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č. 95
Vážení občané!
Františkovy Lázně - sdružení místních si vám dovoluje předložit svůj volební program do letošních komunálních voleb. Nemusíme zdůrazňovat, že je to zároveň i náš slib občanům, který rozhodně nebereme
na lehkou váhu. Slibujeme pouze to, o čem jsme přesvědčeni, že jsme schopni splnit. Tak, jako i v minulosti,
budeme usilovat o to, abychom se před vámi za další čtyři roky nemuseli stydět za absolutně nesplněné sliby
voličům, jako tomu je v současnosti u dosluhujícího vedení města.
Děkujeme za vaše hlasy, pozornost i projevenou důvěru.
Předseda sdružení Ivo Mlátilík.
• Vrátíme do našeho města investice, prosperitu, lesk
a rozum!
• Zasadíme se o bezpečné a čisté město! Tak, jako jsme to
dělali nekompromisně i v minulosti, budeme opět velmi
tvrdě bojovat s kriminalitou a drogami. Také se postaráme, aby se naše město neuklízelo jen před zahájením
lázeňské sezóny a pouze v centru města. Zřídíme funkci
„Úklidového referenta“, na kterého se budou moci občané telefonicky obrátit s žádostí o zjednání nápravy ve věci
nepořádku.
• Vyřešíme parkování! Vybudujeme nová parkovací místa
(zálivy) v Horních Lomanech tam, kde to minulé vedení označilo za nemožné a nákladné, v České ulici a jinde,
kde to bude možné. Rovněž posoudíme možnost výstavby
nových parkovacích míst na sídlišti. Zavedeme důslednou
kontrolu cizích vozidel v parkovacích zónách určených
pouze pro místní občany.
• Konečně rozsvítíme město! Zahájíme rozsáhlou obnovou zastaralého a velmi neekonomického veřejného
osvětlení v celém našem městě.
• Zastavíme plýtvání! Ukončíme veškeré zbytečné a předražené nesmyslné projekty našich předchůdců.
• Budeme opravovat! Dáme například do pořádku komunikaci (tzv. panelku) z ulice Žirovická do ulice Mládežnická a vybudujeme zde nové veřejné osvětlení. Občanům
Seníků vybudujeme tolik potřebný vodovod. Jeho výstavbu i předběžnou cenu již máme s Chevakem projednánu.
• Pro občany a seniory se zdravotními problémy zajistíme bezplatný rozvoz objednané stravy. Občanům sídliště
vrátíme hodiny na autobusovou zastávku.

• Pro děti vybudujeme nová dětská hřiště tam, kde si to budou občané přát. Vybudujeme středisko volného času pro
děti a mládež.
• Pro všechny občany (včetně zahrádkářů) zajistíme užívání bio kontejnerů zdarma.
• Vrátíme do našeho města tolik potřebnou banku – jednáme již s konkrétním bankovním domem.
• Významným způsobem opět podpoříme důležité
(a mnohdy skomírající) kulturní a sportovní akce, jako
např. výstavy veteránů, fotbalová klání a samotný fotbalový klub, mažoretky, koncerty, městské plesy, soutěže atd.
My na to mít budeme, tak, jako jsme měli vždy v minulosti.
• Pro podnikatele - restauratérům, kteří umožní návštěvu
WC ve svých provozovnách i široké veřejnosti, pronajmeme zábory pro své předzahrádky bezplatně. Osvědčilo se
to v Plzni, půjde to i u nás. Taktéž zrušíme hloupé časové
omezení vjezdu zásobování do města. Množí se případy,
kdy místní podnikatelé neobdrželi své zboží, neboť dorazilo „po povolené hodině“. Vjezd pro zásobování bude
osvobozen od poplatku.
• Zasadíme se všemi silami o znovuobnovení a rekonstrukci
hotelu SLOVAN. Na základě osobní intervence a tlaku
našeho předsedy u majitele CPI Radovana Vítka, byly
konečně zahájeny práce na získání stavebního povolení.
Přednost měl hotel Harvey a následně hotel Praha. Teď je
na řadě hotel Slovan.
• V případě zájmu občanů vyhlásíme referendum o nutnosti městské policie v našem městě.
• Budeme vám naslouchat, A HLAVNĚ, tohle vše jen
neslibujeme, prostě to uděláme!

www.frantiskovylazne.org
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Pomstychtivý starosta vrací úder!
Propustil svou bývalou milenku! Našla si totiž jiného!!!
Nemalý problém se vyskytnul zcela nedávno v tzv. městském
Infocentru, odkud byla za velmi dramatických okolností starostou Kuchařem doslova vyhozena „na dlažbu„ tehdejší ředitelka
Agnieszka Piotrowska. Dokonce prý měla být starostou i fyzicky
napadena. Naše redakce by se jistě
tolik nezabývala milostným životem
pana starosty Kuchaře, pokud by tímto svým privátním problémem nezatížil a nedegradoval toto naše městské
zařízení, do kterého pan starosta nalil
za toto volební období neuvěřitelných
10.000.000,- Kč (rozumějte 10 milionů!). Pochopitelně i díky svému dlouhodobému vztahu s výše uvedenou
a jím do funkce dosazenou ředitelkou
A.P.
Tak na této stránce se pokusíme
alespoň velmi krátce odpovědět na
otázku, co se vlastně stalo a proč
tento příspěvek zveřejňujeme. Bývalá ředitelka Agnieszka Piotrowska se
obrátila osobním dopisem na našeho předsedu Ivo Mlátilíka s žádostí
o pomoc. Požádala ho o pomoc či
zjednání nápravy. Informovala jej
o tom, že jí starosta Kuchař fyzicky napadl, tahal z auta ven za vlasy,
nutil jí podepsat účetní dokumenty,
se kterými nesouhlasila, chtěl za peníze infocentra dělat svou volební
kampaň a hrubě jí urážel a vyhrožoval dokonce dost nevybíravým způsobem. Toto vše doložila pro podporu své pravdomluvnosti některými
„použitelnými“ výhrůžnými zprávami, které si uchovala. Naše redakce však obdržela od napadené ještě
podstatně drsnější a pikantnější sjetinu komunikace, kterou však zatím

nehodlá zveřejňovat. Důvodem toho, proč se na pana Mlátilíka
napadená obrátila, byla skutečnost, že se bojí dalšího fyzického
napadení, výhrůžek, nechutných SMSek a dalších nevybíravých
útoků ze starostovy strany. Požádala zároveň o zveřejnění těchto informací, neboť má za to, že
pokud to bude věc veřejná, nic se
jí nemůže stát. Celá situace údajně
vypukla a vygradovala v březnu tohoto roku, kdy ona sama ukončila
svůj dlouhodobý milostný poměr
s panem starostou, což je patrno
nakonec i z přiložených zpráv a výhrůžek od něj. Našla si tehdy nového, a dle jejích informací „normálního“, partnera.
Následně také tento materiál
obdrželi i ostatní členové zastupitelstva. Pokud je redakci známo,
současně byla na město a jeho starostu podána žaloba k příslušnému soudu. Abychom zabránili dalším spekulacím v této nepříjemné
věci a splnili prosbu „na dlažbu“
vyhozené ředitelky Infocentra,
zveřejňujeme její osobní dopis
panu Mlátilíkovi i s několika málo
opravdu nepěknými výhrůžkami
našeho skvělého starosty Kuchaře.
Redakce proto důkladně zvážila
její prosbu o pomoc a rozhodla se
ke zveřejnění tohoto materiálu,
který naleznete dále s dovětkem
slečny Piotrowske:
„občané Vašeho města by přeci
měli vědět, kdo jim sedí ve funkci
starosty“,
s čímž se dá jistě souhlasit.
A vyjádření Ivo Mlátilíka?
Je to do nebe volající prasárna!
Vyhrožovat někomu, s kým
mne dlouhé měsíce pojil
milostný vztah, tímto způsobem, je absolutně nepřípustné. Lidé se někdy milovat jednoduše přestanou, ale
neměli by se následně chovat k bývalému partnerovi
jako dobytek!
Dokonce si myslím, že
výhrůžky typu „ať někdo
vypadne z našeho města
a nepokouší se zde sehnat
práci, protože kdokoliv by
dotyčného zaměstnal, bude
mít problémy se starostou“
jsou zralé na to, aby si jich
všimly orgány činné v trestním řízení…
Vydírání? Vyhrožování?
Kdo ví?
(red)
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Vážení občané našeho krásného města!
Nadešel čas, kdy se za několik málo dní budete rozhodovat, koho si přejete v novém vedení
radnice. Pro mnohé to bude rozhodnutí jednoduché, jiní se budou teprve rozmýšlet. Vám všem
jsou však určeny tyto další řádky, abyste své rozhodování měli snazší.
Jsem nejmladší a zároveň nejnovější posilou našeho Sdružení místních a proto jsem dostala
jako vcelku nezaujatý nováček příležitost vyzpovídat našeho předsedu a bývalého starostu Iva
Mlátilíka. Jistě vás zajímá, jak hodnotí uplynulé volební období, co vidí jako špatné, co by bylo
potřeba zlepšit, co se mu líbí a co ne.
Tady je rozhovor s naším kandidátem na staronového starostu našeho města:

Tak dobrý den, pane zastupiteli. Čas voleb se nachýlil a občany
by jistě zajímalo, jak uplynulé období a práci koaličních zastupitelů
hodnotíte?
Víte, to není tak jednoduché, aby se to dalo říci jednou větou. Já
vždy zásadně čerpám z nálad a pocitů našich občanů. Především
poslední dva roky jsme zasypáni řadou stížností a námětů, které
od našich příznivců, ale i ostatních občanů, dostáváme. Všímám
si, že jedním z nejpalčivějších problémů, na který občané poukazují, je pořádek a čistota v našem městě. Neochota či neschopnost
současného vedení situaci vedoucí ke zlepšení značně komplikují.
Vždyť není nic jednoduššího, než napsat do svého propagačního
městského plátku řadu nesmyslných a lživých argumentů, aby se
občanům zavřela ústa, než jít a něco udělat. Tak například problém s hlodavci kolem kanálu, na které marně občané upozorňovali několik měsíců. Kanál je Chevaku, basta! Ale ty krysy si
nenadzvednou víko kanálů, ty lezou dírami kolem. Ano, kanál je
Chevaku, ovšem děravé a propadlé pozemky okolo, ze kterých hlodavci vylézají, jsou města! Stačil by mi jeden jediný telefonát a po
stížnosti občanů by byla okamžitě zjednána náprava.
Další příklad. Místo aby si pánové Šnajdauf a Kuchař posypali
popel na hlavu za ten úděsný bordel u kontejnerů nejenom na sídlišti, ale po celém městě, řeší, odkud a z jakého úhlu a kým je ten
chlív fotografován… Trapné.
Opět by celý problém stál pouze jeden telefonát firmě AVE.
A pokud by firma AVE nepracovala přesně dle mých představ
o pořádku, což v posledních letech tak vypadá, vyměnili bychom jí
například za firmu Marius Pedersen!
Můžete se zmínit i o jiných problémech, které naše občany trápí
a oslovují Vás?
Dalším obrovským problémem místních je parkování. Zřídili
jsme parkovací zóny, aby naši občané měli před svými domy kde
zaparkovat. Jenže pokud se nebudou tyto zóny důsledně kontrolovat, budou naši lidé vždy pouze marně spílat turistům, kteří
hledají především parkování zdarma a zabírají jim jejich místa.
V našem městě se masivně rozmáhá pronajímání bytů „nemístním přespolním“ občanům, kteří pracují v Německu, případně
v průmyslové zóně. Ti mají dle současného vedení stejný přístup
k parkovacím kartám v těchto zónách, jako domorodci, což je
zcela chybné. Místo toho, aby pak policie řešila přestupce, tak pokutuje a pronásleduje naše zoufalé řidiče, kteří jsou nuceni zaparkovat kdekoliv to je možné. Delikventy pak nechávají v klidu,
samozřejmě na příkaz vedení města.
A vidíte Vy sám nějaké řešení?
Ale jistě. Tak předně důsledná kontrola parkovacích zón s ohledem na zajištění dostatku parkovacích míst pro místní občany.
Důsledně kontrolovat výdej parkovacích karet pouze pro občany
s trvalým pobytem v našem městě. Za další nebát se v lokalitách,
které jsou nejvíce postiženy, zajistit rozšíření parkovacích ploch.
Alibistické výmluvy Skaly, jako tomu bylo v minulosti (Horní Lomany), dnes Kuchaře i Šnajdaufa, že to nejde, mne neuspokojily.
Sám vidím spousty možností, kde to možné je. Nakonec je to náš
závazek, který předkládáme v našem volebním programu. Roz-

hodně se neztotožňuji s absolutně nesmyslným a hloupým nápadem starosty Kuchaře, postavit v centru města parkovací dům!
Město vlastní dostatečně velké parkoviště na Slatině, které je
kapacitně dostačující, avšak poloprázdné. Přesto, že do městské
pokladny přitéká ročně téměř 900.000,- Kč z jeho pronájmu, díky
toleranci k neukázněným špatně parkujícím řidičům, jak vedením města, tak městské policie, se jej nedaří naplnit. Další záchytné parkoviště je u nádraží, tak mi řekněte, proč by nějaký Einstein
vymýšlel parkovací dům ve Františkových Lázních za desítky milionů?
Stavební zakázka? Jedině!!!
Co dál by si občané přáli?
Někdy jsou to úplné maličkosti, které jdou vyřešit jakoby mávnutím kouzelného proutku. Tak například řada občanů ze sídliště
by uvítala opětovné umístění hodin na tamní autobusovou zastávku. Maličkost. Zařídíme. Hodně stížností přichází od seniorů,
kteří mají zdravotní potíže, že musí platit dovoz objednané stravy.
Neexistuje nic, co by nebylo snazší splnit. Opět to máme v našem
volebním programu. V dnešní složité finanční situaci seniorů,
kdy otáčejí každou korunku, by mne hanba fackovala, kdybych
od nich ještě vybíral „desátky za dovoz jídla“! Zároveň již dnes
jednáme s jistou finanční institucí, která předběžně uvažuje, že by
se opět v našem městě zřídila banka. Dodnes nikdo nechápe, proč
tehdy nebojoval Kuchař se Šnajdaufem důrazněji za zachování
České spořitelny…
Šnajdauf tenkrát hlasitě komentoval celou záležitost větou: „ já
tam účet nemám, tak co…“!
A co děti? Mají si kde hrát?
Jistě, skupinu Katapult ale Vy nemůžete pamatovat, Radko. To
je další kapitola. Když vezmeme ty nejmenší a jejich maminky,
chtělo by to více dětských koutků, chcete li hřišťátek, v bezprostřední blízkosti jejich domovů. I zde máme plány, jak situaci
řešit. Potřebovali bychom ovšem náměty od samotných maminek,
abychom věděli, kam je umístit. A pro ty starší uvažujeme s výstavbou střediska volného času pro děti a mládež, aby nám junioři neběhali zdivočile po městě. Jednali jsme již předběžně s JUDr.
Pavlem Douchou z Lázní a.s., který nám dokonce za tímto účelem
nabídl i dvě různé nemovitosti.
Co podnikatelé?
I tady je co napravovat. Především v centru města. Zrůdný
nápad Kuchaře a Šnajdaufa, zvýšit „vjezdový poplatek“ z únosných 20,- Kč na dnes „neúnosných“´50,- Kč má za následek to,
že například když přijede zásobovací auto s pivem, nechá stát
auto před zónou a vozí sudy na rudlíku. Zaměstnavatelé totiž
nikomu z řidičů neproplácí vjezdové poplatky. Každý z restauratérů v našem městě si dnes a denně musí od zásobujících vyslechnout neuvěřitelné množství ještě neuvěřitelnějších nadávek na
adresu našich „hlavounů“! Zrušíme! Stejně jako hloupý úplný
zákaz vjezdu zásobování po 9.30 hodině. A co když vezu pivo,
rohlíky, jiné zboží a nestihnu to do 9.30? Jedu pryč, to je logické! Rovněž zrušíme! Zásobování umožníme kdykoliv, samozřejmě
zdarma!!!
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Mezi současnými koaličními partnery se proslýchá, že pokud budou znovu zvoleni, nebude již vyvážení domovního odpadu zdarma a dokonce že bude použita nově schválená vyšší možná povolená
taxa za svoz odpadu a občané budou ročně nuceni platit 2000,-Kč za
popelnici. Je to pravda?
Ano, totéž i nám prozradil jeden z koaličních zastupitelů. Na
opětovném placení za svoz komunálního odpadu trvá údajně
jak současný starosta Kuchař, tak Skala, ale i Fiala a Šnajdauf.
Jen se báli tuto změnu udělat před volbami, tak jí plánují údajně
ihned po vyhraných volbách. Jako vzor si vybrali města Žatec, kde
platí občané 1816,- Kč ročně, Jablonec nad Nisou 1906,- Kč ročně
a Louny 2183,- Kč ročně za osobu v tomto roce 2018! Pro čtyřčlennou rodinu by to znamenalo 8000,- Kč ročně! Samozřejmě pokud
bychom seděli na radnici my, nic takového bychom nedovolili.
Vždyť my jsme vám tuto službu zdarma přeci zřídili, tak jak bychom se vám mohli podívat potom do očí?
Mohl byste se ještě vrátit k podivné volbě ředitelky základní školy?
Jak jste to hodnotil Vy osobně a jak jste na tu překvapivou informaci
reagoval? Myslím tím, že byla starostou Kuchařem vybrána v pořadí
až čtvrtá uchazečka ve výběrovém řízení Mgr. Komárková, zatímco vítězka výběrového řízení, tehdejší zástupkyně bývalé ředitelky
Mgr. Fajfrové, Ing. Jaroslava Matějíčková, byla zcela zákeřně starostou Kuchařem poškozena a dehonestována.
Vím, na co poukazujete. Bohužel tato nemilá situace vyústila
ve velké rozpolcení kantorů naší školy, řadu stížností a obrovských emocí. Byl jsem přítomen na jednání zastupitelstva, kde
se vypjatá situace řešila. Velmi mne mrzelo, že nebyla přítomna
sama Mgr. Komárková, zatímco Ing. Matějíčková ano. Přednesla
a předala nám „otevřený dopis starostovi Kuchařovi“. Naleznete
jej na následujících stranách tohoto výtisku, neboť si zcela vážně
myslím, že by jej měli znát i všichni občané našeho města. Týká se
jich, ať přímo, či nepřímo. A nechť si každý udělá obrázek sám.
Já sám neznám blíže žádnou z dam, tak bych mezi nimi nechtěl
rozhodovat. Jsem ale přesvědčený o tom, že plivat na někoho při
jednání zastupitelstva a na veřejnosti, kdo není přítomen a nemůže se tudíž bránit, je nevkusné, neetické a nesprávné. Pardon, také
hluboce nemorální!
Má dcera Šárka nemůže o nové ředitelce Mgr. Komárkové, její
bývalé učitelce, říci křivého slova. Řekla mi, že jí dodnes ctí a miluje. Tedy věřím především své dceři, která byla mimo jiné připravena do života samotnou Mgr. Komárkovou tak, že vystudovala
vysokou školu s dvěma červenými diplomy…
Byli jste často napadáni pro údajný masivní rozprodej městského
majetku v minulosti, co na to říkáte s odstupem uplynulého volebního období?
Víte, kdo tomu nerozumí, ten káže. Káže ale opravdu bez znalosti věci. Především je třeba si uvědomit, že město nevlastní jen
zajímavý a bezproblémový majetek. Města vlastní i nepotřebný,
zdevastovaný a údržbu vyžadující majetek, kterého je lépe se zbavit, než ho nákladně rekonstruovat a udržovat. To jsme také zčásti
udělali. Za získané finance se pak může budovat to, co je pro místní občany důležitější. Škola, byty, multifunkční hřiště, autokemp,
nová knihovna, nové muzeum, nová školní jídelna, nový taneční sál umělecké školy, nový klub seniorů, rekonstrukce divadla,
městského úřadu, autobusové zastávky v Sadech, ale i nový chodník v Horních Lomanech, komunikace u garáží, nové komunikace
i s veřejným osvětlením na Slatině, Nezvalova, Klostermannova,
a tak bych mohl ještě dlouho pokračovat… To, a nejen to, jsme
my všechno vybudovali. Ano. Za téměř 800.000.000,- Kč (osm set
milionů) v těch dvou volebních obdobích!!! Neuvěřitelné, co?
A co Skala, Šnajdauf a Kuchař? Na jakou významnou stavbu
si můžete sáhnout? Ani na jednu jedinou!!! Pár cestiček, oprava
střechy domu pro seniory, zdevastovaná oprava dnes neodborně
zakytovaného altánu? Natřené Podloubí? Glauberův pramen? Ale
co postavili? Nic! Vybudovali? Nic! Naslibovali? Všechno!
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Je to smutná bilance, viďte? A i kdyby vykřikovali, za kolik
jsme v minulosti prodali městský majetek, tak věřte, že každičká
korunka z prodejů se velice významně podílela na rozvoji a kráse
našeho města a potřeb jeho občanů. Za nás ano!
To víte, slibovat umí každý osel, a pánové Skala, Šnajdauf
a Kuchař jsou na to opravdoví experti.
Mohl byste prosím zhodnotit třeba slovem, nebo i školní známkou,
působení bývalého starosty Skaly, místostarosty Šnajdaufa a současného starosty Kuchaře?
Ale jistě, mohl. Nejdříve ale musím předeslat, že to je můj osobní názor, nikoliv názor všech. Možná je ten můj názor podepřen
i sedmi letou zkušeností ve funkci starosty města. Začnu tedy
u bývalého starosty Skaly. Ota vyjma tehdejší předvolební revoluce, která se jmenovala „chceme změnu, aneb za Mlátilíka bylo vše
špatně“ zcela propadl a věřím, že i mnoho svých tehdejších voličů
zásadně zklamal. Nejsou za ním vidět vůbec žádné hmatatelné
výsledky, nic, na co by si mohli naši občané sáhnout. Nic nevybudoval, nic nepostavil, jen tak nějak přežíval. Pro mne je navíc lhář
a podvodník. Člověk, který bydlí v jiném městě a pouze na oko se
přihlásil k trvalému pobytu u nás! Proč? Za svůj život zničil téměř
vše, na co sáhl. Ať to bylo v době podnikání ve firme Sebald ve
Skalné, odkud byl s velkým křikem vyhozen po zjištění ekonomických nesrovnalostí, nebo při zániku místní organizace ODS, která
byla pouze díky němu a jeho chování vymazána samotnou ODS
v Praze, nakonec i svou neslavnou účastí ve funkci starosty našeho
města, kam si přišel pro nějaké „drobné“. Avšak když zjistil, že to
zas takové finanční terno není, vrátil se samozřejmě za přispění
revolucionářů Kuchaře a Šnajdaufa raději k prodeji svých vozíků,
což zřejmě nese mnohem více, než plat starosty. Podvedl ovšem
všechny své voliče, kterým nasliboval „hory-doly“, ale nakonec
stejně zdrhnul. Jeho sliby a výsledky těchto slibů naleznete na dalších stranách.
Nakonec je i v současnosti policií trestně stíhán za účast při masivních dotačních podvodech ROP Severozápad, kdy mu i všem
jeho spolu-kumpánům hrozí vysoké tresty odnětí svobody.
Dávám mu tedy bez uzardění známku 5.
Šnajdauf? Závistivý, mstivý, nepřející, psychopatický a chronický stěžovatel, který pro město neudělal zhola nic, což mu vyčítá
i samotný starosta Kuchař. Hrabe se jen celé 4 roky v archivech a hledá, čím by opětovně obeslal policii a ostatní instituce
se svou chronickou nenávistí k mé osobě. Po té, co marně a neúspěšně utratil svůj vlastní téměř milion za soudní spory s firmou JUDr. Pavla Douchy Lázně Franiškovy Lázně a.s., se začal soudit za městské s Ivem Mlátilíkem, JUDr. Liborem Janků
a dalšími subjekty. Pochopil, že utrácet městské je jednodušší, než
své vlastní. Zatím jen za první polovinu roku 2018 prohrál soudní
spory za bezmála 900.000,- Kč z městské pokladny! Lže a podvádí.
Z toho byl usvědčen několika rozsudky z tohoto roku, například ve
věci zmanipulovaného výběrového řízení na autokemp Amerika,
kavárny Podloubí, kde se zcela lživě chlubí, že město vydělalo 13
milionů na dvacetiletém nájmu, avšak zatím prohrává 26 milionů
na ušlém zisku za svou vlastní a Skalovo chybu. Svým přátelům
přihrává lukrativní stavební zakázky a prodává pozemky pod
cenou (např. Antonín Prais, viz minulé číslo Zrcadla), zatímco
o slušných podnikatelích, jako například manželích Wimmerových z Diany, nebo podnikateli roku Františku Fleglovi, tvrdí, že
už mají dost nahrabáno a tak zásadně přesvědčuje své koaliční
partnery pro „nehlasování“ o jejich žádostech na odprodej kousků pozemků, které potřebují pro své podnikání. A jejich koaliční
zastupitelé, jak ti trubci bez vlastního názoru, poslouchají jako
hodinky. Jediní, kdo hlasovali pro, a tak tomu bude i v budoucnu,
byli členové naší opozice. Známka? Kdyby existovala, dávám 8!!!
A konečně starosta Kuchař? Snílek, lhář, mystifikátor. Přesně jak to bylo v minulém čísle Zrcadla. Nebudu se s ním hádat.
Když mi na minulém jednání zastupitelstva odpověděla na můj
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dotaz vedoucí finančního odboru paní Zezulková, kolik máme na
městských účtech, že skoro 50 mil. Kč (rozumějte včetně našich
30 ti našetřených a předaných), a to samé jednání zastupitelstva si koalice zároveň schválila a odsouhlasila (samozřejmě bez
nás) překlenovací úvěr pro město od banky UniCredit a.s. ve výši
40.000.000,- Kč, těžko obstojí lež Kuchaře, že má na účtu sto milionů! Kuchař je vůbec odborník na pohádky. Miliardy létají vzduchem sem a tam, teoretické stavby přibývají rychleji, než nemovitosti v Londýně, stovky milionů se údajně válejí na účtech, avšak
územní plán za pár desítek tisíc chce zaplatit po občanech, rovněž
platbu za bio kontejnery za pár korun vyžadují hoši po zahrádkářích, o zaplacení řádného úklidu ani nemluvě, o tom už jsme
psali, parkování pro naše občany nic, před 4 roky slíbený tunel
do Žírovic nic, stejně tak tehdy slíbený kruhový objezd v Alejích
nic, sjezd k hotelu Zátiší nic, slíbené cyklostezky nic, tisíce nových
turistů a lázeňských hostů, které měli se Skalou připraveny jako
eso v rukávu rovněž nic, tak co mám hodnotit? Zdevastovaný a
narychlo zakytovaný altán za 2.000.000,- Kč? Pronájem Fialovic
chaty tenistům za směšných 500,- Kč měsíčně na 49 let? To jsme
tedy nedokázali ani my!!! Pronájem restaurace na Americe ještě
3 roky před jeho řádným ukončením na dalších 20 let? Snížením
nájmu za provoz mikrovláčku na Ameriku o 50.000,- Kč ročně
bez jediného udání důvodu? Nevýhodné zašantročení městských
pozemků při výměně s kamarádem Slavíkem, při kterém přišlo
město minimálně o 8.000.000,- Kč? Rozdávání stavebních zakázek kámošům? Prodávání stavebních pozemků kámošům? Nevím
sám, co všechno bych měl hodnotit. Přesto starostovi Kuchařovi
udělím pěknou známku 4. Je to za jednu z výjimečně povedených
a celkem oblíbených akcí festivalu kresleného humoru. Dovedu si ale představit, že by se těch utracených městských více než
520.000,- Kč !!! za kulturní program při tomto festivalu kresleného humoru o pár set tisíc ponížilo, a z úspor bych vrátil všem
žadatelům o územní plán jejich zaplacené peníze, případně bych
nechal zaplatit celý program Šnajdaufa, za jím prohrané městské
soudní spory. To si dovedu představit. Ale to víte, pánové zahájili
předvolební kampaň za vaše peníze z městské pokladny. Divím se,
že nepozvali Madonnu, nebo Rolling Stones!
A teď taky něco málo o Vás. Čím se zabýváte ve volném čase?
No přeorientoval jsem se z chovu daňků na chov ovcí, které mi
letos zjara nadělily osm krásných jehňátek. Když mi zbyde trochu prostoru a času, jezdím za svými kamarády na kurzy vaření.
To jsou pak ty správné nervy a napětí, zda se to vůbec povede…
A samozřejmě si v maximální možné míře užívám svou „dedečkovskou“ roli.
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Já Vás zase tak dobře neznám, avšak i mí známí tvrdí, že jste se
v poslední době viditelně zklidnil. Jako kdyby Vám docházely síly…
Ale kdepak, síly mám ještě pořád dost a dost. Přirozeně jsem vlivem některých událostí, jako je například narození mého prvního
vnuka Olivera, chtě nechtě začal víc přemýšlet o životě a jeho prioritách. No a také jsem po přečtení vybraných pasáží jedné zvláštní
knihy, kterou mi „naordinoval“ můj syn Ivo, nalezl velká moudra
o asertivitě a agresivitě. Když se tam pak v těch některých, ne
zrovna lichotivých řádkách poznáte, jsou okamžiky, kdy to vážně
není pěkné čtení. Tedy můj cíl je jednoduchý. Být lepším jak pro
svou rodinu, tak pro všechny ostatní…
Co byste na závěr naší reportáže rád vzkázal našim občanům?
Přál bych si, aby vás znovu přišlo k volbám více, než 50%.
Přál bych si, aby se v našem městě cítili šťastně, spokojeně
a hlavně bezpečně jak naši občané, tak ostatní hosté.
Přál bych si, aby příští zastupitelé táhli za jeden provaz,
aby vnímali potřeby obyvatel, nezapomínali na seniory a měli se
alespoň trochu rádi.
Přál bych si, aby naše děti i naše vnoučátka vyrůstala v klidném, čistém a přívětivém prostředí.
Ovšem co bych si jako starosta Františkových Lázní rozhodně
nikdy v budoucnu nepřál, je číst o sobě takové dopisy, jako od Ing.
Jaroslavy Matějíčkové, nebo bývalé ředitelky infocentra Agnieszky
Piotrowske.
To je na hození ručníku do ringu pane Kuchaři. Takhle se starosta významného lázeňského města chovat rozhodně nemůže.
Věřím, vážení a milí občané, že vám rozhovor s naším předsedou
a kandidátem na starostu města Ivem Mlátilíkem pomohl udělat
si představu, jak to naše uskupení nezávislých kandidátů Františkovy Lázně-sdružení místních myslí s naším malebným lázeňským městem doopravdy. Sdílíme společné názory a myšlenky.
Volební program je dílem nás všech. Ručíme za něj svými jmény.
Šťastnou ruku při vhazování volebních lístků vám z celého srdce
přeje
redaktorka Zrcadla
Mgr. Radka Smrčková.
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Také jste se stali obětmi policie a obdrželi pokutu za špatné
parkování? Tak zde máte další extrém, který rozhodně nepálí naše
„Lordstvo“ na radnici!
Je jedno, zda v parku, na náměstí, na trávníku, v zákazu, prostě
kdekoliv, smí všichni řidiči z celého světa porušovat předpisy a
nikdo si jich nevšimne. Ani městská, ale ani státní policie. Ale když
to udělá občan z našeho města? Chňap! A už ho máme! Pokuta bude
mastná!!!
Toto je výsledek absolutní nekompetence našeho vedení. No není
divu. Zájmy obou „Hlavounů“ jsou zcela odlišné a občané? Ti je
přeci vůbec nezajímají…
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Celé toto uplynulé volební období sledují nejenom naši obyvatelé, ale
i všichni turisté a lázeňští hosté, neskutečný bordel v našem malebném
městě. Na oprávněnou vlnu kritiky našich občanů reagují odpovědní radní
Kuchař a Šnajdauf podrážděně! Více je zajímá, kdo a z jakého úhlu to fotil
a napráskal…
Tak tady máte další fota občanů, kteří se nemohou smířit s tím ohromným každodenním nepořádkem v našem městě. Dle našeho názoru je zcela
lhostejné, odkud je foceno a kým. A kde? Například u hotelu Harvey a v ulici
Budovatelská.
A jak to vypadá v letních parcích? Posuďte sami: Bordel a hnus!
Národní třída v srpnu? Bez komentáře!
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Toto všechno vám slíbili v roce 2014!
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A toto je skutečnost v roce 2018!!!

Jistě si všichni pamatujete Skalovo OHLASY ze září 2014. Tak dnes
vám nabídneme velmi krátké zhodnocení všech jeho slibů, zároveň
slibů Kuchařovo PRO, na které se bohužel mnozí voliči nechali nachytat v duchu hesla:
„ SLIBEM NEZARMOUTÍŠ!“
Skutečnost je však zcela tristní a smutná.
NIC!

Nic ze slibů se neuskutečnilo. Posuďte sami:
• Zastavíme drancování městského majetku: „Máme připraveny
investiční akce….“. Připraveny jsou zřejmě ještě i dnes po čtyřech
letech, avšak viděli jste je někde stát?
• „Věřte, že jsou to záležitosti, které přilákají stovky a v některých případech tisíce aktivních hostů…“ Ale asi pánové mysleli
do jiného města, že? Nebo jste ty tisíce aktivních hostů někde viděli?
• „Na svou sportovní činnost dostane jen oblíbenec….“ To sedí!!!
Fialovic tenistům pronajmout areál na 49 let za 500,-Kč měsíčně
a ještě jim pokoutně přihrávat zastupitelem Fialou statisíce na dotacích, to umíte skvěle! A kamarádům Gavlasům jste těsně před
volbami nadělili neuvěřitelných 100 000,- Kč na jejich stolní tenis.
• „Nikdo se ale neptá občanů panelových domů, zda souhlasí
s tím, že jim bude topit soukromá společnost a že město ztratí
vliv…..“ No vidíte! Strašili jste privatizací a cenami tepla od soukromé společnosti. A jak topí již 8 let soukromá společnost? A ceny se
zvedly? Nikoliv. Ztratilo město vliv? Nikoliv! Námi vybraná společProč ten starosta pořád jen lže a lže a lže, nevíte někdo?
Asi bych se neměla ani ptát, že? Ovšem nedá mi to. Předvolební
rétorika Jana Kuchaře, současného starosty našeho města, je vskutku
tragická. Slib stíhá slib, vize vizí, sen snem. Opravdu si myslí, že jsou
všichni občané našeho města hlupáci? Že neumíme číst, či počítat?
Že jsme slepí?
Nikoliv, pane Kuchaři! Nejsme.
Nenecháme se opít rohlíkem, jako malí školáci. Ani dřevěnou
budkou v Žírovicích, případně před domem seniorů na sídlišti. Je
sice hezké, že jste za celé své období ve funkci začal šturmovat měsíc
před volbami, ale je to trochu pozdě, nemyslíte?
Zvláštní je, že svým slibům snad sám Kuchař i věří, ovšem co
zatím dokázal, víme nakonec, myslím, všichni. Chodník občanům
v Seníkách? To jen kvůli stavební zakázce kamarádům z ALGONU.
Vodu potřebují občané Seníků, nutně! Nikoliv chodník. Ptal jste se
jich? Vodu jste nám slíbili už v roce 2015!
Miliardovou kliniku v našem městě? V Lázních 1? A to Vám nemovitost JUDr. Doucha, který jí má v nájmu do roku 2022, již předal? Vždyť mu vyhrožujete čerstvě soudem, ať opustí všechny pronajaté nemovitosti, tak jak chcete budovat? A kdy? Zítra? Nebo jak
Vás známe „již včera?“
Zcela se vytratila městská výtopna, kterou měl starosta Kuchař se
Šnajdaufem zrekonstruovat. Měli na to celé 4 roky. Poslední roky
slibovali dotace, jedna firma stíhala druhou, předbíhaly se vzájemně, prachy za úkony tekly proudem. Zastupitelé byli nuceni hodiny
a hodiny naslouchat Kuchařovo plkům o bezvadné rekonstrukci,
která je již opravdu nutná, a která je již na spadnutí. V červenci mělo
být vše hotovo. Dotace na 100 procent zařízená. Starosta Kuchař
jezdil obden do Prahy vše potřebné zařídit. Ministry jmenoval už
familiárně i dokonce jmény, úředníci mu zobali z ruky. Zastupitelé
byli upozorněni na nutnost schválit dotaci na mimořádném zastupitelstvu ještě v létě. Ale ouha! Ticho po pěšině. Nic. Dotace totiž
nebude! Rekonstrukce se nekoná! Kuchař a Šnajdauf odvedli tak
kvalitní práci, že dotace byla zamítnuta pro nekvalitně připravený materiál. A proč o tak životně důležité věci občané nic nevědí?
Protože se to do dnešního dne tají! Protože toto je skutečný průšvih!
Ale mimořádné zastupitelstvo se na konci srpna přeci jen konalo. Důvod? Na kandidátce PRO starosty Kuchaře najdete i odpověď.
U čísla 3 a čísla 7 najdete jména Gavlas. Tak rodině Gavlasů ještě před volbami bylo nutné urychleně schválit mimořádnou dotaci
na podporu jejich koníčků, a sice 100.000,- Kč na stolní tenis. Proč

nost topí výborně, ceny zachovala a o privatizaci výtopny jsme nikdy
neuvažovali a nikdy nebudeme!
• „Zasadíme se o dobudování infrastruktury…“
- První cyklostezka, o kterou jste začali bojovat už v roce 2014,
měla být z Fr. Lázní do Chebu! Ať koukáme, jak koukáme, nikde
NIC!!!
- Krušnohorská magistrála a její slíbené propojení Fr. Lázní s Žírovicemi naši cyklisté také ještě do dnes nenašli…
- Vypracovaná studie podchodu silnice do Žírovic zůstala jenom
hloupým slibem Žírovickým občanům a cárem papíru, přestože jste již v roce 2014 před volbami tvrdili, že máte připraveny
v Praze na výstavbu už i finance! Potřebovali jste stejně jen se
Slavíkem zašmelit pozemky! Vyměnit laciný močál za lukrativní
stavební pozemky u Pyramidy…
- Vybudování kruhového objezdu na nebezpečné křižovatce
v Álejích na konci ulice Ruská bylo u vás také jen výkřikem do
tmy, že ano Skalo a Kuchaři???
- Trochu štěstí při dobudování bezpečného sjezdu k hotelu Zátiší
jste evidentně také neměli, když ani tam se zhola nic neudělalo
a ani takovou prkotinu jste nezvládli.
- Pamětníci si jistě pamatují i jiné komické věty ze Skalovo a Kuchařovo Ohlasů, tak alespoň jednu perfektní na konec tohoto
hodnocení: „vybudujeme v našem městě obchody a obchůdky, kam budou chodit nakupovat naši občané…“ A mysleli jste
opravdu naše město? Františkovy Lázně? Nestavíte to v Hazlově?
by si nemohli nakonec méně zámožní občané zahrát stolní nebo
normální tenis a pobavit se za městské, tedy za vaše, že? Co kdyby
Kuchař volbami neprošel? Tak rychle nakrmit spolubojovníky, kteří
se mu za to upsali na kandidátku stejně, jako to dělá Šnajdauf s tenisty Fialovými. Jsi na kandidátce? Dostaneš prachy. Otázkou pak už
jen zůstává, zda to má rodina Gavlasových opravdu zapotřebí.
A nejnovější hit starosty Kuchaře? Koupaliště na Jadranu? Stavba
může ihned začít? Nic tomu nebrání, aby byla do dvou let hotová?
Studie je hotová? A co uděláte s nájemcem, který tam má ještě 5 let
platnou nájemní smlouvu a chová tam ryby? To jste spadl z višně,
pane starosto? Ještě ho ve věci plánované výstavby nikdo ani neoslovil, stejně jako JUDr. Douchu ve věci Lázní 1, ale Vy už vesele
budujete?
Vy asi nejste jenom lhář, Vy jste totiž nemocný, to je můj názor.
Dana B., občanka města Františkovy Lázně

Volby do zastupitelstva města jsou za dveřmi…
tak nezapomeňte přijít!

Vážení a milí františkolázeňští občané,
dovolte mi, abych vás pozvala ke komunálním volbám, které se konají
v pátek 5.10. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6.10. 2018 od 8:00 do
14:00 hodin.
Letošní volby jsou šancí, která může změnit vše, co nás trápí. I když náprava nebude jednoduchá, pomalými krůčky můžeme společně docílit
úspěchu. Budoucnost patří nám všem. Tyto volby rozhodnou o tom, kdo
povede naše město v následujících 4 letech a zejména o tom, zda bude
pokračovat současné nicnedělání, slibování a mrhání městských peněz
na předem prohrané soudní spory a osobní války s místními podnikateli,
nebo dojde k jeho přeorientování jiným směrem a město získá opět svůj
glanc. Věřím, že „Franťáci“ se nenechají ovlivnit narychlo realizovanými
a populistickými akcemi typu altán před Domem pro seniory nebo družební altán v Žírovicích na návsi. Je to všechno pěkná věc, jen se nabízí
otázka, že zrovna takhle náhodou před volbami? Mohlo by se zdát, že si
současné vedení občany tímto tak trochu kupuje… Ale já jsem přesvědčená o tom, že jste touto dobou už dokonale seznámeni s tím, jak si jednotlivé strany představují další rozvoj Františkových Lázní, jaké mají strany
priority a také jak dostatečně kvalitní, zkušené, vzdělané a charakterní
kandidáty nabízejí pro vedení obce.
Vážení občané, využijte svého volebního práva a přijďte se ke směřování
Františkových Lázní aktivně – svým hlasem – vyjádřit.
Přeji Vám při volbě šťastnou ruku!
Mgr. Lenka Průšová
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Tak tomu neuvěříte!!!
Zastupitel Šnajdauf, současný místostarosta připravuje urychleně, ještě do letošních voleb, změnu územního
plánu… Zatímco po občanech, kteří změnu požadují, vymáhá 25.000,- Kč jako poplatek, tak sám si svůj pozemek
852/6 na LV 2394 v ulici Pod Lipami-proti jeho kavárně
(viz mapka)zadal změnit z nezastavitelné zeleně na sportoviště!!! Ale pozor občané! Bezplatně! Sám si požádal
jako město o změnu svého pozemku a tak nemusí platit
ani kačku, lhář a podvodník!!!
Aby toho nebylo málo, tak svému největšímu kámošovi
Kopičkovi zařídil ještě změnu územního plánu nezastavitelného a chráněného pozemku 303/4 na LV 1086 směrem na Krapice (viz mapka) na zastavitelný!!! A co by si
mistr Kopička rád na zelené louce postavil a zničil tak
dosud nedotčený ráz krajiny v této lokalitě??? No přeci
dům pro seniory! A velikost navržená k zastavění? Celých
20.000 m2!!! To je malé město! Při dnešním projednávání
této změny informoval dokonce zcela úmyslně přítomné občany jeden ze zpracovatelů, že se jedná o „pouhé
2.000 m2“! Až na protest našeho pozorného předsedy Ivo
Mlátilíka musel s pravdou ven a potvrdil neuvěřitelných
20.000 m2!
Městské pozemky v Žírovicích a Seníkách, které jsme
pracně dostali do územního plánu za účelem výstavby,
a které jsou v majetku města, se pokusil Šnajdauf, Skala,
Kuchař i všichni koaliční zastupitelé znehodnotit!
Jak? Navrhli z nich udělat nestavební! Opět louky!
Proč? No přeci protože pak by se jim uvolnily tyto vyjmuté stavební pozemkové metry pro kamarády, kterým
chtějí naopak udělat z louky metry stavební!!! Jako například Kopičkovi! Město by přišlo o stamiliony, ovšem
kámoši Franty, Skaly a Kuchaře by logicky tytéž finance
vydělali… A pak by jistě přišla pěkná odměna!

Už víte, proč jste ty Šnajdaufy, Skaly, Kuchaře a Fialy volili,
občané???
Ale vy všichni, kteří jste
požádali o změnu územního plánu, a zaplatili nemalé
finanční částky, nesmutněte.
Pokud budeme úspěšní v letošních komunálních volbách,
vaše finance vám všem vrátíme a změnu územního plánu
zpracujeme zdarma! A poctivě, bez vedlejších úmyslů.
Ostatně tak, jako jsme to
dělali i v minulosti.

28. ZÁŘÍ 2018

Dostala jsem příležitost napsat úvahu
o tom, jak se žije mladému člověku ve Františkových Lázních. Jsem ráda, že Sdružení
místních - Františkovy Lázně si uvědomuje,
že právě my mladí, františkolázeňští lidé jsme
budoucnost tohoto města a tudíž by mělo být
v největším zájmu všech tu uskutečnit takové
podmínky, abychom měli důvod zde zůstat.
Problém shledávám v tom, že právě má generace je často v politickém životě nevyslechnuta,
opomíjena. Veškeré kampaně jsou mířené na
určité cílové skupiny za účelem volebního zisku, přičemž nejmladší voliči bývají nejméně
zajímavým segmentem. Žijeme v době plné
populismu, ve které politici slibují, že se budeme mít dobře hned teď, ačkoliv to může
být i na úkor naší budoucnosti. Dostaňme
se již k něčemu konkrétnímu. V posledních
radničních listech jsem se dočetla, že dětem
a mládeži bude umožněno jezdit autobusem
z Františkových Lázních do Chebu a zpět bez
jakéhokoliv poplatku. Město to bude stát cca
150 000 Kč. Hezké gesto takhle před volbami,
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ale nelze ty peníze investovat smysluplněji,
než za účelem volebnímu zisku? Jestliže má
město peníze navíc, nebylo by lepší za ně například zlepšit výuku cizích jazyků na františkolázeňské škole? Byla by to investice, která
by mohla zlepšit budoucnost každého žáka
základní školy. Z vlastní zkušenosti vím, že
právě cizí jazyky jsou v dnešní době to nejdůležitější.
Další věc, která mě stále zaráží, je již často
zmiňovaný pořádek v ulicích našeho města.
Stále vídám přeplněné kontejnery především
s plasty. Určitě se to stalo už každému z nás.
Jdu vyhodit plastové věci, ale není kam. Co
udělám? Musím je položit vedle kontejneru. A jaké je řešení? Ideálně ty kontejnery,
u kterých byl nepořádek největší, odstranit
(železniční přejezd, Školní ulice). Jaké to má
řešení z dlouhodobého hlediska? Nejspíš žádné. Vždy jsem byla hrdá na to, že pocházím
z Františkových Lázních. Z klidného města
s čistými ulicemi. Přijde mi škoda, že ne vždy
tomu tak bývá i v současnosti.

Dlouho plánovaný podchod pod silnicí
1/21, která vede z Chebu do Aše se objevuje
na scéně překvapivě taktéž až před nynějšími
komunálními volbami. Když se teď zpětně
ohlédneme za uplynulým funkčním obdobím, je otázkou, zda jsme se za předešlé čtyři roky jako město někam posunuli nebo to
byly roky spíše nedodržených slibů, jak už to
v politice bývá. Často přemýšlím nad tím,
proč je u kterýchkoliv voleb relativně nízká
volební účast a myslím si, že jsme politikou
otrávení a to právě kvůli mnohočetně vyřčeným slibům, které nikdy nebyly naplněny.
Věřím ale, že to vše se dá změnit.
Jelikož jsem dostala možnost vyjádřit svůj
názor, chtěla bych i zmínit věci, které by se
mi líbily do budoucna zrealizovat. Františkovy Lázně jsou stále krásné město, které může
ledacos nabídnout. Krásné parky, Národní
třída a mnoho dalších zajímavostí. Z estetického hlediska jediné, co mi přijde ne úplně
povedené, jsou příjezdové cesty do Františkových Lázních. Proč více nevyzdvihnout krásu
našeho města hned při příjezdu? Zvolila bych například výraznější uvítací tabuli “vítejte ve
Vážení voliči, na obrázcích vidíte názorně, jak správně zaškrtnout naši kandidátku.
Františkových Lázních” a květiPokud totiž uděláte křížek jen u některého jména, pouze tento hlas se počítá. Pokud
novou výsadbu.
bychom vás ale mohli poprosit, zaškrtněte jedním křížkem celé naše sdružení zcela
Poslední téma, kterému bych
nahoře a potom nám dáváte celý počet, tzn. 11 hlasů. Jen tak můžeme ve volbách uspět.
se ráda věnovala je dostupnost
Děkujeme ještě jednou za důvěru a váš hlas.
bytů pro mladé lidi. Myslím si,
že právě cena nemovitostí či nájmů může být jeden z klíčových
aspektů, proč mladí lidé odcházejí bydlet z Františkových
Lázních do levnějších lokalit. Je
logické, že pronajímatelé bytů
nebudou chtít snížit nájem jen
z toho důvodu, aby měl mladý
člověk kde bydlet. Na druhou
stranu ale ten, kdo ve Františkových Lázních vyrůstal,
má daleko větší citovou vazbu
k tomuto městu. Zajímá se o to,
co se ve městě a s městem děje
a především zde bude udržovat
pořádek, jelikož to tu má prostě
rád. Naproti tomu člověk nenarozený ve Františkových Lázních sice zaplatí vyšší nájem, ale
k městu již nikdy nebude mít
takový vztah jako ten, kdo se
tu narodil. Jaký typ lidí je tedy
lepší preferovat?
Článek bych chtěla ukončit
především poděkováním Sdružení místních - Františkovy
Lázně, že jim není lhostejný názor mladého člověka, jako jsem
já. Dále bych chtěla podpořit
ostatní mladé lidi, kteří nemají
třeba dostatek odvahy říct svůj
názor, aby z toho neměli strach.
Vždy je lepší mít nějaký názor,
než žádný. A pokud vám není
jedno, co se bude s naším městem dít v následujících čtyřech
letech, běžte volit.
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Adriana Herzová, 21 let,
studentka
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