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STENOZÁPIS z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Libuš  

dne 23. března 2023 

 

1. 

Zahájení 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Dobrý večer všem, vítám vás na 

dnešním setkání. Vítám vás na mimořádném jednání ZMČ Praha – Libuš. Začneme 

formalitami, které jsou více méně nezbytné. Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno, je 

usnášení schopné. Evidujeme nějaké omluvy. Pan Melichar je omluven z celého jednání, pan 

Korbel se omlouvá z prvních 15 – 20 minut. U pana Macháčka a u pana Vojvody bude taky 

nějaký pozdní příchod, ale zatím blíže nespecifikovaný. Pan Vojvoda 15 minut rovněž.  

 Máme tedy 13 zastupitelů, nikdo není online, všichni jsou přítomni. Online je pouze 

vedoucí odboru životního prostředí a dopravy, s tím to bylo rovněž předem domluveno. 

 Na začátku musíme také jmenovat ověřovatele zápisu. Poprosila bych tentokrát paní 

Koudelkovou a Novotnou Burdovou, jestli můžu.  

 Kdo je, prosím, pro? (Není slyšet.) Kdo je proti? Nikdo. A kdo se zdržel? Paní 

Novotná Burdová.  

 Jako návrhový výbor navrhuji pana Koubka, Macháčka a Loukotu. 

 Kdo je pro? 13, všichni. Děkuji. 

 Z minulého zastupitelstva informuji, že byl vyhotoven zápis, byl ověřen a nebyly proti 

němu vzneseny žádné námitky.  

 A nyní už se dostaneme k trošku zajímavějším věcem.  Budeme hlasovat o programu. 

Ještě zmíním pro všechny, kteří budou vystupovat, aby zřetelně artikulovali a aby, prosím, 

mluvili na mikrofon. Je to z důvodu stenozáznamu, který se pořizuje z každého jednání 

zastupitelstva. Jinak se to potom velmi těžce zpracovává. 

 Současně bych chtěla požádat, protože dneska tady máme větší zastoupení z řad 

občanů, abyste, prosím, vždy uvedli své jméno, a také pokud někdo není občanem MČ Praha 

– Libuš, abyste to rovněž uvedli. Je to čistá formalita. Musíme hlasovat, aby ten člověk, který 

je z jiné městské části nebo odjinud, mohl vystoupit. Prosíme vás tedy o tu informaci, protože 

vás všechny osobně neznáme.  

 A nyní budeme hlasovat o programu. Na programu jsou dva body. Na začátku je 

složení slibu nového zastupitele pana Ing. Jakuba Hazdy, který nahradil odcházející paní 

Kateřinu Černou, nebo tedy paní Černá už odešla, neodchází. A druhým bodem je projednání 

petice, kvůli kterému jste všichni přišli. Zeptám se, jestli je nějaký návrh na doplnění. Nic 

nevidím.  

 Kdo je pro? Všichni, 14. Děkuji. Máme o jednoho zastupitele víc, přišel pan 

Macháček.  
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2. 

Složení slibu zastupitele 

 

 A nyní se dostaneme k tomu slibu. Proces probíhá tak, že já přečtu slib, a pan Hazda 

následně zřetelně řekne: slibuji, a dojde se podepsat. Ještě to má jiné náležitosti, jak vidíte.  

 Slib člena ZMČ Praha – Libuš: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a 

svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu městské části a jejích občanů a 

řídit se Ústavou a zákony České republiky. (Slibuji.) 

 Děkujeme. Můžete se posadit a dostáváme se k dalšímu bodu. Dalším bodem, kvůli 

kterému jste všichni přišli, je projednání petice, která nese název 

 

3. 

Petice na podporu ředitele ZŠ Meteorologická, p. Mgr. Jaroslava Kulika 

 Dovolím si stručný úvod. Následně dostane prostor petiční výbor, potom všichni 

občané, a potom by pokračovala rozprava ze strany zastupitelů.  

 Tato petice byla doručena na úřad městské části 1. 3. Následující týden jsme 

kontaktovali petiční výbor a nabídli jsme jim schůzku, aby bylo možné petici projednat 

s radou městské části, resp. se zástupci vedení. Byly jarní prázdniny, nenabízelo se příliš 

možností, ale nabídli jsme termín i o jarních prázdninách, protože jsme věděli, že zájem o 

schůzku nepochybně bude velký, a měla by proběhnout brzy. Petiční výbor následně zvolil 

22. března, to bylo včera.  

 Následně 10. března šest zastupitelů požádalo o svolání tohoto mimořádného 

zastupitelstva s požadavkem, aby mimořádné zastupitelstvo proběhlo v tomto týdnu, tedy 

v týdnu od 20. března. Odůvodnění znělo, že by měla být petice projednána ještě před 

zasedáním konkurzní komise, a že by opačný postup, opačný průběh považovali za nelogický 

a neuctivý k občanům. My jsme původně zamýšleli petici projednat na nejbližším zasedání 

zastupitelstva, které bude 28. března. 

 Jednání konkurzní komise proběhne 27. března. Z naší strany v tom nebyl žádný zlý 

úmysl nějak odsouvat projednání petice, nevyjít vstříc občanům. My jsme považovali a stále 

považujeme za klíčové, zajistit nezávislost celého procesu výběru ředitele ZŠ Meteorologické, 

a to by mělo být stejné jako u jakékoli jiné základní nebo mateřské školy.  

 Chceme zdůraznit, že je to zcela standardní proces, pan ředitel nebyl odvolán, pouze 

mu končí šestiletý mandát a i v minulosti se na naší městské části opakovaly konkurzy u 

ředitelů, kteří byli ve funkci. Současně jsme se informovali u předchozího vedení, jak by 

postupovalo, a i to nám řeklo, že by jednoznačně vyhlásilo konkurz. Současně nám také 

sdělilo předchozí vedení, že by považovalo pana ředitele za žhavého kandidáta. My chceme 

zdůraznit, že žádného žhavého kandidáta nemáme. Chceme, aby konkurzní komise nám dala 

nezávislé stanovisko, a na tom trváme, považujeme to za velmi podstatné. Stejně jako vy 

usilujeme o to, aby ZŠ Meteorologická, ale také jakákoli jiná škola nebo mateřská školka 

v obci měla to nejlepší vedení, které se v danou chvíli nabízí.  
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 S petičním výborem jsme se sešli včera a diskutovali jsme petici. I včera jsme 

zdůrazňovali, a dnes to také považuji za důležité tady na začátek říct, že my obecně velmi 

vítáme aktivitu občanů, a velmi si ceníme toho, když občané jednoznačně vyjádří svůj názor. 

Sami jsme také v minulosti několik petic iniciovali, víme, že to je určité vystoupení 

z komfortní zóny, protože člověk musí nejenom formulovat svůj názor, který mnohdy není 

stejný jako názor většiny, a sbírat podpisy, obhajovat názor není samozřejmě jednoduché. 

Chceme zdůraznit, že tady není snaha z naší strany nijak to projednání brzdit. Naopak 

myslím, že jsme vyšli vstříc všem požadavkům, a velmi si tedy ceníme toho, že jste přišli. 

 Nyní bych požádala petiční výbor, aby se, prosím, vyjádřil k petici, a řekl, co má na 

srdci.  

 

 Paní Jitka Lörinczová: Moje jméno je Jitka Lörinczová, jsem spoluautorkou petice, 

jsem členkou petičního výboru, jsem občankou MČ Praha – Libuš, psala jsem i článek do 

časopisu U nás, jaký mám vztah tady k okolí. Děkujeme za umožnění zasedání v těchto 

místnostech.  

 A ještě k datu, kdy se mělo zasedání konat. I za to děkujeme, protože bychom rádi 

jako petiční výbor, a i tím, že máme slovo dané občany, podpisy, tak že bude ten názor znám 

v případě, kdy bude volen nový ředitel. K dnešnímu dni k 23. březnu bylo sebráno 253 

podpisů na petici. A co dál? Rádi bychom, abyste znali náš názor a abyste naše názory a 

komentáře, které byly uvedeny k podpisům, vyhodnotili v rámci řízení. To je asi za mě vše. 

Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji.  

 

 Paní Jana Svatoňková: Dobrý den, moje jméno je Jana Svatoňková, bydlím tady na 

Praze – Písnice. Co se týká toho k panu řediteli, pan ředitel je velice vstřícný, velice přátelský 

člověk, má velice vstřícný přístup k dětem, což by mělo být samozřejmostí. Ne vždycky tomu 

tak ale úplně je. S dětmi komunikuje, komunikuje s námi. Komunikuje s námi kdykoli večer, 

ať je sobota, nebo neděle, nemá s tím nikdy žádný problém. To si myslím, že je jeho jedno 

velké plus.  

 Co je velkou zásluhou pana ředitele, že na škole se pořádá spousta soutěží, ať už jde o 

nějaký sport, ať jde o nějakou vědomostní soutěž nebo jakoukoli jinou, každý rok se pořádají 

školy v přírodě pro děti jak prvních, tak druhých ročníků. Na škole je velké množství dětí 

s odlišným mateřským jazykem, ale přesto si myslím, že přes nárůst dětí s odlišným 

mateřským jazykem je zachována vysoká kvalita vzdělávání na naší škole.  

 Cizí jazyk na naší škole se učí ve skupinách, aby děti měly možnost se lépe ten jazyk 

učit. Ve skupinách je maximálně 15 dětí. K tomu se pojí i téma obavy rodičů, co se týká 

odchodu pana ředitele, či by s ním neodešla i spousta kvalitních pedagogů, a jakým způsobem 

by se případně tato situace řešila, aby naše děti stále dostávaly stejné kvalitní vzdělání.  
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 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji.  

 

 Paní Jaroslava Hněvkovská: Dobrý večer, jsem Jaroslava Hněvkovská, bydlím tady 

na sídlišti a jsem spoluautorka petice. Mě k spoluautorství vedlo to, že moje děti nastoupily do 

školy v roce 2019, kdy se tam projednávala nějaká kauza, a já jsem byla zděšena z toho, do 

jaké školy to nastoupily. Během pár měsíců jsem zjistila, že pan ředitel je velice vstřícný, 

velice empatický a pomáhá řešit problémy dětí, rodičů, a snaží se pomoci, jak se dá. A to je 

tak asi za mě všechno. Je velice vstřícný a dělá pro děti maximum. A jinak to řekla velmi 

dobře paní Svatoňková. Všechno.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji. Promluvil tedy petiční 

výbor, a prosila bych další z občanů, jestli chtějí vystoupit.  

 

 Paní Nataša Hradecká: Dobrý den, jmenuji se Nataša Hradecká, bydlím taky na 

sídlišti Písnice, a chtěla bych se také přidat k těmto názorům, a myslím si, že za ty roky, co 

pan ředitel na škole funguje, že byla udělána spousta věcí pro děti i pro rodiče, a že bychom 

byli za to, aby jeho další plány mohly být zúročeny a udělány i do budoucna.  

 

 Paní Halina Hrubá: Dobrý den, jmenuji se Halina Hrubá a nejsem občanem ani 

Praha - Písnice, ani Praha – Libuš, ale pracuji ve škole pod vedením pana ředitele.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pardon, my se omlouváme, 

musíme formálně hlasovat. Předpokládám, že budete mít prostor, ale musíme dát formálně 

hlasovat, zda občan mimo naši městskou část může vystoupit. Prosím tedy zastupitele, aby se 

vyjádřili. 

 Kdo je pro? (Není slyšet.) 

 

 Paní Halina Hrubá: Děkuji. Tímto chci podpořit pana ředitele, protože pracuji pod 

jeho vedením čerstvě od září, a za sebe můžu říct, že na škole jsem strašně spokojená jako 

zaměstnance. Atmosféra, ve které pracuji, a přístup pana ředitele k dětem, protože tam mám 

své vlastní dítě, ale i k nám jako k zaměstnancům, je velice vstřícný, a proto ho chci podpořit. 

Děkuji moc.  

 

 Pan Martin Mauer: Dobrý večer, jmenuji se Martin Mauer a jsem zástupce ředitele 

ZŠ Meteorologická a nejsem z MČ Libuš. 
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 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Dobře, stejná procedura. Prosím, 

kdo je pro, aby pan Mauer vystoupil? (Všichni, 16.) 

 

 Pan Martin Mauer: Ještě jednou dobrý večer. Chtěl bych v prvé řadě poděkovat za 

dvě věci. Tou první je fakt, že se toto shromáždění odehrává ještě před konkurzem, z mého 

pohledu to má svoji logiku. Velmi za to děkuji.  

 Druhý bod, za který bych moc rád poděkoval, paní starostka už zmínila, že ke 

konkurzu chtějí přistupovat objektivně. To samé zmínila i paní místostarostka Turnová, když 

u nás byla na škole, kde před sborem vlastně říkala, že by se ráda řídila tím, co komise řekne. 

Za tuto objektivitu velmi děkuji.  

 A třetí bod, který bych chtěl zmínit, je to, že jak znám pana ředitele, a tak jak si 

všímám toho, kdy jsem pročítal, co vše se změnilo na škole během působení pana ředitele, 

v tuto chvíli bych mu také chtěl vyjádřit podporu z toho důvodu, že jeden můj dobrý kamarád 

říká, že slova jsou slova, a činy jsou činy. Myslím si, že za prací pana ředitele v tuto chvíli je 

vidět celkem dost, aspoň z mého pohledu dost. Děkuji.  

 

 Řečnice: Dobrý večer, jsem z Prahy 4, z městské části, zároveň pracuji na ZŠ Meteo, a 

zároveň jsem i maminka, a tímto bych chtěla podpořit pana ředitele, protože je nejen výborný 

zaměstnavatel, je empatický k dětem, děti ho mají velice rády, a byla bych moc ráda, aby 

zůstal ředitelem. Děkuji.  

 

 Pan Václav Kuthan: Dobrý večer, jmenuji se Václav Kuthan, většina z vás mě 

osobně zná, protože v předminulém období a předpředminulém jsem tady působil jako 

místostarosta. Byl jsem jeden z těch, kteří uvedli pana ředitele do funkce. V rámci prvního 

období šesti let dostal nějakou šanci, aby ukázal, jak se školou naloží, jak bude pracovat 

s žáky, s učiteli atd. Protože moje obě děti školu navštěvovaly, jedno ještě stále navštěvuje, 

ptal jsem se i na jejich názor. Moje děti s prací pana ředitele byly po celou dobu velmi 

spokojeny. Vnímají to tak i jejich spolužáci. Proto prosím, vezměte v úvahu ta zlepšení, která 

tady byla citována ve vztahu ke škole. Přimlouvám se za to, aby pan ředitel svoji funkci 

nadále vykonával. Děkuji.  

 

 Paní Petra Plecitá: Dobrý večer, moje jméno je Petra Plecitá, jsem z MČ tady na 

Libuši a jsem místopředsedkyně spolku rodičů při ZŠ Meteorologická. Jelikož mě hodně 

rodičů zná, dostávají se ke mně zprávy negativní, i zprávy pozitivní. Nebudu to rozebírat. Ale 

jako členka spolku bych chtěla říct, my jsme byli založeni poměrně nedávno a z hlediska 

spolku nás pan ředitel plně podporuje v našich aktivitách a přeje si, abychom se rozvíjeli a 

abychom pro děti mohli vlastně dělat ještě víc a víc. Při jakékoli naší akci máme plnou 

podporu. Děkuji.  

 



6 
 

 Pan Oldřich Matoušek: Dobrý večer, moje jméno je Oldřich Matoušek, jsem 

obyvatel Písnice. Chtěl bych říct, dcera navštěvuje ZŠ Meteorologickou, a rád bych podpořil 

všechny svoje předřečníky. Jsem téhož názoru. Pan ředitel je člověk na svém místě. Dělá toho 

hodně pro žáky, pro rodiče. A pokládám si otázku, proč měnit něco, co opravdu funguje, 

perfektně si myslím, a to je asi tak všechno, co bych chtěl říct. Z řad rodičů má určitě plnou 

podporu. Děkuji.  

 

 Paní Renata Bačíková: Dobrý večer, jmenuji se Renata Bačíková, jsem občankou 

Libuše od roku 2018, a ráda bych vám řekla, že jsme přestupovali z Prahy 9 na ZŠ 

Meteorologická. Moje dcera tam začala chodit do šesté třídy, absolvovala tam následující tři 

roky a musím říct, že pan ředitel nám vždycky ve všem absolutně vyšel vstříc. Jednání bylo 

neuvěřitelně korektní. Mám zkušenosti se základními školami různě po Praze, jak se státními, 

tak se soukromými, a opravdu musím říct, že dobří ředitelé nebo ředitelky a dobří lídři nebo 

lidé, kteří mají opravdu přirozenou autoritu u dětí, těch fakt jako není moc. A pan ředitel 

Kulik je jedním z nich. Musím říct, že to je jeden z nejlepších ředitelů, s jakým jsem měla tu 

čest se setkat. A přestože dcera už aktuálně na ZŠ Meteorologická nechodí a dneska je 

nemocná, jinak by tady byla se mnou, tak já prostřednictvím svého hlasu vyjadřuji i její 

podporu panu řediteli, včetně toho, že kdykoli měli problém nebo ty děti chtěly něco řešit, 

měly nějaké inovativní nápady, nebo i nějaké kritické, třeba vůči učitelům nebo způsobu 

výuky, tak je vždycky vyslyšel. Vynikající zkušenosti měli taky se školou v přírodě s ním, že 

to je opravdu člověk, ke kterému děti mohou vzhlížet, mají ho pro co obdivovat a má autoritu, 

která je fakt přirozená a lidská a není tam žádný pocit strachu. Naopak. Vyjadřuji mu 

maximální podporu a byla bych ráda, kdybyste i na můj hlas třeba dali. Děkuji.  

 

 Paní Zdeňka Lokočová: Dobrý večer všem. Jmenuji se Zdeňka Lokočová a jsem 

obyvatelkou MČ Praha – Libuš. Na ZŠ chodí oba moji dva synové, jeden do pátého ročníku a 

jeden nastoupil nově do prvního ročníku. Ten starší přešel ze soukromé školy, takže mám 

srovnání i s ředitelem právě ze soukromé školy versus státní škola. Můžu vám říct, že 

s takovým přístupem, jako má pan ředitel Kulik, jsem se dlouho nesetkala. Je to srdcař, který 

do toho dává daleko více, než by mohl, nebo daleko více, než kdokoli jiný by dával. My jsme 

s mužem velice spokojeni, nejenom s panem ředitelem, ale hlavně s tím, že se dokáže 

obklopit profesionály, skvělými pedagogy, a moje jediná obava, samozřejmě chápu vaše 

rozhodnutí udělat konkurz na ředitele, zcela vám věřím, podporuji, a děkuji vám za vaši práci 

zastupitelů tady v městské části. Co čtu na Facebooku, děláte neuvěřitelné pokroky každý 

týden. Za to vám také děkuji. Ale chtěla jsem říci, že mé obavy jsou hlavně z toho, aby nám 

tento kvalifikovaný ředitel opravdu nebyl odejmut. Opravdu se bojím, jakým směrem ta škola 

potom bude směřovat. A protože doma o tom hodně povídáme, tak jsem se dozvěděla i od 

svého syna staršího, že podepsal jakousi žákovskou petici, takže jsem chtěla i zmínit zde, že 

opravdu byl seznámen se situací, protože pana ředitele opravdu má rád. Není to nějaké falešné 

následování. Pan ředitel má opravdu autoritu, přirozenou autoritu u dětí, ale nedělá rozdíly. 

To je úplně nádherné. Já j sem právě z té soukromé školy měla možnost, když to srovnám, 

měla jsem možnost zažít to, že se dělaly rozdíly mezi národnostmi dětí, z jakých sociálních 

skupin děti pocházejí. Zde naopak se sociální rozdíly snaží stírat, podporují se rodiny, protože 

jsem i členkou spolku rodičů a přátel základní školy, tak se snažíme i začlenit právě děti 
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z jiných národnostních menšin do dění, a od pana ředitele máme neuvěřitelnou podporu. A to 

je jenom moje obava, proč já jsem podpořila pana ředitele, je, že mi ho vezmete. Můj hlas 

občana zaznívá, a já jsem moc ráda a děkuji vám za tuto možnost zde promluvit. Děkuji vám. 

(Potlesk.) 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Chtěla bych požádat zejména 

zkušenější zastupitele, aby se  zdrželi těchto projevů, protože jak jistě víte, není to součástí 

jednání zastupitelstva. Někdo další z občanů? Technická, dobře.  

 

 Zastupitel Michal Korbel: Dobrý večer. Omlouvám se, paní starostko, ale nemyslím 

si, že potlesk by byl nějakým způsobem něco, co by bylo špatného. Nezlobte se na mě, ale 

ještě než jsem byl zastupitel před x lety, tak jsem také jednou vystoupil na zastupitelstvu, 

potlesk jsem získal a nikdy se nestalo, že by mi někdo za to něco vyčítal. Ale děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Já bych vám to přála, přála bych 

to i vaší předřečnici, ale učila jsem se od pana Koubka, a ten to vždycky potíral. Následuji 

jeho příkladu. Prosím někoho dalšího z občanů, jestli chce, prosím, vystoupit. 

 

 Paní Eva Zimová: Dobrý den, jmenuji se Eva Zimová, jsem předsedkyní spolku, 

vychovatel na ZŠ Meteorologická a trenér třetí hodiny tělocviku, který je na základní škole 

specifický, protože se vyučuje karate, což myslím, nikde jinde v republice není. A musím vám 

říct, že tedy nejsem občanem městské části. 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Opět nezbytná formalita. Kdo je, 

prosím, pro, aby paní Zimová vystoupila? Děkuji.  

 

 Paní Eva Zimová: Moc vám děkuji, a chtěla jsem také podpořit svým hlasem, i když 

nejsem občanem městské části, pane ředitele Mgr. Kulika. Domnívám se, že opravdu řídí 

dobře školu, a já jsem na škole poslední čtyři roky jako vychovatel a následně jako trenér třetí 

hodiny tělocviku, která je specifická, a vyučuji tedy karate. Omlouvám se za svůj oděv, 

protože jdu právě ze cvičení mj. i vašich dětí. Protože pracujete na městské části a dáváte 

škole vekou podporu, nebo se o to určitě maximálně snažíte, a tím bych chtěla i vám 

poděkovat, že jste vybrali pana ředitele v minulém období a dali mu tu příležitost, protože se 

opravdu domnívám, že odvedl velký kus práce. Protože změna, která proběhla ve škole, kdy 

je spousta věcí zmodernizována, a děti opravdu mají možnost pohybu navíc a škola dostala 

svou jedinečnost tím, že se vlastně na škole karate vyučuje, protože to opravdu, co já zatím 

vím, není nikde jinde v republice, že by se tam vyučovalo karate jako třetí hodina tělocviku. 

Věřím, že i pro městkou část by toto bylo přínosem, aby to takto zůstalo nadále a byla tato 

městská část tím specifická. Děkuji.  
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 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Nikoho dalšího z řad občanů 

nevidím. Ještě se pro jistotu zeptám, jestli si to někdo nerozmyslí. Přece. 

 

 Paní Petra Koštová: Jmenuji se Petra Koštová, jsem obyvatelkou MČ Praha – Libuš 

od narození a chtěla bych taky vyjádřit podporu za mě a mou sedmiletou dceru panu řediteli. 

Je to příjemný vstřícný člověk a byli bychom šťastni, kdyby i nadále zůstal ve škole. Děkuji.  

 

 Paní Pavlína Hercíková: Dobrý den, jsem Pavlína Hercíková a bydlím tady na 

sídlišti. Také bych se chtěla přimluvit za pana ředitele, ne přimluvit, ale podpořit ho. Moje 

dcera už chodí čtvrtým rokem na Meteo a chodí do programu Montessori, a je pravda, že 

musím říct, že od první do čtvrté třídy je vidět, že se program zdokonaluje, je lepší a lepší, a já 

jsem hrozně ráda, že pan ředitel je vlastně přístupný i těmto jiným metodám výuky. Byla bych 

ráda, aby toto fungovalo dál a byla k tomu možnost a příležitost. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Ještě někdo? Nikoho nevidím. 

Pokud už není žádný zájemce z řad občanů, otevřu rozpravu mezi zastupiteli. Skutečně 

nikoho nevidím. Otevírám rozpravu mezi zastupiteli. Pan Koubek.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Vážená paní starostko, vážené kolegyně, kolegové, 

zastupitelky, zastupitelé, vážení občané, děkuji za to, že jste přišli v takto velkém množství. 

Děkuji za tu možnost, že tady máme možnost o vaší petici diskutovat ještě před samotným 

konkurzem, resp. před ústní částí konkurzu, která se odehraje v pondělí. Už tady zaznělo moje 

jméno v nějakém příspěvku, kdy paní starostka odkazovala na mě, že se učí ode mě, tak bych 

jenom formálně připomněl, v roce 2019 jsme umožnili občanům i učitelům vystupovat 

kdykoli v průběhu zasedání zastupitelstva. Kdybyste tedy chtěla odkazovat na moji praxi, tak 

bych potom, kdybyste kdokoli z vás chtěl vystoupit, určitě tady bude dobrá praxe, kterou jsem 

tady zavedl v případě takovýchto mimořádných záležitostí, tak jistě bude pokračovat. 

Hlasovala jste pro to i vy, paní Jungwiertová tenkrát, že jednak pan Jungwiert, který tady 

představoval jakousi petici nebo iniciativu občanů, tak že může vystoupit neomezeně, a ti, 

kteří u nás neměli trvalé bydliště, že mohli vystoupit dvakrát. To jsme si en bloc odhlasovali 

na začátku, abychom tady nemuseli u každého občana, který tady přistoupí k mikrofonu, řekl 

bych trošku nedůstojně vůči tomu občanovi tady jednotlivě hlasovat. To jsme si prostě udělali 

na začátek. Pokud tedy odkazujete na moji praxi z roku 2019, tak škoda, že ne úplně v celé 

šíři. To je první věc.  

 Chtěl bych jenom říci, že jsme požádali o toto svolání zastupitelstva. Chápu, že svolat 

mimořádné zastupitelstvo, k tomu musejí být mimořádné důvody. Jsem přesvědčen, ž v tomto 

případě nastaly, a to z toho důvodu, že přišla petice. Ne proto, že byl konkurz, to mě tady paní 

starostka citovala poměrně přesně, to jsem také říkal, že konkurz bychom určitě vyhlásili, 

kdybych byl starostou, protože si myslím, že je dobré po šesti letech prvního funkčního 

období ve funkci, aby pan ředitel přišel a řekli jsme si vzájemně, s jakými očekáváními do 

toho šel, co se mu podařilo naplnit, co se mu nepodařilo naplnit, jaká je spolupráce s městskou 
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částí apod., a jak jsem řekl, byl by to samozřejmě regulérní konkurz, to jinak ani nejde, ale 

netajil jsem se tím že by to byl určitě vážný favorit na to, aby svoji funkci obhájil. 

 Mohu uvést jakoby příklad, když jsme měli první funkční období paní ředitelky 

z Písnice paní Chýlové, tak jsme také po šesti letech vyhlásili konkurz, a paní ředitelka svoji 

pozici obhájila. Byl to naprosto regulérní konkurz se všemi náležitostmi, které to obnáší. Já 

jsem požádal, když byla odevzdána 1. března petice na úřad, tak jsem požádal vedení, aby 

byla petice projednána před samotným ústním konkurzem. Komunikoval jsem o tom s paní 

starostkou a s paní místostarostkou. Děkuji za veškeré odpovědi. 

 Ale neshodli jsme se na tom, vy jste byli přesvědčeni, že to stačí projednat až 28. 

března. Já jsem i do odůvodnění, tak jak jsme tady podepsali, a nebylo to šest zastupitelů, ale 

sedm. V důvodové zprávě to je špatně. Bylo nás sedm, kteří jsme to podepsali. Tak jsme 

právě uvedli, že to považujeme za důstojné a seriózní vůči petentům. A musím říci, že jsem 

nepochopil, proč se bráníte projednání petice. Já jsem tady za 12 let zažil šest – sedm peticí. 

Užijte si toho, že máte petici, která je slušná, která je pozitivní, nikoho nepomlouvá, nic 

neboří, nikdo tady na vás nehaleká. Já jsem tuto čest neměl, když to tak řeknu. Já měl ty 

petice, kdy občané se něčeho domáhali, a nikdy se mi nestalo, že bych se tvářil, že se s těmi 

občany nechci potkat, nebo že tu petici budu dokládat, a opravdu projednávat petici až poté, 

co padne nějaké rozhodnutí, to fakt nemá logiku. Takže jsme přistoupili k tomuto 

mimořádnému kroku svolání mimořádného zastupitelstva.  

 Navíc, což tady většina z vás víte, a kteří nevíte, tak vám to řeknu. Ono se mělo 

původně zastupitelstvo konat toto úterý 21. března. My jsme se 16. února dozvěděli, že 

z organizačních důvodů, pokud se nemýlím, bylo napsáno, že se zastupitelstvo posouvá na 28. 

Nevíme, jaké jsou organizační důvody. To se asi stane. Ale vzhledem k tomu, že sestava 

konkurzní komise byla usnesením rady MČ č. 23 z letošního roku schválena 6. února, tak 

když jsme dostali 16. února informaci o posunutí e-mailu, tak jste určitě nepochybně věděli, 

že už budete mít ústní konkurz v pondělí 27. března, a tedy to posunutí z 21. na 28. já 

považuji za účelové. Účelové z toho důvodu, aby se nekonalo zastupitelstvo před konkurzem. 

Myslím si, že to bylo záměrně posunuto, neříkám, že to bylo posunuto kvůli petici, ale 

nechtěli jste mít zastupitelstvo, které se bude konat bezprostředně před ústním konkurzem. 

Navíc jste už určitě o té petici věděli, to běželo ve veřejném prostoru na sítích, na Facebooku. 

Petice byla elektronická, určitě jste se o ní všichni dozvěděli, tzn., že to bylo známo, a já to 

posunutí zastupitelstva považuji za účelové, že jste se s těmi občany nechtěli setkat, proto 

jsme zvolili tento mimořádný krok, a těmi podpisy jsme vyvolali toto mimořádné setkání, a 

jak říkám, užijte si to, že tady máte pozitivní petici, pozitivně naladěné lidi, kteří… 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pane Koubku, skončil vám čas a 

opakujete se, tak prosím.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Dobře. Skončím jenom, že to je velice pozitivní petice, a já 

vám děkuji za to, že jste přišli.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji. Paní Radová se hlásí.  
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 Místostarostka Eva Radová: Dobrý večer, zastupitelé, občané, děkuji. Zopakuji tedy, 

že si vážím, že jste přišli, že ta vystoupení byla velmi slušná, oceňujeme to. A jenom bych 

ráda uvedla na pravou míru některá osočení od bývalého pana starosty, která tady zazněla. My 

jsme sami podepsali, případně iniciovali ještě jako opozice nebo jako občané několik petic. 

Doufám, že nás nepočítáte mezi ty, kteří na vás halekali, myslím, že jsme se toho nikdy 

nedopustili. A rozhodně jsme se nevyhýbali setkání s vámi. Posunutí termínu není účelové, 

jak tady zaznělo, abychom se vyhnuli nějaké diskuzi o panu řediteli.  

 Možná bych vysvětlila způsob výběru ředitele v konkurzním řízení. Konkurzní řízení 

spočívá v tom, opraví mě nebo doplní paní místostarostka Turnová, která to má určitě načteno 

lépe než já, že konkurzní komise, která je složena z odborníků, zástupců zřizovatele jako 

nezávislý orgán, jejíž jednání je neveřejné, která podepisuje mlčenlivost, zhodnotí podané 

přihlášky a vybere nejvhodnějšího kandidáta. Druhé kolo, ve kterém vybere kandidáta tato 

komise, bude 27. března. Sepíše zápis, který dodá radě, a ten výsledek je doporučující. Ten 

kdo potom rozhodne s finální platností o tom, kdo bude ředitelem, je rada, což se nestane 27., 

ani 28. března. Jak vidíte, to že řádné zastupitelstvo, řádné v uvozovkách, mělo být 28. 

března, neznamená, že 28. března bychom tady přišli s křížkem po funuse takříkajíc, a pan 

ředitel by byl vybrán, v tu chvíli by asi možná, ale to nevím, byl k dispozici zápis z té 

konkurzní komise, která by doporučila některého z kandidátů.  

 Jinak tím, že jednání té komise jsou neveřejná, celý ten postup by měl být objektivní, 

nezávislý, neměl by být ovlivněn nějakými politickými vnějšími vlivy, tak jsme považovali za 

lepší, aby se jednání spíše uskutečnilo poté, co má komise vybrat vhodné kandidáty, a bude 

prostor případně nad tím diskutovat. Trvalo se na tom, aby to bylo dříve. Vyšli jsme vstříc.  

 Ještě možná k podpisům, to tady taky zaznělo, ale teď to neberte, že nějakým 

způsobem bagatelizuji petici. Podepsala ji spousta lidí, podpisů bylo 307, nicméně forma, jak 

byla podepsána, není úplně v souladu s petičním zákonem. Nebyla to e-petice, ke které by byl 

přístup přes portál občana, takže platných podpisů je tam 46. Tam kde je uvedena úplná 

adresa a jsou počítány i ulice bez čísla popisného. To nejsou čísla, která bych počítala já, to je 

informace od právníka městské části. Podpisy žáků první třídy skutečně nemůžeme uznat, byť 

rodiče následně dopodepsali. Petiční zákon jasně říká, rozumová a volební vyspělost, tak aby 

pochopil. Pokud někdo neumí číst ani psát, tak opravdu nemůže podepsat petici platně, i když 

rodič následně dopodepíše. Ačkoli zase třeba sedmáci, starší děti klidně, je to jejich ředitel, je 

fajn, že se vyjadřují, je fajn, že mají názor a podepisují petice.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pan Korbel, prosím, jestli můžu.  

 

 Zastupitel Michal Korbel: Ještě jednou dobrý večer. Chtěl jsem se zeptat, jestli jak 

říkáte, bude tedy nějaké doporučení té komise, jestli ho budete jako rada respektovat. 

Doporučení té komise.  
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 Místostarostka Eva Radová: My nevíme, jaké bude. Zatím na to nemám vyhraněný 

názor, nevím, jací kandidáti jsou přihlášení. Vůbec nevím, jestli je přihlášený pan ředitel. 

Jednání jsou neveřejná, já nemám žádné informace o průběhu konkurzu. Určitě ho vezmu 

v potaz. Nemůžu vám říct úplně závazně, že jednoznačně rozhodneme. To by nakonec mohlo 

jít i proti panu řediteli. Třeba to nevyhraje.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pane Koubku, technická.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Chci dát procedurální návrh na to, aby tak jako v roce 2019 

jsem dal na začátku hlasovat o tom, že zástupce iniciativy občanů pan Jungwiert může 

vystoupit neomezeně, dneska jsem se díval, že vystoupil asi celkem sedmkrát, tak aby 

zástupci petice dneska, tady tři petentky, které tady máme a víme, že na začátku mluvily 

velice stručně, krátce, tak aby měly možnost opakovaného vystoupení, kdykoli o to požádají, 

a nemuseli jsme o tom individuálně hlasovat, a zároveň i možnost dát další vystoupení 

každému, kdo tady už na začátku mluvil a chtěl by promluvit ještě jednou. Tzn., v případě tří 

petentek aby to vystoupení bylo neomezené, protože budou, zdá se, chtějí operativně reagovat 

na to, co tady zazní, plus případně občanům a zaměstnancům školy, kteří tady byli a chtějí 

vystoupit, abychom jim ještě jednou vystoupení také umožnili. Procedurální návrh.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Dobře, dávám tedy hlasovat. 

Kdo je pro návrh, který tady přednesl pan Koubek? Všech 16. Děkuji.  

 Paní Lörinczová.  

 

 Paní Jitka Lörinczová: Chtěla bych se zeptat, jestli jsou všichni obeznámeni se 

zněním petice. Jestli to všichni četli. Nemusíme číst petici.  

 Ráda bych reagovala na nařčení, nebo sdělení o tom, že vlastně děti nejsou 

akceptování hodné, pokud jsou malé. Moje děti jsou sedm a devět let. Snažím se je 

vychovávat jako sebevědomé zdravé občany, co mají právo na názor, a ten názor je 

akceptován. Můj starší syn je momentálně doma nemocný, nemůže přijít, tím pádem bych 

ráda sdělila jeho názor a jeho vůli trošku ultimativní, že pokud nebude pan ředitel Kulik na 

škole, tak tam nechce být. My spádově spadáme na školu Ladislava Coňka, velmi jsem stála o 

to, abychom byli na ZŠ Meteorologická. Nicméně tento názor sdílí i můj sedmiletý syn. A 

ráda bych si vyprosila, aby o něm bylo smýšleno, že je to člověk, který nemá názor, nesmí ho 

mít, i když mu je sedm let. Takto si sebevědomé lidi nevychováme. A ráda bych ještě řekla, 

že i vy všichni tady jste zvoleni občany. A my jsem rodiče, tudíž také máme právo na to, 

abychom byli vyslyšeni.  

 Teď jestli mám neomezený prostor, přečtu komentáře lidí, o kterých tvrdíte, že jejich 

hlas je neplatný. Přečtu to všechno. Komentáře, cituji.  
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 Podepisuji, protože se vším výše uvedeným bez výjimky souhlasím. Nechci za 

žádných okolnosti nic měnit - je to úžasný člověk na správným místě. Vše děla s láskou a 

srdcem k dětem. A to je nejvíc. 

 V angličtině: I sign because I believe in the director and his leadership to manage the 

school. 

 Nechci, aby se své funkce ZŠ Meteo odešel schopný člověk, který za sebou zanechal 

velký kus práce a je pro školu velkou oporou. Nevidím jediný důvod, proč by se mělo měnit 

něco, co funguje jak má. 

 Pan ředitel Kulik má moji plnou podporu.  

 Naprosto souhlasím s výše uvedeným a pana ředitele ráda podpořím. 

 Petici podepisuji na základě zkušeností a výsledků, které ZŠ Meteorologická dosáhla 

během vedení pana ředitele Jaroslava Kulika. 

 Pan ředitel je neskutečně obětavý pro školu. 

 Pan ředitel je srdcař, jako rodič jsem nesmírně ráda, že ho mohu podpořit. 

 Další: Protože pan ředitel je člověk s velkým srdcem na správném místě. Děti ho mají 

rádi, na školách v přírodě a adaptačních výletech se dětem věnuje. Udělal toho pro školu víc 

než kdokoliv jiný předtím. Proto nevidím důvod k tomu, aby tam byl místo něj někdo jiný a 

byl vyštván ze své funkce. 

 Je to výborný ředitel a byla by veliká škoda, kdyby o něj škola přišla. 

 Moje tři vnučky tuto školu navštěvují, vše super funguje a pan ředitel je naprosto 

skvělý. 

 Máme pana ředitele moc rádi a chceme, aby nadále vedl školu.  

 Podepisuji, protože si pana ředitele Kulika vážím za jeho empatický přístup nejen k 

dětem, vstřícnost, osobní angažovanost i dosavadní práci. Chci, aby ve své funkci nadále 

setrval a mohl tak pokračovat v budování modernějšího a krásnějšího prostředí pro vzdělávání 

našich dětí. Jsem s panem ředitelem velice spokojena a jiného nechci. 

 Podepisuji tuto petici, protože si přeji, aby Mgr. Jaroslav Kulik byl nadále ředitelem 

školy ZŠ Meteorologická. Děkuji. 

 Za vedení školy panem ředitelem Mgr. Kulikem došlo k rozvoji školy, opravám 

učeben a vzniká přívětivější prostředí pro výuku našich dětí. Oceňuji osobní přístup pana 

ředitele a i oblibu pana ředitele mezi dětmi. 

 Jsme s panem ředitelem velice spokojeni.  

 Jsem s vedením školy a jejím směrováním spokojena, naše děti jsou spokojené. 

 Je to ředitel na svém místě, více takových lidí. Tato škola ho potřebuje a jsou vidět 

výsledky i v okolí školy i u žáků. Je super pan ředitel a máme ho rádi. 

 Podepisuji, protože jsme s panem ředitelem spokojeni. 
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 Plně a zcela souhlasím s obsahem znění petice, vyjadřuji podporu a podepisuji. 

 Pan ředitel Jaroslav Kulik je člověk na správném místě a nenapadá mě jediný důvod, 

proč by měl být nahrazen někým jiným. 

 Podepisuji, protože pana ředitele podporuji. Ví, co dělá a vedení mu jde dobře. Určitě 

člověk na správném místě. 

 Jsem pro, aby pan ředitel Kulik byl nadále ředitelem ZŠ Meteorologická.  

 Oceňuji práci Mgr. Kulika a přeji se, aby v ní pokračoval. 

 Z vlastních zkušeností mohu potvrdit, že výše uvedené informace odpovídají realitě. 

Pan ředitel Kulik je zkušený, lidský a vstřícný člověk, který by měl nadále zastávat svoji 

funkci na této škole, protože pan Kulik je člověk na správném místě, a má mou stoprocentní 

podporu. 

 Je to úžasný pedagog s mnohaletou praxí a věnuje dětem i svůj volný čas. Děti mé 

neteře ho milují. Dnes je takových pedagogů jako šafránu. 

 Doufám, že pan Kulik obhájí své místo, je to člověk na správném místě. Protože to je 

zapotřebí.  

 Podepisují tuto petici, protože oceňuji práci, kterou odvádí pan ředitel Mgr. Jaroslav 

Kulik na této škole. Souhlasím s výše uvedeným.  

 Podepisuji, protože jsem rodičem žačky navštěvující tuto školu. S prací pana ředitele 

jsem spokojen a plně souhlasím s textem uvedeným v této petici. 

 S panem ředitelem jsem spokojená ve všech směrech. Nevidím důvod, proč by měl 

skončit. Škola si pod jeho vedením vede velice dobře.  

 Podepisuji, protože moje dítě na tuto školu chodí. Pan ředitel si vede dobře, a nevidím 

důvod mu ukončit mandát. Souhlasím. 

 Podepisuji, protože se mi přístup ředitele Mgr. Kulika líbí. Rovněž jeho výsledky v 

řízení školy jsou velmi dobré. Jsem přesvědčen, že je to člověk na svém místě.  

 Protože jednání nového vedení městské části je účelové.  

 Podepisuji, neboť se mi líbí přístup a postupy pana ředitele Kulika, je to člověk na 

pravém místě, svoji práci dělá s radostí a jsou za ním vidět výsledky. 

 Jsem spokojen s panem ředitelem, jako otec žáka 9 třídy. Je vstřícný a spravedlivý. 

Vždy poradí a je ochotný. Podporuji ve všem pana ředitele.  

 Výborná spolupráce s tímto ředitelem.  

 Dcera navštěvovala ZŠ Meteorologická od října 2018 do konce srpna 2022. Pan ředitel 

Kulik je z našeho pohledu člověkem na svém místě.  

 Velice si vážím práce pana Kulika a myslím si, že je velkým přínosem ve vedení 

školy. 
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 Jsem bývalý student ZŠ Meteorologické a zažil jsem dva ředitele, a od té doby, co 

nastoupil pan Kulik, jsem na škole zažil jen dobré změny, nebylo snad nic, na co bych si mohl 

stěžovat. Pan Kulik se snaží vyhovět všem dětem, co na školu přijdou, bez ohledu na vady a 

místo odkud přišly. Dále byl založen kroužek karate, který vede pan ředitel, a přijde mi to 

jako dobrý způsob jak děti naučit se bránit, kdyby se nedej bože něco stalo. Nedávno jsme se 

šli na školu podívat na vánoční hvězdu, a pan Kulik nás poznal, vřele přivítal, což bylo moc 

milé. Je vidět že mu na studentech opravdu záleží a snaží se, proto si myslím, že škola 

nezasluhuje nikoho lepšího. Souhlasím s výše uvedeným zdůvodněním.  

 Souhlasím s textem a jsem spokojena se způsobem vedení školy stávajícím panem 

ředitelem. Souhlasím s obsahem petice.  

 Obeznámil jsem se se situací na škole, a i s přihlédnutím k výsledku a okolnostem 

hlasování v záležitosti pana ředitele v roce 2019, souhlasím s peticí za podporu pana Kulika.  

 Podepisuji, protože jsem na tu školu chodila a vím, že pan ředitel Jaroslav Kulik tu 

školu o dost zlepšil. 

 Podepisují, protože mi takový ředitel přijde jak ten ideální, a přála bych ho všem 

školám. Souhlasím s prací a vedením, které odvedl pan Mgr. Jaroslav Kulik v naší škole. 

 Pan ředitel Kulik vytváří ve škole skvělé klima jak pro děti, tak pro zaměstnance. 

Vždy je ochotný a vstřícný, byla radost pod ním pracovat. 

 Pana ředitele si velmi vážím jako odborníka, velmi dobrého manažera i jako člověka, 

který dokáže mít lidský přístup. Ve škole jsem pracoval a dokázal bych si snadno představit 

působit pod jeho vedením i dále.  

 Podepisuji, protože za panem ředitelem Kulikem je vidět jím odvedená práce a velké 

osobní nasazení. Vyjadřuji podporu současnému řediteli. Věřím, že pan Kulik dělá všechno, 

co musí jako moderní ředitel. A škola se jen zlepší, když pan Kulik zůstane na svém místě. Je 

to skvělý ředitel a líbí se mi, jak naši školu vede.  

 Souhlasím s vedením školy, se skvělým a individuálním přístupem k dětem, k 

moderním prvkům. Můj syn je spokojený, moderní metody podporuji, protože vývoj 

nezastavíš.  

 Vyjadřuji velkou spokojenost s nynějším panem ředitelem. Pan ředitel Kulik je člověk 

na pravém místě a neumíme si představit nikoho lepšího, kdo by vedl školu, kam chodí naše 

děti. Podporuji tuto petici. Chci, aby tento pán zůstal ve funkci. 

 Nesouhlasím s odvoláním ředitele školy. Mgr. Jaroslav Kulik vede školu velmi 

progresivním způsobem, dbá na wellbeing žáků i zaměstnanců, na úroveň školy ve všech 

směrech. Uskutečnění jeho dlouhodobých vizí by zajistilo moderní školu, která dostojí 

nárokům 21. století na všestranný rozvoj a vzdělání žáků i kompetencí zaměstnanců. 

 Jako zaměstnanec školy nevidím důvod ke změně a proto má stávající ředitel Mgr.  

 Líbí se mi jeho práce na postu ředitele školy. 

 Podepisuji, protože je to člověk na svém místě a měl by na této pozici zůstat. 
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 Ve škole mám tři děti, které mají cizí mateřský jazyk. Plán a rozvrh prosazovaný 

ředitelem a učiteli byl pro ně zásadní, aby se naučily český jazyk a rády chodily do školy v 

této těžké situaci. 

 Souhlasím s textem. Pan Kulik je skvělý ředitel. Jsem maminka dvou dětí studujících 

na ZŠ Meteorologická. 

 Souhlasím s textem petice a pana ředitele podporuji. 

 Pana Mgr. Jaroslava Kulika podporujeme z několika důvodů. 

 Naprosto souhlasím se zněním petice. 

 Podepisuji proto, že jsem přesvědčena, že pan Mgr. Kulik je ředitel na správném 

místě. A tak by to mělo zůstat. 

 Podepisuji, protože bych ráda, aby byl současný pan ředitel opět zvolen. Svou práci 

odvádí velmi dobře a zodpovědně. 

 Souhlasím se vším výše uvedeným. Pan Kulik pro školu žije, zařídil možné i nemožné, 

a teď když konečně může sklidit ovoce, tak se úspěch předá někomu jinému. Ukázal, že školu 

vést umí, že inovuje, renovuje, a k tomu má otevřenou mysl a uši vůči dětem. Doufám, že 

výběrkem projde. 

 Pan ředitel ve škole vytváří přátelské a otevřené prostředí. Věnuje se škole s nadšením 

a až nad rámec svých povinností. Škola se pod vedením pana Kulika posouvá stále dopředu a 

pružně reaguje na vnější okolnosti. 

 Jsem maminka žákyně 3. B, a zároveň i já jsem bývalou studentkou této školy. Mám k 

ní tedy blízký vztah a od doby, kdy nastoupil do funkce pan ředitel Kulik, z mého pohledu 

škola jen vzkvétá. Dříve jsem měla pocit, že to tam vypadá stále stejně jako před dvaceti lety. 

Ošklivé šatny, toalety, ošuntělé zdi. To se ale změnilo s příchodem pana ředitele a prostory 

jsou čím dál hezčí. Dcera má pana ředitele moc ráda, škola v přírodě byla úžasná a moc mu za 

to děkujeme. Musím vyzdvihnout i takové, maličkosti, jakože jim například byl osobně 

poděkovat ve třídě za pomoc seniorům a vyprávěl o tom, jak dostal děkovný email od babičky 

za obrázek od dětí. Dcera z toho byla nadšená. Za mé doby jsme znali pana ředitele jen z 

ředitelny, když byl průšvih. Pan Kulik ale s dětmi aktivně tráví čas, a proto je u nich velmi 

oblíbený. Kéž by nám ve funkci zůstal i nadále. 

 Moje tři vnučky chodí do školy v Libuš, znají pana ředitele a mají ho rády.  

 Moje dcera chodí do této školy a je moc spokojená 

 Protože mám s panem Jaroslavem Kulikem výborné zkušenosti z jeho pedagogického 

působení na škole Klasické gymnázium Modřany, souhlasím s peticí.  

 Jaroslav Kulik je nejlepší ředitel, kterého známe. Oba naši synové Andrej a Matyáš 

chodili do školy Meteorologická. Přijeli jsme z Ukrajiny, a toto škola byla druhá, do který 

jsme přestoupili. Vždycky pan ředitel podporoval kluky, pomáhal, i když jsme byly všechny v 

rodině nemocni na covid, přivezl nám učebnice, ptal se, čím může nám pomoct. Bohužel už je 

rok, jak jsme se přestěhovali a změnili školu, ale nezapomněl za nás doteď. První nás vzbudili 

ráno 24. února roku 2022 rodiče, že je válka na Ukrajině, a potom jsem dostala zprávu od 

rodiny Jaroslava Kulika, zda nepotřebujeme pomoct, a kdyby něco tak ať se ozvu. Kolik znáte 
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ředitelů, aby se tak zajímali o žáky? Děti ho mají moc rády. Mrzí nás a nechápeme, jak 

můžete nebýt hrdí za to, že máte takového skvělého, nejlepšího ředitele. Tato petice ani 

neměla být, protože lepšího ředitele být nemůže. 

 Jsem spokojen s vedením školy mého syna Kryštofa Kupku. Pardon, to jsem asi 

jmenovala. Chci, aby pan ředitel Kulik zůstal ve své funkci.  

 Podepisuji, protože podporuji a oceňuji práci pana ředitele ZŠ Meteorologická pana 

Mgr. Jaroslava Kulika. Kvalitnějšího ředitele ZŠ Meteorologická nikdy neměla. 

 Pana Mgr. Jaroslava Kulika podporujeme z několika důvodů: Jako rodiče dětí a přátelé 

školy, které navštěvují ZŠ Meteorologická, oceňujeme viditelné výsledky jeho šestiletého 

úsilí. Pod jeho vedením se škola vydala správným směrem, což dokazují finanční prostředky 

získané z grantů na rozvoj učeben, pomůcek a mimovýukových aktivit. Chci podpořit pana 

ředitele. Jsme s ním velice spokojeni. 

 Podepisuji, protože na základě osobni zkušenosti jsem přesvědčen, že pan Kulik je 

velmi schopný a energický manažer i pedagog. 

 Podepisuj, protože si přeji, aby stávající pan ředitel zůstal nadále ve své funkci. 

 Podepisuji, protože chceme, aby pan ředitel zůstal ve funkci. Je pan ředitel muž na 

svém místě. A to je všechno. Děkuji. (Potlesk.) 

  

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Prosím, abyste se zdrželi těchto 

projevů. Prosím paní Hněvkovská. Promiňte, přehlédla jsem. Dáte přednost paní 

Hněvkovské? Nevšimla jsem si.  

 

 Paní Jaroslava Hněvkovská: Chtěla bych krátce k těm podpisům z první třídy. Moje 

dcera byla iniciátorka dětské petice. Nevím, jestli jste ji četli. Byla velice dětsky napsaná, a 

moje dcera v nižších ročnících dětem vysvětlovala, o co jde. Ty děti to pochopily. Jejich 

názor bych respektovala.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pan Korbel, paní Radová.  

 

 Zastupitel Michal Korbel: Chtěl bych poděkovat za odpověď na můj poslední 

výstup. Ještě bych se chtěl zeptat, zdali ostatní členové rady budou respektovat názor nebo 

doporučení komise, která bude probíhat. A dále bych chtěl ještě vyjádřit podporu a zastat se 

trošku dětí ze ZŠ Meteorologická, které vlastní iniciativou nějakou svoji vlastní petici udělaly. 

Nebyla to žádná organizovaná akce. Já sám mám dvě děti na ZŠ Meteorologická v první a 

v páté třídě, a tato petice přišla úplně svévolně. Chtěl bych vyjádřit podporu minimálně za 

sebe, a možná i za naše opoziční zastupitele. Tímto děkujeme dětem i za jejich iniciativu.  
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 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Paní Radová se hlásila, a potom 

vy. 

 

 Místostarostka Eva Radová: Jenom to upřesním, aby nedošlo k nedorozumění. 

Rozhodně nepopírám nebo netvrdím, že by děti neměly mít právo na názor. Žákovská petice 

je super. Ale nám vlastně přišlo jako orgánu, který by se měl zabývat peticí bez nějakého 

textu žákovské petice jenom podpisy nějakých dětí z první třídy, které i ty náležitosti 

neodpovídají tomu zákonu o právu petičním.  

 Mj. jsem dlouho dělala rodinné právo a můžu vám říct, že ani u soudu nemá dítě podle 

stupně věku vždy stejnou váhu, a nemůže vždycky plně vyjádřit svůj názor, ani když jde o 

věci, které se ho týkají, jako je třeba střídavá péče nebo péče rodiče atd. Je to odstupňované. 

Teď mu to vůbec neberu. Klidně je fajn, že se vyjádřily, a kdybychom měli za to, že ta petice 

má jenom 46 podpisů, jak jsem vám tady přečetla, tak vás tady dneska nesvoláváme, 

nesetkává se s vámi paní starostka a nejsme tady. My jsme to vzali vážně. Všechny podpisy 

jsme chtěli brát jako rovnocenné, abychom se tady sešli. 

 To co jste tady četla, bylo možná trochu zbytečné. Ono to je dostupné na internetu, my 

jsme to samozřejmě viděli. Jenom říkám, že pokud hovoříme o petici jako petici podle práva, 

tak ta má nějaké náležitosti, a i podpisy, je tam takové nové ustanovení, opravu se sbírají přes 

eGovernment, nějaká ePetice to je, a je to přes identitu občana, a tím jsou vlastně podpisy, 

osoba je jednoznačně identifikovaná, autentizovaná, a její podpis je braný jako vlastnoruční. 

To je jenom k podpisům technikálie.  

 Jinak to samozřejmě vážně bereme, je fajn, že jsme se tady sešli, že můžete vyjádřit 

názor. Je to za nás trošku brzo, předčasné, ale vážíme si toho, vyslechneme si vás, rádi se o 

tom pobavíme. To je k tomu asi všechno.  

  

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Můžete, ale hlásila se před vámi, 

myslím, paní Hrubá. Nevím, jestli si pamatuji správně jméno. Promiňte, vás jsem neviděla, 

tedy nezaznamenala.  

 

 Paní Barbora Hrušková: Dobrý den, jmenuji se Barbora Hrušková, jsem zástupkyně 

ředitele pro předškolní vzdělávání a zájmovou činnost na ZŠ Meteorologická, a nejsem 

občankou městské části. Nevím, jestli to znamená hlasování od vás.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Jestli to pro vás nebude příliš 

ponižující, my musíme hlasovat. Kdo je, prosím, pro? (Všichni.) Děkuji.  

 

 Paní Barbora Hrušková: Já jsem si teď vzala slovo, protože se s dětmi pravidelně 

setkávám na žákovské radě, tam jsou děti od třetí do deváté třídy, a strašně příjemně mě 

překvapilo, že už někdy na konci ledna ty děti chtěly vyjádřit podporu panu řediteli. My jsme 

si na žákovské radě vysvětlili, že to není, že by byl pan ředitel odvolán, ale že mu prostě končí 
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šestileté období, a že určitě je jejich právo se k tomu nějak vyjádřit. Děti samy bez nějaké 

mojí nebo bez podpory někoho z dospělých ze školy zvolily tuto formu té petice. Byla 

napsaná dětským jazykem. Chtěly vyjádřit podporu panu řediteli. Jenom jsem chtěla, aby toto 

zaznělo, že opravdu i děti, a je to vidět tady, že se účastní zastupitelstva našeho velkého, takže 

tu podporu chtějí vyjádřit. To jsem chtěla uvést na pravou míru. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Jenom bych zmínila, že tuto 

dětskou petici jsme nedostali. Reagujeme na dětské podpisy velké petice. Paní Lörinczová. 

 

 Paní Jitka Lörinzcová: Ještě reakce na dětskou petici. Jsme si vědomi toho, že petice 

je platná, pokud je někomu 16 let, jestli se nepletu. 

 

 Místostarostka Eva Radová: Můžu technikálii? Není to tak. Může podepsat třeba i 

třetí třída. Tam je to formulované neurčitě, to je neurčitá právní hypotéza. Pokud má takovou 

rozumovou a mravní vyspělost, aby pochopil pozitivní i negativní následky. Darovací 

smlouva… (veřejnost skáče do řeči – nesrozumitelné). Ale zase pozor, u prvňáčků, kteří 

neumějí číst a psát, tak by podpisy na veřejně přístupných místech, která mají omezenou 

přístupnost, typu škola, měla sbírat podpisy vždycky šestnáctiletá osoba.  

 

 Paní Jitka Lörinzcová: Jsem spoluautorkou petice a mám dítě, které chodí na ZŠ 

Meteorologická. To téma bylo celkem živé, protože přicházeli rodiče, co můžeme udělat, a ta 

petice stále je koncipovaná jako podpora, a abyste vy přihlédli k hlasu lidu. Tím že – můžu 

doplňující otázku? Kolik vy trávíte času ve škole? Mnoho asi ne. Moje děti tam tráví celkem 

dost času, a tím že j jsou spokojené, tak bych ráda… Kolik času vy osobně trávíte třeba ve 

škole? Jestli tam jdete v osm a jdete ve čtyři odpoledne domů z družiny.  

 Já bych ráda jenom, aby hlas dětí byl brán jako platný hlas. Děti tam tráví čas, a to je 

asi to důležité. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji. Přihlásím se do 

rozpravy. Prosím.  

 

 Občan Mgr. Kuthan: To bude můj úplně poslední příspěvek dneska. Potom odejdu, 

omlouvám se. Moje děti dětskou petici nepodepsaly, asi se jim nedostala do ruky. 

Každopádně to oceňuji jako úžasný počin hlavně jako právník, protože si vzpomínám na 

přednášku na právnické fakultě Petra Pitharta, který mluvil o občanské společnosti, a je 

úžasné, že děti se takto zapojily, tleskám jim. Samozřejmě mravní vyspělost a další může být 

nějak ovlivněna, ale to, že dokážou vyjádřit názor, ať je pozitivní, nebo negativní, to je úžasná 

věc. Takže určitě bych to bral, jako že to je úžasné, a těm dětem poděkujte za to, že ten názor 

byly takto schopné vyjádřit, protože tato společnost potřebuje názorovou různorodost a určitě 
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do budoucna jednou budou vzpomínat, že to byl možná jejich první počin v rámci občanské 

společnosti. Děkuji za prostor tady vystoupit. Mějte se hezky, na shledanou. (Potlesk.) 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pane Macháčku, nevím, jestli 

jste byl přede mnou, ale klidně vystupte.  

 

  Zastupitel Pavel Macháček: Myslím, že tady zabíháme až do moc velkých detailů. 

Jednak já tomu nerozumím, se přiznám, ale mám z toho celého dojem, že jsem neslyšel 

absolutně jediný kritický hlas naopak proti panu Kulikovi. Vesměs vždycky když jsme 

probírali petice, tak se to tady potkalo takové dvě skupiny, podle toho, kdo tu petici napsal, 

petentů bylo víc, protivníků míň, a naopak když byly petice proti petici. Ale tentokrát jsem 

nezaregistroval ani jeden kritický hlas. Čili já bych toto asi vzal skoro vážně. Ani jsem 

neslyšel za tu dobu, co jsem tedy úřadoval na barabizně jako místostarosta, nějaký výrazný 

kritický hlas. Netvrdím, že ani jeden, ale ne to, co bych já osobně považoval za závažné na to, 

aby pan Kulik nebyl ředitelem.  

 Proto máte trošku, myslím, z mého hlediska těžkou pozici, paní starostko a paní 

místostarostko Radová v tom, že před čtyřmi lety jste vlastně byly jediní zastupitelé, kteří 

hlasovali pro odvolání pana ředitele. Čili chtě nechtě asi je otázka, může někoho napadnout, 

jestli jste vůči panu řediteli objektivní. Paní starostka slíbila na začátku, že bude, já jí to věřím 

a chtěl bych jí za to poděkovat.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Byla jsem přihlášena do 

rozpravy. Chtěla bych se vyjádřit ke dvěma věcem. Z hlediska počtu podpisů myslím, že jsme 

se možná trochu zbytečně zacyklili na těch podpisech. Kolegyně Radová je právnička, a přece 

jenom ta petice přišla na úřad, a my jsme tu petici skutečně museli posoudit i z tohoto 

hlediska, takže jsme si vyžádali i nějaké právní posouzení, protože současně jako zřizovatel 

svým způsobem neseme určitou míru spoluodpovědnosti za děti. A ten názor, že malé děti 

ještě nejsou dostatečně vyspělé, ty nejmenší, podepisovat petici v tomto znění. Nevím o té 

dětské petici, tam to je možná něco jiného, ale petice, která má 1,5 stránky textu, děti v únoru 

v první třídě prostě neumí všechny číst tak dobře, aby porozuměly tomuto textu. Ostatně čtení 

s porozuměním je dovednost, která se učí potom ještě řadu let. K tomu máme vlastně 

vyjádření, že tam byla určitá spornost i z hlediska nějakého etického přístupu.  

 Když jste tu petici přinesli na úřad, musí se k tomu úřad vyjádřit ze všech hledisek, a 

musí zohlednit všechny parametry. Stejně jsme řekli na začátku, a zmiňovala to paní kolegyně 

Radová, my nerozporujeme vlastně váhu té petice. Kdybychom šli čistě formalisticky, tak 

ano. Ale to vidíte, kde jsme to svolali, jak jsme vyšli vstříc všem vašim požadavkům, jakou 

váhu tedy přikládáme tomuto jednání, takže my skutečně tady nepočítáme hlasy a je asi 

zbytečné se tady cyklit na tom, jestli byl tento typ hlasu, jestli ho započítáváme, nebo ne, 

protože čistě podle legislativy by bylo 46 platných hlasů, a to bychom se tady nescházeli. Ale 

ta hra se takto nevede. Toto jsem chtěla zdůraznit a možná uvést na pravou míru z našeho 

hlediska.  
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 Pak bych se možná ještě vyjádřila k panu Macháčkovi. Řekněme k jeho poznámce 

stran nezávislosti. Ano, my jsme s paní Radovou vyjádřily svůj názor v roce 2019, a teď jsme 

v roce 2023. Situace je jiná. V každém případě se budeme snažit být co nejvíce objektivní. Já 

jsem se třeba z pozice starostky neúčastnila konkurzní komise, jsem stranou, za vedení obce 

je tam pouze paní Turnová, která se v roce 2019 nijak neúčastnila tehdejší petice a tehdejší 

akce.  

  

 Místostarostka Eva Radová: Taky jsem jenom chtěla k tomu, co říkal pan 

Macháček. Tehdy se řešila aktuální situace. Já jsem měla na Meteorologické dítě, máme taky 

zkušenosti s oběma dětmi z obou škol, které jsou na našem katastru, máme zkušenosti ze 

soukromých škol, ze státních škol. Já jsem dceru přemístila, chodí na Filosofskou, tam si 

myslím, že je paní ředitelka výborná, aspoň my jsme tam spokojeni. A od té doby čtyři roky 

nemám žádné informace ze školy, slyším chválu na pana ředitele a nemám žádné vlastní 

subjektivní názory nebo předsudky, které bych vůči panu řediteli mohla v tomto směru 

uplatňovat. Vlastně nevím, jak to teď na škole chodí, protože tam žádné své dítě nemám.  

  

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pan Korbel, paní Adámková, pan 

Loukota.  

 

 Zastupitel Michal Korbel: Jenom se chci zeptat, měl jsem tři vystoupení, tak jsem se 

chtěl zeptat, jestli bychom mohli hlasovat, jestli bych mohl mít ještě čtvrté. (Jedno vaše jsem 

si dala jako technickou.) Skvělé, perfektní, děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Chcete mít to vystoupení? 

Chcete tedy mluvit, nebo jste se jenom ptal do budoucnosti?  

 

 Zastupitel Michal Korbel: Ještě jsem se vás chtěl zeptat, jestli mi můžete zodpovědět 

otázku, kolik přihlášek přišlo do konkurzního řízení a kolik uchazečů se dostalo až do toho 

výběru na komisi. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji. Paní Adámková.  

 

 Paní Věra Adámková: Dobrý večer, já si dovolím vzít do ruky ten mikrofon, protože 

je mi velmi nepříjemné, abych k vám stála zády. Mnozí mě neznáte. Děkuji paní starostce za 

slovo. Jenom víte, že jste slyšeli,  jak je to s občany. Chci se představit. Jmenuji se Adámková 

a jsem poslankyní Parlamentu ČR za Prahu. Bydlím na Libuši už drahně let, možná déle, než 

jsou někteří tady na světě. Libušská škola je mojí srdeční záležitostí. Jednak proto, že navíc, 

kolegové, v minulém období jsem byla zastupitel, v tomto jsem již nekandidovala na 

volitelném místě, protože bych všechno nestíhala. 
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 Libušská škola měla vynikající úroveň. Já bych si velmi přála, aby tomu tak bylo 

kontinuálně nadále, a to dokonce takovou, že když jsme přišli dělat zkoušky na střední školu, 

tak to bylo, jo oni jsou z Libuše, tak to už jsme byli mistři světa hned.  

 Ale chci říct jednu věc, která mě trošku mrzí, a to je komunikace. Já plně chápu 

všechny petenty. Víte dobře, že si toho všichni vážíme, to musím říci, že paní starostka řekla 

pravdu. Určitě si toho váží taky, protože mít tak velkou školu jako zřizovatel je ctí pro tu 

obec. Ctí upozorňuji. Je to tedy hodně práce. To bezesporu. Je to hodně starostí. Ale je to 

velkou ctí, protože to pro tu městskou část přináší určité jiné postavení. Děti nemusejí nikam 

dojíždět do školy, samozřejmě učitelé jsou naše inteligence, někteří i bydlí v městské části, a 

městskou část to určitým způsobem pozvedá. Pomíjím to, že tam někdo může být zaměstnán 

jako kuchař nebo uklízeč. To všechno samozřejmě nese svoje.  

 A já bych chtěla připomenout ještě jednu věc tedy z nadhledu. Snažím se o velký 

nadhled. Paní starostka a nové vedení má plné právo vypsat konkurz. Naprosto. Tam není o 

čem. Mohlo se to samozřejmě řešit jinak, ale to jsou pouze různá řešení kvadratické rovnice, a 

všechna mají plnou váhu. V tomto případě se nemůže nic vytknout.  

 Domnívám se, že to co vzniklo a co také přispělo ke snahám o petici, protože máte 

strach o své děti, a to naprosto chápu opět, je podhoubí, které okamžitě vzniká, a já už dávno 

nemám samozřejmě na této škole děti, už vůbec ne, a přesto ke mně doléhaly takové ty 

odezvy, jako: Kdo ví, jak to dopadne, a ono už se něco řeklo. Což je chyba, prosím. To nemá 

být, tato komunikace. Ta komunikace má být jasné, jednoduchá. Za prvé, za druhé, za třetí. 

Protože vy se potom bojíte zbytečně. Já doufám, že zbytečně, protože se domnívám, že 

konkurz bude zcela objektivní a nebudou tam žádné vlastní názory jinak dávány. Ale naprosto 

vás chápu a udělali jste dobře, protože je lepší křičet dopředu, než potom.  

 A zrovna tak chci říct, že je velmi dobře, že paní starostka svolala toto zasedání před 

konkurzem. Protože přece jenom kdyby to neudělala, zůstává tam taková ta pachuť, proč se 

nás bojí. Věřte mi, že si myslím, že ona se nemá důvod bát, že v žádném případě tomu tak 

není. Takže jsem ráda, že jste se tu sešli. Jsem ráda, že jste petici napsali, a jenom pro 

maminky: On ten zákon je prostě někdy trošku ne úplně racionální. Paní doktorka Radová je 

zkušená právnička, neřekla by vám to, kdyby tomu tak nebylo. Je pravda, že i když dítě má 

pravdu a říká vám doma pravdu a cítí to, tak ne vždycky má plnou právní zodpovědnost a 

právní možnost se vyjádřit. Dětskou petici, mě to tu velmi mile překvapilo, a jsem ráda, že ji 

ty děti napsaly, i třeba nedokonale, protože je to nějaký jejich názor. Ale právně opravdu by to 

asi nebylo možné úplně posuzovat.  

 A v rámci toho bych ještě chtěla říct jednu věc, která mi velmi leží na srdci. Abychom 

nezapomněli, že libušská škola slaví letos 90 let. Což je veliký závazek pro zřizovatele. A 

myslím, že s tím ještě bude mít městská část trošku práce. Byla bych nerada, kdyby to 

zapadlo, já určitě pro to udělám hodně, abychom mohli těch 90 let oslavit důstojně. Byla bych 

velmi ráda, kdyby i rodiče tedy se tak podívali třeba, jestli náhodou také nechodili do této 

školy, a bylo by to jistě velmi dobře. Máme tady několik úspěšných, velmi úspěšných 

absolventů, kteří sbírali medaile ve světě sportu apod., takže už se je snažíme dávat 

dohromady, abychom těch 90 let ukázali, že libušská škola se opravdu neměla za co stydět a 

že městská část jako zřizovatel se nemá za co stydět. Ale to samozřejmě s sebou nese i osobu 

ředitele, to bezesporu.  
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 To co jsem tady slyšela, jak říkám, já osobně tady nemůžu mít žádné s tím vjemy, je 

velmi sympatické. A je tu ještě jedna zvláštnost, a to fakt je zvláštní, že nepřišel nikdo, kdo by 

řekl, že ten ředitel je špatný. Že byste asi měli takovou moc a zakázali těmto lidem přístup, to 

je nesmysl, to se nedomnívám, byť jistě jste všichni schopni velmi. Takže spíše to bude tak, 

že těch lidí, netvrdím, že to není nikdo, to je nesmysl, musí někdo takový být z principu, ale 

bude jich opravdu naprosto zanedbatelné množství. I to by pro mě jako člověka, který je 

nezúčastněný, svědčilo o tom, že ten člověk tam bude kvalitní. 

 Ale opravdu se domnívám a chci to říci, tak jak znám kolegyně z vedení, že bude 

postupováno řádně. Vám chci poděkovat za tu petici, protože je to ohromné, ale i pro 

zřizovatele, když vidí, že někdo má zájem o to, co tam tedy je. Oni musí tu školu spravovat, a 

je tam ještě hodně co zlepšit, což teď není na vrub tohoto vedení, ale ani minulého vedení, i 

když si trošku musím rýpnout do bývalého pana starosty, že tam jsou nějaké stavební věci, ale 

to fakt nebylo za něj. To je přátelské rýpnutí. Takže ta škola bude mít určité výdaje, bude to 

složité, ale když vidím takovouto skvadru rodičů, tak si skoro myslím, že městská část tady 

má hodně uděláno, že jste schopni pomoci, protože ta škola si to prostě zasluhuje a ty děti si 

to zasluhují. A já se fakt těším na těch 90 let. Těším se, že se tam všichni uvidíme. A opravdu 

chci říct, že tak jak znám současné vedení, tak všechny osobní sympatie a antipatie půjdou 

stranou a budou se velmi striktně řídit opravdu všemi výsledky a tak jak proces má být, a o 

tom jsem já hluboce přesvědčena, jinak bych tady ani nebyla. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkujeme paní Adámkové. Paní 

Turnová. Promiňte, zapomněla jsem. Pan Loukota a pak paní Turnová.  

 

 Zastupitel Tomáš Loukota: Dobrý večer. Nejdřív asi budu chvíli mluvit k občanům, 

resp. k rodičům, protože ne asi všichni zažili pokus o odvolání pana ředitele v roce 2019. Já 

jsem byl přímým účastníkem i aktérem tohoto pokusu. Myslím, že k tomu mám trochu co říci. 

Pan ředitel, resp. byla tady určitá skupina, iniciativa rodičů, která v roce 2019 chtěla pana 

ředitele odvolat. V čele iniciativy stál manžel současné paní starostky Jungwiertové, a tato 

iniciativa, ani to nebyla petice, měla údajně 90 podpisů, které my jsme nikdy neviděli. A 

jestliže současné vedení říká, že kvůli 46 podpisům by žádné jednání nesvolávalo, že jim za to 

nestojí, tak my aniž bychom viděli těch 90 podpisů, jsme to mimořádné zastupitelstvo svolali. 

Zkrátka šlo nám o věc a chtěli jsme zjistit, jak se věci mají. Přemýšleli jsme, jak to udělat, a já 

jsem byl iniciátorem vzniku určité ankety, která by zjistila nálady a situaci ve škole. Anketu 

jsme vyhlásili, uzavřeli, pro pana ředitele vyšla chvalitebně. Myslím si, že to bylo celkem 

dobré vysvědčení, protože pan ředitel ve funkci nebyl dlouhou dobu.  

 Na základě toho jsme ustáli tlak na odvolání pana ředitele. Velmi se o odvolání 

zasazovala současná paní starostka Jungwiertová i vedle sedící místostarostka paní Radová. 

Ale já jsem už tenkrát cítil, že bojujeme za správnou věc. To, že pan ředitel zůstal ve funkci, 

je správné. A teď se mi tu plně potvrzuje, že když vidím plný sál a počet podpisů petentů, 

kteří neváhali podpořit pana ředitele, tak vidím, že to opravdu bylo správné rozhodnutí, a moc 

vám děkuji, že to takto vidíte, že jste zhodnotili tu další čtyřletou práci pana ředitele, a že i vy 

zde přítomní jste neváhali a nemarnili, resp. svůj čas jste věnovali této schůzi a přišli jste 

osobně pana ředitele podpořit. Za to vám děkuji.  
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 Situace dneska je úplně jiná. Tenkrát tady byla určitá iniciativa občanů, kteří chtěli 

pana ředitele odvolat. Dneska je tady velká petice za to, aby pan ředitel zůstal ve funkci, a 

musím říct, že mi přišlo naprosto nemravné se teď bavit o tom, jestli nějaké podpisy jsou, 

nebo nejsou platné. Já myslím, že tady vidíme vůli občanů, vůli rodičů žáků, a že ta vůle 

opravdu není malá. Nebo resp. těch rodičů není málo. A jestli jich je o 10 – 20 – 30 míň, nebo 

víc, aspoň pro mě nehraje žádnou roli. Já cítím sílu toho sdělení.  

 A teď bych se chtěl zeptat vedení, konkrétně paní starostky, jestli tu dětskou petici 

četli. A pokud ano, proč jste ji nám zastupitelům neposlali? Protože my jsme ji v podkladech 

pro dnešní jednání nedostali.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Paní Turnová je přihlášena.  

 

 Místostarostka Kateřina Turnová: Dobrý den. Chtěla bych zdůraznit ještě jednu 

věc. Nechtěla jsem to říkat, ale teď v reakci na to, děkuji, že jste nám připomněl historii už pár 

let starou. Nicméně myslím, že kolegyně Radová se tady vyjádřila naprosto jasně. Ona řekla, 

že 46 podpisů je platných z právního hlediska té petice. Vždycky musí, a vy byste to měli 

vědět, úřad posoudit, jestli petice má všechny náležitosti, které má mít. Právník městské části 

toto udělal, a toto byl výsledek. Ona jediné, s čím vás seznámila, bylo stanovisko právníka 

městské části. To je všechno, víc tím nikdo říct nechtěl. Kdyby chtěl, tak tady nejsme. To vám 

řekla. Takže myslím, že je zbytečné to opakovat a točit se na takových věcech, předhazovat 

tady něco, co vůbec není pravda.  

 K dotazu pana Korbela, na který jsem chtěla odpovědět. Já trošku nerozumím tomu, co 

tady teď zkoušíte. Přiznám se, jediný, kdo ví, jak probíhal konkurz, jak probíhalo první 

sezení, jsou členové konkurzní komise. Věřte tomu, že nikdo tady z mých kolegů netuší, co se 

tam odehrálo, jak to probíhalo. Všichni jak jsme tam seděli, jsme podepsali prohlášení 

mlčenlivost, a pevně věřím, že všichni členové konkurzní komise, kteří toto prohlášení 

podepsali, se podle toho řídí. Takže skutečně tady nezískáte informaci o tom, jak konkurzní 

řízení probíhá. Kdo prošel, kdo neprošel, kolik bylo obálek, nic. Ode mě to neuslyšíte, tady od 

mých kolegů také ne, protože oni to neví. Tak si stojíme my na radnici. To byla naprosto 

zbytečná otázka. A vy to víte, že vám to říct nemůžu. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Vyjádřím se k dotazu na dětskou 

petici, a proč jste ji nedostali do podkladů. Omlouvám se, to byla administrativní chyba, 

protože jsme přehlédli, že tam jsou zařazeny ty petice dvě, a že se váží k různým věcem. Ono 

to číslování možná pro nás nebylo úplně zřejmé. Protože abychom učinili nebo abychom – 

rozhodně to nebyl záměr. Jestli souhlasíte, to znění vám teď přečtu.  

 Petice na podporu ředitele školy ZŠ Meteorologická pana Mgr. Jaroslava Kulika. Tato 

petice byla založena na účelem podpory ředitele ZŠ pana Mgr. Jaroslava Kulika a vyjádření 

našeho ocenění jeho šestileté práce na této pozici. Pana Mgr. Jaroslava Kulika podporujeme 

z několika důvodů. Jsme žáci ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4, a velmi se 

nám líbí práce pana ředitele Kulika. Našeho pana ředitele máme velmi rádi, protože se nám 

dost věnuje a i ve svém volnu pro nás pořádá sportovní akce, kterých se sám zúčastňuje. 
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V covidové době, kdy už se mohlo chodit ven, pro nás dělal každý den sportovní akce na 

zadním hřišti školy, např. karate, které sám vyučoval, a které vyučuje i v průběhu školního 

roku, míčové hry, závody v běhu, skákání přes švihadlo atd. Dále pro nás pořádá sportovní 

turnaje ve florbale, přehazované a fotbale. Zařídil školní klub, kde můžeme koukat na filmy, 

hrát různé hry, psát referáty, půjčovat si knihy, je tam i informační tabule, ping-pongový stůl a 

fotbálek. Ředitel celou noc – asi chybí část věty. Máme možnost jezdit na školu v přírodě, 

lyžařský výcvik i pobyt u moře. Máme zde spoustu kroužků, které můžeme navštěvovat. Pan 

ředitel si s námi během přestávek rád povídá a můžeme mu říct své problémy, protože nás 

chápe a snaží se nám pomoct. Z výše uvedených důvodů dáváme podporu současnému 

řediteli Mgr. Jaroslavu Kulikovi. Budeme velmi rádi, když se do vyhlášeného konkurzu 

přihlásí a vyhraje.  

 Pan Loukota.  

 

 Zastupitel Tomáš Loukota: Děkuji za odpovězení, ale pouze jednoho dotazu. Já jsem 

se ptal, zdali rada městské části četla dětskou petici. Na to jste mi neodpověděli. A rovnou se 

zeptám ještě na jednu otázku a použiju poznámku jednoho z petentů, který píše: Pokud radnici 

něco vadí, měla to nejdříve řešit a dát mu třeba šanci to veřejně vysvětlit, napravit. Proto se 

chci zeptat, co vám vadí na panu řediteli Kulíkovi.  

 

 Místostarostka Kateřina Turnová: Jenom bych se chtěla zeptat, tedy nevím, jestli se 

můžu zeptat, jestli dostanu odpověď. Ale spíš přemýšlím o tom, jak vy víte, že nám něco vadí 

na panu řediteli. Já tomu vůbec nerozumím. Sami jste řekli, že byste konkurz, nebo kolega 

pan Koubek řekl, že by konkurz vyhlásil. My jsme konkurz vyhlásili a vy nám tady teď 

budete podsouvat, že nám něco na panu řediteli vadí? Řekl to někdo z nás tady dneska? Řekl 

to někdo před tím? Já jsem fakt nic takového neslyšela. Prosím znovu, nepodsouvejte věci, 

které jsme neřekli. Neděláme ani nic, myslím si, pro to, aby to tak navenek mělo vyznít. 

Naopak jedna z našich posledních akcí na podporu této školy je třeba to, že se konečně škola 

dočká nových vstupních dveří. Byla to moje iniciativa, kterou od začátku co jsem poprvé tuto 

školu navštívila, tak za tímto si jdu a mám zájem tu školu zlepšovat. A kdybych tady já měla 

takový názor, co vy mi tady podsouváte, tak vám garantuji, že jsem s tím počkala až po 

konkurzu, jak ten konkurz dopadne. Ale i přesto jsem do toho prostě šla. S celou radou jsme 

se domluvili, že ano, tyto peníze tam půjdou. První, co děláme, jsou vstupní portály. Další, co 

máme předjednané, je úprava povrchu v tělocvičně, který je kluzký. Necháváme to posuzovat, 

protože víme, že tam došlo k nějakému zranění. O tu školu se skutečně zajímáme, myslím si, 

dost. S panem ředitelem Kulikem v tuto chvíli jednám o tom, že si přeje kamerový systém do 

školy. Nevidím důvod, proč tady teď podsouváte takovéto věci. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pan Loukota třetí vystoupení.  

 

 Zastupitel Tomáš Loukota: To znamená, že na moji otázku, zdali jste četli dětskou 

petici, mi zřejmě neodpovíte. Je to moje druhá urgence. Dobrá. Teď mluvím já, nechte mě, 

prosím, mluvit. Já nikomu nic nepodsouvám. Za prvé nejsem Jiří Koubek, jsem Tomáš 
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Loukota. Mám vlastní hlavu, a já jsem nikdy neřekl, že bych nevyhlásil konkurz. A já vám nic 

nepodsouvám, pouze se ptám, jestli máte něco proti panu řediteli. A pokud nemáte, chápu to 

správně, že tedy nemáte, dobře. Takže pokud konkurzní komise dá doporučení, aby pan 

ředitel zůstal ve funkci, budete toto doporučení respektovat?  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Paní Radová, ale myslím, že už 

měla tři vystoupení. Dáme hlasovat o vystoupení pro paní Radovou. Kdo je pro? 

(Nesrozumitelné.) Kdo je proti? Zdržel se?  

 

 Místostarostka Eva Radová: Jenom jsem chtěla odpovědět. Chtěla jsem reagovat, že 

text dětské petice jsme neměli k dispozici, protože jak říkala paní starostka, to zapadlo v textu 

těch podpisů. Já jsem četla na internetu to, co tady předčítala paní z petičního výboru, text 

petice, a pak jsem viděla ty podpisy. Ale tím, že byly archy zařazené špatně, tak tuto petici 

jsme neviděli. Proto jsem o tom i mluvila, že ji nemáme.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Paní Plecitá.  

 

 Paní Petra Plecitá: Omlouvám se, nevím, jestli to bude úplně místní komentář, ale 

domnívám se, že toto mimořádné zasedání bylo svoláno právě kvůli té petici, aby měly naše 

kolegyně možnost ji přednést. A já osobně teď mám trošku dojem, že už se dostáváme někam 

úplně jinam. Že teď to, že je nějaká nálada mezi starým a novým vedením, to tak prostě je, a 

asi by byla škoda, kdyby se účel toho setkání teď dostal mezi ať už více či méně platné otázky 

a odpovědi, protože to co bylo a to co se chystá, se nás sice týká, ale asi ne tak, abychom se 

my k tomu mohli nějak vyjádřit. Myslím si, že hlavním účelem bylo dostat prostor k tomu, 

abychom mohli vyjádřit podporu pana ředitele. Dejme tomu, jakési minulé či budoucí více či 

méně zákulisní komentáře už asi dle mého soudu občana nejsou v tuto chvíli na místě, jestli se 

nezlobíte za tento komentář. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Paní Lörinczová.  

 

 Paní Jitka Lörinczová: Děkuji ještě jednu. Chtěla bych reagovat na to, že dětská 

verze zapadla. Já bych se chtěla zeptat, jakou formou ta petice byla přijata a jak důležité bylo 

pro vás ji přečíst a prolistovat. Protože kdybyste ji celou prolistovali, z logiky věci byste na tu 

dětskou verzi petice narazili. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Hlásím se do rozpravy. Petice 

byla přijata se vší vážností, nicméně úřad mi potvrdil, že byla odevzdána jako jedna petice. 

Petice následně byla oskenována, a my jsme už potom pracovali s oskenovanou verzí a 

zabývali jsme se těmi podpisy. Šlo to k posouzení právníkovi, ale i jemu šla oskenovaná 
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verze. Skutečně bylo to tady nedopatřením, máte oskenované stránky, jak jdou po sobě, a 

nebylo dopředu avizováno, že jsou to dvě petice. Nebyl to žádný záměr, ale skutečně teď jsem 

se dívala, že tam ta petice, ono to je i stejným písmem, skutečně zapadlo nám to.  

 Hlásí se paní zástupkyně.  

 

 Paní Barbora Hrušková: Ráda bych si to ujasnila. Není to jenom můj názor, ale když 

jsme se tady bavili o podpisech prvňáků, tak ty jsou součástí té dětské petice? Chápu to teď 

dobře? Ty děti z první třídy, ke kterým já jako zástupce žákovské rady jsem se měla vyjádřit, 

jak se můžou ti prvňáci k tomu nějak vyjadřovat, takže chápu to dobře, že ty podpisy jsou 

součástí té dětské petice? 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Z čistě formalistického hlediska, 

na které ale jsme si řekli, že tady nehrajeme, my vlastně nevíme. Protože zcela správně by to 

mělo být tak, že ty podpisy následují vlastně arch, nějaký text petice. Což se tady nestalo. 

Tady jsou ty archy, jdou za sebou, a my nevíme, jestli děti tam ten arch měly. Předpokládám, 

že ano. Je to tady řazeno za tou dětskou peticí, tak jak jsem ji tady četla. Ale zase říkám, na 

ten formalismus si nehrajeme.  

 Děkuji. Pan Řezanka.  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Dobrý den. Jenom krátce shrnu. Nechci nikomu nic 

podsouvat. Jenom tu debatu bych za sebe shrnul tak, že jsem pochopil, že městské části, radě 

na panu řediteli nic nevadí, jsou s ním tedy spokojeni, z toho dedukuji. Děkuji, dobrý závěr za 

mě.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Hlásím se do rozpravy, a potom 

pan Koubek. Pane Řezanko, neřekli jsme to takhle, takže nám to, prosím, nepodsouvejte. Toto 

setkání tady nemá za cíl debatovat o tom, zda vedení městské části na panu řediteli něco vadí, 

nebo nevadí. My jsme tady proto, abychom si vyslechli názor občanů, a vlastně 

prodiskutovali petici. Tím bych to uzavřela.  

 Pan Koubek se hlásil, potom pan Řezanka.  

 

 Zastupitel Radek Řezanka: Omlouvám se, že jsem do toho neslušně vstoupil. 

Nechtěl jsem vám to podsouvat. Ano, nic takového nebylo. Jenom jsem reagoval částečně na 

to, že jste dvakrát kolegovi neodpověděli. To taky považuji za slušné odpovědět.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Druhé vystoupení. Určitě bych chtěl vyjádřit podporu panu 

Jaroslavu Kulikovi, a to i formou, že dávám pozměňovací návrh k návrhu usnesení, které jste 

zaslali, a to tak, že bych byl rád, abyste potom nechala, paní starostko, hlasovat o bodu, že 

zastupitelstvo vyjadřuje podporu panu Mgr. Jaroslavu Kulikovi v nadcházejícím výběrovém 
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řízení na post ředitele ZŠ Meteorologická, ze stejných důvodů jako autoři petice, tedy úspěšné 

zvládnutí covidového období z hlediska podpory pedagogů, vedení žáků i komunikace 

s rodiči, spousta mimoškolních, nejen sportovních aktivit pro děti, rodiče i širokou veřejnost, 

mimořádně úspěšnou zvládnutou adaptaci dětí s odlišným mateřských jazykem z Ukrajiny po 

vypuknutí válečného konfliktu formou vzniku paralelních adaptačních skupin, a následné 

úspěšné zapojení těchto žáků do standardní výuky. Neboli tímto rozhodně ovlivňujeme 

komisi, neovlivňujeme nikoho, jenom chci za sebe říci, že se ztotožňuji s tím, co v té petici 

zaznělo, ať už v té dospělé, i v té dětské, a myslím si, že je logické, že i zastupitelé budou mít 

právo vyjádřit tuto podporu a bude na každém z vás, zda tuto podporu budete chtít vyjádřit za 

tyto činnosti, které si myslím, že se v uplynulých letech děly, a děly se dobře.  

 Co se týče dětské petice, tak já jsem ji četl, protože my jsme na kontrolní výbor, měli 

jsme kontrolní výbor v pondělí, tak jsme dostali podklady, a já se přiznám, že jsem dostal 

oskenovanou verzi, kterou jste dostali vy, a protože jsem ji četl a četl jsem ji až do konce, 

protože jsem si četl podporu těch lidí, tak jsem narazil i na tu petici a četl jsem to. Tak prosím, 

příště tedy čtěte materiály, které vám posílá sekretariát, kdybyste si to přečetli, tak byste si tu 

dětskou petici přečetli. Já jsem si ji rozhodně přečetl, byť jsem tady byl upozorněn, že nám 

zastupitelům nedošla a byla tedy omluva, chápu, to se může stát. Ale jenom říkám, že jste ten 

materiál dostali ve stejné podobě, jako my na kontrolní výbor, takže si to stačilo přečíst.  

 Potom jenom zareaguji na počet obálek. To rozhodně není ve smyslu nějakého 

ovlivňování. To byl jenom normální dotaz a toto se děje poměrně často. Nikdo nechce 

zasahovat do konkurzu, do toho průběhu, ale třeba nedávno když se vybíral nový ředitel 

České pošty, tak tam byl nějaký termín, ke kterému se odevzdávají obálky, a potom 

vystoupila mluvčí Ministerstva vnitra a řekla, teď jsem si to i dohledával, a řekla: Dostali 

jsme deset obálek, přihlásilo se deset uchazečů. To není tajný údaj, který by nemohlo 

ministerstvo říci, a myslím si, že podmínky, přísnost na výběr ředitele základní školy určitě 

není přísnější, než třeba na ředitele České pošty. Ale neříkejte nám to, jestli si myslíte, že 

nemůžete ani říci počet obálek, tak to neříkejte. Ale toto se při těchto konkurzech běžně říká, 

kolik přišlo obálek. Na tom není nic tajného. Neříkáte jména, neříkáte, koho jste vyřadili nebo 

kdo se hlásí, pokud to ti uchazeči sami o sobě neřeknou, tak se to veřejnosti nedozví a nic na 

tom není špatného.  

 A potom bych chtěl poprosit jednu věc. Pan Korbel řekl, ptal se na tento počet obálek, 

a místo toho, abyste řekli, máme právní názor a myslíme, si, že to nemáme říci, tak se mu 

dostane odpovědi: To je zbytečná otázka. Já už jsem byl tady s vámi konfrontován v těch e-

mailech, je zbytečné projednávat tu petici dřív, než bude řádné zastupitelstvo. Prosil bych 

trošku, radnice je tady pro občany, nikoli občané pro radnici. A jestli tedy občané chtějí 

projednat petici, tak rosím vás, projednejme ji včas, řádně, fakt je to slušná petice. Pokud se 

tady opoziční zastupitel zeptá, tak mu neříkejte, že to je zbytečná otázka. Máte na to odpověď, 

prosím, jinou. Netvařte se, že občané jsou zbyteční, že otázky jsou zbytečné, že petice jsou 

zbytečné. To tady fakt není.  

 V uvozovkách předávám návrhovému výboru, protože jsem to já, tak předávám sám 

sobě, resp. tady kolegům potom návrh na doplnění do návrhu usnesení, a to je vyjádření 

podpory panu řediteli a vyjmenování konkrétních bodů, o kterých jsem hluboce přesvědčen, 

že se panu řediteli velice podařilo. Covidové období jsme všichni prožívali velice těžce, to 

víme, a myslím si, že si s tím pan ředitel poradil opravdu nadmíru dobře a vím, jak jsme 
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sháněli počítače, všechno, co bylo náročné, a potom musím říci, že jsem byl rád za spolupráci 

s paní místostarostkou Koudelkovou tehdy, jenom jednu větu, děkuji, že jsme zvládli udělat 

adaptační skupiny pro Ukrajince, že jsme ty děti nerozmístili do těch tříd rovnou, ale že 

vlastně dostaly prostor se adaptovat, mít dostatek hodin českého jazyka. To zdaleka nebylo na 

každé škole. Byli jsme v tomto směru unikátní i v Praze. Těch škol bylo málo a myslím si, že 

to těm dětem, a při vší úctě i českým dětem pomohlo, že se potom potkávaly s dětmi, které už 

jim taky rozuměly a mohly se ty ukrajinské děti řádně a lépe zapojit, než kdyby tam byly 

rovnou. Klobouk dolů všem, kteří se na tom spolupodíleli, jako pan ředitel.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Paní Turnová se hlásila. Má, 

myslím, třetí příspěvek.  

 

 Místostarostka Kateřina Turnová: Jenom než paní Plecitá odejde, tak bych jí, stihla 

jsem to, děkuji, chtěla bych jí moc poděkovat za její příspěvek, protože si myslím, že skutečně 

jsme tady, a myslím, že jsem to i naznačila před tím, proto abychom si vyslechli petiční výbor 

a rodiče žáků, kteří přišli podpořit pana ředitele, a ne abychom tady sváděli politické boje o 

tom, co kdo řekl před čtyřmi, před pěti lety apod. Myslím si, že to tady občany asi skutečně 

nezajímá. Za to bych jí moc chtěla poděkovat, protože to si myslím, že byl asi 

nejkonstruktivnější příspěvek, který zazněl mezi paní Plecitou a tím, kdybych vzala naše 

zastupitele, tak myslím, že z nás, jak tady sedíme, tak vy jste měla asi příspěvek opravdu 

nejhezčí. Děkuji vám za to moc a můžete jít. Děkuji. Na shledanou. 

 Každopádně trošku bych se ohradila proti tomu, co jste řekl, že to je zbytečná otázka. 

To že to je zbytečná otázka, bylo myšleno tak, že vzhledem k tomu, že nějaké zkušenosti za 

sebou máte, tak víte, že konkurzní komise prohlašuje, znovu říkám, co jsem řekla, podepisuje 

prohlášení mlčenlivosti. Prohlášení mlčenlivosti já budu dodržovat, nebudu říkat výsledky. 

Proto jsem řekla, že to je zbytečná otázka, protože vy to víte. 

 Potom jsem tady měla, že chcete, aby zastupitelstvo vyjádřilo podporu, nebo že 

navrhujete změnu usnesení. Za prvé si myslím, že nevím, proč by zastupitelstvo tady mělo 

vyjadřovat podporu. Myslím, že jsme tady hlavně proto, aby občané vyjádřili podporu. My 

budeme čekat na to, co vynese konkurzní komise, jak ona k tomu přistoupí, a pak se můžeme 

bavit dál. Nikdo z nás v tuto chvíli, předpokládám, netuší, jestli se pan ředitel Kulik bude dál 

konkurzu účastnit, nebo nebude. Nevidím důvod, proč bychom tady měli vyjadřovat podporu 

a nějakým způsobem podporovat jednoho z možných uchazečů. To si myslím, že je z naší 

strany zbytečné. Od toho jsou tady rodiče, a rodiče, myslím, svoji podporu vyjádřili. A to je 

asi v tuto chvíli to nejdůležitější.  

 A k vašim komentářům, jak bylo unikátní na Meteo škole, tady bych se trošku ohradila 

i za to, že víte, že jsem celoživotní učitel a musím říct, že tato podpora byla na mnoha 

školách, nejenom na Meteo. Tím nechci žádným způsobem podsouvat, že něco bylo špatně, 

ale ta podpora opravdu na těch školách byla. Nebyla toto unikátní škola. To se mě osobně 

dotýká jako učitele, který v té době na škole působil, působila jsem na škole, když byla 

covidová doba, a vím, jak to vypadalo na jiných školách. Je hezké, že vynášíte tuto školu, ale 

bylo ta tak na všech školách, nebo na větší části škol.  
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 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pan Řezanka. Nevím, jestli jste 

byla vy dřív. Pan Řezanka, paní Svatoňková.  

 

 Paní Jana Svatoňková: Dovolím si ke komentáři na paní Plecitou. Chtěla jste nám 

tím říct, že naše komentáře nebyly konstruktivní?  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pan Řezanka.  

 

 Zastupitel Radek Řezanka:  Třetí vystoupení. Je škoda, že paní místostarostka 

Turnová nám říká, jestli máme nebo nemáme právo dávat doplnění k usnesení. Myslím si, že 

to je asi právo každého zastupitele.  

 Také bych měl návrh na jedno doplnění. Chtěl bych tam dát jeden bod do usnesení 

v souvislosti s tím, že rada městské části když jmenovala konkurzní komisi, tak zároveň 

vlastně souhlasila s přítomností starostky paní Jungwiertové při jednání, a jak jsme se o tom 

bavili, v roce 2019 něco proběhlo, tak já si myslím, že vzhledem k nestrannosti by bylo fér, 

abyste se toho neúčastnila.  

 Dával bych návrh, že zastupitelstvo žádá starostku městské části paní Lucii 

Jungwiertovou, aby se v zájmu objektivity a nestrannosti vzdala osobní účasti v konkurzní 

komisi na pozici ředitele ZŠ Meteorologická na konkurzu dne 27. 3. Děkuji a předávám to 

návrhovému výboru.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pane Macháčku, dám vám 

přednost.  

 

  Zastupitel Pavel Macháček: Mě poněkud fascinuje právní výklad, že se nesmí 

prozradit, kolik se přihlásilo účastníků. Jestli to je právní názor, tak si myslím, že je ten právní 

názor zkrátka blbej, protože ti, co podepisují prohlášení o mlčenlivosti, jsou k tomu vedeni 

proto, že v rámci přihlášek se dostávají k osobním údajům, které podle nich nejsou veřejné. 

Tyto roznášet skutečně by bylo minimálně neetické, patrně i protiprávní. Ale říct, kolik přišlo 

přihlášek, že je tajné, to je trošku komedie. Děkuji za pozornost. 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Byla jsem přihlášena do 

rozpravy. Jenom bych chtěla říct paní Svatoňkové, ona kolegyně to nemyslela nijak zle. Ale 

jak sama říkala, celoživotní učitelka, a ona to tak vnímá, hodnotí, známkuje. Takže to nechci 

zlehčovat, ale myslím, že chtěla vyjádřit, že ten příspěvek se jí líbil, a neshazovat tím vaše 

příspěvky.  
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 Pak jenom tady k té komedii, pane Macháčku, bych ještě chtěla zmínit, my tady máme 

mimořádné zastupitelstvo v době, kdy probíhá ten konkurz, je očividné, že ten konkurz je 

velmi bedlivě sledován. Také víte, že jsme ve vedení velmi krátce, a myslím si, že je zcela na 

místě snažit udělat to, co nejlépe a nejobjektivněji jsme schopni. My se snažíme následovat 

regule, tak jak jsou, a myslím si, je to samozřejmě váš názor, ten respektujeme, nicméně my 

jsme k tomu přistoupili takto. 

 Paní Turnová se hlásila, a ta už má určitě teď čtvrtý příspěvek případně. Dáme 

hlasovat.  

 Kdo je pro, aby vystoupila? (Nesrozumitelné.) Kdo je proti? Kdo se zdržel?  

 

 Místostarostka Kateřina Turnová: Jenom bych ráda odpověděla na vaši otázku, 

jestli vaše příspěvky byly konstruktivní. Jestli jste mě poslouchala, tak jsem říkala, že paní 

Plecitá měla příspěvek nejkonstruktivnější tady z těch zastupitelů, kteří tady sedí, kdybych ji 

zahrnula do této skupiny. My tady teď řešíme nějakou historii, ale ona opravdu přišla s tím, že 

my jsme tady proto, abychom projednávali vaši petici. Abychom si tady vyslechli vaše 

názory. Pokud toto jste vnímala jinak, bohužel si myslím, že jsme tady proto, abychom 

vyslechli hlavně názory vás, a ne abychom my si tady přepinkávali nějaké svoje politické 

boje. To si myslím, že nikoho z vás tady asi nezajímá. 

 A ten právník, jak vy jste řekl, já to nebudu komentovat, co jste řekl, ale buďte si jistý, 

že to nebyl právník ani tady z městské části, že to byl skutečně právník, kterého jsem oslovila, 

který sedí na mnoha vyšších místech.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Můžete mít technickou, a pak 

paní Koudelková se hlásila.  

 

  Zastupitel Pavel Macháček: Skutečně jsem vyjádřil svůj názor, a já když si něco 

myslím, že je blbost, tak na tom trvám většinou tak dlouho, dokud mě někdo nepřesvědčí o 

opaku. To se tady nestalo.  

 A druhá věc ještě opravdu technická. Prosím, říkáte, že jste tady krátce. My jsme 

udělali chybu, my jsme žádali o svolání mimořádného zastupitelstva. Ten termín je taky 

blbost samozřejmě. Zákon nezná termín mimořádné zastupitelstvo. Až budete vydávat 

oficiální zápis, ať tam to slovo mimořádné není. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Paní Koudelková. 

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Dobrý večer, vážení kolegové, vážené kolegyně, 

vážení přítomní, jestli dovolíte, vezmu si slovo na trošku více minut, protože se cítím jako 

bývala radní pro školství spoluzodpovědná za vývoj ve školství na naší městské části, takže 

jsem si chtěla vzpomenout pár slov a pár věcí, které mi připadá, že jsou důležité. 
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 Dovolte tedy ještě jednou za mě. Já musím říci, že samozřejmě zřizovatel má naprosto 

právo vyhlásit konkurz na pozici ředitele své základní škole, ale samozřejmě také ten konkurz 

vyhlásit nemusí. Netajím se tím a všem, kdo se mnou o tom hovořil, je zcela zřejmé, že já 

bych ředitele, kterého jsme uvedli do funkce a s kterým jsme úzce spolupracovali, do kterého 

jsme investovali čas i peníze a který při výběru druhého kola konkurzního řízení v období, 

které k tomu příslušelo, byl vybrán, že to byl člověk, který byl otevřený, člověk, který měl 

schopnost čestného jednání, člověk slušný, člověk empatický a člověk s inteligencí. Tím 

pádem, protože jsem sama inženýrka ekonomie, nejsem z oblasti školství, tak jsem 

nepovažovala za přiměřené, abych nepožádala své kolegy v radě a abychom nepřizvali 

k jednání konkurzní komise odborníka. Odborníka, kterého jsme nakonec opravdu vybrali na 

doporučení odborníků, kteří pracovali na strategii 2030, čili několik skutečně exkluzivních 

lidí v České republice, mezi nimi pan profesor Arnošt veselý. Tohoto experta, kterého jsme si 

přizvali, nám pomohl v druhém kole vybrat pana ředitele, a v podstatě se i byl ochoten 

angažovat v úzké osobní spolupráci s panem ředitelem. A to proto, že tam ten potenciál cítil, a 

to proto, že věděl, že pouze soustavnou vysoce nasazenou prací a právě tím lidským 

přístupem, který ale v člověku už je, anebo také není, tak je možné vychovat ve spolupráci se 

zřizovatelem opravdu lídra, pedagogického lídra pro tu kterou školu.  

 Protože ZŠ Meteorologická je naše jediná úplná škola, tak nám na tom opravdu velmi 

záleželo, protože tady nejde o pýchu zřizovatele, ale o to, že těch 600 – 700, nyní už kapacitně 

tato škola je vyšší, čili má to těch 900, resp. tisíc lidí kolaudovaná budova, těchto dětí, které 

se do té budovy vejdou, tak mají možnost a potenciál v životě se potkat s člověkem, který 

vybere k sobě takový tým pedagogů, jež zajistí opravdu kvalitní vzdělávání. A teď nemám na 

mysli jenom technický směr toho vzdělávání, protože jak jsme v uplynulé období deklarovali 

ve své vizi, tak tady mi dovolte jenom krátkou citaci, že skutečně naší prioritou bylo celostní 

vzdělávání, které vnímáme jako naprostou prioritu, věřím, že úplně shodně se všemi rodiči a 

se všemi kolegy, kteří tady dnes sedíme, a že zřizovatel usiloval vždycky o úspěšnou, rychlou, 

samozřejmě tak jak je to možné, nikoli v té teoretické rovině stanovenou rychlou, funkční a 

otevřenou transformaci současné školy na svém území na školu, která splní podmínky 21. 

století a vzdělávání v něm, ale především podmínky pro šťastný úspěšný rozvoj dětí, které ji 

absolvují, a to je pro mě naprosto nejdůležitější.  

 Omlouvám se, že to takto velmi personifikuji, ale je tam zodpovědnost za oblast a 

rozvoj školství přece jenom mezi kolegy radními, ta na mě padla, a musím ale velmi 

poděkovat za tu kolegialitu, oni ji se mnou sdíleli, vnímali a byli mi velikou oporou, a proto 

se taky mohlo začít leccos v té škole proměňovat, to co tady rodiče i děti nakonec zmínily v té 

petici, tzn., že škola se stala vlídným místem k životu, že zkrásněla, zbarevněla, leccos se tam 

povedlo.  

 Už ukončím svoji řeči. Co ale pro mě bylo naprosto mimořádné a vůbec jsem netušila, 

že už se na tom pracuje, jen mě právě k tomuto směru vedli odborníci, s kterými jsem tu 

spolupráci opravdu udržovala a byla jsem velmi ráda, že jsme ji potom mohli přetavit pro více 

škol, protože v tomto smyslu se připojila právě Praha 12, která na společném projektu MAP 

jsme potom sdíleli odborníky. A to byla věc zcela mimořádná, opravdu zcela mimořádná, a to 

v celé České republice, protože na to trošku stůněme v té České republice, v naší pohodlné 

kotlině. A to je, můžeme diskutovat nad různými, řekněme otevřeně, nebo méně otevřenými a 

úspěšnými směry toho vzdělávání. Ale hovoříme-li o prostředí, které je vlídné a které vede a 

poskytuje bezpečí, tak je to poradenské a výchovné pracoviště škol. A tady skutečně v celé 
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síti škol v České republice se objeví a najdete pouze to, že takovéto pracoviště nese název, 

kde pracuje jeden člověk, možná dva, někde tři, ale vždycky to je šmahem shrnuto v RVP pod 

názvem preventista, teď mi to slovo vypadlo, a metodik. Děkuji pěkně.  

 Na ZŠ Meteorologická po dobu několika let, a já to pak zjistila, až když bylo hotovo, 

bylo to opravdu nádherné, protože mě kontaktovala Praha 12, aby se mě zeptala, jak se nám to 

povedlo, a já jsem musela říct: Já jsem k tomu nepřispěla vůbec nijak, to všechno oni sami. A 

to je to, že výchovně poradenské pracoviště na ZŠ Meteorologická…  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Paní Koudelková, omlouvám se.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Mám skončit a mít pak druhý příspěvek?  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Tak to propojme tedy a 

dokončete to.  

 

 Zastupitelka Lenka Koudelková: Právě tak bych to viděla. Děkuji. Mám tady 

poznámku, kterou bych nerada přečetla chybně. ZŠ Meteorologická pod vedením pana 

ředitele Jaroslava Kulika vyprofilovala mimořádně kvalitní pracoviště s pěti samostatnými 

oblastmi této práce, kterou jinak v České republice školy nazývají prevence šikany, tedy 

oblast se samostatnou garancí zajišťování potřeb dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

 Dále samostatná oblast práce s žáky s odlišným mateřským jazykem. To velmi kvitují 

rodiče českých dětí, protože se jí přesně dostává toho, co tady bylo již zmíněno, že u dětí 

s OMJ se zcela speciálně věnují pedagogové těmto dětem, a české děti netrpí tím, že by se 

pozastavilo tempo jejich výuky.  

 Samostatná oblast kariérního poradenství, samostatné školní psychologické 

poradenství se dvěma psychology na pracovišti, to je naprosto neuvěřitelné na území hl. m. 

Prahy, kteří psychologové pracují s dětmi samozřejmě, ale též vyjadřují podporu a umožnují 

svým vzděláním podporu pedagogům. A dále samostatně působící metodik a preventista 

rizikových projevů žáků, a to už od předškolního věku, tedy od té přípravné třídy. A poslední 

pracoviště speciální pedagogiky. 

 Vážení přítomní, toto je taková úroveň práce a detailního rozlišení, které na základních 

školách neobjevíte. Není to naprosto běžné, a jsem velmi hrdá na to, že při jakékoli 

komunikaci s Českou školní inspekcí v kraji hl. m. Praha oni toto dávají za vzor. A toto 

skutečně dokázala ZŠ Meteorologická pod vedením pana ředitele.  

 Takže já už uzavřu svůj výstup. Domnívám se, že samozřejmě nemohu vyčítat 

současnému vedení městské části, že vyhlásilo konkurz. Znovu opakuji, osobně bych to nikdy 

nedělala. Když budu citovat slova některých svých odborných poradců, to je takový hazard, 

který se domníváme, že na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje je poměrně opravdu až 

hazardem. Na druhou stranu velmi si vážím kolegyň a jsem přesvědčená, že tak jak máme 



33 
 

všichni na mysli kvalitní vzdělávání a dobro našich dětí, tak že je naprosto nezpochybnitelné, 

že zajistit další kontinuální vývoj na této škole ZŠ Meteorologická ideálně pod stejným 

vedením je to nejšťastnější, a že právě v rámci, řekněme, maximální objektivity ať právě třeba 

i těch několika rodičů, kteří tam skutečně mohou být, to je v pořádku, nespokojeni, jak to tady 

říkala paní profesorka Adámková, tak i vlastně proto byl tento konkurz vyhlášen. Já však jsem 

opravdu přesvědčená, že takto kvalitního pana ředitele lze velmi těžko hledat jinde. Děkuji 

vám. (Potlesk.) 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Prosím paní – zapomněla jsem 

jméno.  

 

 Pan Nataša Hradecká: Prosím pěkně, chtěla bych navázat na paní, že ta petice 

opravdu vznikla spontánně jak od dětí, tak rodičů, a vlastně byla podána z obavy, že by mohlo 

dojít ke změně na této škole, a že práce, která byla započata a je naplánována do dalších let, 

že by byla nějakým způsobem neúspěšná. Opravdu chtějí rodiče i děti, aby pan ředitel zůstal 

na svém místě, a myslím si, že právě proto, že ten konkurz byl vyhlášený, tak tady tato petice 

vznikla.  

 

 Paní Zdeňka Lokočová: Ještě jsem chtěla navázat na profesorku Adámkovou, která 

tady zmiňovala určité podhoubí. A to je, proč já jsem podepisovala petici pro pana ředitele 

Kulika. Dezinformace, které se ke mně dostávaly, že snad vedení, přímo paní starostka, paní 

místostarostka ovlivňují nějakým způsobem právě tento konkurz, vyvolávají po okolí a 

shánějí protikandidáty proti panu řediteli. Ráda bych věřila právě tomu, abyste zodpověděli 

třeba otázku pana Michala Korbela, zda přijmete výsledky komise, tak jak jsou, a co vám 

doporučí, abych mohla tyto obavy z těchto jakýchsi nepodložených řečí kolem, co jdou, 

abyste mi to mohli vyvrátit, protože věřte mi, že chceme věřit novému vedení určitě, ale 

dezinformace, které vznikly ohledně konkurzu právě v návaznosti na to, co se dělo kdysi, 

proto je i důležité, že to tady dnes zaznělo, co se dělo kdysi. Všechno má svoji nějakou 

kontinuální spojitost, ano, má spojitost. Tak bych byla ráda, kdybyste mně odpověděli, pokud 

je to možné, na otázku, zda opravdu mohu věřit tomu, že konkurz bude objektivní a výsledky 

komise budou přijaty tak, jak komise doporučí. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Hlásila se paní Tůmová, a já se 

také hlásím.  

 

 Místostarostka Pavla Tůmová: Dobrý večer. Jako členka rady městské části bych 

chtěla vyjádřit názor, že jsem ráda, že jsme jako rada tento konkurz vyhlásili, protože je to 

konkurz na ředitele školy, nebo jmenování ředitele školy je hlavní nástroj, jak vizi a kvalitu 

školy může zřizovatel určovat. A jsem ráda taktéž, že opozice vnímá, většina názorů, jak jsem 

tady zaslechla, tak vnímá vyhlášení konkurzu pozitivně, že je potřeba skutečně o kvalitního 

ředitele soutěžit. A jak tady slyším názory občanů a další zastupitelů, tak si myslím, že je 
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velmi dobře, že pan ředitel má takovéto kvality, a pokud se konkurzu účastní, že tam je takto 

kvalitní kandidát.  

 Pokud konkurzní komise vybere, doporučí ještě někoho kvalitnějšího, no tak tím lépe, 

a bude to vlastně ještě větší krok k tomu, abychom my jako zřizovatel nastavili kvalitu této 

naší druhostupňové školy na nejlepší možnou úroveň.  

 Bylo tady řečeno i z řad opozice, že je potřeba zachovat maximální objektivitu 

konkurzu, celého tohoto řízení. Já se určitě nepřipojím k tomu, abychom my jako zřizovatelé, 

rada, abychom jako zastupitelstvo, nejdůležitější orgán městské části do probíhajícího 

konkurzu vstupovali podporou jednoho z kandidátů, pokud se konkurzu účastní, protože to 

jistě není v zájmu objektivity konkurzu. Proto já tedy nepodpořím návrh pana Koubka k tomu, 

abychom jako zastupitelé dali podporu konkrétně jednomu z kandidátů, o kterém navíc 

nevíme, jestli se konkurzu účastní, nebo ne.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Já jsem se hlásila, pan paní 

Lörinczová, pan Korbel a pan Mauer, jestli správně registruji pořadí. 

 Chtěla bych se vyjádřit k té dezinformaci, že jsme sháněli kandidáty. To není 

dezinformace, to je správná informace. My jsme opravdu sháněli kandidáty, protože vyhlásit 

konkurz a neshánět kandidáty bychom považovali za chybné. My jsme publikovali inzeráty i 

komerčně ve smyslu, že městská část platila inzeráty, což se dělo i v minulosti. To je běžný 

proces, protože ředitelů není tolik, a když jsme vyhlašovali konkurz, tak jsme si nemohli být 

jisti, kdo se přihlásí, ani jestli se přihlásí pan ředitel. Skutečně jsme kandidáty sháněli, to je 

pravda. Ke konkurzu to patří.  

 A potom k tomu, vy se nás snažíte zavázat, že budeme o hlasovat podle doporučení 

konkurzu, tak jsem to pochopila, nebo abychom se vyjádřili k tomu, jak potom budeme 

hlasovat. Budu mluvit sama za sebe, nebudu mluvit za radu. Pro mě určitě doporučení 

konkurzu bude velmi podstatná věc, ale neřeknu vám, já nevím, jak to bude znít, co tam bude, 

takže se nebudu určitě zavazovat k tomu, že budu hlasovat jednoznačně tak, nebo jinak. To 

opravdu nejsem schopná vám teď říct. Každopádně to pro mě bude podstatná informace.  

 To pořadí jsem, omlouvám se, zapomněla. Pan Korbel. Budeme tedy hlasovat. Kdo je 

pro, aby ještě mluvil pan Korbel? Kdo je proti? Kdo se zdržel?  

 

 Zastupitel Michal Korbel: Dobrý večer. Paní Tůmová, nezlobte se na mě, ale mně to 

z vaší strany přijde jako absolutní alibismus toto. Já se omlouvám, nikdy jsem proti vám 

nevystupoval, nikdy jsem nebyl člověk, který by šel do nějakých sporů, ale upřímně vám 

říkám, toto mě úplně zaskočilo, ta vaše řeč teď. Jsem z toho úplně překvapený, a pokud něco 

máte proti stávajícímu řediteli, který teď dělá na škole šest let, proč se to neřeší nějak 

v průběhu, nebo proč ty nějaké náměty nedáváte do pléna? Nevím, jestli máte svoje děti na 

ZŠ Meteorologická, nebo nemáte. Já je tam třeba mám a znovu říkám, pro mě je to obecní 

škola klasického rázu. Ani si nepřeju, aby z toho bylo nějaké vědecké pracoviště, aby to byla, 

nezlobte se na mě, škola nějaká VIP, něco podobného, jako je v Kunraticích. Ano, přál bych 

si interaktivní tabule, a to je jediné, co vyčítám panu řediteli Kulikovi za celé jeho volební 

období, řekl jsem to i na školské radě napřímo, protože ty interaktivní tabule si myslím, že by 
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tam patřily. Ale teď vám vůbec nerozumím, co jste tím vlastně chtěla říct. To že my jako 

zastupitelstvo tady vyjádříme podporu stávajícímu řediteli, který má mandát šest let, rodiče 

jsou s ním spokojeni, žáci jsou s ním spokojeni, tak co to jako je? Dobře, vám někdo řekne 

v komisi, že tento kandidát, protože má o tři tituly víc a možná učil o dva týdny déle, tak bude 

lepší pro tuto městskou část, anebo vám záleží názor rodičů a lidí, kteří tady s vámi dneska 

mluví, kteří tam chtějí toho ředitele proto, že vidí výsledky? Nezlobte se na mě, já jsem 

smutnej. Děkuju.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Po smutném panu Korbelovi 

paní Lörinczová.  

 

 Paní Jitka Lörinczová: Taky bych chtěla reagovat na paní Tůmovou, s tím že na 

veřejném profilu facebookovém pana Jaroslava Kulika je informace, teď nebudu asi úplně 

časově přesná, tuším prosinec, kde se vyjádřil k tomu, že konkurz bude, a že on nikdy 

nerozporoval to, že se tam přihlásí. To že tady má nějakou vizi a nějaké cíle, že to bere velmi 

osobně, má to tady rád a rád by tady pokračoval. To jenom takto. Určitě se tam hlásí, a proto i 

ta petice je.  

 Ohledně interaktivní tabule, ta už by mohla dávno být, kdyby toto tady nebyla, protože 

atmosférou, která na škole houstne a nikdo neví, co bude, tak spousta sponzorů odešla. V naší 

třídě například mohla interaktivní tabule už být, ale není, protože sponzor si není jistý, do 

jakých rukou ta tabule pak přijde. Děkuji.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Určitě bude pro děti. Pan Mauer.  

 

 Pan Martin Mauer: Mám několik dotazů, doufám, že to dám stylisticky všechno 

v pořádku dohromady. Chtěl bych se za prvé zeptat, my když jsme u nás měli paní 

místostarostku na návštěvě, bývalý předseda školské rady se ptal paní místostarostky, jestli 

jako zastupitelstvo budete respektovat rozhodnutí komise, která bude jednat o zvolení nového 

ředitele. Tady už ten dotaz několikrát padl, tak já bych tu otázku formuloval trošičku jinak. 

Protože na začátku jsem se bavil, zmiňoval jsem objektivitu a děkoval jsem za ni, a pevně 

věřím, že ta objektivita tam je. Nemám asi v tuto chvíli důvod věřit něčemu jinému. Nicméně 

bych se chtěl zeptat, pokud by komise rozhodla objektivně, pokud by skupina odborníků 

objektivně rozhodla, jak už to zmiňovala paní Lokočová tady, že pan ředitel, současný pan 

ředitel je v plejádě uchazečů nejlepší, tak bych se chtěl zeptat, jestli ho zastupitelstvo v tuto 

chvíli bude podporovat. Paní místostarostka nám tehdy říkala, že ano, teď jsem od paní 

doktorky slyšel, že vlastně neví, protože teoreticky by to mohlo být i v neprospěch pana 

ředitele, a právě proto tu otázku pokládám jednoznačněji. Pakliže by pan ředitel byl připraven 

nejlépe a ty výsledky měl nejlepší, tak zda je důvod neuposlechnout skupinu odborníků, 

protože mě trošičku zarazilo z úst paní místostarostky Radové, že říkala: Já mám teď děti už 

někde jinde, já se na té škole nepohybuji, nevím, jak to tam teď chodí. Tak si říkám, že by asi 

stálo za to opravdu poslechnout odborníky, kteří se nějakým způsobem vyjádří k stávajícímu, 

kteří se fundovaně vyjádří k jednotlivým uchazečům. A to co říkala paní Lokočová, 
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mnohokrát už se mě zeptali třeba rodiče, mnohokrát se mě zeptali i učitelé, jestli je pravda 

něco na těch fámách, že by mohlo být zastupitelstvo podjaté vůči panu řediteli, a já znovu 

opakuji, já nemám nejmenší důvod k tomuto. Ale rád bych tyto fámy možná také rozptýlil, a 

tak bych se rád zeptal, jestli je tady důvod neuposlechnout komisi, která rozhodne o budoucím 

řediteli. Která navrhne lépe řečeno budoucího ředitele. Děkuji. 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Hlásí se paní Radová. Já se také 

hlásím, ale paní Radová už má, nevím, kolikátý příspěvek. Prosím, budeme hlasovat.  

 Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 

 

 Místostarostka Eva Radová: Chtěla bych reagovat jenom proto, že jsem byla 

zmiňovaná, omlouvám se, zapomněla jsem příjmení. Rozhoduje tedy rada, ne zastupitelstvo. 

Nemůžu mluvit za radu, ale za sebe platí to, co jsem říkala.  Já tu školu už neznám, co řekne 

komise, budu respektovat. Nemám žádný důvod, proč bych rozporovala, pokud pan ředitel 

bude jednoznačný skvělý kandidát, nemám vůči němu žádnou antipatii osobní. Prostě už ty 

poměry nesleduji, tak jak jsem je sledovala před čtyřmi lety. Vnímám, co tady slyším, a záleží 

mi na tom, co řeknou odborníci. Rozhodně pro mě je to klíčové.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Také jsem se hlásila do 

rozpravy. Petice je zaměřena pozitivně na podporu pana ředitele, je to zcela logické. Na 

druhou stranu se k nám dostávají i některé negativní hlasy. Ptali jste se na to. Dostávají se 

k nám i některé anonymní, což se snažíme nebrat v potaz. Proběhlo tam šetření České školské 

inspekce. Informací máme dohromady víc. 

 Tím vůbec nechci říct, že nebudeme respektovat doporučení konkurzní komise. Bude 

to podstatná informace, ale já vám za sebe nedokážu říct, jestli budu jednoznačně hlasovat. 

Ten postup jeden jinak hlasuje potom rada. Vyjádření komise má doporučující charakter.  

 Zase musíme dát hlasovat. Paní Turnová se hlásí. Kdo je pro, aby vystoupila? Kdo je 

proti? Kdo se zdržuje?  

 

 Zastupitelka Michaela Novotná Burdová: Jestli můžu říct připomínku, jestliže paní 

Turnová žádá o to, aby mohla promluvit, tak to se musí podpořit si myslím, a ne říct, že se 

zdržela.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Dobře, zmatečné hlasování. 

Prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?  

 

 Místostarostka Kateřina Turnová: Jenom bych vám taky ráda odpověděla. Ptal jste 

se mě přímo, takže vám přímo odpovím. Ano, když jsem byla u vás ve škole, tak jsem 

skutečně řekla, že výstupy komise se budu snažit respektovat, pokud se náhodou něco 
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neobjeví, co by tuto moji situaci mohlo změnit. Obešla jsem to, abych se nemusela vyjádřit 

úplně přesně, můžete to tak brát. Nicméně samozřejmě se budu snažit, aby výstup komise pro 

mě byl také tím, čím bych se chtěla řídit. Okamžik, kdy jsem byla u vás na škole, kdy se o 

tomto mluvilo, tak spousta věcí se stala, proběhla u vás inspekce, byla tam. Tím nechci říct, že 

pro mě nebude zavazující výstup komise. Jenom reaguji na to, že jsem tam řekla, že se může 

stát cokoli během té doby.  

 

 pan Martin Mauer: Nerad bych se pouštěl do sporu, ale myslím, že vaše odpověď 

byla jednoznačnější. (Odpověď mimo mikrofon.) Ano. Dobře. 

 Co se týká České školní inspekce, samozřejmě můžeme se k tomu ještě vyjádřit, to by 

asi chtělo více komunikovat, ale v tomto tady nebude prostor úplně. Dobře. Děkuji za 

odpověď.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Pan Koubek.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Třetí vystoupení. Nejprve jenom technická. Myslím, že 

nejsme ve sporu s paní místostarostkou, byť už to trošku zapadlo, ale ať to ve stenozáznamu 

je. Když jsem mluvil o unikátní příležitosti, kterou Meteorologická měla, tak jsem neměl na 

mysli ten covid, měl jsem na mysli adaptační skupiny, které podpořily ukrajinské uprchlíky, 

protože vím, že to bylo poměrně unikátní v Praze, když jsme se o to zajímali, jak to udělat. To 

nebylo na každé škole. To není v rozporu, to je jenom na vysvětlenou, co tam bylo. 

 Co je asi podstatnější, já tady trošku chvílemi lapám po dechu, byť se držím. Dneska 

mám teprve třetí vystoupení. Ale my jsme se tady dozvěděli, že čtyři členové rady, pátý tady 

není, že neznali dětskou petici, protože materiály, které mají, tak si nedočtou do konce. Teď 

se tady dozvíme, že paní starostka říká: My jsme nevěděli, jestli se pan ředitel přihlásí. To 

jako vážně. To jako pardon. Já jsem za těch 12 let těch konkurzů vyhlásil několik, a vždycky 

než jsem ten konkurz vyhlásil, tak jsem byl samozřejmě v kontaktu s vedením školy nebo 

školky, a věděl jsem, jestli se dotyčný přihlásí, nebo nepřihlásí. Myslím si, že tím jak jste dali 

najevo, jako na té petici nám moc nezáleží, ani jsme to nedočetli do konce, tak tady dáváte 

najevo, že vám ani nezáleží na tom, jestli se pan ředitel do toho konkurzu přihlásí. Toto je 

moje interpretace toho, že jste řekli, my jsme ani nevěděli, jestli se pan ředitel přihlásí. Sorry, 

to máte vědět. Jako jestli jste zřizovatel, kterému záleží na škole, tak sakra musím vědět, jestli 

se mi tam pan ředitel přihlásí, případně jestli třeba nechce do důchodu, nebo není vyhořelý, 

nebo nevychoval si svého nějakého nástupce. Prostě když budete s tou školou komunikovat, 

tak toto dopředu vědět budete, a prosím, přistupujte ke všem dalším konkurzům mnohem 

vážněji, než to, co tady děláte, pokud si tedy nebudeme myslet, že už dopředu říkáte, že pan 

ředitel Kulik pro vás není ten seriózní kandidát, kterém byste uvažovali. 

 A tím bych se chtěl dostat k tomu, že bych chtěl podpořit pozměňovací návrh pana 

kolegy Řezanky, který žádá vás, paní starostko, abyste se nezúčastnila jednání v konkurzní 

komisi. Vy tam sice nemáte hlasovací právo, vy budete hlasovat na radě, to vám nikdo nebere, 

nikdo vás nezpochybňuje, ale myslíme si, že i na základě toho, co jste tady teď řekla, v zájmu 

nestrannosti, objektivnosti a i vyjádření nějaké důvěry vůči občanům je, že řeknete, že se toho 
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vzdáte a že tam nebudete tu komisi ovlivňovat. Vy tam máte poradní hlas. Já jsem byl 

několikrát přítomen v komisi ne s hlasovacím právem, ale jako starosta ovlivním strašně moc, 

když budu chtít. A vy když budete chtít, tak budete ovlivňovat hodně. A to jak jste tady v roce 

2019 vystupovala, tak si musím říci, že to doznělo poprvé, a teď tady řeknu takovou věc, po 

těchto volbách, když jsme vás jako subjekt ODS – KDU, když jsme vyzvali ke koaličnímu 

jednání a potkali jsme se tady asi po deseti dnech po volbách na prvním koaličním jednání, a 

tam jste nám oznámili, že zvažujete – poprosím o hlasování čtvrtý krátký příspěvek. Jestli 

byste dala hlasovat, abych mohl vystoupit počtvrté. Budu stručný.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Kdo je pro?  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Děkuji, čtvrté vystoupení. Když jsme se setkali po volbách, 

tam jsme spolu jednali, oznámili jste nám, že jednáte spíše s tou další stranou, a že to vypadá, 

že se dohodnete tam, což je v pořádku, tak to v politice chodí, tak na závěr toho setkání se 

kolega Macháček zeptal: A kdo bude od vás kandidátem na starostku? A nás tam všechny 

zaskočilo, že jsme se dozvěděli, že to budete vy, paní Jungwiertová. Vy jste byla čtvrtá na 

kandidátce, to je samozřejmě vaše volba, ale spíš jsme si mysleli, že to bude buď lídryně paní 

doktorka Radová, nebo paní doktorka Tůmová, která získala ještě o něco více preferenčních 

hlasů, než lídryně. A když jste potom odešli z té hospody, tak já jsem říkal kolegům: Pánové, 

všimli jste si, že jediné, na co se budoucí paní starostka zeptala, je, kdy končí mandát panu 

Kulikovi? Vás v ten večer vůbec nezajímalo, jaké tady máme projekty apod. Vy jste položila 

jednu jedinou otázku: Kdy končí mandát panu Kulikovi. Já si fakt myslím, že nejste 

objektivní, máte pro to nějaké důvody. Já třeba taky nejsem objektivní vůči panu řediteli. Já 

mám pozitivní zkušenost, mám tam dítě, je to v pořádku. Někdo mi taky říká: Já s panem 

ředitelem nesouhlasím. Říkám, to je v pořádku, to je na základě nějaké osobní zkušenosti. Ale 

vy tu osobní zkušenost máte negativní, to jste ukázala v roce 2019. Myslím si, že v tom 

pokračujete. Prosím, je to vyjádření důvěry toho, že tyto lidi, kteří přišli, že berete opravdu 

vážně, a řekněte, že se vzdáváte osobní účasti v pondělí 27. na konkurzní komisi, potom 

stejně o tom budete hlasovat na radě, ale toto by byl velmi vstřícný krok z vaší strany vůči 

občanům, kteří sem přišli a chtějí to projednat. Protože bych řekl, že vám také nevěří, stejně 

jako vám nevěřím já. (Potlesk.)  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Byla jsem přihlášena. Pane 

Koubku, myslím, že máte špatnou paměť. Tehdy na tom setkání jsem se ptala i na další věci. 

A já jsem se neptala, kdy končí panu Kulikovi mandát, ale ptala jsem se vás, jestli vy byste 

vyhlásili konkurz. Chtěla jsem vědět váš názor na to. Jenom na doplnění.  

 Pan Horák. 

 

 Zastupitel Radek Horák: Já jsem u těch jednání byl. Pane Koubku, lžete, protože 

otázka padla tak, jak ji formulovala Lucie, a to, jestli byste vyhlásil konkurz, a vy jste 

poměrně ochotně říkal, ano, samozřejmě, vyhlásil bych ho. Protože ano, jsou věci dobré, i ne 

úplně dobré. Takže to, co jste tady teď převedl, byla účelová lež. 
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 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Nevidím nikoho dalšího do 

rozpravy, takže myslím, že můžeme postupně hlasovat o návrhu usnesení. Pochopila jsem, že 

máme dva doplňující návrhy. Není to protinávrh, ale doplňující. Navrhuji určitě přečíst, ale 

myslím, že bychom měli hlasovat po jednotlivých bodech, jestli souhlasíte.  

 

 Zastupitelka Michaela Novotná Burdová:  Jestli bych se mohla přihlásit, jenom 

bych to upřesnila, aby to šlo správně. Standardně se hlasuje nejdřív o návrhu předkladatele, a 

pak protinávrhu. Protinávrh dal pan Koubek. K protinávrhu pana Koubka byl pozměňovací 

návrh, že se doplní. Pochopila jsem to správně, nebo jsou dva protinávrhy? 

 Je návrh, který předkládá předkladatelka, a vy jste dal protinávrh. Standardně by se 

hlasovalo nejdřív o návrhu předkladatelky, kdyby nebyl přijat, hlasuje se o návrhu proti.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Ne, ne, paní Burdová. Děkuji, že se snažíte, protože minule 

jsme se do toho zamotali, tak bude určitě dobře, když si to vyjasníme. Já bych tedy navrhl 

možná se svou zkušeností následující postup: Toto nejsou protinávrhy. My nerozporujeme to, 

co jste předložili, ty dva body. Ty prostě budou, které tady přečteme, ty asi občané nevědí, 

které byly poslány. My dáváme návrh na doplnění usnesení a logicky se nejprve hlasuje o 

bodech, které se doplňují, budou přijaty, nebudou, a naopak potom se nakonec hlasuje o tom, 

které předkládá rada. To je právě naopak. A kdyby to byl protinávrh, tak se logicky musí 

nejprve hlasovat o tom protinávrhu. To má přece logiku. Nemůže se hlasovat o původním 

návrhu. Potom by nemělo vůbec žádný smysl dávat protinávrhy.  

 

 Zastupitelka Michaela Novotná Burdová: Omlouvám se, ale standardně je to, jak 

jsem řekla. Studovala jsem zákon o hl. m. Praze a tak. Standardně by se mělo hlasovat, ale 

nechme to být, jak jste zvyklí, to mi je jedno. Jestli tedy budete hlasovat o těch doplnění, tak 

se bude hlasovat o doplnění, nejdřív asi o vašem, pak pana Korbela. Nejdřív pan Řezanka. Ale 

to pak nemá logiku. Já už to tedy nechám.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Jestli dovolíte, moc oceňuji, že se toho chcete někdo ujmout. 

Pojďme si udělat ještě nějakou před příštím zastupitelstvem na dvacet minut sednout, jak se 

tyto procedury dělají, abychom se do toho nezamotávali, protože v případě hlasování tam 

nevidím špatnou vůli nikoho z nás, že by někdo chtěl udělat nějakou kličku, aby se o nějakém 

návrhu nehlasovalo. Pak se rozhodne tím hlasováním.  

 Ale máme tady zkrátka návrh, který přišel od paní starostky, který předkládá, který má 

dva body, tj.: Zastupitelstvo městské části Praha - Libuš, tam vypadlo slovíčko městské,  

1. bere na vědomí doručenou Petici na podporu ředitele ZŠ Meteorologická, pana Mgr. 

Jaroslava Kulika, 

2. ukládá paní starostce RNDr. Lucii Jungwiertové, Ph.D. zaslat petičnímu výboru 

stanovisko orgánů městské části k podané petici v zákonné lhůtě. 
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 Toto přišlo od paní předkladatelky. Poprosil bych jenom v materiálu, kdyby to někde 

zůstalo, opravit jenom v důvodové zprávě, že to je na žádost sedmi zastupitelů, nikoli šesti. 

Ale to jenom pod čarou, o tom tady nebudeme hlasovat.  

 První návrh, který jsem vznesl já, doplňující, který byl logicky, protože to ukládá paní 

starostce, by měl být logicky poslední bod, tak ty návrhy by se měly seřadit, tzn., první bod by 

měl být bereme na vědomí. Takže navrhuji, že můj bod, že vyjádříme podporu, by byl bod č. 

2. tohoto usnesení. Potom se přihlásil pan Řezanka, který dal návrh na doplnění toho unesení, 

a byl by to tedy bod číslo 3, že žádá paní starostku, aby se v zájmu objektivity a nestrannosti 

vzdala. Budeme hlasovat o tomto bodu 2. Bude přijat, nebude. O bodu 3 pana Řezanky, bude 

přijat, nebude, a podle toho, které body tam budou, tak se vklíní mezi bod 1. a 4. v tom 

případě, nebo zůstanou jenom dva body. Paní Radová. 

 

 Místostarostka Eva Radová: Našla jsem to v jednacím řádu. Má to souhrnný název 

pozměňující návrhy. Ať už jsou to protinávrhy, nebo doplňující, tak se opravdu nejprve 

hlasuje o pozměňujících návrzích. Asi je to potom na zpřesnění třeba v dalším jednacím řádu, 

v jakém konkrétním pořadí, jak to budeme brát odzadu. Takže nejprve o pozměňujících 

návrzích, a poté se hlasuje o celku usnesení.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Takže ať víme, o čem hlasujeme. 

Budeme nejprve hlasovat o doplňujících návrzích. A poprosím návrhový výbor, aby je 

přečetl, prosím, po jednotlivých bodech. Nejprve eviduji návrh, myslím, pane Koubka, že 

zastupitelstvo vyjadřuje podporu panu řediteli. Prosím, přečtěte to.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Poprosil bych tedy, přečtu návrh usnesení, a tj., že bychom 

v tomto případě jako bod číslo 2. tohoto usnesení měli následující bod: Záhlaví bude ZMČ 

Praha – Libuš, a pak pokračuje věta: vyjadřuje podporu Mgr. Jaroslavu Kulikovi 

v nadcházejícím výběrové řízení na post ředitele ZŠ Meteorologická ze stejných důvodů jako 

autoři petice: úspěšné zvládnutí covidového období z hlediska podpory pedagogů, vedení 

žáků i komunikace s rodiči, spousta mimoškolních, nejen sportovních aktivit pro děti, rodiče i 

širokou veřejnost, mimořádně úspěšně zvládnutou adaptaci dětí s odlišným mateřských 

jazykem z Ukrajiny po vypuknutí válečného konfliktu formou vzniku paralelních adaptačních 

skupin, a následné úspěšné zapojení těchto žáků do standardní výuky. 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkuji. Kdo je, prosím, pro tento 

návrh? Kdo je proti? Prosím ještě jednou, ať je to přesné. Kdo je proti? Děkuji. (Výsledky 

nebyly slyšet.) Návrh nebyl přijat. Prosím tedy druhý bod.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Další bod, který tady máme, který předložil pan kolega 

Řezanka, a ten bod zní: žádá starostku městské části Praha – Libuš RNDr. Lucii 

Jungwiertovou, Ph.D., aby se v zájmu objektivity a nestrannosti vzdala osobní účasti 

v konkurzní komisi na pozici ředitele ZŠ Meteorologická na konkurzu dne 27. 3. 2023. 



41 
 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Kdo je pro tento návrh? 7 Kdo je 

proti? 3 Kdo se zdržuje? 6. Děkuji. Nezlobte se, teď se hlasuje. Návrh nebyl přijat.  

 Teď tedy budeme hlasovat o usnesení.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Protože nebyl žádný doplňující bod přijat, budeme hlasovat 

o původním znění, tak jak přišel od vás, paní starostko: Přečtu to spíš kvůli občanům, kteří to 

ví. Teď budeme hlasovat, že  

Zastupitelstvo městské části Praha - Libuš 

1. bere na vědomí doručenou Petici na podporu ředitele ZŠ Meteorologická, p. Mgr. 

Jaroslava Kulika, 

2. ukládá paní starostce RNDr. Lucii Jungwiertové, Ph.D. zaslat petičnímu výboru 

stanovisko orgánů městské části k podané petici v zákonné lhůtě. 

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Kdo je, prosím, pro? 8 Kdo je 

proti? 5. Kdo se zdržel? 3. Děkuji za hlasování. Návrh nebyl přijat. Petice byla projednána bez 

přijatého usnesení.  

 Děkujeme za účast a končíme.  

 

 Zastupitel Jiří Koubek: Také nemůžete říci bez přijatého usnesení. Máme usnesení.  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Ale nebylo přijato. Bez přijatého 

usnesení. Můžete.  

 

 Řečnice: Chtěla bych se zeptat, když jste hlasovali o prvním bodu, o prvním návrhu, a 

já jsem sledovala vaši řadu, a vy jste tu ruku nezvedla, a teprve až na upozornění tady paní 

jste ji zvedla znovu. Jestli takhle probíhá vlastní vůle a neovlivňování hlasujících. Spletla 

jsem se? Viděla jsem špatně? Nechápete? Aha, dobře. Děkuji, mně to stačilo. (Debata v sále.)  

 

 Starostka MČ Praha - Libuš Lucie Jungwiertová: Děkujeme všem za účast, hezký 

večer. Končíme toto zasedání. Na shledanou.  


