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č. 91
Jak jinak lze nazvat člověka, který
nemluví pravdu? V jednom z minulých čísel Zrcadla jsme vás informovali o případu, kdy starosta Kuchař
odmítal celé 4 měsíce sdělit zastupiteli Mlátilíkovi, z jakých zdrojů byly
pořízeny celkem 4 čísla novin „Takové jsou Frantovky 2016“, které vydávalo a dosud vydává Kuchařovo Infocentrum. V těchto novinách Kuchař
prezentoval na desítkách fotografií

údajně náš starostlivý starosta ze své
peněženky za prezentaci sama sebe.
Na tom by nebylo zase (až na výsledek
prezentace Kuchaře samotného) tolik
divného. Divné bylo pouze to, že až do
února 2017 nevěděl ředitel Bc. Pišvejc
o tom, kde se noviny v roce 2016 vzaly,
kdo je vydal, tisknul a platil, ale najednou existují jím podepsané 4 sponzorské smlouvy, které již měl půl roku
znát a mít v účetnictví…

vil v účetnictví Infocentra, se lze jen
a jen tiše domnívat…
Jistě by to ale mělo zajímat finanční
úřad, neboť tyto postupy pak zřejmě
Kuchař může praktikovat i v dokumentech města samého.
Poslední otázkou zůstává, proč
raději nezaplatí náš povedený starosta své dluhy z minulosti, kdy si
od našeho podnikatele z posilovny
Víti Jandy pronajal prostřednictvím

především sám sebe, neboť to bylo
těsně před těmi slavnými krajskými
volbami, kde kandidoval a kde získal
úctyhodných, tuším, 18 hlasů?
Na dotaz Iva Mlátilíka tehdy odpověděl odpovědný redaktor a tehdejší
ředitel Infocenta Bc. Pišvejc, že neví,
jak byly noviny financovány, kdo je
tisknul a vlastně že neví vůbec nic.
Tazatel se měl tehdy dle doporučení
p. Pišvejce obrátit na Kuchaře…
Výsledek znáte. 4 měsíce se nedělo nic. Po Mlátilíkovo stížnostech
na Kraj a Ministerstvo vnitra ČR se
Kuchař konečně odhodlal vylézt
z nory.
Předložil zcela stejné 4 výtisky
sponzorské smlouvy, podepsané
Bc. Pišvejcem (který do té doby
o žádných smlouvách neměl ani tušení) a které vysvětlovaly, že noviny
kupodivu ze své kapsy financoval sám
Kuchař! Celkem 38.000,- Kč zaplatil

Tak jsme Bc. Pišvejcovi zavolali
a zeptali se ho na to, jak to celé bylo.
Sdělil nám, že smlouvy donesl v únoru 2017 Kuchař a požádal ho, aby antidatované smlouvy Pišvejc podepsal,
že to je jen formalita.
Proto se náš předseda zeptal Kuchaře na květnovém zastupitelstvu, zda
tyto smlouvy jsou v pořádku a zda
data i podpisy byly pořízeny v termínech na smlouvách uvedených.
A světe div se! Kuchař zapíral, mlžil
a lhal do očí všem přítomným, že je
to tak, jak říká. Ovšem do doby, než
mu byla předestřena výpověď Bc.
Pišvejce o antidatování sponzorských
smluv z roku 2017 na 2016. Zezelenal, zrudnul a ztratil řeč, jen donekonečna koktal, že to je přeci jedno, kdy
se ty smlouvy udělají a podepíší…
Co myslíte?
O tom, jak se tento pokřivený, téměř až kriminální čin Kuchaře proje-

firmy s.r.o. své manželky reklamní
plochy na domě v Pivovarské ulici, zaplatil první splátku a dál už
ho nikdo neviděl. Takže Kuchařovic použili tyto plochy Víti Jandy
pro své podnikání, kasírovali za
ně, ale do dnešního dne nezaplatili
částku neuvěřitelných 50.000,-Kč!!!
Ale o Kuchařově platební kázni ví
své koneckonců například i samo
Město Cheb. Tam dlužil dlouhá
léta Kuchař, Stahl a Černý za pronájem a energie koupaliště Dřenice, které zdevastovali, nezaplatili
a utekli, jako malí smradi. Teprve
poté, kdy jsme o případu informovali v našem Zrcadle, byli „úctyhodní pánové“ přinuceni své dluhy
uhradit…
A tak co říci na samotný závěr?
Ještě že již příští rok jsou ty komunální volby. Toto období temna, lumpů
a gaunerů, už musí skončit…

Lhář a podvodník…

www.frantiskovylazne.org
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Kuchaři, Kuchaři, cos to zase provedl?
To přeci nemůžeš myslet vážně…
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S hrdostí a pýchou sobě vlastní se nám náš starosta pochlubil, že máme první ekologické auto městské policie v republice.
No jasně! Vždyť toto auto je pro městskou policii samozřejmě úplně k ničemu, takže kdo by ho chtěl vlastnit. Díky nedávné
kritice v našem Zrcadle v článku Antonína Petřiny sice zaznělo, že by mohli mít městskáči alternativní pohon pro své vozidlo, avšak vhodnost výběru mluví sama za sebe. A to i přes obrovskou škálu dnes nabízených hybridních vozidel odpovídajících velikostí pro činnost MP.
Posuďte sami. Do kufru se vejde
sotva jedna a půl botičky a šmitec.
Po zadržení narušitelů pořádku jedou dva policisté v autě sami a opilí
zloději a lumpové musí běžet za vozidlem, neboť na zadní sedačku se
nevejdou, stěží se tam vejde malé
dítě. A tak zločinci běží na služebnu
vzorně za autem a strážníci jen tiše
doufají, že jim nezdrhnou.
Pardon, práce strážníků je také
odchytávání zatoulaných psů a jejich odvoz do útulků…
Jen nevíme, kam toho vlčáka posadit? Ke strážníkovi ADLEROVI
(velitel MP Františkovy Lázně a dle
Kuchaře spoluautor šíleného nápadu zakoupit právě tento vůz) na
klín! Nejlépe! Jinam se nevejde!!!
A nakonec tu máme také nějaké opilce, které je potřeba odvézt
na záchytku a opět si musíme my
všichni normální lidé zaťukat velmi
silně na čelo a prohlásit to známé nerudovské: „Kam s ním!“
No a teď něco k nákladům. Automobil MP je vlastně zapůjčen (operativní leasing) a měsíční splátka stojí městskou pokladnu 12.087,-Kč. Celkem musí město zaplatit 36 splátek, to znamená 435.132,-Kč!!! A co pak? Pak se musí auto vrátit a nic!
Tedy Kuchař vyhodil z městské pokladny do vzduchu téměř půl milionu, ale chlubí se úsporou na provozu bývalého auta,
které vlastní město samo? Ale to není vše. Kuchařovo koráb je také půjčený, a měsíčně platí i zde město nějakých 11.000,-Kč!
Musí platit 24 splátek a to znamená dalších 264.000,- Kč!!! vyhozených z okna! Celkem vás občany na úplných zhovadilostech připravil Kuchař jen za kratičkou dobu jeho starostování o úctyhodných 700.000,-Kč!!! No jak by ne! Když jen
dovedně odsává městskou pokladnu…
Kuchaři, Kuchaři, už toho bylo dost, nemyslíš? Vrať se do svého Chebu a dělej brajgl zase chvilku tam. Občané to vážně
ocení…
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Vážený pane Petřino,
V minulém čísle Zrcadla jste nás požádal, abychom Vám odpověděli, kdo, proč a za kolik dokáže zprasit reprezentativní noviny „Takové jsou
Frantovky“ (květen) na úžasném křídovém papíru, ovšem s více jak 50 hrubými a tiskovými chybami?
Odpověď jsme získali od starosty Kuchaře, který sedí v orgánech Infocentra a je tedy zodpovědný i za tyto nepřekonatelné překlepy…(tedy
samozřejmě spolu se svou více než důvěrnou přítelkyní Agnieszkou Piotrowskou, která sice moc dobře česky neumí, ale je vcelku pohledná,
a tak z ní Kuchař udělal ředitelku Infocentra a odpovědnou redaktorku výše uvedených novin..) Sám fakt, že manželka starosty Kuchařová
pak potupně roznáší sama noviny po našem městě, tuto tragikomedii jen podtrhuje!
S pozdravem
Redakce Zrcadla
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Stromy z lázeňských parků
do krbů a na vyřezávání figurek?
Pamatujete si občané, jak náš nejvýznamnější republikový dendrolog
(sice bez kulatého razítka, avšak znalecké posudky pro naše město zpracovávající) Polidar (manžel zastupitelky Polidarové) označoval barevně velmi špatné a nemocné stromy pro účely pokácení? No, tak tady vidíte, jak
velmi nemocné a poškozené stromy se v našich překrásných lázeňských
parcích kácejí… A proč asi? Nebo chcete-li, pro koho asi???

No tak občané, už konečně
víte, kdo já jsem? Nevíte?
No vždyť jsem si kvůli tomu
navlíkl i řetěz!!!
No tak neblbněte, vždyť já jsem váš starosta! Honzík Kuchař z Chebu! A co na tom? Skala je z Hazlova a vy si to tu stejně neumíte sami dát do pořádku,
tak jsme vám dorazili na pomoc…
Já teda vím, že státní znak, co mám na krku, se
výhradně používá při svatebních obřadech a vítání
občánků. Jo jasně, také když na úřad zavítá prezident, nebo nějaká vzácná zahraniční delegace. No a
co? A jak byste mne asi pak v davu vůbec poznali?
He?
Cože? Že po městě s ním může lítat jen infantilní
blb? Tak to jste teda přehnali… Víte vy všichni vůbec, jak já si tu funkci užívám???
Co si vůbec myslíte, že to bylo jednoduchý se
toho vysokozdviha Skaly zbavit? Abych byl jájájá,
jenom já, ta jednička? Vůbec ne! Ale víte co? Vlezte
mi všichni na hrb!
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Všichni jsme si rovni, pouze někteří jsme si rovnější…
Zkuste vážení občané někdy ve volné chvíli zajet svým vozidlem do parku, zaparkovat si na trávě v prvním ochranném pásmu
lázeňských pramenů a dejte si drink, odpočiňte si několik hodin na Chatě u Fialů (tenisové kurty za 500,- Kč měsíčně pronajaté Fialům
za odměnu Šnajdaufem a Skalou na neuvěřitelných 49let!) a vyčkejte, co na to policie, ať už státní, nebo naše městská. Pokud se někdy
setkáte s velitelem Adlerem a bude vám nedej bohu spílat, že se jako řidiči nechováte ukázněně, ukažte mu toto foto a doporučte mu,
ať si hledí skutečných lumpů a hříšníků…
Zapůjčeným vozidlem jezdí matka zastupitele Lukáše Fialy, který byl zvolen na kandidátce za Šnajdaufa, Zuzana Fialová.
(red)

Nově jsme Fialovou
zaregistrovali opět při
nedovoleném parkování
na trávníku. Inu co by si
matka Šnajdaufovo zastupitele (synáčka Lukáška
Fialy) nemohla dovolit,
že?

Rovnější od nás všech
je i arogantní starosta Kuchař, který si takto v pátek
21.7.2017 v pracovní době
odskočil na skleničku do
restaurace a zrovna tak,
jako Fialová, zaparkoval
své operativním leasingem zapůjčené vozidlo
bez ohledu na dopravní
předpisy… Inu z boží vůle
král!!!
(red)
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Státní zástupce Böhm:
Kladivo na komunální politiky
Okresní soud v Chebu zprostil
před několika dny obžaloby radního Aše Jiřího Červenku (ODS),
dva bývalé úředníky a firmy APB
Plzeň a HUL-HO. Obžaloba je
vinila z ovlivnění stavby větrných elektráren u Aše, za což prý
Červenka dostal úplatek. Podle
soudu se ale popisovaný skutek
obžalobou vůbec nestal, řekl při
vyhlašování zprošťujícího rozsudku soudce Jiří Kutílek.
Není to první případ naprostého fiaska náměstka okresního státního zástupce v Chebu Viktora Böhma. Ten v jednom případě dokonce čelil kárné žalobě.
Obžaloba tvrdila, že Červenka jako radní ovlivnil úředníky,
aby v rozporu se zákony umožnili stavbu větrných elektráren u Aše. Za to měl dostat dva miliony korun přes firmu
HUL-HO, jejímž byl jednatelem. Jenže podle soudu všechna
rozhodnutí městského úřadu v Aši, která žalobce napadá,
později prošla kontrolou krajského úřadu bez výhrad.
Podobně i dva miliony korun, které zaplatila APB Plzeň firmě HUL-HO, prověřil finanční úřad a neshledal, že by šlo
o porušení zákona. „Prvoinstanční soud prokázal, že je spravedlivý a rozumný. Jsem rád, že jsem po tři a půl roce utrpení slyšel, co soudce řekl. Potvrzuje to, že jde o zvůli některých policistů a státních zastupitelů,“ reagoval na rozhodnutí
soudu Červenka. Státní zástupce Böhm si ponechal lhůtu na
odvolání.
Obhajoba se snažila dokázat, že veškeré kroky tajemníka
a vedoucího stavebního úřadu byly snahou o nápravu nešťastného rozhodnutí odboru životního prostředí, který
zamítl upravený projekt elektráren. Spis, který měl dvanáct
svazků, se zrodil na základě odposlechů při vyšetřování jiného případu, v němž figurovala společnost APB Plzeň.
Další neúspěchy
Ze stejných odposlechů vzešel i další debakl, který Böhm
nedávno utrpěl, a který se rovněž týkal radního Červenky.
Spolu s ním Böhm obžaloval ještě starostu Aše Dalibora
Blažka (HNHRM). Oba komunální politiky nicméně chebský okresní soud 28. 2. 2017 v údajné úplatkářské aféře obžaloby zprostil. Zproštěni obžaloby byli i zástupci společnosti
Development West David Graubner a Marek Hikl. Očištěna
byla i samotná firma, která byla souzena jako právnická osoba. Podle Böhma oba politici prosadili na konci roku 2011
v ašské městské radě snížení ceny nájemného za parkoviště
z původních pěti miliónů korun na 543 tisíc korun ve prospěch společnosti Development Wesr. Ta u státní hranice
s Německem vybudovala kasino. Jako „odměnu“ podle obžaloby měl získat syn ašského starosty od klubu TJ Stadion
Louny do výpůjčky jízdní kolo v hodnotě 150 tisíc korun.
Toto kolo oddílu zaplatil jako sponzorský dar za reklamní
činnost provozovatel kasina. I v tomto případě se státní zástupce proti verdiktu odvolal.
Česká justice již před třemi roky informovala o případu
dvou úředníků Města Františkovy Lázně, které Böhm žaloval kvůli tomu, že vydali pokyn k pokácení čtyř stromů,

které byly v havarijním stavu, a mohly ohrozit chodce či parkující vozidla.
V pravomocném zprošťujícím rozsudku soudce Krajského
soudu v Plzni Pravoslav Polák konstatoval, že jednání obžalovaných nebylo možné kvalifikovat jako trestný čin a dokonce prohlásil, že státní zástupce prokázal „flagrantní neznalost práva na obhajobu, a to nejen v rovině trestně právní,
ale dokonce i ústavní rovině.“
I v dalších bodech konstatoval, že státní zástupce porušil
svým odvoláním nejenom trestní řád, ale i Ústavu ČR. Soudce Polák dokonce neváhal v rozsudku napsat, že celé přípravné řízení bylo od počátku nezákonné a nedůvodné, a že státní zástupce porušil svým odvoláním proti nepravomocnému rozsudku nejenom trestní řád, ale i Ústavu ČR. „V tomto
případě nebyl od počátku ani náznak toho, že by se mohlo
jednat o trestný čin, a odvolací soud proto nechápe aplikaci
trestního práva hmotného ze strany státního zástupce, který dozoroval trestní řízení, počínaje tím, že zamítl stížnosti
obviněných proti usnesení o zahájení trestního stíhání. Od
počátku bylo evidentní, že jednání obviněných směřovalo
k legálnímu cíli, nikoli k naplnění tzv. kvalifikovaného úmyslu. Nezákonné a nedůvodně vedené trestní stíhání mělo pro
život obžalovaných nepříznivý dopad s difamujícími články v tisku, zbytečně si vyžádalo i náklady trestního řízení.“
Jedna z obžalovaných během nezákonného stíhání dokonce
dvakrát potratila.
Kárná žaloba
V návaznosti na to podal Polák podnět na kárnou žalobu,
kterou skutečně podala krajská státní zástupkyně v Plzni. Příslušný senát NSS ale žalobu zamítl „Vedení trestního
stíhání a podání obžaloby je výrazem vnitřního přesvědčení
veřejného žalobce o existenci potřebného stupně pravděpodobnosti spáchání trestného činu obviněným, za něž by
státní zástupce v zásadě neměl být postihován, i když se podezření z trestné činnosti nakonec nepotvrdí.“ I když kárný
senát nakonec konstatoval, že kárně obviněný nevěnoval dostatečnou pozornost skutkovým a právním otázkám týkajících se pohnutky jako jednoho ze znaků skutkové podstaty
přečinu, uvedené pochybení však s ohledem na zmíněné
skutečnosti svědčící ve prospěch kárně obviněného podle
něj nedosahuje takové intenzity, aby jej bylo možné označit
za exces státního zástupce při výkonu dozoru v přípravném
řízení či při plnění úkolů v řízení před soudem mající povahu kárného provinění. Kvůli danému případu dokonce
poslankyně Jana Černochová (ODS) interpelovala tehdejší
ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou (ANO).
Nebyl to přitom ojedinělý případ, kdy soudy Böhmovu obžalobu shodily ze stolu, a které se týkaly Města Františkovy
Lázně. Bývalý starosta Ivo Mlátilík zmiňoval v radničních
novinách nejméně tři další kauzy, kdy byla jím vedená obžaloba odmítnuta, a pokaždé na základě již z počátku prokazatelných skutečností, že nešlo o trestně právní jednání.
Dušan Šrámek
Zdroj: http://www.ceska-justice.cz/2017/04/statni-zastupce-bohm-kladivo-komunalni-politiky/ (30.4.2017 6:30)
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Jistě! Není to tak dávno, co nám starosta Kuchař sliboval čistící vozy
na zámkovou dlažbu na naší pěší zónu. Tak jako vždy zůstalo jen u slibů,
a tak milí podnikatelé čapněte opět nástroje a udělejte tu práci za chronicky
nic nedělajícího starostu Kuchaře i místostarostu Šnajdaufa, ostatně jako již
v minulosti mnohokrát. Co na tom, že kasírujou nájemné 800,-Kč za jeden
metr čtvereční? Starat se přesto nebudou…

O nejinteligentnějším a prakticky jediném viditelném
počinu našich koaličních zastupitelů v čele s Kuchařem
a Šnajdaufem (semafor) za celou dobu jejich tříletého působení na radnici jsme vám již referovali v minulém čísle. Dnes
přispěl náš čtenář i dokládajícím fotem. Chodci nikde a auta
stojí, vrčí, smrdí a čekají a čekají a čekají…
Jiná fota nám poslal čtenář dne 11.8.2017, kdy obchvat kolem našeho města byl uzavřen kvůli dopravní nehodě.
„To nebylo poprvé, kdy jsme museli projíždět vaším
městem z důvodu nehody. Vždy byl průjezd plynulý. Po
celá léta. Ale poprvé jsem tentokrát stál už od Slatiny až
k těm debilním světlům stejně debilních autorů, tedy téměř
15min. Musíte to mít v tom vašem městě ale osvícené vedení, když toto dokáže! Věřím, že většina řidičů by seřezala
vašeho starostu po této zkušenosti montpákama, kdyby jim
přišel do ruky!“
(R.D. AŠ)
Fota dokládáme.				
(red)
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Otázky na našeho předsedu
Jana D., F.L.: Pane Mlátilíku co říkáte na vývoj v kauze Čapí
hnízdo Andreje Babiše?
I.M.: No to je myslím velmi srozumitelné, co se tady krátce před
volbami děje. Shrňme si základní fakta:
1) Policie kauzu Čapího hnízda šetří téměř dva roky a měla dle
dostupných informací spis uzavřen již v lednu tohoto roku. Požádala však za velkého mediálního humbuku o vydání obou pánů až
2 měsíce před volbami.
2) Pakliže sněmovna dá souhlas, oba pány vydá a vše se stihne do voleb, bude policie nucena znovu po volbách žádat novou
poslaneckou sněmovnu o nové vydání obou pánů, pakliže získají
nový mandát. Nemohlo to divadlo tedy ještě ty dva měsíce počkat?
Kdyby pánové mandát nezískali, nemusela policie nikoho žádat.
V případě, že by mandát získali, bude stejně žádat. A hlavně, občané by si pak nemuseli myslet, že zde hraje někdo špinavou, podlou
a nečestnou politickou hru s poslední možnou zoufalou snahou
už konečně Andreje odrovnat, umlčet a zbrzdit jeho předvolební
náskok.
3) Ano, je to velmi podezřelé načasování. Vnitro řídí ČSSD.
ČSSD se svými vlastními problémy a mnoha kauzami korupce,
dotačních podvodů, Ráthem, poslancem Wolfem, ROP severozápad, u nás v regionu Pánik, Navrátil atd. ČSSD skomírá na hranici
10-13% voličských preferencí, Andrej a jeho ANO si velebí naopak
údajně na hranici kolem 30%!
Opravdu myslíte, že to načasování je náhodné? Odpovězte si
sami, a buďte letos hodně, ale opravdu hodně opatrní, komu svůj
hlas hodíte…
Jana D.: A když už jsme u těch voleb, vždy jste svým skalním voličům a přátelům před sněmovními volbami naznačil, koho budete
volit. Mnohé z nás nerozhodnutých to třeba inspirovalo. Naznačíte
i letos?
I.M.: Jasně, že naznačím. Chce to ale alespoň malinký rozbor
situace na politickém trhu, tak jak ji vidím já.
Tedy ODS s jejich necharismatickým a bezpohlavním předsedou Fialou to nebude. Dokud nepřijde nějaký „ogar z Moravy“,
nebo odjinud, jakým byl střelec Topolánek, bude ODS zřejmě neustále lavírovat slabě nad 10% preferencí.
ČSSD zabil, a to na dlouho, člověk, který v životě nečuchnul
k práci. Od 18 let se pohybuje jen v kancelářích a umí jen teoretizovat. Ve snaze zbavit se svého rivala Babiše si nechá svými
chytrými poradci našeptat, aby svého koaličního partnera vyrazil
z vlády, necelých 6 měsíců před volbami. Podá demisi, odvolá demisi, neví, čí vůbec je. Sobotka tak na dlouhý čas odsunul ČSSD
do „druhé ligy“.
Dále je tu TOPKA, kdy všichni jistě cítíme, že už tam asi tak 10
let přesluhuje věčně nalitej Kalousek, a od té doby, co se stáhnul
„kníže“, jdou i jim procenta výrazně dolů. Dnes se pohybují na
hranici volitelnosti, a kdo ví…
Pak tu máme LIDOVCE, ti si to těsně před volbami zcela pohnojili svatbou a rozvodem se STAROSTY. Nákladný klip Filipa Renče
o přátelích na život a na smrt (Gazdík-Bělobrádek) je už jen zoufalou vzpomínkou na námluvy, ale především ukázkou toho, jak
nepoctiví, bezcharakterní a bezpáteřní ti LIDOVCI vlastně jsou.
Když jim začalo téct do bot, okamžitě vykostili Starosty a vyhnali
je, smlouva nesmlouva!

Všichni musíme uznat, že z dalších významnějších silných hráčů
je tu i KSČM. Ale kupodivu o nich, kromě dávné historie, která
ale dnes už málokoho zajímá, se dá těžko napsat něco špatného.
Tedy pokud byli s námi v koalici, udělali spoustu práce. Díky panu
Fircákovi a Křemenovi má například celá část Horní Lomany konečně důstojné chodníky a cesty. Nákladně opravená kašna na
Národce je taktéž jejich zásluha a rovněž také podíl na všech smysluplných stavebních akcích, které jsme spolu za léta spolupráce
vybudovali. Tedy komu jejich minulost nevadí, ať je volí. Já sám
mám jiného favorita.
Nakonec tu máme ANO. Rozhodl jsem se, že budu volit právě
ANO a se mnou také prakticky všichni členové Sdružení místních.
Dle mého názoru je to v současné době to nejmenší zlo. Utvrdila
mne v tom právě ohavná politická provokace ze strany policie, kdy
nezbytně nutně pár týdnů před volbami zaútočila, nebojím se říci
až nemravně, na předsedu i místopředsedu tohoto hnutí. Nemám
nic proti prověření kauzy Čapí hnízdo. Nemám nic proti spravedlivému postupu policie. Nenávidím však politické podpásovky, jaké
jsme již v minulosti všichni zažili, například v kauzách Kubiceho
zprávy, útoku na Nečase a úřad vlády, dnes nově útok na nejsilnějšího politického lídra Andreje Babiše v předvolebním období.
To je dle mého názoru politická prasárna…
Vzpomeňte na ušaté torpédo Šlachtu a zrzavého státního zástupce Ištvána. Co ti se nám nalhali v přímých přenosech a tiskových
konferencích, jaká zvěrstva vlastně slavnostně odhalili, že musela
padnout celá vláda! A dnes madam Nečasovou-Nagyovou budou
honit za kabelky? To mi nejde na rozum. Jak to, že tam ještě Ištván
sedí?
Jakoby ten článek pana Šrámka o našem okresním státním zástupci Böhmovi dostával v této době opravdový a zároveň i varovný
význam, že?

Neuvěřitelných 10 minut stála dne 27. června 2017 kolem 10. hod.
dopolední nastartovaná a výstražnými světly blikající multikára
firmy AVE před drogerií TETA na Národní třídě. Ptáte se, proč rušilo
nezabezpečené vozidlo centrum lázeňského města po celou tuto dobu?
Odpověď je jednoduchá. Děvčata si odskočila nakoupit do drogerie
barvu na vlasy a jinou kosmetiku a výběr se jim malinko protáhl…
(prý dostali kondomy s malinovou příchutí!)
Ryba smrdí přesto od hlavy, že?
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