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Fórum čtenářů

výběr z dopisů, kráceno

Zbouraný obchoďák Zdemolovaný Hubáčkův obchodní dům Ještěd.
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.

Ještěd mu zbourali, teď
ho budou uctívat?
Je tragikomické, že město Liberec
nejprve srovná se zemí dílo významného architekta Hubáčka, a
posléze po něm chce pojmenovat
ulici (autorka reaguje na článek o
úvahách libereckého magistrátu na
pojmenování některých ulic po význačných osobnostech města pozn. red.). Zbourání OD Ještěd,
toho vlídného chrámu konzumu s
duší bylo projevem neúcty k člověku, který naše krajské město tolik
proslavil. Genius loci středu Liberce pomalu a nenávratně mizí a pojmenování ulice po panu architektu Hubáčkovi je to nejmenší, čím
mu může město projevit oprávněný vděk, když už se k jeho dílu zachovalo tak necitlivě.
Marta Petráková

Postižené ženy
by byly snadný terč
U nás nejde o bydlení postižených
ale o to, že je naše město malé (autor reaguje na článek o odmítavém
postoji některých obcí k plánu Libereckého kraje vystavět u nich domky pro mentálně postižené ženy pozn. red.). Máme tu početnou komunitu Vietnamců (ti jsou v pohodě), ale i početnou komunitu pobíračů dávek či smažek všech ras. Ti
už tak vpohodě nejsou. Postižené
ženy by byly snadnou kořistí. Policie u nás není téměř vidět a městská je pro legraci králíkům. Ve čtyřtisícovém městě se jim nedá vyhnout. Myslím, že ve větších městech se dá začlenění postižených
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provést lépe a snadněji. V novinách jsem se dočetl o pseudoproblémech. Řeči redaktora z velkého
města, který si zdejší život neumí
představit. Jak se u nás mají začleňovat,když nedokážeme začlenit ty
výše zmíněné?
Miroslav Dvořák

Nač stavět nové domy
místo opravy starých?
Reaguji na článek o tom, že mentálně postižené ženy v obcích na Českolipsku nechtějí. V Dubé jsme je
chtěli, shodli se na tom všichni zastupitelé. Máme ve městě už Diakonii (vozíčkáři) a necítíme problém.
Lidé se dobře integrují. Ten projekt
byl buďto opravit staré, nebo stavět nové. Nabídli jsme budovu bývalého nakladatelství tzv. Titanik s
krásnou zahradou (za symbolickou
korunu) a řediteli ústavu ji ukázali,
líbila se mu - vešlo by se tam více
bytů a zdála se ideální, v samotném centru města. Město ji samo
zřejmě nikdy neopraví, je jen „zachráněná. Bohužel jsme nakonec
dostali kopačky, rozhodli se za každou cenu preferovat stavby nových
domů. Lákadlem pro nás byla oprava budovy v centru a nová (myslím
4) pracovní místa pro nekvalifikované místní (jako asistenti, uklízečky). Nerozumím tomu, proč je taková touha stavět z dotací nové
domy, když oprava starých by byla
pro města v severních Čechách jednoznačně pozitivní.
Markéta Slezák

Ano, občané vás
skutečně sledují
Tomáš Hampl, zastupitel Liberce a
předseda místního sdružení ODS,
napsal: „Stále více se ukazuje, že
boj s korupcí je pouze skrytý boj o
uchopení moci.“ - To je docela dobře možné. Ale v Liberci je to spíš naopak: Boj o uchopení politické
moci je pouze otevřeným bojem s
korupcí (autor reaguje na čtenářský

Foto: wikipedia

příspěvek T. Hampla Sledují mě? z
16. 8. - pozn. red.). Zatímco normálně s korupcí bojuje policie a občané ji sem tam diskrétně popostrčí,
tady musí vznikat celá občanská
hnutí a nové politické strany, aby
se s korupcí a všemi metastázemi
mohlo vůbec bojovat. Rozhodně si
nemyslím, že všichni členové ODS
jsou stejní a že to platí o ODS jako
celku, ale příliš mnoho lidí v příliš
vlivných pozicích se hned od počátku 90. let profilovalo odpudivým
způsobem. Pamětníci jistě vzpomenou na tehdejší negativní postoj představitelů ODS vůči nezávislosti hospodářské komory, na odpor vůči českým emigrantům, kteří
měli zájem vrátit se do republiky
(mohli jsme z nich profitovat tak,
jako tehdy např. Poláci), dokonce
vůči vzniku krajů (dokud nevznikly, protože pak se tam místní elita
ODS přelila jak láva). V základu všeho je hluboce zažitý postoj ODS:
snaha všechno si podřídit, všechno
řídit. Všechno mít pod kontrolou.
Proto také lidem v ODS vždy vadily
nestranické iniciativy občanů (pod
heslem „Nic než strana“) a především celá občanská společnost, které ještě stále neporozuměli (chápou ji jako nekontrolovatelnou
opoziční masu vůči ryzím stranickým strukturám). Intuitivně se cítí
být ohroženi nikoliv stranickou
opozicí (s ní se dokážou domluvit,
jak jsme často po volbách viděli),
ale občanskými neziskovými organizacemi, nezávislými médii, každým občanským hnutím a přímou
demokracií vůbec. Je to pochopitelné, nekalé obchody se nedají dělat
pod světlem z nezávislého zdroje.
Nemyslím si ale, že by někteří členové ODS kořistili přímo díky korupci. Důležité jsou vztahy - kluci,
kteří spolu mluví, přítelíčkové, bratrstvo. Tak vznikl typický klientelismus, kdy ruka ruku myje a všesvazující vědomí spoluviny nutí pachatele, aby drželi spolu. Liberečtí pamětníci z první poloviny 90. let, kteří se občas setkali s pány, jako byli

Petr Čermák, Přemysl Sobotka, Jiří
Drda nebo Josef Nadrchal, později
i Pavel Pavlík nebo Tomáš Hasil
(abych jmenoval i větší či menší nosiče vody), tak vědí dobře, o čem
mluvím. Dobře si vybavuji tehdejší
postoj členů ODS z kategorie „kdo
není s námi, je proti nám“. Kdo nepatřil do jejich rodiny, byl vnímán
jako protivník či nepřítel. Kdo nebyl s nimi, byl nečitelný, podezřelý,
ohrožující. Kdo byl s nimi, ale hrozilo, že se odrodí, byl rychle vytlačován. Nečisté praktiky při privatizaci, ustavičné obsazování funkcí členy ODS (později i ČSSD) a dalšími
spřízněnými osobami, od počátku
cinknuté veřejné zakázky atd. vyvolaly zákonitě reakci ze strany občanů, médií i institucí. Jako alternativa či spíš protiváha k těmto praktikám se v 1. polovině 90. let nabízela tzv. nepolitická politika (mělo by
se přesněji říkat nestranická politika), později z rozkolu ODS právě z
těchto důvodů vznikla Unie svobody, průběžně se objevovaly občanské iniciativy (Impuls 99, Děkujeme, odejděte a další) a v posledních letech stále častěji i nové politické strany (ostatně, proč myslíte,
pane Hample, že lidé nejsou spokojeni s tím, že tu jsou v dnešní podobě ODS a ČSSD? Proč s ODS vytváříte poptávku po ‚levicových diktátorech“, jak jste to nazval?) To vše
prostě není nic jiného než reakce
na neuspokojivý vývoj v politice, ve
stranách a především v ODS a později i v ČSSD. Ve velkých stranách,
ODS a ČSSD, snadno vzlínají vzhůru lidé bez skrupulí, nemravní sobci, potenciální gangsteři. Jsou prostě aktivnější a odvážnější než průměrní členové, neustále to zkoušejí, neustále se propojují. V mládí
možná faulovali kdykoliv, když se
zrovna soudce nedíval. Možná jim
rodiče říkali, musíš být šikovný a
nenápadně se zmocnit toho, co
opravdu chceš. Vzpomínám si, jak
stovky slušných lidí, kteří vystoupili po listopadu 1989 proti režimu,
se na počátku 90 let z politiky stáhla - jejich hlavní cíl, pád režimu, se
splnil a s tím, co se tehdy dělo, s
tím nechtěli mít nic společného.
Do vzniklého prostoru pak nastoupili kořistníci a založili rakovinné
bujení. K vám osobně, pane Hample, ani k většině jiných členů ODS
nemám žádnou námitku, ale celá
věc je vlastně jednoduchá: Mnozí
členové ODS dlouho a v celé společnosti seli vítr. V posledních letech za to začíná celá ODS sklízet
bouři. Je mi líto, že jste takhle dopadli.
Oldřich Čepelka, sociolog

Vaším objektivem

Čtenář MF DNES nafotil jízdu
parní lokomotivou na zubačce
na trati Kořenov - Harrachov,
která se uskutečnila o víkendu.
Foto: Aleš Häusler
fotoalha.rajce.net

Film Jablonecké letní kino dnes promítá Tarantinův snímek Hanebný pancharti

Byty-výměna
Vyměním bezbariérový byt 4+kk 82m v přízemí v Hodkovicích nad Mohelkou za malý
byt v Liberci.Tel. 607 551 740.
2

Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Česká Lípa

Až vyjde měsíc
Svatá čtveřice

KD CRYSTAL - KINO

Boženy Němcové 2942

Doba ledová 4: Země v pohybu 3D 15.30
Svatá čtveřice
17.30, 20.00

Doksy

Horní náměstí, tel. 483320419

Hanebný pancharti

20.30

CINEMA CITY

Máchova 542, tel. 487872279

Svatá čtveřice

20.00

Hrádek nad Nisou
MULTIFUNKČNÍ CENTRUM BRÁNA TROJMEZÍ - MULTIFUNKČNÍ SÁL

Svatá čtveřice

LETNÍ KINO

Liberec

MÁJ

Horní náměstí 73, tel. 725357278

17.30
20.00

17.00, 19.30

Jablonec nad Nisou
KINO RADNICE

Mírové náměstí 19, tel. 483311446

nám. Soukenné 669/2a, tel. 840 200 240

Bourneův odkaz
16.30, 20.40
Doba ledová 4: Země v pohybu 3D 15.00
Madagaskar 3
16.10
Méďa
19.20, 21.30
Nedotknutelní
18.10
Rebelka
16.20
Rebelka 3D
17.00, 19.10
Svatá čtveřice
15.10, 16.50, 18.40, 20.30
Temný rytíř povstal
20.50
Total Recall
18.30, 21.20

Soutěž s MF DNES

Zadarmo na České hrady
Vážení čtenáři,
liberecká redakce MF DNES vám přináší možnost vyhrát v rámci velké soutěže s
www.ceskehrady.cz
Koná se u příležitosti aktuálního zastavení úspěšné festivalové série na hradu Bezděz
ve dnech 24. - 25.8.
Vaším úkolem je poslat správnou odpověď na soutěžní otázku po dnešní 13. hodině.
Cen do soutěže je tentokrát opravdu hodně. Hrajeme o 4 festivalové permanentky a 5
celoročních předplatných MF DNES v celkové hodnotě 23 000 korun, rozdělí si je 7
nejrychlejších, kteří správně a včas odpoví na soutěžní otázku.
Své odpovědi zasílejte e-mailem na adresu distribuceli@mafra.cz , kam uveďte své
celé jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo.
Výherce uvědomíme e-mailem.
Soutěžní otázka:
Kdy a kde končí série www.ceskehrady.cz?
Nápověda na www.ceskehrady.cz
Další soutěž o vstupenky a předplatné MF DNES vyjde zítra.
Čtěte MF DNES a získejte víc!

CINESTAR LIBEREC

Lidové sady 425/1

Bourneův odkaz
Doba ledová 4: Země v pohybu

21.00
14.15,
16.15, 18.20
Doba ledová 4: Země v pohybu 3D 14.40
Líbáš jako ďábel
20.20
Madagaskar 3
14.00
Méďa
16.20, 18.45, 21.00
Rebelka
14.50, 15.20, 17.40, 20.00
Rebelka 3D
14.30, 16.40, 18.50
Svatá čtveřice
15.30, 16.40, 17.30, 18.40,
19.30, 20.40, 21.30
Temný rytíř povstal
17.00, 20.15
Total Recall
14.00, 16.30, 19.00, 21.30

Nový Bor

KLUB VLAK

Markova 311, tel. 481 322 083

V jako Vendeta

České mládeže 456, tel. 482 411 999

17. listopadu 584/2

Filmový večer

20.30

LIDOVÉ SADY LIBEREC - LIDOVÉ SADY ZAHRADA

20.45

MĚSTSKÉ KINO NOVÝ BOR

Smetanova 523, tel. 487722369

Svatá čtveřice

18.30, 21.00

Semily
KINO JITŘENKA

Tyršova 49, tel. 481 311 823

Madagaskar 3

17.30

Turnov
KULTURNÍ CENTRUM STŘELNICE - KINO
SFÉRA

Svatá čtveřice

19.30

LETNÍ KINO

Skálova 1590, tel. 481321475

Tohle je válka!

21.00

