Reakce na vyjádření města Kladna ze dne 23. 8. 2019

„Vedení města vzniklá situace mrzí a intenzivně se jí věnuje.“
Kladenská radnice soustavně ignoruje odborovou organizaci a veškeré pokusy o dialog, které od
začátku července probíhají. Na naše argumenty ohledně nepřesností, které vyšly v oficiální tiskové
zprávě města Kladna dne 1. 7. 2019, nebylo reagováno. 2. 7. jsme požádali vedení města, aby byla
vydána nová tisková zpráva, v níž budou chybně uvedené informace nahrazeny pravdivými fakty.
Dosud se tak nestalo.
Reakci na prohlášení odborové organizace ze dne 22. 8. 2019, jenž vzniklo ve snaze zahájit konstruktivní
debatu při osobním setkání, se vyhýbá stávající jednatelka Irena Žantovská i sám primátor Kladna Dan
Jiránek (v době letních prázdnin prozatímní jednatel společnosti).
Nová ředitelka, vybraná v řádném a otevřeném výběrovém řízení, do kterého se mohli přihlásit
všichni zájemci, a s patřičnou kvalifikací, je ve funkci teprve pět dní, s děním v divadle se seznamuje
a pracuje na zajištění prvních premiér pro diváky. O to víc považuje město reakci zaměstnanců
divadla za předčasnou a nešťastnou, je ale samozřejmě připraveno k dalším jednáním v zájmu co
nejlepší budoucnosti divadla, jeho zaměstnanců, diváků a blížící se divadelní sezóny.
Nová jednatelka nastoupila s nedostatečnými znalostmi kontextu kladenského divadla. Již po prvních
dnech ve funkci se projevuje, že má velmi slabé povědomí o fungování kladenských divadel (dle slov
jednatelky nemá přehled o souborech a repertoárech; informovanost o smlouvách, a tedy stavu
připravované inscenace, před zahájením zkoušení), a to včetně ekonomického sektoru (v návaznosti
na nečinnost dočasného jednatele Jiránka, včasné obsazení postu ekonoma divadla), na jehož řádnou
správu byla dle města na pozici přijata.
Atmosféru v divadle také silně ovlivňuje fakt, že nová jednatelka odmítla seznámit umělecký soubor
s představou o budoucím směřováním divadla.
Divadelní sezona 2019 / 20 se neblíží, nýbrž již od 19. 8. probíhá. Fakt, že nová jednatelka do své
funkce nastoupila přesně v den začínající sezony však její naprostou nepřipravenost neomlouvá.
Odvolaný jednatel Jan Krafka vysokým nárokům, které jsou kladeny na pracovníka v této pozici
v manažersko-ekonomické oblasti, nedostál a důvěru vedení města ztratil.
Na opakované dotazy nám do dnešního dne nebyly sděleny relevantní důvody pro odvolání Jana
Krafky. Proto považujeme jeho odvolání za účelové. Divadlo v době, kdy byl Jan Krafka jednatelem
vždy hospodařilo s předem domluveným rozpočtem, jenž byl řádně schválen zastupitelstvem města.
Veškeré audity a výroční zprávy byly schváleny Radou města, včetně toho posledního, který již
schvalovala ta nynější. Vedení města odvolalo Krafku například pro snižování mezd a odměn. Bývalý
jednatel ovšem svým podřízeným mzdy nijak nesnižoval a standardní odměny jim byly vypláceny.
V Kladně dne 26. srpna 2019
Za odborovou organizaci

MgA. Tomáš Hron, předseda

