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Jakub Sobek:
„Tvář poliTiků v plzni?
ne, čaSTo Jen ohavná maSka“

Provozuje úspěšný server Plzeň bez šne-
ků a parazitů. Na internetu je to heslo 
pro představení lumpáren plzeňských 

kmotrů a jejich loutek. Pro někoho mladý re-
bel, pro jiného Don Quijote. Svůj boj s radni-
ci však neomezuje jen na internet. Plzeňskou 
radnicí dokázal s kamarády zabalit do obřího 
transparentu proti korupci. Když fotil a  fil-
moval technického náměstka Runda, pravou 
ruku kmotra Jurečka, Rund ztratil nervy 
a sebral Sobkovi fotoaparát s  tím, že mu jej 
vrátí až druhý den. Dnes technický náměs-
tek je souzen za krádež fotoaparátu a mnozí 
na spravedlnost nevěří, neboť Rundova man-

želka je vlivnou plzeňskou soudkyní. Jen pro 
zajímavost, kmotr Jurečko chtěl tuto dámu 
ve vedení Nejvyššího státního zastupitelství. 

Nakonec mu stačilo, že ho Jiří Pospíšil sezná-
mil s  nejvyšším státním zástupcem Zema-
nem, aby kmotrovi pomyslně políbil prsten. 

„Enfant terrible“ krajské 
metropole, aneb Jakub 

Sobek, ročník 1989. 
Významný plzeňský aktivista, 

absolvent plzeňského 
církevního gymnázia, nyní 

nezaměstnaný. 

Obsahoptimistické čtení
Dostáváte do  ruky první číslo měsíčníku, 
který bude o  Plzni a  problémech psát bez 
cenzury. Nebude to hezké čtení. Plzni vlád-
ne již dlouhá léta ODS a mafiánské pavuči-
ny jsou koloritem města. Jeden z celostát-
ních kmotrů ODS, Roman Jurečko, ovládá 
největší městskou společnost, Plzeňskou 
teplárenskou, a konšelé na radnici se cho-
vají jako jeho figurky na  šachovnici, které 
se bojí o obživu.
Velmi brzy začali poslouchat jeho pokyny 
i sociální demokraté, a tak se zdá, že hrají 
už jen pěšci a koně. Střelci a věže, jako hráz 
proti zlodějnám, jsou mimo a kmotr hraje 
za  oba krále i  královny. Opozice se snaží, 
ale je „vyšachovaná“. Dokonce i v kontrol-
ním výboru má většinu ODS a ČSSD a ru-
kou společnou a nerozdílnou „vládnou“.
Primátor Baxa, pod zástěrkou dodržování 
jednacího řádu, často u každé kritiky na za-

stupitelstvu zvonečkem radši oznámí konec 
diskuse a  Martin Zrzavecký, jako sociálně 
demokratický první náměstek, mlčky při-
hlíží. Nakonec je to jedno. Pěšci i  koně, 
modří nebo oranžoví, opačný názor pře-
hlasují jako demokratická „většina“, i když 
to není ve prospěch města a Plzeňanů. Ne-
víme, kdo „přehlasuje“ zdejší média, která 
obvykle také kritiku raději neslyší a  nepí-
šou. Jistě nikoliv nadarmo platí Plzeňská 
teplárenská médiím miliony korun ročně. 
Budeme psát bez cenzury a nebude to op-
timistické čtení. Přesto si myslíme, že není 
proč být pesimisty. Důvodem k  obavám 
a  depresi je neznalost a  zlověstné mlčení 
okolo problémů. Čtěte a  buďte optimisty. 
Můžou z  nás dělat blázny, šašky, mohou 
nás urážet, jak chtějí. My se nenecháme ani 
koupit, ani vyšachovat.
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Patříte k  viditelným odpůrcům a  kritikům 
poměrů na plzeňské radnici. Kde to všechno 
začalo, co byla pověstnou poslední kapkou 
k rozhodnutí nemlčet a nechovat se tak, jako 
se chová většina?
V  roce 2011 jsem se hodně zajímal o  stav 
budovy Městských lázní, které město pro-
šustrovalo a od té doby objekt vytrvale chát-
rá. Pochopil jsem, že pokud chci změnit stav, 
musím se zaměřit na  osoby, které o  Plzni 
a v Plzni rozhodují. Tehdy jsem si myslel, že 
jsou to politici a jednotliví zastupitelé. Dnes 
vím, že to jsou osoby v pozadí. Ale abych byl 
zcela upřímný, protesty před radnicí by mož-
ná skončily už po první akci, nebýt incidentu 
s  technickým náměstkem Rundem. Poté již 
nebylo cesty zpět. Politické strany a  jejich 
představitelé mi ukázali svou pravou tvář 
– nebo spíš ohavnou masku, a proto, jak se 
říká, jdu do toho a jen tak neskončím!

Vyvěšujete plakáty, provozujete velmi kri-
tickou internetovou stránku, obvykle v den 
jednání zastupitelstva je vás vidět před rad-
nicí. Jak na vás reagují zejména ti kritizo-
vaní politici?
Politici nejprve reagovali pobouřením, ale 
po  zmíněném konfliktu s  náměstkem mne 
většina raději ignoruje. Vědí, že se sebou 
nenechám cloumat a vydírat se, a to jim asi 
vadí. Roman Jurečko jednou za čas zatelefo-
nuje a postěžuje si na  informace, které zve-
řejňuji. Obvykle připojí pár dvojsmyslných 
vět o tom, co by se mi mohlo stát, kdybych 
o něm dále psal, a vždy nezapomene připo-
menout, že je v Plzni „naprosto bezvýznam-
ný“ a že nemá smysl o něm nic psát, protože 
je vlastně takový „Pan Nikdo“. Zbytek poli-
tiků, jako například primátor Baxa, se snaží 
spíš mé snahy zesměšnit.
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Existuje vůbec nějaký politik, kterému v Plz-
ni věříte?
Určitě se nějací najdou – například Vít Bár-
ta, který sice není plzeňský, ale do krajského 
města míří, kdykoli to jde. Nebo například 
zastupitelé za KSČM Jiří Valenta a František 
Hlásek, za TOP 09 Ondřej Ženíšek nebo Ra-
doslav Škarda či bývalý primátor Rödl a jeho 
politická kolegyně paní Maříková. U napros-
té většiny ale platí jedna základní věc – moje 
důvěra k nim končí většinou tam, kde začíná 
ideologie jejich strany.

První soud označil Runda jako nevinné-
ho, státní zástupce se však odvolal a poža-
duje konfrontaci s Petrem Rundem. Ten se 
až doposud přítomnosti u  soudu vyhýbal. 
Když jste se dozvěděl o odvolání, které podal 
státní zástupce, měl jste aspoň trochu pocit 
satisfakce?
Upřímně řečeno jsem bral případ jako „vy-
řešený“. Osobně se nepachtím za  pomstou 
a ani už mi tolik – na rozdíl od mých začát-
ků – nezáleží na tom, aby byl náměstek Rund 
„odsouzen“. Vím, že svůj zločin spáchal, 
a vím, že on to ví také. To je to hlavní, jsem si 
jistý, že se mu jeho lhaní jednou vrátí.
Výsledek soudu mě příliš neudivil. Většina 
z nás přece ví, jak fungují justiční mafie a čes-
ké soudy. Každý ví, že exministrem spravedl-
nosti je plzeňský předseda ODS Jiří Pospíšil, 
a  není těžké zjistit, že manželka náměstka 
Runda je – shodou okolností – soudkyní. 
Znovuoživení soudu tudíž beru jako příleži-
tost, aby se náměstek Rund přiznal. Možná je 
to hodně naivní, ale Rundovo odsouzení bez 
jeho osobního přiznání pro mne prostě nemá 
kýženou cenu. Byl bych raději, kdyby se při-
znal a nebyl odsouzen, než naopak.

K  vašim mistrovským kouskům se řadí in-
stalace obřího transparentu přes celou rad-
nici. Policisté vám ho odnesli na  strážnici, 
zase vám ho vydali, a pak dokonce přihlíže-
li, jak ho znovu instalujete. Čím si vysvětlu-
jete jejich nečinnost? Víte, že se říká, že jste 
„hájený“ nějakým významným politikem, 
a tato historka tomu hodně nahrává…
Příhoda s  transparentem byla zcela nespráv-
ně interpretována. K  odcizení transparentu 

policií došlo, když jsem s jednou kameraman-
kou natáčel na radnici záběry pro dokument 
o naší kauze. Policisté mi ho zabavili bez ja-
kéhokoli důvodu, několikrát mi během mého 
pátrání po něm lhali a  chovali se nevhodně. 
Asi za 20 minut se mi ozvali na mobil s tím, 
že si ho mohu vyzvednout. Jsem si zcela jist, 
že měli strach, abych záběry jejich chování 
a celé kauzy nezveřejnil. O tom, že za mnou 
stojí nějaký politik nebo falešný kmotr, se ho-
voří od doby, co v Plzni „účinkuju“. Nejdřív se 
tvrdilo, že jsem spojenec Strany zelených, poté 
že jsem komunistický fanoušek a po několika 
dalších měsících ze mne udělali stoupence 
TOP 09. Teď si zase vybrali Víta Bártu. Mi-
mochodem jediný Bárta mi opravdu pomohl. 
Jsem nezaměstnaný a dostal jsem od něj dar 

na  přestupkovou pokutu. Ale jsem zvědav, 
na co škarohlídi přijdou příště. Třeba mne bu-
dou vydávat za Zemanovce nebo Piráta. Kdo 
ví? Já pouze vím, že nejsem člen, stoupenec 
ani volič žádné zavedené politické strany a že 
se rozhoduji sám za sebe. Podobná obvinění 
vždy konstruují nepřátelští politikové a jejich 
zoufalá snaha vymýšlet si stále nová a  nová 
jména je k popukání. ■



Další číslo ve vašich schránkách do konce května, pokud ne, pište na info@plzenbezcenzury.cz, nebo volejte na tel.: 724 286 947



Dopravní „zoufalSTví 
poliTiků“ v plzni

Největším oříškem je spojení centra 
s  Lochotínem, kde žije na  40 tisíc 
obyvatel, použít mohou jedinou sil-

nici I/27 – ulice Karlovarská. Plzeňský po-
litik je nejchytřejší a  vymyslel, jak uspokojit 
tuto masu voličů. Řekl si „ono“ je to do cen-
tra ucpané, vybuduji tam proto další trasu, 
kterou auta zase ucpou již ucpané. Zrodil se 
Severojižní průtah neboli přeložka Klatovské 
s obchvatem Roudné (na mapě vyznačen rů-
žovou a hnědou tenkou linkou).  První za víc 
než 4 miliardy, druhý za zhruba 700 miliónů. 
Ředitelství silnic a  dálnic ČR (ŘSD ČR) do-
konce zařadilo přeložku do prioritních staveb.

konšelé, přizneJTe pravDu, 
a nešaheJTe na rouDnou! 
V  Plzni se hraje dvojí hra. Občany na  Lo-
chotíně politici ujišťují, jak pilně připravují 
Severojižní průtah Roudná.  Pod vznešenou 
záminkou snáz obchodují se zdejšími pozem-
ky. Nepřekvapí, že nakupují a směňují hlavně 
lidé spojeni s kmotry ODS. A mnozí Roude-
ňáci se zase naopak drží ve strachu, zda pře-
ce jen neprodat svůj majetek, když mu hrozí 
znehodnocení. A  statečně brojí proti stavbě. 
Příběh se táhne už víc než tři volební období! 
Jen malou epizodou o  podobách podnikání 
kmotrů je nejnovější záměr postavit pod zá-
minkou „zvukové zdi“ u  obchvatu Roudná 
další parkovací dům. Chránit měl nemocnici 
na  Lochotíně. Opět mělo jít o  PPP projekt. 
Oproti nájmu 18,5 milionu, které platí město 
soukromému kyperskému investorovi ročně 
za  Parkovací dům Rychtářka, na  Lochotíně 
u fakultní nemocnice šlo až o 40 milionů.  Ne-
překvapí, že autorem nápadu je loutka „kmo-

trů„ na radnici náměstek za ODS Petr Rund. 
Naštěstí zvítězil rozum Ministerstva zdravot-
nictví ČR, které postaví parkovací dům samo 
za 140 milionů. Kdy najdou konšelé konečně 
odvahu říct Lochotínským - na  průtah ne-
máme peníze?! Nebudeme ho stavět, chceme 
klidnou Roudnou! Existují jiná řešení! Až 
všechno doobchodují? 

Jaké Je řešení? ne průTah 
za 4 miliarDy, ale zápaDní 
okruh za 2 miliarDy
Kdyby politici v  Plzni naslouchali inicia-
tivám občanů a  řadě odborníků začali by 
konečně řešit především dostavbu Západ-
ního obchvatu (na  mapě vyznačen zelenou 
linkou). Ten se již v současné době staví, ale 
peníze jsou jen na tu menší část - od kruho-
vého objezdu u  Nové hospody až do  Skvr-
ňan (na mapě vyznačeno červenou linkou). 
Financování důležitější etapy ze Skvrňan 
na Lochotín je ve hvězdách.   Přitom právě 
všechna tranzitní doprava z Karlových Varů, 
Klatov a  Mostu by se centru vyhnula díky 
Západnímu obchvatu. Silnice z  Lochotína 
do centra by se tak uvolnila místním.

proč není financování 
zápaDního obchvaTu? 
Neschopnost koncepční spolupráce mezi Plz-
ní, Krajem a  Ministerstvem dopravy. Když 
Bárta interpeloval kvůli obchvatu i premiéra, 
dostalo se mu odpovědi, ať Kraj zaplatí Zá-
padní obchvat s tím, že stát bude připravovat 
Východní obchvat. Kraj však nemůže financo-
vat 2 miliardami obchvat, když není jasno, jak 

4

KAUZA

Kalamity v dopravních špičkách 
jsou v Plzni na denním pořádku.  

Řidiči stojí na všech tazích 
směrem do centra. Není to chyba 

Plzeňanů, z velké části nemá 
na výběr ani tranzitní doprava. 

Hurá přes centrum tak míří auta 
od Mostu, Klatov, Karlových Varů, 

Rozvadova atd. Je to nejkratší, 
časově náročné, ale jinudy 

to nejde, protože neexistuje 
alternativa!

bude vypadat financování z EU po roce 2015. 
Navíc je Západní obchvat jednoznačně klíčo-
vou komunikací, která by měla patřit do sprá-
vy státu – ŘSD ČR. Zmatky pak vyhovují 
Plzeňské radnici, která spekuluje s  pozemky 
a přitom zvesela připravuje projekt spalovny 
v  Chotíkově bez toho, aby zajistila svoz od-
padu mimo centrum města, tedy po  neexis-
tujícím Západním obchvatu. Je absurdní, že 
primátor Plzně a ministr dopravy jsou z jedné 
strany, jejímž předsedou je předseda vlády, 
a  přesto nejsou schopni pomoci úspornější, 
ekologičtější variantě Západního obchvatu 
místo průtahu Roudná. Kraj naopak, dle na-
šich informací, je připraven silnici II. třídy 
na Západní obchvat předat státu. 

Jak DonuTiT poliTiky 
k DoSTavbě obchvaTu?
Vít Bárta, exministr dopravy, se s odpůrci ob-
chvatu Roudné již poněkolikáté sešel ve své 
politické kavárně. 
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nálně „Čtyřnásobek právních služeb je přede-
vším proto, že Poslanecká sněmovna schvalu-
je nové předpisy a vyhlášky a ty mi musíme 
dodržovat a nemáme čas uklízet“.
Sestřih z jednání Zastupitelstva k tématu úkli-
du můžete vidět na: www.vitbarta.cz/denik-vi-
ta-barty. Bárta na zastupitelstvu kritizoval vy-
soké náklady na právníky a požadoval zvýšení 
množství peněz na úklid městské části IV, dle 
přání interpelujících občanů. ■

Zběžnou procházkou po Doubravce 
zjistíte, že místní radnice se pořádkem 
v některých ulicích pochlubit nemůže. 

Nářky a deputace občanů jsou tedy na mís-
tě. Radnice argumentuje, že na intenzivnější 
úklid nemá peníze, ale kupříkladu za externí 
právní služby utrácí čtyřikrát tolik než v minu-
lém volebním období, a již dnes vynakládá za 
úklid více než jiné městské části. To, co dříve 
běžně zvládali úředníci městské části, dnes 
přebírají najatí právníci. Smlouvy jsou ale vy-
tvořeny systémem CTRL C - CTRL V,  tedy 
prostým okopírováním textu. Tak bylo třeba 
vyplaceno 150 000 korun bez daně – a to za 
přípravy smluv a výběrového řízení na pro-
vádění úklidů a ošetření zeleně. Stejná částka 

byla v  loňském roce vyplacena na výběrové 
řízení k odvozu tříděného odpadu.
Koaliční zastupitel Pavel Netolický (ODS), 
shodou okolností analytik společnosti Par-
king Plzeň (Rychtářka), chválil na jednání 
sám sebe za dokonalý úklid v městské části, 
protože „když se nepochválí sám, nepochválí 
ho prý nikdo.“ Na stejné vlně však jela kupo-
divu i opozice.  Zastupitel Pavel Rudolf nárůst 
peněz za právní služby obhajoval velmi origi-
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ANKETA:
Jak jste spokojeni s úklidem 
městské části plzeň 4?
ano, naprosto: 14 %
Spíše ano: 33 %
Spíše ne: 41 %
naprosto ne: 12 %

Anketu zodpovědělo 40 dotazovaných.

Zastupitelstvo městské části 
Plzeň 4 – Doubravka řešilo 

nespokojenost občanů s čistotou 
ulic a úklidu sněhu. 

měSTSká čáST plzeň iv.
nemá čaS uklízeT!

A  je přesvědčen o  správnosti jejich argu-
mentů. Bez cenzury proto uvedl: „Zasílám 
dopis týkající se dopravy a  dopravních pro-
jektů v Plzni generálnímu řediteli ŘSD Davi-
dovi Čermákovi a znovu interpeluji ministra 
dopravy. Budu apelovat na  primátora, radu 
a  zastupitele města Plzně, aby zastavili veš-
keré aktivity na  přípravě průtahu Roudná, 
a souhlasili se zastavením projektů na přelož-

ku klatovské a finance byly převedeny na do-
končení Západního obchvatu Plzně. Je v roz-
poru se zdravým rozumem, že primátor města 
z ODS Martin Baxa se nedokáže dohodnout 
o vzájemné pomoci, když ODS vládne a mi-
nistrem dopravy je rovněž představitel této 
strany. Požádám hejtmana Plzeňského kraje 
Milana Chovance (stínového ministra dopra-
vy za ČSSD), aby zahájil jednání s premiérem 

Nečasem a ministrem dopravy s cílem urychlit 
možnost přípravy východního obchvatu a do-
končení západního.“ 
O  dalším vývoji financování Západního ob-
chvatu, spekulacích s  pozemky v  Roudné 
a přípravě Východního obchvatu Vás budeme 
informovat v  dalších číslech. Za  velmi pod-
nětné považujeme internetové stránky Spo-
lečnosti pro veřejnou dopravu – www.spvd. ■
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Od  podzimních krajských voleb jste se stal 
v  Plzni velmi častým hostem. Otevřel jste 
politickou kavárnu, pravidelně se účastníte 
jednání městských zastupitelů. Proč právě 
Plzeň?
Vládne tady koalice ODS a ČSSD, a to je tra-
diční podhoubí pro korupci a klientelismus. 
To je místo pro Věci veřejné. Socialisté, byť 
mohli vládnout, jen „statují“ modrým a za-
vírají oči. Čím častěji sem jezdím, tím více 
vidím, jak je město prolezlé „kmotrovským 
systémem“. Společnosti se sídly na  Kypru, 
podivné hospodaření Plzeňské teplárenské, 
miliardové úvěry na investice, o jejichž smy-
sluplnosti lze pochybovat, hlavně že se staví 
(snad aby si pár jedinců namastilo kapsy?), 
neochota zastavit hazard a mnohé další.

Vaši oponenti tvrdí, že hlavním důvodem 
jsou osobní spory se zdejším kmotrem ODS 
Romanem Jurečkem.
Tím já se přece vůbec netajím. Proč také? 
Stačí si přečíst rozsudek soudce Šotta, který 
jasně označuje Jurečka za osobu, jež sehrála 
významnou roli v  puči proti Věcem veřej-
ným. Dnes se to však posunulo do  jiné ro-
viny. Jsou to spojité nádoby. Mafiánské prak-

tiky při snaze likvidovat stranu a mafiánské 
praktiky, které neblaze ovlivňují chod města.

Roman Jurečko vás označuje zcela veřejně 
za šaška a blázna, vaše mise do Plzně zpo-
chybňuje. Chcete nějak reagovat?
Ne, vždyť je to úsměvné. Stačí zajít na jednání 
zastupitelstva. Pravidelně ho tam vidím, i to, 
jak je nervózní. Jeho loutky v zastupitelstvu... 
Zejména pan primátor Baxa až hystericky 
reaguje, jen co vyslovím jméno Jurečko. Ať 
říká, co chce. Donutil jsem ho k přiznání, že 
předraženou zakázku pro Teplárenskou do-
stala firma majitele vily, ve které bydlí se svou 
přítelkyní. A zastupitelé mlčí. To je vážnější! 
Nevadí jim střet zájmů? Nakolik vládne duch 
Sicílie ve městě? Otázky, na které si soudný 
čtenář jistě udělá názor sám.

Jenomže lidé mají jiné starosti, než sledo-
vat jednání zastupitelstva. Čekají, že město 
bude uklízet, starat se o hromadnou dopra-
vu, vodu, silnice atd. Myslíte, že vystupová-
ním na ZMP to jde spravit?
Vím, že jen částečně. Ale mlčením se nespra-
ví vůbec nic. A čím dál tím víc lidí mi v Plz-
ni říká, že začínají sledovat, co se děje. Není 

přece normální kmotrovský systém, který 
došel tak daleko, že Plzeň draze vykoupí 
a smění pozemky na obchodní dům pod zá-
minkou výstavby tramvajové trati na Borská 
pole, a když je hotovo, tak trať odsune na ne-
určito. V Plzni se špatně parkuje a přitom se 
postavil neúčelný, předimenzovaný parkova-
cí dům Rychtářka, a výnosy putují na Kypr. 
To jsou věci, které lidi pálí. Jen to musí vědět 
včetně zákulisí.  O  těchto a  jiných hříších 
místních kmotrů píšu na svém webu vitbar-
ta.cz a budu je podrobně rozebírat ve  svém 
novém časopise Plzeň bez cenzury.

Otázka na závěr: Hodláte za Plzeňský kraj 
kandidovat v  parlamentních volbách pří-
ští rok? Již jednou jste sliboval kandidovat 
do kraje.
To byla otázka kandidatury proti loutce 
kmotra Jurečka, Jiřímu Pospíšilovi. Nečas ho 
tehdy odvolal a mě ani ve snu nenapadlo, že 
kmotr ho stejně protlačí na kandidátku. Nyní 
tato otázka není na pořadu dne. Chci napra-
vit, co jsme tu spískali. Ale také hlavně dů-
kladně vysvětlit lidem, kdo je kmotr Jurečko 
a jak jeho „podnikání“ zdražuje život obyva-
telům v tomto překrásném městě. ■

Duch Sicílie naD plzní 
   Je výzva
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Rozhovor s předsedou VV, poslancem Vítem Bártou
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KAUZA

Výstavba Plzeňského divadla a parko-
vací dům na Rychtářce. Dvě stavby, 
které budí nemálo zájmu i  rozpo-

ruplných názorů. Přitom na  radnici pořád 
raději tajuplně mlčí a  nekomentují, že mají 
zajímavého společného jmenovatele. Firma 
Hermosa Parking Plzeň, investor parkovací-
ho domu, a společnost Edifi ce Construction 
& Consulting, s. r. o., která vyhrála soutěž 
na  správu stavby divadla za  téměř miliardu 
korun, mají totiž společné sídlo.

Je jím adresa na  Kypru – Limassol, Arch. 
Kyprianou & Agiou Andreou, G.PAVLIDES 
COURT, 5th fl oor 2. Stejný stát, město, ulice, 
patro i kancelář. A aby těm náhodám nebyl 
konec, obě fi rmy zastupuje advokátní kance-
lář MSB Legal, dříve Šachta & Partners. Ano, 
jedná se o stejné právníky, na které poukázal 
Karel Randák z  Nadačního fondu proti ko-
rupci s  tím, že jsou údajně zapojeni do po-
divných fi nančních transakcí a  hájí zájmy 
pražských kmotrů ODS. Přes spletitou síť 
nastrčených zahraničních fi rem měli za časů 
generálního ředitele Martina Dvořáka vyvést 
stamiliony z Pražského dopravního podniku. 
Náhodám ještě stále není konec! V Plzni je 
veřejným tajemstvím, že Martin Dvořák je 
dobrým přítelem kmotra Romana Jurečka, 
který se tím ostatně nikdy netajil. Naopak, 
jeho účastí se často „chlubil“ na  večírcích 
i společenských akcích.
Když na  tyto podivné okolnosti s  vazba-
mi na Kypr upozornil Vít Bárta, začaly se dít 

věci. Jednatel společnosti se správou divadla 
ing. Hořčička se stal jediným akcionářem, už se 
sídlem v Čechách, hned jakmile vyhrál soutěž. 
A podle našich informací se v nejbližších dnech 
přesunou domů i „vlastníci“ Rychtářky. Hořčič-
ka v regionálních médiích přitom zdůrazňoval, 
že útok Víta Bárty nechápe. Tvrdil, že když byl 
Bárta ministrem dopravy, s jeho resortem úzce 
spolupracoval. Není tomu tak, s ministerstvem 
spolupracoval, až když nastoupil na post mini-
stra mladý Pavel Dobeš, koník kmotrů ODS. 
To ale regionální média stejně jako napojení 
na advokátní kancelář nezajímalo.
Správce stavby vykonává fi rma ing. Hořčič-
ky za pouhého půl milionu korun. Dozor je 
na celé dva roky. Výčet jeho povinností podle 
zadávací dokumentace spočívá ve sledování 
dotací, stavebním dozoru, koordinaci čin-
ností, časovém a fi nančním sledování stavby, 

zodpovědnosti za všechny zkoušky a kontro-
ly, monitoringu, kontroly právních předpisů 
a  mnohé a  mnohé další. Včetně nemalých 

nároků na zázemí odborníků, od právních až 
k fi nančním a stavebním.
Musí mít také v Plzni kancelář a minimálně 
dva lidi kdykoliv k dispozici. Snadno spočte-
me, že pouze v  případě dvou zaměstnanců, 
při mzdě zhruba 25 000 měsíčně, je to za rok 
600 000 korun. Bez odvodů. Kde jsou nájmy 
kanceláří a  odměna pro další odborníky? 
Zdá se, že pan Hořčička pojal svoji činnost 
jako charitu pro Plzeň. Proč? Kdo měl zájem 
pečlivě dohlížet na  stavbu? Nebo se snad 
musí občas zamhouřit oko? Kdo ve  skuteč-
nosti zaplatí za odvedené služby?
„Dobročinnosti“ plzeňští konšelé meze ne-
kladou. Nebo snad má ODS štěstí ve výběru 
sponzorů? Člen dozorčí rady společnosti 
Hermosa ing. Ryvola je totiž štědrým spon-
zorem ODS. Ve volební roce 2010 ji spon-
zoroval hned částkou 100 000 korun.
To jsou otázky, na  které by se měli ptát za-
stupitelé. Největším zastáncem celé výstavby 
parkovacího domu byla Jurečkova radniční 
loutka, náměstek Petr Rund, na  starosti má 
i výstavbu divadla. Nebo snad v Plzni všichni 
zodpovědní věří na náhody? Není jich tady 
příliš mnoho? ■

fakta o parkovacím domě rychtářka plzeň
Otevření : 23. června 2011 
Počet parkovacích míst: skutečný stav 447 (původně plánovaných až 800)
Investor stavby: Hermosa Real Estate – dnes Hermosa parking Plzeň
Nájem města: 18,5 milionů korun ročně, celkem za 19 let se jedná
 o 351,5 milionů korun
Komerční prostory: cca 1600 metrů čtverečných – příjem z pronájmu inkasuje
 Hermosa Parking Plzeň
Výše parkovného: na 10 Kč/hod. a 60 Kč/den (12 hod.)
Obsazenost domu cca  20%

ODS sponzoruje obchodní 
partner města - Divadlo má 

stavební dozor jako charitu – 
Firmy z Kypru jako dobročinné 

společnosti?

zameTání
kyperSké STopy

Zvu Vás na pravidelné páteční debaty

do politické kavárny Víta Bárty

PARTIE
na adrese Pražská 12, Plzeň
V pátek 3. května od 18:30, nebo 10. května od 17:00
Tentokrát na aktuální témata úklid, hazard, doprava i kmotři
Tato pozvánka slouží také jako kupón na jeden kmotrovský zákusek.
Nabízíme Jurečkovu rakvičku, Pospíšilovu čokošpičku,
Baxovu trubičku nebo Rundův větrník.

www.vitbarta.cz



křížovka

ZÁBAVA

o čem Si můžeTe přečíST v příšTím číSle:

proč v plzni 
zdražuje teplo?

Trafikanti
- jak se dělí funkce

plzni hazard nevadí?
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