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Kateřina Klasnová před volební bitvou
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 Kateřina Klasnová
s manželem Vítem Bártou

Bývalý šéf
teplárenské
o temném
zákulisí firmy
Jan Sazama,
Bývalý předseda
dozorčí rady
Plzeňské teplárenské. Kandiduje na
Plzeňsku za Úsvit.
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Pospíšil na
právech:
Zametání
a podrazy

čtěte na str. 2 - 3

Koště je víc
než paragraf

 Zleva: Práva,
koště, Pospíšil
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Pavel Kohout: Chyba není
v jedincích, ale v systému

Úvodník
Vít
Bárta
Věci veřejné,
předseda

Rozhovor s vizionářem

Když Pražák
sleze z hrušky

J

sem Pražák jako poleno.
A také se mě mnohokráte
řada lidí ptala proč kandiduji v Plzeňském kraji.
Nezastíral jsem, že je to kvůli Pospíšilovi a jeho kmotrovi Jurečkovi, jež se podíleli na poškození
Věcí veřejných.
Dnes však už vím, že kmotři jsou
problém mnohem hlubší než politické vazby, podrazy, loutkovodiči
a poslušní politici.
Je to o pavučinách vztahů. O znechucených starostech obcí, kteří
udržují vztahy s „bossy“, aby
to u nich ve vsi aspoň trochu
fungovalo. O městě Plzeň,
kde se nesmyslně utrácí
a vydělávají firmy na dalekém Kypru.
Začal jsem se zlostí u těch, kteří
chtěli bez skrupulí zlikvidovat mě,
ale dnes je mi jasné, že to nestačí.
Jediná cesta je zlikvidovat systém.
Kmotrovský systém, který není
postavený shora, ale vyrůstá z nejnižších pater. Proto Úsvit, proto
kraj a obce, od kořenů hnusné mafie, která se neštítí ničeho.
Když bude politik odvolatelný, nebudou kmotři, mít referenda nebyly by církevní restituce, mít trestní
odpovědnost politiků méně by se
kradlo. Mám nadále domov v Praze.
Bydlím však i na Babylonu, abych
to měl blíž k hrdým Chodům Prý
volí vždy jen Choda. A Pražáci nemohou v kraji uspět. Prosím zkuste
mi uvěřit, že jsem slezl z hrušky,
jsem poučen a moje osobní zkušenost s hnusnou mafií je zárukou, že
neuhnu.
Vít Bárta

Pavel Kouhout představuje svůj recept na spravedlivou společnost. Jeho kniha Úsvit dala základ ideím
stejnojmenného hnutí Tomia Okamury. Ztotožňuje se
s nimi i volební lídr plzeňského kraje Vít Bárta.
P BC Proč jste napsal Úsvit?
Protože za dlouhou dobu, po kterou jsem působil v soukromé sféře, ale i jako poradce v různých
komisích a institucích, jsem došel
k závěru, že chyba není v jedincích, ale v systému. Ten jen potřeba změnit.
P BC Co je onou podstatou
vámi navrhované změny?
V prvé řadě je to přímá volba poslanců. Volič volí přímo
kandidáta, který může, ale
také nemusí být ve straně.
Tato změna vede k vyšší odpovědnosti jedinců.
Volených politiků i voličů.
Druhou věcí je přechod na
prezidentský systém: prezident
zároveň předsedou vlády. Odpadají tak vládní krize a spočítejte
si, kolik jsme jich tu po revoluci
měli. Vlády byly paralyzovány žabomyšími spory. Konečně, třetí
věcí je posílení přímé demokracie
o možnost odvolávat politiky pomocí referend. Aby neměli čtyři
roky prázdnin, aby stále nad sebou cítili Damoklův meč.
P BC Jak si představujete toto
odvolávání politiků v praxi?
Odvolávání referendem pro nás
není úplně standardní prvek.
Většinou ale politik odstoupí „ze
zdravotních důvodů“ ještě před
hlasováním, aby se vyhnul ostudě.
P BC Může to být zneužíváno?
Politik se může pochopitelně veřejně obhájit. Možnost odvolání

Volte číslo
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není trestem politické smrti. Odvolávání politiků je možné třeba i v Kanadě nebo některých
kantonech Švýcarska. Využívají
se zřídka, jde spíše o preventivní
systémové opatření. V USA lze
odvolat i starostu nebo člena státního zastupitelského sboru. Odvo-

Pořadí na kandidátkách je korupce.
V TOP 09 se prý za
1. místo platí 50 tisíc.

Kdo je Pavel Kohout

Člen Národné ekonomické rady
vlády (VERV). Poradce českých ministrů financí. Autor
knihy Úsvit, naučné literatury,
mimo jiné Učebnice finanční
gramotnosti.

lávacích referend na této úrovni se
v USA konají stovky ročně.
P BC Ve vaší knize píšete také
o otevřených kandidátkách,
jaká je jejich výhoda?
Náš systém s takzvanými uzavřenými kandidátkami funguje třeba ve Španělsku, v Turecku,
v Srbsku a Ukrajině, prostě
v zemích, které mají kvalitu veřejné správy ne úplně nejlepší. Také
byl typický pro první italskou republiku (1945-1993), která byla
typická politickou nestabilitou
a růstem vlivu mafie. K tomu existuje alternativa otevřených kandidátek podle švýcarského nebo
švédského modelu. Švýcarsko
mělo za posledních 100 let koaliční vládu a volby jsou tam založeny

výhradně na kroužkování. U nás
je kroužkování doplňkové a prakticky bezvýznamné. Ve Švédsku
člověk může dokonce volit politiky
z více politických stran najednou.
Pořadí na kandidátkách je korupce sama o sobě. Je potřeba odstranit jeho význam. Třeba u Zemanovců se kvůli tomu nedávno
poprali. U TOP09 se zase údajně
kupuje první místo za 50 tisíc korun, ale nechce se mi věřit, že by
P BC skutečně bylo tak levné.
Váš vztah k Vítu Bártovi?
Nikdy jsem se netajil, že k panu
Bártovi mám respekt. Byl na něj
provedený mediální atentát z různých sestřihaných záznamů a podobně. Viděl jsem ho při práci na
ministerstvu dopravy a to je něco
jiného, než když si o někom čtete v novinách nebo slyšíte něco
v rádiu. Podotýkám, že od něho
nepobírám honoráře za poradenství nebo něco podobného.

tom, že nekandidujete spolu a naznačovala trhlinu ve
vašem vztahu. Jak je to tedy
doopravdy?
Odmítla jsem kandidovat za Úsvit
a z rozhodnutí vedení strany
(v němž nejsem) nejdou Věci Veřejné do voleb samostatně. Roky
jsem jim věrná a tak jsem kandidovat nemohla. To je má politická
volba a nemá to nic společného
s osobní volbou mého životního
partnera. Doma vše klape.
P BC Váš manžel je velmi vy-

tížen. Podílí se na kampani
Úsvitu, kandiduje a několikrát týdně objíždí kraj a debatuje s občany. Vídáte se
vůbec?
Je vytížen už roky úplně stejně.
Vídáme se pozdě v noci a ráno,
někdy mu stihnu udělat i snídani.
P BC Sněmovna se rozpustila
v srpnu. Jak si teď užíváte
volna?
Režim volnější mám, ale úplným
volnem to rozhodně nazvat nelze.
Nejvíc času opět trávím prací

Rozhovor s krásnou Kateřino
Exkluzivně

Kateřina Klasnová poskytla
PBC exkluzivní rozhovor o tom,
proč a koho bude volit Plzni.
P BC Už jste si vyřídila voličský
průkaz, abyste mohla volit
mimo své bydliště?
Ano. Možná to škarohlídy překvapí, ale budu v Plzni volit lídra
Úsvitu a předsedu Věcí veřejných,
Víta Bártu.
P BC Média se dost vozila po
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Klasnová: Stojím pevně
Volte číslo
za svým manželem
Příběh lásky na druhý pohled
Velký svět začala Kateřina Klasnová poznávat až se svým
budoucím manželem Vítem Bártou. Díky kterému poprvé
ochutnala míchaný drink a později se mohla po jeho boku
kochat třeba hvězdným nebem v africké Tanzanii.
Vzali se v létě 2010 po osmi letech
společného života. Poprvé ho poznala jako šestnáctiletá studentka elektrotechnické průmyslovky
na brigádě ve Státní opeře. O tři
roky starší Vít Bárta tam se svou
agenturou zajišťoval pořadatelský
servis.

Rebelka
„Každý jsme v té době byli úplně
jinde. Já jsem jako rebelka chodila na rockové a punkové koncerty, Vítek byl cílevědomý student
a podnikatel. Jednou jsme spolu
zašli na diskotéku a tím to zhaslo,“ vzpomíná Kateřina.
Znovu se potkali až za deset let,
kdy Kateřina končila studia
religionistiky a na brigádě byla
v obchodním centru v Letňanech.
„Měla jsem na něho haló efekt
jako na člověka, který vám na
první pohled moc nesedne. Byl
přísný a ne vždy příjemný. Pak
jsem byla překvapená, jaký je citlivý a chytrý. “
Svého partnera k obcházení památek nejdřív trochu nutila, ale
nakonec se role obrátily.
„Vítek měl k pěší turistice nechuť a vždycky mu trvalo, než se
rozhýbal. Teď už by stejně jako
já nejradši vymetl každý kostel
a galerii. Když jsme byli poprvé
v Benátkách, málem jsem ho na
věž na náměstí svatého Marka
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 S manželem Vítkem.

tlačila, jenže při poslední návštěvě už mě k výstupu přesvědčoval
on.“
Kateřina má dva pejsky: Berušku
a Armiho (rasa Parson Russel
teriér).
„Nějak jsme naše dva pejsky neuhlídali a bylo z toho šest štěňat.
Když jsme zjistili, že je Beruška březí, nakoupila jsem hromadu literatury. Nakonec jsem šla k veterináři a ten, když viděl, jak mám
oči navrch hlavy, řekl, ať už se neděsím a jenom si to užívám. Stalo
se to na Štěpána, Vítek studoval
medicínu, takže se postaral o pupeční šňůry, akorát si dal po každém štěňátku panáka, zatímco já
jsem se třásla, abych je nemusela
oživovat,“ vzpomíná na zážitek,
který by si nakonec ráda už jako
zkušená pejskařka zopakovala.

Podpora

 Na výletě se svými teriéry

Když je čas venčení, vezme psy
a na kole s nimi vyrazí třeba na
Letnou. K jinému sportu, než je
jezdectví, se snažila inspirovat
i svého manžela. „Už jsem ho dostala na kolo a koupila jsem mu
kolečkové brusle. Pokus jsme učinili asi třikrát, ale vždycky říkal,
že ho bolí nohy…“
Kateřina, která byla poslankyní,
drží manželovi při volbách palce
a je moc zvědavá, jak dopadnou.
S použítím textu z deníku Právo

Beruškou a Armim.

řinou: Jak chci v Plzni slavit vítězství
v komunální politice. Jsem zastupitelkou Prahy 1 už druhé volební
období. Jedním z největších témat
je teď boj za dodržování nočního
klidu a za nerušený spánek obyvatel Prahy 1. Platí tady nejvyšší
nájmy v republice a přitom jim
pod okny vyřvávají opilí turisté,
píchají si drogy narkomani apod.
Stačilo by jediné - dodržovat zákony a zajistit, aby policie důsledně
výtržníky pokutovala. Zní to jednoduše, že? A přesto nájemníci už
roky nespí.
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P BC Co vaše akademická dráha, neuvažovala jste o přednášení na fakultě?
Dnes to není na pořadu dne. Jsem
už v politice dlouho a asi by mi,
právě ta komunální, chyběla.
Pravdou je, že se mi podařilo ve
sněmovně leccos prosadit. Majstrštykem bylo zrušení doživotní imunity poslanců, senátorů
a ústavních soudců, o něž se marně pokoušela sněmovna posledních 20 let. Asi nebyli předchozí
předkladatelé tak důslední jako

já (smích). Podařilo se zdanit poslanecké náhrady, po celou dobu
jsem věnovala na charitu měsíčně 20 tisíc Kč. Zamezila jsem
proplácení vnitrostátních letenek
a jízdnému pro poslance zdarma.
Církevní restituce, jak je schválila
ODS a TOP 09, jsou samozřejmě
průšvih, ale i díky mému vyjednávání se snížila částka o 20 miliard
Kč. Tím vším chci říct, že bych i na
celostátním poli měla na co navázat. A ta zmíněná komunální politika v Praze 1 je má dlouholetá srdeč-

ní záležitost. Zůstanu v politické
praxi, nikoli v teologické teorii.
P BC Už víte, kde budete v sobotu 26. října ve 14 h?
Budu v Plzni volit, tak by bylo hezké, kdybychom mohli v Plzni i slavit. Na oběd bych šla s manželem
ráda do mé oblíbené restaurace
Gargano a na drink pak do Zapa
Baru, protože známe jeho majitele a pobočku v Českém Krumlově a tu si nemůžeme vynachválit.
Snad to tedy bude koktejl na radost, a ne na žal.
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Co musíte vědět, Pospíšil na prá
než půjdete volit:
Volte číslo

1. Kroužkujte! 17

Kroužkujte lídra. Vypovídá to o jeho oblibě. Můžete
upřednostnit nejvýše 4 kandidáty z jedné strany - a to zakroužkováním jejich pořadového čísla. V případě, že tak učiní u více
kandidátů, k přednostním hlasům se nepřihlíží a hlasovací lístek se
počítá k dobru celé příslušné kandidátky.
nou voličský průkaz čtyři dny
před volbami na obecním úřadě.

5. Kdy vám mohou pomoci

2. Kdy k volbám

Volební místnosti se otevřou v
pátek 25. 10. úderem 14 h a
uzavřou v deset hodin večer.
V sobotu 26. 10. bude možné
volit od 8 do 14 h odpoledne
téhož dne.

3 Když zapomenete lístky

Když nedostanete volební lístky
domů nevadí! Volební komise má
povinnost vám je vydat ve volební místnosti. Nezapomeňte na
občanský průkaz.

4. Když budete jinde

Nebudete volit v místě bydliště?
Nezapomeňte si proto vyzved-

Anketa

Volič musí připravit lístek sám
a to ve vyhrazeném prostoru. Jedinou výjimkou jsou případy, kdy
daná osoba - kvůli fyzické vadě
nebo z důvodu neschopnosti číst
nebo psát - toho není schopna.
V tom případě může pomoci další volič. Přítomnost člena volební
komise je i tak zakázaná.

6. Kdy přijdou za Vámi

Když nemůžete ze závažných důvodů do volební místnosti osobně
(invalidé, starší voliči atd.) Volební komise pošle na žádost dva své
členy s mobilní volební schránkou.

7. Lístek jen s obálkou

Volič může do obálky vložit pouze jediný hlasovací lístek (ať už se
jedná o stranu, hnutí či koalici).
V případě, že se jich v obálce objeví více, je voličův hlas neplatný.
Neplatí ani lístek vhozený do urny
bez obálky.
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Koho určitě nebudete
volit v těchto volbách?
Lenka
Minaříková,
studentka
„V následujících volbách
určitě nebudu
volit stranu
KSČM, ČSSD,
ODS.“
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Lucie
Beranová,
krupiérka
„Nebudu volit
ODS a TOP09.
Pravice by
měla být v opozici. Budu volit
konkurenci.“

Martin
Koldovský,
elektromechanik
„Knížata, Kalousky, Jurečky,
Sobotky a další
Držáky. Dejme
šanci JINÝM
lidem.“

Tereza
Hálová,
studentka
„V žádém
případě nebudu
volit komunisty,
kteří v poslední
době čím dál
více sílí.“

Zametání a pod

„Přece nebudu jen řadovým poslancem,“ řekl Jiří
Pospíšil po pádu Topolánkovy vlády a rozhodnutí
Ústavního soudu, že předčasné volby na podzim
2009 nebudou. Co řekl, to splnil. Už v září byl
pověřen řízením Právnické fakulty v Plzni.

P

lzeňská práva byla v té době
zmítána skandálem s „turbostudenty“. A odstartoval
tak svoji volební kampaň. Studenti ho
moc nezajímali, zato mediální sláva
a zametání byly na prvním místě!

Smrděl už začátek

Jeho volba děkanem byla bouřlivá,
ale vyhrál. Deník právo informoval,
že škola později vyplatila studentům,
kteří byli členy senátu, jež ho volil,
stipendia ve výši 20 tisíc korun. Přitom členství v akademických senátech
je zásadně bezplatné.
„Bylo to mimořádné stipendium za
práci v senátu,“ přiznal jeden ze studentů Martin Pelikán. „Je veřejné
tajemství, že Pospíšil měl svou kliku
studentů, kteří posléze skutečně dostali odměny v řádu desetitisíců korun,“ potvrzovala řada pedagogů. Jiří
Pospíšil samozřejmě prohlašoval, že
za nařčením stojí jím odvolané vedení.

Mediální hry a lži

K správné předvolební kampani patří gesta. A tak Česká televize vysílala teatrální výstupy Pospíšila před
prázdnými regály, v nichž prý scházejí
diplomové práce. Komentáře o třetině pochybení u 823 držitelů titulů
JUDr. Komentoval zjištění komise o

nedostatcích u 53 absolventů fakulty,
o připravovaném odebírání nejméně 20 titulů magistrů a mnohé další.
Média téměř denně zásoboval informacemi o své reformní práci a spravedlivém vyčištění fakulty.
Chybička se ale vloudila. Ukázalo se,
že očista znamená sáhnout do vlastních řad ODS. Problémy měl exposlanec Marek Benda (jeho práce
měla místo 100 normostran jen 57),
starostka Ivana Řápková (nenašel
jediný písemný doklad o jejich zkouškách), ale i pražský starosta za ODS
Milan Jančík a další. Do toho se
před volbami Pospíšilovi nechtělo.

Další podraz

Fakulta začala připravovat jen podklady a Jiří Pospíšil při každé příležitosti kritizoval sociálně demokratického rektora ZČU Průšu, že nekoná!
Přitom jako odborníka zaměstnával
svého náměstka Františka Korbela.
Zlé jazyky hovoří o statisícových odměnách. Dodnes není objasněna faktura kanceláři Korbelových spolupracovníků za více než 100 tisíc korun,
kterou ZČU nikdy nezaplatila, ale
Korbel osobně přijal!!!
Kampaň sklízí úspěch. Pospíšil usedne v Nečasově vládě do křesla mi-

Komunální chobotnice, a
Plzeňská práva se stala synonymem podvodu. Ukázalo
se, že na nich získaly prestižní právnický titul stovky vlivných politiků, často z řad ODS. Proto byl na práva dosazen
jako děkan Jiří Pospíšil (ODS), aby zametal pod koberec.

Aktivista Martin Marek, který jako
první upozornil na skandální praktiky na plzeňských právech pro média
rozkryl i další vazby a podivnosti.
Šlo o závěrečné práce bývalé náměstkyně primátora Marcely Krejsové (ODS), bývalého primátora
a současného náměstka na minis-

terstvu pro místní rozvoj Miroslava
Kalouse (ODS) a plzeňského zastupitele a ještě donedávna radního pro
bezpečnost Karla Palečka (ODS),
který musel odstoupit poté, co městským strážníkům při potyčce vyhrožoval výkřiky „Víte, kdo jsem já!“
Práce podle Marka nemají základní
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právech:
podrazy
nistra spravedlnosti a fakulta volí nového děkana. K velkému překvapení
se jím stal Květoslav Růžička. Neuspěje Doktor Eliáš, jeden z představitelů reformního křídla.
Jiří Pospíšil, který ho v médiích mohutně prosazoval na poslední chvíli,
změnil názor a podpořil „nereformního Růžičku“.
Média spekulovala, že příčinou změny jeho názoru byla Růžičkova vstřícnost vůči zhruba 400 studentům,
které prozatimní vedení vyloučilo.
Podstatné jsou však jména dětí vlivných osob v justici i soudnictví. Mezi
nimi například dcera šéfa Nejvyššího
správního soudu Baxy a další.

Zametač

Po zveřejnění výroční zprávy BIS její
mluvčí Jan Šubert k hodnocení stavu na Právnické fakultě uvedl: „ Žádná odpovědnost vyvozena nebyla.
I po odchodu starého vedení docházelo k ovlivňování probíhajících
kontrol, k pozměňování dat v elektronických databázích fakulty, popřípadě k jejich ztrátě. Zrušení diplomů
z plzeňských práv se dotkne zhruba
deseti lidí.
Pospíšil začal ministrovat a právnická fakulta zažívala horké chvilky.
Pospíšilovy reformy se ukázaly nedostatečné a hrozil totální zánik fakulty.
Nové vedení fakulty dnes bez mediálního humbuku snaží zachránit a
zlepšit hrubě pošramocenou pověst
školy. Jiřího Pospíšila vědecká rada
vyškrtla ze svého středu a na fakultě
je často lepší jméno Jiří Pospíšil neříkat moc nahlas.

Šup s tím
pod koberec

 Zleva: Práva,
koště, Pospíšil

Jak kmotr Jurečko studium
na Pospíšilových právech
přerušil, skončil a netušil...

„V mém věku, bude mi 45 let, a v
souvislosti s aférami maďarského
a německého prezidenta to nemám
zapotřebí,“ uvedl trochu zmateně
pro média kmotr Jurečko poté co
se rozhodl v polovině roku 2010
přerušit svoje studia na Plzeňské
právnické fakultě. Školou právě
zmítal známý skandál a titul z Plzně
ztrácel cenu.
K přerušení studia vyzval kmotra
Jurečka tehdejší děkan fakulty
Jiří Pospíšil, kterém se říká, že ho
má Jurečko na klíček. Výzva to byla
„pospíšilovsky falešná“. Přišla totiž
až poté co na pochybnosti okolo Jurečkova přijetí ke studiu upozornila
média.
Ukázalo se, že Jurečko byl na
fakultu přijat až na odvolání, tedy
způsobem, který Akreditační komise označila jako velmi podezřelý.
Sám si na okolnosti přijetí nevzpomínal.
„Nevím, na jakém místě pod čarou
jsem byl,“ uvedl kmotr Jurečko
pro Aktuálně cz. Pospíšilovu vý-

 Kmotr
Jurečko
zvu přitom půl roku ignoroval, vyslyšel ji až ve chvíli, kdy Pospíšil na
právech ukončil svoji „reformátorskou misi“ a usedl do nyní zkrachovalé vlády Petra Nečase.
Poněkud podivně vyznívá jeho vyjádření:. „Neprověřoval jsem to,
protože přijímací testy byly skartovány,“ uvedl Pospíšil. Jak to věděl, když to neprověřoval? Po dvou
letech pak kmotr Jurečko na právech skočil úplně.
O poitnu příběhu se postaral Pospíšil slibem:. „Požádám komisi,
aby tyto věci u Jurečky zjistila.“
Víme jak to dopadlo. Komise nic nevyšetřila a Pospíšil nic nezveřejnil.

e, aneb koho kryl hodný Jirka P.?
podmínky stanovené vyhláškou děkana právnické fakulty.
Krejsová si prý nechala uznat svoji diplomovou práci v nezměněné
podobě jako rigorózní, nejsou v
ní použity judikáty ani odkazy na
cizojazyčné zdroje. Stejné zdroje
opomněl i bývalý primátor Kalous
a bývalý radní Paleček.

Výmluvy

Podle Marka navíc diplomová práce Kalouse v knihovně zcela chybí.

mesto2.indd 5

Podle něj jsou pochybení tak otřesná, že kdyby to udělal student v seminární práci, nemohla by projít.
„Po mně nemůže nikdo chtít, abych
si přesně pamatovala, co jsem psala před deseti lety,“ uvedla ve svém
vyjádření Krejsová, ohradili se i Kalous a Paleček.
Jiří Pospíšil řekl, že na své vazby
na některé studenty upozorňoval
už před tím, než byl zvolen děkanem. Zároveň však hovořil o tom,
že nelze vyvrátit pochybnosti, že by

právě nad studiem svých blízkých
a spolustraníků přimhouřil oči, či
zahladil případné pochyby.
V září 2009 bylo zveřejněno, že
proděkan fakulty Ivan Tomažič
opsal desítky stran své dizertační
práce. Jeho školitelem byl další
proděkan fakulty Milan Kindl
a oponentem Jaroslav Zachariáš.
Všichni rezignovali.
Do funkce děkana pak byl zřejmě
na politickou objednávku dosazen
Jiří Pospíšil z ODS.

5
Plzeňský
byrometr
Komu se daří, kdo drhne

Dita
Portová,
místopředsedkyně strany
zemanovců
Dolů:
Pokus o předání negativní
ceny Vítu Bártovi spojený se
slovní agresivitou zůstupců
organizace,
se setkal
s bouřlivým
nesouhlasem
návštěvníků
Partie.

Nahoru:
Ačkoliv byla
krajská
předsedkyně
odsunuta
z čelního
místa
kandidátky
zemanovců,
nenechala se
koupit kmotry
a boj o své lidi
nevzdává.

Rekonstrukce
státu,
podivná
organizace

Stručně

Plzeňská Opencard
je výsměch ochraně
osobní údajů

Na Plzeňské kartě si bez vašeho
vědomí může kdokoliv přečíst
vaše jméno i datum narození.
Experti dlouhodobě poukazují na
nedostatečnou ochranu osobních
údajů.
Plzeňská karta využívá již od roku
2009 prolomený systém. Dopravní podniky nabízejí k Plzeňské
kartě i poněkud podivný doplněk,
hliníkové pouzdro. Jde o nepřímé
přiznání, že ochrana není dostatečná.
Dalším nepřímým důkazem je
i koupě nového, avšak dle odborníků taktéž již překonaného systému, který by měl zabránit přístupu nepovolaných k informacím.
I ten je ale dávno prolomený.
„Bylo by mnohem efektivnější,
kdyby PMDP vyslechly naše připomínky a provedly úpravy stávající technologie. Pak by nebylo
třeba kupovat novou, která již
nyní nesplňuje podmínky bezpečnosti,” komentoval situaci jeden z
Plzeňanů zabývající se touto problematikou.
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Bývalý šéf teplárenské
o temném zákulisí firmy

Výročí
říjen

František
Kovářík,
herec

Tel. č.: 236 075 786

Josef
Groll,
tvůrce piva

František Kovářík
*1. 10. 1886 Plzeň - 1. 10. 1984
Praha, Profesor Hrbolek z filmu
Marečku, podejte mi pero.
Josef Groll
5. 10. 1842 (171 let) byla uvařena
sládkem Josefem Grollem první
várka Plzeňského piva.

Dopisy

Bezdomovec má
geniální řešení

Vážená redakce,

Jsem bezdomovec žijící na okraji
Plzně. Pobývám tu s přáteli už
tři roky na soukromém pozemku.
Úřady nemají rády takové osidlování. Místo aby byly rády, že jsme
na jednom místě, utrácejí peníze
za opakovaný úklid. Rozbití squotu vyžene bezdomovce do centra,
kde otravují lidi a dělají bordel.
Mám návrh: Ať město zařídí pár
míst na kraji Plzně, kde by mohli bezdomovci být a nebyly tam
žádná pravidla. Město se může
domluvit s obchodními středisky,
které vyřazují potraviny tím, že je
nahážou do lisu, aby je místo toho
daly nám. Že jsou prošlé neznamená, že jsou zkažené. Navíc jsem na
to zvyklý...
Krásný den, Vlk

Autor dopisu dostane
Jurečkovu rakvičku
v kavárně Partie
(Pražská 12).
Ju re čk ov a
V pátek!
ra kv ičk a

Ekluzivní rozhovor s Janem Sazamou

P BC V letech 2011-2012 jste
působil ve funkci předsedy
dozorčí rady Plzeňské teplárenské, a. s. Plzeň. Jak jste se
do této funkce dostal?
Jako člen ČSSD v Plzni jsem byl
nominován na základě odbornosti. V první fázi byla má aktivita
vítána, posléze utlumována, až
utlumena úplně.
P BC Jak si vysvětlujete tuto
změnu postoje?
Považoval jsem za normální, že
dostanu kancelář, počítač, telefon
a auto. Po určitém jednání mi to
dali, kromě auta a začal jsem pracovat.
P BC Kdy se objevily první problémy?
Záhy. Dokument, který jsem pokládal za základní kámen práce,
téměř nikdo nechtěl převzít, ani
vzít na vědomí. Tím myslím předsedu představenstva pana Romana Jurečka a primátora města
pana Martina Baxu.
P BC Co jste dělal pak?
Vyžádal jsem si dokumenty o aktuálním ekonomickém stavu.

Podraz
P BC Co na to teplárna?
Nebývá zvykem, aby zaměstnanec
městského podniku, byť ve funkci generálního ředitele, odepíral
předsedovi dozorčí rady přístup
k základním informacím. Již jen
má žádost rozlítila generálního
ředitele Tomáše Drápelu doběla. S brunátnou tváří křičel, že zatím je generální ředitel on a mně
zakazuje vstup na teplárnu, ruší
mi kancelář apod.
Kdo se o to postaral?

Jan Sazama,
Bývalý předseda
dozorčí rady
Plzeňské teplárenské. Kandiduje na
plzeňsku za Úsvit
O zrušení kanceláře se postaral
stárnoucí senátor za ČSSD Jiří
Bis. Jako člen představenstva
prosadil na představenstvu okamžitě odebrání mé kanceláře,

Říkali: To se nebojíš,
že tě přejede auto?
Vyhrožovali i mojí
manželce.
počítače, telefonu s tím, že není
zvykem v městském podniku, aby
někdo byl vybaven těmito nadstandardními výhodami.
P BC Co jste na to řekl?
Odebral jsem se na radnici, kde
jsem se otázal, jakým způsobem
mám dál vykonávat svoji funkci.
Bylo mi s vážnou tváří sděleno, že
dokumenty, které chci studovat, si
můžu rozložit na schodech.
P BC Což v podstatě znamená
výpověď...
Generální ředitel teplárny Drápela je člověk, jehož duševní stav
se dá charakterizovat slovy „muž
opojený mocí“. Nabyl zkrátka
dosti mylného dojmu, že teplárnu nabyl do svého léna a z toho
důvodu není nikomu povinen se
zpovídat.
P BC Ponižoval Vás?

Volte číslo

17

Jestliže se vám neustále
dostávají informace typu
„to se nebojíš, že tě přejede auto“, telefonáty mé
manželce, jestli si je vědoma toho,
co dělám a jaké to může mít následky“. To vás vede k zamyšlení,
zda to máte zapotřebí. Jsem zvyklý pracovat ve stresu, čelit tlakům,
zodpovídat se a obhajovat svoje
kroky, ale když to přesáhne určité
meze...

Výpověď
P BC Jak byla ukončena Vaše

činnost v Plzeňské teplárenské?
Přišel jsem jako předseda dozorčí
rady na zasedání představenstva,
kde se mě předseda představenstva Jurečko zeptal, co tam dělám, když už nejsem předseda
dozorčí rady. Odpověděl jsem mu,
že tato informace se ke mně nedostala.
P BC Asi Vám to ČSSD zapomněla sdělit...
Po dotazu na radnici, zda je tato
informace pravdivá, zněla odpověď: „Ano, ano, již nejsi předseda
dozorčí rady, místo tebe je tam
Pepa Polívka.“
P BC Zároveň bylo ukončeno
i Vaše členství v ČSSD?
Předseda městského výboru ČSSD
Martin Zrzavecký, náměstek
primátora, to novinách komentoval tím, že jsem hrubě porušil stanovy teplárny, protože jsem nezaplatil nadstandardní příspěvky za
svojí činnost v dozorčí radě. Takže
jsem také zásadní informaci o konci svého členství v ČSSD získal až
z novin.

inzerce

Páteční káva s Vítem Bártou

● 1.11. v 17 h. Zveme na téma ochrana kulturního dědictví ČR.
Příjde mezi vás Pavel P. Ries, prezident asociace na ochranu
památek ČR a lídr Úsvitu v Karlovarském kraji. Bojuje za
záchranu lázní Kyselka, již zabránil devastaci Karlova mostu.

Politická kavárna
(Pražská 12)
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Co má společného elit ní
Štrunc, Intercora a ochr
Co spojuje kmotra Petra
Štrunce, významného podnikatele, majitele řady firem Ing. Ivana Hlaváčka a agenta Stanislava
Kandlera (ODS), který se přiznal
k podvodu a minul ho soud? Proč
se právě Hlaváčkovi tak úspěšně
daří prosadit v Plzni kontroverzní
stavby? Kandler je bývalý elitní
příslušník Vojenské policie S.O.G.

a agent BIS. Byl vyšetřován kvůli
podvodu, ale s ohledem na doznání a dosavadní řádný život rozhodl
žalobce, že případ k soudu nepožene. Dostal však vážné varování
a musí sekat latinu.
Poté, co v měsíčníku Plzeň bez
cenzury vyšel článek o mizejících
parkovacích místech na Vinicích
kvůli výstavbě dalšího obchod-
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Tohle jsou skvělí kandidáti
Úsvitu přímé demokracie

Plzeň bez cenzury představuje kandidáty do Poslanecké sněmovny, kteří chtějí ze všech sil pomoci našemu městu lépe žít.

Ing. Václav
Kupka, projektant specialista
Chtěl bych
prosadit, aby lidé
měli více příležitostí sledovat,
připomínkovat
a prosadit větší
občanskou spravedlnost na všech
stupních orgánů
samosprávy.

Roman Bakala,
vůdce fotbalových
fanoušků Plzně
Zastupitel v Chrástu. Politik by měl
skládat své účty za
vykonanou práci.
Ten, kdo ho zná,
ví, že je hodně
zásadový člověk.
A proti kmotrům
už bojuji i na poli
sportovním.

Listina
Kandidátů
úsvitu
1. JUDr. Vít Bárta, 39 let, manažer,
Babylon, předseda VV.
2. Ing. Václav Kupka, 61 let, druhý
místopředseda České strany národně
sociální. Plzeňský rodák, potomek
slavného českého malíře. Byl vychován v duchu myšlenek TGM a Edvarda
Beneše. Živí se jako projektant energetických investičních celků v tuzemsku
i v zahraničí pod značkou ŠKODA. Velmi se mu líbí myšlenka odvolatelnosti
politiků. Fandí místnímu hokeji a fotbalu, je ženatý a má tři dospělé děti.
3. Hana Páníková, 52 let, technik,
Plzeň, bez politické příslušnosti.
4. Ing. Václav Ženíšek, 65 let, stavební inženýr, Plzeň, bez politické
příslušnosti. V 80. letech byl řadovým

Evžen
Zavadil, exstarosta MO 4
Člen občanského
sdružení Veřejné zájmy. Chce
posazovat práva
občanů při rozhodování o věcech
dotýkajících se
jejich života. Dlouhodobě se zabývá
problematikou
heren.

Hana
Páníková,
technička
Předsedkyně občanského sdružení
Veřejné zájmy.
Chce, aby politici
zajistili občanům
slušný život v zemi, kde vládne
spravedlnost a kde
platí zákony pro
každého.

členem České strany socialistické.
Nyní sympatizuje s neformálním seskupením Plzeňská aliance, za kterou
i kandidoval v krajských komunálních
volbách. Dlouhodobě bojuje za revitalizaci sídlišť Severního předměstí.
Kandidaturu za hnutí Úsvit bere jako
podporu JUDr. Bártovi, který se stal
obětí podlého komplotu plzeňské ODS.
5. Jiří Schlägel, 40 let, invalidní důchodce, Domažlice, bez politické příslušnosti.
6. Roman Bakala, 39 let, manažer,
Chrást, bez politické příslušnosti
7. Petr Marek, 39 let, živnostník, Vrčeň, bez politické příslušnosti.
8. Bc. Jiřina Holotová, 51 let, učitelka SŠ, Horní Bělá, bez politické příslušnosti.
9. Bc. Luděk Hruška, 39 let, vychovatel v dětském domově, Luženičky,
bez politické příslušnosti.
10. Stanislav Halámka, 59 let, manažer zásobování, Plzeň, bez politické
příslušnosti.

it ní odstřelovač, kmotr
ochranka parkoviště?
ního zařízení v režii plzeňského
podnikatele majitele Intercory
Ing. Ivana Hlaváčka, se ozval jeden ze čtenářů.
Předal redakci zajímavé informace o „chobotnici“, díky které prochází na Lochotíně stavby jako
nůž máslem.
Agent Stanislav Kandler je bývalým zaměstnancem bezpečnostní
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služby Comienzo. Přes další navázané firmy se dostaneme k manželce Ivana Hlaváčka, spojení
na kmotra Petra Štrunce. Stopa
vede k Hlaváčkovo ochrance, ale
i k jejich hlídání parkoviště u Kauflandu v Plzni, kde sídlí právě
Hlaváčkova firma a které je jeho
vlastnictvím.
Podrobnosti v příštím čísle!

Luděk Hruška,
vychovatel
v dětském domově
Chce prosazení
zákona o obecném
referendu, snížení
tzv. normativů (tj.
počet žáků na
jednoho učitele),
konec financování
soukromých škol
státem. Koníček:
myslivost.

11. Jiří Kellner, 36 let, manažer, Rokycany, bez politické příslušnosti
12. Pavel Fryč, 22 let, administrativní pracovník, Horní Bříza, bez politické
příslušnosti.
13. Petr Novotný, 34 let, manažer
obchodu, Chlumčany, bez politické
příslušnosti.
14. Ing. Jan Sazama, 63 let, finanční
analytik, Plzeň, bez politické příslušnosti.
15. Pavel Pivoňka, 49 let, vedoucí
provozu, Domažlice.
16. Evžen Zavadil, 72 let, důchodce,
bývalý starosta, Plzeň, bez politické
příslušnosti.
17. Zdeněk Plaček, 34 let, technik,
Plzeň, bez politické příslušnosti
18. Vladimír Pruner, 68 let, důchodce, Spálené Poříčí, bez politické
příslušnosti.
19. Daniel Mráz, 27 let, strojní technik, Plzeň, bez politické příslušnosti
20. Lydie Bayerová, 59 let, zastupitelka, Zbůch, členka VV.

7
Glosa

Ó, ty naše fotbalová
svátosti aneb
směšné sliby
fotbalového svazu.

T

ak se nám to v tom našem fotbalovém rybníku
začíná pořádně rozjíždět.
Od té doby co se do vedení tuzemského fotbalu nechalo dosadit duo
Pelta a Berbr se neustále něco
děje.
Objevují se nové kauzy, a staré se zametají pod koberec.
Ať se na mě nikdo z pánů nezlobí, ale ty řeči jak si fotbalový svaz dokáže poradit s korupcí, jsou opravdu směšné.
Vždyť právě jmenovaná dvojice
stojí za nekalostmi, které se ve
fotbale dějí. Doslova k smíchu mě
přišlo, jak se pán, který se chlubí
svým výcvikem u StB, chvástá
slovy, že na uvedený korupční
problém by nestačil ani jeden ze
světců.
Ano, pan Berbr má v tomhle
pravdu. Kdo jiný může dokonale znát zmiňované prostředí, než ten, který ho pomáhal
budovat a rozvíjet. Můj celkový dojem ze současného
jednání svazu je asi následující. Pánové teď ukazují, že
jejich moc se stává neomezenou.
Na každého něco máme, a kdo se
bude protivit, ten dostane lekci.
Mrzí mě, že se najde jen málo lidí,
kterým se tento stav nelíbí.
Dále mě překvapuje, že i sponzoři
nechají své obchodní jméno spojovat s takovými lidmi. Nezbývá
než věřit, že právě ti svatí (které
si pan Berbr bere do úst) ukážou,
že moc kmotrů není neomezená, a fanouškům dojde trpělivost
a svojí aktivitou budou nápomocni k očistě této nádherné hry.
Roman Bakala, vůdce plzeňských fotbalových fanoušků

Před volbami jako po volbách

Tešíme se na vás každý pátek v kavárně Partie s Vítem Bártou.
Témata debat najdete na www.vitbarta.cz. Další vydání magazínu Plzeň bez cenzury na přelomu listopadu a prosince ve vašich
schránkách. ● 8. 11. Debata a Ditou Portovou, rebelkou SPOZ.

Politická kavárna
(Pražská 12)
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odpovědí na
vaše otázky

1.Přímá
Proč
přímá volba poslanců?
volba poslanců, kterou prosazuje hnutí Úsvit, posílí prvky
přímé demokracie ve volebním systému ČR. Přímo volit by se
měli v budoucnu také hejtmani a starostové. Zavedením přímé
volby by došlo k omezení vlivu politických stran a k odstřižení
kmotrů, kteří právě prostřednictvím svých lidí na kandidátkách
politiku ovlivňují ve svůj prospěch.

2.
Jak ale budu moci poslance odvolat?
Přímo zvolený poslanec rozhodně nebude mít po celé čtyřleté

funkční období klid. Ba naopak, musí nad sebou cítit neustále
Damoklův meč.Tedy musí existovat možnost na jeho odvolání
referendem. K jeho vypsání by stačilo nashromáždit podpisy 10
% voličů. Politik má nicméně právo svůj post obhájit.

Volte číslo

3. Jak pohnat politiky před
17
trestnou
a hmotnou zodpovědnost?
Hnutí Úsvit na rozdíl od jiných přichází s řešením. Nadále není

možné, aby se hmotná a trestní zodpovědnost, která platí na starosty, nevztahovala na ministry. V našem programu už nadále
nebude možné, aby ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který rozhodl o nákupu nepotřebného areálu ve Vidnavě, nebyl trestně
odpovědný a namísto toho se vyšetřovali jen jeho podřízení. Nebude možné, aby ministr Vondra uzavřel smlouvu s Promoprem
a spravedlnosti vyklouzl stejně, jako když ministryně Parkanová
nakoupila předražené letouny CASA. Zavedeme hmotnou a trestní odpovědnost politiků!

4.
Jak pro příště zabránit restitucím?
S církevními restitucemi bylo nespokojeno přes 80 % občanů,

přesto však vláda ani koalice na vůli lidu nedala. V našem programovém návrhu postačí, když 1 % právoplatných voličů se podepíše na petici a iniciuje referendum, jehož výsledek bude pro
vládu i Parlament závazný a žádný zákon jej nezmění.

Volte číslo

17
5.
Nezvednete
nám
daně?
Ne, v žádném případě nedopustíme další zvyšování daní. Naopak
DPH chceme snížit. Už nyní se ukázalo, že zvýšení daní nevedlo k
vyššímu výběru a akorát se tím zpomalil ekonomický růst.

Volte číslo

6.
Jak zatočíte s hernami?
17
Boj proti hazardu je dvoufázový. V první fázi musí dojít k maxi-

mální koncentraci heren, aby neblikaly na každém kroku a nevytvářeli se další gambleři, rozvrácené rodiny a lidské tragédie. Ve
druhé fázi se musí změnit financování sportu, aby už nemusel být
na příjmech z hazardu závislý. Pak vyhlásíme hazardu nulovou
toleranci.

7.
Proč mi nevezmou dítě do školky?
Tento problém trápí v současnosti 60 tisíc dětí, resp. jejich ro-
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dičů v celé ČR. Hnutí Úsvit navrhne, aby obce měly zákonnou
povinnost děti do školek umístit, a aby rodiče nemuseli utrácet
za firemní školky, když si je navíc nemohou dovolit.

8. Jsem dlouhodobě bez práce, ale nebojím
se
pracovat. Co s tím uděláte?
Lékem na vysokou nezaměstnanost bude Celonárodní program
na obnovu památek. Tím se nejen nastartuje zaměstnanost, stavebnictví ale do budoucna i cestovní ruch. Vítaným vedlejším
efektem bude posílení národního sebevědomí občanů.

Volte číslo

17

9. Jak zabráníte parazitování
na
sociálním systému?
Po vzoru Slovenska zavést sociální dávky na děti jen při řádné
docházce do školy. Neomluvené hodiny rovná se krácení dávek.
Nevyplácejme sociální dávky těm, kteří odmítnou nabízenou
práci. Zdravotní prohlídky dětí musí být podmínka pro vyplácení
sociálních dávek.

10. Jak zabráníte, aby někdo na chudobě
vydělával?
Změníme zákon o hmotné nouzi. Hlavní úprava by spočívala

v tom, že měly být zastropovány ceny sociálního bydlení. Ty jsou
dnes pronajímately šroubovány do nehorázných výšek, proto by
měl být stanoven strop, a to na úrovni cen bydlení v místě obvyklých. Počet obyvatel v bytě by měl být omezen stavebně technickými a hygienickými předpisy, aby se předešlo tomu, že majitel
ubytovny nechá v bytě 2 plus 1 bydlet deset lidí a inkasuje 20
tisíc.

11.
Co uděláte pro čistší vzduch v Plzni?
Už nesmí docházet k nekoordinovanému postupu mezi krajem,

městem a ministerstvem, což přináší jen mrhání penězi. Z Karlovarské auta na D5, ne do centra průtahem Roudnou. Výstavba
západního obchvatu města z peněz státu. Krajské finanční zdroje
na chybějící obchvaty obcí.

Nový volební systém podle
ekonoma Pavla Kohouta
1.
2.
3.

Přímá volba poslanců. Volič volí přímo kandidáta, který
může, ale také nemusí být ve straně. Tato změna vede k vyšší
odpovědnosti jedinců. Volených politiků i voličů.
prezidentský systém: Prezident zároveň předsedou vlády. Odpadají tak vládní krize a spočítejte si, kolik jsme jich tu po
revoluci měli. Vlády byly paralyzovány žabomyšími spory.
Odvolávání politiků pomocí referend. Aby neměli politici po svém zvolení čtyři roky prázdnin, aby věděli, že se
nad nimi stále houpe Damoklův meč.
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