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PČR, obvodní oddělení Zdice, 15.dubna 2011

Chci Vás upozornit na další úchylné jednání MUDr. Jaroslava Bartáka, prezidenta polikliniky Modřany. Dne 7.4.2011, násilně unesl jednu ze svých zaměstnankyň z Prahy do Karlových Varů (do PUPU), pod vlivem omamných látek ji nutil i se svými kamarády k zvrhlým sexuálním praktikám. Lidem kteří na to upozornili vyhrožoval smrtí. Policie s tím nechtěla dlouho nic mít, protože prý jde o moc vlivného člověka, mimo jiné i kamaráda státní zástupkyně Vesecké. Podobné jednání není u MUDr. Bartáka ničím novým. Pokaždé se to ututlalo. Medii nic neproběhlo. Ta holka u něj pracovala jako "asistentka",  ale ne dlouho. Jenže už těch "čuňáren" měla dost. Nelíbilo se ji ani to, co se v této "firmě" děje. Má v ní většinový podíl "ruská mafie". Kdoví jestli je ta holka ještě naživu ?! Chtěla z toho "bordelu" odejít. Proto ji unesli a "domluvili ji". V sobotu ji "odvedli" i z podnájmu kde bydlela. Bydlela v podnájmu na Spořilově. Víc Vám k tomu zatím říct nemohu.


fotografie: MUDr. Jaroslav BARTÁK
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MUDr. Jaroslav BARTÁK
datum nar.: 3.8.1958
místo nar.: Praha
mládí prožil/a: v Praze
Prezident
Poliklinika Modřany
Poliklinika Modřany
privátní ambulantní zařízení
Soukalova 3355
140 00 Praha 4
tel.: 241 471 371
fax: 241 471 371
Jarb498@seznam.cz

MUDr. Jaroslav BARTÁK
Manžel/ka (jméno)
Lenka 1973
Děti (jména, rok narození)
Martin 1988, Tomáš 1991, Anna 1995, Jan 2004
Vzdělání včetně kurzů: škola, obor, město, rok dokončení studia
	Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy, 1983

Dodatečné vzdělání, kurzy
I. a II. atestace z vnitřního lékařství, postgraduální kurz angiologie v USA
Znalost jazyků („ F ” -plynně, „ C ” -domluvím se)
AJ, NJ, RJ, ŠJ, IJ - F
Dosavadní kariéra
1983 - 1985 IV.Int. klinika FVL UK
1985 - 1986 I.Int. klinika FVL UK
1986 - 1988 FN Motol, internista
1988 - 1990 Měšice u Prahy, primář
1990- vedoucí lékař Interního a cévního oddělení Praha 4
1997- prezident Polikliniky Modřany
Jiné významné funkce, pozice, členství, tituly, ceny
Vicepresident International College of Angiology
Na vývoj ČR v rámci EU hledíte s: O=optimismem, P=pesimismem, N=bez emocí
N
Jakým vozem jezdíte?
BMW 5
Sporty: jaký/jaké děláte třeba i jen rekreačně?
plavání, sex
Jakou hudbu máte rád/a?
pop music
Hrajete na nějaký hudební nástroj? Na který?
na klavír
Vaše oblíbené jídlo a nápoj jsou?
biftek a chilské Chardonnay



http://old.1000leaders.cz/hledej.asp?S=&stav=18&idZaznam=1006&L=CZ



