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č. 96

Vážení čtenáři Zrcadla, přátelé i nepřátelé, voliči i nevoliči,
dlouho jsme se vám neozvali. Ano, chtěli jsme, abyste si od našeho Zrcadla trochu odpočinuli. Proto bude vycházet nadále
jen občas, aby vás seznámilo s tou odvrácenou stranou práce naší vládnoucí garnitury. Zvolili jsme pro toto číslo trochu
jiný tón. Bude to seznam faktů, bez výraznějších komentářů našich dopisujících a redaktorů. Fakta, která jsou podložena
listinnými důkazy. Třeba se to „některým“ nebude líbit, ale to je tak všechno, co s tím ti „někteří“ mohou dělat. Tak si v klidu
sedněte, začtěte se a přemýšlejte.
S uctivým pozdravem
R.S. redakční specialista

KÁŽU VODU, PIJU VÍNO!

To co jsem před časem pranýřoval a napadal, dělám dnes bez uzardění sám. Vždyť kdo z vás, hloupých lidí, by si toho vůbec všiml, že lžu, viďte?

(pokračování na str. 3)
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No co!
Každý děláme,
co umíme!
Já podvádím, i když sedím v zastupitelstvu města. Poctivě? Rozumně? Odpovědně? To jsou jen kecy!
Kdo neokrádá stát, ten okrádá rodinu! Tak jsme se to učili v mládí.
A proto jsem si ještě sednul do
dozorčí rady Františkolázeňské
výtopny, také do dozorčí rady Chevaku Cheb, dokonce i do finančního výboru, protože to s financemi
prokazatelně umím! A z více kohoutků přeci víc kape, no nemám
pravdu? A měli jste vidět, jak mne,
coby KZO (kriminálně závadovou
osobu) podpořili při hlasování svými hlasy i takové šajby, jako třeba
nová zastupitelka Kateřina Slavíková-Heyduková, která tím svým
hlasováním pro mne právě začala
„rozhýbávat Frantovky“, či „starý
poctivec“ MUDr. Antonín Gavlas.
Co na tom, že jsem kriminální
živel, hlavně že jsme na stejné lodi
a pokud to hlasování dostali oba
od starosty Kuchaře nařízeno…..
Plujeme přeci na rozbouřeném
moři, plujeme na kvalitní lodi.
Lodi PRO!
A když mé pravomocné odsouzení
pro úmyslný trestný čin pojišťovacího podvodu nakonec nevadilo
ani mravokárcům a pseudopoctivcům Šnajdaufovi a jeho poskokovi
Fialovi, měl jsem přeci jen na
dlouhý čas vyhráno!
A věřte, mohl jsem se mít i další
léta fajn! Kdyby!
Jen kdyby býval nedal letos v lednu do zastupitelstva ten zmetek Ivo
Mlátilík návrhy na mé odvolání ze
všech funkcí, mohl jsem tam sedět
dál! Je to ale spravedlnost, viďte?
Váš Jiří Krejčí
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Fakta o přátelích starosty Jana Kuchaře

Fakt č. 1 V první řadě je potřeba upozornit všechny čtenáře,
že nový zastupitel MUDr. Antonín Gavlas je lékařem v akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. a není tedy totožný
s kardiologem MUDr. Janem Gavlasem z chebské polikliniky.
Mnoho občanů našeho města se mylně domnívalo, že v komunálních volbách podporovali právě chebského kardiologa.
Fakt č. 2 O tom, že si rodinný podnik Gavlasů přišel pro podporu
svých sportovních aktivit za přáteli na městský úřad, stejně
tak, jako rodina zastupitele Fialy, dnes již není žádných pochyb. Za svou kandidaturu byla rodina Gavlasů štědře odměněna, a to i přes skutečnost, že jejich pingpongový ansámbl
činí pouhopouhých 14 členů, z toho je 9 mládeže. Starosta
za odměnu, že MUDr. Antonín Gavlas kandidoval na jeho
kandidátce, přidělil této rodině dalších krásných 150.000,-Kč!
Fakt č. 3 Další trafiku pak obdržel syn MUDr. Gavlase, pan
Bc. Petr Gavlas. Tomu starosta přidělil místo v dozorčí radě firmy Chevak Cheb a.s., ve které bude pobírat finanční odměnu
v celkové výši 200.000,-Kč. Tedy suma sumárum se do rodiny
Gavlasových pohrne krásných 350.000,-Kč ročně. To se ta kandidatura vyplatila, co myslíte? Samozřejmě těch 200.000,-Kč
pobírá z Chevaku s úsměvem i zastupitel Fiala. To jen v období, kdy v Chevaku seděl Ivo Mlátilík a Mgr. Sazimová-Průšová,
dělali tuto funkci zcela zdarma.
Fakt č. 4 Zákon o obcích hovoří jasně. Ten ze zastupitelů, který se
dostává v hlasování do tzv. střetu zájmů, tedy jemuž, případně
jehož rodinným příslušníkům, by mohl plynout z tohoto jeho
hlasování majetkový nebo jiný prospěch, by se měl před hlasováním omluvit a označit se sám (pokud ovšem v sobě má
dost morálních zásad) zastupitelem nacházejícím se ve střetu

KÁŽU VODU, PIJU VÍNO!

(dokončení ze str. 1)

zájmů. Neměl by v této věci hlasovat. MUDr. Antonín Gavlas
bez uzardění hlasoval jak v případě dotace do svého rodinného podniku, tak i v případě trafiky pro svého syna. Prachy
nutně potřebuje, tak proč by si sám pro sebe nezvedl ruku.
Ještě pár set tisíc sponzorsky od Lázní a.s., jako každý rok
a nemusí zhola nic dělat.
Fakt č. 5 Podvod otce MUDr. Antonína Gavlase a jeho syna ve zfalšování data narození juniora Gavlase zapříčinily v minulosti
obrovský skandál na tenisovém kolbišti. MUDr. A. Gavlas celá
dlouhá léta „falšoval“ synovo datum narození, „omladil“ ho,
aby mohl syn vítězit ve stolním tenise nad mladšími soupeři,

neboť byl zařazen jako starší ve stejné kategorii. Důsledkem
pak byl zákaz činnosti MUDr. Antonína Gavlase ve funkci
jeho působení coby funkcionáře ve stolním tenise na dva roky.
Následně „omlazený“ syn Antonín pak obdržel zákaz činnosti
na celých 18 měsíců! Došlo pak i na vracení třech medailí syna
Antonína i některých finančních a sponzorských příspěvků
a především k nesmírné ostudě v rámci celé republiky. Tolik
k tenisové rodině Gavlasových, kterým za pouhé 4 měsíce
bylo starostou Kuchařem v rámci dotace vyplaceno již neuvěřitelných 250.000,- Kč! (Září 2018 - leden 2019)
Fakt č. 6 Při jednání zastupitelstva v září
2018 byla přidělena velmi štědrá dotace
rodinnému podniku Gavlasových ve výši
100.000,- Kč s odůvodněním starosty Kuchaře, že klub má přes 40 členů. Tehdejšímu zastupiteli Ščislákovi se udávaný počet nezdál
a prohlásil, že si je půjde přepočítat. Proto se
v nové žádosti o další statisíce dnes uvádí již
jen pouhopouhých 14 členů!
Shrňme si tedy fakta nechvalně známého
a dnes skandály proslulého politického
uskupení Poctivě Rozumně Odpovědně:
PRO
• Jeden člen a bývalý zastupitel Jiří Krejčí je
odsouzen pravomocně pro pojišťovací podvody na dva roky za mříže.
• Druhý člen (bývalý starosta Otakar Skala a současný zastupitel, dokonce předseda
kontrolního výboru) je v současnosti trestně stíhán za dotační podvody v mnoha set
milionových částkách v kauze ROP Severozápad
• Třetí člen, současný starosta Jan Kuchař
je odsouzen pro ostudné neplacení svých
závazků, i když zatím nepravomocně. (ale
co nevidět bude i pravomocně)
• Čtvrtý člen MUDr. Antonín Gavlas byl
v minulosti uznán se svým synem exemplárním zákazem činnosti za drsné podvody ve sportovním odvětví stolního tenisu.
No, komu čest, tomu čest! Zvolili jste si ty
Poctivé, Rozumné a Odpovědné opravdu
pečlivě, občané.
A to vám všem můžeme slíbit, že ještě není
všem dnům konec. A toto jsou fakta!
(pokračování na str 4 a 5)
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Takto si představuje předseda místní organizace PRO, starosta Jan Kuchař, poctivost, rozum, odpovědnost a morální čistotu. Po přečtení části rozsudku Okresního soudu v Chebu a především pasáž Kuchařovo neuvěřitelně hloupých, až prostoduchých SMS zpráv jeho
věřiteli se už jen zamyslete nad jeho duševním zdravím.
K dnešnímu dni dělá tedy tento dluh Jana Kuchaře úctyhodných 283.563,- Kč!
To aby začal dělat na městské výtopně, aby se někde saturoval.
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Jmenuju se Tonda
Prais a nemám žádného kamaráda. Jedině snad současného
místostarostu Františka Šnajdaufa, ale
ten mi bohatě stačí.
Posuďte sami, kolik
pěkných kšeftů mi
jen za jediný rok přihrál! No není to paráda? Jen tak jsem si
mohl dovolit koupit
od města pozemek za
milion a za další dva
začít stavět. A to se
vyplatí.
Děkuju tímto všem voličům Františka
Šnajdaufa za jeho podporu v komunálních
volbách.
Váš Antonín Prais.

BLAHOPŘEJEME VŠEM ŘIDIČŮM V NAŠEM MĚSTĚ. Konečně jste se dočkali. Starosta Kuchař zakoupil pro účely městské
policie radar na měření rychlosti. V rozpočtu si na něj vyčlenil krásných 400.000,-Kč.
A teď můžete hádat, zda vás dřív budou honit městští policisté za chybné parkování v Anglické, v Horních Lomanech, či jinde,
nebo na to nebudou mít čas. Peníze vynaložené za radar je potřeba vrátit zpět do městské pokladny a tedy bude nutné podojit
řidiče. Ať tak, či tak, zatímco městskáči budou provádět obě bohulibé činnosti, usnadňující životy našich obyvatel, Němci se
budou nadále prohánět v zákazech vjezdu a na Národní třídě jako za války.
Ale jak se říká: „ryba smrdí vždy od hlavy“!
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A je to tady! Konečně se to v našem městě lepší, jak sliboval starosta Kuchař i místostarosta Šnajdauf!
„Bo pořadek musí byť! Tak je to spravne! Tak to ma byť!“
Děkujeme, pánové, hned se nám zde lépe žije!
(foto red. leden-březen)
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