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Fórum čtenářů
Čtenáři MF DNES reagují na článek o
(ne)využívání sportovišť, která v
Liberci zůstala po lyžařském
mistrovství světa v roce 2009.

Stopy ve Vesci bohužel
lidé využít nemohou
Pravdou je, že Vesec navštěvují
prakticky stejní lidé, kteří sem chodili před MS, pejskaři, rodiny z blízkého okolí. Dost bylo napsáno o
smyslu výstavby tohoto areálu, ale
když areál máme proč jej nevyužít.
Chápu, že umělé zasněžování pro
hrstku lyžařů ekonomické není. V
Liberci máme přes měsíc dostatek
sněhu, přesto však tratě ve Vesci
upravené nejsou. Přitom ještě minulý týden byly vidět zásahy rolby.
Pokud není společnost Sportovní
areál Ještěd schopná i přes výborné
klimatické podmínky upravit tratě
pro lyžování, těžko Liberečané změní postoj k tomuto areálu a budou
mít zájem areál navštívit. Pokud
bude současný správce dbát o areál
jako doposud, je lepší už více neinvestovat další prostředky, nebo se

výběr z dopisů
vážně zamyslet nad svěřením areálu jiné firmě.
M. Hošek

Zvítězil čistě investiční
pohled na věc

MS očima Němce:
Unglaublich

MS 2009 bylo během přípravy prezentováno jako akce, do které se
vyplatí investovat, protože udělá
Liberci a celému regionu reklamu.
Nyní se již k MS 2009 nehlásí ani
nikdo z jejích propagátorů a už vůbec ne ti, kteří se během ní tak
rádi ukazovali v televizních kamerách. A konečným výsledkem je
ostuda. Soudní líčení ve věci rekonstrukce harcovských kolejí, dodavatelé, kteří nikdy nedostali zaplaceno, a také jen málo využitý
areál ve Vesci. MS 2009 je proto z
dnešního pohledu ukázkou toho,
jak by podobné sportovní akce neměly být připravovány. Místo diskuse o dlouhodobém využití sportovišť ještě v době přípravy mistrovství zvítězil čistě investiční pohled na věc a zájmy, které neměly
se sportem mnoho společného. Argumenty odpůrců, že za stovky milionů korun vznikne areál bez využití, se nyní ukazují jako pravdivé.
A budoucnost areálu ve Vesci?
Tady zůstává černý Petr Liberci, Liberecký kraj jako spolupořadatel
MS nyní finančně podporuje skokanský areál v Harrachově a jablonecké Břízky. Ale jedno pozitivum
tady je, výsledek MS 2009 znamenal konec šíleného nápadu s kandidaturou Prahy na pořádání
olympijských her. To by byl průšvih několikanásobně většího rozměru, který by stejně jako liberecký šampionát zaplatili daňoví poplatníci.
Martin Půta

MS město zviditelnilo, bohužel v
tom negativním světle a to velmi
ostudně a jako v ostatních případech demokraticky podvodně prováděných finančních transakcí českých manažerů, s podporou tzv. politiků volených naivním lidem naší
země, se postihu a ani poukázání
na viníky nedočkáme. Můj přítel z
Německa se již v době příprav nachápavě dotazoval, jaké že problémy a především jak je možné, že
vznikají, následně nechápal, proč
se Kateřina Neumannová uvolila
dát své světoznámé jméno do kolotoče intrik libereckých, všeobecně
známých, dobře prosperujících firem, zastoupených ochotnými zastupiteli a někdejším primátorem.
Později můj přítel řekl pouze: Unglaublich, aber bei euch möglich.
Tak to je vizitka pro vstup nějaké
EU.
Milan Hofman

Když o sportu rozhodují
nesportovci
Prezidentka Kateřina Neumannová se stala symbolem mistrovství, s
jehož následky se Liberec vypořádává dodnes.
Foto: MF DNES

Jak vnímám MS v Liberci? Jako jeden z mnoha podvodů libereckých zastupitelů, byli jediní kdo
tomu mohl udělat přítrž.

Názor čtenáře Apel stavební firmy na rektora univerzity je oprávněný

I Syner má právo na obranu
Michal Hron

K

dokoliv dojde k závěru, že
jeho jméno je poškozováno, se může domáhat nápravy všemi prostředky, které nejsou v rozporu s právem.
Jestliže se jednatelé Syneru domnívají, že Jaromír Baxa poškodil ve své odborné práci vytvořené v rámci svého působení na
Universitě Karlově jméno jejich
společnosti, mají nejen plné právo, nýbrž i zákonnou povinnost,
domáhat se nápravy u rektora
nebo jiného univerzitního orgánu.
Je to stejné, jako by student
práv ve své odborné práci o právní problematice sousedských
vztahů napsal, že v jednom konkrétním občanském sporu se

choval pan Omáčka nemravně.
Jistě by nikdo panu Omáčkovi
nezazlíval, že napíše na univerzitu, aby si zjednala nápravu.
S jistým znepokojením sleduji
rozporuplné „hrdinné“ jednání
Jaromíra Baxy (potažmo dalších
libereckých zastupitelů za Změnu pro Liberec).
Na jednu stranu musím uznat
jeho snahu zjišťovat nevýhodnost smluv uzavřených mezi
městem a soukromými subjekty.
Výsledkem jeho úsilí jsou zpravidla dva závěry: zaprvé smlouva
je nevýhodná a zadruhé smlouva
se musí změnit, ne-li zrušit.
Ke změně či ukončení smlouvy je však třeba získat souhlas
druhé strany. Proto na druhou
stranu považuji za sporné a s úlohou zastupitele dokonce nesluči-

telné, aby byl smluvní partner
města jakkoliv veřejně hodnocen
nebo i kritizován.
Jak chce Jaromír Baxa po kampani např. vůči společnosti Eltodo do té firmy dojít a požádat o
snížení řádně nasmlouvané ceny
nebo doby trvání kontraktu. Patří k dobré demokratické tradici,
že vůči třetím stranám vystupuje
opozice i koalice ve shodě.
To samozřejmě neplatí o hodnocení případné nevýhodnosti
nějaké smlouvy. Zde je koaličně
opoziční hodnocení všech podmínek smlouvy i v průběhu jejího trvání legitimní.
Předmětem hodnocení však
musí být vždy jen ony podmínky, nikoliv smluvní strana, třeba i
nevinným tvrzením, že na městu
příliš vydělává.

Šampionát sice Liberec zviditelnil, ale rozhodně to nebylo úměrné ceně. Bohužel po skončení
šampionátu nám Liberečanům,
ale ani návštěvníkům Liberce nezbylo nic, co je využitelné pro volný čas a aktivní odpočinek, pár
km asfaltových silniček není
vhodných ani pro maminky s kočárky protože by se udřely. Opět
to dokazuje, že o sportovištích
rozhodují z velké části obézní nikdy nesportující zastupitelé, kteří
sport sledují pouze zadarmo z
VIP křesílek, případně přijdou v
doprovodu rodinných příslušníků na některé akce předat ceny
nebo je odstartovat, aby se zviditelnili.
Ani přes moji optimistickou povahu nevěřím v potrestání viníků. V
naší zemi je praxe viníka odměnit vyšším postem nebo funkcí.
Nikdo nemá za nic zodpovědnost
a odvolávat se nato, že jsem vedení šampionátu převzal v polovině
příprav, je zcela scestné.
Jsem rodilý Liberečák, aktivní
sportovec a podnikatel a za každé chybné rozhodnutí musím
okamžitě zaplatit a nikdy jsem
nedostal nic zadarmo. Nejsem
členem žádné strany.
Oldřich Doležal
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Závěje v Harrachově

Hromady sněhu mezi domy v
Harrachově nyní místy dosahují
až třímetrové výšky. Radost
mohou mít lyžaři, podmínky jsou
pro ně stále ideální.
Foto: Jaroslava Beldová

Vesec v létě využívám
Mám připomínku k vašemu článku o areálu Vesec. Nevím, zda jste
tam někdy v letní sezoně byl, ale
silnice s asfaltovým povrchem
jsou pro in-line sjízdné všechny, a
já je pravidelně a rád využívám.
Okruh mezi areálem a parkovištěm je dle mého názoru sjízdný,
kromě začátečníků, pro všechny.
Otázkou je jakou kvantitativní
hodnotu si představujete pod slovem „zlomek“ vy a jakou ostatní.
Petr Novotný

Muzeum tramvají je přepych

Diskuse MF DNES Co by mělo vzniknout na místě chátrajícího libereckého výstaviště?
Čtenáři MF DNES reagují na
článek o plánech na využití
prostorů libereckého
výstaviště, kde by mělo být i
muzeum tramvají, ale padají
také například úvahy o
stavbě bytů.
Existují potřebnější věci než
muzeum tramvají či byty
Muzeum tramvají mi od začátku
nepřišlo jako něco, bez čeho lidé v
Liberci nemohou žít.
O to více mě ale překvapila myšlenka na stavbu bytových domů.
Proč stavět soukromé bytové
domy na městských pozemcích?
V článku bylo zmíněno, že areál
výstaviště má výbornou polohu v
centru města. A co si na místě chátrajícího areálu umím představit, je

například Dům dětí a mládeže.
Je to u tramvaje, takže děti z celého města by mohly za kroužky
pohodlně dojíždět, jako nyní do
Větrníku.
Je prima, jak se ve Větrníku starají o volný čas dětí, ale dle mého
názoru by si děti tolik let po revoluci zasloužily novější, čistější, modernější, zateplenější prostor pro
trávení volného času.
Třeba velkou tělocvičnu si musí
na kroužky pronajímat na druhém
konci města, o horolezecké stěně
nemluvě. To byl jen příklad, co by
se s areálem dalo dělat na základě
toho, že mám malé děti.
Vymyslet by se samozřejmě
daly i další způsoby, jak areál využít, které by přispěly k lepšímu životu Liberečanů lépe, než muzeum tramvají či dokonce soukromé
byty.
Lenka Strýčková

Osmdesát milionů na muzeum
je přepych
Mám kamaráda, jehož syn miluje
odmalička tramvaje, chodil i do Bovera klubu a přesto nestuduje technický obor, jelikož mu technické
předměty i přes technický zájem,
moc nejdou.
Tolik k proklamované podpoře
technického vzdělávání mládeže
pomocí muzea tramvají. Ve chvíli,
kdy nejsou peníze na opravu stávajících tělocvičen, kde dětem padá
na hlavu omítka, mi připadá 80 milionů na dotované muzeum skutečný přepych.
Zvláště pak v luxusní čtvrti Lidové sady, které by oživení ve formě
nových bytů slušelo mnohem
lépe. Protože v této čtvrti bydlím,
přeju luxus krátké pěší chůze do
centra i do Jizerek také dalším spoluobčanům!
Halina Doležalová

