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Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes jde o záběry z akce Motoskijöring Martinice 2011, tedy ze závodů lyžařů tažených motocyklem
Na rovince někdy jedou závodníci i
rychlostí osmdesát kilometrů za hodinu,
občas se tedy stane, že některý z lyžařů
spadne.

Lyžaři a motorky Jedinečný zážitek nabízely o víkendu
Martinice v Krkonoších. Adrenalinové akce nabídlo skloubení
motocyklového a lyžařského sportu. Motorkáři tady na laně
tahali za sebou lyžaře. A podívat se na ně přišly stovky
diváků.
4x foto: Oldřich Horák, http://oldahorak.rajce.idnes.cz
Na motoskijöringu je nejnáročnější
docílit souhry jezdce a lyžaře. Pokud si
nebudou vyhovovat, tak jeden druhému
ublíží. Musí spolu splynout.

Sedm minut naplno Na okruh vyjelo dvanáct
dvojic. Kdo za sedm minut ujel nejvíce kol, vyhrál.

Dluhy ať koupí Liberec
» Očima politika Bývalý náměstek libereckého

návrh by vyžadoval neekonomické
a nelegální rozhodnutí některých
primátora Pavel Krenk nabízí svůj pohled na kauzu
subjektů (určitě jí zmiňované
DPML a TU). Idea politického nádluhů, které zbyly po lyžařském mistrovství světa.
padu pana primátora bez koncepce řešení, pro které by byl ochoten
tránky novin opět zaplňují
tor se asi nebude chtít vzdát této
získat své politické partnery, je
dluhy mistrovství světa v
politické karty. Čím déle bude trpouhou proklamací.
Liberci. Hlavními protagovat různé přešetřování, auditování
Jsem přesvědčen, že existuje ponisty jsou nový primátor a
a zkoumání, tím déle bude moci
liticky i legislativně správné řešebývalá předsedkyně organizačnícejchovat své politické a názorové
ní, které by umožnilo se se ctí s tímho výboru. Z jejich pohledu jistě
odpůrce temnými úmysly a podeto břemenem vypořádat, a to doúspěšná mediální práce.
zřením. A v našich krajích je přece
konce bez omezení požadavku na
Paní Neumannová cítí potřebu
sprostý podezřelý identický se
důkladné přezkoumání celého proobhájit svou roli manažerky, protosprostým zlodějem a korupčníjektu.
že je to živobytí její a na ni navázakem.
Dovoluji si navrhnout klíčové
né lobbisty i do budoucna. Pokud
Bez ohledu na vedlejší motivaci
body, které by samozřejmě měly
by se jí podařilo přesvědčit různé
obou je potřeba říci, že ve své podbýt realizovány nevytržené z konsubjekty, aby na svůj úkor snížily
statě je i základní úvaha a motivatextu celku.
deficit, který po sobě zanechala,
ce správná a tomto směru si zasluNechť město nebo jeho některá
sníží se tím i míra odpovědnosti,
hují podporu a věsložka (organizace, obkterou by musela nést, pokud by
řím, že ji jejich záchodní společnost, nejléNeumannová
se prokázala její chybná rozhodnukladní myšlenky nape speciální nástroj typu
obhajuje svou roli
tí. Tato snaha je logická a legitimjdou. Samozřejmě
nový rozpočtový fond
manažerky,
ní.
oproštěné od dileapod.) odkoupí od věřiteprotože je to
Logická je i angažovanost pana
tantismu návrhu řelů MS veškeré jejich poživobytí její a na ni
primátora Korytáře. Jako ne nevýšení (Neumannohledávky. Konkrétní částnavázané lobbisty
znamný představitel Strany zelevá), či politikaření
ky a harmonogram jejich
i do budoucna.
ných (kolik svých členů má tato
(Korytář).
splácení mohou být dostrana v takto významných
Je nesporné, že
hodnuty individuálně.
postech?) se nemůže dlouhodobě
pořádání MS bylo pro město výVezmeme-li v úvahu reálnost uspodistancovat od rozhodnutí ustanohodné. V tom má paní Neumannokojení od fakticky zbankrotovanévit paní Neumannovou do čela mivá pravdu, koneckonců to bylo i cího organizačního výboru, lze očestrovství, neboť to bylo právě rozlem celého projektu. Bez mistrovkávat ne nevýznamný diskont.
hodnutí a nátlak tehdy „zeleného“
ství by nevznikly špičkové areály v
Uspokojení původních věřitelů neministerstva školství. Navíc jak říhodnotě stovek milionů korun a
bude odkládáno na neurčito s odkají politici – „slibem nikoho nezarzřejmě ani vedlejší investice do
kazem šetření, audity apod.
moutíš“. Bohužel se jeho aktivita
Technické univerzity, bydlení a doMěsto se stane řádným věřitejeví jako nevěrohodná, účelová a
pravní infrastruktury. Nebýt mislem OV a jako takové může být legizdá se, že dokonce ani není vedetrovství, dostaly by se mnohé roztimním účastníkem insolvenčního
na reálnou snahou problém řešit.
počtové akce na pořad dne až za
procesu s právem na informace a
Jinak by asi nevypouštěl džina z
dlouhá léta, pokud vůbec.
posouzení všech pohledávek.
lahve bez projednání se svými náTo zřejmě cítí i pan primátor a
Může tedy mít nejen kontrolu, ale
městky a koaličními partnery, kteproto správně vyzdvihuje minimáli faktické právo popřít případné
ří se od jeho iniciativy okamžitě
ně morální povinnost města účastsporné pohledávky nebo jejich
distancovali. Dřívější opoziční a
nit se procesu faktického ukončevýši.
předvolební rétorika pana Korytání mistrovství vypořádáním se i s
Na pokrytí nákladů s výše uvedeře byla postavena na zpochybňovájeho dluhy.
ným odkupem zřídit fond, jehož
ní věcných a politických rozhodnuSlabina manažerského nápadu
zdrojem mohou být dotace či dary
tí kolem mistrovství a pan primápaní Neumannové je zřejmá. Její
od institucí (zde zůstává prostor

S

pro jednání s ostatními partnery
jako je stát či Svaz lyžařů ČR
apod.) .
Dobrovolně a solidárně by mohli do tohoto fondu přispět například ti dodavatelé MS, kteří své pohledávky dostali zaplaceny včas či
v plné výši. Nevyloučil bych ani příspěvky od manažerů či politiků,
kteří by se tak mohli morálně podílet na řešení situace, aniž by tím
de jure přiznali svou odpovědnost.
Rozhodně bych nezapomněl na
zdroje od uživatelů získaného majetku, ať již by to bylo formou rozpočtového převedení placeného
nájmu nebo formou odvádění části ubytovacího poplatku (koleje),
nebo například částky z prodané
vstupenky.
I to je řešení legislativně schůdné. Samozřejmě město by muselo
v míře dohody o splácení s věřiteli
a možností městského rozpočtu
krýt výdaje fondu, do jeho naplnění zdroji zvenčí.
Kdo nechce, hledá důvod, kdo
chce, hledá způsob. Věřím, že
mezi mocnými tohoto města se najde někdo, koho můj nápad zaujme a pustí se do jeho realizace.
Občané tohoto města si zaslouží,
aby nebyli svými známými a přáteli vysmíváni za dluhy, ale aby nám
v dobrém záviděli nové špičkové
areály a rekonstruovanou a vybudovanou infrastrukturu.
Stejně tak si zaslouží, aby se
ostatní města v dobrém slova
smyslu bála toho, že v našem městě budou připravovány další významné projekty, které povedou k
jeho rozvoji. Liberec na to má a zaslouží si to.
Pavel
Krenk
bývalý náměstek
primátora Liberce

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.

Protesty studentů
mají smysl
Obávám se, že studentské protesty samy o sobě bezprostřední vliv
na průběh zamýšlené reformy
středního školství mít nebudou
(autor reaguje na články o protestech proti chystanému slučování a
zavírání středních škol v kraji –
pozn. red.). Stejně tak jako neměly
žádný smysl pokusy o dialog s panem náměstkem Ciklem, ať vedené osobně nebo korespondenčně.
Přesto však nesmyslné nejsou.
Předně ukazují, že víceletá gymnázia, o jejichž zrušení se jedná, produkují kvalitní mladé občany, perfektně si vědomé vlastních práv a
možností k protestu ve svobodné
společnosti. Navíc schopné věcné
a přesné argumentace. Je smutnou ironií, že právě na straně profesionálních politiků a úředníků
konkrétní a věcná debata zatím selhává. Dále prokazují, že mezi studenty a jejich školami existuje silná citová vazba, která vede v případě ohrožení i k činům. To je také
dobré znamení. A nakonec přispívá i ke stmelování kolektivu samotných studentů, k vytváření vazeb na rodný region a budování
pocitu identity, jenž obzvlášť zde,
v Sudetech, po generace chyběl.
Jan Hlávka

Na Frýdlantsku nejsme
v Kocourkově
Mám příspěvek k aktuální debatě
o rušení osmiletých gymnázií na
Liberecku. Musím se ohradit proti

výběr z dopisů, kráceno
několikráte opakovaným nepravdivým argumentům, které zaznívají
z úst pana náměstka Cikla a dokonce i pana ministra školství Dobeše. Několikrát jsme pana náměstka upozorňovali, že se vůbec
nevztahují ke konkrétní situaci
Gymnázia Frýdlant, ani mnohým
dalších gymnázií, jichž se optimalizace týká. On je přesto v médiích
neustále opakuje. Za prvé tvrdí, že
je třeba gymnázia rušit, neboť
jsou naplněná jen z 60 %. Gymnázium Frýdlant (dále GF) má naplněnost 87 % a rozhodně jeho problémem není, tak proč má být důvodem k jeho zrušení? Nenaplněné jsou jiné školy, ale ty chce pan
náměstek zachovat, a ještě zrušit
takovou, jež má studentů dostatek. V Kocourkově by z tohoto plánu měli radost. Ne děkujeme, my
na Frýdlantsku Kocourkov odmítáme a dobře fungující školu chceme zachovat.
Dále se uvádí, že klesá kvalita těchto škol. Dovolím si opět několik číselných argumentů – 95 % absolventů GF míří na VŠ a většina z
nich úspěšně studium dokončí.
Není to snad důkaz toho, že kvalita nijak neupadla? Toto číslo je po
léta stejné a vypovídá o systematické a kvalitní přípravné práci vyučujících na GF.
Pan náměstek na to namítl, že většina takovýchto lidí míří na humanitní obory. Ale omyl! Z GF jde na
humanitně zaměřené obory pouhých 30–45 %, kdežto 70–55 %
míří na přírodovědné a technické
obory. Jasně je tím reprezentován
fakt, že příprava v technických a
přírodovědných oborech je právě
na GF na tak vysoké úrovni, že její
studenti se v nich skvěle uplatňují. Proč chce tedy kraj brát Frýdlantsku instituci, která vzdělává
lidi i v těchto zaměřeních, přestože sám pan Cikl tvrdí, že takto orientované lidi tu potřebujeme?
Tomáš Lengál
absolvent Gymnázia Frýdlant 2007

