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Více o počasí
na pocasi.idnes.cz

Olympiáda má i svůj deník
Deník Cool News vychází česky
i anglicky strana B4

Počasí v kraji
MÁ ZLATO Příběh krasobruslaře
Petr Coufal začal jako slavný
krasobruslař Pljuščenko strana B6

ŠÉFKA Vede dobrovolníky
Vanda Šulcová vede tým
500 dobrovolníků strana B5

Lyžaři na Ještědu

Junioři si užívají
závody v Liberci
Čtenář MF DNES Martin Kozák
vyrazil s fotoaparátem na alp-
ské disciplíny liberecké junior-
ské evropské olympiády na Ješ-
těd. Jeho snímky, které vystavil
ve svém internetovém fotoalbu
na rajce.idnes.cz, dokazují, že i
mládežnické závody nabízejí
velmi atraktivní podívanou.
Foto: Martin Kozák, http://mk.rajce.idnes.cz

» Více o olympiádě na str. 4, 5, 6

SASKO „Mám opravdu obavy. Se
zloději z Čech tady má zkušenost
hodně lidí. Jejich cílem jsou hlavně
zahradní domky. S tím se asi nedá
nic dělat,“ říká Ilona Krausová ze
Sebnitz. Potvrzuje, že strach Sasů z
Čechů opět roste. Je to jako na po-
čátku 90. let, kdy se obchodníci báli
českých zlodějíčků, kteří jim pořá-
dali nájezdy do drogerií a samoob-
sluh. Pak se situace uklidnila. Teď
zase na saské straně společné hrani-
ce vládnou emoce.

Když redaktorka MF DNES pro-
jížděla ve středu saským příhrani-
čím, šest z osmi oslovených Němců
říkalo, že Češi v Sasku kradou. Tři z
nich s tím měli osobní zkušenost,
jedna majitelka butiku byla okrade-
na několikrát.

„Obavy jsou opravdu velké a Saso-
vé se nyní skutečně cítí být z naší
strany ohrožováni. Nálada není ide-
ální a obávám se, že pokud bude
tento trend pokračovat, tak by to
Česku a Čechům mohlo poškodit

pověst. Stejně mohou utrpět vzá-
jemné vztahy. Situace je opravdu
vážná,“ říká generální konzulka v
Drážďanech Jarmila Krejčíková.

A saská strana začala jednat. Ros-
toucí kriminalita má za následek i
razantnější akce policie v pohrani-
čí. Loni na podzim proti organizova-
ným gangům zlodějů aut začala po-
řádat velké zátahy na silnicích. Po-
slední z nich byl minulý týden. Je-
jím výsledkem je zabavený, zřejmě
kradený, VW Golf, zadržené dvě hle-
dané osoby, tři další byly předvede-
ny k prověření, odhaleno bylo 14
trestných činů a 130 dopravních
přestupků. Pravda, zlodějna aut je
doménou hlavně Poláků, ale čeští
grázlové jim slušně sekundují.

„Tyto výsledky potvrzují, že náš
velký tlak je správný. Zloději musí
stále počítat s tím, že tyto tajné
akce mohou přijít kdykoli,“ říká sas-
ký ministr vnitra Markus Ulbig.

Starostové podél hranice mají
problém. Na jedné straně se snaží o

co největší vzájemnou spolupráci,
která je prospěšná pro obě strany,
na straně druhé se na ně obracejí
obyvatelé, aby začali něco dělat. „S
Čechy máme dobré vztahy, obyčej-
ní lidé jsou dobří sousedé. Ale také
se na mě obracejí naštvaní obyvate-
lé obce a říkají, že se situací musí-
me něco dělat, že problém neřeší-

me, nic neděláme,“ popisuje situa-
ci Gebhard Moritz, starosta obce
Rosenthal-Bielathal. „Proto jsem se
minulý týden v Sebnitz na tiskovce
saské policie ptal, jaké praktické
kroky jako starosta mohu podnik-
nout. Podle ministra Ulbiga může-
me na zelenou hranici prostě posta-
vit zátarasy. Ty cesty jsou naše,
máme na to právo,“ popisuje Mo-
ritz.

Návrat k zátarasům by podle něj
byl zřejmě praktický. Kontroly jsou
nyní převážně jen na silnicích, v le-
sích na zelené hranici jen výjimeč-
ně. „A krádeže aut jsou zcela jistě or-
ganizované, ale nikdo skutečně
neví, jestli z Česka,“ říká Moritz.

O zátarasech se rozhodne...
Jestli se zátarasy u Rosenthal-Biela-
thalu začnou opravdu stavět, se roz-
hodne v následujících týdnech.
„Příští týden o tom bude jednat vý-
bor a rozhodnutí je pak na radě
obce,“ popsal Moritz.

Situace v Rosenthal-Bielathalu je
napjatá, protože v obci jsou dva pře-
chody hranice pro pěší – v Ostrově
a Sněžníku – které jsou pro zloděje
aut ideální.

» Pokračování na straně B3

Velké emoce vzbudil na české straně nápad Sasů
opět zatarasit cesty v lesích. Jsou obavy ze
zlodějů-našinců oprávněné? Podle všeho bohužel ano.

LIBERECKÝ KRAJ Nastávající ma-
minky i ostatní pacienti si oddech-
li. Lékařský odborový klub schválil
memorandum, které uzavřelo ve-
dení odborářů s ministrem zdra-
votnictví. Je tedy velká naděje, že
většina z původně 116 lékařů, kteří
v Libereckém kraji podali výpově-
di, zůstane v nemocnicích.

„Čekáme na centrální pokyn Lé-
kařského odborového klubu ke sta-
hování výpovědí,“ říká Ivana Zýko-
vá, která zastupovala liberecké od-
boráře na středečním jednání.

„Doporučení ke stahování výpo-

vědí zašleme kolegům do tří dnů,“
informovala včera Jana Vedralová,
místopředsedkyně Lékařského od-
borového klubu.

V Libereckém kraji byl nejvíc
ohrožený návrat gynekologů v Li-
berci. Zdravotní náměstek nemoc-
nice Martin Zítek několikrát opako-
val, že s nimi již nepočítá, protože
podle něj vzhledem k svým pří-
jmům neměli k výpovědi důvod.
Jenže celé vedení liberecké nemoc-
nice včetně Zítka ve středu nečeka-
ně odstoupilo a nemocnice gyne-
kologům otevřela cestu zpět.

„Vezmeme zpátky všechny léka-
ře, kteří stáhnou výpovědi. Tedy i
gynekology. Ta situace se musí ro-
zumně řešit,“ objasňuje mluvčí ne-
mocnice Alexandra Kittnerová.

Návrat lékařů do liberecké ne-
mocnice má však jeden háček. Ne-
musí se vrátit na původní funkce.

„Avizovali jsme, že pokud se jed-
nalo o lékaře v manažerských funk-
cích, nemůžou počítat s tím, že se
vrátí na svůj původní post. Tako-
vých případů ale není mnoho, jen
asi dva tři,“ poznamenává Kittne-
rová. » Pokračování na straně B2

LIBEREC (ad) Zaměstnanci policie
pracovali v domě bývalého ředitele
liberecké policie Miroslava Dvořáka
nebo jeho sestře přivezli pračku.
Tvrdí to obžaloba, včera k této části
spisu vypovídali před libereckým
okresním soudem svědci.

Pracovníci údržby policejního ře-
ditelství Vlk a Švec třeba v srpnu
2008 v domě tehdejšího ředitele
Dvořáka obkládali schody do skle-
pa. „Pracovali jsme tam dva dny,
vždy jsme jezdili zpět. Auto jsme
měli z autočety. Příkaz jsme dostali
od pana Zadražila (vedoucí hospo-
dářského oddělení, jeho přímý nadří-
zený, pozn. redakce). S obžalova-
ným jsme mluvili tam, čekal na nás,
ukázal nám to,“ vypověděl Jiří Švec.

Soudce citoval jeho výpověď z pří-
pravného řízení, podle které ne-
chtěl tehdejší ředitel, aby o práci
mluvili. „Zavolal nás a řekl, že kdy-
by se nás někdo ptal, ať řekneme, že
jsme nikde nebyli,“ citoval soudce.

Dispečer dopravy Vávra zase po-
psal, jak vezl sestře tehdejšího ředi-

tele pračku koupenou v Globusu.
„Přišel instalatér, odvezli jsme to do
České Lípy. Vynesli jsme ji nahoru,
instalatér ji zabudoval, starou jsme
naložili a odvezli zpět do Liberce,“
popsal Jiří Vávra.

„Nemohl jsem jim nic nařídit, ne-
řídil jsem ekonomické oddělení. Jen
jsem je požádal o laskavost,“ reago-
val už dříve Dvořák. Česká Lípa byla
po cestě do Ústí nad Labem, kde teh-
dy sídlilo vedení krajské policie. Poli-
cisté tam pravidelně jezdili.

Pracovník údržby, který dvakrát
pokládal u Dvořákových podlahu,
uvedl, že si netroufal práci odmít-
nout. I když jej přímo ředitel neoslo-
vil. „Odmítnout jsem se bál, pan
Dvořák byl nadřízený, mohl mě vy-
hodit z práce,“ citoval soudce jeho
dřívější vysvětlení.

Dvořák je obžalovaný z přijímání
úplatků, zneužívání pravomocí ve-
řejného činitele, zkreslování údajů
o stavu hospodaření či podvodu.
Největší trest – až osm let vězení –
hrozí za přijímání úplatků.

Sloužili zaměstnanci šéfovi policie?
Stíhanému exšéfovi policie obkládali zaměstnanci schody nebo jeho sestře přivezli pračku

Jízdní řády
MHD na internetu
Cestujete městskou dopravou
v Liberci, Jablonci, České Lípě či
Turnově? Jízdní řády MHD
najdete na liberec.idnes.cz

Výsledky potvrzují,
že náš velký tlak je
správný, a zloději
musí stále počítat s
tím, že tyto naše
zátahy mohou přijít
kdykoli.
Markus Ulbig
saský ministr vnitra

Liberecké nákupní centrum Géčko
a MF DNES vás zvou, vážení čtená-
ři, na speciální akci, která se v ob-
chodním domě uskuteční tuto so-
botu 19. února mezi 14. a 18. hodi-
nou.

V této době budou hostesky v
Géčku rozdávat aktuální vydání
MF DNES s regionální přílohou a
magazínem Víkend. Navíc se dozví-
te, jak si jednoduše zařídit předplat-
né MF DNES a ještě díky tomu
čtvrt roku zadarmo chodit plavat
nebo cvičit do libereckého bazénu.

LIBEREC (ČTK, lib) Česká republika
získala druhé zlato na evropském
olympijském festivalu mládeže v
Liberci. Snowboardistka Ester Le-
decká, dcera známého zpěváka
pop-music Janka Ledeckého, vče-
ra triumfovala v paralelním obřím
slalomu.

Svým zlatem navázala na stře-
deční vítězství patnáctiletého Pet-
ra Coufala v soutěži krasobruslařů.
V Liberci startovala Ledecká již v
třetí soutěži. V obřím slalomu v alp-
ském lyžování skončila osmatřicá-
tá, ve snowboardcrossu vyhrála
malé finále a byla pátá.

» Více o olympiádě čtěte
na stranách 4, 5 a 6

Lékaři stáhnou do tří dnů výpovědi
Nejvíce ohrožený byl návrat gynekologů do Liberce, teď s nimi nemocnice opět počítá

Janek Ledecký a jeho dcera Ester.

Exšéfovi liberecké policie
Miroslavu Dvořákovi hrozí až
osm let vězení. Foto: MF DNES

Dcera zpěváka
Ledeckého získala
v Liberci zlato

liberec.idnes.cz

ČTENÁŘ MF DNES fotí olympiáduČeši jsou opět za zloděje,
situace u hranic je vážná

Sobota v Géčku
s MF DNES
a bazénem


