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M
inulý týden rozvířily
mediální prostor dvě
tragikomické zprávy.
Umělec Roman Týc

si šel sednout do kriminálu za to,
že před několik lety vyměnil svítící
panáčky na semaforech pro chod-
ce veselými obrázky čůrajících po-
stav, a stejný trest čeká pravděpo-
dobně dalšího Romana, tentokrát
Smetanu, řidiče městských auto-
busů v Ostravě. Ten zas v minulé
volební kampani přimaloval politi-
kům na plakáty a billboardy tyka-
dla. Taková neškodná
sranda a paní soudky-
ně Langerová, manžel-
ka bývalého ministra
ODS Ivana, odsoudila
řidiče k trestu natvrdo.
A co to má společného
s Libereckým krajem,
jak stojí v záhlaví této
rubriky? Příbuznost. Chtěl jsem
ukázat, že Liberec není v tomto
směru nějaká zapšoukaná díra, v
níž se nic neděje. Loni totiž samo-
soudce zdejšího soudu odsoudil
pana Š. za větu, kterou pronesl v
rozhovoru se mnou. Ten rozhovor
se týkal toho, že jeden jeho dlouho-
letý kamarád ze stejné strany pod-
razil po komunálních volbách do-
mluvenou koalici ve Vratislavicích

nad Nisou. Ta věta zněla přibližně
takto: „Slyšel jsem, že to pan J. neu-
dělal zadarmo.“ Tečka. Za to do-
stal „nactiutrhač“ podmínku tři
měsíce s odkladem na delší dobu.
Jaké z toho plyne ponaučení? Ne-
vyměňuj sklíčka na semaforech,
nemaluj tykadla politikům, ani
Langerům, a drž hubu a krok.

Není časté, že bych na tomto mís-
tě něco chválil. Není to proto, že
jsem od narození kverulant či ška-
rohlíd, spíš mě ubíjí, že každá věc,

která se zezačátku zdá
nadějná, zanedlouho
sklouzne do průměru,
nebo ještě níž. To je
třeba případ projedná-
vání územního plánu
v Liberci. Dobrý ná-
pad, zdánlivě vrchol-
ně demokratický, se

později přeměnil na vějičku, s níž
vedení liberecké radnice omámilo
obyvatele míst, kde by měly stát v
budoucnosti nové fabriky. Zpět k
pochvale. Liberecký kraj spustil
od 1. března bezpečnostní kam-
paň Uber plyn!, která by měla za-
bránit zvyšujícímu se počtu smrtel-
ných dopravních nehod. Chvály-
hodné na tom je, že odbor dopra-
vy Libereckého kraje nic draze ne-

vymýšlel, ale sáhl po vyzkoušené
celoplošné kampani v SRN. Ta
podle statistik dokázala za dva
roky svého působení snížit počet
nehod způsobených rychlostí o té-
měř 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 billboar-
dy jen s bezpečnostní tematikou,
žádné jiné. Proto bude u nás jejich
účinek značně oslaben, neb se bu-
dou prát o pozornost se smějícími
se obličeji (doufám, že pomalova-
nými tykadly) politiků. Krajské vol-
by jsou totiž za dveřmi.

Protože se, milý čtenáři, málokdy
dozvíš něco z vnitřního chodu re-
dakce, 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 Honzí-
ka Šebelky o cestě a dojmech, na-
šeho božského spasitele, bolševic-
kého mužíka ze Čmeláka. Panejo,
to je najednou podnětů, nápadů a
novinek, z bojem proti neviditel-
né,ale určitě hmatatelné korupci
že? Koukám, že tento chytrolín, už
vyrostl s plenek fackovacího paná-
ka a začne se chovat jako správný
chlap, za kterým jsou vidět výsled-
ky, a ne jen žvanilský keci intriky
a pomluvy. Škoda, že si tohoto aro-
gantního a neschopného intriká-
na tam nenechali, ale co, levico-
vích aktivistů a rypáků tam mají
taky habaděj. A ten manásek Baxa
v jeho rukách, ten se pěkně ztrap-
nil tou školácko-dětinskou kauzič-
kou proti Syneru. Myslím, že tvůj
nápad toho agenta provokatéra,
bys mohl vyzkoušet jako první ty,
abys dostal přes tu svou nevymá-
chanou držku, a neměl roupi ty
osle ze Změny. Že nic neumíš, jseš
levej jako šavle to ví každý, proto
sis s politiky udělal živnost karié-
risty!!!“

Přetiskujeme s původním pra-
vopisem. Napsali jsme autorovi
na jeho e-mail gustav.sevcech@se-
znam.cz, aby nám poslal telefonní
číslo, že bychom to s ním rádi pro-
brali na pivu, případně s ním udě-
lali zajímavý rozhovor. Co myslí-
te, že odpověděl? (es lavzoen)

Jan Šebelka

Sdruženáři v Liberci
Nejlepší světoví sdruženáři
závodili v Liberci. Ve Vesci se
utkali na běžkách a na Ještědu
se skákalo.
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» 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.

Chvályhodné je, že
odbor dopravy
Libereckého kraje
nic draze
nevymýšlel, ale
sáhl po vyzkoušené
německé kampani.

Takto vypadají plakáty dopravní
kampaně. Repro: MF DNES
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Odstrašující billboardy
kontra obličeje politiků

Vaším objektivem Čtenářské fotografie z rajce.idnes.cz


