Zápis z jednání schůze Rady krajské organizace KO Praha
Datum a čas konání: 10. 12. 2014 17:15 – 20:00
Místo konání: Hlavní kancelář SZ, Senovážné náměstí 2, Praha 1
Přítomni: Petr Štěpánek, Petra Kolínská, Kateřina Jechová, Ondřej Mirovský, Zuzana Drhová (příchod 17:25)
Hosté: Petr Hnyk, Josef Kučera, Ivana Cabrnochová, Jiří Pössl, Ilona Picková, Ondřej Černoš, Rebeka
Vadasová, Matěj Stropnický, Pavel Kraus, Václav Hofman, Jakub Ježek, Jan Trnka, Petr Hukal, Susanne
Spurná, Matěj Žaloudek, Radek Klempera
Zapisovatel: Petr Hnyk
Ověřovatelka: Kateřina Jechová (schváleno 4-0-0)
Návrh programu:
1. Svolání krajské konference
2. Situace na Praze 10
3. Různé (krajský pokladník, krajský manažer)
Schváleno 4-0-0
1. Svolání krajské konference
Usnesení:
„RKO rozhoduje o svolání krajské konference na 14. února 2015 od 9:00 h. Klíč pro volbu delegátů a
delegátek je stanoven na 1:8. Termín pro hlášení delegátů a delegátek je do 31. ledna 2015.“
Schváleno 5-0-0
Usnesení:
„14. ledna 2015 od 18:00 bude svolána rozšířená schůze RKO k představení kandidátů a kandidátek na
funkce volené sjezdem Strany zelených.“
Schváleno 4-0-0
2. Situace na Praze 10
Úvodní slovo (otevřený dopis k odchodu ze ZO Praha 10) přednesla Susanne Spurná, v zastoupení Kateřinou
Jechovou. Rebeka Vadasová přednesla usnesení RZO Praha 3. Kateřina Jechová přednesla usnesení ZO
Praha 2. Ondřej Černoš přednesl usnesení ZO Praha 1. Jiří Trnka přednesl usnesení RZO Praha 9. Bývalý člen
SZ a ZO Praha 10 Václav Hofman přednesl dopis ke svému vystoupení ze SZ. Tyto usnesení a texty dopisů
jsou přílohou tohoto zápisu.
Místostarostka MČ Praha 10 a senátorka PČR Ivana Cabrnochová přednesla své stanovisko k těmto
usnesením.
V diskuzi vystoupili Rebeka Vadasová, Petr Štěpánek, Jan Trnka, Ondřej Mirovský, Zuzana Drhová, Petra
Kolínská, Ondřej Černoš, Kateřina Jechová, Susanne Spurná, Jakub Ježek, Matěj Stropnický
Návrh usnesení (Ondřej Mirovský):
„RKO konstatuje, že konkrétní kroky ZO Praha 10 - účelově nevhodné časování referend a souběh dvou
placených funkcí u radní/senátorky Ivany Cabrnochové poškozuje dobré jméno Strany zelených.“
Staženo předkladatelem
Návrh usnesení (Ondřej Černoš):
„RKO Pražské organizace SZ vyjadřuje nesouhlas s politikou ZO SZ Praha 10, zejména s postupem tamních
zastupitelů ve věci místních referend, koaliční spolupráce a souběhu funkcí senátorky a uvolněné radní Ivany
Cabrnochové. Jelikož si uvědomujeme, že politické kompromisy musejí mít své hranice a že SZ by měla být
stranou politický prostor kultivující, vyzýváme zastupitele zvolené za SZ do zastupitelstva MČ Praha 10 k
vypovězení uzavřené koaliční smlouvy a odchodu do čisté opozice.“
Staženo předkladatelem

Usnesení:
RKO konstatuje, že konkrétní politické kroky ZO Praha 10 poškozují dobré jméno Strany zelených
z následujících důvodů:
1. podpory účelového rozdělení termínů konání referend
2. souběhu dvou placených veřejných funkcí u radní/senátorky Ivany Cabrnochové
3. politických kompromisů, které překročily přijatelné hranice. Domníváme se, že SZ by měla být
stranou politický prostor kultivující.
Hlasování o jednotlivých bodech: (1) 5-0-0, (2) 4-0-1, (3) 5-0-0
Schváleno 4-0-1
RKO vyzývá zastupitele zvolené za SZ do zastupitelstva MČ Praha 10 k vypovězení uzavřené koaliční smlouvy
a odchodu do čisté opozice.
Schváleno 4-0-1

3. Různé
Krajský pokladník oznámil rezignaci na svou funkci na jednání krajské konference. Členové a členky RKO
mají za úkol najít nového krajského pokladníka.
Proběhla debata o výkonu funkce krajského manažera.
Usnesení:
„RKO ustavuje výběrovou komise pro výběr nového krajského manažera ve složení Petr Štěpánek, Petra
Kolínská a Petr Hnyk.“
Schváleno 5-0-1

Přílohy
Usnesení ZO Praha 1:
ZO P1 vyzývá RKO k zaujetí jednoznačného stanoviska na situaci na P10, zejména co se týká
1. podzimních referend,
2. koaliční spolupráce SZ
3. omezení účasti veřejnosti na jednání zastupitelstva P10
4. souběhu uvolněných funkcí senátorky Ivany Cabrnochové
Usnesení ZO Praha 2:
ZO P2 vyzývá RKO k reakci na situaci v Praze 10 a k prověření zda v Praze 10 nedochází k poškozování
obrazu SZ. Znepokojuje nás zejména stanovení problematických termínů obecních referend, hlasování
proti možnosti vystoupení veřejnosti na zasedání zastupitelstva a souběh uvolněných funkcí u Ivany
Cabrnochové.
Usnesení RZO Praha 3:
RZO Praha 3 vyjadřuje znepokojení nad situací v MČ Praha 10 (zejména nad kumulací vyhlášení místních
referend a nad uzavřením nové koalice) a vyzývá RKO k řešení situace a Ivanu Cabrnochovou k zamezení
souběhu uvolněných funkcí senátorky a členky Rady MČ Praha 10. RZO Praha 3 považuje kroky ZO Praha 10
a Ivany Cabrnochové za dlouhodobě nečitelné a poškozující dobré jméno Strany zelených, jak ukázal i
výsledek komunálních voleb na Praze 10.
Usnesení RZO Praha 9:
RZO SZ Praha 9 vyzývá RKO Praha k vyjádření nesouhlasu s povolebním vývojem v Praze 10, kde SZ vstoupila
do koalice s jedinci velmi pochybné pověsti a nezabránila kumulaci veřejných funkcí Ivanou Cabrnochovou.
Dle našeho názoru tyto fakta spolu s protiobčanskými opatřeními podpořenými i zelenými zastupiteli v
minulém volebním období (komplikování referend) poškozují jméno SZ.
Otevřený dopis Susanne Spurné k vystoupení ze ZO Praha 10:
V Praze, 3. prosince 2014
Vážené členky a vážení členové Strany zelených
Jako dlouholetá příznivkyně Strany zelených nejprve v Německu a po svém přestěhování do Prahy i v ČR
jsem se od léta 2010 zapojila do chodu této strany i aktivně; stala jsem se členkou základní organizace (a v
letech 2011-12 i Rady ZO) na Praze 10, kde s rodinou bydlím. Po nynějším povolebním vyjednávání jsem se
rozhodla z této základní organizace vystoupit. K tomuto kroku mě vede nesouhlas s politikou ZO Strany
zelených na Praze 10. Ta z mého pohledu již od minulého volebního období není v souladu ani s
nejzákladnějšími principy, na nichž evropské zelené hnutí (včetně české Strany zelených) staví svoji politiku
a buduje své dobré jméno. Protože mi na vnitřní koherenci této politiky i na dobrém jménu strany záleží,
rozhodla jsem se sepsat tento otevřený dopis.
Zastupitelé Strany zelených v minulém volebním období (bez konzultace a proti vůli části základní
organizace včetně mě) nejprve hlasovali pro zvolení Milana Richtera (ODS) starostou městské části. Tento
krok od dalšího angažmá v základní organizaci definitivně odradil několik někdejších členů, zároveň ale
odstartoval úspěšnou kariéru současné senátorky za SZ Ivany Cabrnochové. Ta se nejprve, na základě
zmíněného hlasování a následující nekoaliční spolupráci, stala předsedkyní výboru pro regeneraci
památkové zóny a dohled nad investičními akcemi při revitalizaci zelených ploch na území MČ Praha 10 a
členkou v několika komisích. V červenci 2012 po otřesech v dosavadní koalici (v důsledku korupčních kauz)
Ivana Cabrnochová opět bez konzultace s Radou či Základní organizací přijala místo Richterovy
místostarostky pro územní rozvoj. Na tento krok, který znamenal těsné spojení s jednou z
nejzkorumpovanějších odnoží ODS, její ideologií a její politickou praxí, jsem reagovala rezignací na členství v
Radě ZO (zmíněné důvody jsem tehdy podrobněji rozvedla v rezignačním dopisu).
V následujícím období, kdy Ivana Cabrnochová úspěšně spolupracovala s pražskou ODS i ČSSD (druhé z
obou těchto politických spojenectví nakonec vedlo k její nominaci do senátorských voleb), se Zelení na
Praze 10 zařadili mezi „staré struktury“ v tom smyslu, že jejich dva zastupitelé částečně převzali politickou
praxi z dob magistrátní koalice ODS-ČSSD – od souhlasu s nevýhodnou privatizací části majetku městské

části, přes postupné uzavírání se vůči aktivním občanům a občanským sdružením až po stigmatizaci těchto
lidí jako hrstky kritiků, kteří nikoho nereprezentují. V této době odradili i někdejší spojence z KDU a také
řadu lidí, kteří původně měli chuť vstoupit na Praze 10 do Strany zelených a pracovat ve zdejší základní
organizaci. Tuto bilanci nemůže vyvážit několik obnovených parků a revitalizace tramvajové trati (projekty,
které Ivana Cabrnochová většinou neiniciovala, ale dokončila). Radní pro územní rozvoj za Zelené během
dvou let nedokázala prosadit ani schválení Generelu veřejných prostor, natož dalších koncepčních
dokumentů, jež by mohly dlouhodobě proměnit plánování veřejného prostoru městské části.
Politika loajality a napodobování pražských kmotrovských stran vyvrcholila během posledních měsíců před
komunálními volbami. Na rozdíl od zástupců všech ostatních pražských organizací strany a navzdory kritice
všech relevantních odborných i občanských uskupení podporovali zastupitelé SZ na Praze 10 stavbu nové
radnice (v nejméně výhodné variantě). Spolu s ODS a ČSSD udělali vše, co jako zastupitelé udělat mohli, aby
bojkotovali občany požadované referendum – a podíleli se na jeho zesměšnění následnou parodií na
referendum (s 15 zčásti nesrozumitelnými otázkami ve třech kolech). Dalším porušením základních etických
principů, na nichž by měla stát a v zahraniční také stojí etika přinejmenším Strany zelených byla nepřiznaná
reklama Ivany Cabrnochové v bulvárním účelovém tisku, jejíž sponzorství dodnes nebylo deklarováno.
Po komunálních volbách Ivana Cabrnochová jako zvolená zastupitelka nepřipustila předběžnou dohodu o
rámcových podmínkách povolebních koalic s tím, že „všechno je otevřené“. Jako členka základní organizace
jsem na následující jednání nemohla mít vliv a byla tak postavena až před výsledek, který je na první pohled
šokující, který ale zároveň potvrzuje směřování ZO Strany zelených na Praze 10 (resp. jejích zastupitelů,
jejichž jednání je dlouhodobě na ZO vcelku nezávislé) již v předchozím období. Ivana Cabrnochová, Jana
Komrsková a Zdeněk Vávra uzavřeli spojenectví se silami minulosti, a to minulosti hned v několikerém
smyslu – od někdejší spolupracovnice Stb, pozdější úspěšné členky pražské ČSSD a nově zvolené starostky
Prahy 10 za hnutí ANO Radmily Kleslové až po posledního starostu za ODS Bohumila Zoufalíka. Tento krok
jen potvrzuje, že Ivana Cabrnochová jako vůdčí osobnost stranické organizace i zastupitelů za SZ na Praze
10, usiluje primárně o svoji politickou kariéru, nikoliv o dlouhodobé prosazování hodnot Strany zelených a o
její dobré jméno. Vážně se obávám, že v důsledku tohoto kroku i dalšího vývoje v nešťastné koalici Strana
zelených na Praze 10 ztratí i zbytky jakékoliv vnitřní integrity – a v důsledku toho také část zbývajících
voličů. Protože v současné době nevidím možnost tento vývoj zvrátit, nehodlám se na něm svoji pasivní
spoluúčastí podílet. Rozhodla jsem se proto, z výše popsaných politických a morálních důvodů, vystoupit ze
Základní organizace Strany zelených na Praze 10. Pro Stranu zelených budu ráda pracovat jinde a za jiných
okolností.
Dipl.-Ing. Susanne Spurná
Krajinářská architektka (ČKA), členka Strany zelených
Otevřený dopis členů SZ
Mílí radní, milé radní!
My, níže podepsaní, se na vás obracíme, neboť jsme znepokojeni postupem senátorky a uvolněné radní,
členky ZO Praha 10 Ivany Cabrnochové. Znepokojeni nejsme jenom my; sérii jejích kroků kritizovali nejen
členové SZ, ale kritiku vzbudila i mezi našimi příznivci, aktivistickou veřejností Prahy 10 a médii. Nejde o
jediný krok, ale o sérii kroků, které nemají ve Straně zelených obdoby - a doufáme, že ani podporu. Tomu
nasvědčuje i fakt, že kontroverzní chování Ivany Cabrnochové bylo již po minulých komunálních volbách
předmětem jednání RKO Praha. Zdůrazňujeme, že Ivana Cabrnochová reprezentuje stranu jako senátorka, a
tedy její jednání překračuje pomyslné hranice Prahy 10. Není to jen problém Prahy 10, ale všech zelených.
Jako obzvláště problematické a hodné vašeho vyjádření vnímáme tyto tři kroky.
1. Podpora Radmily Kleslové do křesla starostky Prahy 10.
Faktem je, že Ivana Cabrnochová nese přímou odpovědnost za to, že se Radmila Kleslová stala starostkou. A
to i přes svou spolupráci s StB.
2. Pokračování v kontroverzní politice “starých pořádků” na Praze 10.
Faktem je nepodopoření žádosti občanů klást dotazy na ustavujícím zastupitelstvu a mlčení k celé této věci.
3. Rozhodnutí souběžně pobírat dva veřejné platy za plnohodnotné vykonávání mandátu senátorky a
uvolněné radní.
K prvnímu bodu lze namítnout, že o koalici rozhodli voliči a že koalice s hnutím ANO byly uzavřeny i jinde.
Žádná z těchto námitek však nemíří k podstatě věci, totiž dosazení krajně morálně pochybné osoby přímo
do vedení městské části, a to přímo hlasy Strany zelených. Dodejme, že problematická minulost agentky StB

neskončila pádem zločinného režimu a zrušením jeho zločinné organizace, ale pokračovala obhajobou
polistopadové komunální politiky, s jejímiž hodnotami se hodnoty Strany zelených rozcházejí.
K druhému bodu lze namítnout, že i jinde bylo třeba jít do koalice s částí bývalého vedení, jakkoliv bylo
vnímáno kontroverzně. Ani tato námitka neobstojí, neboť Ivana Cabrnochová se nepodílela na nějakém
nutném přitakání minulosti, ale podkopáním institutu místního referenda a zamezováním přístupu
veřejnosti k jednáním aktivně pokračuje v kritizované politice “starých pořádků”. Tak starých pořádků, že se
k nim kriticky vyjádřil i zbytek ODS. Ke třetímu bodu lze namítnout, že se nejedná o nic nelegálního. Lze
dokonce spolu s Ivanou Cabrnochovou tvrdit toto: “Pozice v Senátu je něco jiného než Poslanecká
sněmovna. Není tu tolik bezprostřední práce, senátoři nejsou mimo schůze v budově, většina jich mimo
plenární zasedání působí na místních radnicích po celé republice.” Ano, souběh funkcí není až na několik
málo výjimek proti zákonům. Opravdu však chceme plnohodnotně placenou funkci senátorky degradovat
na vedlejší pracovní poměr vedle správy radnice? My, níže podepsaní, věříme v étos zeleného hnutí, který
je ostatně vtělen i do několika kodexů naší strany. A ten je v mnohém přísnější než často zanedbané zákony
ČR. Pokud budeme čekat a mlčet, dokud se naši členové nedopustí něčeho nelegálního, budeme tím
delegovat odpovědnost za etické otázky zelených na orgány činné v trestním řízení nebo čekat na flagrantní
porušení stanov. Takový alibismus nepodporujeme. Víme, že situace na Praze 10 by se mohla vyřešit i
proměnou členské základny. Víme ale také, že je to právě liknavý postoj Strany zelených k tamním
praktikám, který lidi odrazuje od toho, aby do strany vstoupili - a volí tedy jiné politické alternativy. I pro
toto řešení by byl jasný postoj zelených posilou a motivací ke změně.
Jan Sládek, zastupitel za SZ v Praze 6, místopředseda Odborné sekce pro vzdělávání a vědu, ZO Praha 6
Filip Schneider, člen Strany zelených, ZO Praha 6
Daniel Soukup, místopředseda ZO Praha 7
Vít Prokopius, člen Strany zelených, ZO Praha 2
Valerie Talacko, místopředsedkyně ZO Praha 1
Rebeka Vadasová, místopředsedkyně ZO Praha 3
Jan Trnka, zastupitel, předseda ZO Praha 9
Ondřej Černoš, člen Strany zelených, ZO Praha 1
Kateřina Jechová, zastupitelka, místopředsedkyně ZO Praha 2
Bohumil Čáp, člen Strany zelených, ZO Praha 3
Mirza Hadžič, člen Strany zelených, ZO Praha 5
Martin Škabraha, člen Strany zelených, ZO Olomouc
Adam Zbiejczuk, člen Strany zelených, ZO Brno-střed
Petr Píša, člen Strany zelených, ZO Praha 6
Karolína Brabcová, zastupitelka za SZ v Praze 6
Tomáš Najbrt, člen Strany zelených, ZO Praha 2
Josef Šlerka, člen Strany zelených, ZO Praha 8
Jan Hron, člen Strany zelených, ZO Praha 5
Martin Přidal, člen Strany zelených, ZO Olomouc
Pavel Weber, člen Strany zelených, ZO Praha 6
Martina Pokorná, ZO Turnov
Pavla Ducháčková Chotková, zastupitelka, ZO Praha 6
Tereza Kučerová, členka Strany zelených, ZO Praha 3
Petr Koubek, ZO Krásná Lípa, pracující v Praze 10
Tereza Štysová, členka Strany zelených, ZO Praha 7
Tatiana Konrádová, zastupitelka, místopředsedkyně ZO Praha 5
Ivana Brodská, členka Strany zelených, ZO Praha 9
Dagmar Daňková, předsedkyně ZO Otrokovice
Dominik Bečka, člen Strany zelených, ZO Praha 7
Jana Titlbachová, členka Strany zelených, ZO Praha 1
Pavla Spurná, členka Strany zelených, ZO Brno-střed
Marie Fikejsová, členka Strany zelených, ZO Brno-Královo Pole
Adéla Kovácsová,členka ZO Praha 11
Václav Zeman, člen Strany zelených, ZO Praha 6
Tomáš Křemen, člen Strany zelených, ZO Praha 2

Karel Jech, člen Strany zelených, ZO Praha 2
Josef Šmída, člen Strany zelených, ZO Praha 3, člen předsednictva FYEG
Susanne Spurná, formálně ještě členkou ZO SZ Praha 10
Kamila Šeborová, členka RZO Praha 3
Laco Toušek, člen Strany zelených, ZO Plzeň 3
Ivo Pohořelý, člen Strany zelených, ZO Praha 14
Bohumil Kašpárek, člen Strany zelených, předseda ZO Znojemsko
Rudolf Karlík, člen SZ, ZO Zlín
Ondřej Mirovský, člen RKO Praha, člen ZO Praha 7, zastupce starosty MČ Prahy 7
František Jan Straka, člen KRK Praha, člen ZO Praha 9,
Luboš Nobilis, člen SZ, ZO Nové Strašecí
Tereza Freidingerová, členka SZ, členka ZO a RZO Praha 3
Jan Hubík, člen Strany zelených, ZO Olomouc
Eva M. Hejzlarová, členka Strany zelených, ZO Praha 9
Jan Freidinger, člen Strany zelených, Praha 3
Jitka Růžičková, členka SZ, ZO Benešov
Václav Novák, ZO SZ Praha 5
Tereza Zvolská,členka ZO Praha 9
Olga Pavlů, členka SZ, ZO Pardubice
Helena Wronová, členka SZ, ZO Moravská Ostrava
Sára Vidímová, členka SZ, ZO Praha 1
Pavel Trantina, člen SZ, ZO České Budějovice
Zdeněk Linc, člen strany zelených, ZO Praha 7
Matěj Žaloudek, předseda ZO Praha 3
Jana Kopřivová, členka SZ, ZO Ostrava

