
Republiku (město Slaný) si rozvracet nedáme, 

vyjadřuje spojenectví zastupitelů ODS a KSČM

Studentská petice měla minulý týden další pokračování, a to na zasedání 
zastupitelstva města Slaného. Překvapivě se sešikovala pravicová ODS 
s komunisty vedenými demagogem soudruhem RSDr. Ladislavem Peškou. Bylo 
krásné sledovat, jak tento doktor z VUMLu dirigoval pravicové zastupitele. Na 
začátku se jim nepodařilo bod ze zastupitelstva stáhnout (tentokrát pomáhal 
socialista Švarc, který to navrhl). Proto jsem na zasedání vystoupil a upozornil 
zastupitele, že město Slaný vlastní budovu gymnázia a jsou za ní tedy 
zodpovědní. Již před necelým rokem byli zastupitelé upozorněni právě peticí 
bývalých studentů Gymnázia Václava Beneše Třebízského, že budova je 
v dezolátním stavu a jsou i trestně – právně odpovědni za spravování cizího, 
svěřeného majetku. Toto podpořil kontrolní výbor, jenž předložil děsivé fotografie 
z kontroly, která proběhla den před zastupitelstvem. Nebylo tedy možné strčit 
hlavu do písku a ignorovat svoji odpovědnost, byť soudruh Peška k tomu neustále
vybízel.

Právě pro komunisty je nepochopitelné a malicherné, že se někdo zabývá 
studenty, kteří jsou za svůj občanský postoj policií vyšetřováni a de facto 
perzekuováni. Avšak velmi to zaráží u občanských demokratů -  vždyť v názvu 
mají občany a demokracii. To je naprosto neslučitelné s jejich hroší kůží vůči 
postiženým studentům. Velmi alibistické a nejisté vystoupení místostarosty 
Hrabánka potvrdilo, že ODS se nechce angažovat ve skutečných problémech. 
Důkazem je jejich neustálé omílání argumentu, že toto zastupitelstvu nepřísluší, 
protože není zřizovatelem školy. Je absurdní, že mladí občané ze Slaného již rok 
prožívají újmu, poté co se občansky angažovali a drtivou většinu zastupitelů to 
nechává klidnými. Naopak odsuzují občany, kteří sebrali podpisy, aby se 
zastupitelstvo tím muselo zabývat. Že jim občanská angažovanost není pochuti 
neustále potvrzoval také místostarosta Hložek, který zastupitelstvo vedl jako 
řídící schůze. Po každém příspěvku občanů toto vystoupení hanlivě komentoval, 
ač tak jednal v rozporu s jednacím řádem zastupitelstva, pokud opominu základní
lidskou slušnost. Tímto chováním se snažil celkový výsledek projednávání 
ovlivňovat, seč mu síly stačily…

Je ale třeba poděkovat zastupiteli Dušákovi, který bod na žádost občanů na 
zastupitelstvo předložil a nakonec slavil úspěch. Finanční výbor dostal za úkol 
prověřit stav historické budovy gymnázia a prošetřit, zda investice do budovy 
byly správně vynaloženy. Zvláštní je tedy chápání soukromého plátku komunisty 
Pešky, který tvrdí, že“ kritici slánského gymnázia neuspěli.“ Tento fakt redakce – 
RSDr. Peška jaksi opomíjí vůbec zmínit – typicky komunistická objektivita – nebo 
snad cenzura?

Tento přešlap však panu Peškovi odpouštím, neboť zřejmě trpí jedinečným 
druhem schizofrenie – na zastupitelstvu totiž do mikrofonu hřímal o pohnutých 
dobách, kdy se rozhodovalo o „svobodě slova.“ Vskutku zajímavý moment, kdy 
nás na toto upozorňuje právě komunista….



Závěrem se ještě vyjádřím k výroku zmíněného soudruha, že si na této kauze 
dělám politické body. Každý z nás si vědomky či nevědomky dělá politické body 
svým vystupováním. On, pan Hrabánek, Hložek a další jsou nepochybně 
motivováni vystupovat na zastupitelstvu tak, aby si získali hlasy voličů. To je de 
facto normální a je farizejské tvrdit, že někdo to dělá a druhý rozhodně ne. Je mi 
milé a přirozené se občansky angažovat tím, že hájím a podporuji postižené 
studenty, byť proti mně stojí v jednom šiku ODS se soudruhem Peškou.


