
S Petrem 
Denkem jsem se 
tentokrát potkal 
na Slovanech 
v doprovodu 
skupiny 
dobrovolníků, 
kde se s místními 
lidmi bavil o 
problémech 
jejich čtvrti. 

Vidím, že máš dost 
práce. Jak často 
chodíš do ulic mezi 
lidi?
V podstatě křižujeme 
Plzní skoro každý 
den, je důležité  
s lidmi mluvit  
o jejich všedních 
problémech. 
Rozhodně se 
neflákáme. Třeba 
právě tady na 

Slovanech jsme se 
od lidí dozvěděli, že 
je trápí parkování, 
bezpečnost  
a nedostatečná 
kvalita chodníků, 
lidé s omezenou 
pohyblivostí to 
tu mají zbytečně 
obtížné. Včera jsme 
byli na Skvrňanech, 
kde řadu lidí trápí 
doprava a špatná 

kvalita životního 
prostředí, takto bych 
mohl pokračovat 
a vyjmenovat další 
městské části  
a jejich problémy. 
Máme toho hodně  
k řešení. 

Proč si myslíš, že 
na tyhle a další 
problémy radnice 
dostatečně 

nereaguje?
Myslím, že o spoustě 
problémů plzeňští 
politici často ani 
nevědí. Přijde mi, 
že se po volbách 
zabarikádují na 
radnici, kde praktikují 
politiku z pohodlné 
kancelářské židle, 
kumulují funkce 
a nenaslouchají 
dostatečně lidem. 

To je velká chyba. 

Řekni mi o PŘÍSAZE 
v Plzni. 
PŘÍSAHA v Plzni 
zapustila kořeny 
ještě před volbami 
do Poslanecké 
sněmovny  
v minulém roce. 
Tehdy nám vstup do 
sněmovny utekl jen 
o malinkatý kousíček 

NOVINY OBČANSKÉHO HNUTÍ

Volba
pro lepší
život v Plzni

PLÁN PO VOLBÁCH 

Co prosadíme hned,
jak skončí volby strana 3

ROZHOVOR  
S ROBERTEM ŠLACHTOU

O korupci, o STANu i komunálních 
volbách  Čtěte na straně 4

Kdo kandiduje za Přísahu
u nás v Plzni? A co chtějí
změnit? na stranách 2 a 3

PLZEŇ

Petr 
Denk

kandidát na primátora
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Nestrpíme žádné 
politické kšeftíky1

Budeme důsledně kontrolovat 
veřejné zakázky města.

4
Tam, kde není uklizeno, se lidé 
přirozeně necítí dobře. Zajistíme 
pořádek v našem městě.

Náš plzeňský tým! 

Zefektivníme systém 
úklidu městských 
pozemků
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Vrátíme život do 
mrtvých budov2

Budeme postupně vracet život do 
mrtvých budov typu městských 
lázní anebo porodnice na 
Slovanech.

5
Vážíme si práce dobrovolných 
hasičů a rádi je podpoříme v jejich 
záslužné činnosti.

Podpoříme činnost 
dobrovolných hasičů

Posílíme hlídky
městské policie3

Notoricky známé adresy budou 
pod zesíleným dohledem hlídek 
městské policie, aby si nikdo 
nedovolil obtěžovat místní lidi.

6
Nejen nové rostliny, ale i bezpečná 
hřiště pro děti a vyhrazená místa 
pro volné venčení psů. 

Prosadíme investice 
do revitalizace 
městských parků

I na tohle se v Plzni podíváme

23. září

24. září

pátek

sobota

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘŮ!

VOLTE 
PŘÍSAHU

Petr a Míša v Plzni

Bezpečnost obyvatel 
města Plzně má 
hned několik rovin. 
My jsme připraveni 
okamžitě hájit 
3 nejdůležitější 
pilíře bezpečnosti. 
Ekonomickou 
bezpečnost, 
fyzickou bezpečnost 
a bezpečnost 
životního prostředí. 

Žijeme v mimořádné 
a velmi drahé době. 
Proto chceme, aby 
město jednalo více 
hospodárně  
a nevytahovalo lidem 
zbytečně peníze  
z jejich peněženek. 
Přicházíme s návrhem 
na snížení místního 
koeficientu pro platbu 

daně z nemovitosti. 
Dále usilujeme  
o výrazné rozšíření 
bytového fondu 
Plzně, abychom 
dosáhli dostupnějšího 
bydlení. V bytové 
politice následujeme 
příklad Vídně, která 
disponuje obrovským 
bytovým fondem. 
Budeme důsledně 
kontrolovat všechny 
zakázky města Plzně 
a nebudeme tolerovat 
žádné klientelistické 
vazby. 

Naše město společně 
s celou republikou 
čelí nedostatečně 
kontrolovanému 
migračnímu přílivu. 
Bohužel se k nám 

dostávají i lidé, 
jejichž chování je 
neakceptovatelné.  
Z toho důvodu 
posílíme hlídky 
městské policie  
v kritických lokalitách, 
jakými jsou například 
problémové ubytovny 
a kluby. Plzeňané se 
nesmí bát vycházet  
ze svého domova.

V oblasti životního 
prostředí se zasadíme 
o rozumnější 
zacházení  
s vodou, která se 
stala strategickou 
surovinou 21. 
století. Vadí nám, 
jak současné 
vedení radnice řeší 
hospodaření s vodou 

pouze prvoplánově. 
Dále se zaměříme 
na revitalizaci parků, 
doplnění dětských 
hřišť a vyhrazení 
míst s herními prvky 
pro volné venčení 
psů. Zasadíme 
se o rozšíření sítě 
cyklotras. Chceme, 
aby cyklotrasy 
směřovaly paprskovitě 
směrem do centra 
města tak, jak je to 
například v Paříži, 
kde se díky efektivní 
infrastruktuře 
stala jízda na 
kole ekonomicky 
výhodnou 
alternativou k jízdě 
autem.

Kandidáti a kandidátky 
hnutí Přísaha v Plzni

1. Mgr. Petr Denk
Plzeňský rodák, středoškolský učitel a spisovatel. Vystudoval obor 
Mezinárodní vztahy a evropská studia. Na úrovni městského obvodu, 
města a kraje působil v odborných komisích a výborech. Úzce se za-
jímá o bezpečnostní politiku a školství. Mezi jeho koníčky patří četba 
a psaní knížek, posilování, běh. Je ženatý a má dvě děti.

2. Ing. Michaela Tomešová

Životní optimistka se smyslem pro spravedlnost, s odvahou ptát se  
a říkat věci napřímo, s chutí věci měnit a s vírou, že politika se dá 
dělat bez osobních zištných důvodů. Absolventka Fakulty sociálně 
ekonomické Univerzity J. Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 
Nejradši je ve společnosti rodiny a blízkých a kdekoliv na cestách  
za novým poznáním.

3. Ing. Aleš Hromádka, Ph. D.

4. Karel Dolejš

8. Mgr. Eva Hauerová

6. PhDr. Jiří Frei, Ph.D., MBA

10. Mgr. Vlastimil Kanta

5. Bc. Artur Tereščenko

9. Michal Košan, DiS.

7. Jiří Kožnar

Plzeňský patriot, vědecko výzkumný a akademický pracovník půso-
bící v centru RICE a zároveň na katedře elektroenergetiky FEL ZČU. 
V rámci jeho politických aktivit se zajímá o problematiku městských 
firem především Plzeňské teplárenské, zadávání veřejných zakázek, 
ekonomiku města a životní prostředí. Mezi jeho koníčky patří sport, 
příroda, věda a výzkum a FC Viktoria Plzeň.

31 let,  středoškolský učitel, spisovatel, Přísaha

42 let, podnikatelka, bez politické příslušnosti

31 let, vědeckovýzkumný a akademický 
pracovník ZČU FEL, Přísaha

55 let, mistr výroby, Přísaha

33 let, středoškolská učitelka, bez politické příslušnosti

41 let, vysokoškolský učitel, zdravotnický záchranář, soudní 
znalec v oboru zdravotnictví, bez politické příslušnosti

35 let, OSVČ, Přísaha

37 let, strážník Městské policie, bez politické příslušnosti

30 let, podnikatel, herec, bez politické příslušnosti

30 let, prodejce, Přísaha

Co uděláme hned,
jak skončí volby
Chceme, aby se lidem žilo v Plzni 
komfortně a bezpečně. Proto jsme 
se rozhodli kandidovat v komunálních 
volbách. Přijde nám, že řada stávajících 
politiků ztrácí přehled o realitě a politiku 
vnímají jako cestu k prosazení svých 
osobních zájmů. My naopak vnímáme 

politiku jako službu lidem, kdy voliči 
jsou v roli našich nadřízených, pro které 
pracujeme. Vážíme si poctivých lidí  
a jsme rozhodnutí zastavit nepoctivce. 
Dobře připravíme Plzeň na všechny 
aktuální výzvy naší doby. A začneme  
s tímto:

pokračování rozhovoru 
s Petrem Denkem

Prosadíme výstavbu bytů a rozšíříme bytový fond 
města

Posílíme hlídky městské policie v okolí problémových 
ubytoven a klubů

Zaměříme se na komplexní řešení úbytku vody  
v Boleveckém rybníce

Prosadíme snížení místního koeficientu pro platbu  
daně z nemovitých věcí

Majitelé Plzeňské karty nebudou platit parkovné na 
záchytných parkovištích

1

2

3

4

5

„Moje rodina je pro mě jednou 
z hlavních motivací, proč jsem 
vstoupil do politiky. Chci, aby-
chom žili v bezpečném a prospe-
rujícím městě. Současné vedení 
radnice otázku bezpečnosti per-
manentně podceňuje. Já stejnou 
chybu neudělám.“ Petr Denk

Naše pětka na kandidátce je  
Artur Tereščenko. Policajt  
s vyznamenáním od primátora  
i hejtmana, držitel ocenění za zá-
chranu života i mimořádné činy. 
Artur je pravidelný dárce krve  
a taky herec. Možná jste ho viděli  
moderovat jeho pořad v televizi 
nebo v rádiu.

a počtem hlasů jsme 
předběhli zaběhnuté 
strany jako ČSSD. 
Přidávají se k nám lidé, 
kteří chtějí dělat věcnou 
politiku pro obyčejné 
lidi a nejsou spokojení 
se současným vedením 
radnice. 

Proč vstupuješ do 
politiky? 
Jsem obyčejný táta, 
který chce pro svou 
rodinu bezpečný život 
v Plzni. Nelíbí se mi, 
jak je podceňována 
otázka bezpečnosti, 
ale nemyslím tím jen 
bezpečnost fyzickou, 

ale třeba i ekonomickou 
a bezpečnost životního 
prostředí. To jsou 
problémy, na které 
v našem programu 
myslíme. Nebudeme 
tolerovat klientelismus, 
elitářství ani 
nehospodárné chování. 
Štvou mě nejrůznější 
politické kšeftíky, které 
jdou proti strategickému 
zájmu Plzně. Například 
prodej podílu Plzeňské 
teplárenské. My bychom 
teplárnu, ani žádné jiné 
podniky strategického 
významu neprodali. A je 
tu celá řada dalších kauz 
ze života města  

a městských firem, nad 
kterými leží minimálně 
stín pochybností.  

Co z programu 
považuješ za své 
priority?
Určitě chceme 
dohlédnout na to, aby 
město svým lidem 
pomohlo ekonomicky 
například snížením 
daně z nemovitosti. 
Dále bychom chtěli 
dostupnější bydlení, 
což znamená rozšíření 
bytového fondu. Co 
se týká bezpečnosti, 
tak chceme zajistit, 
aby každý mohl projít 

městem kteroukoli 
denní či noční hodinu, 
aniž by se musel bát. 
Což teď tak úplně nejde. 
A v neposlední řadě 
si také posvítíme na 
životní prostředí. Podívej, 
co se děje s Boleveckým 
rybníkem, díky totálně 
nepromyšlené výstavbě 
v okolí nám rybník 
vysychá.

Co bys chtěl vzkázat 
čtenářům závěrem?
Přijďte k volbám pomoci 
prosadit rozumnou  
a férovou politiku, kterou 
PŘÍSAHA nabízí.

autor: Michal Košan

Chceme
bezpečnější Plzeň
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S Robertem 
Šlachtou jsme  
řešili korupci, 
komunální volby ale 
i to, kde se chystá 
kandidovat. 
Co Přísaha? Ještě vás ta 
politika neomrzela? 
(Smích) Vůbec ne! Přísaha 
jede dál! Ve sněmovních 
volbách nám to ušlo jenom 
o fous a hlasy, které jsme 
od lidí dostali, beru jako 
obrovský závazek. Teď nás 
čekají komunální volby 
a jsem moc hrdý na to, 
jak se Přísaha zabydlela 
ve městech napříč celou 
republikou. 

S čím jede Přísaha do 
komunálních voleb? 
Každé město, obec 
a městská část má 
samozřejmě svůj program. 
Někde řeší nedostatek 
míst ve školkách a někde 
právě naopak, jak udržet 
mladé lidi v obci. Se všemi 
našimi kandidáty jsem 
ale seděl a bavili jsme se 
o tom, co chtějí, a musím 
říct, že svoje obce a města 
znají skvěle. Většinou jsou 
to lidi, kteří dlouhodobě 
sledují situaci, ale nikdy se 
nechtěli zapojit do aktivní 
politiky, protože se nechtěli 
„ušpinit“. Až s Přísahou pro 
ně přišila změna a rozhodli 
se kandidovat.

A kdybyste měl říct jeden 
společný prvek? 
To je určitě boj proti 
korupci. Přísahu jsem 
založil pro to, aby už 
jednou pro vždy skončily 
všechny zlodějiny, kšeftíky 
a mafiánské struktury. 
Myslím, že po kauze 
STANu, kdy si  
z dopravního podniku  
v Praze tahali téměř dva 
 miliony korun měsíčně, 
musí být každému jasné, jak 
obrovský problém korupce pořád 
představuje.

A není to bohužel jenom Praha. 
Je to i STOKA, která jde přímo za 
hnutím ANO, nebo různé kšeftíky 
a zakázky starostů z menších
měst. Přesně proto je tady 
Přísaha, abychom krádeže 
veřejných peněz zastavili.

Když jste to naťuknul, kauza 
Dozimetr nebyla jenom  
o Dopravním podniku, že? 
Ne, bylo to mnohem větší. 
Mafiánská skořápka jménem 
STAN měla svoje „pobočky“ 
všude, kde mohli něco uloupit. Já 
jsem otevřel kauzu ukradených 
pozemků v Praze na Palmovce 
v hodnotě 392 milionů korun! 
Pak tam byly ještě pozemky 
v Lysolajích za 180 milionů 

korun a všechno nasvědčuje 
tomu, že Hlubuček a jeho parta 
si nenechali ujít ani covidové 
zakázky. To byly zakázky na 
roušky, respirátory a testování, 
kdy miliony a miliardy korun 
skončily v daňových rájích  
a u podnikatelů odsouzených 
za korupci. Přísaha dlouhodobě 
prosazuje prošetření všech 

covidových zakázek, ale politici 
se toho samozřejmě bojí jak čert 
kříže. 

Myslíte si, že se celá kauza 
Dozimetr dotýká jenom STANu? 
Vůbec ne. To by bylo naivní. Už 
teď víme, že v tom byli zapleteni 
i lidi z TOPky. Na STAN jenom, 
lidově řečeno, teď svítí. A musím 
říct, není to hezký pohled. 

Je tam Hlubuček, kterému 
kumpáni z jeho organizované 
skupiny říkali „Slepičák“  
a dokonce i oni si z něj dělali 
srandu, jak mu blikají očička, a jak 
se vždycky úplně zblázní z peněz, 
které společně nakradou.

Pak Gazdík. Ve sněmovně seděl 
dvanáct let a nejdřív říkal, že se  

s Redlem zná jenom 
„společensky“. Pak přiznal, že si 
spolu psali šifrované zprávy a na 
závěr jsme zjistili, že spolu byli na 
dovolené v Alpách na lyžích. 
Samozřejmě Polčák, který  
s Redlem řešil, kdo má být za 
STAN v městských firmách, 
dozorčích radách a jiných 
trafikách. Do toho si ještě k platu, 
co má jako europoslanec, co je 
kolem 175 tisíc měsíčně, chtěl 

vytáhnout 8 milionů korun 
z odškodného pro obce po 
výbuchu muničního skladu. 

Farský, který si pro jistotu 
odešel na půl roku do 
Ameriky, ale chtěl u toho 
dostávat poslanecký 
plat. To je vůbec jejich 
specialita. Vzdát se 
neplacených funkcí, jako je 
místopředseda strany, ale 
zůstat v těch placených.

A na konec samozřejmě 
Rakušan. Předseda politické 
strany, což je spíše jenom 
zástěrka pro organizovanou 
zločineckou skupinu, ministr 
vnitra, který o ničem nic 
neví, a mistr rázných řešení, 
kdy z hnutí jakože vyhodí 
lidi, ale ti si vždycky nechají 
svoje placené funkce. 
Neskutečné.

Když to takhle 
poslouchám, co s tím 
chcete dělat? 
Získat ve volbách co nejvíc 
hlasů a pořádně prověřit, 
kam jdou naše veřejné 
peníze. Duplem to platí 
teď, v čase, kdy v rozpočtu 
hledáme každou korunu. 
Vláda nám na jedné straně 
říká, jak se máme uskromnit 
a na druhé straně tady 
politici rozkrádají všechno, 
co není přišroubováno  
k zemi.

Budete vy někde 
kandidovat? 
Jasně! Vedu kandidátku 
v mých rodných Pohoře-
licích na jižní Moravě. Tam 
se proti mně a naší Přísaze 

dokonce spojili i zarytí nepřátelé. 
Tak se nás bojí! (smích) Doufám 
proto, že dostaneme co nejvíc 
hlasů a ukážeme jim, jak může 
konečně vypadat politika bez 
korupce!

Děkujeme a držíme palce!

Robert Šlachta Petr Denk

Nová síla
pro 

Plzeň

„Politici jsou prolezlí korupcí!“


