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Nabízím dva pohledy na věc a v obou případech je to špatně. Spíše zprávu berme jako námět 
k přemýšlení. 
Nemluví se o tom, ale ví se to, že v určitých exponovaných povoláních (manažeři, advokáti…) 
si vystresovaní a přepracovaní lidé pomáhají jak dovedou a často tou nejjednodušší cestou: 
na všechno se najde ta správná pilulka – na spaní i nespaní, na uvolnění, na veselost i depresi 
ba i na erekci. O pekelnosti této cesty se každý přesvědčí sám. V našem případě by možná 
stačilo, aby si  pan advokát došel do lékárny pro něco, co působí podobně jako extáze – pokud 
ji užíval - a měl by klid od policie i trestního stíhání. V druhém případě se nabízí úvaha o 
nenažraném právníkovi s nadprůměrnými příjmy kterému to bylo málo a k vylepšení příjmů 
využil svých kontaktů získaných při advokátní praxi. 
Každopádně ušetří za obhájce, protože se jako právník zvládne obhajovat sám. 
 
Obchodoval Pitrův advokát s extází? O tom rozhodne soud   
 
Plzeňský deník -12.7.2008, autor: (mv) 
 
Plzeň/ Z obchodu s drogami je podezřelý právník Pavel Šíma (33), dnes již bývalý člen právní 
komise magistrátu města Plzně a také advokát miliardáře na útěku Tomáše Pitra. Krajská 
státní zástupkyně Věra Brázdová potvrdila včera Deníku, že k soudu poslala minulý týden 
obžalobu proti čtyřem lidem pro nedovolené nakládání s omamnými látkami. 
Mluvčí Krajského soudu v Plzni Alexandra Vaňková uvedla, že ve věci už je dokonce 
nařízeno jednání. „Hlavní líčení se čtyřmi lidmi podezřelými z toho, že se podíleli na obchodu 
s drogami, je naplánováno na 13. října,“ informovala mluvčí. 
Pavel Šíma, který byl do právní komise Rady města Plzně navržen plzeňskou ČSSD, už dle 
našich informací na post jejího člena na doporučení svých kolegů ve středu rezignoval. 
Mluvčí magistrátu Zdeňka Kubalová však v pátek sdělila, že oficiální vyjádření primátor na 
stole ještě nemá. 
Obchod s drogami odhalili policisté loni v červnu po půlročním sbírání důkazů. Do Česka 
dorazilo kamionem z Nizozemí na dva tisíce tablet taneční drogy extáze. 
Jak uvedl deník Právo, Advokátní komora bude nyní u Šímy do pravomocného rozhodnutí 
soudu zvažovat pozastavení výkonu advokacie. Svými hlasy o tom rozhodne představenstvo 
Advokátní komory. 
Právníkovo vyjádření se nám včera nepodařilo sehnat. Za obchod s taneční drogou může jít za 
mříže až na patnáct let. 


