně před svou „zamýšlenou sebevraždou“ než
zmizel, vybral z úschovního (tedy nedotknutelného advokátního) účtu hotovost 900.000,- Kč patřící „Nejmenované
obchodní společnosti z Prahy“. To zřejmě aby v blázinci
nestrádal…
Samozřejmě se čekají ještě i další žalobci, až se dozví, jak
to je ve skutečnosti s JUDr. Liborem Janků. Nepotvrzenou
informací prozatím zůstává i údajný dluh ve výši několika

statisíců Kč právě svému příteli advokátovi a jen ještě
čekáme, kolik potrefených přátel a klientů JUDr. Janků ještě
okradl.
Zatím má redakce informaci, že by měl opustit psychiatrickou kliniku v pátek 26. 6. 2020. Policejní vyšetřovatel z oddělení hospodářské kriminality se ho již jistě nemůže dočkat.
Pokud jste někteří občané činností JUDr. Libora Janků
stejně postiženi, volejte neprodleně Mgr. Miroslava Kutílka, který je v současné době zastupujícím-nastupujícím
advokátem za JUDr. Libora Janků a eviduje další věřitele
bývalého advokáta. (Tel. 731 477 991)
Všechny jména a informace má redakce Zrcadla k dispozici, ovšem vzhledem k probíhajícímu vyšetřování Policií ČR
je bohužel nemůže sdělit. Po ukončení vyšetřování pravděpodobně otiskneme všechna jména společností a všech poškozených.
A nakonec jedna dobrá rada za miliony – zdarma! Jen
a jedině bankovní úschova vašich financí při nákupu
i prodeji nemovitostí a jiných právních transakcích. Věřte,
že těch pár korun bankovních poplatků za to stojí. Tam
máte jistotu, že se vaše finance neztratí!
(red)
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