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Harrachov Světový pohár v letech na lyžích se uskutečnil na
můstku v krkonošském Harrachově.
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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.

Dnes čtenáři diskutují o zvolení
exministra Jaromíra Drábka do čela
krajské TOP 09

Peklo nechceme, nebe
nepotřebujeme
Pomůže J. Drábek místní TOP 09,
když v krajských volbách utrpěla
porážku? Tato novinářská záhada
nemá těžké vysvětlení, příčiny pro-
hry byly tři: Hnutí Starostů pro Li-
berecký kraj se oddělilo od TOP
09, což učinili velmi prozíravě a ke
škodě topky, která se právě v na-
šem kraji bez nich nedokázala do-
stat vzhůru. Na vysokém stupni
byla (a je) neoblíbenost současné
vlády a chápu, že puberťácká půl-
ka národa (která Drábka podle po-
známky v MF DNES údajně nená-

vidí) si přeje dostat se pod vede-
ním ČSSD a KSČM do Řecka či
Španělska a okusit 20procentní ne-
zaměstnanost, chudobu a řádění
v ulicích. Doufám, že beze mě.
V pořadí třetí příčinou volebního
neúspěchu byla neúčinná volební
kampaň. Ta sama byla způsobena
mnoha okolnostmi: kromě tehdej-
šího předsedy tam chyběly skuteč-
né osobnosti, strana v kraji nepra-
covala směrem ven, ale neustále
se zabývala vnitřními problémy,
utápěla se v různých osobních půt-
kách a v mlácení prázdné slámy. A
teďmi řekněte, kterou z těchto tří
příčin můžete odstranit nejsnáze?
Jedině tu poslední a právě proto
se objevil nový předseda. Takový,
který snad dokáže vymýtit nesmy-
slné a nedůležité vnitřní bolístky,
bude řádně koordinovat práci
všechmístních organizací a zahájí
normální práci - vyjadřovat se k
problémům kraje, navrhovat řeše-
ní, informovat veřejnost (teď ne-
mám na mysli tu půlku, která už
je na cestě do Řecka). Myslím, že
se v čele prostě objevil obyčejný
slušný manažer a politik. Za mno-
hé čtenáře bych si troufl odpově-

dět na otázku v hlavním titulku
MF DNES tak, že peklo nechceme
a nebe snad nepotřebujeme - sta-
čí uspokojivý život tady na zemi.
Oldřich Čepelka
Hodkovice n. M.

TOP 09 se asi zbláznila
TOP 09 se zbláznila. Provařený po-
litik v čele turista Drábek? Neuvě-
řitelné se stalo skutečností. Tak
kníže a TOP 09 nahání nové voliče
a dají si do čela škůdce jednoho z
největších. Zkuste si dát do vyhle-
davače O ceně, zpackanémMS a
českém porcelánu. Tak v hospo-
dářské komoře byl také a také v
KDU-ČSL a další. Ta S-karta byla
podezřelá na entou. Strana TOP
09 dala volbou knížete Karla Sch-
warzenberga znovu šťávu, smysl
a oni dají do čela Drábka? Člově-
ka, který musel pro korupci svého
kamaráda odstoupit.
Jan Cidrych

Pan Drábek toho
dokázal opravdu hodně
Po přečtení zprávy, že pan Jaro-

mír Drábek se stal předsedou kraj-
ské TOP 09 mne napadlo jediné.
To už to musí být s TOP 09 v Libe-
reckém kraji opravdu špatné, když
do svého čela zvolila pana Dráb-
ka.
Co dokázal? Dokázal toho oprav-
du hodně. Jeho zásluhou úřady
práce již dávno neplní svojí funk-
ci, pro kterou byly zřízeny. Práce,
kterou vykonávaly dobře obce s
kvalifikovanými pracovníky se sna-
ží nyní vykonávat tyto „sociální
úřady“ a úřady práce svoje původ-
ní poslání předávají na různé agen-
tury a poště.
Dnes na poště nepodáte dopis či
balík, protože jsou zde fronty
osob, které jsou v evidenci tzv. úřa-
dů práce. Funkční programy hmot-
né nouze byly nahrazeny novými
a hlavně drahými programy. Obča-
né nyní chodí na ÚP pro sociální
dávky, pošty kontrolují uchazeče
o zaměstnání, ale práci, tu Vám ne-
sežene nikdo.
Takže pokud bych chtěl odpově-
dět, zda pan Jaromír Drábek po-
může místní TOP 09, odpovídám
ano, ale do pekla.
František F.

Křížovka: Alfasoft

Tajenka:Jetosrdce,kterérozdává.Ruceužjenomdávají.
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Jablonečan v čele Jaromír Drábek je z Jablonce nad Nisou, nyní vede
krajskou TOP 09. Foto: MAFRA

Fórum čtenářů

V Harrachově sice silný vítr v sobotu zrušil celý závod, v neděli
už se ale skákalo.

O atraktivní lety na lyžích měli diváci
velký zájem. Během víkendu se jich v
Harrachově podle pořadatelů vystřídalo
víc než deset tisíc.

výběr z dopisů, kráceno

Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!

tel: 488 123 311, fax: 488 123 666

Vaším objektivem MF DNES přináší snímky čtenářů z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes jde o záběry z letů na lyžích v Harrachově

Publikum se dočkalo v Krkonoších i
českého úspěchu. Jan Matura získal na
harrachovskémmůstku stříbrnou a
bronzovou medaili.


