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Plzeň Bez cenzury
100.000 
výtisků

Tajné zákulisí 
magistrátu
Co se nikdy nemělo dostat ven

 Jak Jurečko upekl béčko  Štruncova finta s pozemky

Páteční káva s Vítem Bártou
Politická kavárna 

PARTIE 
(Pražská 12)

Kdy: 31. 5., 17 h, téma: Bezpečnost
Kdy: 7. 6., 17 h, téma: Přijde Kateřina Klasnová

Kdo V TomTo měsTě TAhá 
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Kdo oPRAVdu BohATnE 
nA hAzARdu V PlznI 

Herna vedle úřadu sociálního zabez-
pečení na Americké ulici v Plzni. Stov-
kám zoufalých lidí zničil hazard život, 

když doufaly v rychlé a bezpracné zbo-
hatnutí. Herny na každém rohu a ti- 
síce hracích automatů v centru. Proč, 

když vládnoucí ČSSD a ODS shodně 
před volbami slibovaly, jak s hazar-
dem zatočí? Dozvíte se na str. 4 a 5

Bankrot bonus15 %
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Úvodník

Čeho se bojí 
na radnici všichni 

včetně opozice

Vít 
Bárta 
věci veřejné, 
předseda

Proč plzeňská teplárna tiskla 
250 kusů výroční zprávy za zá-
vratných 500 tisíc korun (tedy 
kus za dva tisíce)? Od chvíle, 
kdy jsem tuto otázku položil 
na Zastupitelstvu města Plzně, 
uplynuly tři měsíce.
Předseda teplárny Roman Ju- 
rečko následně  přiznal, že jeho 
partnerka užívá dům majitele 
firmy, která zprávu připravova-
la (Drakon). 
Zastupitelé slíbili, že vše pro-
šetří. Čtvrt roku uplynulo jak 
voda a kde nic, tu nic. Opravdu 
je očividný  střet zájmů Roma-
na Jurečka nezajímá? 
Třeba by je mohl zajímat možný 
střet zájmů generálního ředite-
le teplárny Tomáše Drápely 
(pravé ruky pana Jurečka). 
Drápela je totiž jednatelem tis-
kárny Alfa, u níž Drakon čas-
to tiskne. Nezbývá než se opět 
dotázat, zda náhodou netiskla  
i výroční zprávu. 
Obava vyslovit s kritikou jméno 
Romana Jurečka na zastupitel-
stvu, je totiž víc než zřejmá. Jak 
ze strany koaličních partnerů  
z ČSSD, tak z nejsilnější opozič-
ní strany TOP 09. 

Odpověď je jednoduchá: Radní 
města Plzně v roli Valné hro-
mady nejvýznamnější městské 
společnosti  Plzeňské teplá-
renské rezignovali před kmo-
trem Romanem Jurečkem 
a předsedou představenstva  
v dvojjediné roli.  

Na sklonku loňského roku roz-
hodlo představenstvo teplárny 
o 15% zdražení tepla. Stalo se 
tak bez schválení Radou měs-
ta Plzně. 
Zdá se, že si ctihodní pánové  
radní řekli, že všechno musí 
být jednou poprvé a nechali 
rozhodnutí o největším zvýše-
ní cen tepla na představenstvu 
teplárny. 
Stalo se tak přesto, že po uza-
vření desetiletého kontraktu na 
dodávky uhlí se Sokolovskou 
uhelnou se všichni vzájemně  
ujišťovali, jak je to skvělé, oje-

dinělé a Plzni to umožní udržet 
cenu tepla. Neumožnilo. 
Důvody jsou jednoduché, měs-
to, krize nekrize,  intenzivně in-
vestuje.  Odmítlo se uskromnit 
a snížit tradiční teplárenskou  
150milionovou dividendu.

Teplárna chce také investovat 
a hlavně kmotru Jurečkovi hle-
dání úspor není po chuti. A tak 
přišlo zvýšení cen tepla. Město 
dostalo  „svoje“  a teplárna o nic 
nepřišla - zkasíruje občana. 
Teplárna se zkrátka v Plzni 
chová jako stát ve státě. 

Podle dostupných informací 
dává teplárna ročně závratných 
20 miliónů na marketing. 

Zatímco na radnici se od kul-
tury přes sport dlouze zvažuje 
komu dát 10 tisíc korun příspě-
vek, teplárna zvesela rozdává.  
Rozhoduje o tom, komu ano, 
komu ne, představenstvo pod 
vedením kmotra Jurečka. 
A tak se takřka bez kontroly 
nakupuje inzerce v médiích. Tu 
kmotr křtí lvíčata a jindy zas 
rozdává fotbalové míče. 
Proč je v Plzni drahé teplo, není 
tajemství. Kmotři šetřit nemu-
sí. Občané to zaplatí.   

Teplárna se chová 
jako stát ve státě. 

A tenhle cirkus 
platí občan.
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Tiráž

tel. č.: 724 286 947

DEBATA

WWW.HNUTIUSVIT.CZ

20. 6. 2013
od 18 hodin

MĚŠŤANSKÁ BESEDA,
Kopeckého sady 13, Plzeň

s TOMIEM OKAMUROU 
EKONOMEM

PAVLEM KOHOUTEM
A POSLANCEM PARLAMENTU ČR

RADIMEM FIALOU
O PŘÍMÉ DEMOKRACII

A KMOTRECH POLITICKÝCH STRAN...

Na debatu Vás zvou: Vít Bárta, Občanské sdružení Veřejné zájmy a Plzeňská diplomatická stimulace

Trik

Boj

V Plzni se teď 
platí za teplo  
o 15% víc než loni.

Fakt

Proč je teplo v Plzni tak 
drahé a kdo si na tom 
nejvíc namastí kapsu

15 %
Rychlý

inzerce
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Palackého náměstí - Nové 
plzeňské  divadlo zřejmě ponese 
název Václava Havla. Divadlo 
by si však zasloužil spíše jmé-
no Miroslava Horníčka (téma  
z politické kavárny Partie).

Roman Jurečko má krimi- 
nální minulost. Před revo- 
lucí známý plzeňský veks- 
lák  (nyní první místopředse-
da krajské ODS v Plzni) začínal 
po listopadu coby „správce” 
veřejných záchodků. Za ty na 
náměstí Republiky  dokonce 
dlužil peníze. 
Byl podmínečně odsouzen za 
útok na veřejného činitele. Poz-
ději byl potrestán obecně pro-
spěšnými pracemi za poškozo-
vání cizí věci. 
V roce 2002 dostal pro řízení 
pod vlivem alkoholu 15tisíco-
vou pokutu a zákaz řízení na 10 
měsíců. Zákaz nerespektoval, 
následně byl obviněn z maření 
výkonu úředního rozhodnutí. 
Dostal pokutu 30 tisíc korun  
a na dva roky zákaz řízení.

Pokračování příště

Plzeňští 
kmotři

nový seriál (I. díl)

ODS, předseda 
Plzeňské 
teplárenské

Roman
Jurečko

Anketa

Jaký máte názor na Plzeň jako 
hlavní město evropské kultury?

Kateřina 
sládková, 
studentka

„Projekce půlli-
trů Plzeňského 
Prazdroje na 
věž chrámu sv. 
Bartoloměje není 
ani kulturní, 
ani vtipná. Je to 
ukázka, kam až 
sahá konzum  
a nezřízená touha 
po zviditelnění.“

„

Tomáš 
holub, 

občan Plzně
„Vedení města 
Plzeň není 
schopno ani 
vybudovat solidní 
infrastrukturu, 
posekat trávníky 
a uklízet ulice. 
Plzeň může být 
tak hlavní město 
kulturního zne-
možnění 2015.“

lucie 
Tomanová, 

účetní
„Město se sou-
středí pouze na 
megalomanské 
kulturní progra-
my, ale bohužel 
na úkor stávající 
kultury. Ta při-
tom čím dál více 
trpí nedostatkem 
finančních pro-
středků.“

Jakub 
sobek, 
student

„Politické vedení 
města se snaží 
celý projekt zpo-
litizovat  a vytěžit 
z něj, co to jde. 
To, co je navenek 
pozlátkem, je pod 
povrchem politic-
kou agendou se 
spoustou peněz 
bokem.“

Petr
Šilip, 

občan Plzně
„Plzeň hlavním 
městem kultury 
hlavně nikdy 
neměla být. Při 
výběrovém řízení 
předložilo vedení 
města komisi 
podklady, kde 
byly možnosti 
města silně nad- 
hodnocené. “

Co si o tom myslíte vy? napište nám svůj názor 
do redakce na adresu info@plzenbezcenzury.cz

stručně
tel.: 724 286 947

Denisovo nábřeží - Městské 
lázně, kdysi pýcha Plzně, chát-
rají. Italský majitel je zřejmě 
nechá spadnout nebo nedej bo- 
že vyhořet. (Téma z politické 
kavárny Partie)

Staňte se 
kamelotem 
těchto novin

Hlaste se 
v politické 

kavárně Partie 
(Pražská 12)

Plzeň Bez cenzury

nebo napište na adresu:
info@plzenbezcenzury.cz

Vtip 
měsíce

Plzeň Bez cenzury

 Nakreslil:
Štěpán Mareš 

Zde může 
být váš 
inzerát

volejte hned 
na telef. č.

tel.: 739 024 400
info@plzenbezcenzury.cz

nebo napište na adresu:

inzerce

Na kávu 
s Kateřinou 

Klasnovou
do Plzně přijede v pátek 

7. června poslankyně 
Kateřina Klasnová, aby 

s vámi poseděla 
nad kávou v politické 

kavárně Partie 
(Pražská 12) od 17 h.

 Kateřina 
Klasnová

Kolik stála Výroční zpráva Pl-
zeňské teplárenské?  Vít Bárta 
(VV) čekal na odpověď na tuto 
prostou otázku tři měsíce. Mar-
ně. Opoziční TOP 09 (která 
má v dozorčí radě teplárny své-
ho zástupce) to věděla, ale roz-
hodla dělat mrtvého brouka.
Vít Bárta tedy požádal o vy-
světlení předsedu představen-
stva teplárny Romana Jureč-
ka (ODS). Ten však zakličkoval 
před kamerou a přískoky utekl 
do ulic. Video najdete na 
www. vitbarta.cz

zběsilý útěk místo 
odpovědi

záleží vám na osudu města, kde žijete? Přijďte do politické kavárny Partie 
(Pražská 12) nebo pište na info@plzenbezcenzury.cz. Tučná odměnA!
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divadlo J. K. Tyla
sestup orfeův
Tenessee Williams 
Tato skvělá hra se ode-
hrává v krutém prostředí 
puritánského amerického 
Jihu, kde naráží na odpor 
všechno osobité. Z pocitu 
osamění se tady rodí váš-
nivá touha po lásce a po-
rozumění. 
hlavní role: Andrea 
Černá, Petr Konáš. 
Režie: Jan Burian.
Kdy: Středa 5. 6. od 19 h

Chátrající městské lázně na Deni-
sově nábřeží. Snímek poslal čtenář 
Pavel Josífko. Vyhrává 
Jurečkovu rakvičku. 
Výhra čeká v poli-
tické kavárně Partie 
(Pražská 12).

(*Odměna je vyplacena jen v případě uveřejnění fotografie)

Vyfoť sVé měsTo A VyhRAJ 
ChuTnou JuREčKoVu RAKVIčKu

čTEnář REPoRTéR

PosílEJTE nám PodoBné 
foTogRAfIE Plzně!

info@plzenbezcentury.cz

Před komunálními volbami v roce 
2010 vládnoucí ČSSD a ODS slibovaly,  
jak zatočí s hazardem. Městské části 
Lochotín, Doubravka a Slovany 
dokonce chystaly po volbách úplné 
zrušení heren.
Proti zrušení heren se však postavil 
starosta centrální části Jiří Strobach 
(ODS). Ten chtěl po plzeňském ma-
gistrátu za zrušení heren ušlé příjmy  
z hazardu. 

Tahanice skončila tak, že ČSSD a ODS 
popřely své předvolební sliby. Počet 
heren se snížil jen ne-
patrně. 
Nejvíc heren zůstalo  
v centru (viz mapa he-
ren vpravo). Výmluvy, 
proč nelze zrušit hazard, 
se mimo jiné točily ko-
lem Kalouskových 
interaktivních videoter-
minalů (dale IVT), které 
povoluje ministerstvo 
financí a obce na ně nemohly. 
Vyloženě zrůdný byl případ města Bo-
humín, kde zastupitelstvo vyhláškou 
zrušilo hazard a Kalousek jim tam ob-
ratem povolil nebezpečné IVT. Záhy 
ovšem i Kalouskovi sklaplo.
Ústavní soud totiž nedávno rozhodl, 
ze obce mohou regulovat všechen ha-
zard, tedy i IVT. 
Na dubnovém zastupitelstvu proto 
Vít Bárta (VV) žádal,  aby se město 
přestalo vymlouvat a využilo rozhod-
nutí ústavního soudu. 
„Zrušte hazard a konečně splňte, co 
jste občanům před volbami slibovali,“ 
vyzval Bárta zastupitele. 
Radní pro bezpečnost Robert Hou-
dek (ODS) však zjevně chce bojovat 
za každý den provozu heren: „Bude-
me situaci analyzovat a připravíme 
komplexní materiál,“ mlžil vychytrale 
Houdek.

Mazaný primátor Martin Baxa šel 
ještě dál. K rozhodnutí ústavního sou-
du chce analýzy právníků. Od té doby 
se vedení města vymlouvá, že podkla-
dy ještě nejsou, takže nic.

Plzni bez cenzury se podařilo zís-
kat exkluzivní svědectví zaměstnance  
plzeňského magistrátu Pavla Cha-
lupského. Za svou kritiku poměrů 
musel nedávno svou práci opustit.
„Vedení plzeňské státní policie upo-
zorňovalo na problémy s hernami  
a s trestnou činností v blízkosti heren  

už v březnu 2010,“ říká 
dlouholetý kriminalista 
a bývalý pracovník Od-
boru bezpečnosti a pre-
vence kriminality MMP 
Pavel Chalupský. 
„Město si nechalo v le- 
tech 2009 a 2011 za 
stovky tisíc korun vy-
pracovat u Západočes-
ké univerzity podrobný 

výzkum veřejného mínění. Dotazo-
vaní občané však uvedli právě herny  
a nonstop bary v Plzni jako vysoce ne-
bezpečná místa,“ pokračuje pan  Pa-
vel Chalupský, který přijde dne 
31. května do politické kavárny 
Partie (Pražská 12) na debatu  
o bezpečnosti města. Všichni jsou 
zde vřele vítáni.

Řadu přehledných a užitečných infor-
mací o bezpečnosti města Plzně (a pro 
srovnání i dalších měst) najdete na in-
ternetových stránkách: 
www.bezpecnamesta.cz.

Andrea černá, 
herečka divadla 

J. K. Tyla

svědectví

Info

Výmluvy

hAzARd s našimi životy: 
Kdo ve skutečnosti bohatne na 
zločinných plzeňských hernách

 Andrea Černá 
a Petr Konáš

Pozvánka
dIVAdlo - čERVEn

tel. č.: 724 286 947

Jurečkova 
rakvička

Fakt
V centru Plzně je 1 800 loterijních 

terminálů a 450 automatů.

zruště hazard 
a konečně splňte, 

co jste před 
volbami slíbili!

 Městské lázně: Kdysi 
chlouba, dnes ostuda

Rychlý

Exkluzivní zpověď bývalého 
zaměstnance magistrátu
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 Fialové tečky označují 
místo, kde je herna.

 Okresní správa sociálního 
zabezpečení a hned vedle 
herna v Americké ulici.

hAzARd s našimi životy: 
Kdo ve skutečnosti bohatne na 
zločinných plzeňských hernách

LUCie 
ŠraiLová,
občanka 

Plzně

roBert 
HoUDeK,
radní pro 

bezpečnost

NAHoRu: 
Neúnavná 
bojovnice 
proti hracím 
automatům  
a hernám  
v Plzni. Tyto 
podniky 
bývají často 
majetkově 
propojeny 
s vedením 
radnice.

DOLů:
Radní pro 

bezpečnost 
Robert 

Houdek 
nerespektuje 
 ani doporu- 
čení policie 

 omezit hazard 
v Plzni.  

Zjevně bojuje 
o každý den 
heren navíc.

Plzeňský 
byrometr

komu se daří, kdo drhne

Světovar je prý
Hašišárna

Koterovská - Nově budovaný 
Světovar (bývalý pivovar), přez- 
dívaný některými obyvateli Slo- 
vanu „Hašišárna“, polyká ob- 
rovské množství peněz. Kultura 
je tu většinou prý undergroun-
dová. Pro běžné občany prak-
ticky nepochopitelná. (Téma  
z politické kavárny Partie).

Plzeň 
stručně

Galerie 13 volá po 
razantním zásahu 

památkářů 
Pražská - Galerie 13 v Praž-
ské ulici je velmi necitlivě „vy-
zdobena“ sádrokartony, které 
zakrývají historická klenutí. 
Navíc to brání průchodu 
vzduchu. Také barevné dve-
ře by měly vyzývat památkáře  
k razantnímu  zákroku. (Téma  
z politické kavárny Partie).

Sledujeme vzestupy a pády 
byrokratů města Plzně

mapa heren v centru Plzně

svatý 
Bartoloměj

zde pro 
peníze

zde herna 
non-stop

tel.: 724 286 947
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Výročí

Emil františek BuRIAn
* 11. 6. 1904 Plzeň
† 9. 8. 1959 Praha
Režisér a herec. Narodil se  
v Plzni. Zemřel na selhání jater. 

Jiří lAngmAJER 
* 3. června 1966 Plzeň
Herec, držitel prestižní ceny 
Thálie. Hrál v TV seriálu Ordi-
nace v růžové zahradě, ve filmu 
např. Pravidla lži. 

čERVEn

Opoziční zastupitel prvního 
plzeňského obvodu, mluvčí  
a zástupce koalice občanských 
sdružení, který si za svůj boj  
s byrokraty vysloužil „ocenění“ 
věčného kverulanta…

Průtah Roudnou je už pro 
vás asi evergreenem….
Pavel denk: „Já už se tomu vě-
nuji 14 let a zdá se mi, že už se 
opakuji. Že říkám stejné věty 
a argumenty. Ale stále nejsem 
vyslyšen zvláště tam, kde by to 
bylo nejvíce třeba…“

mrzí mě, že je magistrát  
k občanům tak přezíravý, 
říká bojovník Pavel denk

Emil frant. 
Burian,
režisér

Jiří 
langmajer, 

herec

Tel. č. 236 075 786

dopisy
Vážená redakce, 
můj bratranec prohrál v Plzni 
na automatech 300 tisíc, které 
nebyly jeho. Chtěl dluh zaplatit, 
tak si půjčoval pod různými zá-
minkami víc a víc, až přivedl do 
problémů celou rodinu a další 
lidi. Sobě zničil život, zavřeli 
ho, teď je na léčení a dluh už 
nikdy nesplatí. Co mohu udělat 
proto, aby podobné neštěstí ne-
potkalo nikoho jiného? 

Jana Nová, Plzeň
odpověď:  Plzeň je v tomto 
ohledu jedno z nejhorších měst 
v republice. Změnit to můžete 
při příštích volbách. 

Název Roudná původně 
náležel tvrzi, která zde stála 

již v roce 1416.

Rychlýfakt

P Bc

Máte na mysli plzeňský ma-
gistrát?
Pavel denk: „Jistě. Já jsem jed-
nal se všemi možnými radními, 
zastupiteli, bývalými primáto-
ry. Oni si mne vyslechnou, ale 
co dál...
Nejhorší je to však v Plzni. 
Jsem velmi zklamán, jak se 
komunikuje, či spíše nekomu-
nikuje s místními občany, jak 
je na ně město přezíravé. Je ale 
hrozné, že už to pak přechází  
i do invektiv a otevřeného vy-
hrožování.“

Dali jste tedy dohromady 
sdružení několika neziskovek  
a začali bojovat….
Pavel denk: „Ano, přesně tak. 
Ta naše koalice se skládá z pěti 
občanských sdružení a stále 
upozorňujeme na ojedinělost 
této lokality.
Obyvatel má Roudná kolem 
půldruhé tisícovky, ale staví se 
tu a lidi přibývají. Žádný odliv 
se tedy nekoná.
Pokoušeli jsme se ustavit nový 
plzeňský obvod s číslem jede-
náct, abychom měli větší mož-
nosti rozhodování, bohužel se 
to stále nedaří. Při Lochotíně 
jsme tak trochu přívažkem  
a nemilovaným dítětem…“

Pro vás je tedy průtah 
Roudnou alfou a omegou, že?
Pavel denk: „No, samozřejmě! 

Jsme tak atypická oblast, tak 
historicky kosmopolitní a cen-
ná, ta přece nemůže být násilně 
rozříznuta nějakou komunika-
cí. Měli jsme mnoho setkání  
a bylo zaplněno do posledního 
místečka.
Prakticky všichni - až možná 
na pár jednotlivců -  jsou pro-
ti stavbě a budou se bránit. To 
mohu na adresu magistrátu  
i obvodu s určitostí říci. 
Nedáme Roudnou a pokud ne-
bude zbytí, lidově řečeno se za-
šprajcujeme, jak to jde.“ 

Děkujeme za rozhovor.

Jedním z neohrožených „bojovníků“ nejen za čtvrť 
Roudná, ale třeba i za větší parkoviště či proti roz-
šiřování obchodních center, je Pavel Denk. 

Pavel denk

P Bc

P Bc

P Bc

P Bc

Rundův 
větrník

Autor uveřejněného 
dopisu dostane 
velmi chutný 
Rundův Větrník
v politické 
kavárně Partie 
(Pražská 12)

Zde může 
být váš 
inzerát

volejte hned 
na telef. č.

tel.: 739 024 400
info@plzenbezcenzury.cz

nebo napište na adresu:

inzerce

inzerce

Každý čtvrtek od 17 h debata o Plzni 
před a po aneb historie a současnost 
města. Fotografie staré Plzně vítány. 

Pravidelná setkání 
seniorů v kavárně 
Partie (Pražská 12)

má pravdu 
Vít Bárta,
že ceny potravin 
jsou v čR vyšší
než v zahraničí?
Kde levně 
nakupovat
ve vašem 
okolí? 

www.superkosik.cz 
srovnání cen potravin
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 Politická kavárna Partie 
byla plná lidí a nápadů,  
jak zlepšit naše město.

Plzeň jako hlavní kulturní město 
Evropy je ostuda, znělo kavárnou  

Plzeň je nekulturní, znělo po-
litickou kavárnou Partie při 
nedávné schůzce občany s Ví-
tem Bártou. Plzeň by se přitom 
měla stát v roce 2015 Evrop-
ským hlavním městem kultury. 
Kavárna, kterou vlastní pan 
Bárta, byla nacpaná k prasknu-
tí. Zněly tu nejrůznější připo-
mínky a návrhy.
Například: 
● Plzeň nemá velký solidní kon-
certní sál. Ten se měl na konci 

40. let prý budovat vedle Čes-
kého rozhlasu na náměstí Míru. 
Pak jej suploval Dům kultury 
Inwest, ale po jeho zbourání tu 
už není vůbec nic.
Bylo by zajímavé vědět, zda no- 
vé miliardové divadlo, které je 
budováno na Palackého náměs-
tí, nabídne i možnost kvalitních 
koncertů – a třeba i s varhany…

● V Plzni chybí možnost dát si  
v klidu kávu, poslechnout klavír 

nebo si odpoledne i zatancovat. 
Plzeňské překřičené vinárny 
nejsou pro starší generaci pří-
liš ideální. Zvlášť  když místní 
personál očekává, že budete do 
sebe lít jednu skleničku za dru-
hou. 
Jak se přítomní shodli, budou 
se v kavárně scházet i ke kon-
krétním problémům a budou 
upozorňovat na neprůhledné 
praktiky obecně prospěšné spo- 
lečnosti Plzeň 2015.

To není slavnost, 
to je příležitost!

Studentka 
politologie

glosa
Alice 
Randáková

Jako velkou příležitost, tak 
by měla chápat Plzeň ti-
tul Evropské hlavní město 
kultury  2015. Bohužel se ale 
mluví spíše o časové tísni a o pe- 
nězích, prostě o problémech, 
místo o šancích. 
Města,  která měla tento titul  
v předchozích letech, se zaměři- 
la na budoucnost. Ve francouz-
ském Marseille se zacílilo na 
kriminalitu. Portugalské Gui-
marães dalo prostor mladým. 
Cílem Plzně by tak mělo být ře-
šení palčivých problémů, které 
se dotýkají životů jejích obyva-
tel každý den. 
Plzeň má díky udělenému titu-
lu velkou příležitost zkvalitnit 
život občanů. Ukázat se Evro-
pě jako hrdé město, které tuto 
možnost plně využilo. 

Kavárna 
Partie
Plzeň Bez cenzury

Pražská 12
 Vít Bárta 
(uprostřed)

Kdy: 31. 5., 17 h, téma: Bezpečnost. 
Kdy: 7. 6., 17 h, téma: Plzeň. 
Přijde Kateřina Klasnová

Staňte se 
kamelotem 
těchto novin

Hlaste se 
v politické 

kavárně Partie 
(Pražská 12)

Plzeň Bez cenzury

nebo napište na adresu:
info@plzenbezcenzury.cz

(Pražská 12)

inzerce

inzerce



Tajné zákulisí
magistrátu

Co se nikdy nemělo dostat ven

 Podnikatel a zastupitel Petr Štrunc (ODS) 
prý koupil pozemky kolem budovy Komorní-
ho divadla a také v zadní části bý-

valých mlýnů. Tam 
by měl být podle 
plánů  (v Jízdecké uli- 
ci) vybudován me-
gamarket se zába-
vou a parkovišti. 

Štruncovi se už podobná věštecká 
finta „povedla“ u vlakového nádraží.

Pan Štrunc získal pozemky, na 
kterých  má stát supermarket

Povadlá ODS upekla své nové 
béčko na fotbale. Hádejte, kdo 
seděl vedle Jurečka...

Jak na radnici porcovali medvěda, 
který ještě běhá po lese

najdi 3 rozdíly
 Správné řešení přineste do 
politické kavárny Partie (Pražská 
12). Autoři správných odpovědí 
dostanou zdarma velmi chutný zá-
kusek zvaný „baxova trubička“.

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

finta 
měsíce

Plzeň Bez cenzury

www.vitbarta.cz
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100.000 
výtisků

Petr
Štrunc

 Plzeňská ODS s pošramocenou pověstí  
a prolezlá korupčními skandály chystá do 
komunálních voleb své béčko, aby okla-

mala voliče. Kmotr Roman 
Jurečko (ODS) prý chce posta- 
vit do komunálních 
voleb kandidátku se 
sportovními mimi- 
kry (podle vzoru Do- 
beš). Bude to takové 
béčko ODS. Na fot- 
bale Plzeň - České 

Budějovice seděl Jurečko na tribu-
ně vedle Pavla Dobeše a Jarosla-
va Škárky. Ten mu dělal společnost s Kristý-
nou Kočí i na vánočním večírku.

Kristýna 
Kočí

 Šušká se, že primátor Plzně 
Martin Baxa (ODS) udělal taj-
nou zákulisní dohodu 
se svým náměstkem 
Martinem Zrzavec-
kým (ČSSD). Upekli, 
že když prý v příštích 
volbách zvítězí ČSSD, 
oba pánové si prohodí 
posty. Na křeslo pri-
mátora si brousí zuby 
také šéf plzeňského kontrolního 
výboru Ondřej Ženíšek (TOP 09), 
ten ale zřejmě zase ostrouhá. 

roman 
Jurečko

Martin 
Zrzavecký

ondřej 
Ženíšek

Křížovka s tajenkou

Baxova 

trubička

PříŠTí číslo: 15. čERVnAPlzeň Bez cenzury

Martin 
Baxa

Kam ji 
položíte, 
tam leží

Když nás nenajdete ve schránce, volejte hned na tel. číslo 724 286 947 (Lucie)


