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DOPRAVA
Kladno je největší středočeské

město. Nebýt toho, že středočeský
kraj obepíná Prahu a má většinu úřa-
dů v Praze, bylo by asi městem kraj-
ským. Přesto z hlediska dopravní inf-
rastruktury a jejího rozvoje na tom
v současné době není dobře. Chybí
jak kapacitní železniční spojení, tak
i kvalitní připojení na R6 a R7 a ve-
řejná doprava zatím není plně zainte-
grována do PID.

V této souvislosti se mi nejeví roz-
hodnutí o zrušení dopravní komise
magistrátu jako přínosný a pozitivní
krok. Například v současné době
probíhají jednání Středočeského kra-
je s HMP plné integraci kladenské
dopravy do Pražské integrované do-
pravy (PID) v roce 2016. Samozřej-
mě, že za Kladno bude nakonec roz-
hodovat Rada města. Ovšem bez
podpory dopravní komise, kde by
mohlo dojít ke tříbení názorů a sběru
nápadů na varianty řešení, to nebude
mít Rada jednoduché (nebo naopak
to bude mít velmi jednoduché?).
Bude se totiž muset spolehnout na
názory zaměstnanců magistrátu, kte-
ří jsou nesporně v dané problematice
odborníky, ale domnívám se, že do-
pravní komise by byla pro celý pro-
ces přínosem.

V posledních dnech bylo sice zve-
řejněno několik zpráv o připravované
modernizace železniční tratě Praha-
Kladno s výstavbou odbočky na letiš-
tě Ruzyně. To je samozřejmě pro
Kladeňáky velice pozitivní zpráva, na
kterou čekali nejméně 20 let. Pro tuto
modernizaci existuje zatím neprojed-
naná studie a dle dostupných infor-
mací bohužel nebude v rámci tohoto
projektu modernizovaná trať mezi
stanicemi Kladno a Kladno-město
zahloubená a nepočítá s mimoúrov-
ňovým křížením v ulici Wolkerova,
Petra Bezruče ani Fr. Kloze. Pokud
by došlo k realizaci podle této studie
tak by to mělo za následek významné
zhoršení silniční dopravy na Kladně
a zejména přístupnosti Sletiště.

Dle informací z tisku posledních
dní, mají vlaky z Masarykova nádra-
ží na letiště mít interval 5 minut
a každý druhý vlak pojede do stanice
Kladno-město. Interval 10 minut
znamená, že každých 5 minut na tě-
chto přejezdech pojede v některém
směru vlak. Jak to bude vypadat na
železničních přejezdech, si dokáže-
me představit.

ŘSD již téměř 20 let připravuje pro-
pojení R6 a R7. Zejména by to řešilo
dopravu desítek kamionů denně z do-
pravně špatně dostupné Průmyslové
zóny Jih. Zatím není jasné, kdy se za-
čne s výstavbou alespoň první etapy
tohoto propojení z Malého Přítočna
do Kročehlav. Domnívám se, že
i přes srpnovou návštěvu ministra
Mládka v Legu nebyl tento projekt

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
od posledních komunálních voleb

uběhl rok a my jsme se rozhodli vás
seznámit s tím, co vše se v kladen-
ském regionu za toto období stalo.
V Unhošti, kde jsme výrazně uspěli
a převzali odpovědnou funkci staros-
ty, se snažíme dát do pořádku to, co
bylo nefunkční, a posunout město
vpřed. Jinde plníme kontrolní roli
opozice i mimo zastupitelstvo, pracu-
jeme v poradních orgánech rad měst
a obcí. V aktuálním vydání si můžete
přečíst o tom, jak to chodí na zasedá-
ní kladenského zastupitelstva při při-
jímání rozpočtu pro rok 2015, co je
nového v dopravní obslužnosti regio-
nu (rychlodráha a přípojka na R6 je
už evergreenem), jak se snažíme
plnit předvolební sliby v Unhošti
a jaké akce pořádáme ve Slaném. To,
že jsme schopni něco dělat, nemusí-
me inzerovat v předvolebních he-
slech. 

RNDr. ThMgr. Petr Soudek, Ph.D.

místopředseda 
Kladenské regionální organizace TOP 09 

è Rozpočet města za rok 2014 skončil
v přebytku. Městská kasa tedy nebyla
prázdná, jak se nám koalice půl roku
snažila tvrdit.
èVe výdajích rozpočtu pro rok 2015 jsou
hned na začátku přifouknuty prostředky na
správu MMK. Zřejmě na vytváření no-
vých, tolik kritizovaných, pelíšků? Volba
pro Kladno (VPK) totiž po volbách s vel-
kou pompou zrušila uvolněná místa rad-
ních pro sport a kulturu (podle našeho ná-
zoru správně). A najednou tu máme další
placenou funkci, o které ale nikdo předem
veřejně nemluvil, uvolněného předsedu
komise RM pro rozvoj města.
è Opozice také upozornila na snížení da-
ňových příjmů o 20 mil. za první tři měsíce
a nadhodnocené příjmy rozpočtu. Náměstek
Mužík oponoval dalšími došlými platbami,
které vrací rozpočet do plusu. Čísla, ze kte-
rých jedna ani druhá strana vychází, k dis-
pozici nemáme, ale každopádně se nám v té
číselné bitvě ztratil rozumný požadavek na
přípravu variant v případě černých scénářů. 
è Evergreenem v rozpočtu jsou výdaje na
hokej, opět 30 milionů a z toho 8 milionů
přímo na "extraligové" mužstvo, které ale

extraligu nehraje. Běžnému občanovi je při
špatném pracovním výkonu minimálně
snížen plat, ale zde je dotace zachována ve
stejné výši. Navíc je stále otazníkem, jestli
může město hokej vůbec dotovat. Podle
některých právních analýz to je veřejná
podpora. Možná i proto má Hokej Kladno
s.r.o. letošní dotaci pozastavenu. Oficiálně
pro nesrovnalosti v účetnictví. Důvodem
pozastavení je údajně porušování smlouvy,
vklad neschválené verze smlouvy do rej-
stříku a nákup od spřízněných firem. Ale
nikdo za nic nemůže, nikdo nikomu nechce
nasazovat psí hlavu, sdělil nám primátor. 
è Na fotbalový klub SK Kladno, černou
díru na peníze, pak dotace 3,5 miliónu. Do-
cela by nás zajímalo, jestli klub splácí své
závazky a nedluží městu, potažmo SAMKu.
Byl by to trochu Kocourkov dávat dotaci na
to, aby nám mohly být zaplaceny dluhy.
èMáme problémy s hokejem a fotbalem,
proto si ještě koupíme extraligu volejbalu.
Takhle asi uvažují radní a koaliční zastupi-
telé, kteří schválili dotaci extraligy volej-
balu ve výši 2 mil. Kč pro rok 2015. Pení-
ze mají jít především na platy hráčů a pro-
voz klubu. Do budoucna se dokonce počí-
tá s dotací až 4 mil. Kč. Toto veřejná
podpora údajně není. 
è Dalším evergreenem je divadlo, které
dostane "jen" 20 miliónů oproti 27 mil.
z roku 2014. V loni paní ředitelka Bendlo-
vá naříkala při schvalování rozpočtu tak
hlasitě, že se zdálo, že si na provoz bude
muset vydělávat žebrotou. Letos je rozpo-
čet ještě nižší (původně slíbený srpnový
termín znovuotevření již padnul a nyní je
přislíben začátek října) a je ticho po pěšině.
è Peníze na grantové programy pro různé
sporty jsou v jednom balíku navýšené na 5
miliónů. Důvod pro znepřehlednění dotací
pro jednotlivé sporty je nám záhadou. Dal-
ší zastupitelstvo pak schválilo návrh na
úplné zrušení grantů do sportu z časových
důvodů. Část dotací byla převedena do
sportovní komise, která nyní disponuje
3750 tis. Kč. Popravdě nechápeme, proč
byl stávající grantový systém zrušen, po-
kud nebyl připraven nový. A pokud chtěla
radnice nová pravidla, tak měla moře času.
Volby byly vloni v říjnu. 
è Příspěvek na provoz tříhvězdičkového
Sporthotelu v rámci SAMKu ve výši 8 mi-
liónů je trochu mimo mísu. Předpokládá-
me, že hotely se stavějí, aby generovaly
zisk. I pokud by hotel zůstal prázdný a za-
městnával pár uklízeček, údržbáře a ředite-
le, tak se nedostaneme na takovouto část-
ku. Původní termín otevření byl navíc
z května posunut na podzim.
è Nejsme asi sami, koho zarazila částka
40 tisíc na integraci cizinců v Kladně.
Není nám známo, že by byly v Kladně ně-
jaké problémy s cizinci a navíc je to směš-
ná částka, která měla spíš patřit do komise
sociálních záležitostí a zdraví anebo komi-
se pro výchovu, vzdělání a osvětu. 
è Tak přece jen nějaká investice. 28 mi-
liónů na výkup nemovitostí. Mluví se o bu-
dově bývalého kina OKO. A my jsme si
mysleli, že po diskusi s budoucím primáto-
rem, šel majitel do sebe, a naznal nemorál-
nost svého podnikání. Tedy alespoň to tak
vypadalo z tiskové zprávy zveřejněné den

STŘÍPKY Z KLADENSKÉHO ZASTUPITELSTVA
před volbami. Rozumíme tomu správně, že
výkup všech ubytoven v Kladně je řešením
problému s nepřizpůsobivými občany?
è Dále snížení prostředků na opravu ko-
munikací z 32 na 23 miliónů. Cesty jsou
v Kladně zřejmě ve výborném stavu. In-
vestice do chodníků, komunikací a osvět-
lení jsou na tom podobně. Zřejmě cesta jak
redukovat prašnost z dopravy v Kladně.
Ani na semafory už moc nezbylo.
è O 40 miliónů nižší investice do měst-
ských bytů, které spravuje SBF. To je
městský bytový fond opravdu v tak bez-
vadném stavu, že se nemusí investovat?
è Vzhledem k tomu, že žádné nové pro-
jekty nejsou plánovány, pak nám nějak
uniká, k čemu jsou potřebné urbanistické
a architektonické studie a soutěže za zhru-
ba 1,7 miliónu. Jediné projekty, které sou-
časná radnice zvládla je otevření Sportho-
telu, rekonstrukce ulice Průmyslová, revi-
talitace Podprůhonu a ukončení první eta-
py sanace v průmyslové zóně Kladno-
Dubí. Ale tohle všechno začala minulá
radnice. Ikdyž jeden projekt přece jen asi
bude. A sice kruhový objezd na "Na Ci-
kánce". Ten sice taky navrhovala vloni mi-
nulá radnice, ale návrh nebyl hlasy VPK
schválen. Podle primátora Volfa na tom
loňském návrhu nebyl zakreslen přivaděč
z „Koreje“. Po konstatování ing. Meisnera
(ČSSD), že ty návrhy jsou identické,
ukončil primátor rozpravu s tím, že je ne-
důstojná. Taky způsob diskuse.
è Územní plán jako celek se bude projed-
návat letos v prosinci. O dotaci město údaj-
ně nepřijde. Opozice to však vidí jinak. Aby
se evropské peníze nemusely vracet, tak
musí být územní plán přijat nejpozději do
konce roku 2015. Zastupitelé ale vrátili
územní plán zpět zhotoviteli k dopracování.
Je v něm chyb jako máku. A to i přesto, že
se mu věnuje uvolněný předseda komise
RM pro rozvoj města. Ten zřejmě zapomněl
na časy, kdy kritizoval radnici za netranspa-
rentní přípravu UP, když se neobtěžoval za-
stupitelům na předchozí zasedání zastupitel-
stva dodat k seznamu úprav také vysvětliv-
ky a mapy dotčených pozemků. Těžko chtít
po zastupitelích, aby fundovaně rozhodova-
li na základě neúplných informací. 
è Další bitva se odehrála okolo projektu
společnosti "mandarinka", která hodlá po-
stavit v Podprůhonu bytový komplex. Za-
zněla podnětná připomínka, že jedno par-
kovací místo na jeden byt plánované v pro-
jektu nemusí být dostačující. Primátor pro-
hlásil, že jemu se ten projekt nelíbí, ale že
neexistuje možnost jak to změnit. Pokud
není možné něco změnit a vyjednat lepší
podmínky, tak nechápeme, proč o tom
vlastně zastupitelstvo hlasuje. 
è Jinak se návštěvník zasedání zastupitel-
stva může také dozvědět, že náměstkyně
primátora paní Švábová (ANO) není
schopna odpovědět ani na základní otázky.
K otázce na možné čerpání dotací na zate-
plení paneláků nebo na úpravu zahrad
a hřišť mateřských školek neměla jinou od-
pověď než: "Dejte mi to písemně". Zají-
malo by nás jestli zvládne napsat odpověď
sama anebo bude potřebovat tým pomoc-
níků? Co vlastně na magistrátu dělá?

Petr Soudek

CO NOVÉHO V UNHOŠTI?
Od loňského listopadu se sna-
žíme postupnými kroky plnit,
co jsme vám slíbili. 

Kromě zveřejňování zápisů z rady
a zastupitelstva na webu města najdete
již i všechny smlouvy, které byly v po-
sledních letech uzavřeny. V zápisech
z jednání zastupitelstva snadno zjistíte,
jak naši zastupitelé hlasovali. Jednání
zastupitelstva se konají každé dva měsí-
ce, pravidelně – druhé pondělí v sudých
měsících a vždy od 18 hodin. Nikdo
tedy nemusí složitě termíny hledat, díky
pravidelnosti není narušována výuka ta-
nečního oboru ZUŠ, se kterým zastupi-
telé sdílejí prostor kinosálu. Před kaž-
dým jednáním zastupitelstva jsou pod-
klady pro jednání zveřejněny na webu
města a občané jsou informováni obdob-
ně jako zastupitelé.

Při radě města vznikly nově tři komise
– Komise pro investice, územní pláno-
vání a životní prostředí, Komise pro kul-
turu, sport, školství, volný čas a sociální
oblast a Komise pro lesy. Díky práci čle-
nů těchto komisí se daří připravovat řadu
koncepčních kroků, město šetří finance
a můžeme se setkávat při nejrůznějších
kulturních a sportovních akcích. 

Po celý říjen měli občané možnost sez-
námit se na Václavském náměstí na pa-
nelové prezentaci s prvními výstupy
Koncepce rozvoje města, poté proběhla
diskuze tvůrců s občany. Diskuze s ob-
čany se staly samozřejmostí – před
schvalováním změn č. 2 územního plá-
nu jsme žadatele i ostatní občany sezná-
mili s představou o dalším rozvoji měs-
ta, s problémy, které by přinesla nekoor-
dinovaná výstavba i se zcela základními
principy, jak funguje územní plán. I tyto
aktivity se uskutečňují díky obrovské

práci dobrovolníků/odborníků – tedy
lidí, kterým není osud města lhostejný
a svůj volný čas věnují tomu, aby se
v Unhošti žilo líp.

Několikaleté úsilí našich, tehdy opo-
zičních, zastupitelů o vrácení peněz za
neprovedené práce při stavbě výdejny jí-
del se díky změně na radnici podařilo
zakončit alespoň částečným úspěchem.
Díky mimosoudní dohodě a následnému
soudnímu smíru by mělo města obdržet
cca půl milionu korun. K mimosoudní
dohodě jsme přistoupili z důvodu obtíž-
ného dokazování – od ukončení stavby
uplynulo již pět let.

Možná se vám zdá, že práce pokračují
pomalu a ve městě není vidět moc změn
– bohužel kvalitní projekty v šuplíku ne-
leží a jejich příprava včetně analýzy sou-
časného stavu a přípravy podkladů něja-
kou dobu trvá. O připravovaných akcích
se snažíme informovat, projekty budou
zveřejňovány na webu města.

Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kterým na životě našeho města
záleží a snaží se pomoci.

Iveta Koulová, starostka
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MASOPUST VE SLANÉM

Masopust je krásná tradice a jsme rádi,
že se nám ji podařilo vzkřísit. Jedná se
o svátek hodování a veselí, oslava blíží-
cího se konce zimy. Lidé si v těžkém ob-
dobí, kdy jídla pomalu ubývalo, dopřáli
velkou hostinu při níž dojedli téměř vše,
co zbylo. Pak následoval dlouhý půst, na
jehož konci už mohli přivítat jaro. Dnes,
i přes naše neustálé stížnosti, nemusí na-
prostá většina z nás řešit problémy jako
hlad. Ale je dobré si připomenout, že ta-
kové doby byly.

Masopusty, které jsme pořádali, zača-
ly vždy přivítáním na Masarykově ná-
městí. Šašek a městský konšel uvedly
jednotlivé masky. Mezi tradiční masky
patří smrtka, medvěd s medvědářem
a kobyla. My ve Slaném máme dvě spe-
cifické masky místní – Božku a Karla,
dva obry vyrobené z bambusové kon-
strukce. Poté byla korunována královna
masopustu a konšel jí předal slavnostní
právo.

Poté vyrazil průvod na cestu. V čelu
jela královna na koni a hrála hudba.
Byla v něm řada masek, ať námi vyro-
bených, nebo těch, které přinesli ná-
vštěvníci. Provázeli jej Baráčníci ve
svých klasických krojích a skauti. Jeho
součástí bylo i pojízdné občerstvení,
prodávaly se koláče, jitrnice, prostě kla-
sické masopustní dobroty. V průvodu
bylo několik stovek lidí, táhl se přes celé
centrum města. Během průvodu byla za-
stávka s programem. První rok u divad-

la, kde zazpívali členové Slánské scény.
Druhý rok u hřiště, kde proběhla soutěž
masek.

Konec průvodu byl v minulém roce
u sokolovny ve Slaném, kde si návštěv-
níci mohli vyzkoušet souboj s medvě-
dem a soutěžili o nejkrásnější masku.
V tomto roce se končilo v sokolovně
v Kvíčku, kde byl připraven už pestřejší
program. Byly k vidění břišní tanečnice,
děti soutěžili v řadě her, které pro ně při-
pravili skauti. A i dospělí si mohli za-
soutěžit při zápolení ve žravosti.

V příštím roce plánujeme masopust
pojmout už trochu profesionálněji a po-
řádat jej v širším kolektivu. Byli jsme
mile překvapeni vysokou účastí už
v prvním roce. Druhý rok bylo pak ná-
vštěvníků ještě mnohem více. Doufáme
tedy, že nám bude přát počasí, účast
bude ještě vyšší a že se nám podaří při-
pravit veselý a pestrý program pro malé
i velké. Adam Slabecký

TOP09 ve Slaném pořádá řadu kulturních akcí. Z nich největší
a nejnavštěvovanější byl zatím masopust. Pořádali jsme dva roč-
níky a na příští rok připravujeme další.

AKTUALITY

pokračování ze str. A

Petr Hašek:

V textu se říká, že: Pomoc má byt
směřována pouze k těm, kteří sami vy-
vinou max. úsilí se ze zoufale situace
dostat... - podle mě množství těch, kte-
ří tu snahu vyvinou, bude minimální
a ještě se razantně sníží po tom, co do-
tyční zjisti, že nedostanou nic zadarmo
a tudíž se vrátí ke svému bezstarostné-
mu a asociálnímu způsobu života. Ti,
co zůstanou a úspěšně programem pro-
jdou, by ve finále tuto pomoc ani nepo-
třebovali, protože ukázali dostatečnou
snahu a zodpovědnost, takže jejich za-
členění do společnosti mohlo proběh-
nout i normální, přirozenou cestou. Ve
výsledku tudíž tyto pokusy vůbec ci-
kánský problém k vyřešení neposunou,
protože ti problémoví se vůbec progra-
mu účastnit nebudou, procento účasti
bude tristní. Pomůže se jen několika
málo rodinám, což je sice pozitivní, ale
pro to se to nedělá a nelze to tudíž ani
nazývat "program na integraci Romů"

Petr Bořkovec:

Souhlasím s tvým odhadem, že do
programu se zpočátku zapojí málo lidí.
Není pravda, že začlenění těch, kteří
jsou připraveni sami vyvinout maxi-
mální úsilí, může proběhnout normální
přirozenou cestou. Normální cestou jim
nikdo nepronajme byt ani nedá práci.
Pokud budeme úspěšní se zapojením
několika rodin, bude to příklad pro
ostatní, že to jde a zapojí se další. Ten
vzor zatím chybí, zejména dětem. Ten
úkol není na rok, ale na generace. Jde
o to ten proces integrace nastartovat.

Petr Hašek:

V otázce zaměstnanosti se zdůrazňuje
pomoc a vstřícnost ze strany zaměstna-
vatelů... - jsem zaměstnavatel a nikdy
už nezaměstnám cikána. Moje zkuše-
nosti jsou stoprocentně negativní a já
nehodlám ohrožovat moji podnikatels-
kou existenci zaměstnáváním lidi s aso-
ciálním přístupem skoro ke všemu. Nu-
lová zodpovědnost, nulová spolehlivost
a tak bych mohl pokračovat několik
dalších řádek. Zaměstnavatel nese ob-
rovskou odpovědnost nejenom za sebe,
ale i za svoje zaměstnance a musí mini-
malizovat jakákoliv, byť i teoretická ri-
zika, která můžou ohrozit jeho podni-
kání. Zaměstnáni cikána je skoro jisto-
ta problému, takže každý zodpovědný
podnikatel a hospodář se tomu oblou-
kem vyhne.

Petr Bořkovec:

Ano, takovou zkušenost a takový po-
stoj má mnoho podnikatelů. Tím vlast-
ně vyvracíš tvojí myšlenku z prvního
odstavce, že ti kteří se snaží, žádnou
pomoc nepotřebují. To je právě důvod,
proč je potřeba těm, kteří se chtějí
opravdu začlenit, pomoct. V tom má
sehrát roli koncept trojstupňového pro-
stupného bydlení a koncept prostupné-
ho zaměstnání. Oba ty systémy musí
být prostupné obousměrně. Kdo plní
podmínky, postupuje na cestě integra-
ce dál, kdo ne, je z programu vyloučen.
Ten systém zároveň snižuje rizika pro
majitele bytu, sousedy, podnikatele.

Petr Hašek:

Jak si představuješ prostupné zaměst-
návání v praxi? Zaměstnavatel nemůže
jít stylem "pokus-omyl". To by s nim
např. klient velice rychle vyběhl. Tady
moc moznosti nevidím. Jen snad ty tzv.
veřejně-prospěšné práce, což ale není
parketa podnikatelů-zaměstnavatelů,
ale státu popř. mest a obcí, i když i tady
bych třeba z pozice daňového poplatní-
ka mel také velký problém s nějakým
pokusným zaměstnáváním. Vyhazovat
peníze by si neměl dovolit nikdo. A je
jedno, jakou má obchodněprávní sub-
jektivitu nebo kdo ho financuje.

Petr Bořkovec:

Souhlasím, že je třeba efektivně hos-
podařit s penězi daňových poplatníků.
Otázka je, co nás vyjde dráž. Platit do-
nekonečna sociální dávky, nebo inves-
tovat do integrace sociálně vylouče-
ných. Přijmout sociálně vyloučeného
Roma do zaměstnání, tak jak jsi to
udělal ty, s velkou pravděpodobností
nedopadne dobře, protože on prostě
nemá kompetenci zastávat normální
pracovní místo. V systému prostupné-
ho zaměstnání by takový člověk ne-
jprve pracoval 3 měsíce na zkoušku ve
veřejné službě nebo v dobrovolnické
službě. Pak 6 až 12 měsíců by byl za-
řazen do veřejně prospěšných prací,
nebo na tzv. společensky účelné pra-
covní místo nebo na tzv. dotované pra-
covní místo. Dalších dvanáct měsíců
by pracoval v sociálním podniku. Po
celou tu dobu probíhá též sociální prá-
ce s klientem a jeho rodinou. Ve všech
těch stupních by musel obstát, aby te-
prve dostal normální pracovní místo na
volném trhu práce, třeba ve tvé firmě.
A i tam by po dobu 6 až 8 týdnů byla
poskytována po dohodě klienta a za-
městnavatele pracovní asistence, tzn.
např. přítomnost sociálního pracovníka
přímo na pracovišti v dohodnutých in-
tervalech. A po 6 měsíců probíhá eva-
luace, zda se klient nevrací do eviden-
ce Úřadu práce, což je podklad pro
hodnocení sociálního podniku, ze kte-
rého ten pracovník k tobě přišel.

Viz. Agentura pro sociální začleňová-
ní
• Prostupné zaměstnávání – metodika
• Prostupné zaměstnávání – manuál

dobrých praxí 
http://www.socialni-zaclenovani.cz/
metodiky-a-manualy-dobre-praxe

Petr Hašek:

V otázce školství text prosazuje za-
členění cikánských žáků do normál-
ních škol, tolerance ze strany rodičů
a školy - jsem rodič a vždy udělám
všechno pro to, aby moje dítě chodilo
do třídy nebo nejlépe do školy, kde se
žádné cikánské dítě nebude vyskyto-
vat. Sám jsem do školy s cikány chodil
a jen jejich přítomnost markantní způ-
sobem ovlivňovala atmosféru a úroveň
výuky ve škole. Jejich asociální chová-
ní vzbuzovalo v ostatních žácích spíše
strach a v žádném případě nemohlo
pozitivně ovlivnit jejich integraci.
Dlužno podotknout, že tato moje osob-
ní zkušenost vznikla v osmdesátých le-

tech, přičemž tehdejší pravidla byla
daleko přísnější a jejich vymáhání bylo
razantně represivnější, než je ve ško-
lách v dnešní době. Raději nedomý-
šlím, co se muže dít ve školách s po-
dobnou skladbou žactva dnes, kdy ze
strany cikánů jsou podobná pravidla
absolutně přehlížena a k smíchu, po-
kud je vůbec znají.

Petr Bořkovec:

Mám zkušenost s romskými dětmi ze
zvláštních i z normálních škol. Rozdíl
jejich znalostí je propastný. Zvláštní,
dnes praktické školy, vychovávají jen
další generace nezaměstnatelných.
Chápu ovšem tvůj strach z toho, že by
tvoje děti chodily do třídy s nezvlada-
telnými romskými dětmi. A nejen
s romskými, českých grázlů je také
dost. A jeden darebák ve třídě dokáže
dnes otrávit život učiteli i čtyřiceti dě-
tem. A učitel je dost bezbranný. Moje
představa je, že v každém okrese by-
chom měli mít jednu školu, kde by byla
pro každý ročník jedna třída pro ne-
zvladatelné děti. Tam by škola takové-
ho žáka poslala napřed třeba na měsíc,
kdyby to nepomohlo, tak na rok nebo
i na stálo. Učitel prostě nesmí být bez-
branný.

Petr Hašek:

Shrnu-li to: jsem velice skepticky
k současným snahám o integraci ciká-
nů. Snahy o jejich začlenění do společ-
nosti probíhají několik set let a v pod-
statě s nulovým výsledkem. Bohužel
asi nejpozitivnější vliv na jejich "fun-
gování" ve společnosti mely totalitní
režimy, které jim striktně nařizovaly,
co mají a nemají dělat a pokud se z tě-
chto mantinelů vybočilo, stát velice ra-
zantně represivně zasáhl. Podle mě ci-
kánská mentalita není dostatečně vy-
spělá na demokratický nebo podobný
svobodný režim a toto etnikum (a neje-
nom toto) se prostě rovnocennému ži-
votu v podobné společnosti nemůže
naučit.

Petr Bořkovec:

Naprosto stejná argumentace zazníva-
la ne před tak dlouhou dobou v Ameri-
ce. Dnes je ta země plná černošských
lékařů, vysokoškoláků, politiků. Právě
proto, že převážily názory zcela opač-
né. Já rozhodně nepopírám, že jsou
s Romy veliké problémy. Ale to je prá-
vě důvod pro to, abychom s tím něco
dělali.

Výbor místní organizace Kladno přijal prohlášení o integraci
Romů, celý text zde: http://www.top09kladno.cz/clanek10.html

V tomto textu Vám chceme zprostředkovat debatu dvou našich
členů k tomuto prohlášení. Petr Hašek podniká v oblasti bezpe-
čnosti a Petr Bořkovec působil jako skautský vedoucí romské
mládeže a problematikou se dlouhodobě zabývá.

INTEGRACE ROMŮ
pravděpodobně nijak urychlen. In-
formace o případné realizaci není
možné na stránkách města nalézt. 

Chtěl bych proto vyzvat zastupite-
le a radu města aby více podporova-
li dlouhodobější projekty přesahují-
cí jedno volební období. Moderniza-
ce železniční tratě ani silniční pro-
pojení R6-R7 v jistě tomto voleb-
ním období nebudou ani zahájeny,
ale mají dlouhodobý vliv na rozvoj
města a život jejich občanů, kteří by
měli o stavu příprav být informová-
ni. Jaroslav Zítek


