Ze Severáčku měly mizet peníze
Bývalá manažerka Severáčku dostala cenu za odvahu od Protikorupčního fondu. Vedení sboru tvrdí,
že neoprávněně
KAUZA
Liberec – Dětský sbor Severáček, něco jako rodinné stříbro Liberce. Teď nad ním visí stín pochybností.
Bývalá manažerka sboru Jana Průšková totiž tvrdí, že hospodaření nebylo v pořádku. Podle ní
docházelo k vyvádění peněz mimo oficiální účetnictví Kruhu přátel Severáčku.
Profitovat z toho měla podle tvrzení Průškové sbormistryně Silvie Pálková. "Půjčovala si peníze, a
když jsem jí to zatrhla, tak si pak nechávala peníze, které vybrala od dětí na příspěvky, na zájezdy a
podobně," tvrdí Průšková ve zveřejněném rozhovoru s předsedou Nadačního fondu proti korupci
Petrem Soukenkou. Průšková od protikorupčního fondu získala tento týden ocenění za odvahu. Jde o
cenu, kterou fond uděluje už pátým rokem lidem, kteří se nebojí upozornit na korupci bez ohledu na
osobní následky.
Její ocenění ale vyvolalo velký pozdvižení. Od udělení této ceny se ihned distancoval výbor Kruhu
přátel Severáčku (KPS) s tím, že tvrzení, která jsou uvedena ve zdůvodnění tohoto ocenění, jsou
účelová, překroucená a lživá s cílem poškodit dobré jméno Severáčku. "Je třeba zdůraznit, že ve
sporech, které Jana Průšková vedla proti KPS, soudy všech instancí daly v konečném rozhodnutí za
pravdu KPS, který soud s bývalou manažerkou vyhrál. Taktéž Policie ČR, která případ šetřila z popudu
Jany Průškové, jej odložila s odůvodněním, že se žádný trestný čin nestal," stojí v prohlášení, které
sepsal předseda výboru Ivan Pergler.
Akt pomsty?
"Pro mě je to veliký šok," uvedla sbormistryně Silvie Pálková. "Je zcela nepředstavitelné, abych si
nechávala peníze, které od dětí vyberu, to je absurdní. Mrzí mě, že právě Nadační fond proti korupci,
jehož práce si jinak velmi cením, si přesně nezjistil veškeré okolnosti. Už jsem panu předsedovi
napsala mail a žádám ho o schůzku."
Podle Pálkové jde ze strany bývalé manažerky spíše o pomstu. Průšková totiž dostala před časem ze
Severáčku výpověď. "Nebylo to ale kvůli tomu, že přišla na nějaké nepravosti, jak sama prezentuje,
ale proto, že nechodila do práce, neúčastnila se akcí sboru, manažerku chtěla dělat pouze přes maily,
to nejde," tvrdí Pálková.
Tunelování Severáčku?
Průšková se kvůli výpovědi soudila, podala i trestní oznámení, ale prvoinstanční i odvolací soudy daly
za pravdu Kruhu přátel Severáčku a platnost výpovědi potvrdily.
"Zřejmě jsem podcenila propojenost Severáčku s různými důležitými institucemi v Liberci a okolí. Už
jsem podala kvůli tomu dovolání k Nejvyššímu soudu. Předložila jsem soudu důkazy, že s účetnictvím
Severáčku nebylo vše v pořádku, ale soud tyto důkazy vůbec nepřipustil. Pro spoustu lidí je asi
nepředstavitelné, že by se ve sboru s takovým renomé děly nějaké nepravosti. Já jsem na to
upozorňovala, ale skončilo to mou výpovědí," říká Průšková. Jenže tu teď patrně čeká ještě další
soud. "Výbor KPS se bude proti štvavé kampani bývalé manažerky a napadení dobrého jména
Severáčku bránit soudní cestou a požadovat náhradu škod, které tato kampaň může sboru způsobit,"
stojí ve veřejném prohlášení výboru Kruhu přátel Severáčku. Dětský sbor totiž čeká v příštím roce
veliké turné po Kanadě. Aby se mohl zájezd uskutečnit, jsou zapotřebí sponzoři. "Kdyby šlo pouze o
to, že chce paní Průšková poškodit jen moje jméno, tak bych to ještě unesla. Ale tohle se dotýká

celého Severáčku, jeho pověsti. Bojím se, že někdo z oslovených sponzorů teď může říct ne, nic vám
už nedáme. A ve výsledku to všechno odnesou děti, které jsou v tom úplně nevinně. Ze strany paní
Průškové je to cíleně vedená kampaň poškodit pověst Severáčku a proti tomu se musíme bránit,"
dodala sbormistryně Silvie Pálková.
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