Černý fond v Severáčku? V kauze se chystá i žaloba
Bývalá manažerka Kruhu přátel Severáčku upozornila na údajné podivné nakládání s penězi slavného
sboru.
Mluví i o existenci černého fondu, z něhož prý šly peníze na soukromé účely. Vedení sboru obvinění
odmítá.
LIBEREC Velký problém řeší vedení dětského pěveckého sboru Severáček. Nadační fond proti korupci
totiž udělil Cenu za odvahu Janě Průškové, bývalé manažerce neziskové organizace Kruh přátel
Severáčku, která liberecký Severáček zastupuje. Průšková upozornila na podivné nakládání s penězi
pro sbor a existenci černého fondu. Nadační fond proti korupci poukazuje na to, že bývalá manažerka
kvůli tomu podala trestní oznámení a dostala výpověď. "V letech 2004‐2007 bylo s příjmy a výdaji KPS
(Kruhu přátel Severáčku) nakládáno velmi kreativním způsobem, jinými slovy byly používány k
soukromým účelům několika vybraných osob, aniž by to věděli rodiče a sponzoři," píše mimo jiné
Nadační fond proti korupci v bližším přiblížení příběhu Jany Průškové. "Oznámila rovněž, že je na její
osobu vyvíjen tlak paní Pálkovou, aby jí z peněz KPS půjčovala peníze v řádech desetitisíců korun,"
popisuje Fond to, co údajně předcházelo výpovědi. Manažerka ji dostala v květnu 2013. Měsíc nato
byl pracovní poměr okamžitě zrušen pro údajné zvlášť hrubé porušení pracovních povinností. Mělo
mimo jiné spočívat v tom, že Jana Průšková předala část účetnictví, vedené jako tak zvaný "černý
fond" policii při podání trestního oznámení.
Výbor Kruhu přátel Severáčku se ale proti takovému tvrzení ohrazuje a od ocenění se distancuje.
Zvažuje dokonce žalobu, protože prý došlo k poškození dobrého jména sboru. "Tvrzení, která jsou
uvedena ve zdůvodnění tohoto ocenění jsou účelová, překroucená a lživá s cílem poškodit dobré
jméno Severáčku, Kruhu přátel Severáčku i sbormistryně Silvie Pálkové," stojí v reakci na webu
Severáčku. "Je s podivem, že toto ocenění udělil Protikorupční fond na základě jednostranných
informací." Sbormistryně Pálková tvrdí, že Severáček neměl šanci věci vysvětlit a obhájit se. A obává
se, že se teď od Severáčku odvrátí část sponzorů.
"Fond zpochybnil, že soudy konstatovaly, že rozvázání pracovního poměru bylo v pořádku a po právu.
Zpochybňují policii, která odložila trestní oznámení, s tím, že se nic nestalo," řekla Silvie Pálková.
Policie trestní oznámení odložila, protože se nepodařilo prokázat, že peníze z černého fondu nebyly
zpětně použity pro chod KPS. A také Okresní soud v Liberci žalobu Průškové zamítl. Rozhodnutí
potvrdil odvolací soud. Dovolání zamítl i Nejvyšší soud.
Sbormistryně Pálková připouští účetní pochybení před rokem 2009. Odmítá ale tunelování, o jakém
mluví bývalá manažerka. "Že bych brala peníze, je absolutní nesmysl. Proč také na pochybení
(manažerka) nepoukázala tehdy, když na svůj post v roce 2009 přišla a neobrátila se na policii?," tvrdí
sbormistryně Pálková a mluví o mstě.
Nesmysl je podle ní i tvrzení, že manažerka musela opustit pracovní poměr poté, co odhalila
nepravosti. "Rozhodla valná hromada, protože si neplnila povinnosti, rozeštvávala lidi. Komunikace
už nebyla z osobních i pracovních důvodů možná," vysvětluje Silvie Pálková.
"Jestli paní Pálková zvažuje právní kroky, má na ně právo. Není ale pravda, že bychom jí nedali
prostor. V září jsem ji oslovil se žádostí o schůzku, kde jsem nastínil, oč se jedná, o mém mailu

informovala celý výbor. Nikdo z výboru mi ale pak nenapsal ani nezavolal," tvrdí analytik a ředitel
Nadačního fondu proti korupci Petr Soukenka.
"Když jsme shromáždili všechny informace, dospěli jsme k závěru, že v KPS docházelo k věcem, které
jsou podle našeho názoru minimálně neetické," uvedl Soukenka. To, že policie celou věc "smetla ze
stolu podle něj není vše. Jak říká, policie opomněla, že docházelo k daňovým deliktům. "V kauze
Opencard policie obvinila dva bezvýznamné úředníky. Usuzovat z toho, že policejní orgán neshledal
nic nezákonného, je poněkud zavádějící."
"Nevěřím, že by paní Pálková byla schopná brát peníze pro sebe, za sbor by dýchala. Existenci
černého fondu nepokládám za nic neobvyklého, ale věřím, že ty peníze mohly jít zpět do Severáčku,"
myslí si matka dítěte, které chodí do sboru a nechtěla být jmenována (redakce její jméno zná).
"Hlavně se bojím, že to poškodí Severáček a sbormistryni, s níž vše stojí a padá."
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