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Tak tomu se říká arogance moci. Vedení města Třebíče přikázalo uzavřít ve středu večer
Svojsíkovo nábřeží. Důvod – soukromý podnikatelský subjekt pořádá na Podzámecké
nivě megapředstavení opery Carmen. Nábřeží sice není v bezprostředním sousedství
dějiště koncertu, ale cyklisti a online bruslaři, kteří tuto oblíbenou promenádu hojně
užívají, by mohli slyšet nějakou tu árii. A považte, zdarma!

  

To se samozřejmě nehodí do karet pořadateli. Neplatící diváci, byť bezděční, potenciálně
krátí tržbu. Ceny vstupenek jsou vpravdě nekřesťanské. Pohybují se od 800 až do 1950
korun k sezení, k stání za 500! Pro srovnání. Za Carmen v Janáčkově divadle, s
mnohem kvalitnějším obsazením, dáte od 165 korun do pětistovky! A to na nivě zpěváci
zpívají přes mikrofony a akustika se s představením v kamenném divadle vůbec nedá
srovnat. Podzámecká niva se zkrátka k produkci vážné hudby nehodí.

  

Předsedou organizačního výboru megalomanského představení je třebíčský radní Martin
Svoboda (VV), záštitu převzal jeho koaliční kolega a místostarosta Pavel Pacal (Pro
Třebíč).

      

Kdo dal pokyn k uzavření promenády po dobu představení, není jasné. Podle dobře se
situací obeznámeného úředníka městského úřadu to bylo vedení města, blíže nechtěl
specifikovat. Radou však takové usnesení neprošlo. Muselo tedy jít o osobní iniciativu
některého radního nebo radních. Snad Martina Svobody? Ten má na ziskovosti
představení eminentní zájem. Tiskový mluvčí Ivan Přibík nebyl schopen zjistit, zda si
pořadatel veřejné prostranství na Svojsíkově nábřeží pronajal, eventuelně za kolik.
Jestliže tomu tak nebylo, mohlo by se jednat o zneužití pravomoci veřejné osoby.

  

Martin Svoboda, skautskou přezdívkou Bambus, tedy čelí dalšímu podezření. Jeho
porušení Zákona o střetu zájmů již vyšetřila policie a předala spis k přestupkovému
řízení. Právě kauza z prodloužením smlouvy na operátora mobilních telefonů bez
vypsaného výběrového řízení vzbudila spekulace, že jde o typicky „kmotrovskou“
činnost. Po policii se případem mobilek bude jistě v nejbližší době zabývat Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže.

  

Když chtěl pořadatel pivních slavností uzavřít část náměstí, musel si je pronajmout.
Svojsíkovo nábřeží uzavřou strážníci zdarma. Na radního Martina Svobodu bere město
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úplně jinak dlouhý metr. Ten starosty Heřmana je na Svobodu evidentně, s prominutím,
krátký.

  

František Ryneš  
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