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PROHLÁŠENÍ ŘEDITELE SMÍCHOVSKÉ SPŠ RADKO SÁBLÍKA 

pátek 18. září 2020, Praha 

V posledních dnech se objevily na internetu nevhodné informace o Smíchovské SPŠ i mé 

osobě, došlo k zablokování služby pro vysílání Rádia Ámos a ke zneužití jeho webových 

stránek. Proto k tomu vydávám níže uvedené prohlášení.  

Kausa Rádio Ámos 
 Vzhledem k tomu, že poskytovatel služby Internetového Rádia Ámos 

zablokoval zástupcům Smíchovské SPŠ přístup ke správě webu, jakožto i k vysílání 

obsahu Rádia Ámos a jeho sociálním sítím, zříká se Smíchovská SPŠ jakékoli 

zodpovědnosti za obsah zmíněných mediálních kanálů ode dne 17. září 2020.  

Kausa Pavel Karda 
 S osobou jménem Pavel Karda jsem se potkal na konferenci na Českém institutu 

informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK), kterou pořádali realizátoři projektu Smart 

Česko a kde jsme jako zástupci Smíchovské SPŠ měli prezentaci o aktivitách IoT na naší 

škole a o našem zapojení do Centra města budoucnosti na CIIRK. Posluchači byli pozvaní 

zástupci z řad starostů, regionální a státní správy. Naše vystoupení se setkalo s velmi 

pozitivním ohlasem, naše škola byla opakovaně řečníky chválena, což nejspíš zaujalo i 

Pavla Kardu, který mě požádal o schůzku, jako zakladatel Asociace chytrých měst a obcí. 

Vzhledem ke složení účastníků jsem neměl důvod pochybovat o jeho serióznosti.  

 Na začátku krize kolem koronaviru přišel Pavel Karda s myšlenkou zřízení 

internetového rádia, která mě zaujala, rádio zapadalo do naší koncepce portálu 

www.ucime.online, pro rádio jsem osobně vymyslel slogan i jeho název Rádio Ámos. Pavel 

Karda přes svou firmu zajistil podmínky pro vysílání, za což byl této firmě poskytován 

poplatek 15. 000,- Kč měsíčně, plus vstupní náklady, celkem bylo poukázáno ze školy přes 

150. 000,- Kč s tím, že je tato služba předplacena až do listopadu 2020.  

 Na spuštění Rádia Ámos i na jeho provozování odvedl Pavel Karda dobrou práci, 

proto jsem souhlasil, když mi nabídl, že by na školu nastoupil jako učitel předmětu 

Prezentační dovednosti, plus nabídl pro studenty i jeden odborný výběrový předmět 

spojený právě s internetovými rádii. Úvazek nakonec dosáhl 14 hodin.  

 Pavel Karda se zúčastnil Poznávacího kempu prvních ročníků, kde oslovoval 

studenty a nabízel jim zapojení do aktivit kolem Rádia Ámos, ale i Mediálního domu 

Preslova obecně, a i do případných komerčních projektů. Ve středu 9. září 2020 jsem s ním 

ještě telefonicky hovořil a bavili jsme se o pravidlech používání Mediálního studia 

Mediálního domu Preslova (MDP), které jsem následně shrnul v e-mailu členům MDP. 

Rozhovor probíhal bez jakýchkoli náznaků, že by se chystal nedodržet pracovní smlouvu.  

 Ve čtvrtek 10. září 2020 Pavel Karda a Tomáš Berka nenastoupili do výuky, jen 

poslali e-mail paní zástupkyni, že si jdou promyslet, jestli ještě budou na škole působit. 

http://www.ucime.online/
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Volal jsem jim na telefon, abych si situaci ujasnil, ale ani jeden z nich mi ho nezvedl. Později 

mi poslal Tomáš Berka e-mail za oba, že žádají o rozvázání pracovního poměru dohodou 

k pondělí 14. září 2020. Tento akt Tomáš Berka realizoval, žádost přinesl a já mu vyhověl, 

byť jsem ho mohl propustit za jeho neomluvenou absenci v práci. Pavel Karda se již 

neozval, proto mu byl pracovní poměr ukončen v rámci zkušební doby ke dni, kdy přestal 

svévolně plnit pracovní smlouvu.  

 Ve čtvrtek 17. září 2020 opět svévolně Pavel Karda přerušil vysílání Rádia Ámos, byť 

měl za poskytování služby řádně zaplaceno, a navíc zneužil webové stránky rádia 

k zobrazení zprávy velmi pochybného a nepravdivého obsahu. Proto byl v pátek 18. září 

2020 vyzván, aby zajistil poskytování služby pro rádio a zamezil zveřejňování zpráv na 

webu, které nebudou autorizovány Smíchovskou SPŠ, jinak bude situace řešena právní 

cestou.  

 Poté, co Pavel Karda přestal docházet do práce, zeptal jsem se na jeho činnost 

v oblasti Smart Česko a dostal z velmi důvěryhodného zdroje informaci, z níž níže cituji:  

 „Pavel Karda s námi nijak nespolupracuje, zúčastnil se konference v CIIRK na 

základě toho, že je jeho matka starostkou v jedné obci v pohraničí. S panem Kardou jsme 

bohužel měli jen špatné zkušenosti, zcela zkopíroval grafiku SMART Česka, používal ve 

svých bulletinech drobně upravené příklady z našich publikací atd.“  

 Je mojí chybou, že jsem si Pavla Kardu neprověřil před zahájením spolupráce, ale 

vycházel jsem z toho, že kurz pro úředníky samosprávy a volené představitele, kterého se 

zúčastnil, mu dává punc důvěryhodné osoby a dobrá práce na Rádiu Ámos mě v tom 

utvrdila.  

 Mohu jen spekulovat, co bylo jeho cílem a zda vůbec měl kdy zájem skutečně na 

škole učit, či zda od začátku chtěl pouze získat přístup k velmi šikovným studentům a 

využít velmi dobré jméno Smíchovské SPŠ při vyjednávání s jinými subjekty tak, aby z toho 

on sám získal další kontakty či finanční zisk. Je možné, že ho někdo další nyní považuje za 

důvěryhodného člověka, neboť se zaštítil při jednání s ním jménem Smíchovské SPŠ.  

 

Kausa Praha TV 
 O letních prázdninách Pavel Karda a Tomáš Berka jednali o spolupráci s Praha TV. 

Té hrozilo, že s ní Praha neprodlouží smlouvu na poskytování mediálních služeb a tehdy 

vznikl nápad projektu, že by tyto služby poskytovala Praze Smíchovská SPŠ ve spolupráci 

s Praha TV. Když jsem do jednání vstoupil na úvodní schůzce, zjistil jsem, že představy 

Praha TV o spolupráci jsou ryze obchodní, což jim vyčítat nelze, ale také nevýhodné pro 

Smíchovskou SPŠ, a především pro její studenty. Ve své podstatě by přes školu proteklo 

několik milionů korun opět k Praha TV, a studenti by se zúčastnili akcí jen v podobě 

stážistů. Toto jsem označil za nepřijatelné a doslova jsem řekl, že by takto Smíchovská SPŠ 

plnila roli bílého koně a studenti roli fíkového listu. Řekl jsem, že nemám zájem pro školu 
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získat provizi, ale mám zájem zajistit možnost seberealizace pro studenty, a pokud 

odvedou dobrou práci, tak také adekvátní odměnu pro ně. Nastínil jsem svoji verzi možné 

spolupráce, která asi nezaujala představitele Praha TV, neboť již další jednání 

nenásledovala.  

 Zde dle mého nastal první rozkol s Pavlem Kardou a Tomášem Berkou, kteří 

v tomto projektu viděli možnost finančního profitu. Ale řekli mi, že moje rozhodnutí 

chápou a respektují.   

 

Kausa SmartGuide 
 Během letních prázdnin mě Pavel Karda informoval, že dojednává spolupráci 

Smíchovské SPŠ s firmou SmartGuide, pro kterou by mohli studenti vytvářet obsah pro 

turistického průvodce. A že ve chvíli, kdy budou podmínky spolupráce dojednány, tak mi 

je sdělí a vyzve mě, abych do jednání osobně vstoupil. V pondělí 7. září 2020 mi pak zaslal 

návrh smlouvy o spolupráci s Muzeem paměti XX. století a firmou SmartGuide, kde byla 

dalším partnerem pro podání projektu k Technologické agentuře ČR (TAČR) uvedena 

Smíchovská SPŠ.  

 Jelikož se nikdo již neozval, ve čtvrtek 17. září jsem zavolal do Muzea paměti a od 

manažerky se dozvěděl, že má tentýž den od 11.00 hodin probíhat společná schůzka. Po 

domluvě jsem na ni vyslal své zástupce, studenty třetího ročníku naší školy. Ti však nebyli 

na schůzku připuštěni, ale naopak na ní byli Pavel Karda a Tomáš Berka.  

 Pochopitelně jsem se následně spojil telefonicky s řediteli obou zmíněných 

organizací a informoval je, že Pavel Karda a Tomáš Berka již nejsou naši zaměstnanci, a 

pokud chtějí dále spolupracovat se Smíchovskou SPŠ, tak určím jiné koordinátory. 

Následně mi jednatel SmartGuide Jan Doležal, poslal stránkový soupis možné spolupráce 

a domluvili jsme se na návštěvě manažera firmy ve Smíchovské SPŠ v pátek 18. září 2020, 

kde jednal přímo se studenty, kteří mají zájem se do spolupráce zapojit.  

 Vždy se snažím, aby spolupráce s firmami byla co nejvýhodnější pro studenty, a 

nevidím důvod, proč by jejich spolupráce měla jít přes prostředníky, kteří navíc již nemají 

se školou nic společného, a kteří by pravděpodobně z toho měli provizi.   

 

Kausa Tomáš Berka 
 Domnívám se, že Tomáš Berka podlehl vlivu Pavla Kardy a ten ovlivnil některá jeho 

jednání. To mu mohu těžko vyčítat, když jsem naletěl i já sám. Co mě však velmi mrzí, je 

způsob, jakým se Tomáš Berka rozloučil se školou i se mnou osobně.  

 Tomáše Berku jsem podržel vícekrát, jako studenta i zaměstnance, když se dostal 

do osobní tíživé situace, a to i finančně. Nebyl jediný, komu jsem na škole takto pomohl. 

Ve chvíli, kdy již přestal do školy, respektive do práce docházet, jsem mu poslal e-mail, kde 
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jsem mu mimo jiné napsal, cituji: „A co se peněz týká, tak ve chvíli, kdy jsem Vám je 

půjčoval, jsem tak činil s tím, že je pravděpodobně nikdy neuvidím. S jejich navrácením si 

starosti nedělejte, teď si hlavně dejte do pořádku svůj život, najděte si jiný pevný bod a 

zkuste se k němu ukotvit. Pokud to zvládnete, tak mi ty peníze můžete někdy později 

vrátit, nejste nijak vázán žádným termínem.“  

 Ve chvíli, kdy jsem jednal s představitelem SmartGuide, jsem mu řekl, že Tomáš 

Berka mě sice lidsky zklamal, ale jsem přesvědčený, že pokud mu dají zakázku, je schopný 

ji profesně dobře zvládnout.  

 Co se týká absolventů obecně, se školou jich spolupracovali či spolupracují desítky 

a desítky, a zklamali mě vysloveně jen dva z nich. Tomáš Berka je druhý. Naproti tomu 

jsou tu ti další, kteří školu táhli a táhnou směrem k její progresi, budují zde laboratoře, 

vyučují zde nejmodernější oblasti IT. Jsem na ně pyšný. 

 Víc k tomu nemám potřebu dodávat.  

 

Kausa výstavba Mediálního studia Mediálního domu Preslova   
 Nákup vybavení pro Mediální studio Mediálního domu Preslova (MDP) probíhal 

v již začínající krizi s koronavirem, což ovlivnilo více věcí, a také nedostatek některých 

zařízení související s video technikou. Probíhala spolupráce s firmou pana Rašída 

Garipova, našeho absolventa, který je významným dodavatelem zahraniční video a audio 

techniky na českém trhu, a snaha získat rychle a za odpovídající cenu chybějící zařízení. 

Firma pana Garipova, stejně jako mnohé firmy, byla v té době velmi vytížena, některé 

komponenty byly již zcela vyprodány, a to nejen v Česku. Očekávala se práce z domova či 

se diskutovala možnost zavření škol a lidé k tomu sháněli potřebnou techniku. V té době 

využil pan Daniel Fric firmu spojenou s jeho rodinou, což jsem mu po zjištění tohoto faktu 

vytkl, neboť i když firma nabídla v porovnání s ostatními nejnižší ceny, tak vždy mohou 

někteří spekulovat, zda provize za zprostředkování dodávek byla odpovídající běžným 

zvyklostem. Je také třeba dodat, že o tomto kroku od začátku Pavel Karda a Tomáš Berka 

věděli, a já na to byl jimi upozorněn až později, kdy došlo k neshodě mezi nimi a Danielem 

Fricem.  

 Na vybudování Mediálního studia jsme od zřizovatele dostali celkem cca 4 miliony 

korun, přes zmíněnou firmu bylo fakturováno 527.566, - Kč, z toho provize pro firmu činila 

cca 15 %. Toto je dle svých slov Daniel Fric schopen dokladovat jakékoli kontrole či při 

právním řešení této kausy. Tomáše Berku jsem totiž vyzval, aby v případě, že má důkazy 

o neoprávněné provizi, podal trestní oznámení, také pan Daniel Fric se může nařčení 

bránit právní cestou, pokud uzná za vhodné. Z pohledu školy výběrová řízení splňují 

standardní podmínky, s výtkou, kterou jsem uvedl výše a kterou jsem Danielovi Fricovi 

sdělil. I s tím, že již nikdy nesmí tímto způsobem postupovat, i kdyby to bylo pro školu 

méně výhodné. 


