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Kdo bude primátorem po Korytářovi
»

7 dní v Libereckém kraji Redaktor MF DNES
glosuje regionální události uplynulého týdne. Dnes
výhradně o různých podobách aktuálního politického
boje o moc nad Libercem.

D

ění kolem liberecké koalice nemá konce. V
úterý se sešlo asi tisíc
lidí na náměstí před libereckou radnicí, aby demonstrovali za zachování současné vlády a
zamezili návratu ODS do čela radnice. Den poté se uskutečnilo Veřejné slyšení ve velkém sále Lidových sadů, kde se chystalo vedení
města vysvětlit, co se na radnici
děje.
Velmi nehrdinsky se tam nedostavili představitelé opozice v koalici, kteří měli na stejnou hodinu
naplánované jiné akce. Člověk by
tomu i uvěřil, ale problém stojí úplně jinde. Na prioritách. Nejsem si
totiž jist, že beseda o městském architektovi, na níž nesměl náměstek Jiří Šolc chybět, byla v úterý důležitější než pět set lidí, kteří se v Lidových sadech sešli. (Tady si neodpustím poznámku na adresu některých kolegů novinářů. Nevěřil
jsem svým očím, když jsem si v
konkurenčních médiích druhý
den přečetl, že lidé neměli o veřejné slyšení zájem a nepřišli. Byl jich
totiž plný sál!).
Ve čtvrtek se poté konala beseda o korupci, kterou svolal do Fryčova knihkupectví filosof Jan Šolc.
Byl jsem zvědav, co se tam bude
povídat, ale nevydržel jsem tam
dlouho. Bývalý poradce prezidenta Havla a současný pedagog na liberecké Technické univerzitě pro-

hlásil, že je třeba v Liberci zamezit,
aby se ODS vrátila do vedení města. Že její doba už pominula. To
bylo v pořádku, co v pořádku nebylo, že vedle něj seděl jeho host náměstek Jiří Šolc, který již nejméně
dva měsíce jedná s ODS o svržení
Jana Korytáře. Sebral jsem se a šel,
což asi byla škoda, protože jsem
na vlastní uši neslyšel, jak se Jiří
Šolc na naléhání diváků přiznal, že
má v nové liberecké vládě nahradit ve funkci ekonomického náměstka Jaromíra Baxu. Čímž nepřímo přiznal, že karty už jsou dávno
rozdány (viz dále). Tohle všechno,
a dalších asi tak sto věcí, se v Liberci událo uplynulých sedm dní kolem rozpadu koalice a odvolání primátora. Příští týden tomu nebude
jinak. Přespříští jakbysmet.
Mimochodem, zajímá vás, kdo
bude stát v čele města poté, co
opozice a část koalice Jana Korytáře odvolá? Již v únoru bylo podle
mých informací domluveno toto
příští vedení města: menšinová vláda ČSSD, Liberec občanům, USZ
a Věci veřejné s tichou podporou
ODS. Primátorkou bude Martina
Rosenbergová (ČSSD), ekonomickým náměstkem Jiří Šolc (Lidé pro
Liberec), náměstkem pro technickou infrastrukturu zůstane Lukáš
Martin (ČSSD), pro školství, kulturu a sociální věci se rýsuje Jan Kamil Svoboda (KDU-ČSL) a Zuzanu

Demonstrace Jan Korytář (zcela vpravo) a jeho kolegové přihlíželi v úterý demonstraci na Benešově náměstí.
Kocumovou vystřídá Jiří Rutkovský (USZ). Netvrdím, že to tak nakonec bude, ale zaznamenal jsem
to pro historii, neb ona je matkou
moudrosti.
Dalo se to čekat, ale stejně mě to
překvapilo. Zelení v Libereckém
kraji chtějí ze strany vyloučit libereckého primátora Jana Korytáře
pro opakované poškozování dobrého jména strany. Korytář se toho

dopustil, když porušil jednací řád i
zákon obcích a nedovolil hlasovat
o svém odvolání. Usnesla se na
tom krajská rada, která chce návrh
co nejdříve předložit ústřední revizní komisi. Agentuře ČTK to
oznámil krajský předseda Aleš Hoření. Předseda strany Ondřej Liška
i Matěj Stropnický přitom primátorovi nedávno vyjádřili svou podporu, neb zřejmě chápou, že jediný
zelený primátor v celé České re-

publice je pořádný trumf v rukávu.
A co na to Korytář? Tady si dovolím si citovat z jeho Facebooku:
„Náš krajský předseda Aleš Hoření, pravicový živel a zastánce americké základny v Brdech, je jeliman
a říkám to i s vědomím, že můžu
být za tento výrok ze SZ vyloučen.
Nehodlám už ale ztrácet čas vnitrostranickými boji s podobnými „zelenými“, jako je pan Hoření, paní
Polívková či pan David Václavík,

Foto: Bořivoj Černý, MF DNES

díky nimž má SZ stále méně než
pět procent.“ Nevím, jestli jsem
Janu Korytářovi uveřejněným „jelimanem“ nenamazal ve Straně zelených schody, ale když mě se to slovo tak líbí!

Jan
Šebelka
redaktor MF DNES

„Demonstrace je účinnější než psaní e-mailů,“ říká lékař
» Pokračování ze strany B1
Pojďme od těch smutných vzpomínek do Liberce. Zajímalo by
mě, proč vy se jako člověk, který
nemá právo u nás volit, zajímáte
o politické dění v našem městě.
Já se o politiku zajímám delší
dobu a vidím, že jeden z největších problémů tady je korupce.
Ne jeden z největších, ale ten úplně největší. Politika je tady nečistá, i když k situaci u nás se to přirovnat nedá. Tady je přeci jen jiná
atmosféra. Když něco na veřejnosti řeknete, tak vás nikdo nezabije
ani nezmlátí.
Mluvit o korupci je hodně mód-

ní. Nicméně se to většinou odehrává v takových obecných rovinách. Nemůžete být konkrétnější?
Já tady vychovávám děti, platím
poctivě daně, ale často vidím, že ty
peníze skončí někde úplně jinde
než by měly. Ale to jsou moje,
nebo spíš naše peníze. Mám kamaráda doktora od nás, který žije ve
Finsku.
Říká, že devadesát procent Finů
by korupci okamžitě nahlásilo v
okamžiku, kdyby se o ní dozvědělo. Tam už se o tom učí ve školách.
Takže jeden z důvodů jsou mé
vlastní peníze, ale ten hlavní, že
mám s korupcí a malou mírou demokracie, což s tím souvisí, nega-

tivní zkušenost od nás z Kolumbie.

val, ale myslím, že ČSSD a Liberec
občanům byli do této koalice natlaViděl jsem vás na jedné protikočeni. Příliš se jim do ní nechtělo,
rupční debatě, kterou Změna pro
ale vzhledem k výsledkům voleb
Liberec uspořádala
jim nic jiného nezbypřed volbami v knihovlo.
ČSSD a Liberec
ně.
To byl zřejmě důobčanům byli do
Byl jsem na všech a tam
vod, proč se snažili
této koalice
jsem se seznámil s tím,
hned od počátku konatlačeni. To byl
co dělá Jan Korytář a lidé
alici nabourávat.
zřejmě důvod,
kolem něj. Od té doby
Odtud také zřejmě
proč se ji snažili
jeho kariéru sleduji.
pramení neochota
hned nabourávat.
se zabývat skutečnýZdá se, že politickou simi problémy Libertuaci v Liberci znáte dost podrobce.
ně. Kde vidíte ten největší proNemyslím, že by ten hlavní důvod
blém krize, která ve zdejší vládbyl ve špatné komunikaci, jak se
noucí koalici nastala?
ozývá z jedné strany. Podstata jsou
Za znalce bych se příliš nepovažolobbistické zájmy některých stran

Na Veřejném slyšení v Lidových
sadech primátor Korytář poněkud tlumil vášně a od dalších demonstrací zrazoval. Navrhoval
spíš klidnější formy protestů,
jako bombardování zastupitelů
e.maily, Facebookem. Vystoupil
jste a řekl, že je vám to málo.
Já nejsem žádný anarchista, ale demonstrovat před radnicí považuji
za jednu z vymožeností demokracie. Je to daleko účinnější než psát
někomu mejly. To je jedna věc, a
druhá, že někteří lidé, kteří se na
náměstí sešli, nemají k internetu
přístup, neumí s ním zacházet.

Myslíte, že se dá něco demonstracemi před radnicí změnit?
Myslím, že jo. Lidé, kteří ani nezačali plnit svoje předvolební sliby o
korupci, musí vědět, že venku stojí
tisíc lidí a chce se jich zeptat, proč
nepracují a jen se hádají. Musí vědět, že se něco děje, že jim stojíme
za zády.
Ostatně, kdybych tomu nevěřil,
tak bych to nedělal. Já jsem byl v
Kolumbii naposledy v pětadevadesátém roce, ale poté, co mi zabili
rodiče, mě tam už nic netáhne.
Doma jsem tady a udělám všechno proto, aby můj syn a dvě dcery
nemuseli nikam odtud utíkat jako
tenkrát já se sestrou z Bogoty.
Jan Šebelka

Zelení chtějí vyloučit Korytáře,
spor hasí šéf strany Liška

Studenti píší noviny

Konflikt generací
v Česku
Přístup mladých lidí ke starším se
rok co rok zhoršuje. Dříve byla úcta
ke starším vrstvám automatickou záležitostí. Vždy patřil nejstarší do
čela stáda. Mladí rádi získávali zkušenosti od člověka, který toho více
zažil. K takovému člověku se vždy
choval respekt.
Dnes se však doba mění a tento
postoj s ním. Dnešní rebelie nemá
ani zdaleka tak vhodné chování
jako tomu bylo dřív. Dnešní babičky
jsou už jen zdrojem peněz. Dědové
jsou jen pro smích za to, že neudrží
moč. Je to smutné, ale tato problematika nemá ani dobré vyhlídky do
budoucnosti. Domovy důchodců
jsou plné k prasknutí a nikdo se o seniory nechce starat. Jednoduše vidíme starce jako odpad. Pořád po nás
něco chtějí. Otevřít dveře, posekat
zahradu a spoustu dalších „zbytečných“ věcí. To, co dělají oni pro nás,
však nevidíme.
Snad jediné řešení, jak se tomuto
problému vyhnout do budoucnosti,
je vychovávat mládež tak, aby měla
úctu, respekt a pochopení se staršími lidmi a důchodci. Tato generace
si totiž nedokáže připustit, že na
tom bude jednou úplně stejně.
Štěpán Cvejn
SPŠSE a VOŠ, Liberec

či sdružení v koalici. To se nedá
přehlédnout.

Vaším objektivem
Městská rada v Železném
Brodě rozhodla o pokácení
červeného buku. Toto jsou
nejspíš poslední snímky
tohoto nádherného
stromu.
Foto: Věra Bartoňová
http://waverka.rajce.idnes.cz

LIBEREC (alh) Krajská rada Strany zelených v Libereckém kraji usiluje o
vyloučení libereckého primátora
Jana Korytáře ze strany. Argumentuje podobně jako Korytářovi bývalí
spojenci v koalici, kteří ho chtějí dostat z primátorské funkce. Spor
mezi libereckými zelenými se pokouší urovnat předseda strany Ondřej Liška.
Krajské vedení Strany zelených
poslalo návrh na Korytářovo vyloučení ústřední revizní komisi, která
by ho měla po posouzení předložit
republikové radě. Jako důvod krajská rada uvedla, že Korytář na magistrátu zaměstnává své známé, dostal se do střetu zájmů při hlasování
o schválení smlouvy pro občanské
sdružení Čmelák, špatně komunikuje s koaličními partnery a porušil
práva zastupitelů na posledním jednání zastupitelstva města.
Tedy ty samé věci, kterými argumentují Korytářovi bývalí koaliční
partneři. O tom, že za návrhem na
Korytářovo odvolání může být i
něco jiného, svědčí nejlépe fakt, že
novinářům přišlo usnesení pokoutně z neznámého mailu. „Můžu potvrdit, že to usnesení je skutečné.
Mělo zůstat uvnitř strany. Nevím,
kdo ho poslal, ale uniklo všechno,
co mohlo,“ řekl předseda krajské

rady Aleš Hoření. Jan Korytář nechtěl návrh na své vyloučení příliš
komentovat. „Projevují se v tom vnitrostranické půtky i zájmy mimo zelené,“ řekl.
Předsednictvo Strany zelených totiž ve středu oficiálně podpořilo Korytářovo volební uskupení Změna
pro Liberec a vyzvalo bývalé členy liberecké koalice, aby usilovali o spolupráci při vedení města.
Za výraz sporů uvnitř liberecké organizace považuje návrh na Korytářovo vyloučení i předseda zelených
Ondřej Liška. „Určitě se na Liberecko vypravím a pokusím se je přesvědčit, že Strana zelených má budoucnost, jen pokud potáhneme za
jeden provaz,“ poznamenal Liška.
Napětí v liberecké Straně zelených vládne nejméně od krajských
voleb. Zjednodušeně ho lze popsat
jako spor pravicovějších bursíkovců
s levicovějšími příznivci Dany Kuchtové, vyloučené kritičky tehdejšího
předsedy Martina Bursíka.
Korytář patřil ke druhé skupině
už v dobách, kdy Strana zelených
pod Bursíkovým vedením působila
jednotně. Příznačné je, že jako mluvčího magistrátu nyní zaměstnal dalšího vyloučeného stranického rebela z tábora Dany Kuchtové Martina
Čáslavku.

