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K D O  J S M E  A  O  C O  U S I L U J E M E ?  
 

Pro drtivou většinu lidí není politika ničím 
lákavým. Na malém městě to navíc zpravidla 

jsou jen starosti, ztracené hodiny volného času 

a jediným „výsledkem“ pak může také často 
být jen nevděk a nespokojenost spoluobčanů. 

Pokud by město dobře fungovalo, radnice 

naslouchala hlasům občanů, řádně hospodařila 
a aktivně se zasazovala o rozvoj města, já a ani 

naprostá většina našich kandidátů bychom do 

voleb vůbec nevstupovali. Naši kandidaturu je 
proto třeba v prvé řadě chápat jako projev 

nespokojenosti se současnou politickou 

reprezentací města. 
Druhým důvodem naší kandidatury je snaha 

sdělit politikům, úředníkům a všem 

spoluobčanům našeho města, co my 
považujeme za největší problémy města. Jsme 

potěšeni, pokud si lidé naše materiály čtou, 

diskutují o nich. To je mnohem důležitější než 
to, zda s námi ve všech bodech našeho 

programu souhlasí. Podle našeho názoru je 

nejvyšší čas zahájit otevřenou diskusi o 

dalším směřování našeho města, o funkci a 

úkolech radnice. 

Jako první z volebních seskupení jsme 
v letošním   roce   zveřejnily   své  programové  

teze již o prázdninách: 

1. Nechceme, aby se Nová Paka stále více 

stávala pouhou periferií Jičína. 

2. Řízení města: demokracie a odbornost 

3. Kvalitní podmínky pro život 
 

I když je to možná jen náhoda, tak skutečností 

zůstává, že jsme ve volebních novinách před 

čtyřmi lety jako první zmínili       výstavbu    
městských     bytů.  

Upozornili jsme na v jiných městech již 
zavedenou praxi výstavby městských bytů ze 

státních dotací. Následně pak byla v Nové 

Pace zahájena výstavba bytových domů za 
přispění státu. Nebojíme se, že od nás budou 

ostatní volební seskupení opisovat volební 

program i letos. Naopak svým způsobem by to 
bylo ideální. Zejména pokud by náš volební 

program nejen opsali, ale i realizovali tak, jako 

ve výše uvedeném případě výstavby 
městských bytů se státní dotací. Město by tak 

směřovalo tam, kam my chceme a nám by 

zůstalo více volného času na rodinu, práci, 
sport, přátele. Bohužel je to ale asi jen utopie, 

tak jednoduché to rozhodně nebude. V tomto 

směru ostatně již máme určité zkušenosti. 
 

Pokračování na str.2 

 
 

 
 

Ing., Mgr.Václav Pačesný pracuje 
jako daňový poradce

 

 

 

O D  D E S E T I  K  P Ě T I  
CHUDÍ NEBO BOHATÍ ? 

Rozhovor s Rudolfem Coganem 
 

Proč kandidujete? 
Chceme se aktivně podílet na řízení města, nechceme s rukama 
v kapsách nadávat. Máme lidi, kteří něco umějí a dovedou věci 
rozhýbat. 
Koho?  
Vezměme to z vrchu 
kandidátky.Václav Pa-
česný, absolvent dvou 
vysokých škol, naše 
eso, schopný ekonom, 
který umí jazyky, 
můţe řídit jakýkoliv 
resort. Ve městě do-
posud pracoval v  
kontrolní komisi. Dále 
Zdeněk Hrnčíř, vystu- 
doval veřejnou ekono- 
mii, náš specia lista 
na průmyslovou zónu, 
bude-li zvolen, bude 
jeho jediným úkolem 
dotáhnout projekt 
průmyslové zóny, ten 
má jiţ rozpracován. 
Marek Nýdrle je 
odborník na informa- 
ční systémy. J.Cogan se specializuje na soukromoprávní vztahy a 
zajišťovací instrumenty. Město pro ignoraci práva ztratilo jiţ dost. 
Na kandidátce bych mohl takhle pokračovat. 
 

Leadrem jste však Vy, proč? 
O pořadí rozhodly tajné primární volby. Nevyhýbám se moţnosti 
práce v zastupitelstvu. Budu-li zvolen, jsem rozhodnut kandidovat 
na předsedu finančního výboru. Tvrdě bych prosazoval 
rozpočtovou kázeň. Chaos, kdy peníze chvíli jsou a pak zase 
nejsou, musí být nahrazen trvalou likviditou. Na krytí priorit a 
v nouzi musí prostředky vţdy být. Je třeba, aby zastupitelstvo 
skutečně rozhodovalo o rozpočtu a nebylo pod diktátem úředníků. 

Bude třeba spousta řezů, 
často nepopulárních, tak aby 
bylo lze krýt výdaje na 
průmyslovou zónu.  
Jak hodnotíte činnost 
dosavadního starosty 
P.Kuříka? 
Petr Kuřík je člověk 
schopný, schopný se udrţet 
ve funkci. Vţdy čtyři roky 
pracuje na plný úvazek na 
tom, aby se udrţel, klasický 
politik. Lavíruje, vyjednává, 
lichotí a přeţívá.  
Aţ jako anekdota vyznívá to, 
ţe nám odmítl podepsat 
petici, kterou jsme jako 
nezávislí kandidáti, narozdíl 
od politických  stran, museli 
předloţit do voleb, abychom 
mohli vůbec kandidovat. 
Snad myslel, ţe neseţe-

neme 650 podpisů. Nepodepsali, ač vyzváni, také Pitra, Havlata a 
Šmika, to jsme čekali, ale mysleli jsme, ţe Kuřík je alespoň trochu 
chlap a bere věci sportovně. 

Pokračování na str.3



  

 
 

Bc. Zdeněk Hrnčíř hledá vhodnou lokalitu pro  
průmyslovou zónu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Ing. Zdeněk Sucharda  
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K D O  J S M E  A  O  C O  U S I L U J E M E ?  (dokončení  ze str.1)  
 

Naše sdružení se zúčastnilo voleb již v roce 

1998, kdy získalo dvě křesla z jednadvaceti -

členného zastupitelstva. Zejména pan 
Nádvorník, který byl navíc členem městské 

rady a předsedou kontrolní komise odvedl 

velký kus práce. Po celou dobu pracoval 
poctivě a neúnavně, snažil se rozhýbat 

strnulost radnice a městských věcí. Snažil se 

otvírat léta zavřená okna a čerstvým povětřím 
provětrat zatuchlé městské hospodaření. Často 

však byl osamělým bojovníkem. To ale nijak 
nesnižuje jeho zásluhy, spíše naopak.. Druhým 

zastupitelem za naše volební sdružení byl pan 

Václav Řeháček. Také jemu patří naše 
poděkování. 

 

Před čtyřmi lety byla kandidátní listina našeho 

sdružení pokusem o co nejširší politickou 
reprezentaci novopackých sportů. Dnes je 

tomu trochu jinak. Nechceme, aby se (tak jako 

před 4 lety) jednalo jen o účelové sdružení, 
jehož cílem je prosadit schopné a poctivé 

kandidáty do zastupitelstva, a které se po 
volbách v podstatě vytratí a zůstanou jen 

osamělí zastupitelé. Nyní je naše sdružení 

silnou a soudržnou skupinou lidí, kteří se 
navzájem všichni již dlouho znají, často se 

potkávají na sportovních, kulturních a jiných 

akcích, mluví spolu otevřeně o věcech 
příjemných i nepříjemných. Jsme skupinou, 

která se po volbách nerozpadne, o kterou se 

naši budoucí zastupitelé budou moci opřít, 
konzultovat s ní sporné věci, a která je naopak 

schopna svého zastupitele usměrnit, pokud by 

se chtěl vydat špatnou cestou. Proto na naší 
kandidátní listině nejsou lidé, kterých si jinak 

velmi vážíme a bylo a stále pro nás je ctí, že 

jsme s nimi mohli být na společné kandidátce 
před 4 lety, jako již zmiňovaný pan Nádvorník 

nebo pan Řeháček, ale např. také pan Antoš 

nebo pan Burkert. 

Pořadí na naší kandidátce bylo stanoveno na 
základě tajného hlasování všech našich 21 

kandidátů. Obdobně pak probíhalo stanovení 

cílů sdružení. Jednotliví kandidáti předložily 
návrhy cílů. Návrhy, které získaly podporu 

více jak poloviny kandidátů se staly cíli 

našeho sdružení. Hlasováním bylo zvoleno 
pořadí cílů. Nyní dovolte, abych Vám krátce 

představil cíle našeho sdružení, a to od pro nás 
nejdůležitějšího cíle. 

 

Prvním cílem našeho sdružení je průmyslová 

zóna. Je třeba uvést, že není nikde řečeno, že 
město dostane na takovýto projekt peníze od 

státu. Okolnosti (blízkost jičínské zóny, která 

není plně využita, absence dostatečně velké 
souvislé plochy vhodného území atd.) spíše 

svědčí o opaku. Dotace lze získat také např. na 

rekonstrukci starých továrních hal. Zde je 
proto vhodné projednat případné možnosti 

s majiteli nevyužitých průmyslových hal, např. 
v areálu ZPA. Co však musí město 

bezpodmínečně udělat, je připravit pečlivě 

územní plán, projekty a rozpočty, aby 
případnému investorovi bylo schopno již 

v číslech říci, možnosti jsou takové a takové. 

Připraveno musí být navíc několik variant. Je 
to náročné, drahé a do určité míry nejisté. Ale 

popravdě řečeno, nevidíme jinou možnost. A 

čím déle budeme čekat, tím to bude horší. Lze 
předpokládat, že AEG, které při jednání 

s novopackou radnicí již dvakrát neuspělo, 

potřetí asi jen tak nepřijde. Mohou se objevit 
jiní zájemci, ale také nemusí. Je proto 

nezbytné, aby město samo aktivně vyhledávalo 

potenciální investory. 

Skutečnost, že město není extrémně 

zadluženo, je samozřejmě dobrou zprávou. I 

když na druhou stranu je město dnes určitě 
chudší než před 10 lety, neboť nedostatek 

prostředků v rozpočtu byl často krátkozrace 

řešen rozprodáváním městského majetku 
(akcií, nemovitostí apod.). Aby se město 

vyhnulo zadluženosti a zároveň bylo možné 

realizovat všechny užitečné projekty (od 
přípravy podkladů pro průmyslovou zónu, po 

zastřešení zimního stadionu), objevuje se mezi 
našimi cíly celá řada nástrojů a postupů, jak 

zlepšit příjmovou stránku městského rozpočtu 

nebo snížit zbytné výdaje. V první řadě je to 

maximální úsilí o získání státních a jiných 

dotací. Samostatný úředník pro tento účel 

nesmí znamenat zvýšení byrokracie. Je třeba 
řádně zvážit, zda nejsou někteří jiní úředníci 

nadbyteční. Dále se jedná o racionalizaci 

nakládaní s aktivy (efektivnější hospodaření 
s majetkem města), vypracování dlouho- 

dobého rozpočtového výhledu města a jeho 

kontinuální upřesňování a zrušení městské 

policie.  

Náš postoj k současnému vedení města je 

vyjádřen tím, že již nyní prohlašujeme, že po 

volbách se nehodláme se současným 

vedením města spojovat, hodláme se zasadit 

o to, aby veřejné soutěže byly opravdu 
veřejné a rozhodování o veřejných zakázkách 

bylo spravedlivé a aby došlo k vytvoření a 

posílení  systémových zábran proti korupci. 
Mezi dalšími cíli je i naše podpora obchvatu 

města a z těch drobných, ale relativně 

důležitých úkolů lze jmenovat např. 
odpolitizování a zrušení cenzury v časopise 

Achát.                             VÁCLAV PAČESNÝ 

 

 

 

DOSTUPNOST PRÁCE  
ZÁKLADNÍ PODMÍNKA SPOKOJENÉHO OBČANA  

 

Najít si práci je v našem městě čím dál tím větší oříšek. 

Průmyslové podniky, které v obci fungovaly ještě za minulého 

režimu, již dávno nejsou tím, čím byly a ani drobní podnikatelé 
nemohou pokrýt vysokou poptávku po zaměstnání. Stále více 

občanů odjíždí za prací do jiných více či méně vzdálených měst. 
V obci roste nezaměstnanost. 

Část odpovědnosti za tento stav nese i městský úřad. Město 

doposud neprovádí žádnou účinnou politiku zaměstnanosti. 
Nechceme-li zůstat krajem chudým a zaostalým, musí s tím 

městské zastupitelstvo začít konečně něco dělat. Existuje několik 

variant jak se může město chovat: např. podporovat rozvoj 
cestovního ruchu (na co však turisty nalákat?), podporovat rozvoj 

drobného podnikání (komu však mají živnostníci nabízet své 

služby, je-li nízká poptávka?), podporovat rozvoj většího 
průmyslu. 

Myslíme, že cesta podpory průmyslu je ta správná. Nová Paka 

potřebuje alespoň jednoho strategického investora (např. velkou 
zahraniční firmu). Firma (firmy), která zaměstná větší počet lidí, 

má totiž příznivý kumulativní vliv na blahobyt jedince i obce. 

Generuje se nová spotřeba, požadavky na obchod a služby, 
kulturní a společenská zařízení. Vzniká tím prostor pro nové 

drobné živnostníky, z jejichž daní pak obec získává nové příjmy. 

Na investory však město nemůže čekat se založenýma rukama, tak 
jako to dodnes vidíme u nás v Nové Pace. V dnešní době, kdy si 

již většina měst uvědomila důležitost zaměstnanosti, se lákání 

investorů stává tvrdým konkurenčním bojem mezi městy. Způsoby 
a postupy přípravy nabídek pro domácí i zahraniční investice jsou 

složitou odbornou záležitostí. Jde o mnoho různých činností, na 

které je nutno najít fundované odborníky, v rozpočtu obce dostatek 
finančních  

 
 

prostředků a hlavně politickou vůli k jejich provádění. 
Jedná se především o činnosti spojené s vytipováním a výstavbou vhodných  

ploch  pro  zainvestování  (průmyslové zóny),  vybudování systému 

investičních pobídek pro potenciální investory, lobování na různých úrovních 
s cílem přilákat investory (využití prvků public relations a marketingu). 

 

Pokračování na str.4 
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OD DESETI K PĚTI (dokončení ze str.1) 
 

Bude někdo z vás kandidovat na starostu? 
Starosta musí být člověk s přirozenou autoritou. Měl by to být 
někdo, kdo prokázal své schopnosti i mimo úřad, člověk vzdělaný 
s širokým rozhledem. Při řízení práce orgánů města demokrat, ale 
v případě, ţe nutno prosadit něco přínosného, byť nepopulárního, 
by měl být schopen poloţit svou funkci na stůl. Neměl by tedy být 
vyčkávajícím oportunistou, naopak, měl by být tahoun, který se 
nevyhýbá  odpovědnosti.  
Výběr však bude omezen na zvolených 21 členů zastupitelstva. 
Ten, kdo bude nejlépe splňovat naše kritéria, ten získá naši 
podporu. Důleţitá bude i programová shoda. 
Průmyslová zóna a ostatní body vašeho programu, to jsou 
jen sliby, že? 
My jsme si uvnitř sdruţení stanovili jasné cíle, kterých chceme 
dosáhnout. Hlasováním jsme stanovily důleţitost cíle od 1 do 13. 
Číslo 1 je nejdůleţitější, to je ta průmyslová zóna. Při povolebních 
jednáních a v zastupitelstvu budeme stanovené cíle racionálně 
prosazovat v pořadí jak určeno. Kaţdý cíl má někdo od nás na 
starost, má připraven postup, jak jej splnit. Bude to těţké, ale 
cítíme i z jiných stran v mnoha bodech sympatie. Věříme, ţe se 
najdou členové zastupitelstva, kteří nám pomohou.  
A co když ne? 
První návrh, který učiní náš člen zastupitelstva, bude návrh o 
jedné větě: „Město Nová Paka potřebuje průmyslovou zónu.“. 
Nebude-li návrh zastupitelstvem schválen, zajistíme vypsání 
referenda v této věci. Jsme připraveni, já osobně rozhodně, k 
prosazení našeho programu pouţít všech moţností. Nechceme, 
aby město stálo na místě. Věci musí být jednoduché, racionální a 
funkční. 
Budou však peníze na to, co prosazujete?  
Tak tímhle dotazem jste mi přihrál na smeč. Náš program je 
orientován na zvýšení příjmů města. Víme jak zlepšit nakládání 
s majetkem, máme odborníky na daňové otázky, daně jsou 
rozhodující kanál příjmů města. Na druhé straně chceme škrtat, 
víme o mnoha dírách (městská policie apod.), které se dají 
utěsnit. Nejhorší je setrvačnost, v tomhle městě je všechno 
napevno nastavené, rozpočet se kaţdým rokem přepisuje, přidá 
se vţdy inflace. Jedna rozpočtová organizace města poţádala 
jeden rok o jeden milion na investici, další rok však tenhle 
mimořádný výdaj uţ zabudovala automaticky do svých 
poţadavků, plus samozřejmě chtěla obvyklé navýšení. Peníze 
jsou krev kaţdého podniku, vyţivují potřebné, jejich nedostatek 
naopak způsobí odumírání. Kaţdý rok by se mělo začít od nuly, 
nejprve stanovit co chceme, a to pak připojit ke krevnímu oběhu 
(penězům). Iracionální výdaje na něco, co uţ tu máme, s tím, ţe 
to „musíme“ dál podporovat je třeba zastavit.  
To si dost věříte, že se vám podaří tenhle systém prosadit? 
Město je něco jako obchodní společnost, občané jsou akcionáři, 
orgány jsou činné z jejich pověření. Město jako svůj produkt 
poskytuje občanům sluţby tak, aby dosaţeno co nejvyššího uţitku 

z jejich strany. Uţitek není bohuţel dobře měřitelný. Jako např. 
zisk. Lze však exaktně měřit preference, na zjištění toho, co 
občané chtějí, metody jsou. Dlouhodobě můţe dobré sluţby 
poskytovat zejména bohaté město.  
Myslíte, že je důležité, aby byla Nová Paka bohatá? 
Bohatstvím rozumíme jak stav aktiv (majetku), resp. omezení 
pasiv (dluhů), tak zajištění budoucích stálých příjmů. To není 
samoúčelné, např. banka půjčí s niţším úrokem spíše tomu, kdo 
je v tomto ohledu v dobré pozici, neţ tomu, kdo hospodaří od 
deseti k pěti. Extrémní střet koncepcí hospodaření obcí 
nacházíme ve Švýcarsku, v německých kantonech jsou obce silné 
a bohaté, ve frankofonním regionu naopak chudé a 
neakceschopné. I u nás pozorujeme divergenci v tomto směru, 
zařaďme se mezi ty úspěšné, neţijme ze dne na den, tedy vlastně 
z volebního období na volební období. Uznávám však, ţe tohle je 
přístup technokrata, o tom jak město bude hospodařit rozhodnou 
členové zastupitelstva. Věřím, ţe budou připraveni uvaţovat 
v delších horizontech.  
V poslední době se diskutuje o zadlužení města? 
Dluh města se za posledních 5 let sníţil z 56,8 mil. Kč na 43,1 mil. 
Kč. V tomto ohledu je mimo absolutního sníţení příznivé i relativní 
sníţení, suma běţných příjmů obce se zvýšila na 101,4,  a také se 
sníţila úroková míra na trhu. Rubem tohoto sníţení je likvidace 
některých aktiv, akcie  jsou pryč, spousta nemovitostí se prodala 
nebo vybydlela a podíl v pivovaru za 10 mil. Kč  propadnul 
věřitelům v konkurzu. 
Zdá se, že nesouhlasíte s dosavadním způsobem řízení 
města? 
Ne tak docela. Je spousta věcí, které se podařily, nová hala, 
bytové domy, zlepšení práce městského úřadu apod. Tohle 
volební období bylo rozhodně lepší neţ to předchozí. Náš pohled 
je pravda trochu kritický, ale v různosti, konkurenci pohledu je 
moţný ideový kvas, který je přínosný. Jsou před námi úkoly, na 
které se zatím nesoustřeďujeme, víme o nich, ale iniciativu 
čekáme odjinud, nikdo nemůţe řídit město sám. Zásadní změnou 
bude třeba výstavba pověřeného obecního úřadu třetího stupně, 
úřadu s působností dnešního okresního úřadu. Tady bude 
základem dobrý personalista. Podobných úkolů je více, my 
budeme prosazovat, jak jsem jiţ uvedl, řešení jednoduchá, 
racionální a funkční. A já dodávám, nákladově efektivní.  
Myslíte, že jste pro město nepostradatelní? 
Ne, to ne. My nemáme patent na rozum. Ţijeme tady a teď 
nabízíme určitou alternativu. Kdyţ nebude voliči shledána 
zajímavou, budeme kaţdý z nás dál dělat věci, které mají smysl, 
ale jinde. Kdyţ dostaneme k prosazování našich cílů mandát, 
budeme tak činit se vší vervou, konflikty nebudeme vyhledávat, 
ale také se jim nebudeme vyhýbat.  
Děkuji za rozhovor.                                          ZDENĚK KÁRSKÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Ing. Marek Nýdrle pracuje jako analytik informačních systémů 

Z NAŠICH CÍLŮ 
 

 Průmyslová zóna 

 Maximální úsilí o získávání státních a 

jiných dotací 

 Racionalizace nakládání s aktivy 

 Zrušení městské policie 

 Sestavovat dlouhodobé rozpočtové 

výhledy města 

 Opravdu veřejné soutěže 

 Systémové zábrany korupci 

 Odpolitizování a zrušení cenzury 

v časopise Achát 
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DOSTUPNOST PRÁCE (dokončení ze str.2) 
 

Pro přípravu průmyslové zóny je nejdříve 
nutno zvážit možnosti rekonstrukce stávajících 

průmyslových ploch a výstavby nových zón. 

Vytipovat potenciální pozemky v územně 
plánovací dokumentaci a provést revizi 

územního plánu z hlediska využití ploch pro 

průmysl a podnikání. Následně nechat 
zpracovat koncepci rozvoje průmyslových zón 

včetně limit zastavitelnosti. Je otázkou, zda 

v této fázi vystavět průmyslovou zónu bez 
předem známého investora, nebo ji ponechat 

v podobě koncepčního plánu a začít stavět až 

v návaznosti na jednání s konkrétním 
investorem. 

Musíme připravit nabídku investičních 

příležitostí a zajistit jejich cílenou distribuci a 
vystavení na internetu a prezentaci v ostatních 

odborných médiích (vytvořit marketingový 

plán investičních příležitostí v Nové Pace a 
okolí). 

V rámci   investičních   pobídek   musí    město  

trvale nastavovat daňový, poplatkový systém a 
uplatňovat majetkové pobídky tak, aby 

vytvářelo co nejpříznivější prostředí pro rozvoj 

podnikání. 
Ve všech krocích musí město spolupracovat 

s regionálními rozvojovými, vládními i 

nadnárodními agenturami a institucemi. 
Nejdůležitější je spolupráce s vládní agenturou 

Czechinvest, která se specializuje na finanční, 

odbornou a marketingovou pomoc městům a 
regionům při získávání zahraničních investic 

(podporuje výstavbu a rekonstrukci PZ, podává 

investorům informace o možnostech podnikání, 
zprostředkovává vládní investiční pobídky). 

Další finanční pomoc je možno získat 

ze strukturálních fondů Evropské unie PHARE, 
ISPA, SAPARD. 

Přilákat strategického investora, který nabídne 

velké množství pracovních příležitostí, je 
bezesporu složitý proces, který není zadarmo. 

Když se však  provede odborně a důkladně, tak  

se mnohonásobně vrátí. 
Úplným závěrem ještě dvě poznámky. Zaprvé, 

je škoda, že dosavadní vedení města nemá pro 

potencionálního investora připraveny žádné 
vhodné prostory pro podnikání. Nová Paka se 

nachází uprostřed trojúhelníku tří velkých 

automobilových závodů (Vrchlabí, Mladá 
Boleslav, staví se Kolín). Tyto automobilky 

potřebují subdodavatele a tito shání vhodné 

prostory pro stavbu svých nových podniků (jen 
v Jičíně se jich v letošním roce o možnosti 

výstavby zajímalo pět). 

Zadruhé. Oblast zaměstnanosti a podpory 
průmyslu je pouze jeden z článků komunální 

politiky, který by měl být sladěn s jejími 

ostatními oblastmi. Komunální politiku je 
potřeba provádět aktivně (problémy vyhledávat 

a řešit a ne se jimi nechat unášet), racionálně a 

se zřetelem na maximalizaci užitku co největší 
části občanů. 

ZDENĚK HRNČÍŘ

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

             Mgr. Josef Cogan v přípravě na soudní jednání  
 Ing. Zdeněk Sucharda při studiu   
 


