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ZÃ•PISKY LIBERECKÃ‰ MAMINKY
ÃšterÃ½, 03 bÅ™ezen 2009

Obdivuju úÅ¾asnou schopnost mnoha lidí Å™e&scaron;it nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í prÅ¯&scaron;vihy humorem, vtipem. Ona je to
koneÄ•nÄ› mnohdy jediná vÄ›c, která nám zÅ¯stane... ProtoÅ¾e proti nÄ›kterým záleÅ¾itostem asi nemáme obrany, nemáme
&scaron;anci. Na jedné stranÄ› chybí peníze, na druhé se vyhazují pÅ™ímo gejzírem. A koneÄ•ný výsledek? StejnÄ› se dÄ›je to
usmyslí pár "vyvolených".

M&Scaron;MT ujistilo vládu, Å¾e na pÅ™ípravu a poÅ™ádání MS 2009 nebudou poÅ¾adovány prostÅ™edky státního rozp
PÅ™esto v dal&scaron;ích letech opakovanÄ› Å¾ádalo o jejich poskytnutí a následnÄ› i navý&scaron;ení. K 31. Å™íjnu 2008 by
souvislosti s poÅ™ádáním MS 2009 ze státního rozpoÄ•tu uvolnÄ›ny finanÄ•ní prostÅ™edky ve vý&scaron;i pÅ™es 1,6 mld. kor
Kontrole byly podrobeny finanÄ•ní prostÅ™edky ve vý&scaron;i pÅ™es jednu miliardu korun.
ÄŒinnost M&Scaron;MT prov
Å™ada pochybení. Ministerstvo zahájilo financování podprogramu Podpora rozvoje a obnovy materiálnÄ› technické
základny pro poÅ™ádání MS v klasickém lyÅ¾ování v roce 2009 v ÄŒR, pÅ™estoÅ¾e nebyl zÅ™ejmý celkový rozsah investic
mají být poÅ™ízeny. Jednotlivé akce nebyly dostateÄ•nÄ› pÅ™ipraveny a v prÅ¯bÄ›hu realizace podprogramu docházelo ke
sluÄ•ování a zaÅ™azování dal&scaron;ích akcí.
Ráno mi zazvonil budík v 5.30. PÅ™es Å¾aluzie jsem nabyla dojmu, Å¾
pÅ™ed polednem, taková bÄ›lost se linula zvenÄ•í. A otevÅ™enou okenicí také mírný mrazík... nÄ›jakých -4 stupÅˆÅ¯ Celsia.
jsem se vy&scaron;trachala z postele. Rychle jsem se oblékla a vyrazila na tramvaj. Buch, málem jsem si zlomila ruku
a rozbila nos o zamÄ•ené venkovní dveÅ™e. Ach jo, zase jdu první z baráku. JeÅ¾í&scaron;i.... ta bÄ›lost... nojo, snÄ›hová
vánice. Schody jsem v podstatÄ› sjela po zadku, nebylo, vidÄ›t kde zaÄ•ínají a kde konÄ•í.... a z baráku jdu jako na potvoru
první!
Sakra, kde je chodník? Liberec je plný údrÅ¾bové techniky, jenÅ¾ má zajistit schÅ¯dnost cest pro náv&scaron;tÄ›vník
&scaron;ampionátu a já se brodím po kolena snÄ›hem.
VlastnÄ›, vÅ¾dyÅ¥ já nemám nárok, nejsem náv&scaron;tÄ›vník.
&Scaron;mankote, v duchu se omlouvám, já také zapomnÄ›la, Å¾e technika odváÅ¾í sníh z Liberce, Å¾e by to byl vratek do
Jizerek za ten minulý rok? Na tramvaj to mám normálnÄ› 2 minuty. Dneska stylem krok-zapadnutí-podkluz- snaha o
udrÅ¾eni rovnováhy, se sunu celých 10 minut.

No, ale nebudu pÅ™eci na&scaron;tvaná, vÅ¾dyÅ¥ mám tramvaj ZDARMA! No jo, ale co mi je to platné... mám pÅ™eci
pÅ™edplatný kupón a MHD Liberec uÅ¾ dopÅ™edu varovalo své úÄ•astníky dopravy, aby nepÅ™eru&scaron;ovali nákup mÄ›
jízdenek, protoÅ¾e by pÅ™i&scaron;li o poskytované slevy! UtÄ›&scaron;uji se alespoÅˆ, Å¾e si v tramvaji sednu, kdyÅ¾ mají
prázdniny. Omyl. Tramvaj je na&scaron;lapaná nevrlými spoluobÄ•any, kteÅ™í bydlí pod Je&scaron;tÄ›dem v blízkosti
skokanského areálu, který je díky silniÄ•ním uzavírkám "mÄ›stem ve mÄ›stÄ›" a stejnÄ› jako nÄ›kolik dal&scaron;ích Ä•ástí mÄ›
zcela uzavÅ™ený. No dobrá, postojím tedy a budu si hóóódnÄ› hlídat kabelku. Hlavou mi letí plno otázek, jaký pÅ™ínos pro mne
&scaron;ampionát vlastnÄ› má. Vzpomínám na zpravodajství v TV:

- &scaron;ampionát nebude stát daÅˆové poplatníky ani korunu! (kruci...jak to, Å¾e ta paráda spolkla 2 miliardy a o
finanÄ•ních injekcích ze státního rozpoÄ•tu jednala vláda???) A ta ostuda - na zastupitele mÄ›sta bylo podáno trestní
oznámení za machinace s pozemky ve Vesci! (jak to, Å¾e v&scaron;ichni teÄ• sedí na radnici a dumají, jak do budoucna
nevyuÅ¾itý areál rozprodají na parcely??? - pro tuto hypotézu totiÅ¾ svÄ›dÄ•í poloÅ¾ené inÅ¾enýrské sítÄ›); - organizaÄ•ní v
potÅ™eba vymÄ›nit, Ä•achry v úÄ•tech! (výbor se tedy vymÄ›nil, nic prokázáno nebylo, jen kdyÅ¾ nastoupili koneÄ•nÄ› praví
odborníci - po kontrole NKÚ - chybí pár desítek melounkÅ¯);
- KateÅ™ina Neumannová managerkou MS! (na&scaron;e zlatá Katka se pro vÄ›t&scaron;inu LibereÄ•anÅ¯ stala
nenávidÄ›nou KateÅ™inou Hroznou).
PÅ™ijíÅ¾dím do centra mÄ›sta a vystupuji. No prosím, tady na mÄ› kouká dokonce
zámková dlaÅ¾ba na tramvajovém ostrÅ¯vku! Moje srdce zaplesá. KoneÄ•nÄ› mÅ¯Å¾u jít jako Ä•lovÄ›k. Ejhle - ale staÄ•ilo 20
krokÅ¯ a uÅ¾ se zase brodím &scaron;pinavou bÅ™eÄ•kou. ZamíÅ™ila jsem totiÅ¾ smÄ›rem, který nevede k nástupi&scaron;
autobusÅ¯ do Vesce. Nojo, musím dávat velký pozor. Jindy poloprázdné mÄ›sto se hemÅ¾í automobily PÄŒR. NeÅ¾ pÅ™ejdu
projedou 2, na rohu potkávám hlídku mÄ›stské policie a o kousek dál stojí tÅ™i pÅ™íslu&scaron;níci "security". To v&scaron;e
na 30 metrech mého pochodu. BlíÅ¾ím se k práci. OpÄ›t mÄ› míjí auto PÄŒR. PaneÄ•ku, pÅ™ipadám si jako vládní Ä•initel. Ti
ale umÄ›jí pomáhat a chránit!

V práci z okna pozoruji desítky dobrovolníkÅ¯ v reflexních vestách. Stojí po dvou i tÅ™ech na kaÅ¾dém rohu, nedovolují
prÅ¯jezd - jsem zase v zakázané zónÄ›. ProÄ• tam jsou, nevím. Å½ádného náv&scaron;tÄ›vníka jsem tu je&scaron;tÄ› od
zaÄ•átku MS nevidÄ›la. V poledne se vydám do blízkého obchodu pro svaÄ•inu. Míjím Å™adu tureckých stánkÅ¯. Kdo je asi
vymyslel?
Vypadají jako leÅ¾ení osmanských váleÄ•níkÅ¯. Hodí se sem náramnÄ›. Bytelné dÅ™evÄ›né stÄ›ny a plátÄ›né s
jsou na tu snÄ›hovou kalamitu ideální. Skoro v&scaron;echny jsou neobsazené. V celém mÄ›stÄ› jich z té asi stovky
funduje jen pár. V jednom klobásy, druhém alkohol (jeÅ¾í&scaron;ku, vÅ¾dyÅ¥ máme pÅ™eci vyhlá&scaron;ku zákazu
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konzumace na veÅ™ejnosti), v dal&scaron;ím propagaÄ•ní materiál, v dal&scaron;ím se k sobÄ› tulí prodavaÄ• a prodavaÄ•ka
(sortiment jsem nezaregistrovala). Mrknu na ceny.... a zapochybuji o tom, Å¾e je u nás nÄ›jaká krize, kdyÅ¾ 0,3 l H2O Ä•iré
vody stojí 50 KÄ•! A zase stejný obrázek - auto PÄŒR, dokonce 2 hlídky mÄ›stské policie, bezpeÄ•nostní dobrovolníci. Po
náv&scaron;tÄ›vnících, jichÅ¾ má být dennÄ› aÅ¾ 20 tisíc, ani památky! Jen dÄ›deÄ•kové a babiÄ•ky s vnouÄ•aty. Teda nechá
s nima nejdou tÅ™eba na kopec lyÅ¾ovat, kdyÅ¾ mají prázdniny posunuté na dobu &scaron;ampionátu, aby mÄ›l kdo fandit a
je tolik snÄ›hu. Pak mÄ› to ale trkne!!! Kdo neodjel odsud pryÄ•, tÅ™eba nÄ›kam na HORY, v na&scaron;em mÄ›stÄ› obklopen
sjezdovkami nemá &scaron;anci si zalyÅ¾ovat, protoÅ¾e jsou v&scaron;echny uzavÅ™ené kvÅ¯li MS.

Ach jo, nechci vidÄ›t v&scaron;echno Ä•ernÄ›, pÅ™eci musí být pro MÄš, jako obÄ•ana Liberce, nÄ›co pozitivního !!! Vracím
práce... a náhle na tu pozitivitu narazím. A né jen jednou!! PoÄ•ítám a na námÄ›stí napoÄ•ítám 10 chemických WC!!!

HURÁ! UÅ¾ chápu, co je pÅ™ínosem pro rodilého LibereÄ•ana - v dobÄ› &scaron;ampionátu se mÅ¯Å¾eme skoro na kaÅ¾d
rohu (na v&scaron;echno/ny) vy... dost na&scaron;tvaná a otrávenáLibereÄ•anda
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