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Rallye Legend Vozy účastníků si mohli lidé prohlédnout na
náměstí Dr. E. Beneše. 4 x foto: Renata Vítková

http://rencafotky2.rajce.idnes.cz
Jako první projeli startovní rampou

autoveteráni z Liberce a blízkého okolí.

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.

Proč Liberec ignoroval
mistrovství pejskařů?
Chtěl bych reagovat na glosu Jana
Šebelky ze sobotního vydání MF
DNES týkající se MS v agility. To,
že nikde po Liberci (natož po okol-
ních městech) nebyl jediný plakát
o pořádání této akce, bych pone-
chal stranou - o tom jste už napsal
své řádky vy. Já mám na mysli tro-
chu jiný „problém“ z druhé stra-
ny. Měl jsem tu možnost být pří-
mým účastníkemMS jako jeden z
pořadatelů. Po ochozech haly, v
zázemí i jejím okolí, se pohybova-
ly stovky nadšených pejskařů do-
slova z celého světa. Bylo na nich
vidět, že se jim celý tento „pod-
nik“ líbí z pořadatelského hledis-
ka. Jedna věc tu ovšem zcela chy-
běla (a teď se konečně dostávám k
jádru věci). Po celém okruhu
uvnitř arény bylo nespočet stánků
s věcičkami pro čtyřnohé miláčky.
Co tu ovšem zásadně chybělo,
byla jakákoliv prezentace Liberce,
případně Libereckého kraje (zášti-
tu nad akcí měl náš úžasný
hejtman Eichler, který podle
mého názoru o této záštitě ani ne-
věděl, ale každá záštita se před vol-
bami počítá, že…). Vaše město (já
jsem z Jablonce) se mohlo zviditel-
nit mapou, průvodcem, čímkoliv,
ale neudělalo to stejně jako kraj.
Prostě by lidem, kteří se MS zú-
častnili, mohlo ukázat, že Česká re-
publika není jenom Praha a Český
Krumlov. Jak bylo vidět, absolutní
nezájem všech, kteří by pro pre-
zentaci mohli něco udělat…. Při-
tom by stačilo tak málo (vždyť
hala beztak patří svým způsobem
městu Liberec). Mě osobně se pta-
lo v přestávkách mezi programem

několik zahraničních závodníků,
jestli se dá v hale získat mapa Li-
berce. Bohužel jsem je musel od-
kázat na informační centrum ve
městě. Korunu tomu všemu nasa-
dil přímo u hlavního vchodu do
haly stánek, kde seděla mladá čer-
noška, která zde s úsměvem rozdá-
vala zdarmamapy, průvodce, letá-
ky, ale hlavně informace o Jihoaf-
rické republice a městu Johannes-
burg! Liberec a Liberecký kraj se
opět vyznamenaly. Je mi smutno,
že nám vládnou lidé, kteří myslí
jen na svoje „trafiky“ a o nic víc ne-
jeví zájem.

Jiří Vavruška, Jablonec nad Nisou

Proč (ne)jít ke
krajským volbám
Nedávno jsem seděl se svým dáv-
ným přítelem a poslouchal jeho
stesky na nesmyslnost a nepotřeb-
nost krajských voleb, a neochotu
tam vůbec jít. Přítel argumento-
val:
Stejně přijde málo lidí a nic se pro-
to nezmění. Všechny partaje jsou
asi stejný. Stejně zase všechno roz-
kradou. A začal vyjmenovávat co
všechno se mu nelíbí a s čím není
spokojen, a co všechno je třeba
změnit. Namátkou uvádím:
Nezaměstnanost a zaměstnávání
cizinců přes agentury
Bezdomovci
Nízké mzdy
Špatné pracovní smlouvy
Špatný systém sociální pomoci
Snižování důchodů
Vysoké daně
Drahé jídlo a nekvalitní
Drahé teplo
Drahá voda
Drahá elektřina
Drahý benzín
Mizerná veřejná doprava
Drahé a zbytečné nové silnice
Neopravené staré silnice
Rozkrádání peněz co se vyberou
na daních všemi možnými způso-
by
Nesmyslné nepotřebné předraže-
né stavby za evropské peníze
Všechno co nakupuje stát, obce

nebo kraj je předražené
Málo fabrik a moc supermarketů
Soudy jen pro bohaté
Rozkradení státní půdy
Spousta „taképodnikatelů“ co se
přiživuje „na panském“
Nevýkonná policie
Upadající školy
Namítnul jsem, že polovinu těch
věcí lze ovlivňovat, nebo měnit už
na krajské úrovni, ale že tam ne-
smí sedět pořád stejní lidé a parta-
je. A dostal jsem nápad proč je tře-
ba pořádně volit a hned jsem ho
příteli přednesl: Nedávno jsem
četl jak v jednomměstě v jedné af-
rické zemi konečně opravili nefun-
gující kanalizaci a stejně zlobila.
Domluvili se tedy, že v pátek v 7
hodin večer všichni budou doma
a najednou všichni spláchnou
WC, aby se to pročistilo.
Co kdybychommy, všichni, přišli
také ten pátek večer k volbám a
propláchli ten politický systém,
abychom z něj dostali pryč ty
splašky a něco se konečně změni-
lo? A zvolili ty, kteří opravdu mo-
hou něco změnit? Takže přeji
šťastnou volbu.

František Chalupný

Předvolební zamyšlení
aneb Nejsme tupé stádo
Jedno z hesel Sametové revoluce.
My všichni venku žijící jsme tehdy
sledovali dění v republice s napě-
tím. Většině emigrantů začínala
svítat naděje na možný návrat
nebo alespoňmožnost navštívit
místa, kde se narodili a prožili prv-
ní část svého většinou pohnutého
života. K prostředí, ve kterém člo-
věk stráví své dětství, má každý sil-
nou emocionální vazbu a předsta-
va, že tato místa již třeba nikdy ne-
uvidí, byla deprimující. Naši nadě-
ji na možný konec komunistické
diktatury a z ní pramenící mož-
nost návratu a kontaktů s rodinou
a přáteli, které většina z nás dlou-
há léta neviděla, provázela ale i lí-
tost, že nemůžeme být při tom. Lí-
tost a frustrace, že nemůžeme stát
na náměstích, demonstrovat a cin-

kat klíči. Lítost a trochu i zklamá-
ní, že nemůžeme být zkrátka pří-
mými aktéry pádu nenáviděného
režimu. Režimu, který má na svě-
domí tolik lidských životů, tolik
utrpení a nespravedlnosti. Reži-
mu, který pod pláštíkem komunis-
tické ideologie vybudoval společ-
nost nadřazených, kteří mohou té-
měř vše, a pro zbytek národa zby-
la role onoho stáda.
Uplynulo téměř čtvrt století a situ-
ace je tristní. Národ, s výjimkou ur-
čité skupiny privilegovaných (ten-
tokrát však napříč politickými stra-
nami), je hluboce frustrovaný, pro-
tože to, co předvedly obě naše vel-
ké strany vždy v době, kdy byly u
moci, je ukázkou hlubokého pohr-
dání občany.
O to více mě však překvapuje, že
volič není schopen z této zkuše-
nosti vyvodit důsledky. Znovu a
znovu věnuje svůj hlas, svoji důvě-
ru, právě té druhé straně, která
byla v uplynulém období v „opozi-
ci“. Znovu a znovu uvěří, že právě
ona napraví chyby a nepravosti
strany, jejíž vládu se nyní i pomo-
cí jeho hlasu podaří odstranit. Vo-
liči nestačí nepřeberné množství
korupčních skandálů, případů pří-
mého rozkrádání veřejných pro-
středků, ovlivňování a zametání
všech kauz vlastních politiků. Ne-
přesvědčí ho ani zjevné budování
mafiánských struktur politických
stran v justičním aparátu a v poli-
cejních orgánech, dosazování evi-
dentně neschopných ministrů a

vysokých státních úředníků podle
zájmů centrál politických stran a
především jejích skutečných vlád-
ců, kmotrů, stojících v pozadí.
Toto vše můžeme pozorovat v po-
sledních letech stále více bez ohle-
du na to, zda je právě u moci tzv.
levice či pravice. Ač se to zdá zce-
la absurdní a v naprostém rozpo-
ru se zdravým rozumem, volič uvě-
ří vždy nanovo líbivým volebním
heslům a slibům současné „opo-
ziční strany“ bez ohledu na obrov-
ské zklamání, které zažil z její vlá-
dy v nedávné minulosti. Vše na-
svědčuje tomu, že českému voliči
stále ještě nedošlo, že obě velké
strany, a to především na nižších
úrovních státní správy, se vždy do-
hodnou tak, aby to neohrozilo je-
jich „podnikatelské aktivity“.
Českého voliče stále míjí fakt, že
výsledky voleb slouží pouze jako
klíč pro určení velikosti kruhové
výseče z koláče veřejných rozpoč-
tů. Připočtu-li k tomu ještě kata-
strofálně krátkou paměť obyvatel
této země, o které zcela nepochyb-
ně svědčí excelentní výsledky ko-
munistů v předvolebních průzku-
mech, vkrádá se mi domysli neod-
bytně otázka:
Jak se to má vlastně s tím tupým
stádem? J. Čeček

Přání otcem myšlenky
Připadámi to už jako tradiční ko-
lorit - vždycky, když některým re-
daktorům dojde inspirace, spojí
se s bývalým a odvolaným ředite-
lem Centra vzdělanosti Liberecké-
ho kraje Gambou (případně s jiný-
mi neúspěšnými řediteli středních
škol) a začnou na mne dštít oheň
a síru. Tentokrát MF DNES, 8. 10.
2012 opět opakuje stále dokola
smyšlené a ničím nepodložené ob-
vinění z údajného nabízení úplat-
ku. Celý článek na mne působí v
duchu hesla: Přání otcemmyšlen-
ky - včetně jeho načasování přímo
na počátek předvolebního týdne.
Pan Gamba už podáním trestního
oznámení operuje víc než rok - a
zajímavé je, že jej tak dlouho nepo-

dal. Jeho argumenty, že nejprve
sledoval, jak dopadnou soudy s ji-
nými řediteli a k jakým změnám
dochází na státním zastupitelství,
jsou opravdu úsměvné a stěží uvě-
řitelné. Choval by se stejně, kdyby
mu zloděj vykradl byt, nebo mu
někdo naboural auto? Spíš mu vy-
hovuje role ukřivděného a zlostné
poštěkávání za plotem bez osobní
odpovědnosti. Když by tedy dostál
svému tehdejšímu slibu a uměl by
se zachovat jako chlap - má-li
opravdu důkazy o pokusu z uplá-
cení z mé strany, pak trestní ozná-
mení měl podat už dávno. Pokud
nemá žádné důkazy, a tím jsem si
jist, neboť nic takového se nikdy
nestalo (!), měl by vzít v úvahu
fakt, že existuje i trestní oznámení
pro pomluvu. Bývalý ředitel CVLK
hodně rychle zapomněl na to, že
nebyl úspěšnýmmanažerem, kte-
rý mj. nezvládal své pracovní po-
vinnosti, protože spoustu času vě-
noval svým soukromým aktivitám
a využil v té době krajské zařízení
k prezentaci soukromé firmy. Opa-
kovaně tak porušil etický kodex ve-
doucího pracovníka. Tohle jsou
jednoznačně pro každého zaměst-
navatele dostatečné důvody, aby
se s takovým zaměstnancem oka-
mžitě rozloučil. Takže shrnuji:
Panu Gambovi jsem ani já, ani
jiný člen resortu školství Liberec-
kého kraje žádný úplatek nenabí-
zel - tvrdit cokoliv jiného bez důka-
zů je účelová lež. O žádném trest-
ním oznámení nevím, nikdo z poli-
cie mě nikdy v této věci nekontak-
toval, takže i domněnka autora
článku, že o údajném úplatku
bude rozhodovat „policie, státní
zastupitelství a soud“, je spekula-
ce. To, že své odvolání nese pan
Gamba těžce a touží po pomstě, je
jedna věc. Pokryteckým obviňová-
ním těch, kteří mu ve funkci dali
šanci, již nevyužil, uleví jeho ukřiv-
děnému egu jen na chvíli a roz-
hodně mu bez vlastní sebereflexe
nepomůže. Radek Cikl
náměstek hejtmana Libereckého kraje pro
resort školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu

Po přípravách a technické přejímce v
prostorách Pivovaru Hols ve
Vratislavicích se padesátka automobilů
přesunula před libereckou radnici.

Fórum čtenářů

Start u radnice Před magistrátem se uskutečnil
slavnostní start celého závodu.

Již odmala slýcháváme od rodičů
věty na způsob „dobře se uč, ať
máš jednou dobrou práci a nemu-
síš makat jako já,“ ale je snad dob-
rá práce jediný způsob spokojené-
ho života? Týká se lidská představa
o štěstí jen kariéry?
Na světě je mnoho lidí se spous-

tou peněz, několika tituly, obrov-
skou krásnou vilou a krytým bazé-
nem, ale jsou skutečně šťastní? Co
třeba pohlazení od rodičů se slovy
„mám tě rád,“ nebo přátelé, kteří
jsou tu pro nás vždy v každé situa-
ci? Těchto „šťastlivců“, jenž žijí jen
prací a penězi, je mi upřímně líto.
Promrhali život v kanceláři a zapo-
mněli na to, že slovo ŽÍT mánapro-
sto jiný význam. K čemu jsoumilio-
ny korun, když s nimi není komu
udělat radost? Pro mě je větší štěstí
mít velkou rodinu, kde sice není pe-

něz na rozdávání, ale nechybí
upřímný smích a radost. Vracet se
z takzvaně podřadné práce s pár ko-
runami ke spokojené rodině, nebo
s přecpanou peněženkou a dostat-
kem spánkumezi čtyři prázdné stě-
ny? Každý normální citově založe-
ný člověk potřebujematku, otce, ži-
votního partnera a časem i potom-
ka víc, než luxusní prázdný dům.
Jsou i lidé, kteří mají dobrou práci,
která je baví, ale nemají za ni moc
peněz. I přesto jsou šťastní. Rovno-
váha je podstatná celkově v celém
našem životě, a proto by měla být
radost penězi vyvážená. Život s
dobrou, výnosnou prací, je jedno-
dušší, ale určitě ne hezčí a v žád-
ném případě šťastnější.

Eliška Syřišťová
Soukromá podnikatelská
střední škola Česká Lípa

Radek Cikl se brání: Gambovi
jsem úplatek nenabízel.

výběr z dopisů, kráceno

K čemu miliony, když s nimi
není komu udělat radost
» Studenti píší noviny Mladí lidé z regionu píší pro MF DNES

Vaším objektivem MF DNES přináší snímky čtenářů z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes jde o záběry z Rallye Legend, která v minulých dnech projela Libercem a okolím

Soukromý sběratel koupí obrazy sudet-
ských malířů W. F. Jager, K. Decker, E. Enz-
mann, R. Prade, R. Karasek, R. Fleissner, H.
Siegmuller, E. Muller, F. Schier, K. Kaschak,
H. Honich, A. Dorn, A. Kunft, F. Plischke, H.
Thuma a jiné. Nabídněte na tel. 607554102

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

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

Koupím

INZERCE


