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Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes jde o snímky ze závodů malých lyžařů v Lučanech nad Nisou na Jablonecku
Můstek v jizerskohorských Lučanech
prověřil kvality skokanských nadějí. Je
mezi nimi nový Jiří Raška?

Severská kombinace V Lučanech nad Nisou se uskutečnil
republikový klasifikační závod ve skoku na lyžích a severské
kombinaci žáků.
Foto: Tomáš Pečírka, mech.rajce.net
Na mladé závodníky bedlivě dohlíželi
jejich zkušení trenéři.
Se stopkami v rukou sledovali trenéři
mladé běžce na lyžích.

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.

Kdo nese odpovědnost
za chyby při MS?
V reakci na takto položenou otázku MF DNES z 18. ledna, je především nutné slovo chyby nahradit slovem tunel. Zcela evidentně je pak důležité zopakovat jména klíčových osob, které stály za
překvapivou a zcela nesmyslnou
výměnou zkušeného „tříletého“
předsedy organizačního výboru
mistrovství, Romana Kumpošta,
za naivní a organizačními schopnostmi nepolíbenou Kateřinu Neumannovou v červenci 2007. Což
naší zlaté Katce, dámě, proslulé
mnoha sportovními úspěchy na
mezinárodních kolbištích, nevyčítejme. Tento fakt konstatuji
jako záměr! Záměr, prosadit do
zodpovědné funkce v čele náročné a finančně složité sportovní
akce osobu, která se následně
nutně stane loutkou v rukou protřelého lobbisty a šíbra Josefa Jindry, jejího bývalého manažera, a
od chvíle jmenování paní Kateřiny hlavního a skutečného šéfa organizačního výboru. Klobouk
dolů před fenomenální sportovní kariérou K. Neumannové, ale
došlo vůbec někomu ze zodpovědných, že dotyčná nová předsedkyně OV nikdy fakticky neřídila ani přebor ve školní kuličkiádě?! Opět nevyčítejme, Kateřina
prostě na to během náročné
sportovní kariéry neměla a ani
nemohla mít čas! Zodpovědnost,
rozhodování, tlaky lobbistů, ve
Vesci nebude sníh, Bedřichov, lyžařský areál 450 m nad mořem,

výběr z dopisů, kráceno
jména. Kolikrát už tohle všechno
bylo prodiskutováno, popsáno,
mediálně propráno! No ovšem,
hlavně ta zapeklitá jména! Ta nejzodpovědnější! Dovolím si je znovu připomenout, nejlépe snad ve
vzestupné řadě. Tak tedy: Dana
Kuchtová (Jihočeská matka, bývalá ministryně MŠMT, odvolala
R.Kumpošta z funkce předsedy
OV), Jaroslav Soukup (její tehdejší náměstek a přítel, majitel mediální firmy), Josef Jindra (svitavský tělocvikář, posléze věhlasný
sportovní manažer s vynikajícími kontakty na politiky
KDU-ČSL, jeho kamarád), Marek
Dalík (poradce a alter-ego bývalého premiéra ČR Mirka Topolánka, jeho kamarád), Mirek Topolánek (premiér a předseda vlády
ČR 2006 - 2009). Na tomto místě,
pro zvlášť dychtivé po dalších informacích, je vhodné uvést odkaz na říjnové číslo časopisu Top
Sport z roku 2007! Zvláště pak připomínám úvodní barevnou fotografii k několikastránkovému
článku, zabývajícímu se kauzou
nedávno odvolaného R. Kumpošta. Je z květnového zasedání OV
MS na Krajském úřadě v Liberci.
V důvěrné shodě se zde prezentují Roman Kumpošt, Mirek Topolánek, Jiří Kittner. Za dva měsíce
bylo všechno jinak! No ovšem!
Na Jiřího Kittnera, bývalého dlouholetého libereckého primátora,
místopředsedu OV MS, bychom
málem zapomněli! Jeho role v neslavné kauze byla ovšem naprosto rozhodující! Byl to přece on, jehož hlas na památném červencovém zasedání OV v roce 2007 rozhodl o výměně na předsednickém postu (3 : 2 v neprospěch
R.Kumpošta)! Je třeba ještě něco
dodávat?! Snad málo: Kdo zaplatí
sekeru (dluhy) organizátorů ve
výši přes 100 milionů korun dodavatelům? Odpověď by měla
být jasná! Urychleně a bez vytáček by se měl v této záležitosti

pochlapit a zasáhnout stát a po
letech tak konečně ukončit tuto
nešťastnou kauzu. Na stát, a jedině na něj, by pak měly mířit případné žaloby tři roky neuspokojených věřitelů! Akce se přece jednoznačně konala ve státním zájmu (viz dlouholetá snaha organizátorů o uspořádání), ve „státním“ zájmu byla provedena výměna na předsednickém postu,
stát na organizaci akce uvolnil téměř miliardu korun! Tak na co
se, proboha, stát už tři roky vymlouvá?! Nakonec, 100 milionů,
vždyť to je přece ve srovnání s miliardami na církevní restituce
pouhý pakatýlek!
Libor Urban

I pankáči a úleťáci mají
právo na svou kulturu
Píši Vám názor na AION club v
Lomnici. Vaše otázka zněla, zda
by měly radnice podporovat
rockové kluby ve svých městech.
Pokud vycházím ze situace, že
skupina Beatles a další a další
skupiny začínaly právě v klubech
( po trénincích v garážích), pak
nám vychází, že kluby by fungovat měly. A s podporou měst, stejně tak jako divadelníci, sportovci
atd.. I pankáči, úleťáci, rokeři a
jiná „havěť“ má právo na minimálně stejnou podporu k životu
svému a svému druhu kultury.
Lomnice nad Popelkou nemá
žádnou vyloučenou lokalitu,
nemá velký počet lidí ohrožených chudobou ani bezdomovců. Ti, kteří potřebují podporu
musí do Liberce nebo Jablonce
n.N. Zatím nevznikl, nebo o
něm nevím, větší tlak na potřebu
občanské poradny, která by pomáhala lidem s exekucemi a dluhy. Popřípadě dojedou do Jičína.
A nebo se možná ohřejí v rokáči.
Lomnice nad Popelkou je v současné době klidným městečkem,
bez větších lidských problémů a

hromadných tragédií. (jako např.
po povodních celý druhý konec
kraje). Město by tudíž mělo mít
relativně dostatek času řešit zcela nekonfliktní problém „semeniště nepravostí a shromaždiště
takových těch lidí“.
Pan starosta se údajně opírá i o
názory Lomničáků. Kolika? A kterých? Co oni udělali pro Lomnici? Za daleko horší ve vztahu k
budování multikulturního prostředí měst považuji názory pana
V. Mastníka.
Jana Tunysová
narozená v Lomnici nad Popelkou
a bydlící zde celý život

Jak je to s lyžováním
v Plavech
Když už používáte pro jednostranně napsaný článek o stavu
lyžování v Plavech tak velký titulek a několikrát zdůrazňujete slovo „ostuda“, měli byste se informovat i na druhé straně, proč takový stav lyžování v Plavech nastal.
Pro Vaši informaci hlavní fakta:
1. Novými majiteli lyžařského
areálu resp. patrioti a nadšenci,
jak je nazýváte v článku, jsou ze
75 % majiteli všech pozemků, na
kterých byl vlek Sokolem Plavy
provozován. S těmito majiteli pozemků skončila desetiroční nájemní smlouva a jistě možná pochopíte, že na cizích pozemcích
neměl chuť Sokol Plavy investovat do zlepšení podmínek lyžování v Plavech. A nechat se v budoucnu vydírat majiteli pozemků..... Lyžařský vlek v Plavech fungoval vcelku obstojně prostřednictvím dobrovolníků z řad Sokola někdy do roku 2008, kdy současní majitelé začali kritizovat za
pomocí ještě některých přisluhovačů (a bohužel i s pomocí některých zastupitelů) s jasným záměrem vše, co v Sokole do té doby
fungovalo. Jedním ze zájmů této

skupiny byl i odkup vleku, tedy
spíše převzetí vleku, neboť ho
chtěli koupit v podstatě zadarmo... Tato atmosféra vedla k
tomu, že odstoupil prakticky celý
výbor TJ Sokol Plavy, který se po
řadu desítek let dobrovolně a
bezplatně staral o sportovní vyžití v Plavech (lyžování, sokolovna,
fotbal). A to byl konec obstojného lyžování v Plavech, neboť
nový výbor složený z mladší generace lidí, kteří mají své starosti
se svým zaměstnáním, na tuto
starší éru nenavázal. Jednání o
prodeji vleku se táhlo více jak
dva roky. Polovina času byla ztracena nedohodou o ceně mezi TJ
Sokol a novými majiteli a druhá
polovina času se ztratila díky rozporům ve společnosti SKI Plavy,
která je novým majitelem (několikerá výměna spolumajitelů společnosti, lichvářský požadavek
jednoho z členů společnosti za
pronájem pozemků atd.). K největší devastaci úrovně lyžování v
Plavech došlo v letech 2008 až
2011, kdy se odehrávalo to, co v
tomto bodě popisuji. Udělejte si
nyní obrázek, zda na vině je pouze je TJ Sokol, jak to ve vašem
článku vyznívá.
2. Patriotismus a nadšení - hodně k pousmání. Všichni 4 spolumajitelé bydlí v bezprostřední
blízkosti lyžařského areálu, z
toho 3 pochází z jedné rodiny,
které patřila i před prodejem většina pozemků lyžařského areálu.
Tito majitelé zde potvrzují BIO
Farmu a rodinný penzion. Je
tedy nasnadě, že jejich zájmem
je, aby lyžařský areál fungoval.
Jako kompenzaci za poskytnutí
pozemků obdržela ročně tato rodina 10 celoročních permanentek zdarma. Čtvrtým novým majitelem je člověk, který dlouhodobě přes zimu v areálu pracoval,
ne zcela zadarmo na rozdíl od jiných dobrovolníků z řad TJ So-

kol, kteří zde pracovali a sloužili
zadarmo.
3. Klesající zájem o lyžování v
Plavech - každý rozumný člověk,
který si umí pamatovat alespoň
20 let dozadu, ví, kolik nových lyžařských kapacit vyrostlo v nedalekém okolí od Plavů. Takže pokles zájmu o lyžování v Plavech
nesouvisí jen s úrovní zdejšího
areálu, ale s celkovým zázemím,
které mohl samotných lyžařský
areál, ale obec Plavy návštěvníkům poskytnout oproti jiným lokalitám.
Luboš Tomíček, Sokol Plavy

Co s krkonošskou
Labskou boudou?
Už mnohokrát jsme mohli číst a
nebo slyšet „zasvěcené“ rezolutní
a kategorické názory na novodobou Labskou „boudu“ v Krkonoších a připadají mi jako hašteření
dětiček na pískovišti, kde se jednomu z dětiček vlastní bábovička z
písku líbí a druhé dítě by tomu
prvnímu nejraději tu jeho bábovičku rozkoplo. Jsem jeden z těch návštěvníků Krkonoš, kdož na vlastní oči měl tu možnost shlédnout
objekt z dálky i z blízka - i zevnitř a pokud chci vyjádřit svůj dojem,
pak si jej přirovnávám ke sloganu:
„Z dálky jak ministr války, zblízka
jak když hrom ztříská!“ Ale musím
přeci jen dodat, už to tam stojí a
neboural bych to, protože si myslím - a mám na to svůj patent - že
by se ten objekt dal „zasypat“ šikovně tak, aby jeho monstróznost
byla potlačena. Tímto vcelku „jednoduchým“ řešením by se mnohá
odsuzovaná negativa odstranila a
bylo by po odsudcích - krajinný
vzhled by jistě získal. Pokud jde o
vlastní provoz, pan Holeček si jistě poradí a s ochranáři půjdou po
schůdné cestě ku prospěchu návštěvníků této části Krkonoš.
Petr Strnad

