Kongresové minuty
2019
Děkujeme Vám za účast na 7. ročníku kongresu FORUM MUNICIPAL 2019, a v prázdninových klidnějších
dnech zavzpomínejte spolu s námi na hezké chvíle strávené v hotelu Jezerka v Seči na Pardubicku. Byli
jste jako vždy skvělí, a jsme rádi, že jsme pro Vás mohli spolu s našimi hosty opět vytvořit v dnešní době
vzácnou přátelskou atmosféru, v níž bylo možné se mnoho dozvědět a mnoho všeho společně sdílet. Za
pouhé dva dny se toho stihlo opravdu moc – a tryská to i z fotografií. A my už dnes pro Vás připravujeme
ročník osmý. Uteče to jako voda, ale dnes se ještě ohlédněme zpět. Stojí to určitě za to. Kongres FORUM
MUNICIPAL je totiž kongresem o samosprávě, jaká je, a o lidech, kteří ji tvoří. Tedy o Vás a pro Vás…

„Za vším hledej ženu“, pravil klasik. My dodáváme – hlavně dvě ženy. Advokátka, jejíž jméno je odbornou garancí
kongresu, Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, a hlavní manažerka Pavla Šinclová, bez níž by kongres tak dobře
organizačně „neklapal“. Jedna je tvůrkyně obsahu, druhá šéfuje všemu kolem. A pro ty, k nimž tato důvěrná
informace nedoputovala – jsou to rodné sestry. Organizační tým je samozřejmě početnější. A tady je celý...
Zleva
Miroslava Slouková
Darina Čermáková
Filip Zwyrtek
Petr Matějů
Dana Skřivánková
Lukáš Bočan
Martin Špunda
Jana Zwyrtek Hamplová
Petra Müllerová
Pavla Šinclová
Radim Muschalek

hosté
Jako každý rok, i tentokrát jsme přivítali významné osobnosti samosprávy, práva… a tentokrát dokonce i sexu. To
proto, že se kongres snaží vždy něčím překvapit a osvěžit tak paragrafy. Přednášeli Vám, fotili se s Vámi, bavili se
s Vámi. Ale nejen to – jak nám opakovaně říkají, náš kongres je i pro ně vzpruhou v každodenním shonu, a jezdí na
něj velmi rádi, až s nadšením. I to o něčem svědčí. Třeba o tom, že samospráva je přátelská. Buďme na to hrdi!

JUDr. Tomáš SOKOL – advokát a prezident Unie obhájců

JUDr. Tomáš Sokol se ve své přednášce věnoval trestným činům obcí jako právnických osob, protože je jen otázkou
času, kdy to obce budou muset řešit. V oblasti samosprávy, tedy samostatné působnosti, je totiž obec trestně
odpovědná, jako třeba může být firma. A je třeba se na to připravit. Účastníci kongresu už vědí, i to, jak se chránit .

JUDr. Miroslav KUBÁNEK

Zákon číslo 106/1999 Sb. to myslel dobře, výsledek je ale úplně jiný… Tvrdou pravdu o zneužívání zákona o přístupu
k informacím řekl lektor JUDr. Miroslav Kubánek, který ještě nevynechal ani jeden kongres, a je velmi oblíbeným
přednášejícím. Vkládá totiž do výkladu humor, a nikdy nezapomene připomenout, že v Pelhřimově není
krematorium, tedy že výrok z filmu Vesničko má středisková není pravdivý…

JUDr. Petr TOMAN, LL.M. – advokát

Vynikající právník v oboru trestního práva, člověk se zkušeností z politiky, a zastupující významné kauzy z oblasti
samosprávy. JUDr. Petr Toman jednou zastoupil JUDr. Tomáše Sokola, který se nemohl účastnit, a již zůstal kongresu
věrný. Letos měl opět přehled trestních případů, a velmi zajímavě o nich pohovořil. S Mgr. Janou Zwyrtek
Hamplovou je spojují prolínající se případy, občas se míjejí ve sněmovně, kde jako advokáti mají co do činění občas
se sněmovními výbory kvůli svým klientům, zkrátka je zde velké odborné souznění. Oba totiž často žasnou, co je
možné v naší zemi stíhat na úrovni radnic.

Mgr. František LUKL – starosta města Kyjov a předseda Svazu měst a obcí
Radka VLADYKOVÁ – ředitelka Svazu měst a obcí

Vzácná a velmi milá návštěva předsedy Svazu měst a obcí Mgr. Františka Lukla a ředitelky Radky Vladykové nás moc
potěšila – a to nejen proto, že to bylo poprvé (a věříme, že jistě ne naposledy). Slova o spolupráci a spojování sil na
obranu samosprávy byla účastníky přijata velkým potleskem, stejně jako předsedovo vystoupení. Formální i
neformální hovory nebraly konce ani v předsálí. Padaly i osobní gratulace – František Lukl je totiž čerstvým tatínkem.

David GRUBER
Ve své praxi se věnuje zejména umění komunikace, a na kongresu představil i svoji novou knihu Konec
manipulace. S Janou Zwyrtek Hamplovou napsali před dvěma lety společně knihu Jak nebýt na radnici za
blbce, která již zdobí nejednu knihovnu starosty.
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JUDr. Martin NETOLICKÝ, Ph.D. – hejtman Pardubického kraje

Od počátku kongresů je osobně zahajuje – a je to jediná výjimka, kdy má politik přístup za řečnický pult
kongresu. Kongres je kdysi nejmladšímu hejtmanovi v ČR blízký z mnoha důvodů – za prve je rád, že se
koná v Pardubickém kraji, za druhé mu jsou blízká právnická témata, neboť je též právník, a za třetí je mu
blízká samospráva, neboť se v ní rovněž léta pohybuje. Mluvil o špatném návrhu stavebního zákona, a
mluvil starostům z duše.

JUDr. Daniela KOVÁŘOVÁ – advokátka, bývalá ministryně spravedlnosti a autorka knih
Doc. MUDr. Radim UZEL, CSc. – sexuolog a autor knih
Velké překvapení pro účastníky a nevšední zážitek bylo vystoupení těchto dvou mimořádných hostů.
Mírně lechtivé téma „Jaký má vliv funkce na funkci“ bylo široké, zahrnulo i vážnější témata, jako například
obtěžování na pracovišti, ale vtipné dialogy obou aktérů vyvolávaly právem bouře smíchu a potlesku. Oba
byli prostě skvělí – přijeli už den předem, zúčastnili se i společenského večera, ochotně podepisovali knihy
a Radim Uzel se ochotně vyfotil s každým, kdo jej o to požádal. Jeho vitalita v úctyhodném věku 79 let byla
neuvěřitelná, a jeho slova vůči ženám – jsem jedna z vás!, byla zcela na místě. Zajímavostí bylo, že mezi
účastníky byla i jedna paní starostka, kterou kdysi přiváděl jako gynekolog na svět. Svět je opravdu malý!

Ivan RYŠAVÝ – šéfredaktor měsíčníku MODERNÍ OBEC

Ivan Ryšavý je věrným hostem kongresu od prvního ročníku. A
nejen to. Měsíčník MODERNÍ OBEC je naším mediálním partnerem,
a proto o nás samospráva ví tak moc. Reportáže, rozhovory a
fotografie z kongresu se v Moderní obci vždy objeví. Jana Zwyrtek
Hamplová je kmenovou autorkou Moderní obce, a už několik let
zasedá i v redakční radě. Propojení s kongresem tak bylo více než
logické. Organizátor kongresu – společnost MUNICIPAL - je také
sponzorem jedné z kategorií Komunálního projektu roku.

premiéra…
Nově vzniklý spolek UNIE SEBEVĚDOMÉ SAMOSPRÁVY měl premiéru právě na kongresu. Představilo ho
„sedm statečných“ – Jana Zwyrtek Hamplová, Pavol Lukša, Jana Sablíková, Milan Dvořák, Michal Rezler,
Jana Hodovalová, Patrik Hujdus. UNIE SEBEVĚDOMÉ SAMOSPRÁVY chce důsledně hájit ústavní práva obcí
a měst před nezákonnými zásahy zejména státu a jeho institucí, a zabránit spolu s dalšími právními
autoritami nedůvodné kriminalizaci členů zastupitelstev.
USS chce být proto silnou odbornou oporou obcí a měst zejména poli práva, a zde si klade vysoké cíle.
Chce být výraznou autoritou při výkladu právních norem aplikovaných v obcích, městech a krajích, tvůrcem
právních stanovisek a výkladů pro vyšetřovatele policie, státní zástupce a soudy, bude také mapovat
veškerou judikaturu a odbornou literaturu a s jejich pomocí samosprávu vzdělávat, aby se zásahům státu
uměla bránit a ubránit. Samozřejmostí bude také aktivní spolupráce s médii.
Zástupci USS chtějí získat přístup do diskusních pořadů, a otevírat témata dotýkající se samosprávy. USS
bude též připravena dávat médiím stanoviska ke konkrétním právním případům, bude také
připomínkovat zákony, které se dotýkají samosprávy, a také chce prosadit přijetí nového zákona o
obcích.
Na kongresu byli všichni zakladatelé osobně, pokřtili stanovy spolku a udělili první ocenění „SEBEVĚDOMÁ OBEC
– SEBEVĚDOMÉ MĚSTO“. To bude USS udělovat za významné akty odvahy samosprávy. Na kongresu proběhla také
první tiskovka. Přítomna byla i ČTK.

SEBEVĚDOMÁ OBEC – SEBEVĚDOMÉ MĚSTO
První ocenění – městys Březová a město Dašice.
Městys Březová (ocenění převzal starosta městyse Pavel
Schneider, MBA – s mikrofonem) se postavil odvážnou
žalobou proti státu, a s argumentem o dobrých mravech
uspěl. Soupeřem u soudu mu byl Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Město Dašice porazilo u
soudu Ministerstvo vnitra, když správně trvalo na tom, že
mu nemá co mluvit do konečného výběru kupujícího
městské nemovitosti jen proto, že druhý „přihodil“ při
kupní ceně 3 miliony více o 30.000,- Kč. Cenu převzal Ing.
Jan Foldyna, MBA, místostarosta.
Oba spory zastupovala Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová.

mÁTe SLOVO…
Velmi významnou součástí kongresu bývají vystoupení zástupců samosprávy. Většinou těch, kteří zažili něco na
vlastní kůži. Nebylo tomu jinak ani na tomto kongresu.

Mgr. Zdeněk PIŠTORA – starosta města Postoloprty
Zažil spolu s dalšími devíti kolegy ze zastupitelstva několik
procesních fází – podezřelý – obviněný – obžalovaný – zproštěný
všech obvinění v plném rozsahu. A trvalo to „pouhé“ tři roky. Jeho
vystoupení proto velmi zaujalo. Ne nadarmo byla kauza města
Postoloprty poslední kapkou pro vznik Unie sebevědomé
samosprávy.

Ing. Miroslav MALIŠ – bývalý starosta obce Ostravice
Prožil s kolegy v „bleděmodrém“ to, co prožili v Postoloprtech – jen o nějaký pátek dřív. Jeho stíhání za škodu
„NULA“ rovněž vstoupí do dějin kauz samosprávy. Ing. Miroslav Mališ je také doposud největším starostou, jaký kdy
v České republice řídil radnici. 
To dokládá fotografie s organizátorkou kongresu.

Kongresové dobroty
Nejen věděním živ je člověk. A tak organizátoři pamatují i na chuťové buňky přítomných. A hotel Jezerka, jako
tradičně, nezklamal. Dobroty pro oko i mlsný jazýček. Chce to prostě jen trochu kreativity.

výrok roku
Mgr. Zdeněk Pištora:
„Jezdím jako starosta na mnoho akcí, a
mohu proto říci, že kongres FORUM
MUNICIPAL považuji mezi všemi těmi
akcemi za velmi výjimečný. Vyznačuje
se přátelskou, až rodinnou atmosférou,
přednášky jsou praxe, praxe a nic než
praxe, a všichni tu máme k sobě tak
nějak
blízko.
Děkuji
proto
organizátorům za něj…“

Kongres, kde má jeden ke druhému blízko

Kongresová zábava
Kongresový večer je už také tradiční – vždy hodina koncertu naživo, letos ELÁN revival, a pak do ranních
hodin diskotéka pro každého. Málokde si už mohou věkové kategorie -cet a -sát opravdu zatančit – na
našem kongresu ano! Z důvodu intimity nefotíme parket, aby se skutečně mohli všichni bez ostychu pobavit,
takže jen střípky… Diskotéku zvládl skvěle Jiří Basta, a tak heslo, které již s nadsázkou na kongresu vždy
zazní, bylo naplněno – Kdo se ráno nestydí, ten se večer nebavil. Večer s námi strávili i Daniela Kovářová
a Radim Uzel, a dokonce si spolu zatančili. Je lepší vizitka, než když se hosté i účastníci dobře baví?

Kongresové momentky
Ne všechny fotografie jsou oficiální, ne všechny dáváme na web. Přesto si zaslouží, aby je alespoň
účastníci a hosté viděli. Mají v sobě atmosféru, kouzlo okamžiku… Prostě jsou hezké. Posuďte sami…

Fotografie krásně zachycují atmosféru, která na kongresu vládla – kolegové si vzájemně poslouchali
přednášky, komunikovali jak na pódiu, tak v předsálí, „hlídali se“, a to vše s jediným cílem – aby účastníci
byli maximálně spokojeni, a aby na pódiu i mimo něj odvedli nejlépe to, co umějí… A my už dnes víme, že
se jim to podařilo – soudě podle ohlasů… I podle toho, že účastníci se při odjezdu a v mailech ptali, kdyže
to bude ten ročník 2020…

Moderátorka petra
Sympatická Mgr. Petra Müllerová, v „civilu“ ředitelka domu dětí, je už na pódiu kongresu stálicí... Vždy
připravená, vždy s nadhledem, vždy klidná. Je oporou všem, kteří přijdou k mikrofonu.

Big led screen - ostravice
Novinka, která účastníky přivítala, velkoplošná obrazovka, a uvnitř elektronické úřední desky, na
kterých běžely záběry z minulých kongresů, a stejně tak dvě ceny pro zástupce oceněných obcí, zařídila pro
kongres společnost BIG LED SCREEN z Ostravice. Posunula tak techniku kongresu o level výše, a
udělala nám tím radost – každé zpestření tohoto druhu, mající vztah k obcím, vítáme. Obcím a městům tím
chtěla představit samozřejmě svou nabídku, a proč by ne – zejména elektronické úřední desky, ale nejen to –
i velkoplošné obrazovky. Nebyla jediná – na kongres pravidelně umožňujeme účast dvěma až třem firmám,
které mají obcím a městům co nabídnout. Ceny pro zástupce oceněných obcí předal jednatel firmy Pavol
Slezák – byly to víkendové pobyty vždy pro dvě osoby. Věříme, že příště přijedou zase.

…a další nabídky…

Kamera a fotografie
Na kongresu se uživí hned dva fotografové, a každý rok už také natáčíme. Tedy díky patří pánům
Miroslavu Bajerovi – náš dvorní kameraman (sídlí na Pardubicku, ale točí v celé ČR, a to i pro města a
obce – a točí skvěle), a Martinu Špundovi a Radimu Muschalkovi, našim dvorním fotografům. Byli
nenápadní, a byli všude. Proto si můžeme dovolit i tyto krásné kongresové minuty…
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Vpravo nahoře – Martin Špunda, vlevo dole – Radim Muschalek, a rozesmátý kameraman
Miroslav Bajer. Je s nimi radost spolupracovat. Nejen, že jsou profesionálové, ale kongres
prožívají spolu s námi – aby byl co nej nej nej zachycen.

a nakOnec TO nej… Vy!!!

Děkujeme všem účastníkům, kolegům a hostům za
krásnou atmosféru, kterou jste nám pomohli na
kongresu FORUM MUNICIPAL 2019 vytvořit.
Věříme, že toto malé ohlédnutí za kongresovými
minutami Vám udělalo radost stejně jako nám…
Kongres 2019 je minulostí a krásnou vzpomínkou,
ať žije kongres FORUM MUNICIPAL 2020

