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Z práva o zastavení stíhání
Katky Neumannové za dlu-
hy po libereckém šampio-

nátu mě opět ujistila v tom, že
předlistopadové heslo „všichni
jsme si rovni, někteří rovnější“ je
stále aktuální. Naši policisté, vyšet-
řovatelé a soudci stále přihlíží ja-
kou osobu vyšetřují a soudí, než
za jaké skutky je daná osoba v je-
jich rukou. Kateřina Neumannová
byla bez diskuse fenomenální běž-
kyně na lyžích. Předpokládal bych
proto, že po skončení své aktivní
kariéry se bude věnovat rozvoji to-
hoto sportu a snažit se vychovat
podobné talenty jako byla ona
sama. Po pravdě řečeno, co jiného
by mohla dělat, když běhání věno-
vala celý svůj život a k ničemu jiné-
mu „nepřičuchla“.

Sám pracuji jako obchodní ředi-
tel a ze svých zkušeností vím, že
80 až 90 % schopností manažera
je vrozených, jen ten zbytek se lze
naučit. Manažer musí být dosta-
tečně zkušený, musí se umět roz-
hodovat, nést odpovědnost, musí
být respektován, popř. považován
za autoritu. Nevím ani o jedné z
jmenovaných schopností, kterou
by Kateřina ovládala. Pokud si
myslela či myslí, že je kvalitní ma-
nažerkou, ať si založí vlastní firmu
a ukáže, že ji dokáže vést, rozvíjet
a generovat zisk. Neumannová
umí výborně běhat, tak ať se věnu-
je rozvoji tohoto sportu. Řízení fi-
rem či různých podnikatelských
projektů by měla přenechat zkuše-
ným manažerům! Velice mě poba-
vilo vyjádření tehdejší velké za-
stánkyně Kateřiny Neumannové
Dany Kuchtové. Na otázku, proč
by se chtěla ucházet o nějaký post,

odpověděla, že v podobné oblasti
ještě nepracovala, že by si to chtě-
la zkusit, že by to pro ni byla velká
výzva. Představil jsem si hned situ-
aci z reálného soukromého sekto-
ru, kde o ředitelskou pozici se
uchází člověk s tím, že na obdob-
né pozici sice nikdy nepracoval,
ale že by si to rád vyzkoušel, že je
to pro něho výzva.

Už vidím, jak se před ním všich-
ni ukloní a začnou zjišťovat, kde
se celé roky schovával, že už tady
na něho dlouho čekají. Stejně
bych já mohl přijít na český lyžař-
ský svaz a požadovat, že chci jet
na nějaký šampionát, sice si na
běžkách zaběhám tak třikrát do
roka, ale chtěl bych si to zkusit a
byla by to pro mě velká výzva?! Za
dluhy po skončeném šampionátu
by měli nést odpovědnost Katka
Neumannová a její kolegové z ve-
dení, ale i osoby, kteří Katku Neu-
mannovou do této pozice zvolili.
Obecně jsem vypozoroval, že ženy
působící v politice nebo řídící ně-
jakou státní instituci jsou buď ex-
trémně naivní bez jakýchkoliv řídí-
cích zkušeností a jsou tam jen pro-
to, že jsou zárukou toho, že na nic
nepřijdou a dosavadní stav bude
pod jejich vedením jen pokračo-
vat (za nejtragičtější takovou figu-
ru považuji Vlastu Parkanovou),
nebo to jsou ženy bez jakýchkoliv
skrupulí, kterým jde jen o čistě
osobní cíle a požitky. Ať tak či
onak, jsem rád, že v politice a ve
vedení státu působí tak málo žen!
Stačí, že muži politici pro pár zla-
tých tak rychle ztrácí tvář a charak-
ter! Petr Houdek

autor text publikoval na
svém blogu na serveru iDNES.cz

Vaše názory nás zajímají
Pište, volejte, mailujte vaše názory na
redlib@mfdnes.cz, MF DNES, OC
Fórum Liberec, Soukenné nám. 2/669,
460 01 Liberec, telefon 488 123 111.

Libereckou výstavbou
jsem hluboce zklamán
Obvykle do novin nepíši, ale váš
dnešní článek v MF DNES mne vel-
mi oslovil (autor i další čtenáři v
této rubrice reagují na text o archi-
tektonickém vývoji středu krajské-
ho města „Liberec se prudce mění.
K horšímu?“, MF DNES, Liberecký
kraj, 30. srpna – pozn. red.). Jsem ro-
dilý Liberečák a na vzhledu a atmo-
sféře Liberce mi vždy hodně záleže-
lo. S vaším článkem naprosto sou-
hlasím, i já jsem hluboce zklamán
současnou výstavbou v centru. Z Li-
berce – zeleného, pohodového měs-
ta, obklopeného horami, s ideálním
a snadno dostupným sportovním
zázemím se rázem stalo betonové
monstrum s hromadou prázdných
obchodů, bez výhledu na Ještěd,
bez zeleně. Od jisté doby se centru
raději vyhýbám. To, co se tu dosud
postavilo (Tesco, Plaza, Delta, pa-
lác Syner, atd.) jsou dle mého názo-
ru stavby zbytečné, architektonicky
zcela podprůměrné, nevhodně
umístěné a město spíš hyzdí, než
by přinášely užitek. Proč například
nebyl vybudován místo Plazy park
s jezerem přímo v centru – oáza kli-
du (jezero už tam pár let bylo), proč
se musela tak zahustit výstavba na
Fügnerce? Jáma naproti Tesku, ru-
miště místo Textilany a oblast ulic
Široká, Papírová, Barvířská, Londýn-
ská jen žalostný stav věcí dokreslu-
jí. A to jsou ještě ve hře výstavba v
Lidových sadech, LVT, apod. Obec-
ný zájem zde neexistuje, vítězí jen
korupce a betonová lobby nejmeno-
vané stavební společnosti.
P. S.: Nerad to říkám, ale páni radní
by si měli vzít příklad z Jablonce n.
N. Kolik se toho udělalo pro lidi,
sportovce a mladé rodiny s dětmi
tam! Jan Ježek
Vratislavice n. N.

Místo Ještědu teď vidím
obchoďák
Každé ráno mne potěšil pohled z
Šaldova náměstí, kde se mi před

očima ukázalo celé Ještědské po-
hoří. Dnes pohled na skleněnou
moderní budovu. Bylo tvrdě po-
tlačeno celé historické jádro měs-
ta. Na dolním náměstí zase zmi-
zel pohled na Ještědskou domi-
nantu díky novému obchodní-
mu domu, který tvrdě vykrojil z
dolního náměstí. Zachování his-
torického dědictví. Stará nová
kašna je jinde a je obrácená so-
cha, též schody jsou jiné. Mys-
lím, že právě chybí městu archi-
tekt, který by s citem za přispění
veřejnosti upravil, dotvořil různá
zákoutí a podtrhl tak právě tu his-
torii města Liberce. Surovost, s ja-
kou byla do historického jádra za-
sazena moderní budova, nemá
obdoby. Za to bych nechal toho,
kdo nechal postavit tento nevrat-

ný z pola opuštěný objekt, zavřít.
Když někdo hovoří o zachování
historického dědictví, tak lže –
viz ty moderny. Ani kupní síla
obyvatel Liberce neodpovídá
množství obchodních domů. Ci-
zinci nás právě navštěvují kvůli
těm našim historickým památ-
kám. Obchodních moderních
domů mají všude plno. Opuště-
ná Pražská ulice a další prázdné
domy. Hlavně, že máme fakultu
architektury Technické univerzi-
ty, která má svázané ruce? Vidím
v dálce architekta města, jak s
nadšením s budoucími architek-
ty dotváří historii města, zvelebu-
jí zákoutí a dělají ten náš Liberec
ještě krásnější. Ale jsem pouhý
snílek a nemám moc v rukách, tu
mají na radnici. Jan Cidrych

Vývoj Liberce je
do nebe volající
Píšete, že na město „dohlížejí“ dva
architekti.Tak tito hoši by se měli
okamžitě sebrat a jít do Súdánu –
tam je budou potřebovat víc než Li-
berec. To, co se ve městě při nové
výstavbě děje, je přímo do nebe vo-
lající. O Plaze se toho už napsalo
dost. I já bych si místo ní představo-
val parčík – ochozy, lavičky, jezírko
atd. Má sice podle mně lepší archi-
tekturu než „My – Tesco“, ale to je
asi tak všechno. Že v Liberci obča-
né nemají na nic vliv, je nabíledni,
jinak by starý obchoďák nemohl
být nikdy zbouraný. Přece jenom
měl svého ducha. Toho ovšem
nemá nová budova. A to,co je posta-
vené na Soukenném náměstí – za

tu hrůzu by měl být zavřený ten,
kdo to navrhl, i ten, kdo to schválil.
Foit, Liberec

Liberci vévodí beton a
monstrózní stavby
Poblíž Liberce žijí moji rodiče a
proto město celkem pravidelně
navštěvuji. Myslím, že změny
jsou potřebné v každém městě a
je dobré, když radnice město kul-
tivuje. Což se podle mne o Liber-
ci úplně říct nedá. Městu vévodí
beton a monstrózní stavby a po
nějaké zeleni, nepočítám-li malý
ostrůvek na Soukenném náměs-
tí, ani památka. Několik let jsem
žila v Londýně a musím konstato-
vat, že i přes obrovskou rozleh-
lost města zde nechybí parky, kte-

ré nabízejí nejen příjemné pose-
zení na lavičkách, ale i další mož-
nosti relaxačního využití. Liberec
se silně orientuje na platící část
obyvatelstva. Posezení nabízí jen
v kavárnách a restauracích, ale
pro ty, kteří si chtějí například
pouze odpočinout na lavičce a
‚nasát‘ atmosféru města, tu mís-
to podle mého názoru není. Ně-
kdy si asi trochu naivně přeji,
aby komunální politici nemysleli
jen ekonomicky, ale zamysleli se
i nad tím, co po nich zůstane pro
další generace.
Ilona Veselovská

Genius loci zmizel
zalit do betonu
Vývoj Liberce se mi vůbec nelíbí.
Z Liberce se stalo „smetiště“ be-
tonových, megalomanských
monster – dost možná už teď bu-
doucích brownfieldů. Nevím, s
kým rozmlouvají úředníci radni-
ce, ale pokud s kýmkoliv mlu-
vím, ať s Liberečákem nebo s
pouhým návštěvníkem, nebo za-
slechnu takové hovory, nikomu
se to nelíbí. Genius loci zmizel za-
lit do betonu.
Město nechalo Liberec zbavit ori-
ginálního „obchoďáku“ údajně s
tím, že nevyhovuje nákupním
tendencím současnosti – hm,
obávám se, že původní OD před-
běhl svou dobu a při troše origi-
nality se dal prostor upravit. Fakt
je, že neohromoval uvnitř zbyteč-
nými prostory. Argumentace, že
prodej se dnes neuskutečňuje v
patrech, je legrační, protože i ve
Fóru je třeba se přemisťovat po-
mocí eskalátorů. O Plaze snad už
netřeba mluvit. Budova knihov-
ny je možná poslední originální
stavbou přelomu století. Ať mi
páni architekti prominou, ale ar-
chitektura současnosti je taková
vykastrovaná.
Nakonec si myslím, že není po-
třeba být studovaným architek-
tem, stačí mít srdce a být spojen
s duchem místa, aby člověk cítil
bolest nad nevratnými změnami.
Ale aby to nevypadalo, že ne-
mám ráda změny. Naopak změ-
ny vždy vítám, ale musejí mít
smysl.
Kateřina Klimešová Trojanová

Fórum čtenářů

Očima čtenáře MF DNES
přináší fotografie čtenáře
Jaroslava Málka, které
publikoval ve svém fotoalbu na
serveru rajce.idnes.cz. Jde o
záběry z liberecké přehrady, kde
se uskutečnilo zábavné
odpoledne na před zahájením
nového školního roku.

Foto: Jaroslav Málek
http://zirkon.rajce.idnes.cz

Lidé nic nezmohou „V Liberci občané nemají na nic vliv, jinak by starý obchoďák Tesco (na snímku) nemohl být nikdy zbouraný. Přece jenom měl
svého ducha,“ píše ve svém příspěvku jeden ze čtenářů. Foto: Ota Bartovský, MF DNES

Lyžařka a prezidentka „Řízení firem či různých podnikatelských
projektů by měla Kateřina Neumannová přenechat zkušeným
manažerům,“ píše Petr Houdek. Foto: Bořivoj Černý, MF DNES

výběr z dopisů, kráceno

Očima čtenáře Manažer má být zkušený, musí se umět rozhodovat. Dokázala to K. Neumannová?

Katka ve funkci, dluhy na konci


