
  

Roman Málek Pepo, škoda, že jsi byl asi na 3 jednáních z 10. Jinak motáš strany (viz. soukromé zprávy), ale 

Tvoje mediální hláška "„Vánoční podraz“ od Romana Málka" je lež. Viz. mail od F. Pilného z 18.12., kdy se 

jasně praví, že je konec. Vím, neschopnost musí hledat viníka a tím mám být já. Spíše koukej do budoucna - 

někde jsem četl, že Svobodní budou 4 roky kontrolovat. Proč nebudete raději tvořit město? I já v opozici (kam 

jste mě dostali), tvořil - vy jste za celé 4 roky nepředložili na zastupitelstvu ani jeden návrh, nebo se pletu? A 

čtvrtým místostarostou nejsem, tím je pan Tejkl. 

To se mi líbí · Odpovědět · 1 · 22 hod · Upraveno 

  

Josef Káles 1. Byl jsem na více jednání. Strany nemotám... navrhující strana všech zastupitelů zvolených 

pod tebou je KDU-ČSL = lidovci (zdroj:http://volby.cz/pls/kv2014/kv21111?xjazyk=CZ&xid=0&xv=12...) 

 

2. "Vánoční podraz Romana Málka" - lež to není, podívej se i na vyjádření zástupců ANO (Pilný, Kasal, 

Kudrnáč) vidí to stejně. Udělali jsme chybu v tom, že jsme ti věřili, o neschopnosti bych nemluvil. A ještě 

jednou si pročti e-maily, moc dobře musíš vědět, co jste nám tvrdili, a na co jsi nebyl schopný přímo 

odpovědět... teď už víme proč. 

 

3. Jak jistě víš, z opozice toho příliš prosadit nejde a opozice má spíše roli kontrolní a upozorňuje na to, co 

vedení města dělá špatně. My jsme tě nedostali do opozice, do opozice tě dostali tvoji "noví" koaliční 

partneři. A pleteš se, Svobodní návrhy předkládali. 

 

4. Prakticky tím čtvrtým místostarostou budeš, protože jak už jsem ti říkal při jednom z jednání - zástupci 

třech stran, s kterými nyní budeš v radě, tě mají za magora.  

 

Škoda, že nejsi schopen vysvětlit to pokrytectví, kdy do novin říkáš, jak ti jde o město a občany a že někdo 

musí nést odpovědnost a nám u stolu tvrdíš něco o kandidátce pro krajské volby. 

To se mi líbí · Odpovědět · 20 hod · Upraveno 

  

David Mička Nebudu soudit kdo ma pravdu, ale vyrizivovat si ucty pres FB mi prijde vzhledem k vasim 

pozicim smesne. Jdete na obed a vse si vyrikejte, tohke neni moc profesionalni. 

To se mi líbí · Odpovědět · 19 hod 

o  

Josef Káles Davide, měl jsem potřebu napsat po ukončení všech jednání svůj pohled na věc, už jen kvůli tomu, 

abych si to někdy v budoucnu připomněl, když budu mít nutkání někomu naletět na špek Roman je technolog 

moci... asi opravdu nemá smysl zde reagovat. 

To se mi líbí · 2 · 18 hod 

o  

 
Napište odpověď... 

  

https://www.facebook.com/roman.malek?fref=ufi
https://www.facebook.com/pages/Svobodn%C3%AD-Chrudim/159960007372337?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Svobodn%C3%AD-Chrudim/159960007372337?fref=nf
https://www.facebook.com/browse/likes?id=917515534950110
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=917512034950460&id=159960007372337&comment_id=917515534950110&offset=0&total_comments=5
https://www.facebook.com/pages/Svobodn%C3%AD-Chrudim/159960007372337?fref=nf
https://www.facebook.com/josef.kales?fref=ufi
http://volby.cz/pls/kv2014/kv21111?xjazyk=CZ&xid=0&xv=12&xdz=2&xnumnuts=5301&xobec=571164&xstrana=339
https://www.facebook.com/pages/Svobodn%C3%AD-Chrudim/159960007372337?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Svobodn%C3%AD-Chrudim/159960007372337?fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=917512034950460&id=159960007372337&comment_id=917557848279212&offset=0&total_comments=5
https://www.facebook.com/pages/Svobodn%C3%AD-Chrudim/159960007372337?fref=nf
https://www.facebook.com/david.micka.39?fref=ufi
https://www.facebook.com/pages/Svobodn%C3%AD-Chrudim/159960007372337?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Svobodn%C3%AD-Chrudim/159960007372337?fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=917512034950460&id=159960007372337&comment_id=917579014943762&offset=0&total_comments=5
https://www.facebook.com/josef.kales?fref=ufi
https://www.facebook.com/pages/Svobodn%C3%AD-Chrudim/159960007372337?fref=nf
https://www.facebook.com/browse/likes?id=917599568275040
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=917512034950460&id=159960007372337&reply_comment_id=917599568275040&total_comments=1
https://www.facebook.com/roman.malek?fref=ufi
https://www.facebook.com/josef.kales?fref=ufi
https://www.facebook.com/david.micka.39?fref=ufi
https://www.facebook.com/josef.kales?fref=ufi
https://www.facebook.com/roman.malek?fref=ufi


Roman Málek 1) Nemyslím setkání před ZM. V kandidátce čteš špatně - je tam BEZPP, to znamená, bez 

stranické příslušnosti. Samozřejmě, že díky tomu, že jsme byli jediná koalice (dvou subjektů), tak musí být 

někdo navrhovatel. Buď KDU-ČSL nebo Nestraníci. To bys mo...Zobrazit více 

To se mi líbí · Odpovědět · 19 hod 

o  

Jan Ullwer Pane Málku, nekomolte prosím zkratku strany. Strana svobodných občanů má zkratku Svobodní, 

nikoliv SSO... Každopádně boží mlejny melou a melou a svatý Petr u Nebeské brány s vámi nebude mít slitování, 

i když jste lidovec. 

To se mi líbí · 1 · 19 hod 

o  

Roman Málek SSO = Strana svobodných občanů, ne? 

To se mi líbí · 19 hod 

o  

Jan Ullwer Ne. Viz www.google.com. 

 
Google 

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google... 
GOOGLE.COM 

To se mi líbí · 19 hod 

o  

Roman Málek No, za vaše špatné označování nemohu. To měl řešit zakladatel při zakládání. Ale chápu, že to 

nezvládl. Nezvládl to ani Babiš se svým ANO, ANO 2011.. Taky sám neví  

To se mi líbí · 19 hod 

o  

Jan Ullwer Zkratka je dobrá a inteligentní lidé ji umí používat. 

To se mi líbí · 18 hod 

o  

Miloš Prouza To po nem nechtejte ....... tim ale nerikam, ze je Malek blbec protoze dokazal paradne oblafnout 

a obalamutit "nejchytrejsiho" chrudimaka Pepu Kalese. To on si z vas jen tak trochu dela dal prcu. 

To se mi líbí · 1 · 16 hod 

o  

 
Napište odpověď... 

  

Miloš Prouza Pokud Svobodni a i ANO maji jak se lidove rika "vsech pet pohromade" ci jeste lepe "kulky" tak 

dodaji nekam na www kompletni dolozeni (maily a verejna prohlaseni ucastniku jednani) toho jak byli ci nebyli 

s Malkem domluveni a usvedci ho tak ze lzi a podrazactvi. V opacnem pripade se proste v mych ocich 

blamujete Vy a Malek je opet vitez a zase s Vasi pomoci a podporou. Dobre by bylo tak ucinit do volebniho 

zastupitelstva. Uz takto jste lidem pro smich, tak to zkuste napravit a dokazat, ze jste byly opravdu 
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podvedeni. Dokazte a ukazte jak to vse bylo. Prestante knucet a vydejte alespon spolecne prohlaseni zbytku 

zastupitelu z onoho zbytku jedenactky pro zmenu. 

To se mi líbí · Odpovědět · 1 · 16 hod 

o  

Ano, tohle je Chrudim Dobrý den, ano vše zveřejníme, zřejmě před zastupitelstvem. Včetně toho jaký podraz 

udělala Koalice pro Chrudim reprezentovaná pány Málkem, MUDr. Hradcem a MUDr. Kopeckým. ANO 2011 

To se mi líbí ·  
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