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Historic Liberec 2012 Dva měsíce po soutěži Historic
Kokořínsko 2012 se sjely veterány do Liberce na další díl
Seriálu Historic 2012.

4 x foto: Renata Vítková, http://rencafotky2.rajce.idnes.cz

Nashledanou v Brodě Poslední soutěž
Seriálu Historic 2012 se pod názvem

Historic Jizera 2012 pojede v polovině
září v Železném Brodu. Tam také

vyhodnotí tři nejlepší posádky seriálu.

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.

Konec Korytáře uškodil
celé republice
K vaší otázce „Pomohl Liberci od-
chod Korytáře, nebo naopak měs-
tu uškodil?“ z MF DNES ze 16. 4.
uvádím: Odchod Korytáře uškodil
nejen městu, ale celé ČR. Není
podstatné, jestli se s někým zamkl
nebo nezamkl, ani to, jestli s něja-
kou paní (dnes primátorkou) ko-
munikoval, nebo nekomunikoval.
To skutečně podstatné je, že ve
městě začal nastolovat „režim“
transparentnosti, zamezení korup-
ce a klientelismu, úsporných opat-
ření atd. A mimochodem, byl to
asi první primátor v novodobé his-
torii Liberce, který po volbách za-
čal dělat všechno to, co slíbil před
volbami.
Oldřich Čepelka
Hodkovice n. M.

Liberec prochází
devastací. Morální
Vaše otázka „Pomohl Liberci od-
chod Korytáře, nebo naopak měs-
tu uškodil?“ mne vrátila zpět do
minulého týdne, kdy MF DNES
uveřejnila váš rozhovor s paní pri-
mátorkou. Při čtení tohoto článku
jsem si říkal proč mámoje město
tohoto zástupce, co bylo za tento
rok nového vládnutí docíleno. Vý-
sledky jsou bohužel žalostné, měs-
to upadá, politická kultura je obra-
zem jednání špiček stran, jak zde
ve městě, tak i na celostátní úrov-
ni. Blíží se krajské volby a naši „po-
vedení“ zástupci již obyvatelstvu

zdůrazňují svoje úspěchy viz. No-
viny Libereckého kraje. Proč o
tom píši? Proto, že náš kraj je po-
měrně malý a „schopných“ je
málo, a tak působí na více židlích,
a to nejen na kraji, ale i na městě,
a aby stačili na svoji namáhavou
práci si vypomohou sem tam něja-
kou starou nahrávkou rozhovorů
bývalého primátora, sem tam se
zdůrazňuje bývalá špatná komuni-
kace. Je to opravdu žalostné. Rok
od převratu a výhledy města jsou
velmi matné. Obyvatelé města
jsou již z těchto hrátek unaveni, a
tak mlčky přihlížejí jak se město
devastuje, ne fyzicky, ale morálně.
Lze si jen přát, aby další volby, kte-
ré nás čekají tento způsob vládnu-
tí dovedly rozpoznat a v tomto
mám trochu obavy, že opět zvítězí
v myšlení voličů „30 Kč“ nějaký do-
platek. J. Kratzert, Liberec

Korytář na nikoho špínu
nesbíral
Když jsem si o víkendu koupil so-
botní vydání liberecké MF DNES a
posléze ho otevřel, zůstal jsem
stát jako opařený. Důvodem byl
rozhovor Jana Šebelky s liberec-
kou primátorkou Martinou Rosen-
bergovou (ČSSD). Nevím, jestli
tato první dáma liberecké politiky
spoléhá na to, že rok je dlouhá
doba a lidská paměť je krátká,
nebo rozhovor prostě dostala „be-
felem ze shora“ (třeba poté, co to
začíná vypadat, že liberecká ČSSD
možná nevoní už ani odborům a
o tom, kdo skutečně ovládá zdejší
sociální demokraty netřeba se ro-
zepisovat), ale ta míra lží a překru-
cování skutečnosti mě opravdu vy-
razila dech. Zvláště, když se vyjád-
ření primátorky týká rok starých
záležitostí, kterých jsem byl částeč-
ně přítomen. Pominu trapná tvrze-
ní paní primátorky o tom, že na
radnici neexistuje opozičně smluv-
ní velká tichá koalice. Těmto pro-
klamacím v Liberci už nevěří snad

ani malé děti. Čemu jsem ale ne-
mohl uvěřit, byly výroky paní pri-
mátorky o tom, že za krátkého pů-
sobení Jana Korytáře na radnici
(kterého ona sama svými teatrální-
mi výstupy zejména v televizi fir-
my Syner - na Genus TV, pomáha-
la sesadit - a sebe tak dosadit)
byly „zametány stopy poMS světa
v lyžování 2009“ a „jenom se sbíra-
la špína“. Jelikož jsem v té době
byl na radnici zaměstnaný právě
pro objasnění některých kauz, a
zejména tunelování městského
majetku během příprav naMS v ly-
žování, nemohu si k tvrzením
paní primátorky odpustit pár po-
známek.
Milá paní primátorko, během
těch několika málo týdnů, než jste
na radnici přivedli normalizační
klid skrze tichou opoziční smlou-
vu s ODS, se podařilo zpodklado-
vat další materiály ohledně MS v
lyžování takovým způsobem, že v
září byli protikorupční policií obvi-
něni čelní představitelé a podni-
kavci z liberecké ODS, která celý
šampionát vymyslela a zrežírova-
la. Kde jsou po roce výsledky Vaše-
ho protikorupčního snažení, pro-
sím? A myslím tím skutečně kon-
krétní výsledky, ne bezduché obec-
né fráze nebo slavnostní vyhlašo-
vání zásad výběrových řízení, kte-
ré pak sami obcházíte…
Nikdo také účelově na nikoho žád-
nou „špínu“ nesbíral, paní primá-
torko. To je jen vaše paranoia.
Druhá věc je, že se primátor Kory-
tář rozhodl nedělat žádné tlusté
čáry za minulostí a chtěl spoustu
věcí, které městskou kasu přivedly
tam, kde je, vyšetřit. Jsem přesvěd-
čen, že Vám (jako nynější velké ti-
ché koalici) to vadilo. Když už si
to sdružení lidí a podnikavců, kte-
ré reprezentujete, paní primátor-
ko, musí hrát pod taktovkou Vaše-
ho krajského šéfa a europoslance
Roberta Duška na představitele so-
ciálně demokratických myšlenek
a idejí (nemyslím teď řadové čle-

ny liberecké ČSSD, ale její čelné
představitele!), tak alespoň nelže-
te o konkrétních věcech. Budu
Vám za to velmi vděčný. A mys-
lím, že nebudu sám.
Jaroslav Tauchman, www.nasliberec.cz

Finanční výsměch, aneb
z cizího krev neteče
A je to opět tady a dalo se to čekat.
Jde o pokračování kauzy sklář-
ských škol. Již víme, že minister-
stvo školství sklářskou školu v Ka-
menickém Šenově nepřevezme.
Dle jeho uvážení vznikla myšlen-
ka, ponechat v Libereckém kraji
tři sklářské školy, a to v Železném
Brodě, Novém Boru a Kamenic-
kém Šenově s tím, že na provoz
škol poskytne finanční částku
4.800.000,- Kč. Pevně věřím, že
kdyby rozdělovalo finance minis-
terstvo, bylo by to spravedlivé v
rámci potřeb jednotlivých škol.
Ovšem když rozděloval kraj, je to
úplně jinak! Někteří „příznivci“
školy v Novém Boru ještě nestrávi-
li to, že naše škola nebyla zrušena
a tak se pod zástěrkou rady kraje
rozdělovalo a přidělovalo, opět ne-
hledě na počty studentů, kteří se
na školy hlásí. Neznám počty stu-
dentů, kteří se hlásí na ony dvě
školy, ale znám počet uchazečů o
SUPŠS v Kamenickém Šenově, kte-
rých je 27! Toto úžasné číslo hovo-
ří za vše. Ale není to tak dlouho,
co pan Cikl uvedl v tisku, že v Ka-
menickém Šenově nejde tak o po-
čty studentů, jako o údržbu školy.
Najednou! Jak falešné a zavádějí-
cí. Na základě všech skutečností a
„potřeb“ byly shora uvedené fi-
nance rozděleny následovně.
SUPŠS Kamenický Šenov
800.000,- Kč, SUPŠS Železný Brod
1.800.000,- Kč. Střední škola v No-
vém Boru 2.200.000,- Kč! Ne, váže-
ní čtenáři, to není chyba tisku, to
je skutečnost. Je to výsměch naší
škole. Věřím však, že pan Janák se
lví vytrvalostí a statečností a se

svým kolektivem ustojí i tuto ne-
horáznost a bude bojovat o zá-
chranu školy dál.
Marie Kučerová
Kamenický Šenov

Podvodní fotografie
v Liberci
V libereckém Domě kultury proběh-
lo slavnostní zahájení vernisáže
podvodního fotografa Tomáše Ko-
touče. Tomáš Kotouč je nepřehléd-
nutelnou osobností v mezi českými
podvodními fotografy, a to nejen
svou postavou. Tomáš si to zařídil
ve svém životě moc hezky, možná
to je i sen každého z vás. Cestuje po
světě s partou lidí, potápí se a foto-
grafuje. Je to tedy zejména fotograf,
cestovatel a potápěč, resp. instruk-
tor potápění, který má na svém kon-
tě více než 1000 ponorů. Se svým
klubem s výstižným názvem TÉ-
THYS, jak se dříve nazýval původní
praoceán, cestuje během roku na
velmi vzdálená místa naší planety.
Je jeden z mála, pokud ne jediný,
kdo se jezdí potápět na samé třeš-
ničkové lokality, jako je Francouz-
ské Polynésie, Tongo, Mexiko,
Nový Zéland, Austrálie, Bahamy,
Azory, Andamanské ostrovy, Bor-
neo, Kostarika a Kokosový ostrov,
Galapágy, Komodo, Jihoafrická re-
publika, Kuba, Nikaragua, Panama,
Papua Nová Guinea, souostroví
Raja Ampat, Šalamounovy ostrovy,
Mozambik, Malpelo nebo Palau, ze
kterého se zrovna vrátil… Na Palau
se mu podařil životní fotografický
záběr manty. Tomáš je i přízniv-
cem a fandou žraloků, má svou we-
bovou stránku žraloci.cz, kde se za-
znamenávají data i fotografie spat-
řených žraloků na různých lokali-
tách světa. Žraloci totiž pro velký
lov kvůli ploutvím rychle ubývají.
Nyní mají všichni možnost a příleži-
tost vidět jeho dílo ve velkém formá-
tu v 1. patře Domu kultury v Liber-
ci. Jan Piňko

Dům kultury Liberec

Boj o sekundy Nerozhodovala rychlost,
ale rozdíl časů mezi prvním a druhým
projetím každého úseku. Bojovalo se o
každou desetinku sekundy. Rozdíl větší
než jedna sekunda odsouval soutěžící
posádku ke konci výsledkové listiny.

Fórum čtenářů

5 etap Všech 28 posádek čekalo během dvou dní pět
etap s osmi měřenými úseky.

Blýskání a cvakání fotoaparátů. Ka-
meramané a redaktoři tlačící se
nejblíže ke dveřím, ze kterých v ná-
sledujících vteřinách vyjde nový
člověk reprezentující náš stát,
malý plácek na obrovské mapě -
přímo v srdci Evropy. Další osoba,
která se zapíše do dějin.
V tomtomomentě si člověk začí-

ná pokládat otázky. Koho lid zvo-
lil? Kdo se chopí tíhy otěží?
Povede lid k nebeským výši-

nám? Bude to dobrý člověk? Nebu-
deme se za něj stydět?
Co máme od něj očekávat?

Nebo raději neočekávat mnoho?
Nikdy nevíme, co od nového ne-

známého člověka čekat. Vždyť kaž-
dý prezident vypadá tak... tak re-
prezentativně. Slušivý černý ob-
lek. Kravata ve stříbrné, modré a
červené kombinaci.

Mávat do objektivů
Naleštěné boty, ne však moc, aby
neodradil i dělnickou třídu. Jaký
výraz byměl správně nasadit? Nej-
lépe asi spokojený. Klidný výraz s
neznatelným úsměvem. Hlavně
nezapomenout na jednu velice dů-
ležitou věc! Úsměv a mávat do ob-
jektivů!
Být prezidentem není lehké.

Cesta nahoru je trnitá a zůstat na
vrcholu, který si musí člověk za-
sloužit, trnitější. Nikdo naštěstí ne-
říkal, že je to lehké.
Upřímně doufám, že bude

správně zvoleno. Věřím, že nastá-
vající hlava státu bude taková, jaká
by měla být.
Konkrétní vlastnosti, myslím,

nejsou třeba jmenovat. Však každý
máme jiné představy. Je jedna věc,
na které se asi hodně lidí shodne.
Tou je, že každá představa touží
po tom, abychom zůstali v bezpečí
a míru.

Nikol Balabanova
Střední škola tvorby a designu

nábytku s.r.o.
Liberec

výběr z dopisů, kráceno Studenti píší noviny
Nový neznámý

Vaším objektivem MF DNES přináší snímky čtenářů z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes jde o záběry ze soutěže historických vozidel v jízdě pravidelnosti, která se konala v Liberci - Vratislavicích nad Nisou.


