Mercenarul de la VTV

În cotidianul „Info Puls” a fost publicat un interesant editorial care prezintăopiniei
publice chestiuni de culise din redacția postului de televiziune VTV, aflatăacum sub
conducerea jurnalistului George Smeoreanu. Contestat și dorit săplece de unde a venit,
celebrul traseist de presă , Continuă să-și facă mendrele, lovind în toată lumea care
nu-i acceptăavansurile de marketing și așa zisa sa superioritate profesională, într-o
duplicitate revoltătoare. La toate defectele cunoscute, și-a mai arătat unul: de
spălător de „morți”, albind imaginea lui Dumitru Persu, cel care a insultat imatur și
mitocă nește „o parte a presei”, trimițând-o „în sulița lui Câlea”. Pentru noi,
Smeoreanu nu mai există, dar stăm cu ochii pe el. Opinia publică vâlceană are multe de
aflat. Ca urmare a mesajului transmis de colegii noștri, prin editorial, dar și pe
fondul altor probleme grave pe care Smeoreanu le-a creat ziariștilor locali,
politicienilor și conducă torilor administrativi, am hotărât săpublică m scrisoarea
deținutăîn editorial, care, de fapt, vizeazăinformarea patronilor postului VTV. ”
Redacția

Familiei Tudor i se pregătește ceva

Îmi pare rău că cel care a vrut să-i dea două palme în acea dimineațănu a reușit.
Merita După aspectul în care cel numit Smeo trateazăangajații. La VTV, nu se mai ține

cont de competență, se fac angajări După bunul gust și După capacitatea de a accepta
avansurile sexuale ale directorului și avocatului frustrat sexual, că ruia
reîntoarcerea zglobiei de la sport i-a produs o mare bucurie jos-interioară. Oare
cineva știe ce se petrece dincolo de camere, stresul în care lucreazăcei de la regie,
de la tehnic, care sunt zilnic înjurați și amenințați cu datul afară. În acest post nu
se fumează, sau nu se doarme sau nu se bea, totul cu o excepție – Directorul General.
Unde văsunt principiile doamna Tudor? Un angajat a fost dat afarăpentru că i-a scă pat
o țigarădin mânăatunci când v-a văzut, doar? Când îl dați afarăpe cel care văface de
râs în tot județul și în cel de lângă ? Cel care doarme, fumează, bea în acest post de
televiziune? Nu l-am cunoscut pe acest Smeo, chiar m-am bucurat când am auzit că vine
un ziarist cu renume, la conducere. Dar „schimbarea stăpânilor, bucuria nebunilor”.
Circulăzvonuri despre acest Smeo că și-a bătut joc de președintele Consiliului
Județean Ion Cîlea. Acesta l-a adus de la Pitești, i-a dat bani în emisiuni la Etalon,
l-a cazat tot pe banii lui la Supca, chiar și când marele ziarist îl înjura! Când
urmați dumneavoastră, doamna Tudor, săprimiți aceeași răsplată? Eu cred că foarte
curând. Faceți un test! Dați-l afarăși în maximum o lunăo săvăbeștelească pe la alte
posturi sau gazete! Face marketing, omorând piața de publicitate, acolo unde ziare sau
posturi TV încasau contracte bune pentru reclamă, Smeo a decis că e bine săse încaseze
și mărunțisuri. Invitații din studio vin pe bani frumoși, pentru imagine, cică , ați
auzit de acești bani. „Săse ducă cineva totuși săvadăce dracu face c….a aia la
Olănești!”, nu știu la cine se gândea, directorul general, era o zi când se petrecea
un miting în stațiune! Oare domnul Romeo Popescu sau Petre Tănăsoaica, ziariști buni
din Râmnicu Vâlcea, știu cam cum li se adreseazăîn particular, genialul director al
televiziunii VTV. Mătem că nu, sau cât de pornografic persifleazăSmeo Vocea și Viața
Vâlcii. Nu, eu nu aș fi prietenăcu un asemenea personaj mincinos, perfid, tică los.
Doamna Tudor oare știe cam ce opinii a avut Smeoreanu despre dumneaei în momentul în
care unii dintre angajații buni ai postului s-au reîntors la lucru, După ce în
prealabil fuseserăconcediați de directorul general? Eu, când le-am auzit, m-am roșit,
ca orice femeie, invitatăși ea la o cafea nocturnă! Am preferat sălas locul pentru
„jucă ușa de la Trenulețul”. Acest articol, de fapt, reprezintăpoziția multora din cei
care au mai rămas prin redacție, bărbați, pentru că femeile care nu au acceptat
compromisul sexual cu un unchieș au plecat. Nu au curaj săspunăacest lucru. Acest post
de televiziune nu mai existăde mult. până la ora 12 nu se mai lucreazăîn VTV. Și cică
se dăora exactăa presei! E normal săți se vorbească ție ca femeie, pornografic, în
birou, de domnul director general? E normal doamna Tudor? E normal ca acest individ
care habar nu are televiziune săîți cearăsăfaci „Jurnale”, cu știri de genul presă
scrisă? E normal, doamna Tudor, săfiți furatăzilnic de un individ care nu are
principii. Unul care în afarăde a apărea non-stop pe ecran și a-i zăpăci pe mâna de
oameni de la tehnic, care mai este prin televiziune cu aberațiile lui? Domnule Pârnău,
știți cât de fals văpregătește emisiunea, în care sunteți invitat? Domnule Prefect, la
cât de ordinar se vorbește pe aici de un anume pufulete, eu nu aș mai că lca prin
sediu?

