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úterý: Nusle, Spořilov,
Chodov

středa: Smíchov, Stodůlky,
Dejvice, Motol

čtvrtek: Holešovice,
Bohnice, Karlín, Libeň

Boj o školu v Mníšku:
rodiče versus rodiče
Dvě skupiny rodičů se střetávají v názorech na fungování základní školy
v Mníšku. Ti, kteří současnou ředitelku Alici Vejmolovou podporují, odmítají, že by
byla nevstřícná. Druhá skupina má pocit, že by šlo dělat víc.
MNÍŠEK POD BRDY Od září se alternativním způsobem v Základní škole Mníšek pod Brdy budou učit tři
třídy, jedna bude pokraočovat ve
druhé třídě, v prvním ročníku to
budou hned dvě třídy. Zatím ale
není jasné, jestli školu v té době povede současná ředitelka Alice Vejmolová. Město totiž vypsalo konkurz na nového ředitele.
Jedna skupina rodičů za ředitelkou stojí a nedá na ni dopustit, druhá vypsání konkurzu vítá. „Chtěli
zavést program Začít spolu a paní
ředitelka jim vyšla vstříc. Letos je
jedna třída, od příštího školního
roku další dvě. V prvních třídách
tak budou dvě moderní a dvě klasické. Je to padesát na padesát. Věřím, že je to stálo hodně sil, ale škola vyšla vstříc. To je jasný důkaz,“
říká učitelka druhého stupně Lenka Jandová.

„Je třeba si uvědomit
možnosti školy“
Podle ředitelky školy Alice Vejmolové si rodiče musí uvědomit, jaké
možnosti škola má. Pro všechny
děti musí být stejné podmínky. „Po
několika jednáních jsem se s rodiči
dohodla na otevření 1. třídy s postupným zaváděním prvků programu Začít spolu. Některé z těchto
prvků se s dalšími moderními metodami využívají na celém prvním
stupni. Myslím, že jsem se vždy ke
všem chovala vstřícně,“ říká. Pod-

le ní je třeba brát v úvahu nejen personální obsazení, naplněnost školy, ale i to, kolik dostává od města
peněz na provoz.
Škola má podle Vejmolové i přes
krácení rozpočtu například každou třídu vybavenou videem, CD
přehrávačem, má kvalitní počítačovou učebnu, osm dataprojektorů a
pět interaktivních tabulí.
To potvrzuje i školní inspekce,
která školu navštívila na začátku letošního roku. „Pamatováno je hlavně na rozvoj vybavení školy prostředky výpočetní techniky,“ uvádí
inspekční zpráva.

fungovat i v budoucnu. A o to více,
pokud je ředitel ve funkci více než
dvacet let, jako v našem případě.
Na druhou stranu, pokud je ředitel
ve funkci tak dlouho, má mnoho
zkušeností. Přirozeně se stává favoritem konkurzu,“ hájí konkurz starosta. Jasno bude na konci června.
Rodičům, kteří se staví na stranu
alternativní výuky, se líbí hlavně komunikace s učitelkou a volnější
způsob výuky. „Dcera chodí do první třídy s programem Začít spolu a
je spokojená. Uznávám ale, že je to
jiný, náročnější styl výuky,“ říká Kamila Kozohorská.

„Chceme znát plány školy
do budoucna“

V Mníšku jsou dvě různé
skupiny rodičů

Učitelky a rodiče si myslí, že problém je i v tom, že někteří z rodičů
neznají všechny prostory školy ani
výuku ve vyšších ročních. „Jsou to
lidé, kteří si jdou tvrdě za svými
představami a neberou v potaz, že
je tu třeba dalších 300 spokojených
rodičů,“ shrnuje některé názory
učitelka Renata Bolková.
Petici na podporu ředitelky
a proti vypsání konkurzu na nové
vedení podepsalo 658 lidí. „Platně
ji podepsalo 340 občanů našeho
města, které má přibližně 4 800
obyvatel,“ doplňuje starosta Mníšku pod Brdy Petr Digrin.
Na vypsání konkurzu nevidí nic
špatného. „Město by mělo přece
maximálně zajímat, jak škola bude

Neshody v pohledech na školu se
mění především v boj dvou skupin
rodičů. V některých případech hraje roli i délka pobytu v Mníšku. „Je
to město za Prahou, skladba obyvatel je různá. Stěhují se sem mladí
lidé z Prahy. Faktem tak je, že tu
jsou dvě skupiny, které nejsou
v souladu,“ shrnuje předsedkyně
mníšecké komise pro školství a
vzdělávání Miroslava Vlčková.
Podle ní je jedno, jak vztahy rodičů a školy poslední dva roky vypadají. „Hlavní je, že škola pod tlakem rodičů byla natolik vstřícná,
že nabízí volbu pro dvě různé skupiny rodičů,“ tvrdí Vlčková, která
byla i součástí „aktivnější“ skupiny
rodičů.
Hana Rojková

Vaším objektivem Fotografie čtenářů ze serveru rajce.net.

Koncem května se v pražském
Vagon Music Pub & Clubu konal
koncert revivalové skupiny
Queenie, předního revivalu
Queen ve střední Evropě.
3x foto: Lukáš Kučera

Co soudíte o ZŠ
Mníšek pod Brdy?
Problémy naší školy vidí
téměř jen ti, co se k nám
přestěhovali, aniž by se
podrobněji seznámili s tím, jak škola
funguje. Jana Kalbáčová, matka

„Děti byly perfektně připraveny
na následující studia na středních
školách.“ Jaroslava Zákorová,

» Lidé od nás K ideálu prý chybí obci domácí pekárna

D

o Dolních Břežan se Markéta Mayerová přistěhovala před 15 lety a hned věděla, že našla své vysněné místo
k životu. Praha je na dohled a do
města se dostane v kteroukoli denní dobu rychle. „Keltové věděli,
kde se usídlit,“ naráží na fakt, že
tu jsou zbytky velkého keltského
oppida.
Mezi její oblíbená místa patří
návrší za humny, odkud jsou jedinečné výhledy do blízkého i dalekého okolí. „Je odtud vidět Pražský hrad, Říp a za hezkého počasí
dokonce Ještěd. Ten pohled přes
pole lemovaná vlčími máky je nádherný,“ popisuje moderátorka.

Krajští radní po rezignaci vazebně
stíhaného hejtmana nerezignovali.
Ani nápad. Naopak se nechali slyšet, že nemohli nic jiného dělat
než hlasovat s panem hejtmanem.
Jinak by se na ně prý křivě podíval.
Unést něco takového by vyžadovalo nepochybně naprosto mimořádnou dávku odvahy. Pravda, křivý
pohled pana hejtmana je mohl stát
slušný měsíční příjem, až 80 tisíc
korun. A tak šly ruce statečných
radních a náměstků hrdě nahoru.
Navíc přece nevěděli, o čem hlaso-

Má ráda i okolí své obce, které
často ráda projíždí na kole. „Brzy
bude úplně dokončená stezka od
Záhořan přes Břežany na Zbraslav, velmi mi vyhovuje, že na jejím začátku, v prostředku i na konci je pohostinství,“ usmívá se.
K dokonalé spokojenosti jí prý
v Břežanech chybí velký krytý zábavní park pro děti. „A dobrá domácí pekárna,“ dodává.
Markéta
Mayerová

rozhlasová
moderátorka

matka čtyř bývalých žáků

„V dotazníkovém šetření Scio žáci
ohodnotili důvěryhodnost svých
učitelů známkou 3,33 bodů
ze 4 možných.“
Ivana Matějková, zástupkyně ředitelky
„Dcera chodí na školu v Mníšku
sedmým rokem a za tu dobu jsem
neřešila žádný problém. Nevidím
důvod pro odvolání paní ředitelky,
která tuto školu vede dobře.“ Lucie

Krátce
STARÁ BOLESLAV

ODOLENA VODA

Nádraží se zavře kvůli
rekonstrukci

Město bude zveřejňovat
smlouvy na webu

Chladilová, matka

„Všechno není ani černé, ani bílé,
jak obě strany popisují a vyhrocují.
Je to jen o vedení, a hlavně
o pedagogovi v dané třídě.“ Marie
Šretrová, ředitelka MŠ, vnuk v 1. třídě

„Dcera chodí do první třídy s
programem Začít spolu. Jsem ráda,
že tam je, protože jí to vyhovuje.“
Kamila Kozohorská, matka
Pozn.: K situaci se vyjadřovali i další rodiče
dětí chodících do třídy s programem Začít
spolu. Odmítli ale zveřejnění svých názorů.

Práce na velké rekonstrukci boleslavského nádraží se rozjely naplno, a proto budou už od pondělka
uzavřena všechna jeho nástupiště. Nástupní i výstupní stanice
všech linek se přesouvají k parku
do ulice Josefa Truhláře. Z té se
proto stává jednosměrka. Omezení potrvá do konce září. Provoz
všech autobusových linek zůstane
zachován. Kompletně nového nádraží by se lidé měli dočkat v březnu 2013.
(kec)

ODPOSLECHNUTO

Říká se, že...

V Praze se v podzemí ukrývá tajná
stanice metra. Takový prostor pod
Prahou opravdu je a vchod do něj
najdete před Strakovou akademií.
K čemu měla stanice sloužit, to se
přesně neví, pravděpodobně šlo o
kryt pro prominenty. Možná to byl
kryt maskovaný jako stanice,
možná se kryt vystavěl tak, aby ho
bylo možné v budoucnosti jako
stanici využít. Dnes ho alespoň
využívá Dopravní podnik jako
technické centrum metra, takže
cestujícím nakonec přece jen
slouží.

„Dole pod nimi je hala nástupiště,
představit si ji lze jako klenutou
loď stanice Kobylisy. Jen je plná
různých přístavků a vestaveb, takže prakticky nejde přehlédnout
z jednoho místa,“ říká Pavel Fojtík,
vedoucí oddělení archivu Dopravního podniku.
Nástupiště je ještě doplněno
dvojicí slepých tunelů, přesně v takovém rozměru, aby vyhovovaly
vlakům metra. Celá stavba vznikala osm let, a to dlouho předtím,
než se poprvé koplo do země při
stavbě opravdového metra. Začalo
se s ní v roce 1952.
Otázkou je, zda tato stanice (mimochodem umístěná mimo všechny historické plány, kudy mají trasy metra vést) měla někdy k dopravě cestujících sloužit. Obzvlášť
vzhledem ke svému umístění poblíž Úřadu vlády. „Možná, že bylo
potřeba vybudovat kryt a ten se postavil tak, aby mohl případně sloužit jako stanice,“ myslí si Fojtík.
Adam Skala

Fórum čtenářů
Politické pokání
po (středo)česku

sobota: Brandýs n. L.-Stará
Boleslav, Černošice, Říčany

„Keltové věděli, kde se usídlit,
Břežany mají krásný výhled“

U Strakovy akademie se skrývá
tajná stanice metra. Vlaky jí nejezdí
PRAHA Říká se, že v Moskvě je tajná linka metra. Úřady to doposud
nepotvrdily, ale podle četných pozorování a nepřímých důkazů se
zdá, že pod hlavním městem Ruska je možné kroužit speciální linkou, která byla vystavěna pro sovětské pohlaváry. A co Praha?
V dobách hlubokého socialismu
jsme od našich východních sousedů okopírovali leccos. Česko je
malá země, takže naše tajné metro
není tak ambiciózní. Jde o jednu
stanici nenapojenou na tunely stávajících tras. Ale je tu.
Stanice – kdyby někdy fungovala
– by se jmenovala pravděpodobně
Klárov nebo Strakova akademie,
protože přesně proti ní se nachází.
Možná jste si toho někdy všimli
sami. Proti Úřadu vlády jsou v letenské stráni zapuštěna dvoukřídlá železná vrata. Kdybyste je otevřeli, dostanete se do svažujícího se
tunelu, prakticky identického s eskalátorovými tunely v metru. Jen
ony pohyblivé schody chybí.

Queen revival

„

Vyjádřete se!

pátek: Vysočany, Prosek,
Vršovice, Strašnice

Od začátku června bude podle
rozhodnutí rady města zveřejňovat úřad Odoleny Vody všechny
smlouvy na internetové stránce
www.odolenavoda.cz. Bližší podrobnosti najdou zájemci na
stránkách města.
(kec)
ČELÁKOVICE

Nový sportovní areál
otevřeli v Sedlčánkách
Oslava včerejšího Dne dětí byla
v Čelákovicích spojena s otevřením nového sportovního areálu.
Skládá se z multifunkční sportovní plochy a dětského hřiště. Lidem je k dispozici i hřiště na petanque. Návštěvníci do něho mohou zavítat v Sedlčánkách Na Vošverku.
(kec)

Dopravní uzavírky
v Praze
Ulice U radnice
Ulice U radnice bude až
do pondělí 4. června,
15.00 hodin uzavřena z důvodu
havárie vodovodního potrubí.
V ulici je úplně uzavřen provoz,
objížďka vede přes sousední
Linhartskou, která se dočasně
mění v obousměrnou.
Ulice Drnovská, Vlastina
Více než měsíc (od 4. 6. do 7. 7.)
bude omezen provoz na
křižovatce ulic Drnovská a
Vlastina. V každém směru zůstane
otevřen vždy jeden jízdní pruh.
Centrum
Čtvrtého června v 8.30 startuje
z Hradčanského náměstí
mezinárodní štafetový běh Corpus
Domini. Běžci poběží přes
Malostranské náměstí a Karlův
most na náměstí Staroměstské,
kde se v 9.45 odehraje oficiální
start závodu. Odtud budou
sportovci pokračovat po nábřeží
směrem na Výtoň a Cholupice.
Doprava na trase bude omezena
do 18.30.

výběr z dopisů, kráceno
vali. Jak by také mohli, za ty peníze. Málo se připomíná, že pozoruhodnou roli v celé z kloubů vymknuté krajské vládě sehrál oficiálně neoficiální koaliční partner. Komunisté. Jejich zásluhy jsou přitom nepřehlédnutelné. Také mlčeli a kývali. Když se jednalo o nejvíce problematická rozhodnutí –
jako byly třeba naprosto vadné kroky v organizaci veřejné dopravy a
bezuzdném zadlužování – nechali
si nejrůznějšími výhodami bohatě
zaplatit.
Středočeský stroj šlapal jako správně namazané soukolí. Právě krytí
komunistů umožnilo Davidu Ra-

thovi vládnout bez zábran a okolků. V mnoha aspektech jeho éra
připomínala totalitní režimy. Středočeský magazín distribuovaný do
všech středočeských domácností
by se měl dostat do učebnic žurnalistiky jako odpuzující příklad politické propagandy. Nešlo jen o fotografie nejlepšího hejtmana na každé straně, ale také o účelové osočování oponentů bez jakékoli možnosti, aby se proti nepravdám bránili nebo alespoň vyslovili.
Odřezávání opozice od informací
a hlasitý výsměch jejich snaze krajskou vládu kontrolovat provázely
každé jednání krajského zastupitel-

stva. Ptáte se, jak bylo něco takového možné? Stačilo přece tak málo,
aby se zvedli alespoň dva nebo tři
členové krajské rady a řekli takovým praktikám ne. Možná by jich
muselo být víc. Ale nenašel se ani
jeden. To je velmi smutné vysvědčení všech sociálnědemokratických krajských zastupitelů. Jejich
spoluodpovědnost za hlasitou či tichou podporu takového politického stylu se proto žádným gestem
nedá popřít. A nenašel se bohužel
ani stejně talentovaný a rétoricky
nadaný oponent, který by dokázal
nabroušené střely Rathových slov
obracet pohotově proti němu sa-

mému. Jde vlastně o obecný princip, který se u nás uplatňuje opakovaně. Toleranci zlořádu umožňuje
jak nedostatek odvahy proti němu
vystupovat, tak omezené možnosti
a schopnosti těch, kteří tu odvahu
mají.
Není náhodou tento ostře vykreslený pohled trochu přitažený za vlasy? Současné jednání nejstatečnějších radních dokazuje, že není. Svoje účinné pokání vyměnili za horečnaté rušení všeho, co dříve odsouhlasili. Clona má být neproniknutelná. Výběrová řízení se ruší ve velkém. Léta očekávané opravy středočeských silnic se zase odkládají.

Připustit přitom můžeme, že to
není jen přesvědčivý důkaz rozsáhlých korupčních praktik, ale další
projev mimořádné politické odvahy a odpovědnosti. V naší politice
známý fenomén kyvadla – z jedné
strany pěkně rychle na druhou. Raději všechno bez rozdílu zrušíme,
aby se jako neřeklo a abychom nemuseli třeba ještě něco obhajovat.
Na oběti nehleďme, finančních
ztrát se nelekejme. Hlavně když se
to nedotkne křesel radních a náměstků. Ostatní je druhořadé. To
je politické pokání po (středo)česku.
Martin Kupka

