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Exkluzivní rozhovor s Vítem Bártou o tom, 
jak loví kmotry, bojuje proti hazardu v Plzni 
a proč kandiduje do poslanecké sněmovny za 
Hnutí Úsvit přímé demokracie. 

Jak bydlí kmotr Jurečko

Roman 
Jurečkostr. 4-5
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Exkluzivní fotografie
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Plzeň Bez cenzury

ane předsedo, je tu teď 
trochu zmatku, za koho 
tedy kandidujete?

VB: Kandiduji jako lídr plzeňské 
kandidátky Hnutí Úsvit přímé de-
mokracie Tomia Okamury, nicmé-
ně stále v barvách strany, jíž jsem 
předsedou, tedy Věcí veřejných. 
Bylo by mi ctí pokračovat v posla-
neckých interpelacích na zastupi-
telstvech města Plzně i kraje, jak 
to koneckonců od svého zahájení 
plzeňské poslanecké mise již mno-
ho měsíců činím. 

● A za co byste se tedy pral  
v barvách Plzně?
VB: Budu prosazovat rychlé ru-
šení hazardu, kterému se místní 
koalice složené z ČSSD a ODS, 
ale i TOP09 vytrvale brání. Budu 
prosazovat zákon umožňující oka-
mžité stažení nelegálních automa-
tů a který se nestihl po rozpuštění 
Sněmovny projednat. A předně 
budu chtít, aby daně z hazardu 
nebyly nadále zdrojem příjmů pro 
sport a další veřejně prospěšné 
aktivity. Toto financování se musí 
oddělit, aby už obce nemusely být 
na příjmech za hazardu závislé 
a aby kmotři nemohli obhajovat 
jeho zachování.  

● Hazard jistě patří mezi problé-
my města i kraje, a i přes sliby 
ODS a ČSSD k jeho omezení ne-
došlo, ale není to pochopitelně 
jediné, co Plzeňany trápí. 
VB: To jistě není. Budu se také 
prát za to, aby stát, kraj i město 
urychleně dostavili západní ob-
chvat Plzně, aby se doprava vy-
hnula centru města. Musí přestat 
výmluvy a přehazování zodpověd-
nosti a předně musí ustat snahy  

o vybudování průtah Roudnou, 
který je zbytečný a nekoncepční.

● Máte pocit, že zbytečné stav-
by jsou plzeňskou výsadou? Co 
máte konkrétně nekoncepčního 
na mysli?
Je určitě skvělé podporovat kul-
turu, ale máte pocit, že si Plzeň 
může dovolit druhé divadlo za 
miliardu? 
Já tedy ne. Chybí koncepčnost 
kroků. Například v roce 2015 si 
město bude moci koupit vodá-
renskou společnost. Co by si teď v 
referendu vybrali občané, drahou 
vodu nebo druhé divadlo? 
Teď naopak hoří, že v celé repub-
lice chybí místa ve školkách pro 
60 tisíc dětí, na Plzeňsku se to 
týká přibližně 1400 dětí a někteří 
rodiče už dokonce a oprávněně 
podávají žaloby na obce. Musí-
me postavit chybějící školky, aby 
kapacitně dostačovaly, a musíme 
uzákonit povinnost, aby obce pro 
děti umístění ve školkách do bu-
doucna zajistily.

● Pane předsedo, vy už delší 
dobu objíždíte Plzeňský kraj  
a setkáváte se s občany na de-
batách. S jakými stížnosti, resp. 
problémy jste se ještě setkal? 
VB: Je toho hodně. Stěžovali si 
mi kupříkladu na katastrofální si-
tuaci ve zdravotnictví na Tachov-

sku, kde lidé musí k lékaři daleko 
dojíždět, na nedostatek práce na 
Domažlicku a dopravní situace  
v Ejpovicích zůstává stále minister-
stvem dopravy nedořešena, a tak 
by se dalo dlouho pokračovat. 
Nicméně poslanec není „jen“ ad-
vokátem občanů vůči starostům, 
primátorům a ministrům, ale i zá-
konodárce ČR. 
Ptal jste se mně, proč jako předse-
da VV jsem se rozhodl spojit síly 
s Okamurovým Hnutím Úsvit 
přímé demokracie. 
Právě proto, že jde o hnutí prosa-
zující přímou volbu poslanců, pro 
politiky závazné občanské celoná-
rodní referendum, či ústavní po-
jistku zakazující vyšší zadlužování 
státu. 

Prostě jde o to být lidem blíž a být 
i odpovědnější.

● Jak vznikl název Úsvit?
VB: Úsvit se hnutí jmenuje po-
dle knihy nezávislého ekonoma 
Pavla Kohouta, který navrhnul 
změny ústavy směrem k přímé 
demokracii. Jedině totiž přímá 
demokracie omezuje moc kmotrů, 
jako je v Plzni Roman Jurečko, 
kteří v zákulisí ovládají politické 
strany. 

● Znamená to, že se k myšlen-
kám Kohouta hlásí Věci veřejné 
i Úsvit?  
VB: Věci veřejné přijaly již v úno-
ru 2013 na své stranické konfe-
renci knihu Úsvit Pavla Kohouta 

prosím, podpořte mne ve vol bách do poslanecké sněmovny
Exkluzivní rozhovor s vítEm Bártou

P

Od státu jsem 
nevzal ani korunu. 
příjmy jsem dal na 

dobročinnost.

■ Vít Bárta, předseda strany Věci veřejné, která dosáhla ve 
volbách 2010 fenomenálního úspěchu. Nyní kandiduje jako lídr 
plzeňské kandidátky Úsvit přímé demokracie.
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Radek Mráz je podnikatel obvi-
něný z půlmiliardového daňové-
ho úniku v souvislosti se záhadně 
zemřelým bezdomovcem Smrad-
lavkou (PBC informovaly). 
Mráz též vykonává funkci ředite-
lem obecně prospěšné společnosti 
Vlaštovka, která je napojena pří-
mo na plzeňského kmotra Petra 
Štrunce.
Mráz je se Štruncem často vídán, 
jak vesele popíjejí v plzeňských 
barech. Oba však tvrdí, že se skoro 
neznají. 
Po vypuknutí skandálu Smradlav- 
ka se Mráz vzdal mandátu radního 
za obvod 1 a odešel z ODS, než se 
případ vyšetří. 
Opustil též několik dozorčích rad 
městských podniků jako Parking 
Plzeň  a Obytná zóna Sylván.  
Zůstává ale zastupitelem a členem 
dozorčí rady nového divadla v Jíz-
decké ulici.

PlzEňští 
kmotři
sEriál (iii. díl)

vlivný exčlen 
plzeňské Ods

radek
mráz

AnketA

Je dostatečně 
řešen problém 
bezdomovců 
v centru plzně? 

hana 
Páníková,
technička

„Není. Je to 
vizitka města 
kultury Plzeň 
2015! Myslím, 
že na bezdo-
movce a cel-
kově pořádek 
ve městě mělo 
více dbát.“

martin 
liška, 

živnostník
„Není. Řešením 
není občany 
bez domova 
posílat za pe-
níze daňových 
poplatníků do 
vězení ale řešit 
situaci kolem 
hazardu a exe- 
kucí.“

Eliška, 
J. tyllová, 

důchodkyně
„Není. Město 
by mělo 
problematiku 
bezdomovců 
řešit systémo-
vě, policie dělá 
pouze nárazo-
vé zátahy, které 
nic neřeší.“

libuše 
lišková, 

důchodkyně
„Podle mne 
není tento 
problém řešen 
vůbec. Vytlačit 
jednorázově 
bezdomovce 
z náměstí  
a centra určitě 
řešení není.“

Reportéři PBC se vydaly do plzeň-
ských ulic zjistit názory občanů. 
Co si o tom myslíte vy? Na-
pište nám svůj názor na adresu: 
info@plzenbezcenzury.cz

inzerce

jako své programové východisko 
pro další prosazování prvků přímé 
demokracie v české ústavě. VV už 
prosadily, především zásluhou mě 
zeny Kateřiny Klasnové, pří-
mou volbu prezidenta. 
Výměnou policejního prezidenta 
a nejvyšší Státní zástupkyně Věci 
veřejné umožnily vyšetřování ko-
rupce v nejvyšších patrech politi-
ky. Co pak bylo před rokem 2010 
představitelné zadržení poslance  
s úplatkem jako v případě hejtma-
na za ČSSD Davida Ratha? 

● Rozvázání rukou policii je jis-
tě pozitivní zpráva pro všechny, 
ale co rozpad VV?
VB: Nechaly jsme se doběhnout 
kmotry ODS a Miroslavem Ka-
louskem, kteří infikovali naše po-
slance. 
Právě zde v Plzni se poslanec 
Jaroslav Škárka nechal kou-
pit kmotrem Jurečkem a spolu  
s poslankyní Kristýnou Kočí mě 
obvinili z korupce. Škárka tak uči-
nil poté, co Jurečko se svým před-
sedou plzeňské ODS ministrem 
spravedlnosti Jiřím Pospíšilem 
po mně jako ministru dopravy 

žádali zachování plzeňského šéfa 
ředitelství silnic a dálnic. Prostě 
chtěli, abych nestrkal nos do jimi 
řízené výstavby silnic v Plzeňském 
kraji. Říkám to proto, že bez ohle-
du na prokázání křivé výpovědi 
Škárky u soudu, bez ohledu na 
prokázání toho, jak Jurečko zavle-
kl do VV své dva spolužáky a šta-
mgasta ze své restaurace. 
Bez ohledu na hromadu důkazů 
očisťující mě ze všech nařčení. 
Jedno obvinění však nelze vyvrátit 
a je třeba se za něj nejen omlou-
vat, ale především chybu napravit. 
Tou chybou je selhání poslanců 
VV, kteří se nechali těmito kmotry 
koupit.

● Není na místě ptát se, zda se 
selhání nebude opakovat?
VB: Určitě je logickou otázkou 
voliče zda se, v případě, že mi dá 
hlas, nebude opakovat další Pe-
ake, Kočí či Škárka? Právě pro-
to VV místo rozdrobení sil mezi 
malé politické strany nabídli své 
politiky na kandidátky Úsvitu, s 
nímž nás spojuje program přímé 
demokracie Pavla Kohouta. 
Poslanci Hnutí nechtějí vládnout, 

ale chtějí především změnit ústa-
vu směrem k přímé volbě po-
slanců a k závaznému referendu. 
Mohu slíbit, že pak už Jurečko 
žádné své kamarády do VV nedo-
stane, protože jen občané rozhod-
nou o tom, kdo konkrétně je bude 
ve sněmovně zastupovat. 

Žádný Háva s Kalouskem, ODS 
ani ČSSD nerozkradou České lesy 
církevními restitucemi, protože ná-
rodní referendum občanů by tomu 
zabránilo. Pak doufám, že politici 
z VV v dalších volbách s přímou 
volbou poslanců uspějí sami. 

● Máte ještě nějaký důvod, proč 
by volič měl hodit hlas do urny 
právě Úsvitu?
VB: Určitě mám jeden veliký. 
Výše daní. Nebýt Věcí veřejných, 

tak tu Kalousek s Nečasem pro-
sadili v roce 2011 při jednání  
o důchodové reformě dokonce 
20% DPH. Zvýšení daní hrozí ne-
jen od všech levicových stran, ale 
také od Koalice ČSSD a TOP09, 
která reálně hrozí. 
Poslanci Hnutí Úsvit příméde-
mokracie se jasně zavazují, že pro 
žádné zvýšení daní hlasovat nebu-
dou, a jsme tak jsme jedinou silou, 
která může zastavit další propad 
konkurenceschopnosti ČR pod tí-
hou zvyšování daní.

● Co vlastně v současnosti dě-
láte jakožto exposlanec. Nebu-
dou Vám chybět příjmy?
VB: Během poslancování jsem 
si od státu nevzal ani korunu, 
naopak všechny své příjmy jsem 
věnoval na dobročinné účely. Se-
znam obdarovaných organizací 
naleznete na mých internetových 
stránkách www.vitbarta.cz. 
Z ekonomického hlediska jsem 
tedy zcela zajištěn. Jinak v sou-
časnosti dál bojuji proti kmotrům, 
provozuji politickou kavárnu a vy-
dávám časopis. Prostě se nevzdá-
vám.

prosím, podpořte mne ve vol bách do poslanecké sněmovny

nebýt věcí veřejných, 
tak tu Kalousek 

prosadil dpH ve výši 
20% u dávno

páteční káva s vítem Bártou
● debata s pavlem Kohoutem, autorem knihy Úsvit, 

která byla inspirací Hnutí Úsvit Tomia Okamury 
● Kdy: 4. října od 17 h

Politická kavárna 
(Pražská 12)

Plzeň Bez cenzury

peTice 
za zrušení 
hazardu

● viz strana 7 ● 
Hlaste se v kavárně 
partie  (pražská 12)
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Bezdomovec ležící na 
lavičce v centru Plzně.
Fotografii poslala čtenář-
ka Alena 
Procházková. 
Získává tak 
za odměnu 
Rundův 
vetrník.

vyfoť své město a získEJ 
oBlíBEný rundův větrník

ČtEnář rEPortér

posílejte fotografie na adresu info@plzenbezcentury.cz. 
cena k vyzvednutí v politické kavárně partie, pražská 12

áběry luxusní vily bývalé-
ho číšníka a provozovatele 
veřejných záchodků na pl-

zeňském Náměstí republiky vyrá-
žejí dech. V komplexu, který obývá 
kmotr Roman Jurečko (ODS) s 
přítelkyní a dvěma psy,  je prý 20 
pokojů, bazén, čtyři záchody a tři 
kuchyně. Na umělém trávníku na 
střeše si lze zahrát 
golf. Hned pod 
okny je tenisový 
kurt, na kterém 
může Jurečko do 
libosti trénovat 
loby a falše.
Vilu ve vyhlášené 
částí Plzně Bílá 
hora oficiálně 
užívá jen Jurečkova přítelkyně. 
Komplex má podle odhadů trž-
ní cenu přesahující 30 milionů 
korun. Jurečko si ho  pronajímá 
od jednatele reklamní agentury 
Drakon Jiřího Drachovského, 
který díky Jurečkovi každoročně 
dostává od města velmi lukrativní 
zakázky.

Firma Drakon pro město již po 
několikáté zhotovila výroční zprá-
vu a je podezření, že tato zakázka 
byla předražená. Zařadila se tak 
po bok dalších sporných investic, z 
nichž se Plzeňská teplárenská  
(napojená na Drakon a tiskárnu 
Alfa) bude hojit i na lidech. Což 
už se v podstatě stalo, neboť od 
1. ledna letošního roku Plzeňané 
platí za teplo o závratných 15% víc.

Pozemky pod Jurečkovou vilou 
patří Luboši Grossmannovi, 
spekulantovi s pozemky, spolu-
majitelem tiskárny Alfa (s šéfem 
Plzeňské teplárenské Tomášem 
Drápelou), stíhaného pro pleti-
chy v při veřejné soutěži. Jeho vila 
stojí hned vedle.
Před pár dny Jurečko hlásil po-

divné vloupání do 
svého hnízda. Po-
dle jeho verze se u 
něj pokoušel krást 
mladík, který sou-
sedům tvrdil, že je 
najatý jako sluha.
Jurečko nahlásil, 
že mu mladík zalil 
zahradu, uklidil 

prádlo a smotal vodítka od psů. 
Pak se prý údajný zloděj svalil na 
lehátko a usnul. Do vily tedy ne-
vnikl a ni se o to nepokoušel.
„Přijeli jsme domů a moje part-
nerka vypustila na zahradu psy. 
Ti začali štěkat. Na lehátku tam 
ležel cizí chlap. Okamžitě jsme 
přivolali polici, která ho zadrže-
la,“ popsal okolnosti podivného 
vniknutí na pozemek Jurečko.
Jeho verze o zloději však poněkud 
skřípe. Po zadržení se mladík brá-
nil tvrzením, že si ho Jurečkova 
přítelkyně objednala. Tvrdil, že 
neudělal nic nezákonného a do-
žadoval zaplacení za odvedenou 
práci.
Mladík nebyl pod vlivem alko-
holu ani drog. O své činnosti prý 
předem informoval Jurečkovy 

zloděj

zatímco mnozí plzeňáci marně žebrají 
o práci, kmotr Jurečko se topí v luxusu

 Jak to chodí na radnici. Zleva: Primátor Martin Baxa (ODS), 
kmotr Roman Jurečko (ODS), Jiří Pospíšil (ODS, místoředseda)

tel. č.: 724 286 947

vilu za 30 milionů 
má Jurečko 

od firmy, které 
dohazuje kšefty

Exkluzivní fotografie hnízda

foto měsícE

Viktoria znamená vítězství! Město 
dlouho slibovalo rekonstrukci sta-
dionu ve Štruncových sadech.  
Jedním z návrhů byl i stadion na 
Borských polích, který by vyšel na 
tři miliardy korun.  Dlouhá léta se 
nic nedělo až situace došla tak  
daleko, že se utkání Evropské ligy 
hrály místo v Plzni v Praze, což nás 
fanoušky víc než štvalo. Takže 
došlo i na demonstrace nespokoje-
ných fandů před plzeňskou radni-
cí.  Možná i díky naší podpoře Vik-
torky jsme přispěli k úspěchům  
plzeňského fotbalu.
Velký dík patří především Petru 
Horváthovi a kouči Vrbovi.

Zdeněk Pavel, 
jeden ze skalních fanoušků

Blahopřeji plzeňským sportov-
cům, jak fotbalistům, tak i ho-
kejistům k dosaženému double 
úspěchu. Přeji plzeňským fanouš-
kům, aby i v dalších letech dotáhli, 
prostřednictvím podpory při zápa- 
sech, oba týmy k  dalšímu vítězství.

Vít Bárta, 
předseda strany Věci veřejné

Gratulace k mimořádnému 
úspěchu plzeňské viktorky: 
postupu do ligy mistrů!

ZRundův 
větrník

s hazardem na věčné časy, situace v plzni se nelepší 
peciálně svolaná srpnová 
zastupitelstva jednotlivých 
obvodů ukázala pravou tvář 

hazardní lobby v Plzni. 
Několik měsíců musela koalice 
vzdorovat dotazům občanů i opo-
zičních politiků ohledně omezení 
hazardu. Po rozhodnutí Ústavního 
soudu o tom, že obce smí omezit i 
tzv. VLT automaty, které dříve po-
volovalo a zakazovalo pouze Mini-
sterstvo financí, vládlo očekávání, 
že se něco změní. Bohužel, očeká-
vání bylo marné.

Centrální obvod, ovládaný koali-
cí ODS+ČSSD omezil proti pů-
vodnímu plánu pouze o 6 herních 
míst. Návrh na masivnější regulaci 
hazardu v centru neprošel.
Nejhůře skončil obvod Doubrav-
ka. Občané dostali od  starosty 
Chalupného dárek v podobě 
šesti  nových míst, kde se smí ha-
zard provozovat. Mezi opětovně 
povolenými místy je bowling klub - 
herna - bar Lucerna, který provo-
zuje plzeňský kmotr Petr Štrunc.  
Spekuluje se, že právě Štrunc stojí 

S

 Oslavy 
na Špilce
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zatímco mnozí plzeňáci marně žebrají 
o práci, kmotr Jurečko se topí v luxusu

miChaela 
Horáčková,

učitelka 
mateřské 

školy

nahoRu: 
Bojuje za 
zvýšení počtu 
mateřských 
školek v Plzni.
Má to o to slo-
žitější, že se 
vedení města 
staví k tomuto 
problému 
odtažitě  
a situaci spíše 
komplikuje.

komu se daří, kdo drhne

Plzeňský 
ByromEtr

● Plzeń - Město vypisuje výbě-
rové řízení na právní kancelář, 
zastupují ho ve sporu ohledně ob-
chodního centra Corso na Americ-
ké třídě.  Bude to stát přes milión 
korun právní analýzy a zastupo-
vání. 
● Borský park -  Již  po deváté 
se v Borském parku konalo První 
zvonění, které znamená symbolic-
ký konec prázdnin a začátek školy.
● Plzeň - Stavba nového plzeň-
ského divadla se prodraží nejméně 
o 40 milionů korun. Nebude tedy 
stát 818 milionů korun, ale mini-
málně 860 milionů. Podle někte-
rých odborníků by mohly náklady 
dosáhnou jedné miliardy.

struČně

 Jurečkova vila 
na Bílé hoře

sousedy. Tato fakta vypovídají 
přinejmenším o tom, že  se ve vile 
na Bílé hoře odehrávají divné věci. 
Policie případ uzavřela s tím, že 
jde pouze o přestupek.

Jurečkova bitva s paragrafy ne-
proběhla vždy tak hladce, jako v 
případě výše zmíněného mladíka.  
Jurečko dostal podmínku za útok 
na veřejného činitele, byl potres-

tán obecně prospěšnými pracemi 
za poškozování cizí věci. V roce 
2002 dostal za řízení pod vlivem 
alkoholu pokutu 15 tisíc korun a 
zákaz řízení na dobu 10 měsíců. 
Jurečko ale tento zákaz nere-
spektoval a byl odsouzen k pokutě 
30 000 Kč a dvěma létům zákazu 
řízení. 
Jeho pokus o studium na práv-
nické fakulty v Plzni skončil na-
prostým krachem. Byl přijat až 

na odvolání v době, kdy zde učil 
jeho spojenec Jiří Pospíšil (nyní 
exministr spravedlnosti). Údaje o 
jeho přijímacích testech byly skar-
továny nařízením bývalého děka-
na Milana Kindla.

Jiří 
StRoBaCh,

starosta 
Měst. obv. 1 

(ODS)

Dolů: 
Na posledním 
zastupitel-
stvu obvodu 
předložil návrh 
na navýšení 
počtu heren. 
Naoko se 
přitom snaží 
předstírat, že 
by nejraději 
počet heren 
snížit.

Roman 
Jurečko

tresty

Věci Veřejné usilují v Plzni 
o důsledné přetrhání vazeb 

kmotrů na politiku.

naše řešení

s hazardem na věčné časy, situace v plzni se nelepší 
za hazardním podsvětém v Plzni. 
Vedení města i obvodů tvrdí, že se 
bez přísunu peněz z hazardu neo-
bejdou. Například místostarosta 
obvodu 3 pan Neubauer (ČSSD) 
dokonce hrozí zvýšením jízdeného. 
Přímy z hazardu tvoří mohde až 
třetinu rozpočtu! Přitom by stačilo 
je lépe přerozdělovat peníze z měs-
ta do obvodů. Před řadou let byly 
výnosy z heren velmi malé a rozpo-
čty se sestavovaly. 
Máme před řadou voleb. Vedení 
města sice pod tlakem opozice a 

občanů  schválilo obecně závaznou 
vyhlášku o regulaci hazardu, ale 
situace se nelepší. Je tu jen určitá 
naděje, že by mělo by zaniknout 90 
heren. 
Zcela zmizet by měla kasina na 
náměstí Republiky. V Huso-
vě, Tylově a Kollárově ulici by 
měla zůstat jen jedna. 
Otázkou ovšem je, jak to vše na-
konec dopadne. Vyhláška je první 
krok, poté nastupuje Ministerstvo 
financí, které bude s jednotlivými 
provozovateli vyvolávat správní ří-

zení na odejmutí licence. A budou 
odvolání. Vše by se mělo teoretic-
ky stihnout do konce tohoto roku, 
ovšem vzhledem k tomu, že tako-
vých řízení se předpokládá v celé 
republice až 100 tisíc, lze jen těžko 
odhadnout, jak to vše nakonec do-
padne. 

 Koláž: Lukáš Sobek

Jsme pro úplné zrušení míst, 
na kterých je dosud povoleno 

hazard provozovat.

naše řešení
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miroslav holub
* 13. 9. 1923 Plzeň , † 14. 7. 1998 
Praha. Básník, vědec v oboru 
imunologie. Jeho dílo (cca 20 sbí-
rek) bylo přeloženo do 16 jazyků. 
 
martin straka
* 3. 9. 1972 Plzeň. Jeden z nejlep-
ších českých hokejistů všech dob. 
Majitel a hráč plzeňských indiánů. 
Olympijský vítěz z Nagana, mistr 
světa, vítěz Stanley cupu (2x).

září

miroslav 
holub, 
básník

martin 
straka, 

hokejista 

autor uveřejněného dopisu 
dostane Jurečkovu rakvičku  
v polititické kavárně 
Partie (Pražská 12)

vážená redakce, 
Příspěvek do konečně normálních 
novin “Plzeň bez cenzury”
Nechvalně známý odpadlík ze 
strany Věci veřejné, pan Škárka, 
má jak známo svého psího mi-
láčka, kterému často věnuje větší 
péči, nežli výkonu svého posla-
neckého mandátu a provozu své 
plzeňské poslanecké kanceláře.
Doporučoval bych paní Peake, 
aby si také pořídila pejska, pro-
tože po ní brzo ani pes neštěkne. 
Sna i ona pak konečně pochopí, že 
lepší je mít psa – než dělat politiku 
“pod psa”!

S pozdravem Za Plzeň bez mod-
rých ptáků Krátký Jiří

výroČí

doPisy

Jurečkova 
rakvička

inzerce

Školka, v níž působí manželka 
starosty, prý dostala tučnou 
dotaci přes půl miliónu korun

 materiálů, které jsme 
získali, vyplývají velmi 
zajímavé informace o 

vztahu mezi Dobrovolnickou 
Regionální Agenturou DoRa, 
která mimo jiné supluje i úlohu 
školky (hlídá děti za penze) a ve-
dením plzeňského městského ob-
vodu 1. 
Mezi osazenstvem školky bychom 
totiž našli i Mgr. Ilonu Brab-
covou, manželku starosty MO 1, 
Mgr. Miroslava Brabce, která 
tam dělá manažerku. 
Přesto, že se agentura DoRA hlásí 
k tomu, že „dobrovolnictví je čin-
nost, kterou konáme ve prospěch 
druhých, ve svém volném čase a 
bez nároku na finanční odmě-
nu“, tak právě na mzdách vypla-
tila svým zaměstnancům podle 
dostupných dokumentů 513 796 
Kč. Jak však agentura k těmto pe-
nízům přišla? 
Dne 18. 6. 2013 Městský obvod 
1 schválil udělení dotace ve výši 
504 000 Kč, která měly být vyu-
žita pouze a výhradně na mzdy 
pedagogických pracovníků agen-
tury DoRA a také na nejrůznější 
pomůcky nutné pro provoz této 
agentury. 
Výdaje za pomůcky však s horent-
ní sumou vynaloženou na mzdy 
nejsou vůbec srovnatelné. 
I přes poněkud svérázné finanční 
hospodaření je rozpočet školky 
dokonce v plusu s pěkným výděl-
kem 10 193.74 Kč. 
Samozřejmě má na tom, že je 
agentury v zisku, významný podíl 

Zastupitelé Městského obvodu 1 se pohádali kvůli podivné dotaci pro 
agenturu DoRa, v níž dělá manažerku manželka starosty Brabce.

i fakt, že rodiče zde musí platit 
školné ve výši 3 000 Kč. V době, 
kdy mají plzeňští občané čím dál 
více hlouběji do kapsy, se rozhod-
ně nejedná o zcela zanedbatelnou 
částku rodinného rozpočtu. 
Že tento „vstřícný krok“ vedení 
Městského obvodu 1 v čele se sta-
rostou Miroslavem Brabcem 
rozhodně není ojedinělý, dokládá 
mimo jiné i hádka mezi samotný-
mi zastupiteli Městského obvodu 
1 pány Václavem Heřmanem 
a Jindřichem Krislem. Právě 

Václav Heřman při ostré slovní 
přestřelce na zastupitelstvu Měst-
ského obbvodu 1 tvrdil, že tato 
událost (štědrá dotace) rozhodně 
nebyla jediným „zvláštním“ kro-
kem, který byl v souvislosti s rá-
doby neziskovou agenturou DoRA 
učiněn. 
Podle pana Heřmana postupuje 
Městsků obvod k agentuře Dora 
velmi nadstandartně a dotace 
převyšující půl milónů korun na 
mzdy a pomlcky by mohla být jen 
špičkou ledovce (al).

Věci Veřejné budou usilovat 
o více peněz do mateřských 

školek. Považují je za základ. 

naše řešení

ěsto, které je tak štědré v 
otázce investic, je, co se týče 

školek více než striktní. 
“Město je schopno nalézt během 
jednoho dne 30 milionů na do-
stavbu stadionu ve Štruncových 
sadech, ale na školku za 20 mi-
lionů nemá dostatek finančních 
prostředků iž několik let,” poza-
stavil se nad prioritami města Vít 
Bárta.
80. školka na Mikulášském ná-
městí, za kterou město zaplatilo 
již na 70 milionů, bude zavřena z 
hygienických důvodů. 
“Ve školce na Mikulášském ná-
městí jsem začínala, je smutné, 
že v době potřeby většího množ-
ství míst, než mohou školky na-
bídnout, dochází k jejich rušení,” 

posteskla si bývalá učitelka Mi-
chaela Horáčková. Starostovi 
Lubomíru Achenbrenerovi se 
podařilo získat pro obvod třetinu 
financí na výstavbu nové školky. 
Jedna třetina nákladů na stavbu 
nové školky bude dočasně pokry-
ta z městského rozpočtu, obvod ji 
však bude muset splatit do roku 
2014.
Bývalá učitelka mateřské školy na-
vrhuje využití venkovské kulturní 
památky, usedlosti v Plzni, což je 
trend ve vyspělých zemích.

Město zanedbává školky, 
i když peníze na ně jsou
M

Z

páteční káva s vítem Bártou

Politická kavárna 
(Pražská 12)

● Kdy: 20. 9., 17 h, téma: nedostatek školek v plzni 
● Kdy: 27. 9., 17 h, téma: debata vít Bárta 

a John Bock- Jiří pospíšil - Česká a plzeňská Justice
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Bezdomovce může 
vyřešit speciální tým

asistentka, 
věci veřejné

lucie 
šrailová

S vysokou koncentrací bezdomov-
ců přímo v centru města se potýká 
nejen Plzeň. V Plzni je je však tato 
problematika řešena pouze nára-
zovými zásahy Městské policie.
Množství bezdomovců na náměs-
tí, v parcích U strouhy či v Sadech, 
mnohdy namol opilých, určitě ne-
jsou žádanou společností ani dob-
rou vizitkou města v očích turistů, 
které se město snaží přilákat na 
titul Evropské hlavní město kul-
tury 2015. 
Přítomnost bezdomovců v centru 
záleží na podmínkách, které jim 
poskytne v první řadě stát, v dru-
hé pak město.
Bylo by vhodné vyčlenit z počet-
ného týmu městských policistů 
specializovanou skupinku, která 
by se pohybovala v centru měs-
ta, průběžně dohlížela na situaci  
a řešila ji.

inzerce

GlOSA

Svým podpisem stvrzuji, že si nepřeji aby byl v Plzni provozován tak obrovský počet heren mající následně přímý dopad na kriminali-
tu v tomto evropském městě kultury, kdy následné náklady na léčbu závislých na automatech a trestní řízení spojené s jejich trestnou 
činností pak mnohonásobně převyšuje příjmy z hazardu.

petice věcí veřeJnÝcH 
za zrušení a omezení hazardu v plzni

Jméno a příjmení Datum narození Trvalé bydliště Podpis

Podepsanou petici přineste 
do kavárny Partie (Pražská 2)

nezapomeňte!
Plzeň Bez cenzury

50%
Čssd

50%
ods

Koalice ODS a ČSSD, 
dvou protichůdných ideolií, 
popírá samotnou podstatu 

demokracie 
a je podvodem na voličích. 

setkávání v kavárně partie 
Ačkoliv byly prázdniny, tradičně páteční debaty v 
politické kavárně Partie s Vítem Bártou se účast-
nilo několik desítek Plzeňanů. Preference jednotli-
vých stran, politické sliby politiků, daně či kandida-
tura Víta Bárty, tyto otázky a mnoho dalších byly 
součástí živé diskuse.
Občany zajímalo, v jaké fázi je vyšetřování přípa-
du zemřelého bezdomovce Smradlavky (PBC in-
formovaly), který měl údajně vazby na vlivné členy 
místní ODS a byl zneužíván jako tzv. bílý kůň při 
nákupu pohonných hmot a dalšího zboží. 

 Vít Bárta (na schodech) 
přichází na setkání s občany

30. srpna, 17 h

primátor Baxa lže, rozčiloval 
se na radnici jeho předchůdce
Ostrá debata se strhla na jednání 
zastupitelstva města Plzně dne 5. 9. 
Bývalý primátor Plzně a nynější 
zastupitel Pavel Rödl se ostře 
ohradil proti nepravdivému výro-
ku stávajícího primátora Marti-
na Baxy (ODS) o prodeji městské 
společnosti Plzeňská teplárenská-
do soukromých rukou. Primátor 
Baxa pro média tvrdil, že se o pro-
deji této klíčové plzeňské společ-
nosti nikdy nejednalo.
Podle Pavla Rödla to ale není 
pravda. „V roce 2010, kdy skonči-
la smlouva se Sokolovskou uhel-
nou, byl vyvinut značný tlak ur-
čitých skupin na prodej Plzeňské 
teplárenské soukromé společnosti 
EHP,” uvedl na zastupiteltvu bý-
valý primátor Pavel Rödl.
Primátora Baxy se zastal předseda 
představenstva Plzeňské tepláren-
ské Roman Jurečko.
Na stranu Pavla Rödla se přiklo-
nil i politický matador Vladimír 

Duchek, v té době ekonomický 
náměstek primátora. 
„Na jaře 2010 bylo na program 
jednání zastupitelstva ve věci 
hlednání strategického partnera,” 
uvedl zastupitel Vladimír Duchek.

 Nakreslil:
Štěpán Mareš 

Velmi ostrý střet na primátorů posledním jednání zastupitelstva města 
ukázal, že výroky současného vedení je třeba brát s rezervou. 

Plzeňská teplárenská musí 
zůstat v rukou města, ale je 
třeba vyměnit její vedení.

naše řešení



tajné zákulisí
magistrátu

co se nikdy nemělo dostat ven

 Plzeňský kmotr Petr Štrunc opustil potápějící se 
loď ODS. Odůvodnil to tím, že se teď 
bude věnovat podnikání a nechce, 
aby byl obviňován z politických 
pletich. Štrunc má pověst člověka, 
který podnikání  s politikou těsně 
propojuje. Teď se chce věnovat ob-
chodnímu centru Galerie Slovany, 
které loni koupil. 

skandály zmítaný Štrunc 
odešel z potápějící se Ods

z Ods vystoupil exprimátor 
plzně zdeněk prosek. na 
protest proti politice strany

 vyluštěnou křížovku přineste do politické kavárny Partie, za správnou 
tajenku dostanete zdarma mimořádně chutný zákusek Jurečkovu rakvičku.

www.vitbarta.cz

Telefon redakce: 724 286 947  |  info@plzenbezcenzury.cz  |  KvěTen 2013 
Plzeň Bez cenzury

100.000 
čtenářů

Petr
Štrunc

 Exprimátor Plzně a zakladatel místní 
ODS Zdeněk Prosek v srpnu vystou-
pil ze strany. Jako důvod tohoto závaž-
ného označil odklon strany od původ-
ního programu. Uvítal by prý návrat 
Václava Klause do politiky. Během 
sametové revoluce 1989 spoluzakládal 
v Plzni Občanské fórum.

 Když byl v pořadu Hydepark na 
ČT hostem Vít Bárta (VV), zavolal 
tam jako divák kmotr Roman Jureč-
ko (ODS). Tento překvapivě aktivní 
přístup způsobila Bártova věta, že po 
něm Jurečko žádal výměnu krajské-
ho ředitele Ředitelství silnic a dálnic.

křížovka s taJEnkou o cEny

Příští Číslo: 7. říJna 2013Plzeň Bez cenzury
Když nás nenajdete ve schránce, volejte hned na tel. číslo 724 286 947 (Lucie)

 Správné řešení přineste do politic-
ké kavárny Partie (Pražská 12). Autoři 
správných odpovědí dostanou zdarma 
velmi chutný zákusek zvaný „Baxova 
trubička“.

Baxova 

trubička
kam ji 

položíte, 
tam leží

naJdi      rozdíl mEzi oBrázky

Jiří pospíšil teď čelí podobné 
kauze jako rath, který je 
už více než rok ve vazbě
 Předseda regionálního sdružení 
ODS Jiří Pospíšil je zkoumán sou-
dem kvůli údajně nevýhodné koupi 
ruiny ve Vydnavě. Stát prý nevý-
hodnou koupí budoucího vězení 
pro devianty přišel o 29 milionů 
korun. Peníze prý navíc inkasovala 
byla firma s nejasnou vlastnickou 
strukturou. Budova byla prodána před pěti lety, 
ale dodnes chátrá. Případ vykazuje podobné rysy  
s kauzou poslance Davida Ratha (údajné předraže-
ní zámku Buštěhrad), který už je přes rok ve vazbě.

1

Zdeněk 
Prosek

Jiří 
Pospíšil

Roman 
Jurečko

Jak volal Jurečko do televize 
kvůli Bártovi a všechno popletl 


