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Vedení  radnice se snaží šílený nápad rad-
ního pro školství Michala Šestáka (ČSSD)
zlehčovat a schovává se za mlčenlivost o prů-
běhu výběrových řízení. 
Co se vlastně stalo? Vedení radnice využilo
nový školský zákon, jenž umožnil vypsat

konkurzy na ředitele všech základních a ma-
teřských škol, kteří jsou ve funkci šest let.
Přestože naprostá většina ostatních měst-
ských částí, jakož i hlavní město Praha vy-
užily tohoto ustanovení jen selektivně, a to
ve školách, kde dlouhodobě zaznamenávaly

problémy, Praha 5 rozhodla o plošném vy-
psání. Důvod je jednoznačný. Bylo třeba 
zakrýt personální čistky chystané koalicí
TOP 09, ČSSD a VV. „Tento diskutabilní krok
sice umožňuje nový školský zákon, nicméně
způsob, jakým jste se této možnosti zhos-
tili, považuji za naprosto absurdní a připomí-
ná mi to doby doufám již dávno minulé. Jak
jinak si mám vykládat to, že konkurzy vůbec
nezohledňovaly stávající práci ředitelů/ředi-
telek mateřských a základních škol, nijak
jste nebrali v potaz inspekční zprávy prová-
děné pravidelně Českou školní inspekcí.

Klub zastupitelů ODS 
v Praze 5 má novou 
předsedkyni. Stala se 
jí Lucie Vávrová.

Čtěte na str. 4 Čtěte na str. 6

Arogance moci rozvrátila mateřské školky

Tomáš Grulich: Přímá volba prezidenta
pramení z otrávenosti lidí z politiky

► Pokračování na str. 3

► Pokračování na str. 2

Lucie Vávrová

V Radotíně oslavili 
Den země jarním 
generálním úklidem

Nejen o přímé volbě prezidenta, ale i o prá-
ci v Senátu, o školách pro Čechy žijící v ci-
zině a v neposlední řadě o nepodceňování
radikalizace určitých společenských
vrstev útočících na stabilitu demokracie je
rozhovor se senátorem Tomášem Gruli-
chem. Svůj senátorský post bude v pod-
zimních volbách obhajovat.   

Poté, co byla uzákoněna přímá volba pre-
zidenta, posílily hlasy hovořící o zbyteč-
nosti dvoukomorového parlamentu. Jaký
na to máte vy jako senátor názor?
Těžko lze očekávat, že budu považovat Se-
nát za zbytečný. Důvodem není jen moje
funkce. Význam Senátu jako důležitého
prvku ústavní vyrovnanosti navíc podle
mého názoru nyní poroste. Přímou volbu
prezidenta totiž vnímám jako špatný ústavní
krok. Přesto chápu jeho většinovou podpo-
ru, která pramení z otrávenosti lidí z politiky.

Úklid kolem Berounky

Tomáš Grulich s primátorem Bohuslavem Svobodou 
na zahájení festivalu proti totalitě a násilí Mene Tekel

Doposud jste byli zvyklí slýchat o mateřských školkách v Praze 5 jen v sou-
vislosti s nedostatkem míst či s více či méně povedenou opravou či rekon-
strukcí. Rodičům malých dětí v Praze 5 však přibyla další starost. Svou
nespokojenost začali hromadně vyjadřovat po nesmyslných konkurzech na
místa ředitelek těchto zařízení, které čekal málokdo. Petice stíhá petici,
rozzlobení rodiče demonstrují na zastupitelstvu, o Praze 5 se opět začalo
psát v médiích…
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Arogance moci...
Pokračování ze str. 1

Natož pak abyste znali názor těch, kteří jsou
v každodenním styku se školkami a ško-
lami, totiž rodičů a dětí. Rozhodovali jste od
stolu na základě pětistránkového projektu,

který měli jednotliví uchazeči připravit. Není
divu, že mnohá z  těchto rozhodnutí budí 
u nás, zastupitelů, podezření a u veřejnosti
masivní odpor,“ konstatoval na zastupitel-
stvu předseda kontrolního výboru Lukáš 
Herold. U základních škol k významným změ-
nám nedošlo, tam radnímu Šestákovi sta-
čilo nainstalovat svého stranického kolegu
Karla Čermáka, jinak člena obvodního vý-
konného výboru ČSSD, na post ředitele ZŠ
Weberova. U školek to však už bylo jiné,
tam došlo k významné obměně díky zpoliti-
zované výběrové komisi.

O školkách rozhodoval jediný hlas, hlas
radního Šestáka
A nyní se dostáváme k jádru celé věci. Přes-
tože starosta opakovaně hovoří o nestran-
nosti komisí plných odborníků, ve skuteč-
nosti tomu bylo právě naopak. V komisích
se oproti minulosti objevili hned dva radní
v čele s Michalem Šestákem a vedoucí zdej-
šího odboru školství. Proti nim seděl v ko-
misi zástupce Magistrátu hl. m. Prahy, Čes-
ké školní inspekce a zástupce dotčené
školy. Ve všech sporných případech šlo vše
jako přes kopírák. Nezávislí odborníci hla-
sovali pro setrvání stávající ředitelky ve
funkci, lidé z radnice hlasovali pro výměnu
či nikoho nedoporučovali. Při rovnosti hla-
sů rozhodoval hlas předsedy komise, Mi-
chala Šestáka. Takovým způsobem bylo
rozhodnuto o odvolání ředitelky MŠ na ná-
městí 14. října, MŠ Kroupova i MŠ Pohoda
na Barrandově. Není pak divu, že takovou
aroganci si nechtěli nechat líbit rodiče a za-
čali psát petice. Jediní, kteří s masivní od-
porem zatím uspěli, jsou rodiče MŠ Pohoda,
a to i přes to, že se Michal Šesták snažil na

poslední chvíli školku očernit „tmářskými“,
rozumějte alternativními, praktikami. Rada
toto výběrové řízení zrušila, ale aby našla
odvahu přiznat omyl a jmenovat stávající 

ředitelku, to by nekorespon-
dovalo s jejich demonstrací
moci. V MŠ Kroupova již byla
přes odpor jmenována radou
MČ nová ředitelka a kurió-
zním způsobem byla vyřeše-
na MŠ na nám. 14. října.
Jelikož pan radní jako samo-
jediný vládce rozhodl, že
v této školce není kandidát,
sloučila rada na jeho návrh
školku pod Základní školu
Kořenského. „Na místě je
otázka, co by se stalo, kdyby
– náhodou – paní ředitelka
uspěla? Zde mi jasně chybí
nejprve komplexní představa
o budoucnosti fungování ma-
teřských škol, tedy koncepce
předškolního školství i vyjá-
dření komise výchovy,“ říká
předsedkyně klubu ODS
Lucie Vávrová a dodává: „Ne-
divím se ředitelům, pedago-

gickým pracovníkům ani rodičům, že v re-
akci na tato rozhodnutí píší petice, dopisy
zastupitelům a jsou s prací radnice nespo-
kojeni.“ Oficiální odpověď je také kuriózní.
Vyplývá to prý z auditu školských zařízení,
který si radnice nechala minulý rok udělat –
„aby ušetřila“ – za dva miliony korun a kte-
rý, jak už to u nás začíná být zvykem, je opě-
tovně tajný, a to jak zastupitelům, tak ob-
čanům.

Dovětek: Situace v MŠ Peroutkova
Asi jedinou mateřskou školkou, kterou se
má radnice zabývat a nezabývá, je MŠ Pe-
routkova. Tam proběhlo výběrové řízení na
ředitelku za „dohledu“ sociální demokracie
minulý rok. A výsledek? Dovolte, abychom
volně odcitovali z dopisu, který zaslaly uči-
telky této mateřské školky ministru práce 
a sociálních věci Jaromíru Drábkovi a který
jasně dokazuje, že radnice vytváří nové pro-
blémy a před těmi současnými strká hlavu
do písku. „Vážený pane ministře, my, zoufa-
lé učitelky z Mateřské školy Peroutkova 24,
se na Vás obracíme, protože jsme zjistily,
že Vaše ministerstvo spravedlivě prošetřuje
stížnosti a podání zaměstnanců… Stále
trvá nerovné zacházení, nesmyslné příkazy,
velmi napjatá atmosféra, psychický nátlak
na učitelky, které zde pracovaly již za před-
chozího vedení školky… Plánovaná kontrola
z MČ, která se měla uskutečnit 17. 5. 2012,
byla z neznámého důvodu odložena na ne-
určito… Urazil nás i radní pro školství a kul-
turu pan Šesták, který na zastupitelstvu MČ
Praha 5 označil naši zoufalou situaci za ge-
nerační problém. Nebýt velké psychické,
morální a lidské podpory ze strany rodičů
našich dětí, asi bychom to už vzdaly…“ ■

Radnice žije 
na dluh
Při čtení závěrečné bilance financí za
uplynulý rok by možná laikovi zaplesalo
srdce. Radnice hospodařila s přebytkem
jak v hlavní, tak zejména ve zdaňované
činnosti. Rozklíčujeme-li však výstupy
hospodaření, zjistíme, že výsledek je vel-
mi tristní a alarmující.
Šestatřicetimilionový přebytek v hlavní čin-

nosti je vykoupen transferem více než

200 milionů z privatizace z let minulých 

a snížením investic (ze 187 milionů v roce

2010 na pouhých 98 milionů v  roce

2011, tedy s podílem na celkovém roz-

počtu pouhých 12,3 %). Kam se všechny

ty peníze ztratily? Odpověď je jednoduchá

– projedly se. Vždyť jenom kapitola Místní

správa a samospráva spolkla 288 mili-

onů, což je o 25 milionů více než v uplynu-

lém roce. Nesmyslné audity, právní služ-

by, analýzy zejména čehokoliv či nabírání

nových zaměstnanců, poradců atd. něco

stojí. Ani zdaňovaná činnost se závratným

přebytkem 261 milionů není až tak doko-

nalá, jak se tváří. Jen majetku se totiž pro-

dalo za 290 milionů. Čekali byste, že se

přebytek uloží do rezervního fondu? Kde-

pak, radnice jím hodlá financovat rozpo-

čet v příštím roce. A co na to ODS? „Na-

vrhneme na zastupitelstvu, aby se mini-

málně 100 milionů převedlo do rezerv-

ního fondu. Nechceme dopustit, aby na

radnici nebylo jako u sněděného krámu

hned poté, co skončí privatizace, a ta

doba se neodvratně blíží,“ říká předseda

kontrolního výboru Lukáš Herold.                                      

Farmářské trhy
Ve více než dvou desítkách stánků umís-

těných na pěší zóně Anděl si návštěvníci

mohou každý pátek od 8 do 18 hodin vy-

brat z bohaté nabídky zboží od soukro-

mých zemědělců a výrobců.

Pro nakupující jsou připraveny čerstvé by-

linky, sadba a letničky, houby, sýry, mošty,

ovoce a zelenina, košíky, pštrosí produkty,

uzenářské výrobky včetně rybích, včelí 

a rakytníkové produkty či oblíbené koření.

Od letošního května probíhají farmářské

trhy nově vždy jednou měsíčně také na

Trnkově náměstí, a to v termínech 12. 7.,

9. 8., 13. 9. a 11. 10.
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Pokračování ze str. 1

Tomáš Grulich: Přímá volba prezidenta
pramení z otrávenosti lidí z politiky

žená politickými a ekonomickými zájmy, ale
také předsudky, které je třeba překonávat,
nejlépe už od dětství. Inicioval jsem proto
projekt integrace cizinců do škol, který ús-
pěšně realizovalo několik škol v Praze 12.
Také jsem na toto téma napsal s týmem
spolupracovníků několik knih, publikoval
řadu článků, pravidelně pořádám besedy.
V Evropském parlamentu jsem na toto téma
dvakrát otevíral panelovou diskusi.

Vraťme se k Čechům v cizině. Je nějaký
úspěch, se kterým se můžete pochlubit?
Jsem hrdý na to, že Češi žijící v cizině pro-
jevují velký zájem o výuku češtiny pro své
děti. V Paříži vznikla v roce 2005 první tzv.
Česká škola bez hranic. Děti ji navštěvují
v soboty a neděle a učí se kromě češtiny
také českému dějepisu, zeměpisu a litera-
tuře. Jde ale o úspěch rodičů, nikoli můj.

Pařížská škola se navíc stala impul-
zem pro další země. Dnes tak exis-
tuje po celém světě asi třicet podob-
ných škol. Podařilo se mi prosadit
zařazení Českých škol bez hranic do
nového školského zákona, jsou tak
oficiální součástí vzdělávacího sys-
tému ČR. Je to první krůček k návra-
tu českých mozků zpět do vlasti.

Nedávno jste se objevil na festivalu
proti bezpráví a totalitě Mene Tekel.
Jaký přikládáte těmto tématům
více než dvacet let po pádu komu-
nismu v ČR význam?
Úzce spolupracuji s  Ústavem pro
studium totalitních režimů, s  Kon-
federací politických vězňů, Svazem
PTP a s dalšími organizacemi. Před-
kládal jsem, nebo jsem byl spolu-
předkladatelem, řadu zákonů, počí-
naje vyrovnání s oběťmi roku 1968,
konče například uznáním III. odboje.
Stále je důležité nepodceňovat radi-
kalizaci určitých společenských vrstev,
které útočí na stabilitu demokracie.
Odtud je už jen krůček k totalitaris-
mu. Naši předci již slyšeli v  době
krizí líbivá slova o budoucím ráji na
zemi. Bylo by naivní si myslet, že byli

hloupější než my. Opravdová hloupost totiž
nastupuje teprve tehdy, když se z opakova-
né minulosti nedokážeme poučit.

Tomáš Grulich se narodil v roce 1951 v Pra-
ze. Vystudoval historii a etnologii na UK. 
Působil jako etnograf v Krajském muzeu 
v Teplicích. V roce 1982 nastoupil do Ná-
rodního muzea v Praze. Jako člen OF se stal
v  roce 1992 členem Rady zastupitelstva
Prahy 12. V roce 1993 založil mezinárod-
ně oceňovanou Tiskárnu Flora. V  letech
1994–1998 byl členem Zastupitelstva hl.
města Prahy. V roce 2006 byl zvolen sená-
torem. ■

Hrozí ale, že obecná frustrace po přímé vol-
bě prezidenta bude ještě větší. Kandidáti
kvůli silně omezeným pravomocem zkrátka
nebudou schopni splnit své předvolební
sliby. Navíc může vzniknout velmi nepříjem-
né napětí mezi prezidentem, jemuž přímá
volba dává vysokou legitimitu, a předsedou
vlády s vysokou exekutivní pravomocí a po-
měrně nízkou legitimitou.

Je možné se v Senátu, který má velmi úzce
ústavně vymezené funkce, osobně profilo-
vat?
Určitě to lze. Snažím se maximálně uplatnit
svou původní profesi historika a etnologa,
ať už ve Výboru pro záležitosti Evropské
unie, nebo v Komisi pro Čechy žijící v za-
hraničí, kterým předsedám. Komise byla zří-
zena jako orgán, jenž má legislativně dlou-
hodobě pomáhat našim občanům v cizině.

Ti musejí často čelit problémům, které ne-
mohou bez pomoci českých politiků vyřešit.
Zabývám se také problematikou příchodu ci-
zinců do ČR a EU. Ve Výboru pro záležitosti
Evropské unie mám proto na starosti sou-
visející otázky týkající se justice a vnitra,
ochrany schengenských hranic, migrace,
azylové politiky a boj proti organizovanému
zločinu a terorismu. 

Co je při řešení těchto otázek nejdůležitěj-
ší? Jak lze tato poměrně složitá, ale o to
důležitější témata popularizovat?
Jako důležité vnímám ochranu českých
zájmů a zachování národní identity a kul-
tury. Jsou to však citlivá témata, navíc zatí-

Bude Music Art 
zachráněna?
V minulých týdnech se na MČ objevovaly

zprávy, že Základní umělecká škola Music

Art dostane z  pronájmu na Barrandově 

výpověď. Vše vyvrcholilo hádkou mezi 

ředitelem této školy Josefem Vondráčkem

a radním pro kulturu Michalem Šestákem.

Důvod byl prostý. Vše se dělo pod bohuli-

bým pláštíkem hledání prostor pro klub

seniorů. Pokud barrandovskou „zušku“

neznáte, pak vězte, že jde o školu, která

má více než 450 žáků, z naprosté většiny

obyvatel Barrandova, školu, která jako fa-

kultní škola Univerzity Karlovy vzdělává

více než 150 posluchačů Pedagogické fa-

kulty UK, školu, která má amatérský or-

chestr Smíchovskou komorní filharmonii,

školu, která je v této lokalitě jediná. Když

jsme se pana starosty Radka Klímy na 

zastupitelstvu na tuto věc ptali, existenci

tohoto tajného plánu popřel. Věříme, že

alespoň tentokrát jeho slovo bude platit.

Stejně tak věříme, že se najdou finanční

prostředky na to, aby se opravil objekt bý-

valé školy v Záhorského, který již několik

let leží ladem a byl by ideálním kulturně

společenským centrem, kde by našli úto-

čiště nejen naši senioři, ale mohl by slou-

žit všem obyvatelům Barrandova.

Máme dobrou zprávu.
Koncerty vážné hudby
nakonec budou!
Minulá koncertní sezona měla být podle

vedení radnice ta poslední. Zůstat měl jen

Talent roku – soutěž pro nadané žáky zá-

kladních uměleckých škol, která každo-

ročně vyvrcholila  slavnostním koncertem

s Pražskou komorní filharmonií pod tak-

tovkou dirigenta Leoše Svárovského. Na

naléhání nejen vás hudbymilovných ob-

čanů, ale i nás zastupitelů, kteří víme, jak

oblíbený a jedinečný tento hudební projekt

byl, nakonec radnice souhlasila alespoň

se dvěma koncerty, které se tento rok us-

kuteční. Koncerty se budou konat v  již

mnohokrát osvědčené spolupráci s Praž-

skou komorní filharmonií v Národním domě

na Smíchově a my se již těšíme, jakou hu-

dební lahůdku nám nabídnou.

Tomáš Grulich při autorském čtení z knihy anekdot 
z dvaceti sedmi států EU „Humor sbližuje“

AKTUALITY
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V květnu letošního roku jste se postavila
do čela klubu zastupitelů ODS. Přibližte
nám, co vlastně spadá do kompetence klu-
bu a v čem spočívá vaše práce? 
Klub prosazuje program, se kterým ODS šla
na Praze 5 do voleb. ODS byla a je dlouho-
době politickou stranou, která je symbolem
rozvoje naší městské části a má zde stále
své voliče – občany, kteří tu bydlí, žijí, baví
se a vychovávají své děti. Jsme zvolení za-
stupitelé a jsme svým voličům zodpovědní.
To znamená  být s občany v každodenním
kontaktu, a tak nejlépe poznat, co je třeba
řešit a s čím pomoci. My všichni zastupitelé
ODS na Praze 5 opravdu bydlíme a žijeme,
zatímco někteří kolegové z jiných stran mají
adresu bydliště Prahu 5 pouze v občanském

průkazu a nemají o Praze 5
ani základní povědomí a ne-
projevují sebemenší zájem
pro naši městskou část něco
udělat.

Klub ODS se vymezuje vůči
současné koalici jako klub
„sedmi statečných“. V čem
tkví symbolika tohoto přirov-
nání?
Stateční opravdu musíme být,
protože stát proti podivnému
koaličnímu slepenci TOP 09,
ČSSD a VV, jak se říká „kdy
pravice neví, co dělá levice“,
vyžaduje hodně silné nervy 

a aktivní nasazení. A občané také cítí, že
něco není v pořádku. Vždyť koalice nedělá
to, co se od ní očekává, to je hájení zájmů
občanů Prahy 5. Jinak by se přeci zabývala
řešením bytové otázky v Praze 5, nesmírné-
ho nepořádku v ulicích a spoustou dalších
narůstajících problémů. Na druhou stranu
koalice způsobuje totální rozvrat tam, kde
vše funguje, jak má. Viz například podivné
výměny ředitelek v mateřských školách. Ko-
alice, pokud něco dělá, tak jsou to nesys-
témové kroky, které způsobují chaos. Ten
se mimo jiné projevuje i v hospodaření sou-
časného vedení naší radnice, které je nato-
lik špatné, že ovlivní budoucí rozpočty a roz-
voj městské části na léta dopředu. To jim
přeci nemůže jen tak projít! 

Po posledních komunálních volbách se
ODS v Praze 5 ocitla v roli opozice. Je to
pozice, které obyčejně při dobré práci koa-
lice nevěnují občané pozornost. Na klub
ODS se však občané Prahy 5 obracejí stále
častěji, protože se nesetkávají s aktivním
přístupem vedení městské části. Jaká je
vaše rada občanům Prahy 5, kam se mají
obracet?
ODS v Praze 5 prošla v posledních dvou le-
tech zásadními a zřetelnými změnami. A re-
akce občanů jsou velmi citlivým lakmusovým
papírkem, který ukázal, že jsme se vydali
správnou cestou. Náš klub zastupitelů pra-
cuje kompaktně a práce v něm mě velmi
těší. Občané Prahy 5 získají mnoho informa-
cí na našich webových stránkách www.ods
praha5.cz, kde jsou rovněž zveřejněna spo-
jení na jednotlivé zastupitele. Kontakty na
přední představitele ODS v Praze 5 rovněž
naleznete na stránkách našeho čtvrtletníku
Pravá pětka. 

A na závěr nesmí chybět otázka – jaké
máte vize do budoucnosti a co vidíte pro
ODS jako její úspěch?
Jako občan bydlící v samém centru Smícho-
va bych chtěla potkávat spokojené lidi na
ulicích a jako zastupitelka bych už nechtěla
poslouchat naštvané lidi na ulicích stěžující
si na současnou radnici, jak je tomu dnes.
A úspěchem pro ODS? Jsme politickou stra-
nou, proto úspěchem je samozřejmě uspět
ve volbách. ■

litice setkáváme, odrazuje veřejnost od dů-
věry v účelnost politikova jednání. Prosazo-
vání politických cílů hrubostí a zlovolným
osočováním odmítáme.“ 

Opozici v Praze 5 je koalicí v čele s TOP 09
de facto odpírán řádný výkon funkce zastu-
pitele, je jí odpíráno právo společenské od-
povědnosti, ke které je ve volbách vyzvali
občané. A tak se ptáme, kde jsou předvo-
lební hesla o otevřené a transparentní rad-
nici, o kterých tak ráda hovořila jak TOP 09,
tak Věci veřejné. Nemluvě o místostarostovi
ČSSD Lachnitovi, který toto opatření vymy-
slel. Z šestnácti komisí, které nyní radnice
má, je zástupce opozice jen v  jediné – v Ko-

misi pro otevřenou a transparentní správu,
kterou za svoji servilnost řídí zelený zastu-
pitel Velek a pobírá za to plat. „Tato komise
se zatím sešla jen jednou a myslím, že na
dlouhou dobu také naposled. „Na moji otáz-
ku, jak můžeme mít komisi pro transpa-
rentní a otevřenou správu, když opozice
není v komisích ani v redakční radě radnič-
ního zpravodaje, či nesměla být při rozdě-
lování grantů, jak to, že je nakládáno s vý-
sledky hospodářského či školského auditu
s jako tajnými, či proč nesmíme být u vý-
běru stavebních firem, pan kolega Velek jen
pokrčil rameny a odvětil, že jsou i jiné věci,
které by komise měla řešit,“ říká předseda
kontrolního výboru Lukáš Herold. 

ODS v Praze 5 proto vyzývá koalici TOP 09,
ČSSD a VV, aby ukončila nedemokratický
způsob jednání vůči opozičním zastupite-
lům a umožnila jim řádně plnit činnosti vy-
plývající z jejich mandátu. ■

Demokracie a otevřenost se na pětce nenosí
Vedení radnice se rozhodlo vykázat opozici z práce na radnici.
Čeho se bojí koalice v čele se starostou Radkem Klímou, že od-
volala všechny opoziční zastupitele ze stávajících komisí a do nově
zřízených ani neuvažovali ODS a další opoziční strany ani oslovit. 

A to není všechno. Dle stávajících pravidel
není nečlenům komisí ani umožněn přístup
na jednání. A tak se doprava, územní roz-
voj, majetek, bezpečnost, školství či soci-
ální věci atd. probírají na přísně střežených
dýcháncích pečlivě vybíraných nejvěrnějších
koaličních politiků. Tím se Praha 5 stala na-
prostou raritou mezi městskými částmi ba-
lancující na samé hraně zákona. Přečtete-li
si Hodnotové desatero TOP 09, naleznete
v bodě 3 prohlášení o tom, že „realizace
naší politiky vychází z předpokladu, že poli-
tický konkurent není náš nepřítel (kterého
je třeba ničit), ale partner, který jedná se
stejnou společenskou odpovědností jako
my. Hrubost, s níž se v dnešní tuzemské po-

Rozhovor s Mgr. Lucií Vávrovou, Ph.D.

Kroky koalice způsobují chaos
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Program Městských divadel
pražských – září 2012

Divadlo ABC
Kontakt: Vodičkova 28, 
pasáž U Nováků, 110 00 Praha 1, 
pokladna tel.: 224 215 943

6. 9. čt 19:00 Shirley Valentine
7. 9. pá 19:00 Shirley Valentine

10. 9. po 19:00 Ostatní světy 
– 2. premiéra

11. 9. út 19:00 Holky z kalendáře
12. 9. st 19:00 Saturnin
13. 9. čt 19:00 Dobře rozehraná

partie – předpl. sk. D
14. 9. pá 19:00 Konečně šťastná?
15. 9. so 17:00 Ostatní světa

Divadlo Rokoko
Kontakt: Václavské nám. 38, 
pasáž Rokoko, 110 00 Praha 1, 
pokladna tel.: 224 217 113

13. 9. čt 19:00 Sebevrah 
– 2. premiéra

14. 9. pá 19:00 Dobrodružství
15. 9. so 17:00 Hráči

Podivné ceny 
privatizovaných 
domů
Kouzla se znaleckými posudky
předvedla radnice na posledním
zastupitelstvu. Pan místostaros-
ta Jiří Vejmelka se stále nemohl
popasovat s tím, jak má prodat
trojblok na náměstí 14. října.
První a asi jediný nezávislý po-
sudek ohodnotil cenu těchto
domů pro nájemníky na více než
66 milionů.
Někomu se to může zdát cena vysoká,
ale v tomto funkčně souvisejícím troj-
bloku je 54 bytových jednotek a domy
jsou umístěny v klidné části tohoto ná-
městí. Pánům radním to však přišlo
moc, a tak si povolali na pomoc zna-
lecký ústav, který ocenil nemovitost na
45 milionů. To se však zase zdálo málo,
a tak si objednali kontrolní posudek
kontrolního posudku a ten hovoří o část-
ce 49,5 milionu. S ní už radostně sou-
hlasili – a víte proč? Dle zákona totiž
může městská část prodávat majetek
jen do výše 50 milionů, pak už o něm
musí rozhodovat hlavní město Praha.
K tomu se vedení MČ Praha 5 zjevně
nechtělo, a tak objednávali a platili po-
sudky, až se dostali na cenu, jakou  po-
třebovali, tedy těsně pod hranici 50 mi-
lionů. Nebo že by to byla náhoda? ■

Po malé kampani mezi „sousedy“ se ráno
sešlo několik desítek dobrovolníků, kteří 
během dopoledne pomohli s odklizením 
odpadků a listí, zbavili stromy starých větví 

a posekali trávu. Cennou oporou jim byly 
i děti, které se zhostily svých úkolů s nad-
šením a mimořádnou zodpovědností. Výsle-
dek práce byl úžasný, což oceňovali i kolem-

jdoucí. Na následném obědě ve
statku Šalamounka se všichni do-
hodli o pokračování akce – další je
plánována na podzim. Pokud se vla-
stník o hřiště nestará, je přeci lepší
ho uklidit vlastními silami než kolem
jen chodit a nadávat. Na místě je
poděkování všem, kteří se této akce
zúčastnili a kteří poskytli vhodné ná-
řadí.  

Usedlost Šalamounka
– klasicistní kulturní památka z pře-
lomu 18. a 19. století. O její záchra-
nu a současnou podobu se postaral
Harley Davidson ČR (www.harley-da-
vidson-praha.cz) a jeho klub. To, že
k americkým motorkám a tvrdým ho-
chům patří i krásné ženy, dokládá 
i Beauty studio (www.beautystudio-
salamounka.cz), které je nově v této
usedlosti a je otevřeno pro všechny
dámy, které se chtějí líbit. Kéž by se
podobné využití našlo i pro další –
v tuto chvíli chátrající usedlosti, jako
je například usedlost Cibulka. ■

Akce „Od slov k činům“

Výsledek hospodaření na
radnici MČ Praha 5 v loň-
ském roce nám přinesl za-
jímavé zjištění především
v oblasti pohledávek. Ne-
doplatky zde oproti roku
2010 velmi výrazně vzro-
stly, a v souvislosti s ne-
činností radnice v období
několika měsíců v  roce
2011 tak vzniká otázka,
zda nedošlo k  finanční
škodě.

Nedoplatky vůči MČ Praha 5 za byty byly
v roce 2010 ve výši 14.906 tis. Kč, v roce
2011 však vzrostly na 27.474 tis. Kč, tedy
růst o 12.568 tis. Kč. Za nebytové prostory
byl nárůst ve výši 4.316 tis. Kč, nárůst ne-
doplatků z  prodeje majetku pak ve výši
6.942. tis. Kč a ostatní nedoplatky ve výši
8.846 tis. Kč. Celkový nárůst nedoplatků
MČ Praha 5 se tak vyšplhal na částku té-
měř 88 milionů Kč, což představuje rozdíl
oproti roku 2010 více než 32 milionů Kč.

Klub ODS již na jednání finančního výboru
žádal o vysvětlení a zdůvodnění, proč k tak

výraznému nárůstu došlo a čím byl způso-
ben. V době nutnosti úspor a efektivního
hospodaření je zarážející, že vedení radnice
MČ Praha 5 není schopné toto zjištění
řádně vysvětlit. 

Tabulka ukazuje srovnání nedoplatků v roce
2010 (oranžová barva) a v roce 2011 (mod-
rá barva). 
Celkový nárůst je ve výši 32.672 tis. Kč.

Ing. Martin Frélich, 
místopředseda ODS Praha 5, 

zastupitel ODS při MČ Praha 5

Neřešené radniční pohledávky

Letošní první květen se rozhodli rezidenti z okolí Šalamounky strá-
vit úklidem přilehlého parku a hřiště. Akci pod názvem Od slov
k činům pořádal společně se zastupitelem Lukášem Heroldem klub
Harley Davidson sídlící v nedaleké usedlosti Šalamounka.
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Na jednotlivých stanovištích na děti čekaly
zábavné hry připravené mateřskou školou,
školním klubem Klíč, Turistickým oddílem
mládeže, Petrklíčem, Městskou policií hl.
m. Prahy či Sborem dobrovolných hasičů.
Opět bylo možné se projet s vodáckým od-
dílem na raftu, s Proximou Sociale si zahrát
stolní fotbálek, vyzkoušet si svůj um na cy-
klodráze připravené firmou Ski a Bike Cen-
trum Radotín, také tu bylo skákání na
trampolíně, skluzavka v nafukovacím hradě

i v balonkovém králov-
ství, malovalo se na
obličej…
Letos navíc přibylo i fo-
cení v kostýmech za-
půjčených Divadelním
souborem Křoví. Akce
měla takový úspěch,
že ji dámy z Koruny při-
slíbily zopakovat na podzim v termínech
zdejších představení (avízo se včas objeví

na www.praha16.eu).
Na hlavním pódiu bavili
kouzelník a klaun, chvíli
také mistr světa ve foot-
bagu Honza Weber a kou-
sek odtud v nafukovacím
stanu Matěj Kodeš s bu-
blinovou show. Nejlepší
byly ovšem následující bu-
blidílny, na které děti do-
staly dostatek bublifuko-
vého roztoku a tvořítka
bublin k tomu. Bubliny by-
ly najednou všude a v poz-
dně odpoledním slunci se
nádherně leskly.
Není divu, že letos do láz-
ní zamířil rekordní počet

dětí. Všichni tu pro ně připravovali oslavu
s chutí, a bylo to znát. ■

V Radotíně děti slavily s předstihem
A rády! Jak by také ne, když se spousta lidí v čele
s těmi z městské části Praha 16 dala dohromady,
aby jim připravili 26. května opravdu velkolepou 
a zábavnou oslavu. A tak malí oslavenci mohli sou-
těžit a řádit opravdu dosyta a ještě k tomuto pro ně
byly připravené nejrůznější odměny, a když měli
štěstí, i výhry.

Tradiční akce organizovaná již čtvrtým ro-
kem radotínskou radnicí a Místním sdruže-
ním ODS Radotín sice letos nenalákala
příliš občanů, ale pracovní partě pod vede-
ním hlavního organizátora, starosty Mgr.
Karla Hanzlíka, který sám rovněž uklízel, to
nevadilo. Pracantů totiž bylo dost, počínaje
1. zástupcem starosty Mgr. Miroslavem
Knotkem, radním Ing. Petrem Binhackem,

dalším zastupitelem Ing. Viktorem Krišto-
fem a dvěma zaměstnanci Úřadu městské
části Praha 16.
Ti všichni nejprve vyrazili na druhý, tedy
zbraslavský břeh řeky, kde uklidili okolí po-
rtálu lávky přes Berounku. Poté se skupina
rozdělila na dvě pracovní party, první šla
proti proudu a druhá po proudu řeky. Sou-
hrnně tedy byl radotínský břeh vyčištěn od

Říčních lázní až po Šárovo kolo. A jako ob-
vykle nebyla nouze o kuriózní nálezy: volant
a nárazníky z aut, dveře od chladicího boxu,
červený telefon (že by přímá linka do
Moskvy?), kolo od bicyklu… Nálezy „zapo-
menutých“ pneumatik jsou při těchto úkli-
dech běžné, ale tentokráte jich bylo rekord-
ních 24, a to včetně několika zcela sjetých
z kamionu.
„Letošní jarní úklid se opět podařil, všichni
pracanti si odnesli skvělý pocit, že ve svém
volném čase udělali něco pro naši přírodu 
a Radotín jako takový. Vždyť pouhá desítka
účastníků naplnila tři multikáry s vysokými
bočnicemi! Všem patří velký dík,“ dodává
starosta Hanzlík. ■

3 multikáry, 24 pneumatik
Dvaadvacátý duben je každoročně vyhlašován Dnem Země. V Ra-
dotíně jej oslavili jarním generálním úklidem kolem řeky Berounky
a „úlovky“ tentokráte stály opravdu za to.

Na místě, kde před desítkami let bývalo dět-
ské dopravní hřiště a které se v posledních
dvaceti letech stalo cílem nájezdů zlodějů,

vandalů a bezdomovců, vyrostl za půl roku
prostor splňující nejnáročnější požadavky
dorůstající generace. Kultivace okolí želez-

niční trati a vlečky do cemen-
tárny se po výstavbě nové
sportovní haly, parkovišť, po
nové úpravě slepé ulice či pě-
ších cest právě dovršuje. Ra-
dotín se již nemusí stydět za
svoji ulici U Starého stadionu.
Firma Mystic Constructions,
s. r. o., která zvítězila ve vy-
hlášeném výběrovém řízení,
zvládla vybudovat betonové
kostrukce do prosince 2011:
různě veliké a tvarově členité
plochy, výškově dělené scho-
dy lemované opěrnými zídka-
mi různých šířek a zábradlím,

tzv. streetové (pouliční) cesty napodobující
situaci na běžné ulici… Hlazení betonových
povrchů, dokončovací práce a sadové úpra-
vy byly hotovy v dubnu a nejpozději do kon-
ce června by měl být areál kompletně oplo--
cen.
Oproti původním předpokladům není sou-
částí plocha pro umístění konstrukčních
překážek ze stávajícího skateparku. Vzhle-
dem k nutnosti stávající překážky nákladně
sanovat bylo rozhodnuto, že do nového
areálu se staré prvky ani zčásti stěhovat
nebudou. „Přesto nás výstavba skateparku
vyšla laciněji, než jaký byl rozpočet. Hlavním
důvodem je to, že nakonec nemusíme vy-
budovat v celém rozsahu nesmyslnou proti-
hlukovou stěnu na východě sportoviště, kte-
rá měla stát téměř 300 tisíc korun a měla
chránit jediný rodinný dům, který je ale ob-
klopen hlučnými železničními tratěmi bez 
jakékoli ochrany,“ říká Mgr. Karel Hanzlík,
starosta městské části Praha 16. Na zá-
kladě měření hluku při zkušebním provozu 
a nově zpracované hlukové studie nebude
nutné stavět celou protihlukovou stěnu, ale
postačí alternativní realizace v podobě ži-
vého plotu s dřevěnými doplňky. ■

Mladí si užívají skatepark
Omladina z Radotína a okolí si od prvních jarních dnů vychutnává
nový zážitek: jízdu na veřejném betonovém skateparku. A vůbec
jim nevadí, že vše ještě nebylo dokončeno a oplocení bude hotovo
dokonce až v červnu.
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Musíme přiznat, že předseda redakční rady
Zbraslavských novin Karel Tejkal jako jeden
z mála koaličních zastupitelů hraje svou roli
velmi dobře. Když chybí konkrétní činy, usi-
lovnou práci radnice předstírá mistrně po-
skládanými kompilacemi reality a fikce. Kon-
strukcí. A tak prý zbraslavští radní usilovně
řeší problematiku mateřského školství, vol-
ně pobíhajících divočáků, nepořádku v uli-
cích či údajně efektivně hospodaří s veřej-
ným majetkem. A samozřejmě vše usilovně
komunikuje s občany Zbraslavi. Koneckon-
ců výsledek slibů vidíme všichni – sportovní
hala je již rok v provozu, staví se školka,
Zbraslav má svou lékařskou pohotovost,
úklid je řízen přímo starostou, radnice skvě-
le vysvětlila občanům těžbu štěrkopísku… 
a tak by se daly o „úspěších“ dvouletého
působení současné rady popsat stohy pa-
píru.
Ale občas se i Nezávislý předseda redakč-
ní rady zmýlí. Měl by si spolu se starostou 

Alešem Hánělem uvědomit, že občané Zbra-
slavi nejsou nemyslící jedinci tura domácí-
ho. Máme na mysli uměle vyvolanou a pře-
devším zcela nesmyslnou „kauzu“ výstavby
v  Borovičkách. V  úvodnících ve Zbraslav-
ských novinách se oba zmínění pánové sty-
lizují do rolí jediných zastánců zcela raci-
onální ochrany zeleně, kteří pouze otevřeně
informují veřejnost o nastalém nebezpečí,
kterému radnice v čele s rytířem na bílém
koni musí čelit. Komická představa.
Jaká jsou fakta? Skutečnost je taková, že
dřívější opoziční zastupitelé a členové kon-
trolního výboru, pánové Tejkal a Háněl, ne-
brali ani v minulosti svou práci pro Zbraslav
seriózně. Jinak nelze vysvětlit, že si dosud
nevšimli záznamu z jednání stavební komi-
se ze 7. 10. 2009, kdy se její členové se-
známili s tímto záměrem. Jako zastupitelé
ani kontrolní výbor nereagovali, nezajímali
se a dnes se dočteme, že starosta je šo-
kován. Celé je to o to pozoruhodnější, když

stavební komisi nyní vede sám pan starosta
Háněl a evidentně nemá potřebu se s ne-
dávnou prací svých předchůdců seznámit.
Stejně absurdní je poukazování na nezve-
řejnění tohoto záměru již ve zmíněném roce
2009. Je zcela logické, že není nutné úče-
lově znepokojovat občany takovým nesmy-
slem, pokud nemá vedení radnice v úmyslu
zástavbě nebránit a nepotřebuje si zajistit
veřejné alibi. Naštěstí územní plán zástavbu
v Borovičkách neumožňuje. Nedovolme, aby
tomu bylo kdykoli jinak! Zbraslavská ODS
s výstavbou v Borovičkách nikdy nesouhla-
sila, nesouhlasí a souhlasit nebude. Na roz-
díl od postojů současných radních jsou
naše názory stálé a nemění se v půlročních
intervalech.

Petr Košan, Dagmar Kobylková
Předseda a místopředsedkyně 

MS ODS Zbraslav
ODSZbraslav@gmail.com

Pseudokauza Borovičky

Jeho císařská milost nechala druhý červno-
vý den své radotínské poddané čekat přeci
jen déle, než jak jsou jeho věrní zvyklí. Ni-
kdo však neodešel, proč také? Šermíři (Ro-
tyka) předváděli své umění, dobová hudba
(Antiquarius) se linula celým prostranstvím
mezi kostelem a základní školou, lahodný
mok z révy vinné provoněl celý nově pojme-
novaný rynk Sv. Petra a Pavla, a tak nebyl
důvod ke spěchu. Před půl čtvrtou odpoled-
ní se několik stovek přihlížejících dočkalo:

Karel IV., z boží milosti císař římský a král
český (opět v nezapomenutelném podání
Vladimíra Čecha) doprovázen svou chotí
Eliškou Pomořanskou (Debora Štolbová),
bratrem Janem Jindřichem (Petr Bendl) a po-
četnou družinou vjíždí do bran radotínských
a po uvítání rychtářem Karlem, předávajícím
císaři klíč od bran Radotína, obnovuje měst-
ská práva. Dobrý rozmar panovníkův se pro-
jevil hned vzápětí, kdy se nenechal přemlou-
vat a přidal se do reje tanečnic a tanečníků

(Gaudium).
Odjezdem Karla IV. 
a jeho průvodu však
program nekončil, na-
opak nejvěrnější čeka-
la celé odpoledne řada
hudebních vystoupení
(Bear band Rock revi-
val, Bílá nemoc), která
vyvrcholila večer Edie
Stoilowem, jehož pro-
gram uváděl jako „ka-
pelu roku 2011, s níž
si zabubnoval i Petr
Čech“. Jaký šok to byl
pro organizátory i celý
lid radotínský, když pár
minut před sedmou

večerní vystoupil z jednoho z vozů sám je-
den z nejlepších brankářů světa, opora čes-
ké reprezentace a letošní vítěz Ligy mistrů –
na jih Prahy zavítal den po přípravném ut-
kání s Maďarskem a vpředvečer odjezdu na
Euro 2012. A byl zde nejen jako divák a ob-
rovská celebrita (společnou fotku a podpis
chtělo snad celé náměstí), ale opravdu si
v průběhu koncertu sednul za bicí a nutno
dodat, že stejně jako ve svém zaměstnání,
tak i zde podal vynikající výkon, kterému
společně s kapelou Edie Stoilow aplaudo-
vali všichni.
Ač se po jeho odjezdu večer přehoupl do
noci, zábava pokračovala, a to v podání
elektroinstrumentální skupiny U-prag (jejíž
frontman si pochvaloval, že takového před-
skokana na koncertě ještě neměli), k níž se
přidala, opět zcela neplánovaně, operní pěv-
kyně Markéta Mátlová. Závěr celého progra-
mu obstarala tradiční laser show, ostře se
zařezávající do tmy sobotní noci. ■

Na Královský průvod dorazili dva Čechové
Již tradiční součástí Radotínského Pábení, série jarních kulturně
společenských akcí, je návštěva Karla IV. a jeho družiny v Rado-
tíně, kde se zastavují při cestě z Prahy na Karlštejn, kam bývaly
ukládány císařské korunovační klenoty. Letošní program však byl
v mnoha ohledech výjimečný a plný překvapení.

Císař Karel IV. s chotí a radotínským rychtářem

V rámci programu vystoupila skupina 
Edie Stoillow s Petrem Čechem
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VTIP MĚSÍCE

KŘÍŽOVKA

Festival United Islands 
pod širým nebem
Letní open air festival, který se koná
21–23. června, má i letos program nabitý
hudebními lahůdkami. Pořadatelé opět
zvedají laťku a třetí červnový víkend pro-
mění pražské centrum v největší přehlídku
neokoukaných kapel. 
Na festivalu vystoupí kultovní holandská
taneční kapela Kraak & Smaak, rakouští
trip hopeři Sofa Surfers, překvapivě tem-
ná anglická kytarovka O Children, úspěš-
ná portugalská kapela Diabo Na Cruz,
svěží španělský electro-soul Fuel Fandan-
go, klezmer na všechny způsoby od izreal-
ských Boom Pam nebo dubstepová dvojka
Jazzsteppa. K tomu dalších téměř sto pro-
jektů z domácí i mezinárodní scény a více
než 90 kapel a djů v rámci čtvrteční Klu-
bové noci a to vše tradičně se vstupem
zdarma. Kompletní přehled programu fes-
tivalu najdete na www.unitedislands.cz  

Letní provoz knihoven
Letní provozní doba poboček v síti MKP
platí od pondělí 2. července do neděle 
26. srpna. V období od 9. do 29. čer-
vence budou mít zavřeno všechny pobočky
MK v Praze, kromě Ústřední knihovny,
která bude uzavřena od 23. července do
12. srpna.
Letní provozní doba poboček mimo úplnou
uzavírku: Barrandov – Wassermannova
16/626 středa 12–19 a pátek 9–16, Ci-
bulka – Musílkova 62/335 úterý 9–18,
Ostrovského 29/972 úterý 9–16 a čtvrtek
12–19, Smíchov – nám. 14. října 15/83
pondělí 13–19, úterý 9–16, středa 12–19,
čtvrtek 12–19, pátek 9–16  

Příměstský tábor
Kulturní a mateřské centrum Barrandov
pořádá letos v létě příměstský tábor pro
děti ve věku od 5 do 12 let.
Pro všechny, kteří chtějí prožít prázdniny
zajímavým a netradičním způsobem a pří-
městského tábora se zúčastní, jsou při-
praveny výtvarné dílny, společenské hry,
venkovní aktivity nebo celodenní výlety.
V letošním roce se bude tábor konat v ter-
mínech 9.–13. 7. (přihlášky zasílejte do
29. 6.) a 13.–17. 8. (přihlášky zasílejte do
1. 8.) a cena je symbolických 300 Kč na
den. V ceně obou táborů je vždy teplý
oběd (polévka, hlavní jídlo), zdravé sva-
činky, pitný režim po celý den, výtvarný ma-
teriál, jízdné. Více informací naleznete na
www.kmcbarrandov.cz a přihlášky můžete
zasílat na e-mail info@kmcbarrandov.cz


