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Plzeň - Bezdomovec Vá- 
clav Škroud (59), řeče-
ný smradlavka, se opilý 
válel na ulici den co den. 
Když ho v neděli před po-
lednem  26. května našli 
strážníci před školou na 
Jiráskově náměstí, byl 
úplně namol a zastavoval 
se mu tep.
Strážníci tehdy neměli 
ani tušení, že se pokouše-
jí oživovat muže, který je 
zřejmě bílým koněm nej-

většího daňového podvo-
du posledních let. Policie 

obvinila devět lidí, včetně 
tří regionálních politiků 
ODS - radního Plzně 1 

Radka mráze (bývalý 
člen dozorčí rady Plzeň-
ská teplárenská), člena 
stranické buňky v Plzni na 
Borech Adama soleha 
(bývalý člen dozorčí rady 
Plzeňská teplárenská) a  dá- 
le též asistenta náměstka 
primátora Petra Runda 
pana Tomáše Vlčka.
Lékař na místě určil jako 
příčinu smradlavkovy 
smrti selhání krevního 
oběhu, ale... Str. 4 - 5

PRoč zEmřEl 
smRAdlAVKA, 
Bílý Kůň ods 

Roman 
mráz,
ods

Petr 
Štrunc,
ods

Adam 
soleh,
ods

Tomáš 
Vlček,
ods

zapleteni 
do případu

Byla to nájemná vražda mafie?

Příčina smrti: 
Zástava krevního 

oběhu. Tu může 
způsobit i jed.

Zmrzlina 
zadarmo! 
Všem dětem, které 28. června 
přinesou vysvědčení do kavárny 
Partie (Pražská 12, Plzeň). 
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Úvodník

Děkuji Plzeňské 
teplárenské, 

obratem posílám 
pravidla pravopisu

Vít 
Bárta 
věci veřejné, 
předseda

Již počtvrté jsem se 
ptal na zastupitel-
stvu města Plzně na 
předraženou výroč-
ní zprávu Plzeňské 

teplárenské. Vedení města stá-
le nepřiznalo skandální cenu 
2000 korun za brožurku menší 
než časopis, který na novino-
vém stánku koupíte za 100 Kč.  
Přesto posun v našem snažení 
máme. 
Kmotr Jurečko a předseda 
představenstva teplárny mi 
před TV kamerami předal 
výtisk výroční zprávy i s vě-
nováním. Proč mu posílám 
na revanš pravidla českého 
pravopisu, nechám na vašem 
posouzení na mém webu (vit-
barta.cz). Zde se můžete sami 
přesvědčit, že vedle teatrálního 
předání výroční zprávy, tento-
krát kmotr oproti minulému 
zastupitelstvu přede mnou ne-
utekl. Kolik výroční zpráva stá-
la, však opět odmítl sdělit. 

Z více než 4200 dětí bylo 
pro tento školní rok přijato 
v Plzni pouhých 1400. 
Přijetí dítěte do školky je tak 
pro mnoho rodičů každoroční 
noční můrou, zastupitelé však 
klidně přihlížejí.

Město řeší díry v rozpočtu ome-
zením financí na školství, a to  
v době, kdy je kritický nedo-
statek míst ve školkách. Před 
stavbou nových školek tak 
upřednostnilo megaloman-
ské projekty Evropské hlav-
ní město kultury 2015 nebo 
divadlo za miliardu korun. Na 
stavbu nových školek nezbylo.
Z původního počtu 91 školek 
zbylo po privatizaci k dnešní-
mu dni pouhých 40. V té době 
lukrativní privatizace školek 
se městu postupem času vrací 
v podobě akutního nedostat-
ku míst a nutnosti investic  

v řádech desítek až stovek mi-
lionů do nových školek, k če-
muž se město staví více než 
rezervovaně. Starosta Měst-
ského obvodu 2 Slovany lumír 
Aschenbrenner chce řešit kri-
tický nedostatek míst stavbou 

montované školky, jejíž ná-
klady se vyšplhají přibližně na 
25 milionů Kč. Slovany však 
nemají na projekt dostatek fi-
nančních prostředků, a tak 
žádají o pomoc město, to však 
půjčku obvodu odmítá. Situace  
v černicích je velmi podobná, 

školka je zde součástí základní 
školy, ta uvolnila prostory, jimž 
byla udělena dočasná výjimka 
na 45 dětí ve třídě. Jde však  
o provizorní řešení. V budoucnu 
tak bude muset obvod investo-
vat do stavby nové školky, což 
vyjde minimálně na 11 mil. Kč.

Irena Rottová, radní pro škol-
ství, předloží na zastupitelstvu 
města (20. června) souhrnnou 
zprávu ohledně stavu školek 
v Plzni. Tímto vás zveme na 
zastupitelstvo, kde se budou 
školky projednávat a na debatu 
s Vítem Bártou dne 21. 6 v ka-
várně Partie.

rodinný rozpočet 
trpí, zatímco si 

soukromé školky 
mastí kapsu
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DEBATADEBATA

20. 6. 2013
od 18 hodin

MĚŠŤANSKÁ BESEDA,
Kopeckého sady 13, Plzeň

EKONOMEM

PAVLEM KOHOUTEM
POSLANCEM PARLAMENTU ČR

RADIMEM FIALOU
PŘEDSEDOU VĚCÍ VEŘEJNÝCH

VÍTEM BÁRTOU
PRÁVOVÁREČNÍKEM A POLITIKEM PLZEŇSKÉ ALIANCE

PAVLEM STELZEREM
REPREZENTANTEM SDRUŽENÍ

PLZEŇSKÝCH FANOUŠKŮ FC VIKTORIA PLZEŇ

ROMANEM BAKALOU

s TOMIEM OKAMUROU 

WWW.HNUTIUSVIT.CZwww.facebook.com/hnutiusvit.cz

Trik
Boj

plzeňských dětí 
letos nebylo 
přijato do školky

FaKt

Proč nebyly dvě třetiny  
dětí přijaty do školky 
a zastupitelé jen diskutují 

2800
Rychlý

inzerce

sos
 Policie.........................158
 Hasiči..........................150
 Záchranná služba.......155

Výroční 
zpráva
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Štrunc je majitel neuvě-
řitelného množství firem  
a pozemků. V Plzni mu pa-
tří doslova kdeco. 
Je významný kmotr plzeňské 
ODS ovládající sdružení Lo-
chotín.  Svého času byl členem 
výkonné rady ods. V minulém 
volebním období byl předse-
dou představenstva doprav-
ních podniků, odkud musel 
odejít, když se zaměstnancům 
vyplácely 4 miliónové mzdy. 
Od té doby vysílá do správních 
orgánu města svoji manželku  
simonu spalovou. 
Za dob socialismu byl truhlá-
řem v Domě kultury. Nepřija-
li jej byť jako dělníka do KSČ! 
Proč? Veksloval! Údajně pašo-
val z Německa do Čech.
V Plzni se začal rozhlížet po 
gastronomii. Jídelny, vývařov-
ny (omEX), restaurace. 
Pak zkoušel vydávat plzeňský 
Večerník. Coby restauratér prý 
nechával strhávat zaměstnan-
cům z platu příspěvky do ODS. 
Zařazujeme ho proto, že je s jeho 
ubytovnou spojen případ daňo-
vých úniků.     Pokrač. příště

Plzeňští 
kmotři

Nový seriál (II. díl)

vlivný člen plzeňské ODS
Petr Štrunc

stručně

Anketa

zemřel tulák smradlavka (bílý 
kůň ods) přirozenou smrtí?

Petra 
Králová, 
studentka

„Je to přinej-
menším podivné, 
že člověk, který 
figuroval v půl- 
miliardových 
podvodech, byl 
nalezen mrtev 
jen pár dní po 
zveřejnění kauzy. 
Budí to velké 
podezření.“

„

Aleš 
Nejedlý, 

stav. inženýr
„Smrt  bílého 
koně, stejně tak 
jako celá kauza 
a napojení na 
přední politiky 
ODS, je alarmu-
jící skutečnost. 
Co když to není 
jediný případ? 
Co když jde  
o miliardy?“

Andrea 
Ríchová, 

asistentka
„Nechce se mi 
věřit, že by to 
byla jen pouhá 
souhra náhod. 
Zaráží mě, že je 
celá kauza pouze 
rozmělňována 
médii, jako by se 
z nějakého důvo-
du bála toho, co 
se za ní skrývá.“

lucie 
Šrailová, 

občanka Plzně
„Půlmiliardové 
daňové úniky, 
jednatel - bezdo-
movec - bílý kůň 
mrtev, vše vede-
no politiky ODS... 
Co vše je třeba, 
aby se konečně 
lidé probrali  
a začali s tím 
něco dělat?“

marek 
Benda, 

el. mechanik
„Ta smrt sym-
bolizuje, že se 
mafie už nebojí 
zabíjet pokud jde 
o lidi, na kterých 
nikomu nezáleží. 
Možná to zní 
příkře, ale děsivé 
je, pokud by to 
byla pravda.“

Více str. 6 a 7

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

Milé 
maminky!

Budeme rádi, když 
nám napíšete 

své zkušenosti  
o mateřských 

školách.

Plzeň Bez cenzury

vaše postřehy pošlete na adresu:
info@plzenbezcenzury.cz

Vtip 
měsíce

Plzeň Bez cenzury

 Nakreslil:
Štěpán Mareš 

inzerce

Podle Českého statistického 
úřadu celková cenová hladi-
na za první tři měsíce letošní-
ho roku oproti konci loňsku 
vzrostla o 1,4 %. 
V některých případech vylétly 
ceny dokonce o desítky procent. 
Například brambory zdražily 
skoro o polovinu, ostatní zeleni-
na o 18,2 %, ovoce pak o 9,1 %. 
Důvodem zdražování je i dik-
tát českých velkovýrobců po-
travin chráněných zákonem  
o tržní síle, kvůli kterému jsou  
v Německu nákupy levnější.

Důkaz, že u nás
potraviny zdražují

záleží vám na osudu města, kde žijete? Přijďte do politické kavárny Partie 
(Pražská 12) nebo pište na info@plzenbezcenzury.cz. TučNá odměNA!

 Víte, kdo je právovárečník? 
odpověď: Majitel výsady prá-
va vařit pivo. Viz též str. 7

Páteční káva 
s Vítem Bártou

Politická kavárna 
PARTIE (Pražská 12)

Kdy: 21. 6., od 17 h 
téma: Nedostatek školek
Kdy: 28. 6., od 17 h 
téma: Kauza Víta Bárty

Vít 
Bárta



Plzeň Bez cenzury4

 Vít Bárta klade věnec 
na náměstí T. G. M.

Foto gamblera v jedné z mnoha 
plzeňských heren poslal čtenář 
Karel Novotný. 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

Bezdomovec smradlavka (vlastním 
jménem Václav Škroud), bílý kůň 
ODS, zemřel jen pár dní poté, co byla 
kauza daňového podvodu zveřejněna. 
Lékař sice vyloučil cizí zavinění, ale... 
Příčina smrti (selhání krevního obě-
hu) a její načasování budí oprávněné 
podezření. Policie stačila Smradlavku 
vyslechnout několik týdnů před smrtí 
a jeho svědectví patří mezi klíčová. 
Princip podvodu spočíval v tom, že na 
firmy s bílými koňmi se do ČR dováže-

ly ropné produkty, které byly přepro-
dány tuzemským odběratelům. 
Tyto firmy ovládala trojice Tomáš Ko-
čárek, Jan Kroupa a Tomáš Vlček. 
Bílé koně jim podle policie sháněli 
Eva Jeslínková a Vojtěch sivák, kte-
ří pracovali jako správci ubytovny pat-
řící vlivnému plzeňskému podnikateli 
a členu ODS Petru Štruncovi.
Reportéři PBC se teď vydali po horké 
stopě: Komu peníze do Prahy mířily  
a zda byly použity na kampaň ODS.

Jak bezdomovec smradlavka 
vydělal lidem z ods miliony 
a zemřel záhadnou smrtí

Vzpomínáme

PlzEňsKé PoVsTáNí 
PRoTI měNoVé REfoRmě

tel. č.: 724 286 947

Jurečkova 
rakvička

 Gambler 
v akci

Podvod za půl miliardy

2004 – Karel Paleček (ODS) rezig-
noval na post radního kvůli spornému 
použití městských peněz pro centrum 
cestovního ruchu. Po volbách v roce 
2006  byl do městské rady znovu jme-
nován. Odstoupil za dva roky po skan-
dálu při after party kde se oháněl svojí 
funkcí radního pro bezpečnost. 
2004 –  Radim Kopáček (ODS) re-
zignoval z funkce místostarosty pl-
zeňského centrálního obvodu poté, co 
televize Nova odvysílala reportáž, kde 
si opilý říká o  50tisícový úplatek za 
přednostní přidělení bytu.
2006 – Radní města miroslav Char-
vát (ODS) odstoupil poté, co se uká-
zalo, že jeho jméno je v seznamech StB. 
2007 – Z dozorčí rady Podnikatel-
ského a inovačního centra (BIC) ve 
vlastnictví města byl odvolán Karel 

steininger, člen Regionální  rady ODS 
a místopředseda sdružení v Plzni – 
Doubravce. Soud jej potrestal osmi 
měsíci s podmínkou za to, že si jako 
důvěrník bytové samosprávy neopráv-
něně vyplácel odměny z fondu oprav. 
2008 – Na post zastupitele rezigno-
val Petr Tofl (ODS) kvůli trestnímu 
stíhání pro korupci rozšířenému o pa-
dělání a pozměňování veřejné listiny.
2011 – Před soudem v Plzni se coby 
výtržník a rváč ocitl předseda Mladých 
konzervativců Jiří fremr (ODS). Roku 
2010 prý surově zbil řidiče a kopal 
mu do auta.  Soud vyměřil Fremrovi 
dvouletou podmínku, byl však amnes-
tován. Doposud působí jako předseda  
mladé zálohy ODS.  
2012 – Technický náměstek města 
Plzně Petr Rund je obviněn z krádeže 
fotoaparátu plzeňským aktivistům. 
2013 – Ve vazbě se ocitá člen ODS  
a protřelý podnikatel martin otýs, 

Tohle jsou zjevné praktiky mafie! Podle 
Jurečka však šlo jen o selhání jednotlivců
„Jsou to selhání  jednotlivců. ODS  si vybírá daň za to, že vládne 
už dlouho,“  řekl krátce po zadržení tří členů ODS obviněných 
z daňových úniků Roman Jurečko, člen výkonné rady ODS, mís-
topředseda Regionální a oblastní rady Plzeňského kraje a Plzně.   

fakta za posledních 9 let

V sobotu 1. června uctil  
Vít Bárta památku po-
ložením věnce k pamět-
ní desce tzv. Plzeňského 
povstání. Sešla se hojná 
účast, přestože lilo jako  
z konve. 
Přišli členové Konfede-
race politických vězňů  

a laureáti Ceny 1. červ-
na. V roce 1953 (před 
60 lety) se Plzeňané vze-
přeli komunistickému 
režimu. Lidé tehdy vy-
šli do ulic kvůli měnové 
reformě, která většinu  
z nich obrala o celoživot-
ní úspory. 
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Jak bezdomovec smradlavka 
vydělal lidem z ods miliony 
a zemřel záhadnou smrtí

NeBojácNá 
Policie 
České 

republiky

ToMáŠ 
Jílek,

zastupitel 
ToP 09

Nahoru: 
Nebojí se ře-
šit kauzy typu 
bezdomovec 
Smradlavka, 
skrze kterého 
se členové 
ODS vyhýbali 
placení daní. 
Je skvělé, že 
policie neza-
metla kauzu 
pod koberec.

Dolů:
Slíbil, že pro-

šetří záležitost 
předražené 

výroční 
zprávy Plzeň-
ské tepláren-
ské. Pak mu 
čtyři měsíce 

trvalo, než 
konstatoval, 

že je to jen 
drobnost.

Plzeňský 
byrometr

Komu se daří, kdo drhne

vykašlal se na 
Plzeň a jel do Prahy
Jednání zastupitelstva Plzeň-
ského kraje kvůli povodním 
předčasně opustil poslanec Jiří 
Pospíšil (ODS) a spěchal do 
Prahy. Důvodem jeho odjezdu 
byla povodňová situace v Mu-
zeu Kampa na pražské Kampě.  
Pospíšil je členem správní rady 
Nadace Jana a Medy Mládko-
vých. Před volbami sliboval, že 
bude za Plzeň dýchat.

Plzeň 
stručně

sledujeme vzestupy a pády 
byrokratů města plzně

 Tady zemřel bezdomovec Václav Škroud: 
před školou na Jiráskově náměstí.

Nezapomeňte!
Plzeň Bez cenzury

50%
čssd

50%
ods

Spojení ODS a ČSSD, 
tedy dvou protichůdných 
ideolií, popírá samotnou 

podstatu demokracie 
a je podvodem na voličích. 

Tohle jsou zjevné praktiky mafie! Podle 
Jurečka však šlo jen o selhání jednotlivců

který sponzoroval ODS a pro-
slul stavbou silnice u Jateční 
třídy, která nikam nevedla.
2013 – Mezi gangem podezře-
lých  z krácení  daně zadržela 
policie i tři členy ODS.  Radka 
mráze, zastupitele za Locho-
tín,  člena Regionální i oblastní 
rady ODS a člena dozorčí rady 
v městské společnosti Parking 
Pilsen. Adama soleha, býva-
lého  člena Oblastní rady ODS, 
aktivního člena Mladých kon-
zervatistů a Tomáše Vlčka, 
který je asistentem náměstka 
primátora Petra Runda (ODS).

skandál 
s penězi
Karel 

Paleček,
ods

odsouzen 
na 8 měs.

Karel 
steininger,

ods

odsouzen 
na 2 roky

Jiří 
fremr,
ods

obviněn
z krádeže

Petr
Rund,
ods

opilý, 
úplatky
Radim 

Kopáček,
ods

Korupce, 
padělání

Petr
Tofl,
ods

Útok na 
veř. činitele

Roman 
Jurečko,

ods

V seznamu 
agentů stB
miroslav 
Charvát,

ods

ČSSD skandály ODS nevadí  
a společně vládnou Plzni ve 
velké protichůdné koalici.

FaKtRychlý

Nezbývá než doufat, že po vol-
bách už oDS nebude vládnout. 
Jinak by se, řečeno slovy kmo-
tra Jurečka, platila daň ještě 
větší  a mohli bychom se do-
čkat zatýkání přímo na radnici. 
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Výročí

helena Růžičková 
* 13. 6. 1936, † 4. 1. 2004
Herečka. Zemřela v Plzni. 
luboš hruška 
* 20. 6. 1927, † 30. 5. 2007
Politický vězeň, voják.

čERVEN

Supermarket je jistě třeba, ale 
rozhodně ne tam, kde parkují 
tisíce obyvatel Vinic. 
Úřad prodal pozemek parkovi-
ště v hodonínské ulici soukro-
mému investorovi, kde hodlá 
společnost InterCora v brzké 
době postavit Penny market.
„Problém vychází z nere-
spektování územního plá-
nu. Vedení města pozměňuje 
územní plán dle aktuálního roz-
položení, a tak v minulosti došlo  
k prodeji lukrativního pozem-
ku, původně určeného pro 
stavbu supermarketu. Nyní je 
na zmíněném pozemku posta-
ven bytový dům,” uvedl opo-
ziční politik Václav Ženíšek 
(Plzeňská aliance). Zároveň do-

občané Vinic nemají kde 
zaparkovat, radnice jim 
chce postavit supermarket

helena 
Růžičková,
herečka

luboš 
hruška, 

polit. vězeň

tel. č.: 724 286 947

řidičů (nejméně) 
přijde o místo 
k parkování.

Rychlýfakt
dal, že podobné případy nejsou 
bohužel výjimkou, ba naopak. 
Ze spádových důvodů však ne-
lze stavbu napojit na kanaliza-
ci, a tak zde bude vybudován 
septik, který se má dvakrát týd-
ně vyvážet.

Úřad městské části chce vzít obyvatelům místa na parkování, které 
zoufale potřebují, a místo nich jim tam hodlá postavit supermaket.  

VýZVa

volejte 18 - 19 h
na tel. číslo 

tel.: 737 989 833
poskozenijustici@seznam.cz

nebo napište na adresu:

inzerce

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

V Plzni prožíváme v posledních 
letech veliký vzestup dvou nej-
početnějších sportů. Sportov-
ního nebe se dotkli hokejisté  
a teď i fotbaloví borci ze Štrun-
cových sadů. 
Tak mě napadá, že k titulu 
Hlavní evropské město kultu-
ry bychom mohli přidat i titul 
Hlavní město sportu.  Všechny 
atributy směřují k tomu, aby-
chom se stali v ČR hlavním 
městem my! 

PřEd PO

1000
setkávání v kavárně Partie 

Debaty v politické ka-
várně Partie (Pražská 
12) jsou čím dál lepší.
Poslední květnový pátek 
bylo v politické kavárně dis- 
kusní téma o bezpečnosti.
Plzeňský magistrát stále  
s hazardem nic nedělá a jen 
se stále vymlouvá, že zpra-
covává analýzy. V okolí he-
ren je vysoká kriminalita, 
což občanům vadí. 
Setkání v Partii je pravidel-
ně každý čtvrtek a pátek.

Kavárna 
Partie
Plzeň Bez cenzury

Pražská 12

 Vít Bárta (vlevo) s výroční zprávou společnosti 
Teplárenská. Vpravo čtvrteční setkání seniorů.

Plzeň, nové 
hlavní město!

Roman 
Bakala

Sdružení občanů 
poškozených justicí ČR 

vyzývá občany: Máte důkazy 
o porušování zákonů stát-
ních zaměstnanců, soudců 

a advokátů? Účelem je 
společným postupem zajistit 

právní narovnání.

Zmrzlina 
zadarmo 

všem dětem, 
které 28. 6. 

přinesou
 vysvědčení

do kavárny Partie 
(Pražská 12, Plzeň). 

Autorem článku je roman bakala, 
39 let, soukromý podnikatel. Od 
roku 1986 začal aktivně chodit 
na fotbal a hokej. V roce 2008 
spoluzakladatel volného sdružení 
plzeňských fotbalových fanoušků 
pod názvem PFANS - Plzeňáci 
sobě. V roce 2010 předali vedení 
města základní kámen k výstav-
bě nového stadionu.
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Obavy rostou, teď
je třeba bojovat

Studentka 
politologie

glosa
Alice 
Randáková

„Nadále existují, ba dokonce 
narůstají obavy o schopnost 
Plzně 2015 zajistit program, 
který splní očekávání vznik-
lá ve fázi výběru Evropského 
hlavního města kultury“. 
Hodnotící zpráva Evropské ko-
mise tedy rozhodně nešetří roz-
paky nad programovou náplní 
plzeňského projektu. 
Svou nespokojenost s ní vyjád-  
řil i předseda monitorovací-
ho panelu Evropské komise 
manfred gaulhofer, který Pl-
zeň osobně navštívil. Dlouhou 
dobu totiž prakticky neexisto-
vala žádná ucelená koncepce 
programu
Magistrát se nyní musí svým 
problémům postavit čelem  
a začít je řešit co nejefektivněj-
ším způsobem. 

Staňte se 
kamelotem 
těchto novin

Hlaste se 
v politické 

kavárně Partie 
(Pražská 12)

Plzeň Bez cenzury

nebo napište na adresu:
info@plzenbezcenzury.cz

inzerce

inzerce

Problém Roudná vůbec 
nemusel nastat, říká 
odborník Pavel stelzer
o tom, jak se na Roudné 
podepsal magistrátní útvar 
„antikoncepce“, hovoříme  
s plzeňským právováreční-
kem ing. Pavlem Stelzrem.

Za Vašeho působení 
„na kraji“ jste se aktivně 
setkal s problémem ob-
chvatu Plzně či průtahu 
Roudnou. Vzpomínáte 
na ty začátky dnešního 
velkého problému?
P.s.: Již krátce po vy-
tvoření územního plánu 
v roce 1995 jsem navr-
hoval jako radní třetího 
městského obvodu, aby 
byla průjezdní automo-
bilová doprava odvede-
na mimo střed města. 
To se týká i průtahu 
Roudná. 

Jaký je tedy Váš recept? 
P.s.: Nechtěl jsem v centru 

města budovat žádné další vel-
ké silnice. Usiloval jsem o to, 
aby se veškerá doprava odehrá-
la mimo centrum a ne přes Kla-
tovskou a Pattonův most. Po-
kud by se tyto silnice postavily, 

tak by vůbec nevznikla diskuse 
o silnici přes Roudnou.

Říká se, že se tehdejší pri-

mátor a dnešní náměstek mi-
nistra Kalous vykašlal na celý 
projekt, i když byly peníze...
P.s.: Pan Kalous měl jiný 
názor, chtěl zbourat několik 
domů v oblasti Korandovy, Hu-

sova náměstí, Kotkovy 
ulice. U Kalikovského 
mlýna měla být velká 
kruhová křižovatka. 
Ten problém ale může 
vyřešit jedině okruh ko-
lem města. 

Dnes „tanečky“ po-
kračují. Jak vidíte aktu-
ální situaci i minulost  
z určitého odstupu?
Je třeba postavit velký 
okruh kolem celé Plzně. 
Rozšiřováním stáva-
jících silnic a stavbou 
paralelních se ničeho 

nedosáhne a negativní výsledky 
takového snažení jsou známy  
i z velkých měst ze zahraničí.

Kdo je ing. stelzer
Narozen v roce 1950, ženatý, 
má tři děti. Inženýr ekonomie.  
Pochází z významného  rodu, 
který se nesmazatelně vryl do 
historie Plzně:  stavbou Saského 
mostu, Měšťanského pivovaru 
či staré synagogy nebo Malého 
divadla. Bývalý krajský radní pro 
dopravu a zastupitel 3. měst-
ského obvodu.  Právovarečník, 
kandidoval za Plzeňskou alianci.

P Bc

P Bc
P Bc

P Bc

Jako vejce vejci se začíná 
podobat diskuse o obchva-
tu Roudné a zkrachovalé 
výstavby tramvajové tratě 
na Borská pole. 
Ve druhém případě radnice 
ovládaná ods a čssd už dílo 
dokonala. O tramvajové trati 
se v Plzni mluvilo a slibovalo tři 
volební období. 
Město léta vykupovalo pozem-
ky a vrabci na střeše si štěbe-
tali, že  právě výkup je hlavní 
cíl, který sledují kmotři z ODS. 
sociální demokracie jim, jak 

už se stalo za poslední tři léta 
zvykem, poslušně zvedala ruku.   
A najednou, světe div se, 
na tramvajovou trať už 
nejsou peníze. 
Hlavně že na pozemcích 
už vyrůstá obchodní 
dům. Jak budou jezdit 
studenti do prostor zá-
padočeské univerzity, 
se prostě odsouvá. Bu-
deme hledat finanční 
prostředky, řekl ve zdů-
vodnění primátor Baxa a zá-
roveň pokračovat v přípravě na 

příští volební období. A Roud-
ná je projekt jak přes kopírák. 

Opět se mluví, vykupuj  
a opět pan primátor 
tvrdí, nejsou peníze. 
„Počítáme s tím, že 
získáme prostředky  
z ROP,“ uvedl primá-
tor Baxa.  Zdá se, že 
hlava města to má po-
pletené.  Prostředky  
z ROP jsou totiž nejis-
té. Mlžení nebo nevě-

domost? Co je horší, to  nechť 
posoudí laskavý čtenář sám.  

Jak primátor Baxa mlží o Roudné

starosta 
baxa (oDs)

zveme Vás 
na křest veverek 

Vítem Bártou 
v Plzeňské zoo, 
pá 14. 6. v 15:30.

Plzeň Bez cenzury

DEBATADEBATA

20. 6. 2013
od 18 hodin

MĚŠŤANSKÁ BESEDA,
Kopeckého sady 13, Plzeň

EKONOMEM

PAVLEM KOHOUTEM
POSLANCEM PARLAMENTU ČR

RADIMEM FIALOU
PŘEDSEDOU VĚCÍ VEŘEJNÝCH

VÍTEM BÁRTOU
PRÁVOVÁREČNÍKEM A POLITIKEM PLZEŇSKÉ ALIANCE

PAVLEM STELZEREM
REPREZENTANTEM SDRUŽENÍ

PLZEŇSKÝCH FANOUŠKŮ FC VIKTORIA PLZEŇ

ROMANEM BAKALOU

s TOMIEM OKAMUROU 

WWW.HNUTIUSVIT.CZwww.facebook.com/hnutiusvit.cz

Debata s toMieM okaMurou

DEBATADEBATA

20. 6. 2013
od 18 hodin

MĚŠŤANSKÁ BESEDA,
Kopeckého sady 13, Plzeň

EKONOMEM

PAVLEM KOHOUTEM
POSLANCEM PARLAMENTU ČR

RADIMEM FIALOU
PŘEDSEDOU VĚCÍ VEŘEJNÝCH

VÍTEM BÁRTOU
PRÁVOVÁREČNÍKEM A POLITIKEM PLZEŇSKÉ ALIANCE

PAVLEM STELZEREM
REPREZENTANTEM SDRUŽENÍ

PLZEŇSKÝCH FANOUŠKŮ FC VIKTORIA PLZEŇ

ROMANEM BAKALOU

s TOMIEM OKAMUROU 

WWW.HNUTIUSVIT.CZwww.facebook.com/hnutiusvit.cz

hosté: 
● ekonom PaVel koHout, 
● poslanec parlamentu raDiM Fiala, 
● předseda Věcí Veřejných Vít bárta, 
● právovarečník a politik Plzeňské aliance    
     PaVel stelZer, 
● reprezentant sdružení plzeňských fanoušků     
     Viktoria Plzeň raDiM bakala

20. 6. 2013  od 18 hodin
MěšťaNSká BeSeda
kopeckého sady 13,

 Plzeň



Tajné zákulisí
magistrátu

Co se nikdy nemělo dostat ven

 Rubrika Atlas kmotrů v magazínu Plzeň Bez 
cenzury vyvolala v Plzni senzaci 
a občané uzavírají již sázky, kdo 
přijde na řadu příště. Své chvilky 
slávy si užil Roman Jurečko (po-
kračování bude!). Za připomenu-
tí stojí hvězdná kariéra kmotra 
Radima Kopáčka či pestrý život 
doubraveckého Jozefa hrdličky.  
Své již víme o  Slovanech i býva-
lém primátorovi Jiřím Šnebergerovi. 

Plzeň uzavírá sázky, kdo bude 
bude příště v ATLASU KMOTrů

Jak Jurečko začal a skončil 
studium na nechvalně 
proslulých plzeňských právech

na dopravním odboru prý skoro 
nikdo nemá řidičák

 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.

www.vitbarta.cz
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100.000 
výtisků

 Místní kmotr Roman Jurečko (ODS) byl 
přijat na právnickou fakultu v Plzni na odvolá-
ní. Právě tento způsob označila Akreditační ko-

mise za pochybný. Údaje o jeho 
přijímacích testech prý nařídil 
skartovat bývalý děkan milan 
Kindl.   Jurečko se dos- 
tal na plzeňská práva 
v době, kdy zde učil 
jeho blízký spolupra-
covník Jiří Pospíšil 

(ODS, exministr spravedlnosti).
 V dubnu 2012 pak studium ukončil 
s tímto odůvodněním: „V souvislosti  
s aférami maďarského a německé-
ho prezidenta to nemám zapotřebí.“

 Na odboru dopravy plzeňského magistrátu 
nemají nikoho s dostatečným odborným vzdě-
láním. Dokonce se šušká, že šéf odboru Vlasti-
mil Kroupa nemá řidičák.

Jiří pospíšil 
(oDs) 

Dočká se 
Zrzavecký
(ČssD)?

Křížovka s tajenkou

Baxova 

trubička

PříŠTí číslo: do 15. záříPlzeň Bez cenzury

Kam ji 
položíte, 
tam leží

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

roman 
Jurečko
(oDs)

 Šéf plzeňské ODS Jiří Pospíšil (údajně čis- 
tý symbol této profláknuté strany) odmítá při-
jmout přísnější verzi etického kodexu kraje.   
Dne 17. 6. na toto téma pokračuje zastupitel-
stvo Plzeňského kraje. Přijďte se podívat.

Pospíšil brání peníze 
plzeňských kmotrů z ODS

Najdi 1 rozdíl


