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Odstrašující billboardy
kontra obličeje politiků
» 7 dní v Libereckém kraji Redaktor MF DNES

glosuje regionální události uplynulého týdne. Dnes o
jednom „nactiutrhačství“, o dopravní kampani
převzaté z Německa i o dopisech čtenářů.
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Takto vypadají plakáty dopravní
kampaně.
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vymýšlel, ale sáhl po vyzkoušené
celoplošné kampani v SRN. Ta
podle statistik dokázala za dva
roky svého působení snížit počet
nehod způsobených rychlostí o téměř deset procent. Uvidíme, jak se
kampani povede u nás. Věřím, že
dobře, i když červíček pochybností
ve mně hlodá. V Německu totiž
mohou být kolem dálnic billboardy jen s bezpečnostní tematikou,
žádné jiné. Proto bude u nás jejich
účinek značně oslaben, neb se budou prát o pozornost se smějícími
se obličeji (doufám, že pomalovanými tykadly) politiků. Krajské volby jsou totiž za dveřmi.
Protože se, milý čtenáři, málokdy
dozvíš něco z vnitřního chodu redakce, dovolím si dnes ukázat,
jaké milé dopisy a e-maily k nám
občas dorazí. Toto je reakce na

rozhovor s bývalým primátorem
Janem Korytářem, který se vrátil z
USA z protikorupčního školení:
„Tak jsem si Janinko Pšeničková,
přečetl dnešní rozhovor, od Honzíka Šebelky o cestě a dojmech, našeho božského spasitele, bolševického mužíka ze Čmeláka. Panejo,
to je najednou podnětů, nápadů a
novinek, z bojem proti neviditelné,ale určitě hmatatelné korupci
že? Koukám, že tento chytrolín, už
vyrostl s plenek fackovacího panáka a začne se chovat jako správný
chlap, za kterým jsou vidět výsledky, a ne jen žvanilský keci intriky
a pomluvy. Škoda, že si tohoto arogantního a neschopného intrikána tam nenechali, ale co, levicovích aktivistů a rypáků tam mají
taky habaděj. A ten manásek Baxa
v jeho rukách, ten se pěkně ztrapnil tou školácko-dětinskou kauzičkou proti Syneru. Myslím, že tvůj
nápad toho agenta provokatéra,
bys mohl vyzkoušet jako první ty,
abys dostal přes tu svou nevymáchanou držku, a neměl roupi ty
osle ze Změny. Že nic neumíš, jseš
levej jako šavle to ví každý, proto
sis s politiky udělal živnost kariéristy!!!“
Přetiskujeme s původním pravopisem. Napsali jsme autorovi
na jeho e-mail gustav.sevcech@seznam.cz, aby nám poslal telefonní
číslo, že bychom to s ním rádi probrali na pivu, případně s ním udělali zajímavý rozhovor. Co myslíte, že odpověděl? (es lavzoen)
Jan Šebelka
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Sdruženáři v Liberci

Nejlepší světoví sdruženáři
závodili v Liberci. Ve Vesci se
utkali na běžkách a na Ještědu
se skákalo.
Foto: Martin Kozák
http://mk.rajce.idnes.cz/

