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Agent „BOND“ opět na scéně!!!
A je to tady, vážení čtenáři. Možná si ještě vzpomenete na
upoutávku v některém ze starších čísel našeho ZRCADLA, ve
které jsme vás informovali o bývalém agentu STB Karlu Jelínkovi, advokátovi z Karlových Varů. Tohoto agenta „Bonda“
starosta Mlátilík vypakoval z právních služeb našeho města
ihned po svém nástupu do funkce starosty v březnu 2012.

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek

Důvodem byla mimo jiné také jeho aktivní kolaborace s StB
v předrevoluční době. Druhým důvodem byl jeho až téměř
politicko-milostný vztah s naším zastupitelem Šnajdaufem,

se kterým dlel ve stejném politickém uskupení Alternativa.
Následně se na „Bonda“ ještě provalil skandál s podezřením
na pohlavní zneužívání mládeže, kterého se měl dopouštět
na své koňské farmě… Pro toto podezření byl následně také
vyšetřován Policií ČR, o čemž nás všechny svým dopisem
informoval tehdejší šéf Alternativy Kotek. Výsledek prošetřování není redakci
do současnosti znám.
Myslíte, že je etické
a vhodné, aby takovýto exot zastupoval
naše město? Spíše už
měl být dávno v teplácích!
Tak a teď k věci.
Každý advokát v republice pracuje na
základě předem stanovených odměn, chcete-li tarifů. Tyto jsou pro ten který
případ jasně stanoveny, a advokát účtuje dle těchto tarifů své
služby svým klientům…
V roce 2015 zařídil Šnajdauf, aby vyhozeného „Bonda“
vzal tehdejší starosta Skala zase zpět, a to především proto,
aby Šnajdaufovi pomohl s žalobou proti bývalému starostovi
Mlátilíkovi a bývalému právníkovi města Mgr. Liboru Janků
ve věci smyšlené škody, kterou oba měli v minulosti městu
způsobit. A tak Šnajdaufovci podali dvě žaloby u Okresního
soudu v Chebu a těšili se, jak si rozdělí prachy!
Spor viděl jak Šnajdauf, tak chytrej Otík Skala i „Bond“
jako jasně vyhraný, a tak se panáčkové dohodli na zcela
nemravných a neetických podmínkách smlouvy o právní
pomoci, která nemá snad v celém našem regionu obdoby…
Co kdyby to vyšlo, tak dělba je jasná…
Pokračování na str. 2

www.frantiskovylazne.org

STRANA 2

Agend „BOND“
opět na scéně!!!
Dokončeni ze str. 1
Nad rámec výše uvedených odměn a zákonných tarifů, které měl
dostat advokát „Bond“ za svou
práci pro město, mu Skala podepsal ještě „speciální odměnu“
v neuvěřitelné výši 499.999,- Kč!!!
Nevěříte?
Tak nahlédněte do smlouvy,
kterou obdržel od starosty Kuchaře na sklonku roku 2017 zastupitel
Ivo Mlátilík, když vznesl písemnou žádost o její kopii.
Myslíte si, že si může kterýkoliv
starosta dovolit takovéto svinstvo?
Přihrát kamarádům „speciální
tučnou odměnu“, která by se pak
dala snadno rozdělit? Svévolně
navýšit zisk advokátovi, který zaplatíte vy všichni? A konečně, víte,
proč částka do 500.000,- Kč?
No protože do této výše to Skala
mohl rozhodnout sám a nemusel to dávat do zastupitelstva ke
schválení. Tak co, bývalí voliči
Skaly a zbylých gaunerů, jak se
vám tyto řádky čtou???
Toto by měla být především
informace pro orgány činné
v trestním řízení, neboť rozdávat
bez jakéhokoliv důvodu statisíce
z městské kasy kamarádům je nepřípustné!
No a teď něco na závěr: První
spor skončil u Okresního soudu
v Chebu v lednu tohoto roku prohrou města s tím, že náklady právníků Mlátilíka a Janků, které jim
město bude muset zaplatit, jsou
celkem 90.000,- Kč!
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STRANA 3

Vážená redakce Zrcadla,
dávám vám k nahlédnutí vyjádření současného místostarosty Šnajdaufa. Toto je
jeho odpověď na naši skromnou žádost svazu zahrádkářů na Slatině, kterou jsme zaslali
s prosbou o přistavení kontejneru na bioodpad, kterou používají zahrádkáři na uskladnění posekané trávy a jiného rostlinného materiálu.
Tento kontejner jsme měli za doby starostování pana Ivo Mlátilíka od města vždy k dispozici a nikdy s tím nebyl žádný problém. Jen
Šnajdauf ho má! A jeho vyjádření o odpadu
zdarma pro občany našeho města? To raději
nechám bez povšimnutí, neboť byl to tehdy
právě on, kdo pro toto nikdy nehlasoval a byl
proti. Velmi dobře si to pamatuji, neboť jsem
v té době byl zastupitelem města.
S pozdravem
Václav Fircák, předseda zahrádkářské osady Slatina ve Františkových Lázních
Odpověď: Vážený pane Fircáku a vůbec
všichni zahrádkáři a zahrádkářské svazy
v našem městě. Stejně tak, jako jsme hravě
dokázali zajistit zdarma svoz komunálního
odpadu pro naše občany, slibujeme, že zajistíme i takovou prkotinu pro naše zahrádkáře. Jen to vydržte ještě těch pár měsíců do
voleb.
S pozdravem Lenka Sazimová-Průšová
místopředsedkyně
Sdružení místních-Františkovy Lázně

Vážená redakce Zrcadla, v minulém čísle jsem se vás na fotografii zaslané redakci ptala na věk manželky vašeho starosty Kuchaře.
Mylně jsem se domnívala, že na fotografii je zachycena právě paní Kuchařová. Omlouvám se vám tímto, dnes již vím, že se jednalo o můj
omyl. Dala jsem si tu práci a zjistila jsem, že to byla Agnieszka Piotrowska, nová přítelkyně pana Kuchaře.
Mám ještě tento dotaz. Je pravdou, že si ji dokonce váš starosta dosadil za městské peníze do funkce ředitelky Infocentra ve vašem
městě? I to, že z ní udělal odpovědnou redaktorku městských novin, přestože čeština není její silnou stránkou?
Tento fakt jste nakonec i vy sami kritizovali v minulosti při rozboru zmíněného městského občasníku s 51 gramatickými chybami.
Za nedorozumění se tedy velice omlouvám a zasílám vám dnes fotografii novou, již mnou osobně ověřenou.
Mirka, Cheb
Red: Vážená paní Mirko, velice nás
zaráží Váš zájem o našeho starostu.
Byli bychom rádi, abyste se v budoucnu
obracela se svými dotazy přímo na starostu Kuchaře, neboť tento prostor patří především našim občanům a jejich
skutečným problémům, nikoliv záletům
starosty města. Za tímto účelem Vám
sdělíme jeho telefonní číslo a můžete se
dotázat přímo jeho. Tel.: 778 546 437.
A k dotazu samému? Ano, výše uvedenou dámu skutečně instaloval starosta
tam, kam popisujete. Taktéž z ní udělal
odpovědnou redaktorku svých „téměř
soukromých novin“ financovaných městem, aniž by mu vadilo, že tato dáma je
Polka a tak neumí pořádně česky. (red)
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Z přiložených fotografií vidíte, že topná sezona je
v plném proudu, a tak se kácí zcela zdravé stromy
v lázeňských parcích. Jejich přesné nařezání o velikosti
dřeva přesně do krbu, nebo kamen, je jistě pouze
náhodné…
Luboš Kapr
zastupitel, člen Sdružení místních- Františkovy Lázně

Vážená paní Boženo H.,
Velice Vám děkujeme za Váš příspěvek o nedostatcích
v naší ZOO. Bohužel vládnoucí koalici, která má nyní
vše na starost (a vše v našem městě podle toho také vypadá), jsou Vaše připomínky zcela lhostejné. Jména zodpovědných si snadno zapamatujete: Kuchař, Šnajdauf,
Skala, Fiala, Chromá, Krejčí a Polidarová.
Starosta Kuchař, nebo chcete-li „pouťový nabíječ vzduchovek“ Kuchař, rozhazuje v médiích miliardami, jako
kdyby se nechumelilo, ale na kontejner pro zahrádkáře,
nebo řádný úklid města, či na zlepšení podmínek ve Vámi
kritizované ZOO není ani těch mizerných pár tisíc!
Bohužel. Zbývá jim již jen nějakých 6 měsíců v jejich
funkcích a za ty 4 roky vlády na radnici dokázali více
zničit, než vybudovat. Má rada na závěr zní:
Jděte na podzim k volbám a vraťte našemu městu pocit
bezpečí, čistotu, pořádek, řád a prosperitu a v konečné
podobě i lidský přístup k občanům, kteří si to opravdu
zaslouží. I o tu ZOO se postaráme k Vaší spokojenosti,
slibujeme.
Ivo Mlátilík
zastupitel,
předseda Sdružení místních-Františkovy Lázně.

9. BŘEZEN 2018

9. BŘEZEN 2018

Tenis
po Fialovsku…
Když tehdejší starosta Skala pronajímal na
začátku svého volebního období areál tenisových kurtů rodině Fialů, rozhodl se, že jim
ho pro jistotu pronajme rovnou na 49 let!!!
Tedy nadosmrti, jak by se dalo říci. Nakonec
Fialovci se značnou měrou podíleli na faktu,
že se stal Skala starostou, tak co jim to neoplatit. Známý závistivec, udavač a korupčník
Šnajdauf, který vždy tvrdil, že pronájmy mohou být poskytnuty nejdéle na dobu 5 let,
tentokrát ani neprotestoval, neboť se jednalo
o jeho kolegu Fialu. Ve volbách obdržel méně
hlasů, než Lukáš Fiala a ten mu místo místostarosty přepustil. Nakonec k Fialovcům
sám Šnajdauf chodí hrát tenis.
Tak a dál. Protože to město museli pánové
pořádně podojit, místo 60.000,- Kč, které do
té doby byly řádným nájemným, jednoduše
odmázli jednu nulu a rázem z toho bylo jen
necelých 6.000,- Kč za celý rok!!!
To vše vychytralí Fialovci podložili žádostí,
ve které naslibovali, že když dostanou areál
k podnikání levně, už po městě nebudou chtít
nic v budoucnu.
Opak je ale pravdou. Jen v loňském roce si
zastupitel Lukáš Fiala schválil dotaci do jejich
víkendové chaty ve výši 70.000,- Kč. Schvalovalo se to dokonce velmi chytře nadvakrát,
neboť Kuchař i Fiala velmi dobře ví, že dotace
nad 50.000,- Kč schvaluje zastupitelstvo. Tam
by mohl zase „Mlátilík řvát“, tak to uděláme
potajmu na dvakrát, a nikdo se nic nedozví.
Koumáci, nemáme pravdu? Takzvané rozdělování financí bylo v minulosti současnou
koalicí velmi pranýřováno, ale vidíte sami,
naučili se to na výtečnou…
A tak účast v minulých komunálních volbách se Fialovcům v zásadě velmi vyplatila. Mají celoživotně kde zdarma podnikat,
prodávají v areálu občerstvení, pronajímají
kurty, kasírují rodiče žáků a ještě si velmi
slušně nasávají z městské kasy… Pak není
divu, že Šnajdauf nedá zahrádkářům ani ten
mizernej kontejner na bioodpad! Vždyť by
musel ubrat Fialům, a to by bylo politicky
nekorektní!!!
A co pro vás, vážení občané? Takto je to
pro vás politicky korektní?
(red)
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Otázky na našeho předsedu
Pavel, Frantovky: Vážený pane Mlátilíku, můžete občanům sdělit, jak daleko jsme
se vstupem do UNESCA? Nedávno jsem někde v tisku četl, že již se to blíží. Je žádost
o zápis podána? Děkuji za odpověď.
I.M.: Pokud jste četl vyjádření našeho
starosty Kuchaře, vězte, že u tohoto člověka
platí nade vše staré přísloví, a sice, že slibem nezarmoutíš! Opak je pravdou. Již téměř 4 roky jsou Kuchař, a před ním Skala,
hlavní koordinátoři pro zápis do UNESCA
za naše město. Ovšem na Kraji to celé řídí
Kuchařovo kamarád, místostarosta Mariánských Lázní Vojtěch Franta, člen České
pirátské strany, který je „uvolněným (placeným) členem zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního
ruchu a právě UNESCO“. Za tuto funkci
je tedy velmi štědře odměňován. A tak
na Kraji pobírá dle tabulek 75.000,- Kč
a v Mariánských Lázních pak ve funkci
místostarosty ještě navíc 48.132,- Kč, alespoň tedy dle výpisu z informací na webu
Pirátů. Dohromady si tento představitel
Pirátské strany v našem regionu přijde na
úctyhodných 123.000,-Kč měsíčně z peněz
občanů. Navíc zcela v rozporu se svým závazkem člena Pirátské strany o jejich absolutní transparentnosti nám „Pirát Franta“
ale kupodivu zapomněl tu horentní částku,
pobíranou na Kraji, přiznat na webu Pirátů!!! Tam ji nenajdete! Takto tedy probíhá
transparentnost u Pirátů. Ke všemu ještě
„Pirát Franta“ užívá ke zvládnutí své dřiny
ve věci UNESCA luxusní služební vůz…
A proto si raději nenechte, vážení občané,

věšet neustálé Pirátské bulíky na nos! Případní voliči této strany mohou velice snadno rozpoznat, že vše, co Piráti hlásají, není
rozhodně jen černo-bílé. V Pirátské straně probíhá samozřejmě neúprosná bitva
o prachy a koryta, jako všude jinde… Nedivte se tomu! Nechtěli byste sedět jedním
zadkem na dvou židlích, vozit manželce
přes sto dvacet tisíc každý měsíc, když vás
to bude stát jen to řvaní o vlastní transparentnosti a poctivosti? No nechtěli? Funkce, odměny, posty, jen to dobře sledujte.
To vše vnímá snad každý rozumný občan
i přes veškerá bohulibá tvrzení jejich vlasatého a zarostlého vedení.
A tak problém podání přihlášky do
UNESCA uvízl zatím na mrtvém bodě,
a to především liknavým a neodborným
přístupem právě výše jmenovaných Kuchaře a Franty, byť za zdárný průběh nesou
osobní odpovědnost a také kasírují značné
částky.
Pravdou je, že krátce před koncem roku
tito mystifikátoři vypustili nepravdivou
desinformaci, že přihláška podána v lednu
2018 zřejmě nebude, jak slibovali občanům, neboť za toto zdržení mohou výhradně němečtí partneři. Rozhněvaná odpověď
Němců však na sebe nenechala dlouho
čekat a naopak za viníky průtahů a bordelu v dokumentech označili právě „Piráta
Frantu“ a Kuchaře.
Tedy má odpověď zní: přihláška k zapsání do UNESCA podána není, a jak to vypadá, ještě nějaký čas nebude. Co ale jistě
bude, jsou „Pirátu Frantovi“ každoměsíčně

Tak tento neuvěřitelný rozpočet si schválilo na jednání zastupitelstva v prosinci 2017
zastupitelstvo města. Pro tuto město zadlužující variantu ovšem nehlasovala opozice.
„Nebudeme se podílet na tunelování městské kasy a nehodláme splácet dluhy za někoho, komu již zbývá jen 6 měsíců do voleb a kdo se chce tímto způsobem, po mně potopa,
jenom pořádně napakovat,“ sdělil redakci předseda opozičního klubu zastupitel Ivo
Mlátilík.
Pro ty, kteří nevědí, co znamená číslo 92.389.500,- mil. Kč - je to prostě díra, neboli
dluh, mínus v pokladně města necelých 93 milionů korun, který nám zde hodlá Kuchař, Šnajdauf, Skala a ostatní zanechat, dokud to někdo opět neopraví a nezaplatí!!!
Materiál pro zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 12. 12. 2017
Předmět jednání
Návrh rozpočtu na rok 2018 Města
Františkovy Lázně Předkládá:

Jan Kuchař (starosta města)

Zpracoval:

Zezulková Dagmar

Odbor:

finanční

Zpracováno dne:

23. 11. 2017

Schvaluje:
rozpočet Města Františkovy Lázně pro rok 2018 jako schodkový ve výši 92 389 500 Kč
1) celkové příjmy rozpočtu města ve výši + 110 268 300 Kč
rozpis v příloze návrhu na straně 1-2
2) celkové výdaje rozpočtu města ve výši - 202 657 000 Kč
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připsané finance na jeho účet za jím odvedenou „kvalitní práci“ v této věci…
Jana D., F.L.: Jsem pamětnicí v našem městě. Dlouhá léta sleduji komunální politiku
i jednání zastupitelstev. Sice jen na úřední
desce, hlavně jaký je program. Osobní účast
jsem odmítla po zvolení toho nejhoršího,
závistivého, zlého a nemravného člověka do
funkce místostarosty v roce 2012, pana Šnajdaufa. Pracovala jsem pod ním v Komerční
Bance Cheb do té doby, než byl naším skvělým ředitelem vyhozen za nestardandní chování při projednávání úvěrů pro podnikatele
našeho regionu. Mnozí si stěžovali na jeho
chování a jeho „nemalé neoficiální požadavky“ tak dlouho, až byl ředitelem vyhozen.
Tedy k věci samé.
V minulosti se vždy každý měsíc konalo
zastupitelstvo města, vyjma prázdnin. Za
starostování pana Mlátilíka to bylo mnohdy i v létě, tedy opravdu každý měsíc. Toto
podivné vedení však jak v minulém, tak
i letošním roce, schválilo konání zastupitelstva jedenkrát za dva měsíce. To za ty naše
peníze nepracují? Není na čem? Prozradíte?
I.M.: Ale ano, Šnajdauf píše udání a žaloby k soudům už téměř celé čtyři roky, běhá
po soudech a řve na úředníky. Skala zjistil,
že vysokozdvižné vozíky jsou větší kšeft,
než práce pro občany, kteří mu dali důvěru,
a tak zkolaboroval a na jeho místo se prodral i s uboze zanedbatelným počtem volebních hlasů „Baron Prášil“ Kuchař, který
jezdí jen pořád dokola městským zahraničním vozem po republice a předstírá práci.
Za vaše peníze také courá po Evropě a Řecku, kde učí Řeky dělat kvalitní lázeňství.
Následně běhá po médiích a chrlí tam do
diváků a posluchačů báchorky o přicházejících miliardových investicích do našeho
města, aniž by ho alespoň jednou nechal
za pětikačku pořádně uklidit. Domnívá se,
že lidé mu to žerou a že tímto způsobem
asi vyhraje komunální volby. Tak se prosím
nedivte, že na projednávání potřeb občanů
a potřeb našeho města není kdy…
Jeden příklad za všechny: S obrovskou
pompou ohlásil výstavbu jakési kliniky
místo stávajících Lázní 1. Co ale zapomněl
dodat, je fakt, že objekt má v nájmu akciová společnost Lázně Františkovy Lázně a.s.
tuším až do roku 2022. Dle slov JUDr.
Douchy se ho v žádném případě nehodlá
vzdát a o Kuchařovo plánované gigantické stavební akci se dozvěděl pouze z tisku
a nic o ní neví… Tolik JUDr. Doucha. Tak
mi řekněte, co všechno nám ještě Kuchař
naslibuje sedm měsíců před volbami v duchu hesla „žádnej ti to nikdy neudělá tak
dobře, jako já ti to dokážu slíbit…“!
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Che Guevara po Česku, aneb jak se dělá revoluce na náměstích…
Nemohli jsme si nevšimnout vskutku revolučních událostí na
sklonku minulého roku, které rezonovaly chebskou radnicí. Pro ty neinformované snad jen drobná rekapitulace
Po obvinění bývalého starosty Chebu pana Navrátila za ČSSD
policií pro podezření z účasti na dotačních podvodech v ROPu, se vymezila rebelující skupina zastupitelů, která požadovala jeho okamžité
odvolání z postu starosty.
Pomineme-li absolutní nesmyslnost a absurditu tohoto zvráceného
názoru, že když je dnes člověk „pouze obviněn“, má býti svými kolegy
ihned a bez soudu „politicky popraven“, a to, aniž by mu bylo cokoliv
prokázáno a aniž by byl řádně odsouzen všemi soudními instancemi,
pak je nutno zamyslet se nad možnými důsledky takovýchto ukvapených a hloupých rozhodnutí.
Vzpomeňte si na starostu Aše, Dalibora Blažka. Dlouhá léta byl
policií a státním zástupcem dehonestován a pošpiněn v roli úplatného starosty. Výsledek? Osvobozen, byť zatím nepravomocně… Avšak
kdyby tehdy zastupitelé Aše udělali stejnou absurdní chybu, jako ti
chebští, a odvolali starostu Blažka z funkce, tak jak by se asi poté tvářili na osvobozující verdikt?
Co to jen do nás hustí někteří hloupí politici za kravinu? Že až se
obviněný očistí, tak se může do politiky vrátit? Co je to jenom za nesmysl? Co je to za blábol? Za ta mnohá léta prosezená u soudů? Pak se
má člověk vrátit? A kam? Bez přátel, bez kolegů, bez dobrého jména,
které mu bezdůvodně pošpinila policie a agilní státní zástupce? Kam
se chcete potom asi vracet? Co je to za zhoubný názor, šířící se napříč
naší zemí, že pakliže si nějaký policista usmyslí, že jste něco provedl,
máte všeho nechat, zahodit veškerou svou dosavadní práci a nechat se
semlít justiční mašinérií? A pak jen „Sorry jako!“, tak jsme se prostě
spletli? A to v tom lepším případě… V horším už jen tupé mlčení!
Absolutní hovadina!!!
Nikoliv! Přesně obráceně, stejně jako u starosty Blažka. Prokažte
mi vinu a do té doby jsem nevinný!!! Budu nadále pracovat pro občany, a pakliže soudy rozhodnou, že vinný jsem, přijmu trest a teprve
pak odejdu z politiky. Tak je to správné!
Co by měl říkat například zastupitel a krajský radní Jiří Červenka? Stejně tak dlouhá léta je obviněný a policií pronásledovaný. Měl
odejít ze všech funkcí? Dnes je totiž již rovněž nepravomocně osvobozen. Jako starosta Blažek. Co například zaměstnanci našeho úřadu
- vedoucí stavebního pan Ing. Roman Macko? Co jeho podřízená paní
Šrámková? I ti byli rovněž obviněni policií. Měl je tehdejší starosta
Mlátilík vyhodit ze zaměstnání? Skoro tři roky trvalo jejich trestní stíhání. Nakonec byli oba pravomocně osvobozeni! To mluvíme pouze
o našem regionu, pouze o malé části nespravedlivě „obviněných“
a velmi nedávné době, která však má v těchto případech jednoho
společného jmenovatele. Vyšetřovatele Vlacha, Průchu a státního
zástupce Böhma.
Ale podívejte se i jinam. Nedávno bylo osvobozeno 23 zastupitelů
z Liberce, které stíhala léta policie i státní zástupci. A mohli bychom
jmenovat i mnoho dalších. Většinou pak tato „politická stíhání“ zastaví až odvolací soudy, ale za jak dlouho? Léta trvající vyšetřování
a soudní spory!!! Nakonec snad už jenom zářivý příklad, obžalovaný
hejtman Libereckého kraje Půta, kterého si občané i přes jeho stíhání
policií a podané obžalobě zvolili jak na post hejtmana, tak i do parlamentu ČR!
Samozřejmě totéž se týká i dnešního premiéra Andreje Babiše.
Nakonec mu úmysl ve věci Čapí hnízdo nikdy neprokáží, vsaďte se!
To totiž v případě převodu akcií, a hlavně odhalení opravdového důvodu jejich převodu, klidně tam a po dlouhých 5 ti letech zase zpět,
může dokázat snad jen kouzelník.
Tedy k věci. Odvolání starosty Navrátila byl dle názoru mnoha občanů zásadně chybný krok! Tehdy totiž začal chebský problém, o kterém je dnes tato úvaha. Tedy tehdy byl zvolen nový starosta Chebu,
a jak to v životě bývá, všechno slíbil rychleji, levněji, transparentněji,

poctivěji atd. Zažili jsme to už i v našem městě u „Barona Prášila-Kuchaře“. Jenže protože je pan bývalý starosta učitel, nikoliv politik,
chybně si myslel, že ve třicetičlenném zastupitelstvu mu bude jeho
pouhopouhých 16 koaličních hlasů stačit. Tedy pouze 1 hlas měl coby
nadpoloviční většinu zastupitelů. Bylo pouze otázkou času, kdy toto
podivné spojenectví praskne a kdy ho zastupitelé vymění.
Zvláště pak poté, kdy se podařilo prokázat policii, že se sám aktivně
podílel na kauze anonymní mailové korespondence s tehdy neznámým, dnes již však odhaleným anonymistou, mladým Tomášem Křížem. Ten čile rozesílal anonymní maily s pomluvami na úřední osoby
bývalému starostovi, který s ním čile komunikoval a plánoval různé
scénáře na odvolání dotyčných. Jenže když to celé prasklo, tak tuto
komunikaci s anonymistou následně policii nesportovně zapřel. Posléze byl ovšem odhalen a za své vskutku nestarostovské chování bude
taktéž potrestán. Stejně jako anonymista Tomáš Kříž, který za svou
trestnou činnost byl obžalován a stanul dokonce před soudem. Z onoho „odvolávacího jednání zastupitelstva“ bylo patrno, že nejenom tyto
události přesvědčily zastupitele, aby bývalého starostu odvolali.
Co nás nezaujaté pozorovatele ale na celé kauze zaráží, je fakt, že
se tato politika promítá i do školních prostor gymnázia. Vezmeme-li
například onu „poslední demonstraci“ na sklonku roku 2017 na chebském náměstí, zjistíme, že z celkového počtu cca 600 demonstrujících
(Cheb má asi 35.000 obyvatel), byla dobrá třetina studentů. Rovněž
při jednání zastupitelstva, které starostu odvolávalo, se to studenty
v sále jen hemžilo.
Možná si ještě pamatujete zcela totožný scénář za aktivní účasti
bývalého starosty, když stejně tak protestovali, opět spolu s žáky gymnázia, proti tehdejšímu krajskému radnímu, který měl na starost oblast školství, Václavu Sloupovi. Tehdy se jim zase nelíbilo, že byl člen
KSČM. Stejně tak byla tehdejší demonstrace k ničemu, neboť pan
Sloup ve své funkci zůstal i nadále.
A tak co říci na samotný závěr? Co je to vlastně demokracie?
Někteří mladí si dnes myslí, že demokracie je právě ta možnost,
psát si cokoliv anonymně na sociální sítě a mít možnost kdykoliv svobodně demonstrovat na náměstích. Jak říká mně milý, velmi blízký
a velmi vzdělaný mladý člověk: „Nemusíme přeci po celé volební období držet hubu. Když se nám něco nelíbí, tak půjdeme na náměstí!“
Já na to: „Ale to už je většinou pozdě! Kostky jsou vrženy. Měli jste
jít volit. Náměstí přeci starostu nevymění.“
Naše generace dříve narozených většinou smýšlí jinak. Myslíme si,
že demokracie neznamená řvát na náměstí, když se jednomu vezme
hračka. Demokracie není ani přesvědčovat žáky k účasti na demonstracích. Demokracie není ani anonymní šíření nenávisti a plivání
jedovatých slin prostřednictvím sociálních sítí na všechny, o kterých
si myslíme, že zapříčinil něčí odvolání z funkce.
Naopak. Demokracie, to jsou mimo jiné řádně zvolení zastupitelé, vzešlí z komunálních voleb. Demokracie je také rozhodnutí těchto zastupitelů, zvolit si kdykoliv jiného starostu, když jim ten jejich
přestane vyhovovat, nebo jim začne přerůstat přes hlavu. A hlavně,
demokracie samozřejmě umožňuje každému občanu naší vlasti, svobodně a bez bázně se zúčastnit všech voleb, které byly vypsány, a tam
za svůj názor, a za svou pravdu, bojovat.
Pokud budete mladé lidi a své žáky od útlého věku místo běhání
po náměstích, vyrábění transparentů a psaní stížností na sociálních
sítích, učit konečně chodit k volbám, možná pak budete překvapeni,
o kolik se i ve vašem městě zvedne politická kultura a volební účast.
Tam má totiž jejich názor a hlas opravdový smysl! Nikoliv na náměstích, a hlavně nikoliv až po volbách. Podle mého názoru, demonstrovat po řádných a demokratických volbách může už jen ten, kdo hledá
spíše zábavu a adrenalin, nebo kdo má dlouhou chvíli…
Ivo Mlátilík,
zastupitel a předseda Sdružení místních-Františkovy Lázně
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Silvestr v podobě rockového
festivalu, aneb komu se to líbí?
Tak snad nejhoršího Silvestra v historii našeho města
máme za sebou. Pominu-li neexistenci alespoň několika
málo WC TOI-TOiek, které by umožnily občanům nutné
vyprázdnění, dál už jen spálené klobásy, došlo pivo, neskutečně řvoucí rock v podobě skupin Doga a ještě jedné místní, blábolícího Šnajdaufa, musím říci, že katastrofa.
Vím, že tento druh hudby má své příznivce, avšak proč
jen pro ně má být tento večer určen?
Za Mlátilíka Abba revival, Michal David revival, Karel
Emanuel Gott, Petr Muk, prostě pro všechny něco. Doga?
Klidně mezi tím. Ale toto byl opravdu hnus.
Děkuji, příště budu raději u televize.
Karel, F.L.
Odpověď: Nebudete, Karle! Nebojte! To Vám Garantuji!
Ivo Mlátilík.

S nesmírnou bolestí v srdci jsme se
museli rozloučit s naší velkou fanynkou,
voličkou a podporovatelkou, paní Jiřinou
Jílkovou, která nás všechny, kteří jsme ji
milovali, opustila náhle a nečekaně dne
24. ledna 2018.
Nikdy na Vás nezapomeneme
a děkujeme za všechno!
Ivo Mlátilík
Františkovy Lázně-sdružení místních
Není smrti, zůstává stále živý, kdo spravedlivý byl
a dobrotivý. (Fr. Halas)

Tak už se tam „k vám domů“ Honzo konečně vrať!!! Už jsi byl dlouho „na
cestách“, a jistě tě tam doma na zápraží všichni již netrpělivě vyhlížejí…
Nakonec proč bys nemohl zase nějakou „paseku“ udělat v Zákupech???

Rozchodíme CIVILKY 2017
V roce 2017 probíhal již čtvrtý ročník celorepublikové akce Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. s názvem Rozchodíme CIVILKY. Tato akce je zaměřena na pravidelnou chůzi a chůzi se správným využitím holí nordic walking, která přispívá ke
zdravému, přirozenému pohybu, je vhodná i jako prevence pádu v seniorském věku. Do akce Rozchodíme CIVILKY 2017 se zapojili lidé s civilizačním onemocněním a senioři z Františkových Lázní a okolí. V pondělí 12.6. proběhla akce Rozchodíme CIVILKY
ve Františkových Lázních před
penzionem Eduard, kde se
účastníci seznámili s chůzí s holemi nordic walking, zapůjčili
si hole a vyzkoušeli si chůzi na
společném pochodu. Pro zájemce byly k dispozici informace o
možnostech využitelnosti zdravotnických služeb v regionu.
Našim cílem bylo v roce 2017
zapojit a motivovat k pravidelné
chůzi co nejvíce lidí s civilizačním onemocněním a seniorů,
v současné chvíli máme společné nachozeno 95 000 kilometrů.
Děkujeme za podporu akce
Ministerstvu zdravotnictví ČR.
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