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ŽIVOT V RUDNÉ
- NOVÝ ČASOPIS VE STARÝCH KOLEJÍCH

APRÍLOVÝ HUMOR



RUDNÁ  TV
STARTUJE 
STUDIO ROZBITÁ TOVÁRNA
ZAČÍNÁ VYSÍLAT PŘÍMO 
Z RUDNÉ. POŘADY NEJEN 
O MĚSTĚ A JEHO OKOLÍ. TĚŠTE
SE NA PROUD INFORMACÍ 
O ZAJÍMAVÝCH UDÁLOSTECH 
A LIDECH.

Napište nám na:
info@rudnaprozivot.cz

MÁTE CHUŤ PŘIJÍT DO POŘADU
NEBO SE ZAPOJIT DO VYSÍLÁNÍ?

T A L K S H O W  " N A  V A Š Í  V L N Ě "
SE ZAJÍMAVÝMI LIDMI Z ŠIROKÉHO OKOLÍ,
KTEŘÍ NÁM MAJÍ CO SDĚLIT. POSLECHNĚTE 
SI JEJICH ÚSPĚCHY I NEÚSPĚCHY, PÁDY 
I VZESTUPY, STRASTI A RADOSTI. . .

NALAĎTE SI YOUTUBE KANÁL
"RTV" A SLEDUJTE ZDE PRVNÍ
SERIÁL "NA VAŠÍ VLNĚ"

RUDNAPROZIVOT.CZ/RTV



P R O Č  T O  V Š E C H N O  D Ě L Á M E ?

TI TŘI...  Jen kverulují, zdržují a protahují
zasedání zastupitelstva, ničemu nerozumí, jsou
namyšlení, bijí důchodce, pořád se hádají, nikdy
neudělali nic pro Rudnou, tři svatí, šiřitelé fake
news a pomluv, manipulátoři, překrucovači faktů,
morálně pochybní lidé, inženýři, náplavy a tak
dále... To je obraz, který o svých oponentech šíří
vedení města. Tři jsou jen nejvíce vidět. Ale mají
stovky podporovatelů. O co tedy pořád jde?   

Pořád o to samé: levná voda, funkční centrum
města, řešení problémů s dopravou, cyklostezky,
prostor pro kulturu a sport, otevřená komunikace
s občany. Tlak kritiků přináší nezpochybnitelné
výsledky. Kdyby přínosem opozice byla "jen"
levnější voda a větší zájem lidí o veřejné dění,
můžeme být spokojeni. Ale nejsme...

Nešli jsme si sednout do zastupitelstva a kývat
panu starostovi na všechna jeho rozhodnutí. 
Do politiky nás dostal právě on. Svým stylem
vedení města i TS Rudná a manipulativním
jednáním, kdy zakrývá skutečnosti a prezentuje
věci jinak, než jsou. V tom je, bohužel, jako bývalý
rozhlasový moderátor mistr. 

Učíme se za pochodu a není to jednoduché.
Neposkytování informací, zametání problémů pod
koberec, usilovná snaha všemožně zneviditelnit
hlasy všech kritiků. Občas je to velmi frustrující. 

Raději bychom organizovali v Rudné kulturní
představení a přednášky, ale dali jsme se do boje 
a vytrváme. 

Na jedné straně oceňujeme aktivity Rudňáčku,
skautského oddílu i dalších spolků, bez nichž 
si naše město lze jen těžko představit. Bohužel,
jejich leadři - koaliční zastupitelé - se spolupodílejí
na špatném řízení města, které reprezentuje
starosta. Ten zneužil jejich popularitu a do své
politiky je zatáhl. Oni buď mlčí nebo 
i v absurdnostech obhajují rozhodnutí vedení obce
(kasino, cena vody, kácení stromů, divné zakázky,
předražený nákup zchátralých budov, masivní
zástavba, atd.). Škoda pro nás všechny...

Poslední verze navrhovaného územního plánu (ÚP)
prohlubuje problémy Rudné, přestože je enormní
snaha nejvyšších zástupců města tvrdit opak. 
V březnovém ŽvR starosta na podporu ÚP slibuje
sportovně - relaxační zónu velikosti 20 fotbalových
hřišť. O další nedomyšlené zástavbě už nemluví. 
Po deseti letech starostování jsou podobné sliby
absurdní. Vlk ale taky sliboval...

Mnoho věcí je potřeba napravit. Bez otevřené
diskuse a rozdílných pohledů na věc se ale nikam
neposuneme. Vnímejme rozdílnost názorů jako dar.
Jedině tak se mohou naše spojené obce, Dušníky 
a Hořelice, stát skutečným městem - Rudnou pro
život. 

www.rudnaprozivot.cz    |  3Ú V O D N Í K



Starousedlíci versus náplavy,
sousedský život a vzhled Rudné... 
Co mu dělá radost, za co a proč 
se musí v Rudné stydět? 

Třetím hostem byl ředitel ústavu
etnologie Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze,  Marek
Jakoubek.

RTV startuje svým prvním pořadem
s názvem  "Na vaší vlně".

Do něho zveme  hosty se zajímavými
příběhy, kteří  žijí či působí v našem
městě  a  blízkém okolí. Řeč bude 
o jejich profesním i osobním životě, 
o výzvách a jejich překonávání 
i o místních zajímavostech. První tři
díly již vyšly, další  připravujeme:

Po založení tohoto časopisu, pořádání
divadelních představení a vzdělávacích
přednášek pro veřejnost se spolek Rudná pro
život pustil i do vysílání na internetu. 

Letos máme stále v plánu další čtyři divadelní
představení. Ale než to umožní covid, budeme
přinášet rozhovory se zajímavými hosty ze
studia Rozbitá továrna i reportáže přímo 
z terénu. Kdo se chce zapojit, je vítán!

I přes vážné zdravotní komplikace
vede úspěšný taneční spolek
Tumbao. Jde o jednu z největších
dětských organizací působících 
v Rudné. Její svěřenkyně 
(a svěřenci!) vyhrávají celostátní
soutěže a uspěli i v profi kategoriích.

Jak se stát záchranářkou? Co
prožívá při výjezdech a jak vzpomíná
na své začátky u záchranky v Rudné 
u Prahy? Jaké to je neočekávaně
odrodit ženu v autě před nemocnicí?
Změnil se její názor na covid? 
Nejen o tom jsme si povídali  
s Petrou Homolovou, záchranářkou
Středočeského kraje, matkou 2 dětí  
a čerstvou absolventkou vysoké
školy, která si prošla covidem již
během první vlny na jaře 2020. 

Jak probíhá studentský život i výuka
na vysoké škole v době covidové? 
Co zjistil při studiu života Romů 
v romské vesnici na Slovensku a jaký
má k Romům vztah? Jak žije česká
komunita v Bulharsku a proč mají
Bulhaři Čechy rádi? Řeč byla ale 
i přímo o Rudné, kde žije. 
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Rudná TV odstartovala

Namísto herečky záchranářkou

Etnologie je věda o lidech

Tumbao je můj život 

Pořad "Na vaší vlně"  

RUDENSKÝ

rudnaprozivot.cz/objektiv

Jak funguje spolek v době plné
restrikcí? Co limituje jeho rozvoj?
Kam to chtějí dotáhnout? Druhým
hostem pořadu "Na vaší vlně" byla
Petra Kellerová, vedoucí tanečního
spolku Tumbao.



Ohlášený turnaj století o více než dvě
miliardy Kč v údajně největším kasinu ve
střední Evropě se zatím nekonal. V pozadí
projektu je dle veřejných a ověřitelných
informací ruskojazyčná mafie. Starosta 
o kriminálním  pozadí ví, přesto projektu 
ve městě umetá cestu. Nejprve utajováním,
následně bagatelizováním a pak popíráním, 
s kým jednal. Dnes vytváří kasinu pozitivní
PR a očerňuje opozici za to,  že celou kauzu
zveřejnila.

Blokoval  s dalším radním, skautským
vedoucím Janem Dejmem, projednání
projektu na zastupitelstvu. Opozici přes
Život v Rudné vzkázal, že dělá obci ostudu a
"že se někdo ozve". A pak se opravdu ozval... 

V objektu kasina sídlí i firma WEST CASINO
Rudná. Podle čerstvé informace firmu
spoluzaložila obec Rudná. Akcie a s nimi 
i investované peníze města zmizely. Dodnes
ale chod této firmy s neznámými vlastníky
dozoruje  bývalý místostarosta a tajemník
města Miloslav Dvořák. Zvláštní...

To nám takhle jednoho dne přišla fotografie s
dvoustránkou časopisu Forbes (září 2019).
Autorka zásilky se zeptala, co víme o kasinu v
Rudné. Podle článku a inzerátu se v Rudné
měl na podzim 2020 uskutečnit "Turnaj
století" v pokeru o 88 milionů EUR.
Informace překvapila. O pár týdnů dříve, 
na pracovní schůzce zastupitelů k územnímu
plánu,  starosta Kocman poskytl přítomným
zlehčující odpověď, že se zde vlastně nic
neděje. Nápadů tam prý bylo mnoho,
poslední je prý nějaký wellness s kasinem. A
že současného vlastníka 

objektu pronásleduje kriminálka... 

Věřili bychom, že o megalomanském kasinu
skutečně moc nevěděl, kdyby se neukázalo, že
město Rudná s investorem projekt
konzultovalo a že je od samého počátku
účastníkem stavebního řízení. 

Neuvěřitelné "náhody" a události nám začaly 
 dávat smysl...  Detaily a dokumenty ke stažení
najdete na našem webu rudnaprozivot.cz/atol  

"V Rudné vzniká 

s podporou vedení

města údajně

největší kasino 

ve střední Evropě. 

Vše nasvědčuje

tomu, že v jeho

pozadí je mafie..."

KAUZA
KASINO ATOL
ŘEŠENÍM MŮŽE BÝT
REFERENDUM
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B I Z Á R  V E  S T Y L U  9 0 .  L E T

PŘÍLIŠ MNOHO"PROČ" 

Bez ohledu na to, kdo má jaký názor 
na hazardní hry, se jeví postup vedení
města hodně za hranou. Dávno před
vydáním stavebního povolení měla
proběhnout veřejná prezentace záměru,
kde měl být představen důvěryhodný
provozovatel. Údajně největší kasino ve
střední Evropě totiž není herna s pár
stoly v hospodě. 
On i běžný hazard i s důvěryhodným
provozovatelem nese svá rizika.
O tom, zda takový projekt má ve městě
vzniknout, mají rozhodnout 
v referendu přímo občané. 

Proč starosta neinformoval o záměru stavby
megakasina občany? Proč  "jeho" zastupitelé
bez znalosti provozovatele umožnili
vyhláškou jeho provoz? Proč  jiná města
mohou získat za kasino  s transparentním
provozovatelem příjem přes 100 mil.,
přičemž Rudná nedostala ani slíbených pár
set tisíc a nikdo nic ani nevymáhá? 

Proč nadále fandí současní radní realizaci
tohoto projektu, když je zřejmé, kdo za
stavbou kasina stojí? Jak je možné, že
zastupitelé a zároveň představitelé spolků
vychovávající děti,  dokáží při znalosti
těchto faktů hazard stále podporovat? Příliš
mnoho otázek a příliš málo odpovědí... 

A R M É N S K Á  M A F I E  V  P O Z A D Í
Na vznikající kasino je prokazatelně navázán
Arman Aharonjan, který byl v reportáži 
ČT 24 označen za hlavu ruskojazyčné  mafie.
Byl na něj vydán mezinárodní zatykač pro
vydírání podnikatelů. S důkazy o této vazbě
bylo seznámeno vedení města. Celý dokument
lze stáhnout na našem webu
rudnaprozivot.cz/referendum.

plocha kasina: 6.000 m2
1.000 hracích automatů
300 stolů  na poker
20 stolů  s ruletou

Kasino All Inn Prague v číslech:
 

(zdroj: allinnprague.com)

vizualizace: allinnprague.com



Převod z TSR byla jen formalita. Šéfredaktorka Marie Koubová bohužel od
začátku toleruje porušování nových pravidel. Lidé se nedozví, jaké diskuze se 
v zastupitelstvu města vedou a prezentovány jsou pouze názory jeho vedení. Je
uměle vytvářen dojem apolitičnosti. Nepřináší zásadní, ani kontroverzní témata. 

A tak se "upravují" a zkracují kritické články, omezil se přístup zastupitelům,
přidaly se barevné stránky šťastných dětí a seniorů. Aby bylo na ještě dražším
papíře každému  jasné, že se nám tady  všem pospolu krásně žije a není potřeba
na tom nic měnit. Když se o problémech nepíše,  pak totiž neexistují... 

Více barev a štěstí na ještě dražším papíru.  

Když se občan v ŽvR dotkne
starosty nebo vedení města,
redakce okamžitě otiskne
reakci, která vše "vysvětlí", 
 názory občana popře a ještě
ho zařadí k "těm třem". Na
toto a podobné kastování by

ještě daly akceptovat, ale pokud porušování
pravidel trvá stále, není něco v pořádku. Proč si
redakce neumí pohlídat názorovou vyváženost a
dodržování vlastních pravidel? Je tak složité
požádat osoby, které jsou očerňovány v časopise,
o jejich názor? Není to složité, ale bohužel o
seriózní vyváženost není zájem. Paní Koubová na
žádosti o vysvětlení reaguje arogantně, žádosti o
schůzku ignoruje. 

Koncem roku bylo vydávání městského časopisu převedeno z TS Rudná na
město, byla přijata nová šéfredaktorka, ustanovena redakční rada a stanovena
nová pravidla pro vydávání. Na první pohled vše v pořádku, ale... 

Kritizuješ? 
Patříš k "těm třem"!

Neměly by za něj hovořit jeho činy? Měl by být
schopný unést kritiku a věcně argumentovat? 
Opozicí  předkládané  dokumenty  k jednotlivým
kauzám v jeho prospěch vůbec nehovoří...
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Když přišla nová paní
šéfredaktorka, bylo jasné, že
to nebude mít s naším
starostou a "jeho"
časopisem jednoduché.
Možná netušila, co jí čeká.
Chyby v prvních měsících se

Redakce nedodržuje
vlastní pravidla

si měl městský časopis dávat pozor. Není to
poprvé, co povolil otisknout nechutné dělení
občanů na základě jejich názoru, nebo délky života
v Rudné. 

Proč se to děje? 
Starosta sedí v
zastupitelstvu téměř 15 let a
z toho 10 let přímo vládne
Rudné. Rád se prezentuje
slovy "vše běží podle plánu".
Je pak třeba silou umlčovat
kritické hlasy?

Úpravy a zkracování
příspěvků redakcí 

V březnovém  čísle ŽvR se
jeden občan   kriticky
vyjádřil  mj. k městskému
dotazníku (např. nutnost
vyplnění čísla OP). Měl
podobný názor jako mnoho
dalších občanů na sociálních
sítích. Redakce jeho článek

 Život v Rudné se  vrátil do dob před opozicí. Slovo starosty, Zápisník starosty. Vše v barvě, na kvalitnějším papíře. Výrazně dražší než dříve. Vše
zalité sluncem, obrázky seniorů a šťastných dětí. Nekonfliktní informace o odpadech, zimní údržbě, zastávkách a hasících přístrojích. O zdání
polemiky se stará hlavně nenávistný protiopoziční příspěvek Libora Šocha, který však postrádá jakékoliv věcné argumenty. Opozice neměla

možnost reagovat na žádné z témat. Kde je věcná diskuse a hledání cest? Kam zmizely články od opozice? 

Omezení možnosti svobodně se vyjádřit

Nová pravidla zavedla limity na počet
znaků pro přispěvatele: pro občany 4500
znaků, pro zastupitele pouze 1500 znaků,
nedávno navýšených na 2000. Komu se
hodilo zkrátit příspěvky zastupitelů? 

Právo na reakci dotčenou stranou ve
stejném vydání zní jako dobrý nápad, ale
opět platí jen pro někoho. Objeví-li se
kritický článek na  vedení města, reakce
nikdy nechybí a může být i násobně delší,
než původní článek (ŽvR 12/2020). Pokud
se ale objeví kritika  opozice, redakce se ani
nepokouší  vyžádat si jejich reakci.  

Pravidla  jen pro někoho

"zkrátila". Vypustila několik odstavců, přestože
článek splňoval požadavky na  počet  znaků.    Šlo
o pasáž kritizující starostu, nebo oceňující  činnost
opozice. Takto si redakční rada a redakce
představují vyvážený časopis? Článek v plném
znění (s označením změn) si můžete přečíst pod
QR kódem výše.  Názor si udělejte sami...

HODNOTÍME MĚSTSKÝ ČASOPIS:

Výstižný komentář z roku 2015 u článku na 
 webu rudnaprozivot.cz. Změnilo se od té
doby něco? Věříme, že ano!

Tereza
10. 2. 2015,  14:47

Děkuji za nové informace.
Bohužel stále vidím velkou
neaktivitu lidí v mém okolí.
Nikoho nic nezajímá, dokonce
ani výstavba na sousedovic
pozemku.

Lidé jsou nepoučitelní a
obávám se, že je toto téma  je
nebude vůbec zajímat. Přijde
mi, že v Drahelčicích jsou
občané daleko uvědomělejší a
činorodější.

A ještě slýchám pomluvy na ty,
co se jim nelíbí jakýkoliv stav v
obci Rudné ať už se jedná o
veřejnou zeleň či jiné problémy,
které by se měly řešit. Takovým
lidem se vysmívají či je považuijí
za nenormální. Je to
demotivující.

"Omezit média se snaží politik, který je nejen

neschopný, ale který je autoritářský" 

Jiří Přibáň, Cardiff University, Velká Británie

Sebeprezentace vedení města, vyváženost chybí



Aktivita a zájem občanů  o dění ve
městě nese své ovoce. Od sepsání
petice voda zlevnila již počtvrté v  řadě.
Ačkoliv vedení města odmítá souvislost  
s občanskou aktivitou, fakta hovoří
jasně.  Z maxima 111,44 Kč  (rok 2019)
se cena postupně snížila až na
současnou hodnotu 104,13 Kč. 

Napříč Českem  obecně cena vody  pro
spotřebitele rostla (i přes pokles DPH),
v Rudné naopak. Odběratelé tak v
součtu šetří miliony. Přestáváme  být
konečně městem, které mělo podle
Lidových novin druhou nejdražší vodu v  
Česku.

Není nic jednoduššího, než po babišovsku
iniciátory petice označit za manipulátory,
lháře a šiřitele nepravd.  Ukázalo se však, že
požadavky veřejnosti byly zcela oprávněné.
Petice zastavila růst cen. Graf hovoří za
vše.  

městské akciovky. Tlak opozice si sice vynutil
audit TSR, avšak rada se odhodlala pouze k
technickému, ještě velice osekanému provedení.
Podařilo se dokonce prosadit usnesení
zastupitelstva, které nařizuje poskytnout
zastupitelům veškeré podklady pro výpočet
vodného a stočného. Ti však dodnes tyto
materiály neobdrželi. Porušování vlastních
usnesení nejvyššího orgánu města je nepěknou
místní "tradicí". 

Všichni odběratelé za
pokles ceny vody mohou
poděkovat 367 občanům,
kteří petici podepsali.
Nebýt špatného rozhodnutí
o druhém vodovodu a
chybných výpočtů cen,  

Přes 2 miliony ročně ušetří
rudenští odběratelé oproti
původní ceně. Propočet
vychází z rozdílu cen a
roční spotřeby vody.  
O kolik desítek milionů
přišli všichni odběratelé 

mohla být voda téměř 10 let významně levnější.
Tak tomu je a bylo v Nučicích. Sousední obec u
našeho předchozího dodavatele VAK Beroun
zůstala. Rudná naopak odmítla jeho nabídku
fixace ceny na 10 let. Máme dokumenty...

Zdaleka není vyhráno.
Dlouhodobý konflikt zájmů,
který má starosta a rovněž
předseda představenstva
TS Rudná (TSR) Lubomír
Kocman, brání důkladné
kontrole účelově zřízené  

V říjnu 2018 se ve schránkách objevil starostův
předvolební leták o tom, že "Svět se zbláznil..." 
V něm mimo jiné tvrdil, že "žádná kontrola za
poslední léta žádné problémy v  TSR  neodhalila".   

Bohužel, šlo  opět o nepravdivé prohlášení.
Přinejmenším dvě kontroly do té doby odhalily
pochybení a finanční úřad udělil TS Rudná
pokuty v celkové výši 100 tis. korun. 
V posledním známém případě šlo   dokonce o
pokutu z června 2018. Tedy pouhé tři měsíce
před letákem "Nezávislých kandidátů Rudná".
Co roznese příště? 

Již 4. zlevnění vody od petice!
Jen Rudeňáci ušetří přes 2 mil. ročně

Vše v TSR je křišťálově čisté, žádné pokuty
nebyly, městská firma je řízena nejlépe,
zastupitelstvo nemá co kontrolovat.... Tato
prohlášení přicházejí od celé rady města
opakovaně. 

QR odkaz na článek o pokutách
TSR s ofoceným letákem starosty.
Aktuálně probíhá v TSR další
kontrola. O jejím výsledku   vás
budeme informovat.
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Díky všem, kteří
podpořili petici 

za předchozí období lze jen těžko vyčíslit.
Průměrná cena Středočeského kraje byla
například v roce 2019 87,52 Kč včetně DPH.  

Mlha v TSR zůstává

Svět se zbláznil?

Ušetřené miliony
ročně

Občané hejtovali, radní hejty lajkovali



RUDNÁ SE OD 1. DUBNA 2022 PŘIPOJÍ K PRAZE

DEBATA O BUDOUCNOSTI ATOLU BYLA KONSTRUKTIVNÍ 

Nové vedení Středočeského kraje se dohodlo s Piráty z Magistrátu hlavního města Prahy, že nejbližší
obce v okolí Prahy se v průběhu roku 2022 stanou součástí hlavního města. Jde o plnění pětileté
strategie rozšiřování hlavního města Prahy. Tato dohoda se mimo jiné týká i Rudné. Zatímco rudenská
radnice na svých webových a facebookových stránkách hledá ztracené kočky a psy, krajský úřad a
Praha rozhodly. O nás bez nás!

Rudná, Drahelčice, Jinočany, Chýně i Chrášťany se stanou součástí Prahy 13 a budou připojeny k
městské části Řeporyje. Nově by se měla městská část Prahy 13 s více než 10 tis. obyvateli
přejmenovat na Chrušťadryje. Nejvyšším představitelem má být dosavadní "modrá hlava" z Řeporyj,
Pavel Novotný.  

Rudenský objektiv, místo vydání Rudná, vydáno 1.4. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 23341, vydává
„Rudná pro život“ z.s., IČO 01633546, Školská 591/2, 252 19 Rudná, periodicita 4, občasník, cena
20 Kč, uhrazená částka bude použita na podporu neziskových aktivit vydavatele, číslo účtu 230
1475 412 / 2010, kontakt  info@rudnaprozivot.cz

Vsjó búdět,

molodci!

Můžeme v Atolu pořádat
skautské plesy?

Můžeme  vám
dodávat vodu 
ze Světice?

Je ještě volné místošéfkrupiera?

... půjde v Atolu sázet
přes krajský portál?Dostanou se občané

do kasina na kole?

APRÍLOVÁ PŘÍLOHA:

Cyklista Luboš by rád měl 
v Rudné cyklostezku

Krajský radní za ANO Gábor
nabízí propojení kraje s kasinem

Starousedlík Libor nabízí využití
svých pozemků pro blaho obce

Alfi se těší na nové prostory pro 
pořádání kulturních akcí 

Město hledá pracovní 
příležitosti pro své občany 

Současní představitelé fúzujících obcí zůstanou do voleb 2022 ve svých funkcích a poté skončí. Sám starosta Novotný nám sdělil, že
nový název vychází trochu z názvů všech obcí a také z jeho náklonosti k "naším východním bratrům". Již se spojil s vlastníkem Atolu,
který přislíbil otevřít v prostorách kasina rovněž síň slávy Vlasovců, kteří z Řeporyj táhli přes zmiňované obce směrem na Plzeň.
Projekt spojení obcí do nového územního celku je hlavním důvodem jeho plánovaného odchodu z ODS.  

Výhod spojení obcí je mnoho. Při současném lockdownu budou moci občané Rudné a dalších připojených obcí cestovat v rámci
jednoho města i do Metropole Zličín. A zároveň budou moci Pražáci navštívit kulturně společenské centrum v Atolu. Lokální RTV
pozvala nového starostu Chrušťadryj do pořadu "Na vaší vlně". Zaregistrujte se k odběru a buďte tak v obraze!


