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POHODOVÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019



Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Vánoce a vánoční svátky jsou časem radosti, darů a klidu. Doba, kdy 

myslíme na své nejbližší, navštěvujeme příbuzné. Možná se vám bude 
právě v tomto čase hodit náš recept na výbornou rybí polévku. 

Víte, jak proběhlo Rudenské posvícení? Byli jsme tam. Najděte si 
i nyní čas na kulturní vyžití. Zajděte si na vánoční koncert, rock či na 
vážnou hudbu… Nebo na jazz! Právě takovou inspiraci přináší vánoční 
speciál Rudenského objektivu.

Víte, že můžete obdarovat město, které máte rádi a ve kterém žijete? 
Co třeba novým fotbalovým hřištěm či dokonce kompletním měst-
ským centrem se službami, úřady a kulturním zázemím s podzemním parkovištěm? Rozhodně 
však nepůjde o vánoční dar v klasickém smyslu slova. Chceme totiž pro Rudnou zorganizovat 
architektonickou soutěž, kde i vaše náměty mohou být urbanistickým darem našemu městu na 
další století. Můžeme zde vybudovat kulturně-společenské centrum, na které budeme všichni 
pyšní. A tím bychom se už mohli dostat přímo k novoročním předsevzetím… 

Dnes ale ještě zpomalme a užijme si Vánoce! Třeba výletem do Muzea betlémů na Karlštejně. 
A pojďme vstoupit společně tou správnou nohou do nového roku. 

Pevné zdraví a hodně štěstí všem!

Ing. Martin Viktora, MBA
šéfredaktor časopisu Rudenský objektiv
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Úvodní slovo šéfredaktora
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EDITORIAL

Základní ceník inzerce 
v časopisu Rudenský objektiv

Pro občany, spolky a neziskové organizace poskytujeme pro propagaci 
jejich neziskových aktivit slevu 50% celoročně! 

Kalkulace ceny a základních formátů:
1/2 strany uvnitř ........................ 1500 Kč
1/1 strana uvnitř ........................ 2500 Kč
4. strana obálky (záda) 1/1 ........ 3500 Kč

AKce: SLeVA 50% NA iNZeRci !!!
(nabídka je časově omezena)

1/1
148 x 210 mm
+ 3 mm spad

1/2 uvnitř
128 x 84 mm
zrcadlo
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UDÁLOSTI Z MĚSTA POHLEDEM RUDENSKÉHO OBJEKTIVU

Druhý listopadový víkend se u nás ve 
městě uskutečnilo Rudenské posvícení 
a nutno podotknout, že se vydařilo. Po-

časí v tuto dobu může být všelijaké, ale i to nako-
nec přálo všem účastníkům. Pouťové atrakce byly 

na lokální poměry velmi slušné. Autodrom bavil 
lidi všech věkových kategorií. Houpací loď budila 
respekt a při plném rozhoupání měl člověk pocit, 
že musí každou chvíli odletět do nebe. Pouť bez 
střelnice snad ani nemůže existovat. Přestože jsme 
se synem neměli dobrou mušku, dvě růže jsme si 
nakonec odnesli.

Kromě kolotočů se návštěvníci mohli zúčastnit 
ukázek ze zásahů našich hasičů. Děti asi nejvíce 
bavilo hašení požáru různými druhy hasících látek 
a vše vyvrcholilo komentovaným zásahem u bou-
račky s vystříháváním zraněného z vraku vozu. 

Rudenské posvícení
Na zahradě za hasičárnou bylo možné i zevnitř 

prozkoumat vystavené hasičské vozy, od dřevě-
ného kočáru až po moderní zásahový vůz. Naše 
hasičská jednotka je co do vybavení určitě jednou 
z nejvýznamnějších v blízkém okolí. Nová Tatra 
zakoupená v roce 2017 je srovnatelná s nejmo-
dernější vojenskou technikou naší armády. Pokud 
bych ale vzal v úvahu pouze design, vybral bych si 
starší dámu se jménem CAS 32 Tatra 148. Její oblé 
tvary jsou nezaměnitelné a pro naší generaci, která 
si s tímto vozem hrála na pískovištích, je to srdeční 
záležitost. 

Výstava fotografií uvnitř hasičárny mapovala 
zásahy jednotky v průběhu dlouhé historie, což 
bylo velmi zajímavé. Bohužel výstava ukazovala i na 
trend poslední doby, a to jsou čím dál častější zásahy 
na blízké dálnici D5. Doufejme, že se někdy podaří 
prosadit snížení rychlosti na úseku D5 v okolí Rud-
né, které by snížilo hluk z dálnice a zajistilo větší 
bezpečnost na tomto úseku. Dlouhodobě je tato si-
tuace neúnosná a doufejme, že to pochopí i přísluš-
né orgány, které o tom budou rozhodovat. Věřím, 
že zastupitelstvo vyvine společně maximální úsilí 
k prosazení bezpečnostních opatření, jak je běžné 
v okolních státech poblíž metropolí. 

V hasičárně probíhal také výcvik první pomo-
ci. Jeden z předvádějících hasičů si shodou náhod 
vyzkoušel i reálnou záchranu. Při předvádění 
první pomoci byl náhle odvolán ke skutečnému 
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UDÁLOSTI Z MĚSTA POHLEDEM RUDENSKÉHO OBJEKTIVU

případu, kdy zkolaboval návštěvník při koncertě. 
Hasiči nám neplánovaně předvedli opravdovou 
záchranářskou akci, při které obstáli a nakonec vše 
dobře dopadlo.

Zlatým hřebem sobotního večera bylo hudební 
vystoupení skupiny Next Band, která ukázala, že 
není lacinou zábavovou kapelou, a že umí zahrát 
vše napříč hudebními žánry na velmi dobré úrov-
ni.  Kromě obvyklých rockových a popových šlág-
rů se kapela nebála zabrousit i do složitějších vod 
v podání písní od Pink Floyd nebo zpěvačky Sade, 
což mi udělalo osobně velkou radost. Klobouk 
dolu patří i za interpretaci současných hitů, jako 
jsou Uptown Funk Bruno Marse nebo Nafrněná 
Barbory Polákové. 

Kdo se přišel podívat na podzimní posvícení, 
určitě nelitoval, a mohl se také dozvědět, že v Rudné 
máme malý pivovar. Ale o tom třeba v dalším čísle 
našeho časopisu. Více podobných lokálních výrob-
ců a prodejců celé akci do budoucna jen prospěje.

Všem hasičům a lidem, kteří se na organizaci 
podíleli, patří velký dík za velmi dobře zorganizo-
vanou akci.

Cyril Tůma

Kamerový systém v Rudné?
V zákulisí se již nějaký rok diskutu-
je možnost zavedení kamerového 
systému do ulic města. Zůstává ze-

jména otázkou, jaký typ kamerového systému 
nainstalovat. Zda by měl hlídat náš majetek 
a bezpečnost, nebo spíše usměrňovat dopravu. 

Proto jsme již v průběhu listopadu odstar-
tovali na našem Facebooku anketu, ve které se 
každý z vás může k tomuto tématu vyjádřit. 

Zatím se lidé v anketě přiklánějí spíše 
k instalaci kamer na ochranu majetku. Chce-
te skutečně platit za instalaci kamerových 
systémů do našich ulic? Kam byste je osadi-
li? Hlasujte i vy, nebo pošlete svůj názor na:  
info@rudnaprozivot.cz

Naše anketa na facebooku
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VĚCI VEŘEJNÉ - KRITIKA, POLEMIKA, DISKUZE

Povolební vývoj v Rudné
Máme 3 měsíce po komunálních volbách, které významně změnily rozložení 
místního zastupitelstva. V čem? Město má konečně v zastupitelstvu konstruktiv-
ní opozici v podobě 3 zastupitelů Rudná pro život 2013.  Pokud se někdo domní-

val (zejména vládnoucí zastupitelé v čele s panem starostou), že to o čem mluvíme a na co 
se ptáme 5 let, skončí naší účastí v zastupitelstvu, tak je a nadále bude asi zklamán. Mlčet 
a souhlasně přikyvovat všemu totiž není náplní kvalitní opoziční práce. 

Bude levnější voda? Uvidíme…
Ještě před ustavujícím zastupitelstvem 

jsme vyrazili na Technické služby Rudná a.s. 
a požadovali podklady pro výpočet vodného 
a stočného.  To, že jsme žádné informace ne-
dostali, nás ani nepřekvapilo (více v samostat-
ném článku). Rovněž nás následně nepřekva-
pilo, že obsah veřejných jednání zastupitelstva 
se věnuje věcem, které obyčejného člověka 
nezajímají, a proto na veřejná zasedání nikdo 
nechodí.

A tak jsme iniciovali změny…
Do jednacích řádů prosazujeme nová usta-

novení posilující roli Kontrolního a Finanč-
ního výboru tak, aby se daly lépe kontrolovat 
obchodní společnosti města. Navrhli jsme 
a pomohli prosadit vznik 
Výboru pro dopravu, od 
kterého očekáváme iniciaci 
konečně koncepčního řešení tragické doprav-
ní situace města, zejména přípravu výstavby 
obchvatu a realizaci páteřních cyklostezek a to 
vše ještě v tomto volebním období.

Jste překvapeni, že nikdo z našich lidí 
není v žádném z výborů? 

My rozhodně nejsme. Odmítli jsme totiž 
handlovat s tím, že přesvědčíme spolek Rud-
ná pro život z.s., aby stáhl žalobu na Tech-
nické služby Rudná a.s. ve věci porušení tis-
kového zákona během předvolební kampaně 
výměnou za místa ve výborech! Časopis vydá-

vaný za veřejné peníze, nemůže být zneužíván 
starostou a vládnoucí stranou ke své sebepro-
pagaci! Ve Strakonicích soud dokonce rozhodl 
o neplatnosti voleb. Uvidíme, jaký rozsudek 
padne v případě časopisu Život v Rudné. My 
se „koupit“ ale vážně nedáme…

Jsou tři zastupitelé hodně či málo? 
Není to málo. Máme právo se ptát a blíže 

kontrolovat chod i efektivní hospodaření měs-
ta. Stačí dva další hlasy a můžeme rovněž svo-
lat mimořádná zasedání zastupitelstva k nej-
různějším tématům.

První výsledky
Vznesli jsme například požadavek na in-

formace o výstavbě školy přímo od stavební-
ho dozoru. Výsledek? Zastu-
pitelé budou informováni na 
každém zastupitelstvu. 

Na pracovním jednání o rozpočtu jsme 
odmítli výstavbu Domu služeb bez zadání ur-
banistické  studie komplexního rozvoje měst-
ského centra. Výsledek? Byli jsme vyzváni 
k přípravě podkladů pro vyhlášení architek-
tonické soutěže. Předložíme vše na lednovém 
zastupitelstvu a věříme, že vyhlášení soutěže 
podpoří i většina ostatních zastupitelů. 

Rovněž chceme znát podrobnosti hospoda-
ření TSR. Výsledek? Příslib, že veškeré podklady 
pro technický audit bude poskytnut zastupitelům. 

KOMeNTÁŘ
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VĚCI VEŘEJNÉ - KRITIKA, POLEMIKA, DISKUZE

chcete skutečně Rudnou krásnější? 
co pro to můžete udělat?

Nejdůležitější je komunikace mezi zastupi-
telem a voličem. Fráze? Tak to ani náhodou. 
Je to o zpětné vazbě o dění ve městě, podnětu 
něco vylepšit či pomoci vyřešit. Žádný zastu-
pitel nemůže být všude a o všem vědět. Po-
třebuje zpětnou vazbu nejen od svých voličů. 
Ať už jste podnikatel, student nebo důchodce. 
Ideální forma? Zaslat email na konkrétního 
zastupitele, který váš podnět může dokonce 
prosadit jako samostatný bod jednání zastupi-
telstva. Případně se zúčastněte veřejných zase-
dání osobně. A na ty Vás srdečně zveme. 

Pokud máte zájem o objektivní informace, 
pak je nehledejte v jednom zdroji, ani nepo-
slouchejte co „jedna paní povídala“. Přihlašte  
se k odběru novinek na webu Rudná pro 
život. Zde se dozvíte názory opozice, vše o dění 
v zákulisí zastupitelstva a pohled z druhé stra-
ny barikády. Neváhejte se přímo ptát na to, co 
vás zajímá, nebo jak se věci skutečně mají těch, 
kterých se to týká.

Radek Prokop, zastupitel města Rudná
email: prokop@mestorudna.cz

Připravujeme 
JARNí OBJeKTiV 

 Rudná v novém roce 2019
 Rozhovor s osobností
 Lednové zasedání zastupitelstva
 Město mrtvých duší

Rudenský objektiv č. 3
stručně z obsahu: 

 Tip na výlet
 Chrustenická šachta

 Má být neděle dnem klidu? 
 zeptali jsme se občanů

 Koho navrhnete na starostu?
 ptáme se všech volebních lídrů

 Hořelické posvícení
 stylové zakončení prázdnin

 Jak se plní volební sliby?
 co se jinde nedočtete

 Nová rudenská měna?
 nápady nositele Nobelovy ceny

Všechna čísla časopisu ke stažení na:
rudnaprozivot.cz/objektiv

Časopis

ZDARMA
ke stažení

!!!
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RUDENSKÝ OBJEKTIV PŘINÁŠÍ PÁR SLOV O... POJIŠTĚNÍ

Jak to tedy ve skutečnosti je? 
Obejdeme se bez pojištění? 
Povinné ručení je povinné

Pojištění známe prvotně v souvislosti s našimi 
auty, jejich odpovědností z provozu dopravních pro-
středků – povinným ručením. Jde doslova o povinné 
pojištění a vyhýbat se jeho placení se neobejde bez 
následků. Kromě pojistného budou vymáhány ještě 
další zákonné sankce. O významu povinného ručení 
snad nepochybuje nikdo.
Nepovinné ale důležité: 
pojištění nemovitosti a domácnosti

Pojištění domů, bytových jednotek, víkendových 
stavení, zahradní architektury, pojištění domácnosti, 
pojištění podnikatelského majetku je tzv. pojištěním 
škodovým. Škodové pojištění neznamená investici 
v pravém slova smyslu. To, co zaplatíme, se nám ne-
musí nutně vrátit. Marně tedy budeme po pojišťovně 
žádat, aby nám proplatila škodu, na kterou nemáme 
nárok, která nebyla smlouvou pojištěna jen proto, že 
jsme přeci po všechny roky poctivě platili pojistné. 

Pojištění je totiž finanční službou, která je založena 
na principu solidarity, kdy uhrazené platby pojištěných 
klientů – tzv. pojistné – se shromažďují u pojišťovny, 
vytváří jakýsi fond nebo zdroj pro případ odškodně-
ní náhlých a nahodilých škodních události. Štastný 
ten, koho taková událost nepotká a ještě šťastnější ten, 
koho potká a je dobře pojištěn. Díky pojištění se může 
- a to bez přehánění - zachránit před finančním kolap-
sem svým, celé rodiny nebo podnikání. 
Na co si dát pozor?

Pravdou je, že pojistné smlouvy jsou smlouvy 
jako jakékoli jiné. I při jejich uzavírání si musíme dát 
přiměřený pozor a střežit svá práva. Ačkoli jako spo-
třebitelé jsme zákonem více chráněni než pojišťovna 
v pozici odborníka. Nač si dát pozor? Číst pojistné 
podmínky, kterými se pojistná smlouva řídí, ptát se 
pojišťovacího zprostředkovatele, nechat si v klidu 

vysvětlit obsah pojistného produktu a jeho odpovědi 
a své požadavky nechat zapsat do záznamu z jednání, 
který je pak součástí smluvní dokumentace. 
Pojištění domácnosti vs. pojištění 
nemovitosti. Jaký je mezi nimi rozdíl?

 Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti 
jsou dvě různá pojištění. Pojištění domácnosti chrání 
před poškození nebo zničením zpravidla movitého 
vybavení domácnosti. Zjednodušeně: co lze z bytu 
vystěhovat, co není pevnou součástí budovy. Kromě 
toho např. malby, tapety jsou předmětem pojištění 
domácnosti. Věci v domácnosti se pojišťují proti po-
škození, zničení nebo krádeži. Ve vztahu k posledně 
jmenovanému je nutno zkontrolovat nebo vylepšit 
zabepečení bytu. Pozor, právě to pojistné podmínky 
důkladně řeší.  Do domácnosti patří i vedlejší prosto-
ry, např. sklepy, balkóny a v nich uložené věci. 

Naproti tomu pojištění nemovitosti nebo pojištění 
bytové jednotky je pojištěním stavby a součástí stavby. 
Pojištění slouží pro rizika živelní, kdy nám na domku 
zaškodí např. požár, voda, vichřice, blesk, krupobití.

Co je společné pro oba typy pojištění, jak domác-
nosti tak nemovitosti, je správně si stanovit pojistnou 
částku. Pojistná částka je hodnota, do které maximál-
ně bude pojišťovna plnit. Tato částka má odpovídat 
skutečné hodnotě pojišťovaného majetku, nesmí být 
výrazně vyšší. Platili bychom zbytečně vyšší pojistné 
a není dobře, pokud bychom ztrojnásobili hodnotu 
našeho domku. Při jeho zničení by pojistné plnění 
stejně dosáhlo maximálně výše odhadní ceny.

Nižší stanovená pojistná částka, známá jako 
podpojištění, je snad ještě horší situace. V případě 
jakékoli škody by vlastník dostal méně, než je aktu-
ální hodnota nemovitosti nebo hodnota škody na 
ní. Pojišťovna by tzv. krátila pojistné plnění. Pojist-
nou částku je velmi důležité zkontrolovat u pojist-
ných smluv, které byly uzavřeny před mnoha lety 
a mezitím jste svou nemovitost vylepšili, rekonstru-
ovali, přistavěli nebo jakkoli jinak zhodnotili.

V Česku - podobně jako i v dalších zemích - není důvěra v pojištění stoprocentní. Komu 
se chce vydávat ročně někdy i poměrně vysoké částky, když se „to nevrací“? A hlavně, 
když se nám tzv. „nemůže nic stát“? Pojištění pak často není naší finanční prioritou.
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FAKTA, INFORMACE, NÁZORY, ZPRÁVY, ZAJÍMAVOSTI

Jak bude vypadat centrum Rudné?

ARchiTeKTONicKÁ SOUTěž: 
cO OD Ní OČeKÁVAT?

Zejména komplexní řešení rozvoje cent-
ra města s výhledem na desítky let. To by mělo 
ukončit nahodilé investice a umožnit vznik cen-
trálního vnitrobloku s podzemním parkovacím 
stáním pro automobily. Se zadáním parametrů by 
měli pomoci občané i jednotliví zastupitelé. 

Nelze se spokojit se současným stavem 
a říkat si, že lepší řešení neexistuje, když 
jsme se o něj ani nepokusili. Umíme napří-
klad odhadnout, jakou rychlostí se město bude 
rozvíjet, jaká bude skladba obyvatel za 10 či 
více let a díky tomu se dá rovněž odhadnout, 
jaké potřeby obyvatel města vyvstanou. Řešení 
by mělo přinést i postupné zklidňování dopra-
vy v dané lokalitě.

Tak přesně na tuto otázku by 
měla odpovědět námi připra-
vovaná architektonická soutěž, 

kterou jsme nejen našim voličům slibo-
vali. Budeme navrhovat vyčlenění peněz 
pro její uskutečnění již v příštím roce.

chceMe DěLAT 
RUDNOU fUNKČNí A KRÁSNOU

Místo s veřejným prostranstvím, kde mimo 
dopravu můžeme v klidu stavět  vánoční strom, 
májku či organizovat divadelní vystoupení 
a trhy, s úřady, obchody, službami včetně lékařů, 
s byty či kancelářemi s dostatečným podzem-
ním parkováním a přímým vstupem od vlakové 
stanice Rudná - zastávka? To vše ve stínu vzrost-
lých stromů a keřů. Uvidíme, s jakými nápady 
jednotliví soutěžící přijdou. Soutěž by měla 
zastřešovat ČKA – Česká komora architektů 
(www.cka.cz/cs/souteze). 

KDO Se Může ZAPOJiT?
Do soutěže se může zapojit de facto každý. 

Tři nejlepší projekty budou věcně odměněny 
a vítězný projekt by se měl stát závaznou studií, 
o jejíž realizaci se bude v řádu desítek let snažit 
každé zastupitelstvo. Se zadáním může pomoci 
i každý z vás. 

Registrujte se na našich webových strán-
kách k odběru novinek, nebo pište, co by 
mohlo v centru Rudné vzniknout na náš 
email: info@rudnaprozivot.cz

Těšíme se i na vaše nápady
RpŽ
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A) RENOVaCE 
Proběhla na ruinách bývalého sportovního are-
álu, který byl po Sametové revoluci podivně ma-
jetkově přerozdělen. Fotbalový klub neměl pe-
níze ani na rozvoj a horko těžko získával peníze 
na provoz stávajícího areálu. Přesto dokázal něco 
nevídaného. Připravit a realizovat projekt na re-
novaci stávajícího travnatého hřiště a výstavbu 
dvou nových hřišť (1x umělý povrch, 1x travna-
tý) za 27 milionů korun. K dotaci od Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy za 16,5 milionu, 
chybělo zajistit ještě dalších 10,5 milionu.  A po-
vedlo se. Přes 2 miliony korun se povedlo získat 
jen z veřejné sbírky od 400 dárců, zejména od 
rodičů zde sportujících dětí (klub má přibližně 
120 žáčků a dorostenců). Zbytek pokrylo město 
a kluby samotné prostřednictvím svých členů. 

B) VÝMěNA JeDNOhO STARéhO hŘi-
ŠTě ZA NOVé ZÁZeMí S TRiBUNOU 
A DVě NOVÁ TRAVNATÁ hŘiŠTě 
Město potřebovalo realizovat záměr – výstavbu 
tramvajové točny – na místě fotbalového klubu. 
Co s tím? Samozřejmě se fotbalistům nikam 

Nové fotbalové hřiště pro Rudnou? 
Proč ne! přesunovat nechtělo. Zlom nastal až s nabíd-

kou města na kompletní zafinancování nového 
areálu v jiné lokalitě. Na místo jednoho starého 
hřiště, vznikly dvě nová hřiště včetně zavlažová-
ní s moderním zázemím. Navíc v lokalitě, která 
umožňovala vybudování vlastního zdroje vody, 
který je pro ekonomiku provozu klubu nejzásad-
nější. Přesun financovalo město. Dvě hřiště nově 
umožňují aktivní pronájem a vlastní zdroj vody 
znamená roční úsporu 300 tisíc korun na pro-
vozních nákladech. Nyní klub uvažuje i o zakrytí 
jednoho z hřišť a jeho celoročním provozu. 

To jsou pouze dva příklady z posledního 
roku, kde město pomohlo významně rozvoji 
sportu. Pojďme si společně přát, aby podobnou 
pomoc místním spolkům (nejen fotbalovému) 
dala v budoucnu i Rudná. 

Radek Prokop

Odkaz na stránky SK Petřín Plzeň - Společně za naším snem: 
www.skpetrinplzen.cz/clanky/aktuality/spolecne-za-nasim-snem.html
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Za poslední dva roky jsem byl 
vzdáleným i bližším účastníkem 
dvou velkých projektů renovace 

a přesunu fotbalového hřiště. Pokaždé, 
když projíždím Karlovotýnskou ulicí, si ří-
kám, zda by něco podobného nešlo usku-
tečnit i v Rudné. O čem, že je řeč? O pod-
poře sportu a rozvoji města v jednom… 
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KOMUNÁLNí VOLBy RUDNÁ 2014–2018
Volební výsledky

Jak dopadly letošní komunální volby v Rudné a co nám krátkodobě přinesly? Ne-
gativní kampaň proti Rudná pro život 2013 přivedla voliče k volbám, tradiční 
strany ztratily. Starostovo uskupení NK Rudná však získalo v zastupitelstvu ab-

solutní většinu. Orgány města tak zůstaly bez zásadních změn. Rudná však získala v RpŽ 
2013 konečně konstruktivní opozici, která se aktivně ujala své role.

Volební strana Výsledek 2018 (2014) Počet zastupitelů 2018 (2014)
Nezávislí kandidáti Rudná 45,7 % (45,8 %) 8 (7) 
Rudná pro život 2013 19,8 % (-) 3 (-) 
Sdružení pro rozvoj Rudné 16,0 % (21,8 %) 2 (3) 
Žijeme Rudnou (ANO)* 9,9 % (13,3 %) 1 (2) 
ODS 7,3 % (13,3 %) 1 (2) 
ČSSD 1,3 % (5,8 %) 0 (1) 

Volební účast 52,6 % (45,5 %)

ZAJíMAVOST A STŘíPKy V ČíSLech

 Ve srovnání s volbami v roce 2014 byla letos 
volební účast významně vyšší. Přivedla negativní 
kampaň, kterou proti volebnímu nováčkovi Rudná 
pro život 2013 vedly stávající strany, voliče k vol-
bám? Vypadá to, že ano.

 Všechny historické volební strany si proti mi-
nulým volbám v procentním výsledku pohoršily. 
Sdružení pro rozvoj Rudné, Žijeme Rudnou (dříve 
zastupitelé za ANO*), ODS i ČSSD ztratily po jed-
nom mandátu. To pro ČSSD znamenalo konec pů-
sobení v zastupitelstvu města Rudná. 

 Přestože starostovi Nezávislí kandidáti Rudná 
získali oproti roku 2014 procentuálně horší výsle-
dek, díky přepočtu hlasů na mandáty naopak získa-
li jednoho zastupitele navíc – s osmi zastupiteli má 
starosta aktuálně v zastupitelstvu absolutní většinu.

 Přestože se na druhém místě v procentech hla-
sů i v počtu získaných mandátů umístilo uskupení 
Rudná pro život 2013, hlasovací mašinerie staros-
ty nedovolila získat RpŽ 2013 žádné místo ve vý-

borech města. Ukázalo se, že starosta svou volební 
většinu hned po volbách využil k omezení kontrol-
ní funkce opozice. Do výborů města byli navoleni 
naopak zástupci ŽR a ODS, jejichž volební výsledek 
ani v součtu nedosahuje výsledku RpŽ 2013. 

 Pětičlenná Rada města zůstává beze změn: za NK 
Rudná L. Kocman, R. Pitrák, P. Vlček, za SpRR oba 
zvolení zastupitelé J. Dejm a P. Seidl

 Přestože se kontrolní výbor pár let ani nesešel, 
jeho předsedou byl zvolen opět P. Fišer. Dalšími čle-
ny jsou L. Šoch (ŽR) a J. Sýkora (ODS). Složení fi-
nančního výboru se nemění: J. Pražák (předseda), G. 
Kovács a Z. Kratochvílová

 Na náš návrh vznikl také výbor pro dopravu, nic-
méně ani v něm jsme nezískali žádné místo. Předse-
dou výboru byl zvolen G. Kovács, členy L. Šoch (ŽR) 
a I. Sedlačík (SpRR)

* Strana Žijeme Rudnou kandidovala letos formálně 
poprvé, na její kandidátce však byli přítomni dva za-
stupitelé za Hnutí ANO. Za účelem porovnání výsled-
ků voleb 2014 a 2018 uvádíme Hnutí ANO v závorce

KOMeNTÁŘ
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Píseň o vodě na pokračování…
Léto je pryč, Vánoce za dveřmi, a tak bychom vás rádi informovali, co je nového ve věci 
předraženého vodného a stočného v Rudné. Několikrát jsme si od pana starosty vyslech-
li, že výše ceny vodného je zcela obvyklá a máme trochu vyšší pouze stočné. Pro nás je 

vodné a stočné dohromady jednoduše cena vody, a ta je v Rudné opravdu velmi vysoká. Pře-
svědčit se můžete na cenové mapě vody pro rok 2018 na odkazu níže, kde jsou vybraná města v ČR. 
Stačí si kliknout na oranžové body na mapě a zjistíte, že máme opravdu jednu z nejvyšších cen vody. 

cena vody je v pořádku? Tak určitě…
Podle pana starosty a předsedy představenstva 

TSR v jedné osobě je vše v nejlepším pořádku 
a v oblasti ceny vody není třeba podnikat žádné 
kroky. Cena je přiměřená a prý by měla být i vyš-
ší, aby se s vodou šetřilo! Šetření vodou je jistě na 
místě, protože její zásoby citelně klesají. Dnes běží 
například dotační programy na zadržování dešťové 
vody pomocí retenčních nádrží. Určitě bychom se 
tímto programem měli zabývat nejen v domácnos-
tech, ale i na úrovni města. Argument, že předra-
žená voda je správný nástroj ke snižování spotře-
by, je výsměch všem občanům Rudné. 
Neřeknu, nevím, neřeším…

Již před volbami a nyní i jako zastupitelé se sna-
žíme získat detailní podklady ke kalkulaci vodného 
a stočného, abychom zanalyzovali, co skutečně stojí 
za výrazně dražší cenou vody v Rudné. Teprve pak 
jsme schopni navrhnout opatření vedoucí k jejímu 
snížení. Povinně zveřejňovaný přehled kalkulace 
na stránkách TSR to bohužel neumožňuje, protože 
většina položek je uvedena ve velmi hrubém členě-
ní. Umíte si představit, co se skrývá za položkami 
správní režie, ostatní materiál a proč je zde nárůst 
o statisíce korun? My ne, a proto jsme si na konci 
října domluvili schůzku v TSR s panem Chme-
lem, abychom si jednotlivé položky kalkulace prošli 
a pochopili, co stojí za prudkým nárůstem ceny za 
posledních několik let. Dorazili jsme ve smluvený 
čas do sídla TSR, ale místo pana Chmela jsme byli 
převeleni přímo k panu řediteli Eckertovi. Jednání 
trvalo skoro 2 hodiny a ptali jsme se na mnoho věcí, 
bohužel na většinu z nich jsme odpověď nedostali. 
Jednání by se dalo shrnout ve zkratce zhruba takto:

Můžeme vidět detail kalkulačního modelu? Ne-
můžete. Můžeme vědět, co stojí za největšími ná-
růsty nákladů v oblasti správní režie, nájmu infra-
struktury, ostatního materiálu? Nemůžete. Jak řešíte 
strategii zadržování užitkové vody a využití dotací 
na tyto investice? Neřešíme. Jaký je plán investic na 
příští roky a jejich návratnost? Nevíme. 

A takto bychom mohli pokračovat, ale není 
potřeba uvádět další dotazy s obdobnými odpo-
věďmi. Jediným hmatatelným výstupem, který 
jsme po naší schůzce s ředitelem TSR zazname-
nali, byl několikastránkový posudek od advokát-
ní kanceláře předložený na zastupitelstvo konané 
21. listopadu. Z něj vyplývá, že na detail kalkula-
ce vody nemáme prý jako zastupitelé nárok. Zda 
jde o transparentní jednání subjektu vlastněného 
městem necháme na posouzení čtenářů.

Díky předloženému materiálu jsme se k tématu 
dostali i na zasedání zastupitelstva, kde jsme se od 
pana starosty dočkali stejné odpovědi, že nárok na 
podklady ke kalkulaci nemáme a nic nedostaneme. 
Vzrušená debata přinesla nakonec ujednání, že za-
stupitelé dostanou podklady i výstup z technického 
auditu. Počkáme si na tyto materiály a budeme bo-
jovat dál za snížení ceny. Bude to boj dlouhý a zdá se 
i úporný, ale my ho rozhodně nevzdáme.

iNTeRAKTiVNí hRA
Můžete si zahrát interaktivní hru online „HLEDÁ 
SE DRAŽŠÍ VODA NEŽ V RUDNÉ“. Jestli na-
jdete v celé ČR více než dvě místa s dražší vodou, 
napište nám na info@rudnaprozivot.cz. Odměna 
vás nemine! www.rudnaprozivot.cz/mapa
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Velké parkoviště u lesa?
Na Rudné se mi vždycky líbila blízkost velkého města i lesa. Vyjít si na procházku 
se psem a po polních cestičkách dorazit do nedaleké přírody nebýval dříve pro-
blém. Dnes na to můžeme zapomenout. Abychom neriskovali, že nás srazí kami-

on, jezdíme k lesu Na Vypich povětšinou raději autem. Parkovat se dá u hájovny, kde je pro-
stor pro 5-7 aut. Již takto omezená kapacita však přináší zde žijícím lidem nemalé problémy 
spojené nejen s frekvencí provozu, ale i se znečišťováním blízkého okolí i bezpečností. 

Někteří zastupitelé Rudné nelenili a bez 
projednání záměru se zde žijícími lidmi, do-
hodli s lesáky zvětšení kapacity zdejšího par-
kování, prý až na 50 aut. Co lze očekávat? 

Dle našeho názoru nic jiného než to, že se 
z malých problémů stanou problémy velké. Více 
aut rovná se navýšení hluku, prachu, zhoršení 
bezpečnosti a odehnání lesní zvěře ještě dále od 
našich obydlí. My bychom raději chtěli lidi do 
lesa přivést po nové cyklostezce. A co vy?

Velkokapacitní parkoviště v lese, nebo cyk-
lostezka? Jak by případná realizace měla vypa-
dat? Napište nám svůj názor na: 
info@rudnaprozivot.cz

RpŽ
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Jak na darování nemovitosti
Nemáme ambici vystupovat jako právní poradna pro konkrétné případy, to ostatně 
ani nejde. Chceme vám ale usnadnit orientaci v některých praktických záležitostech 
souvisejících s vaším běžným životem. Jako první nás napadlo darování nemovitosti. 

Protože je to nicméně matérie obsáhlá, budeme se jí věnovat ve dvou vydáních našeho časopisu.
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Darování nemovitosti. 
Na co si dát pozor?

Darování je upraveno v novém občanském zá-
koníku, tj. zákoně č. 89/2012 Sb., v platném znění 
(„Zákon“) v ustanoveních §2055 až § 2078. Opro-
ti dřívější úpravě platné do roku 2014 je úprava 
mnohem propracovanější a přináší některá rozší-
ření, která mnozí ocení a mnozí z nich budou mít 
těžkou hlavu. Je to jako se vším v životě.

Dárce a obdarovaný
Při darování se jedná o vztah mezi dárcem 

a obdarovaným. Pro fyzické osoby platí, že se musí 
podle §15 odst. 2 Zákona jednat o tzv. svéprávné 
osoby, tedy o osoby, které mají způsobilost nabývat 
pro sebe vlastním právním jednáním práva a za-
vazovat se k povinnostem (právně jednat). 

A co děti?
U dětí a dalších osob může být se svéprávností 

problém. Podle §30 Zákona se plně svéprávným 
stává človek zletilostí. Zletilosti se pak nabývá 
dovršením osmnáctého roku věku. Svéprávnosti 
lze nabýt nebo ji lze pozbýt rozhodnutím soudu 
nebo schválením a uzavřením manželství, pokud 
k tomu dochází před osmnáctým rokem věku.

Co to tedy znamená? Znamená to, že pokud 
vám není více než osmnáct let a pokud neexis-
tuje rozhodnutí soudu, kterým vám byla při-
znána plná svéprávnost nebo jste jím naopak 
svéprávnosti zbaveni byli, nemůžete jen tak da-
rovací smlouvu uzavřít. Pro její uzavření budete 
potřebovat právě přivolení soudu. Pro babičky 
a dědečky to znamená, že když chtějí obdarovat 
vnoučata před osmnáctým rokem jejich věku, 
musí k tomu dát souhlas soudu. Což soud zpra-

vidla rád udělá, protože jedná v zájmu dětí. Ob-
dobně to pak platí při dědictví, ale to je samostat-
ná kapitola.

Pro osoby zbavené svéprávnosti to pak zname-
ná, že za ně bude jednat soudem ustanovený opat-
rovník. Protože v případě darování nemovitosti se 
nebude jednat o běžné jednání, bude muset celou 
věc opět posoudit soud.

Pozor na manželství
Problém také někdy bývá v tom, kdo má být 

účastníkem (smluvní stranou) smlouvy a kdo 
k ní musí dát souhlas, zejména pokud dárce či 
obdarovaný uzavřeli manželství. 

Jasná je situace tam, kde jsou oba manželé 
napsáni jako vlastníci nemovitosti – pak musí da-
rovací smlouvu uzavřít (tedy podepsat) oba dva. 
Obdobně pokud obdarovaní jsou manželé, uzaví-
rají smlouvu také oba dva.

Pokud je jako vlastník v katastru nemovitos-
tí napsán jen jeden z manželů a nemovitost byla 
pořízena za trvání manželství, pak rovněž musí 
darovací smlouvu podepsat oba dva manželé. Vý-
jimku by tvořil případ, pokud mezi těmito man-
želi došlo k rozdělení společného jmění manželů 
a nemovitosti by byla ve vlastnictví pouze jed-
noho z manželů. Pak ale jako obdarovaní chtějte 
úředně ověřenou kopii  notářského zápisu o roz-
dělení společného jmění manželů nebo o uza-
vřené předmanželské smlouvě nebo soudního 
rozhodnutí, kterým se společné jmění takových 
manželů rozděluje. A stejně vám každý advokát 
řekně, že doporučuje souhlas druhého manžela 
na samostatném papíře. Ale pokud máte ověře-
nou kopii notářského zápisu či soudního rozhod-
nutí, mělo by to stačit.
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Pokud je jako dárce zapsán jen jeden z manželů, 
který nemovitost nabyl před vznikem manželství, 
ale jeho manžel/manželka a případně i děti s ním 
žijí v nemovitosti a společně se podílí na nákladech 
a péči o rodinu a domácnost, mohla jim vzniknout 
a zřejmě i vznikla tzv. rodinná domácnost (§690 
a následující Zákona). Vůči takovému dárci, který 
je v manželství, kde vznikla rodinná domácnost, 
Zákon ukládá určitá omezení v dispozici s nemo-
vitostí, kde se rodinná domácnost nachází (§698 
a následující Zákona). Proto bude pro převod ta-
kové nemovitosti, byť formou daru, nutný písemný 
souhlas manžela/manželky takového dárce.

U obdarovaného je zpravidla situace snazší. 
Komu bude darováno určuje zpravidla dárce. Nic-
méně, pokud nemovitost získá obdarovaný, bude 
pro něho platit totéž co pro dárce, pokud obdaro-
vaný nemovitost získá darem sám, bude žít v man-
želství (při darování nebo i posléze) a v nemovi-
tosti se bude nacházet jeho rodinná domácnost.

Smlouva vždy písemná, podpisy ověřit
Zákon pro darování nemovitosti stanoví pí-

semnou formu. To je samozřejmé, protože tato 
smlouva musí být do-
ručena spolu s návr-
hem na povolení vkla-
du vlastnického práva 
pro obdarovaného do 
příslušného katastru 
nemovitostí.

Pozor! Podpisy musí být úředně ověřené. Pod-
pis ověřit může notář, pověřená úřednice z matri-
ky či pošty, Czech Point a překvapivě i někteří ad-
vokáti, kteří mají od advokátní komory na žádost 
přidělenou ověřovací knihu.

Ověřovat nemusíte všechna vyhotovení daro-
vací smlouvy. Postačí, když budete mít ověřené 
podpisy na vyhotovení, které přiložíte k návrhu na 
povolení vkladu do katastru nemovitostí. Z hledis-
ka obezřetnosti však lze doporučit, aby měla ověře-
né podpisy i vyhotovení, která si ponechávají dárce 
a obdarovaný. Nikdo nechce po letech běhat do ka-
tastru a žádat o kopii této listiny. Stojí to totiž zbyteč-
né peníze navíc a je to dražší než ověření podpisů.

Podmínky darovací smlouvy: bezplat-
nost a dobrovolnost

Zákon pro darovací smlouvu jako tzv. pojmový 
znak stanoví, že se musí jednat o jednání mezi dár-
cem a obdarovaným, které bezplatné a dobrovolné.

Co to znamená? U bezplatnosti je to relativně 
jednoduché. Platné nebude darování, které bude 
podmíněno úhradou jakékoli, byť sebemenší 
částky, mezi obdarovaným a dárcem.

Za určitou výjimku by bylo možné považovat 
tzv. darování podpory, o kterém hovoří §2062 Zá-
kona. Toto ustanovení říká, že se může dárce zavázat 
pravidelně obdarovaného podporovat. Tato podpo-
ra může být v různých formách. Finanční, naturální 
(např. pravidelná dodávka jídla), ve službách (např. 
pomoc s úklidem, s údržbou zahrady), atd. 

Darování podpory může být praktické právě 
v případě darování nemovitostí dětem, které jsou 
bez příjmu nebo které nejsou schopny o darovanou 
nemovitost z logických důvodů pečovat. Alternativ-
ně lze také uvažovat o darování podpory od původ-
ního obdarovaného, který darem získal nemovitost, 
vůči původnímu dárci, který nemovitost daroval. 
Tam je však již situace obtížnější, protože by moh-

lo dojít ke zpochybnění 
bezplatnosti darování, 
zvláště pokud by obě 
dohody byly součástí 
jedné listiny (smlouvy). 
Takovýto postup by měl 
být v konkrétním pří-

padě konzultován s odborníkem.
Co znamená dobrovolnost? Dobrovolnost zna-

mená nejen to, že k daru nelze nikoho nutit ani na 
straně dárce a ani na straně obdarovaného. Zname-
ná to také, že dar by neměl být podmíněný tím, že 
obdarovaný nejprve musí splnit něco a pak teprve 
dostane dar. Pokud to chcete takto pojmout, což 
ze znalosti praktického života nelze vyloučit, tak to 
rozhodně nepište do jedné smlouvy, protože tím 
jednoznačně ohrozíte její platnost.

Hana Ižovská

1) Pořídíte ji u notáře, na matrice nebo v Czech pointu
Pokračování příště

Zajímají vás některé další právní problémy? 
Napište nám na info@rudnaprozivot.cz  
Vybrané problémy a odpovědi zveřejníme 
v některém z příštích čísel našeho časopisu.
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Je libo finskou rybí polévku 
na vánoční stůl?

Specialisté na zdravou výživu 
doporučují jíst rybu zhruba 
dvakrát týdně. Ryby obsahují 

zdravé tuky (zdroj tzv. omega-3 nena-
sycených mastných kyselin), které jsou 
známé pro svou schopnost preventiv-
ně působit před onemocněními srdce 
a oběhové soustavy, pomáhají lidem 
k odstranění depresí a úzkosti. 
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Jako správní patrioti připravujeme v létě ze-
jména candáta a pstruha, nebo ryby chované 
v jezerech u našich jižních sousedů jako je losos 

alpský a siven. Z moř-
ských ryb pražmu krá-
lovskou nebo lososa. 
A ryba na vánoční stůl?

Jasně, že patří. A ne-
musí to být vždy jen 
tradiční kapr. Toho do-
poručujeme filetovat, 
nebo z něj vyrobit pro 
děti „kapří kuličky“. 
Touto úpravou rozhod-
ně eliminujete riziko 
zapíchnutých kostiček 
v krku, spojené s ná-
vštěvou ORL v nedale-
ké motolské nemocnici. 

A pokud rádi ochut-
náváte nové věci, pak si 
zkuste na vánoční stůl 
připravit tradiční fin-
skou polévku podle ná-
sledujícího receptu:

LOhiKeiTTO
Suroviny:
800 g lososa (vyšší filety, bez kůže) 
500 g brambor
200 ml 30% smetany
1 l vývaru
2 mrkve
1 pórek
1 cibule
1 svazek kopru
2 lžíce másla
1 lžíce hladké mouky
sůl, cukr, ocet 

Krémová polévka s lososem původem z finska
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Postup:
1. Mrkev, cibuli a brambory 
oloupeme. Mrkev a brambo-
ry nakrájíme na malé kousky. 
Cibuli nasekáme nadrobno. 
Pórek rozkrájíme na asi 10 cm 
dlouhé kousky, dobře propere-
me pod tekoucí vodou a poté 
podélně rozkrojíme a naseká-
me nadrobno. Lososa zbavíme 
kůže a nakrájíme na kousky 
o velikosti cca 3x3x7 cm. Oso-
líme a necháme odpočinout 
v lednici. 
2. V hrnci rozehřejeme más-
lo, přidáme cibuli a necháme 
zesklovatět. Přidáme pórek, 
osolíme, promícháme a nechá-
me zavadnout. Přidáme mrkev 
a krátce orestujeme.
3. Přidáme mouku a krátce 
promícháme. Zalijeme výva-
rem, přidáme brambory a leh-
ce opět dosolíme. Přivedeme 
k varu a vaříme cca 20 minut 
než brambory změknou.
4. Zmírníme plamen a přidá-
me smetanu. Dochutíme cuk-
rem, octem a solí pokud bude 
třeba. Očistíme kopr, naseká-
me nadrobno a vmícháme do 
polévky.
5. Úplně nakonec vložíme díl-
ky lososa. Nedáváme na jednu 
hromadu, ale rovnoměrně po 
celé ploše. Přiklopíme poklicí 
a necháme cca 5 minut dojít.
6. Lososa opatrně vyjmeme dě-
rovanou lžící a dáme stranou.
7. Polévku rozdělíme do talí-
řů nebo misek, přidáme porce 
lososa a ozdobíme čerstvým 
koprem.

Přejeme dobrou chuť 
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Vítejte do Muzea betlémů

Z Rudné je nejlepší vyrazit buď autobusem 
č. 311 do Bubovic, nebo vlakem do Berouna. 
Obě přibližovací cesty trvají zhruba 20 minut. 
U cesty autobusem vám bude odměnou mož-
nost osamoceně pochodovat nádhernou pří-
rodou karlštejnskými lesy. U vlakové varianty 
můžete zvolit komplikovanější pochod přes 
Tetín, nebo pohodlnou chůzi po většinou vy-

asfaltované cyklostezce podél Berounky, kte-
rou zvládnou bez problému téměř všichni.

Po příchodu do obce Karlštejn zamiřte pří-
mo do jeho centra. Tam na vás čeká kolekce 
českých historických betlémů vyřezávaných 
ze dřeva, doplněná betlémy z dobových rarit-
ních materiálů například z vosku, cukru nebo 
chleba. Chloubou místního muzea je největší 
loutkový mechanický betlém v České repub-
lice. V nejnižší části domu je instalována stálá 
výstava o dějinách vinařství na Karlštejně. 

Během Vánoc je zde i podstatně menší 
množství návštěvníků. Kromě Muzea betlémů 
jsou zde otevřeny i některé restaurace, a tak si 
každý z vás může dopřát vánoční punč, svaře-
né víno nebo dobré jídlo.

Pro cestu zpět můžete zvolit autobus ze 
3km chůzí vzdálené obce Mořina, který vás 
vrátí zpět do vašeho teplého bytu nebo domu 
v Rudné. 

Hezké vánoční svátky vám všem 
RpŽ

Hledáte únikovku před hromadou vánočního jídla? Nebo jen chcete v klidu strávit 
volný čas? Vydejte se do nedalekého Muzea betlémů na 
Karlštejně! Je otevřeno denně, a to včetně Štědrého dne.
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TiP NA VÁNOČNí PROchÁZKU

KARLŠTeJN
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energetická soběstačnost 
a naše město

chodník nebo příjmy města 
z hospodaření s energií? 
Což o to, brodit se bahnem ke svému 

domovu není určitě nic příjemného a dojet po 
zpevněné místní komunikaci ke svému domovu 
chce určitě každý. Nicméně otázka takhle vůbec 
nestojí. Nenechme si ji podsouvat! Je totiž třeba 
budovat a opravovat chodníky nebo stavět školu 
a zároveň pracovat na příjmové straně rozpočtu. 
Tak se má chovat zodpovědný městský politik.

Bohužel, ať jsme pátrali v „utajovaných“ zá-
pisech Rady několik let zpět, žádný projekt ře-
šící dlouhodobé příjmy rozpočtu Rada neřešila 
a rozhodně ho v současnosti ani neřeší. Nepřišel 
ani podnět ze zastupitelstva. Proč město mini-
málně nezadalo studii proveditelnosti energe-
tických úspor, na kterou Ministerstvo průmyslu 
a obchodu poskytuje až 70% dotaci, nevíme. 

co taková studie může přinést?
Vyhodnotí stávající stav a navrhne ekono-

micky smysluplné projekty, které mohou snížit 
energetickou závislost města a jeho občanů na 
externích dodavatelích energií. Město tak může 
vybudovat nebo se podílet na vybudování lokál-
ních zdrojů, které budou ekonomicky výhodné 
pro každého z obyvatel města na jedné straně, 
a mohou zabezpečit dlouhodobé příjmy města 
na straně druhé. To je totiž směr moderní ener-
getiky obcí a firem. 

Kdy a kde svítit, jak zpracovávat druhotný 
odpad, které zdroje vybudovat na území, co pod-
porovat u nové výstavby, jak řešit místní dopravu 
a mnoho dalšího, to jsou otázky, ve kterých je tře-
ba mít jasno při zejména před tvorbou územního 
plánu (ÚP). Pak by se nemohlo stát, že ÚP done-
konečna přepracováváme či dokonce vytváříme 
nový, abychom ho za rok dva znovu přepracová-
vali, protože tam to zásadní prostě opět chybí.  

Jaké jsou moderní trendy 
v energetice?

Obnovitelná energie
vlastními zdroji či odběrem 
zelené elektřiny 
(FVE, kogenerace, a další)

efektivní provoz
chytrou organizací či moderní 
technologií (Smart City)

Čistá mobilita
v rámci provozu či na silnici 
(nemusí jít pouze o elektromo-
bilitu)

O co přicházíme – město i jeho občané?
Dalo by se říci slovy klasika, že zejména o pe-

níze, které jsou vždy až na prvním místě. Ročně 
jsou to desítky tisíc korun každé rodiny. Ale není 
to jen o penězích. Přicházíme o nezávislost na ex-
terních dodavatelích a rostoucích cenách energií. 
O vytváření jedinečných pracovních příležitostí 
či příležitostí pro výuku. A rovněž, o vylepšování 
životního prostředí kolem nás.

ČTVRTÝ DíL SeRiÁLU
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Jazzman Rostislav fraš
Rád bych si opět zahrál v Rudné

Saxofonista, skladatel a pedagog, světově uznávaný jazzman. Absolvent konzervatoře 
Jaroslava Ježka v Praze a Jazzového institutu v Katowicích (Polsko). Rostislav Fraš vy-
učuje na Konzervatoři a VOŠ J.Ježka v Praze a na jazzové katedře JAMU v Brně. Vedle 

vlastních kapel jako jsou Rostislav Fraš Quartet, Rostislav Fraš CZ-SK Quintet, Fraš & Wilkins 
Quintet CZ-USA je dluholetým členem Big Bandu Českého Rozhlasu (Rozhlasový Big Band 
Gustava Broma), CZ-SK Big Bandu Matúše Jakabčice, Višegrád 
Jazz Orchestra, Quintetu Zuzany Lapčíkové a jiných uskupení. SAxOfONiSTA

Co tě přivedlo k jazzovému saxofonu?
K saxofonu mě přivedl můj spolužák z gym-

názia, který tehdy na saxofon hrál a občas ho 
měl s sebou ve škole. Párkrát mě nechal zkusit si 
zahrát a bylo rozhodnuto... Hned mě to chytlo. 
V té době jsem už nějakou dobu hrál na kytaru, 
chodil jsem do ZUŠ, a tak mě napadlo přihlásit 
se tam i na  saxofon, u kterého jsem nakonec 
zůstal. Měl jsem skvělého učitele, jazzového sa-
xofonistu a klarinetistu Milana Straku, který mě 
hned angažoval do školího jazz bandu a také mě 
zásoboval jazzovými nahrávkami, což je pro za-
čínajícího jazzmana ta nejlepší „škola“.

Nejbližší koncerty
 23.12. Ungelt Jazz&Blues Club Praha –

 Blues Bond
 28. a 29.12. JazzPilgrim, Pelhřimov
 5.1. Reduta Jazzclub Praha, Rostislav 

 Fraš Quartet – Tribute to Dexter Gordon
 10.1. JazzDock Praha, Rostislav Fraš 

 Quartet
 15.1. Reduta Jazzclub Praha, Ondřej 

 Štveráček & Rostislav Fraš – „Tenor Battle“
 Studio A ČRo, Rozhlasový Bigband 

 G. Broma, veřejná nahrávka
 26.1.  Jazzclub U Malého Glena Praha, 

 Rostislav Fraš Quartet
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Výběr z diskografie
 Use The Moment

 Rostislav Fraš Quartet fat. Antonio 
 Farao & Jeff „Tain‘‘ Watts, 
 Animal Music, 2017

 frydlant Nights
 Rostislav Fraš & Skip Wilkins Quintet, 
 Radioservis(ČRo), 2010

 correspondance
 Gustav Brom Bigband, 
 Radioservis(ČRo), 2016

 Rozchody a Návraty
 Zuzana Lapčíková Quintet, 
 Supraphon, 2011

Blíží se Vánoce. I tvá manželka hraje na 
saxofon. Hráváte doma také koledy?

Manželka hraje taky na saxofon a další ná-
stroje a zpívá, vyučuje hudební výchovu na ZŠ 
Rudná, kam chodí obě naše děti. A taky tam 
vede hudební kroužky... Ale upřímně... už od 
konce listopadu a celý prosinec hráváme ad-
ventní a vánoční koncerty, takže na Štědrý den 
si od toho rádi odpočineme. To ovšem nezna-
mená, že bychom je neměli rádi, koledy si pou-
štíme na CD, nebo v posledních letech už nám 
je hrají naše děti.

Tvá manželka zorganizovala také úspěšný 
jazzový koncert v Husově domě. Neplánuje-
te akci zopakovat?

Ano, manželka Andrea se aktivně podílí 
na kulturním životě v Rudné. Jedním z jejích 

produkčních počinů byl i vánoční jazzový 
koncert v Husově domě v roce 2015, kde jsem 
vystoupil společně s triem známé cimbalistky, 
zpěvačky a skladatelky Zuzany Lapčíkové, se 
kterou dlouhodobě spolupracuji. Pokud bude 
příležitost, velmi rádi opět zahrajeme v Rudné, 
ať už ve stejném obsazení, nebo s některým 
z mých dalších projektů.

Jak budeš trávit letošní Vánoce?
Vánoce budu trávit doma s rodinou. Dou-

fám, že si trochu odpočinu a pak se budu při-
pravovat na koncerty, které mě čekají ještě le-
tos a po Novém roce.

Děkuji za rozhovor!
Martin Viktora
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