Kongresové minuty
2020
Děkujeme Vám velmi za účast na 8. ročníku kongresu FORUM MUNICIPAL 2020, který se nám podařilo
přes všechny „nástrahy světa“ uspořádat tzv. „las minut“. Zavzpomínejme společně na hezké chvíle
strávené v hotelu Jezerka v Seči na Pardubicku, které měly tentokrát trochu jiný význam – sounáležitost
a vzájemná podpora. Bylo nás o něco méně, ale byli jste jako vždy skvělí, a jsme rádi, že jsme pro Vás
mohli opět vytvořit v dnešní době vzácnou přátelskou, téměř až rodinnou atmosféru, v níž bylo možné se
tradičně nejen mnoho dozvědět, ale hlavně společně sdílet hezké chvíle ve složité době. Atmosféru
vzájemné blízkosti dokládají fotografie, a my Vám za ni děkujeme – ta byla totiž jen v našich rukou. A
zvládli jsme to na jedničku. Věřme, že devátý ročník bude už v klidu, pohodový a v termínu, který je již
dnes dán. Uteče to jako voda, a my věříme, že za osm měsíců, tedy v dubnu 2021, se opět setkáme. Už
nyní oslovujeme zajímavé lektory a hosty… a věříme, že některá jména pro Vás budou milým
překvapením.
Platí to stále – „Za vším hledej ženu“ – tady je:
Advokátka a lektorka Mgr. Jana ZWYRTEK HAMPLOVÁ:
„Poprvé za celé ty roky jsem dávala pokyn, že kongres bude, až čtyři
dny před jeho konáním. A pak trnula, zda nám jej pár hodin před
jeho prvním dnem opět neposunou. Obavy jsem měla ze dvou
důvodů – na prvním místě už byl stesk po vás všech – kongres se
stal tradicí, a začínala jsem pociťovat abstinenční příznaky –
scházelo mi přednáškové pódium, protože zážitky ze soudních síní
se vršily, a ráda bych je předávala dál. Druhým důvodem byla roční
práce, kterou můj tým přípravě věnoval, blokace fotografa,
kameramana… zkrátka běžné provozní starosti, které zná každý
organizátor čehokoli. Tedy jsem moc ráda, že jsme se sešli, a
kongres si užili. A možná ještě o kousek intenzivněji, než v běžných
časech… Svědčí o tom i krásná slova, která nám zasíláte! Tedy ještě
jednou – díky, že jste si našli i v době státního svátku čas!
„Přátelství je součást lidského štěstí.“
Jan Werich

„Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje.“
Jules Renard - francouzský spisovatel
O „MUNICIPAL TEAMU“ už dávno nelze říct, že je to tým „jen“ pracovní. Je to parta, která je sehraná, která
si vychází vstříc, a když nemůže jeden, zaskočí druhý. Zkrátka kongresem žije, a má jediný cíl – aby každý
jeho účastník byl spokojený, aby se na kongresu cítil dobře, a nejen to – účastníci se s organizátory druží
více, než bývá na podobných akcích obvyklé. Jsme za to rádi. A kdo se tedy tentokrát staral o to, abychom
si to všichni užili? Přinášíme vám pár hezkých formálních i méně formálních momentek.
Pavla Šinclová – hlavní manažerka kongresu
Bez ní by kongres prostě nebyl. Je jeho manažerkou už nějaký
rok, a přes všechny komplikace tohoto roku opět svou roli
zvládla bravurně. A že to nebylo jednoduché – proto
zařazujeme do Kongresových minut tuto fotografii – když už
z ní spadly starosti, a kdy už bylo jasné, že kongres se prostě
vydaří!

Darina Čermáková
Pracuje na sekretariátu advokátní kanceláře, ale nejen to – je
druhou důležitou posilou celoroční přípravy kongresu po
organizační stránce. Na místě samém se skvěle doplňovaly
s další mladou posilou týmu, Janou Skřivánkovou. Ta ochotně
zaskočila za jednu kolegyni z týmu, která se nemohla kongresu
účastnit, a hned mezi nás zapadla. Třeba tomu tak bylo proto,
že je dcerou Dany Skřivánkové, která už k nám patří.

Ale vedle dívek a žen máme i mužské
posily. Jednou z těchto posil je už
tradičně Petr Matějů… který tentokrát
měl dvojí roli – je bubeníkem kapely,
která nám večer zahrála.

Náš stálý kameraman
Miroslav Bajer byl
rovněž na místě.
Díky němu máme vždy spoty
jako hezkou kongresovou
památku. Je to profesionál,
vždy s dobrou náladou,
zkrátka zapadá do velké
kongresové rodiny!

Techniku a logistiku měl na kongresu
na starost Lukáš Bočan. A nejen to –
jak se ukázalo, zapadl i do
volnočasových aktivit starostů.

Fotografie také už tradičně máme od
kreativního
fotografa
Radima
Muschalka – který je právě proto
zachycen velmi vzácně.

Tento ročník má pak jednu zajímavost – významnou posilu do
MINICIPAL TEAMU. Byla jí JUDr. Dagmar Kovářová, advokátka, prezidentka Unie rodinných advokátů,
spisovatelka…a také bývalá ministryně spravedlnosti. Ráda vyhověla našemu přání předat čestní tituly
Sebevědomá obce – Sebevědomé město. A tak jsme se, větší část týmu, spolu s ní vyfotili poté, co jsme vše
společně zvládli, a chystali se na večerní program.
Stálicí na kongresu je i moderátorka
PhDr. Petra Müllerová – vždy pečlivě
připravena, vždy s úsměvem, zkrátka
silná opora všech vystupujících. V civilu je
ředitelkou příspěvkové organizace města
Šumperk, a je ředitelkou skvělou. Co je to
samospráva tak ví velmi dobře. I to je pro
její moderátorskou roli na kongresu
velké plus.

„Čím více sdílíme s druhými,
tím více máme.“
Leonard Nimoy
„Nikdy nejste tak silní, abyste
nepotřebovali pomoc.“
Cesar Chavez

„Mnoho rukou ulehčí práci.“
John Heywood

zahájení
Úvodní slovo přednesla Mgr. Jana ZWYRTEK HAMPLOVÁ. Vyzvala v něm k jednotě samosprávy, protože
poslední roky je očividné, že Českou republikou obchází „vir“ národních výborů.
Z ÚVODNÍHO SLOVA
Čím se tento virus národních výborů projevuje?
Stát si čím dál víc začíná myslet, že je samosprávě nadřízený. Není tomu tak. Samospráva je tu od toho,
ale spravovala své věci samostatně, a i když respektujeme meze, které musí být dány, pak naopak o to
více musíme trvat na tom, že za tyto meze nikdo nesmí strčit ani malíček.
A na to potřebujeme onu jednotu, na to potřebujeme odborné znalosti, a v těch nejzásadnějších
případech po boku odborníky, kteří se státu nezaleknou. A protože mám tu čest stát občas po vašem
boku, mohu říct, že obce a města jsou zdatnými bojovníky. Bez ohledu na nějaké stranické barvy –
starostům jde prostě o věc. A já jim za to děkuji.
Je jen znepokojující, že těch bojů je čím dál víc, navíc v posledních letech začínáme bojovat o naprosté
samozřejmosti – aby nám stát do samosprávy nemluvil (protože to nesmí), aby nás stát nezákonně
nestíhal (to by hlavně neměl), a aby se stát na náš úkor bezdůvodně neobohacoval, když za sebemenší
formální chybu v dotacích žádá někdy miliony, a k tomu lichvářské 100% penále, (protože je to
nemorální).
Pokud je v tom všem, co jsem vyjmenovala, nějaká dobrá zpráva, pak je to ta, že pokud se do těch bojů
pustíme, často vyhráváme. Ne vždy, ale většinou. Někdy jde o mnoho peněz, někdy jde o princip, někdy o
obojí.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat nejen vám, kteří se nebojíte do často precedentních sporů jít, ale i
soudcům, kteří se nebojí nových pohledů na věc, a postaví se skutečně za spravedlnost. Pokud by to
přestalo fungovat, pak jsme… v háji.
Není to totiž taková samozřejmost. Samospráva je složitý právní obor. Byla znovuobnovena v roce 1990,
a od té doby se právo samospráv vyvíjí, a to tak, že často až v soudních síních, protože je složitá i pro
právníky. Někdy ik soudce. Těch soudních síní se přesto až tak nebojme, a hlídejme a braňme v nich
důsledně své ústavní právo na samosprávu. A pokud budeme nezákonně stíháni, braňme svou čest a
pověst svých měst.
…
K tomu tématu, o kterém všichni mluví, a my jsme se zařekli, že tady z pódia o něm mluvit nebudeme,
snad jen jednu poznámku závěrem – věřme, že za to vše, jak státu v této době pomáháte, vám, starostům
a starostkám, stát taky jednou výslovně poděkuje – zatím to takto výslovně udělal Svaz měst a obcí,
Sdružení místních samospráv, Unie sebevědomé samosprávy, hejtmani… a Lucie Bílá.
Jsem ráda, že tu jste, a užijme si to spolu!

Již poosmé zahajoval kongres hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin NETOLICKÝ, PhD.. Našel si čas i
těsně před krajskými volbami, což jsme velmi ocenili. A o čem hovořil? Ve své podstatě úplně o stejných
signálech, jako Jana Zwyrtek Hamplová, a přihlásil se za krajskou samosprávu, že jsme všichni na jedné lodi.

Hosté A „DOMÁCÍ“
Letos bylo hostů o něco méně, protože zasáhla vyšší moc – a také manželky . Nicméně i tak byl program
nepochybně zajímavý - jedním zcela novým hostem, mezi starosty velmi populárním, a pak tématy. Ta byla
směřována na praxi a nic než praxi – zejména soudní kauzy.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová přednesla v průběhu kongresu tři své přednášky – Kaleidoskop kauz z posledních
dvou let – trestních, civilních i dotačních. Dále pak se soustředila na rizikové jednání v rozhodování obcí a měst, a
jak předejít případným trestním stíháním, a poslední přednáška byla složena z otázek, na které zákon o obcích
neodpovídá, ale klade je každodenní praxe.

Ekonom Ing. Luděk Tesař byl výraznou lektorskou posilou. Na kongresu byl poprvé, a jistě ne naposled. Starostové a
starostky ho dobře znají, protože jeho služby využívají při finančním plánování. Luděk Tesař se na kongresu ujal své
přednášky opravdu s vášní, nebral si servítky, a nazýval věci pravými jmény. Hovořil o hospodaření samosprávy
v dnešní době, nabádal obce, aby se nebály ani investic, ani úvěrů, a to s ohledem na veškeré trendy. Právem sklidil
potlesk. Pro starosty bude jistě příznivou informací, že se Ing. Luděk Tesař a Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová se
dohodli již na jaře na lektorské a odborné spolupráci – aby obce a města měly vždy jak ekonoma, tak právníka
v případě řešení zásadních záležitostí.

Hádání se o děti může zasáhnout i obce a města. A to nejen proto, že ve větších městech funguje OSPOD. Jde o
přihlašování dětí k trvalému pobytu, do mateřských školek a do škol, zkrátka kde schází rozum, musí nastupovat
zákon. Jak nám pak sdělili účastníci, dozvěděli se od JUDr. Daniely Kovářové, advokátky a prezidentky Unie
rodinných advokátů, která se specializuje právě na rodinné právo, řadu nových informací – a nejen pro práci, ale i
pro své osobní životy.

Ppozdrav poslali
I když nemohli být letos osobně, a to zejména ze zdravotních důvodů, poslali účastníkům kongresu
pozdrav. Na příštím kongresu se jistě zase setkáme! JUDr. Tomáš Sokol (advokát), JUDr. Petr Toman, LL.M.
(advokát) JUDr. Miroslav Kubánek (právník), Mgr. František Lukl (SMO), MUDr. Radim Uzel (sexuolog) a
Ivan Ryšavý (Moderní obec).

USS rozdávala ceny ZA ODVAHU
UNIE SEBEVĚDOMÉ SAMOSPRÁVY, kterou na kongresu zastupovala předsedkyně Mgr. Jana Zwyrtek
Hamplová, Patrik Hujdus a Michal Rezler, v tomto roce mohla udělit hned pět ocenění, protože tolik
důležitých případů se objevilo, které stojí za zmínku. Ocenění převzali Čestný titul SEBEVĚDOMÁ OBEC –
SEBEVĚDOMÉ MĚSTO, a dárek s tímto ocenění spojený. Ceny předávala JUDr. Daniela Kovářová, a byl to
moc hezký kongresový okamžik.

Kongres, kde má jeden ke druhému blízko

Kongresové momentky I.
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 zachycují atmosféru, která na tomto poněkud historicky tak trochu jiném kongresu vládla –
kolegové „hlídali“, aby účastníci byli maximálně spokojeni, a aby na pro ně 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 2021…

Kongresové dobroty

KongresovÁ AUTOGRAMIÁDA
Nemá to každý – a my už druhý rok. Daniela Kovářová s sebou přivezla své knížky, a rozhodně s nimi
neodjížděla. A prý v dubnu zase .

Kongresové momentky II.

NOVINKA „3 v tom…“ (2021)

Dámy Daniela Kovářová a Jana Zwyrtek Hamplová představily starostům a starostkám koncept besed TŘI
„V TOM“ – s nímž by rády navštěvovaly obce a města v celé České republice – a kde by si vždy přibraly
někoho do trojice – starostu či jinou místní osobnost. A co ten název znamená? Že jsme prostě v tom –
v době dnešních dnů, a že neuškodí si o tom s nadhledem, s humorem, a občas trochu vážně popovídat.
Dámy se chtějí opřít o své zkušenosti právní, zkušenosti z politiky, o to, že nejsou feministkami, a naopak
od mužů očekávají, že budou opravdu muži, a chtějí bránit tradiční českou rodinu se vším, co k tomu patří.
A třeba o tom souběžně psát. Jen co to hodily ven, už mají desítky pozvání. Pokud se rozvolní režim,
některá uskuteční …a kdyby ne, zvažují je natočit… Tedy se těšíme, až se to celé povede! Dámy rozhodně
nejsou nudné, a pokud jde o názory na různé věci, jsou velmi odvážné. Obě píší, obě mají advokátní praxi,
oběma to nedá nevyjadřovat se k veřejným otázkám. A tak se spojily… aby se spojily i jejich síly a kreativita.

A nAkOneC tO nej… vy!!!

Děkujeme
všem
účastníkům,
kolegům a hostům za krásnou
atmosféru, kterou jste nám
pomohli na kongresu FORUM
MUNICIPAL 2020 vytvořit.
Věříme, že toto malé ohlédnutí za
kongresovými minutami Vám
udělalo radost stejně jako nám…
Obce tvoří lidé. Nikoli zdi.
Thúkýdidés

FORUM MUNICIPAL 2021
duben 2021

