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Fryč uvítá literátku
Denisu Proškovou
Redaktorku a fejetonistku Denisu
Proškovou, známou z časopisů Marianne, Ona Dnes či Betynka, uvítá
dnes liberecké Fryčovo knihkupectví. Literátka zde představí svoji novou knihu fejetonů Neberte si to
osobně, kterou loni v listopadu vydalo Nakladatelství Lidové noviny.
Řeč bude také o tom, jak vznikají
časopisy pro ženy, jaké to je být na
mateřské, když všichni kolem honí
kariéru, a jak by člověk neměl věřit
všemu, co se píše. Beseda začíná
v 18 hodin. „Do Liberce už se těším,“ říká Denisa Prošková. „Mám
na zdejší kraj moc hezké vzpomínky spojené se svými studentskými
léty na uměleckoprůmyslové škole
sklářské v Železném Brodě.“ (jan)
JABLONEC NAD NISOU

Cestovatelka Tkáčiková
provede Kurdistánem
Divokým Kurdistánem a na západ
do Istanbulu. Tak se jmenuje cestopisné posezení, které startuje dnes
v pět odpoledne v Městské knihovně v Jablonci nad Nisou. Radka
Tkáčiková představí bájnou horu
Ararat – vzácně bez mraků, kurdské vesnice ve stále horké pohraniční zóně, jezero Van, které rozlohou i slanou vodou připomíná
moře, kráter Nemrut dag i pohoří
Kačkar u Černého moře.
(jan)
LIBEREC

Dvě výročí skladatele
Gustava Mahlera
V letech 2010 a 2011 si milovníci
hudby připomínají dvě významná
jubilea velkého hudebního umělce
Gustava Mahlera: 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí. Krajská
knihovna v Liberci proto uchystala
výstavu Gustav Mahler a Vídeň. Expozice seznamuje s dětstvím a dospíváním slavného skladatele na
Moravě a ve Vídni, s počátky jeho
kariéry (mezi jinými v Praze a v
Olomouci) a obzvláště se věnuje
rokům stráveným ve Vídni, kde se
Mahler stal ředitelem Hofoper,
dnešní Státní opery. Zde společně
se scénografem Alfredem Rollerem, který také pocházel z Moravy,
ukázal umělecké formě opery zcela novou cestu. Výstava potrvá do
29. ledna a přístupná je od pondělí
do pátku od 8 do 19 hodin, v sobotu od 9 do 15 hodin.
(jan)
LIBEREC

Koncerty komorní hudby
pokračují. S klavírem
Pátým abonentním koncertem pokračuje dnes od sedmé hodiny večerní ve velkém sále libereckých Lidových sadů dvaapadesátá sezona
komorní hudby. Publikum si vyposlechne recitál Jaroslavy Pěchočové, vítězky Mezinárodní Smetanovy klavírní soutěže v Hradci Králové. Během pěti dekád koncertů komorní hudby se v Liberci kromě
houslistů Václava Hudečka, Josefa
Suka a dalších vyhlášených jmen
také představila řada málo známých umělců, kteří se později stali
slavnými.
(jan)
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„Harrachov
musí šetřit
a zas šetřit“

PROFIL

Eva Zbrojová (47 let)
Starostkou Harrachova zvolena 10.
listopadu 2010 devíti z patnácti
zastupitelů, už od roku 1998 je
zastupitelkou.
Je vdaná, má dvě dospělé dcery.
Vyrůstala ve Velkých Hamrech.
Vystudovala Gymnázium Tanvald.
Od roku 1991 podnikala hlavně v
cestovním ruchu v Harrachově –
mimo jiné cestovní agentura
Harrachtour, Městské informační
centrum (zprostředkování
ubytování, stravování,
směnárenská činnost a podobně)
Mezi její zájmy patří knihy, pěší
turistika, běžky, cestování, dění
kolem nás. „Nic zajímavého na sobě
nenacházím, myslím, že jsem
docela obyčejná ženská, možná
trochu více pracovitá.“

„Pevně věříme, že se nám hrozbu vysokého dluhu,
která visí nad Harrachovem, podaří odvrátit. Teď už to
nezáleží na nás, záleží to na právnících a na
rozhodnutí Vrchního soudu,“ říká nová starostka
krkonošského města Eva Zbrojová.
HARRACHOV Před dvěma měsíci
došlo v Harrachově k zemětřesení.
Alespoň na radnici, kde se vyměnilo celé vedení. Od radních, přes
místostarostu po post nejvyšší. Novou starostkou horského střediska, které soudně bojuje s více než
85 milionovým dluhem, se stala
Eva Zbrojová.

i s ministerstvem financí, jestli by
nás nějakým způsobem nepodpořilo. V neposlední řadě nám zbývají také prodeje zbytku majetku.

Teď je hodně trápí solení Harrachova. Máme tu petici a jednáme s
firmou, která zajišťuje údržbu
městských komunikací. Nejde o to
aby se nesolilo vůbec, ale méně.

Co městu zbylo?
Už minulá rada udělala odhady na
majetky města v hodnotě 120 milionů. Harrachov například má nějaké budovy, máme ještě něco v
zemi. Máme ještě rozjednané další
soudní spory, třeba o kino, které
bychom mohli získat zpátky.

Starostkou jste krátce, ale máte
zkušenost z místního zastupitelstva a víte tedy, jaký je stav Harrachova. Připadá mi dost odvážné,
sednout si do čela města, které
Jednou z budov, kterou Harramá nad hlavou Damoklův meč v
chov má, je škola. Jak dlouho můpodobě údajného dluhu.
žete v Harrachově ještě udržet,
Ono se říká, kdo chce
tedy dotovat základní
kam, pomožme mu
školu v celém rozsahu?
„Do vyrovnaného
tam. Takže jsem
Bez základní školy to
rozpočtu nám
tady. Damoklův meč
tady můžeme zavřít.
schází tři a půl
nad námi visí a pevHarrachov má velké
milionu korun.
ně věříme, že se nám
problémy se zaměstnaPeníze jsou
to podaří odvrátit.
ností, a pokud tady neutracené, musíme
Teď už to nezáleží na
budeme mít školu, tak
všechno osekat.“
nás, záleží to na právtady lidi nebudou zůstánících a na rozhodnuvat. Budou sem pouze
tí vrchního soudu. Informace od
jezdit pracovat na sezonu. A my
právníka jsou vcelku pozitivní,
potřebujeme mít stálé občany.
mělo by to dopadnout dobře. V to
Takže škola je pro nás hlavní. Teď
pevně věříme. Nic jiného nám nebojujeme, aby nám zůstalo zachozbývá.
váno i učiliště, protože považujeme za špatné, aby bylo učiliště zruKdyž to dopadne dobře, tak je
šeno. Řekla bych, že to je až diskritam jistá odměna pro právníka,
minační pro venkov a pro hory.
myslím, že to je desetina z té částHotely by měly zájem o kuchaře,
ky, což jsou pro Harrachov nemakuchařky, číšníky, servírky. Chtěli
lé peníze. Kde na to vezmete?
bychom propojit spolupráci maZačínáme vyjednávat s peněžními
teřské školky, základní školy a učiústavy, určitě začneme vyjednávat
liště.

Poněkud mě udivuje, že jsou lidé
proti solení. To se jim nelíbí lehce sjízdné silnice?
Představa hor a horského střediska je trošku jiná. Hodně lidí si pamatuje, jak vypadal Harrachov
kdysi, i když pravda, to ještě nebyla tak hustá doprava. Ale i lidi,
když přijedou na dovolenou, tak
očekávají, že si děti dotáhnou na
sáňkách až k místu, kde budou sáňkovat. A ne že půjdou hustou, vysokou vrstvou slané břečky, která jim
rozežere obuv a zničí oblečení.

Eva Zbrojová Nová starostka Harrachova bojuje s dluhy. „Převzali
jsme městskou pokladnu v nemocném stavu.“
Co od vás jako nové starostky mohou lidé dál očekávat?
Že jim budu otevřeně odpovídat
na otázky, na které se mě budou
ptát. Transparentní chod úřadu.
Myslím, že ta otevřenost tady v posledních letech scházela, ze strany
obyvatel Harrachova byla určitá
nechuť navštěvovat tuto budovu,
tento městský úřad. My jsme k
tomu přistoupili tak, že pokud
není zrovna nějaké rozběhnuté
jednání, tak kdokoliv přijde, tak
máme dveře otevřené. Zahajujeme otevřené úterky pro občany.
Co si mám pod tím představit?
My přijdeme za lidmi a lidi přijdou

Foto: B. Černý, MF DNES

za námi. Teď jsme zvolili ochoz
hutě u restaurace v pivovaru u
pana Novosada, kam běžně zákazníci nechodí. Každé úterý od 18 hodin tam já a pan místostarosta, případně jeden z nás, budeme a lidé
mohou přijít a zeptat se v neformálním prostředí na co budou
chtít.
Co lidi v Harrachově nejvíc trápí?
V současné době stav turistiky, protože ten pokles je obrovský, a na to
navazuje nedostatek jiné práce.
Takže obživa, ta je určitě trápí. Vyčkávají, jak dopadne ten průšvih s
takzvaným dluhem Harrachova.

Fórum čtenářů
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.
Diskutovat můžete na internetové
stránce liberec.idnes.cz.
Vlastní autorský blog si můžete
založit na adrese blog.idnes.cz.

Ochranka v Bille:
vulgarity a nadávky
Jako reakci na článek v MF DNES
„Ochranka v Bille kontroluje lidem tašky, podle právníků na to
nemá nárok“ posílám dopis, který
jsem se rozhodla poslat společnosti Billa. Obsah článku přesně vystihuje, co se odehrálo. Dne 7. 1.

Nyní je období sestavování rozpočtů. Jaké budou priority Harrachova pro letošní rok?
My jsme převzali městskou pokladnu v takovém, řekla bych dost nemocném stavu. Právě sestavujeme
rozpočet, do vyrovnaného nám
schází tři a půl milionu korun. Peníze jsou utracené, musíme všechno
osekat. Šetřit a jenom šetřit. Žádné
velké plány do budoucna nemáme.
A ani mít nemůžeme. Minulé vedení již mělo domluvenou dotaci na
zateplení školy a rekonstrukci školní jídelny, ale kvůli tomu, že máme
nálepku nekorektního partnera,
jsme o dotace přišli. Dokud se neočistíme, tak nám nikdo nic nepůjčí
ani nedá.
Jaroslav Hoření

výběr z dopisů, kráceno
2011 kolem 10.45 jsem navštívila
za doprovodu svého devítiletého
syna prodejnu Billa v Liberci, Fügnerova ul., v OC Delta.
Do prodejny jsem vstoupila s nákupním košíkem za účelem nákupu konkrétního výrobku, který
jsem však v nabízeném sortimentu nenašla.
Proto jsem chtěla prodejnu přes
pokladnu číslo 3 opustit, když
jsem byla oslovena pracovníkem
bezpečnostní agentury a vyzvána
ke kontrole tašek.
Pracovníka jsem upozornila, zda
si je vědom, že na toto nemá právo, přesto jsem mu tašku dobrovolně ukázala.
V této tašce jsem měla pouze složený deštník a rukavice, kabelku

nekontroloval. Nicméně rozladěn
tím, že mě podezříval neoprávněně, mě upozornil: „Pokud lezete
do krámu, máte kváknout bé nebo
cé, že máte tašku.“
Zákaznice, která byla přítomna tomuto rozhovoru, poukázala na
jeho nevhodné jednání – sama
měla tašku s nákupem odjinud.
Jeho jednání se mi samozřejmě nelíbilo a požádala ho, aby mi ukázal, kde je napsáno, že musím hlásit na pokladně, co mám v tašce.
Mezitím se u pokladny objevila
další zaměstnankyně, která se
představila jako vedoucí – označení žádné neměla, nevím, zda se
jednalo o skutečnou vedoucí prodejny.
Pracovník agentury mi na můj do-

taz odpověděl: „Víte co, jděte do
pr...!“. Podala jsem na něj tedy
ústní stížnost u této „vedoucí“, která mi řekla, že nic neslyšela (což
byla lež, neboť stála v těsné blízkosti) a odešla s tímto pracovníkem mimo.
Po chvíli se vrátila a omluvila se s
tím, že mu bude strženo z platu 2
000 korun.
Tento pracovník mezitím za jejími
zády na mě ukazoval vulgární gesta – vztyčený prostředník.
Jméno bezpečnostní agentury mi
odmítla sdělit a nesdělila mi ani
jméno tohoto pracovníka, neboť
jej prý nezná!?
Tomuto všemu přihlížela pokladní na pokladně č. 3, kterou však
nepokládám za důvěryhodného

svědka, neboť bude zcela pochopitelně loajální k zaměstnavateli.
Vím, že podle přestupkového zákona bych mohla na pracovníka
agentury obvinit z přestupku proti
občanskému soužití; ale také vím,
že by to v tomto případě nemělo
smysl, neboť nemám žádného přímého svědka, který by byl přítomen po celou dobu (snad jen ta
pokladní, co ale vše zapře).
Nicméně bych byla ráda, abyste o
této nepříjemné zkušenosti věděli
a své podřízené vedli ke slušnému
chování. Byla to pro mě záležitost
velice trapná, negativně to však
působí i pro společnost Billa, když
v průběhu incidentu prošlo kolem
několik dalších zákazníků.
Ivana Bucharová

Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes jde o snímky diváků, kteří o víkendu fandili letcům na lyžích v Harrachově
Lety na lyžích sice pořadatelům přinesly
nulový zisk, ale také žádnou ztrátu.
„Chtěli jsme, aby Mezinárodní lyžařská
federace viděla, že se tu závodit dá,“ řekl
jeden z pořadatelů Otakar Jiroutek.

Tváře letů Tomáš Pečírka v Harrachově pod mamutím
můstkem fotil fanoušky letů na lyžích.

4x foto: Tomáš Pečírka
http://mech.rajce.idnes.cz

Platících diváků bylo po oba dny v Harrachově
kolem šesti a půl tisíc.

Nejvíc bylo v hledišti fanoušků z Polska.
Své idoly však viděli i začínající lyžaři z
celé České republiky, jejich oddíly
dostaly lístky za korunu.

