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Bitva o krajský mrakodrap i křeslo v Senátu je u konce Michael Canov
Ve dnech 7. a 8. října se rozhodovalo, kdo v nadcházejících čtyřech letech povede Liberecký kraj. Také se uskutečnilo první kolo senátních voleb v
34. okrsku, kde první a dosud jediný senátor za Liberecko Přemysl Sobotka z ODS uvolnil místo a už nekandidoval. Týden na to se uskutečnilo druhé kolo doplňkových do třetiny Senátu. Oba volební týdny skončily triumfem Starostů pro Liberecký kraj. Obhájili prvenství v krajských volbách a
získali další post senátora. V poli poražených v bitvě o kraj o Senát skončila ambiciózní Změna, která utrpěla ukázkový debakl.

Lídři čtyř politických stran, kteří vytvořili novou krajskou koalici, podepsali v pondělí 17. října koaliční smlouvu. (Zleva) Dan Ramzer (ODS), Martin
Půta (SLK), Jitka Volfová (ANO) a Pavel Svoboda (ČSSD) se na krajské vládě dohodli už týden po ukončení voleb. V nové krajské radě zasednou kromě
Ramzera všichni lídři koaličních stran. Martin Půta zůstane hejtmanem, Jitka Volfová bude jeho statutární náměstkyní a vezme si na starost finance a
Pavel Svoboda bude řídit rezort sociálních věcí. Uvedl, že dá práci na kraji přednost před svým nynějším angažmá na jablonecké radnici. Dan Ramzer
dokončí svou starostovskou misi ve Frýdlantu. Za ODS bude v radě Přemysl Sobotka, který povede krajské zdravotnictví. Sobotka tak naplnil svůj plán,
že opustí „velkou“ politiku, aby se mohl věnovat komunálním a krajským tématům. Voliči dlouholetého senátora za Liberecko, který strávil v nejvyšších
patrech politiky dvacet let, v této snaze podpořili a přidělením preferenčních hlasů jej poslali do krajského zastupitelstva.
(aro), foto: Artur Irma

Postřehy

J

e po volbách a začalo odstraňování
výlepů. Hádejte, kdo měl po kraji
nejvíce plakátů vyvěšených načerno...
Samozřejmě, že hnutí, které všechny už
roky školí z etiky a morálky. S informací
přišel Liberecký deník. Snad úředník,
který se musel černými výlepy radniční
koaliční strany z titulu svého úřadu
zabývat, nebude mít potíže.
lavně v internetových diskusích
se k volbám dalo přečíst ledaco,
především komentáře a ryze subjektivní
analýzy grafomanů i amatérských
politologů. Asi nejhloupější ale bylo
vyjádření šéfa Změny Jana Korytáře,
který volební debakl své partaje svedl
na Libereckou Inventuru. Bylo by
krásné, kdyby to byla i pravda, ale tak
jednoduché to není. Navíc je od politika
jakéhokoli kalibru trapné, když za
svou prohrou vidí někoho, kdo jenom
udělal svojí práci. Svádět neúspěch na
média, která (obecně) k pojmenovávání
pravého stavu věcí slouží, je všeobecně
špatně…
sobně se domnívám, že korytářovci
pohořeli hlavně kvůli tomu, že
kromě negativních kampaní, zacílených
na protivníky, nic moc nedělají a ani
dělat neumějí. Liberec, kde jsou ve
vládnoucí koalici, je toho důkazem.
Je složité psát znovu a znovu o tomtéž
jinak, takže se omezím na konstatování,
že krajské město totálně stagnuje.
Řeči o plejádě rozdělaných projektů,
které prý ovoce vydají až později, jsou
pořád jenom řeči. Volební období je
standardně čtyřleté a každý schopný
komunální politik zvládá i časování.
Kdyby nynější vládcové Liberce alespoň
dotáhli to, co jim v různých fázích
rozpracování zanechali předchůdci,
mohly už například hrací automaty
odpočívat někde ve sběrně druhotných
surovin, nebo být na cestě na Balkán.

H

O

Kraji bude vládnout kvarteto stran
K

oaliční smlouva, podle níž se pro
nadcházející čtyři roky bude o
kraj starat kvarteto stran, byla podepsána týden po ukončených volbách.
Pětačtyřicetičlenné
zastupitelstvo
bude disponovat pětatřiceti koaličními hlasy zastupitelů zvolených za
SLK, ANO, ČSSD a ODS.
Silný mandát má předejít vysilujícím
neshodám ve vedení kraje, jimiž si v
první půli minulého volebního období
prošli Starostové pro Liberecký kraj,
kteří volební klání vyhráli podruhé a
tentokrát na celé čáře.
„My jsme podepsali dohodu, že uzavřeme koalici ještě před ustavujícím
zastupitelstvem. Dohodli jsme se, že
nechceme podepisovat dohodu o rozdělení mandátů bez programového
prohlášení. Koaliční smlouva a programové prohlášení by tak měly být
podepsané ve stejný okamžik všemi
35 krajskými zastupiteli, kteří koalici

tvoří. A považuji za rozumné, aby byly
v té době známy i priority, na kterých
se domluvíme,“ řekl ČTK staronový
hejtman Martin Půta. Nejpozději den
před ustavujícím zasedáním chce koalice představit jak navržené kandidáty,
tak programové prohlášení a priority
vedení kraje
V devítičlenné radě by měli mít SLK
pět křesel včetně postu hejtmanského,
který obhájil Martin Půta. Starostům
připadl rezort dopravy, investic a veřejných zakázek, který povede nynější
šéf krajského ekonomického rezortu
Marek Pieter. O rezort školství se
bude do budoucna starat Petr Tulpa,
který měl dosud na povel zdravotnictví. Nováčkem v krajské radě bude Jiří
Löffelmann, který bude mít na starosti
rozvoj venkova, životní prostředí a zemědělství. Jiří Löffelmann byl krajským
zastupitelem už v uplynulém období a
je dlouholetým starostou Skalice u Čes-

ké Lípy. Liberecká zastupitelka Květa
Vinklátová bude nově šéfovat krajské
kultuře a cestovnímu ruchu.
Na pásce druhému ANO připadl
post statutární náměstkyně hejtmana
Jitce Volfové, která bude mít na starost finance a správu majetku. Volfová
nyní pracuje jako vedoucí odboru na
Úřadu pro zastupování státu ve věcích
majetkových v České Lípě. V roce 2014
byla jako nezávislá za hnutí ANO 2011
zvolena zastupitelkou města Česká
Lípa, kde vede Výbor pro pronájem a
prodej nemovitostí. O rok později do
ANO vstoupila. Hnutí se bude starat i o
rezort evropských dotací a regionálního
rozvoje, který povede Radka Loučková
Kotasová, která už je za ANO libereckou zastupitelkou. V krajském městě
je mj. předsedkyní komise pro veřejné
zakázky a místopředsedkyní představenstva Sportovního areálu Ještěd.
Pokračování na straně 3

drtivě vyhrál

Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj) zvítězil v senátních volbách
na Liberecku. Ve druhém kole pro něj
hlasovalo 80,18 procenta voličů. Takovou podporu v Libereckém kraji zatím
žádný jiný senátní kandidát nedostal a
Canovovův zisk byl rekordní i v rámci
republiky. Porazil Marka Vávru z hnutí
ANO. Vávra v druhém kole dostal 19,81
procenta hlasů.
Volební účast v libereckém volebním
okrsku v druhém kole byla 18,04%. V
prvním kole, kdy se zároveň konaly i
krajské volby, volilo senátora 37,48%
oprávněných voličů. Canov byl druhý
nejlepší v republice už v prvním kole,
lidé mu dali 45,30 procenta. Druhý Marek Vávra získal 15,38% a třetí Jan Korytář (Změna) se musel spokojit s 10,94%.
Canov by se v Senátu chtěl dostat do
ústavně-právního výboru. „Mě zajímají
zákony, chci v nich hledat a odstraňovat
chyby,“ řekl ČTK
Canov je dlouholetým starostou
Chrastavy. Známým se stal díky svým
úspěchům v právních sporech se státními institucemi. Mimo jiné dokázal
obhájit u ústavního soudu vyhlášku o
regulaci hazardu včetně videoterminálů
povolovaných ministerstvem financí.
Upozornil mimo jiné i na nezákonný
postup v řadě případů odebírání dotací
obcím. I tomu se chce nově zvolený senátor věnovat.
Marek Vávra nebyl výsledkem druhého kola překvapen. Že vyhraje, nečekal.
„Už těch 45 procent ku 15 v prvním kole
byl ohromný rozdíl. Canov je hrozně
výrazná osobnost, funguje v politice 25
let, kdežto mě před třemi měsíci ještě
nikdo neznal, a nebylo téma, na kterém
by se to mohlo otočit,“ řekl ČTK Vávra.
Dokonce mu prý po prvním kole v jeho
týmu radili, ať to druhé rovnou vzdá.
To ale nechtěl. „Je to pro mě obrovská
zkušenost,“ řekl.

Nový senátor za liberecký volební
okrsek Michael Canov (SLK)

Voliči dali Starostům šanci dodělat rozdělanou práci
S

tarostové pro Liberecký kraj si zopakovali
vítězství v krajských volbách a jsou to oni, kdo
bude následující čtyři roky vládnout. Voliči jim dali
šanci navázat na rozdělanou práci a dotáhnout věci,
jež dosud nestihli. SLK zvítězili drtivě, a v rámci
republiky, jež se většinově proměnila v baštu ANO,
i zcela ojediněle.
Volby do krajského zastupitelstva v Libereckém
kraji vyhráli s výrazným náskokem Starostové pro
Liberecký kraj. Obhájili svou pozici a v 45členném
zastupitelstvu mají 18 mandátů, o pět víc než před
čtyřmi lety. Za nimi skončil nováček krajských voleb
ANO s devíti mandáty, třetí jsou komunisté, kteří
získali čtyři křesla stejně jako ČSSD, ODS a Změna
pro Liberecký kraj. V zastupitelstvu budou také dva
zástupci Koalice SPD a SPO. Vyplývá to z informací
na www.volby.cz. Volit přišlo 35,91 procenta voličů.

Před čtyřmi lety jich bylo 38,55 procenta.
Pro starosty hlasovalo v Libereckém kraji 32,35
procenta voličů, což je největší úspěch starostů v
rámci Česka. Hejtman Martin Půta, který byl lídrem
kandidátky, dostal 8143 přednostních hlasů, to je více
než pětina. ANO získalo v Libereckém kraji 17,08
procenta hlasů a třetí komunisté 8,10 procenta. Těsně
za nimi skončila ČSSD s 8,04 procenta a ODS s 7,91
procenta. Změně pro Liberecký kraj dalo hlas jen 7,06
procenta voličů a pro Koalici SPD a SPO hlasovalo
5,20 procenta voličů.
Starostové v Libereckém kraji poprvé volby vyhráli
před čtyřmi lety, získali 13 mandátů, když pro ně
hlasovalo 22,21 procenta voličů. Druzí byli komunisté
s 17,89 procenta hlasů. Získali deset mandátů stejně
jako tehdy třetí Změna, pro kterou hlasovalo 16,85
procenta voličů. Tentokrát ale obě strany propadly.

Výrazně si pohoršila také ČSSD, kterou před čtyřmi
lety volilo 13,05 procenta voličů a získala sedm
mandátů. Hůř je na tom i ODS. Před čtyřmi lety pro ni
hlasovalo 9,26 procenta voličů a obsadila pět křesel.
V Libereckém kraji si voliči vybírali nové
zastupitelstvo ze 705 kandidátů, z toho 467 bylo mužů
a 238 žen, z 19 politických stran a hnutí. Průběh voleb
byl klidný,
Před volbami policie zaznamenala jeden podnět, kdy
si kandidát stěžoval, že ke své kandidatuře vůbec nedal
souhlas. Dva týdny po skončení hlasování doputovaly
na krajský soud dvě stížnosti na průběh voleb. Obě
podání se musí prošetřit v zákonné lhůtě, což oddálilo
konání ustavujícího jednání nových krajských
zastupitelů. Uskuteční se až koncem listopadu a bude
mj. volit hejtmana a novou krajskou radu. Více uvnitř
listu.
(uba), ČTK

ANO sebralo všem kromě SLK. Nejvíce Změně.
S

iberecký dopravní podnik (DPMLJ) se chystá koupit v následujících dvou
letech 17 bezbariérových autobusů. Zaplatí za ně dohromady 93,5 milionu
korun. Na jejich nákup bude podle náměstka primátora Liberce Tomáše Kysely
(ANO) městská firma žádat evropskou dotaci.
„Dodávka devíti bezbariérových vozů je v plánu v roce 2017 a dodávka dalších
osmi pak o rok později. Půjde o dvounápravové třídveřové autobusy na CNG palivo. Každý z nich má předpokládanou hodnotu pět a půl milionu korun,“ uvedl
Kysela. Naposledy tak velkou zakázku na nákup autobusů dopravní podnik vypsal
v roce 2013. Za bezmála 100 milionů korun nakoupil 21 nízkopodlažních autobusů
Iveco, jejich dodávka byla rozdělena do čtyř let. Poslední převezme v příštím roce.
Nové autobusy jsou plně bezbariérové, pojmou až sto cestujících a jsou vybavené
i rampou pro přepravu vozíčkářů. Novinkou je samoobslužné otevírání dveří
cestujícími. Autobusy budou i bezpečnější, jsou vybavené samohasicím systémem
pro případ požáru motoru. Komfortnější jsou i pro řidiče, kabina je totiž klimatizovaná. DPMLJ má celkem k dispozici přes 130 autobusů, z toho dvě třetiny jsou
nízkopodlažní. Průměrná doba stáří autobusů je skoro devět let.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce je největší společností ve vlastnictví Liberce, od podzimu 2009 je menšinovým vlastníkem sousední Jablonec nad Nisou.
Dopravní podnik chce s pomocí evropských dotací v nejbližších letech investovat
nejen do nákupu nových autobusů, ale také do tramvajových tratí. Už v příštím
roce chce za 65 milionů korun rekonstruovat úsek v Rumunské ulici v Liberci.
Připravuje se také modernizace další části tramvajové trati do Jablonce a přímo v
Jablonci by se měla trať prodloužit zhruba o 750 metrů do centra města. Náklady
jen na prodloužení kolejí se odhadují na více než 300 milionů korun.

tarostové získali 18 mandátů, o
pět více než před čtyřmi lety. „Že
vyhrajeme jsem věřil, ale že takhle
hodně jsem teda nečekal,“ řekl ČTK
v reakci na výsledek voleb staronový
hejtman Martin Půta.
Také ANO bylo s výsledkem voleb
spokojeno, byť předvolební průzkumy
naznačovaly, že by mohl být ještě lepší.
Ve většině krajů ANO vyhrálo. „Jsme
na druhém místě. Jsme v krajských
volbách poprvé, když vezmu, jaké
možnosti jsme měli pro kampaň. Ve
srovnání třeba se starosty, kteří měli
5,5 milionu na kampaň, my jsme měli
1,4 milionu, tak myslím, že ten úspěch
je pro nás veliký,“ řekla ČTK Jitka
Volfová, která stála v čele kandidátky.
Potvrdila, že ANO má zájem se starosty
v koalici spolupracovat.
Před čtyřmi lety se starostové spojili
do koalice se Změnou pro Liberecký
kraj, koalice měla těsnou většinu
23 hlasů, vydržela zhruba dva roky
a pak se rozpadla. Se starosty dál
spolupracovala polovina zastupitelů
zvolených za Změnu, koalici doplnila
ČSSD, která za to získala dvě místa v

o Liberce dorazila z německého
Hirschfelde akumulační parní lokomotiva FLC. Třicetitunový
stroj získalo jako exponát technické
muzeum, které se nachází v areálu
bývalého výstaviště. Lokomotiva je
jedinečná tím, že nemá komín. ČTK
to řekl předseda spolku Technické
muzeum Liberec Jiří Němeček.
Lokomotiva podle něj v minulosti
sloužila v areálu hirschfeldské elektrárny, proto nepotřebovala žádný zdroj
páry. „Natáhla si ho z nějakého velkého
kotle a dokud měla tlak, tak jezdila,“
vysvětlil Němeček.
Podle něj zřejmě nikde jinde v Česku
podobný typ lokomotivy vystavený
není. I proto předpokládá, že se nový
přírůstek stane jedním z nejžádanějších
exponátů muzea.
Lokomotiva je nepojízdná, mimo
provoz je od roku 1992. Němeček příliš
nevěří, že by se povedlo ji znovu rozpohybovat. „V roce 2002 stála při povodních 1,5 metru ve vodě,“ vysvětlil s tím,
že ji v muzeu demontují.
„Ale dát ji do stavu, aby se celý mechanismus hýbal, bude obtížné,“ připustil.
Do budoucna ale chtějí návštěvníkům
umožnit přístup do kabiny. „Nejprve
ale budeme muset udělat nějakou plošinu, aby výstup nahoru byl bezpečný,“
uzavřel.
Dočasně bude lokomotiva stát za
plotem vedle bývalé restaurace Casino.

Třicetitunový „mazlík“ je nyní k vidění v areálu bývalých LVT , vedle zavřené restaurace Casino. Foto: A. Irma
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Liberec dá za autobusy 93,5 milionu

L

Technické muzeum má novou
parní lokomotivu bez komínu
D

Možná už za rok se přemístí na nádvoří
výstaviště. „Nádvoří chceme přeměnit
na veřejný park, okolo udělat silnici a
osázet ji exponáty, jako je tato lokomotiva,“ nastínil Němeček. Podle něj už
mají přislíbený kanón nebo obrněný
transportér. Na projektu nazvaném
muzeum v parku spolek spolupracuje s
městem, které je vlastníkem pozemků
na výstavišti.
„Projekt je na začátku. Byli bychom
ale rádi, kdyby se to povedlo v průběhu
příštího roku. Technicky to není náročné. Záleží, jak se povede sehnat peníze,“
dodal Němeček.
Technické muzeum Liberec vzniklo
úpravou nevyužívaného pavilonu G na
výstavišti. Vybudovala ho parta nadšenců, veřejnosti je přístupné od září
2014. Návštěvníci v něm najdou několik
desítek historických aut a motocyklů,
ale také tramvaje. Ročně muzeum navštíví asi 10.000 lidí.
Spolek ve spolupráci s městem plánuje
jeho rozšíření. Od 1. července příštího
roku by měl spolek získat do pronájmu
další pavilon na výstavišti a vytvořit v
něm expozici slavné liberecké podnikatelské rodiny Liebigů.
Základem expozice by měly být tři
obráběcí stroje získané z Německa a
textilní stroje z roku 1905 zapůjčené
z místní průmyslové školy. „Expozici
chceme otevřít na začátku září,“ dodal
Němeček.

radě. „Rádi bychom ve spolupráci se
starosty pokračovali,“ řekl ČTK lídr
kandidátky ČSSD Pavel Svoboda po
volbách, což se následně stalo. Byl
ale výsledkem voleb zklamán. „My
jako ČSSD i s ohledem na celostátní
výsledek bychom se měli zamyslet, proč
jsme s tím programem voliče neoslovili
a co bychom měli prosazovat, abychom
voliče oslovili,“ řekl ČTK Svoboda.
Překvapen byl výsledkem voleb
a podporou starostů a ANO lídr
komunistů
poslanec
Stanislav
Mackovík. „Nečekal jsem, že lidé
dají tolik na populismus, nevyhrávají
tradiční
strany.
Vyhrál
tady
obviněný hejtman a to jsou věci,
které tady doteď nebyly normální.
Je třeba udělat si analýzu, proč k
tomu došlo,“ řekl ČTK Mackovík.
Zklamána byla malou podporou voličů
také Zuzana Kocumová, která stála
včele kandidátky Změny pro Liberecký
kraj. „Určitě jsme čekali, že budeme mít
víc procent a že budeme minimálně
na dvojnásobku,“ řekla Kocumová.
Zklamání z výsledků krajských
voleb netajil ani předseda Změny a

náměstek libereckého primátora Jan
Korytář. „Krajské volby jsou jiné než
ty městské, například i v parlamentních
volbách jsme zcela pohořeli, když jsme
kandidovali jako Změna, ale potom v
komunálkách jsme vyhráli,“ řekl ČTK.
V krajských volbách dali podle něj
Liberečtí přednost starostům, protože
je zřejmě považují za kompetentnější
řídit kraj. „Musím přiznat, že v tomhle
jsme voliče nedokázali oslovit,“ řekl
Korytář.
Vliv na rozhodování voličů ale
mohlo podle něj mít i to, že když se
Změna dostala z opozice do koalice,
musela v některých věcech začít dělat
kompromisy. „Nejsme tak razantní,
což nám nějakou část voličů odebralo.
Zároveň ještě nejsou vidět výsledky ve
městě, protože než se připraví projekty,
chvíli to trvá,“ řekl Korytář. Změna
je teď podle něj v obtížné situaci.
„Dostali jsme, když to mám říct lidově,
od voličů trochu přes držku. Jsou dvě
varianty, buď se z toho poto..., ale to
nepředpokládám, nebo se zkrátka
probudíme, oklepeme a budeme
pokračovat dál,“ dodal.
(čtk)

SYNER měl letos na prestižní Stavbě roku doslova žně

H

ned tři ocenění si z pražské Betlémské kaple, kde se ve čtvrtek 13. října
uskutečnilo vyhlašování výsledků prestižní
ankety Stavba roku 2016, do Liberce odvezla
stavební firma SYNER, s.r.o. Zabodovala s
turnovskou Maškovou zahradou i rekonstrukcí zámku ve Svijanech. Navíc získala
titul Stavební firma roku 2016 v kategorii
Velká stavební firma.
Letošní vyhlášení výsledků soutěže Stavba
roku tak bylo pro společnost vůbec nejúspěšnější v její čtvrtstoletí trvající historii co do
počtu obdržených ocenění.
Liberecký stavební gigant letos slaví čtvrt

století své existence a ocenění od Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR., jež se uděluje ve
spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Stavební fakultou ČVUT a stejnou
fakultou brněnského VUT, je jasným potvrzením, že SYNER pevně a úspěšně zakotvil
nejen na tuzemském stavebním trhu.
Během večera se kromě firmy samotné
dostalo ocenění i stavbám, které SYNER v letošním roce realizoval. Sportovní a rekreační
areál Maškova zahrada v Turnově si vysloužil
ocenění Předsedy Senátu PČR za nejlepší
stavbu pro veřejnost. Investorem díla byla
Městská sportovní s.r.o. a realizátorem firma

SYNER ve sdružení se společností BAK.
Obnova Zámku Svijany získala Cenu svazu
podnikatelů ve stavebnictví za stavebně podnikatelský záměr. Investorem rekonstrukce
zámeckého areálu, který byl premiérově zpřístupněn letos před letní sezónou a stal se okamžitě návštěvnickým magnetem, je Pivovar
Svijany a.s. Dílo realizoval SYNER s.r.o.
Obě oceněné stavby už bodovaly i na Stavbě
roku Libereckého kraje. „Maškovka“, která si
za několik měsíců získala velkou oblibu mezi
návštěvníky, krajskou soutěž ovládla, protože
obdržela i Hlavní cenu doc. Ing. arch. Karla
Hubáčka a stala se Stavbou roku Liberecké-

ho kraje 2016. Svijanský zámecký areál na
kraji dostal Hubáčkovou cenu v kategorii
rekonstrukcí staveb, památkových objektů a
brownfields.
S cenami pro stavební firmu SYNER se na
podzim roztrhl pytel. Syner svou prací zabodoval i na Stavbě roku Středočeského kraje.
Hned dvě ocenění převzal za rekonstrukci
obchodního domu Máj v Kralupech nad Vltavou. Přestavbou vznikla budova tamního
městského úřadu. První cenou byla nominace na Stavbu roku Středočeského kraje 2016 a
druhým oceněním je Cena za nejlepší investiční záměr.
(uba)

Spolumajitelé Syneru (zleva) Petr Syrovátko a Jiří Urban ocenění v kategorii Velká stavební firma roku 2016 převzali spolu s ředitelem společnosti Robertem Špottem.

on-line aktuální zpravodajství z Libereckého kraje na www.genusplus.cz

Foto: SGH, a.s.
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Libereckému kraji bude
vládnout kvarteto stran

Vítěz senátních voleb Michael Canov měl jeden z nejzdařilejších volebních billboardů. Nebál se emotivního gesta a
přitom na nikoho neútočil, jen dával najevo svou silnou stránku. Jeho konkurent Marek Vávra šel do zteče s mottem,
že nechce být v Senátu ležákem. Po prohře může ležák už zase jen vařit ve svém frýdlantském pivovaru. Foto: Mad

Starostové suverénně zvítězili na obou frontách
S
tarostové pro Liberecký kraj jsou s 32,35% zisku hlasů
suverénními vítězi krajských i obou kol senátních
voleb. V tmavě modrém moři krajů, kde zvítězilo Hnutí
ANO 2011, tak sice tvoří osamocený ostrůvek, mohou ale
pokračovat v rozdělané práci. Prvenství patří Starostům i
v senátních volbách, když jejich kandidát Michael Canov
získal v prvním kole 45,30 procenta hlasů a ve druhém kole
rekordních 80,18% přízně.
Na druhé pozici se v obou typech voleb umístilo ANO.
V kraji dostalo 17,08 procenta hlasů a jejich kandidáta
Marka Vávru poslali voliči do druhého kola senátních voleb
s 15,38%. Senátní klání ale pro Vávru skončilo prohrou.
V krajském zastupitelstvu zasednou ještě zastupitelé za
KSČM, jíž voliči přidělili 8,10%, ČSSD s 8,04% a ODS, jejíž
zisk činí 7,91 procenta hlasů. Na šesté příčce a tedy až za
všemi svými úhlavními nepřáteli, na něž cílila svou negativní
a místy až nenávistnou kampaň, skončila Změna. Získala
7,06 procenta hlasů. Pětiprocentní zisk přesáhla už jen
zemanovsko-okamurovská Koalice SPD a SPO, když jí voliči
přidělili 5,20% hlasů.
Celkem v Libereckém kraji ve dvou říjnových dnech
volilo 35,91 procenta voličů. Platné hlasy odevzdalo
123 817 lidí z celkem 350 267 oprávněných voličů.
Starostové pro Liberecký kraj získali 18 ze 45 mandátů.
Druhá ANO má 9 mandátů, KSČM, ČSSD i ODS i Změna po

čtyřech mandátech. SPD-SPO získá dva.
Starostové jako vítězové voleb sestavovali koalici. Měli
více možností. Buď to mohli dát dohromady jen s druhým
s ANO, čímž by pro koalici zajistili pohodlnou většinu 27
mandátů. Nebo mohla vzniknout trojkoalice složená z SLK,
ČSSD a ODS, což by znamenalo 26 koaličních mandátů.
Změna a komunisté byli od počátku ze hry. KSČM proto,
že se s ní počítá jen když jinudy cesta nevede. ZPLK díky
svým ambicím a nechutné kampani už stihla poztrácet
koaliční potenciál. Starostové navíc měli zkušenost, jíž už
s Korytářovými aktivisty učinili po minulých krajských
volbách.
SLK se nakonec vydala cestou čtyřkoalice a přizvali ke
spolupráci ANO, ČSSD a ODS, čímž vytvořili koalici o 35
mandátech. Rada bude devítičlenná.
Ambiciózní Změna pro Liberecký kraj propadla na obou
frontách. Její kandidát na senátora, lídr hnutí Jan Korytář,
získal 10,94% hlasů a obsadil nepostupové třetí místo. To je
vzhledem k masívní kampani s vybájenými osmi sty miliony
z rozpočtového určení daní pro Liberec i faktu, že byl jediným
opravdu libereckým kandidátem, jak soustavně zdůrazňoval,
propadák. Korytář získal 4 515 hlasů, zatímco vítězný
„přespolní“ Canov 18 698 a druhý Marek Vávra (ANO) 6 351
hlasů. Voliči tak dali zřetelně najevo, že více než slova a sliby
preferují prokazatelné skutky.
(lo)

Pokračování ze strany 1
Sociální demokraté budou pokračovat
v práci na rezortu sociálních věcí. Povede jej právník Pavel Svoboda, který nyní
zasedá v Zastupitelstvu města Jablonce
nad Nisou a působí jako náměstek primátora pro humanitní oblast. Svoboda
pro ČT24 uvedl, že dá práci na kraji
přednost před jabloneckou radnicí, kde
ale kvůli dotažení rozdělaných úkolů
hodlá setrvat do konce roku.
Zdravotnictví nakonec připadlo občanskému demokratovi Přemyslu Sobotkovi, někdejšímu primáři liberecké
nemocnice, dlouholetému libereckému
zastupiteli a prvnímu senátorovi za
Liberecko, který opakovaně vyhrával
senátní volby a v horní komoře parlamentu tak vytrval celých dvacet let. Byl
předsedou i místopředsedou Senátu.
Letos už do horní parlamentní komory
nekandidoval, protože se chtěl věnovat

právě krajské politice. Voliči jej vykroužkovali do horních pater a Sobotka
získal mandát.
Opoziční lavice zůstaly vyhrazeny
pro čtyřmandátovou Změnu, která si
všeobecně známou nepracovitostí způsobila volební debakl, a pro komunisty.
KSČM získala čtyři zastupitelská místa.
Výčet stran, které se dostaly do krajského zastupitelstva, uzavírá nesourodý
slepenec pod zkratkou SPD-SPO, který
v sobě spojuje Okamurovy a prezidentovy příznivce.
Nová krajská vláda byla dohodnuta během týdne po ukončení voleb,
bez výraznějších zvratů a turbulencí.
Vítězní starostové od začátku preferovali čtyřkoalici se silným mandátem
a dotáhli svou prioritu do konce. SLK
má v zastupitelstvu 18 mandátů, ANO
o polovinu méně a sociální a občanští
demokraté po čtyřech.

Navržené obsazení rezortů v nově vytvořené koalici v Libereckém kraji

SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
ANO
ANO

Martin Půta
hejtman
Marek Pieter
doprava a investice
Květa Vinklátová kultura, památková péče a cestovní ruch
Jiří Löffelmann
životní prostředí, zemědělství a venkov
Petr Tulpa
školství, mládež, tělovýchova a sport
Jitka Volfová
ekonomika, správa majetku a informatika
Radka Loučková Kotasová hospodářský růst, regionální rozvoj,
evropské dotace a rozvoj venkova
ČSSD Pavel Svoboda
sociální věci
ODS
Přemysl Sobotka zdravotnictví

Vizitka nového
Stížnosti odsunuly start nové vlády
Okrouhlé na Českolipsku mohlo zastupitelstva. Musí se počkat na vyřesenátora Canova V
při krajských volbách volit 495 šení stížnosti. Soud má na rozhodnutí
lidí, přišlo jich 43,23%. Komise tak 20 dnů.
Ing. Michael Canov (55;
Starostové pro Liberecký kraj/
STAN):

Starosta
Chrastavy
a
pedagog.
Vystudoval Vysokou školu chemicko
technologickou Pardubice, vzdělání
si rozšířil pedagogickým studiem na
Výzkumném ústavu inženýrského studia
ČVUT v Praze a učitelstvím fyziky a
matematiky na Matematicko-fyzikální
fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Do politiky vstoupil v roce 1994, kdy
byl jako nestraník za ODS zvolen do
zastupitelstva Chrastavy, kde od roku
1984 učil.
Od roku 2002 je starostou Chrastavy
a od roku 2012 je zastupitelem
Libereckého kraje. Canov, bývalý
člen US-DEU a ODS, je jedním ze
zakládajících členů hnutí Starostové
pro Liberecký kraj (SLK) a prvním
místopředsedou. Známým se stal díky
svým úspěchům v právních sporech se
státními institucemi. Mimo jiné dokázal
obhájit u ústavního soudu vyhlášku o
regulaci hazardu včetně videoterminálů
povolovaných ministerstvem financí. Je
svobodný.

vydala 214 obálek a stejný počet jich
při sčítání hlasů našla i v urně. Jenomže: Jedna z voliček zjistila, že do
obálky lístek svého favorita nevložila,
a statisticky vykázaných sto procent
platných hlasů se tudíž nemůže zakládat na pravdě. Proto dala podnět
k soudu
Pobočka Krajského soudu v Liberci
tak ve čtvrtek 20. října obdržela první
stížnost na letošní krajské volby v Libereckém kraji. Žalobkyně se domáhá
přepočítání hlasů v obci Okrouhlá. V
obci volilo 54,20% občanů Starosty pro
Liberecký kraj, kteří získali 116 kusů
hlasů. Druhé ANO dostalo 13,08%,
tedy 28 ks. O třetí příčku se v obci rozdělili komunisté a ZPLK, když shodně
dostali po patnácti hlasech a sedm
procent voličské přízně. Jeden hlas, ať
jej chtěla stěžovatelka hodit komukoli,
tak výsledek na prvních dvou místech
nezvrátí, může ale na bronzovou příčku
posunout jen jednu stranu.
Podání stížnosti odsunulo termín
konání ustavujícího jednání krajského

O den později soud obdržel ještě druhou stížnost. Volby napadla kandidátka
za ČSSD. Žádá přepočítání výsledků v
Turnově, v okrsku číslo 6, řekla ČTK
mluvčí libereckého soudu Karolina
Francová. „Rodinnými přáteli, kteří
volili v tomto volebním okrsku, jí bylo
potvrzeno, že měla obdržet nejméně tři
preferenční hlasy. Tento údaj je však v
rozporu s výsledky voleb, jak byly zveřejněny Českým statistickým úřadem
a podle nichž žalobkyně žádný preferenční hlas neobdržela,“ uvedla Francová. Kandidátka za ČSSD proto žádá
přepočítání hlasů v tomto okrsku.
Po oznámení soudního rozhodnutí
musí hejtman Martin Půta do patnácti
dnů svolat ustavující jednání zastupitelstva. „Předpokládám, že první jednání
zastupitelstva v novém složení se bude
konat v úterý 22. nebo 29. listopadu,“
odhaduje hejtman Půta.
Původně bylo ustavující zasedání
krajského zastupitelstva avizováno na
8. listopad, tedy rovný měsíc po volbách.
(oub)

Erár na vítěze pamatuje miliony Kč

Č

ástka za mandát krajského zastupitele, kterou vyplácí stát z
rozpočtu, se už zase zvýšil z 237 500
korun na čtvrt milionu korun. Parlament toto přilepšení schválil letos v
novele zákona o politických stranách.
Vítězní Starostové pro LK dostanou z
eráru za svých 18 mandátů 4,5 milionu
ročně, druhé ANO polovic.
ČSSD, ODS, KSČM a ZPLK získají rovný milion ročně. To je dobrá zpráva pro
ty, kteří Změně půjčili, byť si možná
sami na tu půjčku museli půjčit... Půl
milionu za dva mandáty připadne Koalici SPD-SPO.
Pokud se týká peněz za krajské volby,
není naštěstí pro partaje rozhodující

volební účast. Strany nedostávají peníze za jednotlivé hlasy, nýbrž za získané
mandáty. Za každý krajský mandát
zaplatí státní kasa do pokladny stran
a hnutí, jež překonaly pětiprocentní
hranici, 250 tisíc, tedy milion za celé
volební období. Utkání o 45 míst v
krajském zastupitelstvu je tudíž i ztečí o 45 milionů korun, které si strany,
jež v krajském zastupitelském sboru
zakotvily, za čtyřleté funkční období
rozdělí.
Vítěz senátních voleb přihraje do stranické pokladny 855 tisíc ročně. Taková
je částka, kterou za mandát senátora
vyplácí státní rozpočet jeho domovské
straně.

Neúspěšný kandidát voliče ohlupoval penězi, které nikdo nikdy neuvidí
N

a rozklíčování nereálného předvolebního
taháku zájemce o místo v Senátu za
Liberecko Jana Korytáře ze Změny postačilo
vyhledat si, nebo jen oprášit, definici základních
pojmů ve slovníku cizích slov.
Korytář při prezentaci své zcela nepůvodní
myšlenky, totiž, že by Liberci ze senátorské lavice
dokázal přihrát do rozpočtu dalších 800 milionů
z rozpočtového určení daní, používal čítankové
demagogie a ukázkové manipulace. Demagogie
je definována jako využívání zkreslených,
zjednodušených argumentů působících zejména na
city a předsudky s cílem ovlivňování jednotlivců a
skupin. Manipulace pak má více významů, ovšem
na jejich seznamu nechybí slova: Nečestné jednání
a čachry.
Obě definice Korytář naplnil beze zbytku,
protože moc dobře věděl, že změny v rozpočtovém
určení daní lze dosáhnout jen komplikovaným
legislativním procesem. Ten jako člen horní komory
parlamentu zvolený za republikově bezvýznamné
lokální hnutí, nemůže nikdy ovlivnit. K takové
snaze se může maximálně tak připojit, osvojí-li si
jej některá z parlamentních koaličních stran, jež
má dost síly v obou zákonodárných komorách.
Naposledy změn v RUD dosáhla pravicová

vláda s ministrem financí z TOP 09, jenž musel
se skřípěním zubů splnit slib daný partnerským
Starostům a Nezávislým (STAN). Nyní změna
koeficientů pro přerozdělování daní, jež stát vybere
od právnických a fyzických osob, rozhodně není
na stole. Byl-li by opak pravdou, myslím, že by se
s tím kandidáti Hnutí ANO, jež zaštiťuje ministr
financí, i sociálně demokratičtí zájemci o kraj i
Senát s premiérem v zádech, oháněli s bravurou
toreadorů mávajících muletou na koridě.
I kdyby byla k opětovné úpravě zákona o
rozpočtovém určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům politická
vůle, popraly by se o téma velké strany a hnutí.
Rozhodně by nečekaly, až jim modrooký „šmudla“
z Podještědí poradí. Rozpuštění erárních peněz
směrem dolů přece spolehlivě zabírá.
Jenže strany, jež se snaží svou politiku nestavět
jenom na demagogii a manipulaci, vědí, že
daňový balík je jen jeden a podělit se o něj musí
všichni. Proto se přerozdělovací koeficienty složitě
vyjednávají a doslova se váží na laboratorních
vahách, aby se zabránilo nerovnováze. Obecně platí,
že když se jednomu přidá, musí se jinému ubrat.
Se zákonem o RUD se to v parlamentu má jako
s protikuřáckým zákonem. Shoda se složitě
hledá i v jednom poslaneckém klubu, protože

čím víc členů, tím víc zájmů. Existují ortodoxní
nekuřáci i vášniví kuřáci a přitom mají v kapse
stejnou partajní legitimaci. Stejně tak v jednom
klubu existují poslanci zvolení za velká, menší i
malá města a obce. Každý zásah se někoho z nich
dotkne, protože kříží jeho zájmy.
A najednou se najde „lebka z plakátu“, která se
jenom kvůli předvolební kampani veřejně prsí, že
do této pracně vybalancované, křehké rovnováhy
hodí vidle a přihraje svému městu osmkrát
sto milionů jen tím, že jej v hierarchii podle
počtu obyvatel posune o patro výš. Stačí k tomu
porovnat Liberec s Plzní a nacpat „jen tak tak“
stotisícové město na severu do čtveřice největších
českých měst, k nimž je přerozdělovací koeficient
milosrdnější. Nejspíše proto, že jsou přirozenými
centry podstatně větších spádových oblastí, jež
musí obhospodařit službami, které něco stojí.
Ještě že šéf liberecké lokální Změny, t.č.
uvozovkový ekonom v praxi a zatím jen teoretický
dotační náměstek libereckého primátora, nechtěl
u své věrné klaky zabodovat ještě více a neosvojil
si rovnou koeficient pražský. I tam přece mají,
stejně jako v Liberci, divadla, kam chodí i
přespolní, veřejnou dopravu, jíž jezdí i náplavy
z celé republiky, či instituce, jež nežijí ze vzduchu.
Nebo by mohl použít aritmetiku a podělit

on-line publicis�ka a diskusní fórum na www.tydenvlk.cz

výnos z rozpočtového určení daní průhledně
a jednoduše: „Na hlavu“. Nač si závity zanášet
tak složitou operací, jako je přepočítávání podle
koeficientů.
Korytář je sice velmi slabý radniční ekonom
s nulovým efektem pro město, počítat ale umí.
Dobře si sečetl, co mu může přinést hlasy nijak
bystrých spoluobčanů. Vždyť o peníze jde vždycky
až v první řadě a slibem nezarmoutíš. Cvach
liberecké politiky, jak jsem tohoto vypočítavého
jedince nazvala, si už dávno všiml, že voličstvo se
dá zmanipulovat i penězi, jež nikdo nikdy neuvidí.
Stačí k tomu vymyslet dostatečně úderný arzenál
demagogických argumentů. Obojí jde Korytářovi
tak skvěle, že ti bystřejší od konkurence nestačili
během kampaně zírat.
A ještě jedna definice na závěr: Utopie, představa
ideální lidské společnosti, obce nebo státu. K té
změnařský zájemce o královsky placené místo
v malostranském paláci sáhl, když ze sloupů
hlásal i svou další ukázkovou floskuli (prázdný
obrat, rčení, průpověď či fráze), že děti nepatří na
ubytovny. Samozřejmě, že ne. Je ale věcí rodiny,
aby tomu tak nebylo. S tím nic nenadělá ani ten
největší demagog a manipulátor. Jan Korytář se
do Senátu nedostal, voliči ho vyautovali hned v
prvním kole.
Alena Roubalová•
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Změně nepomohl ani nezákonně
zveřejněný předvolební průzkum
T

ři dny před startem voleb se nesmějí uveřejňovat předvolební průzkumy.
Vyplývá to z § 28 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů.
Korytářova ZPLK ale výsledky průzkumu zveřejnila ve svých předvolebních novinách, jejichž distribuce skončila po 4. říjnu. V tento den byl „dedline“.
Pokud jste po 4. říjnu t.r. dostali do schránky předvolební noviny Změny pro Liberecký kraj, musíme se shodnout na tom, že ZPLK opět porušila zákon. Další faul jen
doplnil plejádu nezákonností, jichž už se Změna ve své kampani dopustila.
V jejím plátku je uveřejněn jakýsi průzkum, který Změnu s rozdílem pár desetin
procenta stavěl na bronzový stupínek za KSČM a ANO. To ale není podstatné, ono
to bylo ve finále úplně jinak. Politováníhodné ale je, jak adepti na krajské politiky
ignorovali zákon, v němž jasně stojí psáno, že moratorium začíná tři dny před otevřením volebních místností a platí do jejich uzavření. Zákaz se týká i opakovaného
zveřejnění výsledků starších průzkumů. (zdroj: www.ihned.cz).
Zákazem zveřejňování předvolebních výsledků se už zabýval i Nejvyšší správní
soud, který posuzoval causu vydavatelství Mafra (tehdy ještě nepatřilo do portfolia
Andreje Babiše), které dostalo pokutu 100 tisíc korun za zveřejnění předvolebních
průzkumů den před komunálními volbami v roce 2010. Deník nerespektoval moratorium, kdy nikdo průzkumy publikovat nesmí.
Judikát NSS lze analogicky vztáhnout i na volby krajské, kde platí stejné moratorium pro zveřejňování předvolebních průzkumů.
(lo)

Bezprostředně poté, co se obličeje exponentů Změny pro Liberecký kraj objevily na plakátech, začaly se množit
stížnosti, že jsou její plachty vyvěšeny i na zeleni. Což bylo pro někdejší zastánce nazelenalé ideologie zvlášť nepříjemné. Změna tento úvodní „úlet“ v kampani svedla na dobrovolníky a příznivce, kteří její volební materiály
nekoordinovaně rozvěšovali, kde se dalo. Mnohdy bez povolení majitelů nemovitostí.
Foto: Mad

Do druhého kola se nepronikne ani z parádního prvního nepostupového místa
O

kvalitní příspěvek do českého politického bizáru se postaral neúspěšný senátní
kandidát Změny Jan Korytář. Byť v libereckém
volebním rajonu skončil na parádním prvním
nepostupovém místě, vyzýval i před druhým
kolem voleb do Senátu, aby ho voliči podpořili.
S informací jako první přišla liberecká www.idnes.cz a otiskla i jeden z letáků, které spolu s
cestujícími Dopravního podniku měst Liberce a
Jablonce (DPMLJ) ještě pár dní po prvním kole
voleb jezdily autobusem či tramvají. Vůle voličů

v prvním kole přitom Korytářovy senátní ambice
utnula. Na letáku nechyběla výzva, aby jej lidé
podpořili i ve 2. kole, kam vůbec nepostoupil.
Věc je ukázkově bizarní už proto, že Korytář je
náměstkem libereckého primátora a nedokázal si
zorganizovat, aby se plakáty do vozů DPMLJ lepily
až ve chvíli, kdy bude rozhodnuto, tudíž nikdy.
Server www.idnes.cz k tomu napsal: Korytář
přičítá vyvěšení plakátů nepružnosti dopravního
podniku. „Místo toho, aby ta firma jako každá
soukromá řekla Dobrý, my vám to tam dáme, ale

Těsně před volbami, kdy byly města a obce v kraji, a zejména Liberec, doslova olepeny předvolebním papírem, hlásila Změna, že dělá lacinou kontaktní kampaň, že se musí obejít bez plakátů a billboardů...
Foto: Mad

Předvolební fauly made in ZPLK
B
ěhem předvolební kampaně byli někteří adepti na krajské zastupitele přistiženi při „upravování skutečností“ i při porušování zákonů. Suverénně vedla Změna pro Liberecký kraj Jana Korytáře, jež do čela své kandidátky postavila
sportovkyni Zuzanu Kocumovou.
Kocumová se aktuálně dostala mezi světovou špičku v extrémním překážkovém
závodu Spartan Race, dvakrát po sobě v něm byla nejlepší na světě. Jejím plakátům
dominovalo heslo „Hraji fair play, ve sportu i v politice“. Ve sportu snad, v politice
nikoli. Množství faulů, které během kampaně vygenerovala její „rodná“, by mohlo
okamžitě kandidovat na zápis mezi české rekordy: .
. Ukrást celou pasáž ze známého českého filmu a použít jí, byť s uvedením
zdroje, ve stranickém předvolebním „klipu“, je ukázkovým porušením autorského práva. To by měli tvůrci onoho videopříspěvku vědět a troufám si říci, že to i
vědí, neboť se to svého času dozvěděli na našem společném pracovišti. Maximálně
patnáctivteřinovou sekvenci z díla chráněného autorským zákonem lze použít v
televizním zpravodajství a publicistice, nikdy ne v reklamě, natož pak v politickém
marketingu! Tady se musí s nositelem autorských práv složitě vyjednávat o použití
každého obrázku a hlavně se za to musí platit. Třeba se mýlím, ale usuzuji, že nic
z toho se nestalo.
. Stejně tak nelze pustě ukrást záběry veřejnoprávní televize a použít je v partajním předvolebním videu ku zesměšnění protivníka. I když – moc nerozumím
tomu, co je tak strašně zesměšňujícího na tom, že hejtman Půta v televizní debatě
rozdal přítomným dámám po květině. Zvlášť když kytku ta, jejíž strana si teď z
toho tropí šprýmy, přijala. Že se květinou nedala obdarovat moderátorka je jasné,
ministolek potřebovala na podklady. Umíte si ale představit ten poprask, kdyby se
Martin Půta ani nepokusil květinu moderátorce dát? To by bylo řečí o hulvátovi...
Každopádně - záběry jakékoli televize se v audiovizuálním díle mohou používat
jen se souhlasem té televize. Nemyslím si, že by takový souhlas existoval.
. Podnikatel Radim Jančura, který veřejně nesnáší jihomoravského hejtmana
Haška, udělal na své náklady antihaškovskou kampaň. Ukradl, resp. nechal
spolupracující agenturou ukrást fotografii politika z jeho facebooku, použil rčení
„Kdo lže, ten krade“ a nechal vyrobit a vylepit plakáty s Haškovou podobiznou
vedle starého českého moudra. Za pár dní je ale musel nechat stáhnout, protože
mu Haškovi právníci vysvětlili, že použití fotografie konkrétního člověka ve volební kampani a v kontextu, s nímž dotyčný nesouhlasí, je hrubý zásah do integrity
osobnosti, na což je zákon. Zda mají Haškovi právníci pravdu, nevím. Soud k tomu
neproběhl. Je to trochu děsivé, protože s obličeji politiků média pracují dnes a denně a nejsou to vždycky jen pro ně příznivé materiály... Jenže, tady se opět jedná o
zneužití ve volební kampani, což není běžná mediální práce.
Jančura byl ale až druhý, kdo se naboural do osobnostních práv. Tým Změny
ve svém jiném klipu zneužil podobiznu bývalého libereckého primátora a doslova
přitroublým způsobem jí zasadil do „spotu“ o ceně vody. S kradením obličejů
má tým Změny mnohaletou zkušenost, pod cizími identitami například někteří
její přívrženci vystupovali ve facebookových diskusích. Jistě, jsou to prkotiny, ale
potvrzují, že nic nezákonného není Změně a jejím protagonistům cizí. Jančura
zneužil fotografii aktivního politika, Změna snímek dnes už ryze soukromé osoby.
V tom je její provinění obludnější.
Stejným způsobem změnařští propagandisté zneužili ve svých předvolebních
tiskovinách i podobizny krajských politiků, když je přetiskli a přidali k nim nelichotivé souvislosti.
K nezákonnostem z mediální oblasti se pak přidružily další pokleslosti. Jejich
výčet začíná černými výlepy a končí vylhanými propagandistickými tvrzeními, jež
mají s realitou nula společného. Věrnými souputnicemi pak byly lež, demagogie a
manipulace. Což už je koktejl takové konzistence, že se po něm normálnímu člověku spolehlivě přitížilo.
Dr. Ball
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kdybyste se náhodou do druhého kola nedostali,
tak vám to sundáme, tak v pořádku. Ale takhle se
s tím nepárali, my jsme to zaplatili a bohužel to
tento týden visí.“
V internetové diskusi pak dovysvětlil: …oni
(míněn DPMLJ, pozn. aut.) to instalují ještě před
tím, než byli (ta hrubka tam fakt byla) výsledky
a standardně to nesundávají, ale nechají to jezdit
celý týden. Takže jsme jen mohli risknout, že budu
ve 2. kole a nebudu jezdit v MHD nebo že budu
jezdit v MHD a nebudu v druhém kole…, napsal

Jan Korytář, náměstek libereckého primátora pro
ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, člen Rady
města a Zastupitelstva města Liberce.
Taková lapálie… Ovšem jen do chvíle, než člověku
docvakne, že „tohle“ má v Liberci na povel městské
peníze a přitom si ani neumí pohlídat jeden dost
podstatný termín. Asi nejlepší pointu celé taškařice jsem našla v diskusi pod článkem na idnesu, kde
to jeden ze čtenářů napsal i za mě, opět cituji: „A
příští týden vyjdou plakáty s poděkováním, že ho
zvolili senátorem“.
(oub)

Zákon by si měl posvítit i na dolní patra politiky
L
ex Babiš, aneb zákon pro jednoho
člověka, který teď putuje mezi
komorami parlamentu, znovu nastolil téma, mohou-li členové vlády
vlastnit média, žádat o státní dotace,
investiční pobídky či se účastnit veřejných zakázek. Ministr financí Andrej
Babiš uvedl, že je zákon zacílený čistě
na něj.
Rozporuplný pocit z možného přijetí
zákona má nově zvolený senátor za Liberecko Michael Canov (SLK). Na jednu
stranu mu nepřipadá normální, aby člen
vlády mj. disponoval takovou mediální
silou, na straně druhé se mu ale příčí
schvalování zákona kvůli jedinému člověku. Na otázku, zda by se zákon neměl
rozšířit i na další politicky činné osoby,
od vlády a parlamentu, přes kraj až po
komunál, odpověděl v tom smyslu, že
až na jednu výjimku sedící na liberecké
radnici a mající ve svém portfoliu jeden
úzce politicky zaměřený internetový
portál, žádné takové politiky nezná.
Osobně se zákonodárcům divím,
proč normu zbytečně personifikují a
hrotí, čímž podporují Babišovu tezi.
Nechápu, proč takový zákon nevztáhnou na všechna patra tuzemské politiky. Vždyť ani v Horních Kotěhůlkách
není normální, aby starostova firma
vydávala tamní drbnu! Je zbytečné zákonem slepě mířit pouze na vládu a jediného člověka v ní sedící. Tím opravdu
vytvářejí zákonnou normu zhotovenou
kvůli jedinému člověku. Co se bude dít,
až se Babiš přeskupí z vlády například
do čela parlamentu? Bude další speciální zákon?
Samozřejmě, že je nejviditelnější a
mediálně nejpropíranější, když si ministr financí, ovšem díky stále platné
legislativě, sám sobě, resp. svému podnikatelskému impériu, vyplácí dotace
a investiční pobídky. Samozřejmě, že je
skandální, jak si prostřednictvím svého multimediálního domu soustavně
vytváří pozitivní image i jak si do něj
přihrává například peníze za inzerci
vztahující se k zavedení elektronické
evidence tržeb. Jenže:
Aniž bych chtěla srovnávat, protože
to si schopný i všehoschopný Andrej
Babiš opravdu nezaslouží, dlužno podotknout, že se dějí analogické skandální
skutky i na lokální úrovni, kdy má jeden člověk politickou moc, tím pádem
i páky na stanovení pravidel pro rozdělování dotací, a k tomu minimédium.
Jistě, jsme v Liberci a u Jana Korytáře.
Korytář je aktuálně, díky své politické činnosti, náměstkem libereckého
primátora pro ekonomiku, strategický
rozvoj a dotace. Korytář je i jednatelem
Servis pro krajinu, s.r.o. Zapsaným
společníkem jeho eseróčka je Čmelák
- Společnost přátel přírody z.s. Zde
je Korytář předsedou Rady spolku.
Místopředsedkyní je pak další z týmu
náměstků libereckého primátora, Karolína Hrbková. Korytářův Čmelák
je spolu s Korytářem zakladatelem
Krajského protikorupčního pracoviště
o.p.s. (KPKP), v jehož správní radě opět

sedí mj. Hrbková. Čmelák na svých
webových stránkách prezentuje, že je
provozovatelem internetového portálu
Náš Liberec (NL, alias Jejich Liberec).
Na NL je pro změnu uvedeno, že jej
provozuje KPKP, tedy o.p.s. založená Čmelákem a Korytářem. Kruh se
uzavřel, byť Korytářovi lidé hystericky
tvrdí, že ne...
Protože jsou ale Čmelák, KPKP a NL
propojeny přes konkrétní osoby, lze
logicky dovodit, že NL je právě jejich
„internetovým orgánem“, tedy hlásnou
troubou. Tištěný orgán se vydává jedině
před volbami, kam kandiduje subjekt
jménem Změna.
Tady se začínají prolínat Korytářovy
podnikatelsko – dobrovolnické aktivity
s aktivitami politickými. Korytář je totiž zároveň předsedou složité politické
struktury jménem Změna. Změna pro
Liberecký kraj nedávno utrpěla debakl
v krajských volbách a vysoce pravděpodobně skončí v opozici. Dva roky (2012
– 2014) ale ZPLK byla součástí krajské
vládnoucí koalice. Změna pro Liberec
ještě dva roky bude součástí vládnoucí
koalice v krajském městě.
Vidím to následovně: Korytář získá po volbách pozici nebo alespoň
politický vliv a má v gesci mj. dotace.
Jeho neziskovku Čmelák při životě drží
převážně dotace a granty. Díky nim lze
vytvořit „projekty“, které může pomoci
realizovat eseróčko a zmedializovat NL.
Portál zároveň, spolu s KPKP, slouží
k obraně proti všem, kdo by se v tom
chtěli jakkoli vrtat. Pomocí metod, jakých bravurně používala nejmenovaná
politická policie, takového rýpala společensky znectí a v aktivistické skupině
svých příznivců i u hrstky nevědomých
čtenářů, znevěrohodní. Zároveň cílí na
politické protivníky.
Pozn. aut: V poslední Výroční zprávě
z roku 2014 zveřejněné na stránkách
Čmeláka stojí, že dary, granty a dotace
od nejrůznějších subjektů činily cca 8 466
000 korun z celkem 9 936 348 korun vykázaných příjmů. Asi nejdiskutabilnější
je příspěvek od Úřadu práce Liberec, který dal spolku 145 391 korun a zejména
pak položka „Liberecký kraj“, který ve
výnosech Čmeláka figuruje částkou 1 749
140 korun. V roce 2014 byl Jan Korytář se
svou Změnou pro Liberecký kraj poslední
rok ve vládnoucí koalici na Kraji...
Ve výroční zprávě za rok 2013 šlo do
výnosů Čmeláka pod položkou „Liberecký kraj“ sto tisíc korun a pod položkou „Liberecký kraj – EU fondy“ 1 266
277 korun. Úřad práce přispěl 136 000
Kč, ministerstvo vnitra půl milionem
korun a ministerstvo školství hezkou
částkou 1 092 186 Kč. O rok dříve položka „Liberecký kraj“ činí 103 717 korun a „Liberecký kraj – EU fondy“ 1 430
841 Kč. Půl milionu opět připutovalo z
ministerstva vnitra a 192 tisíc z úřadu
práce... Pojmenování položek a částky
jsou opsány z výročních zpráv, neověřovala jsem je. Proč taky...
Pojďme dál: Jdou-li aktuálně veřejné

peníze do Čmeláka i z liberecké radnice, v jehož vedení Korytář sedí od konce
roku 2014, ověřit nelze, neboť aktuální
Výroční zpráva chybí. Stejně tak neexistuje výroční zpráva na stránkách KPKP.
Hledanému výrazu „výroční zpráva“
neodpovídá žádný záznam, odpoví zde
nainstalovaný vyhledávač.
Čmelák ovšem tu a tam v žádostech
o dotace, jež schvaluje zastupitelstvo,
figuruje. Není asi příliš úspěšný, neboť
neziskovka, v níž figurují hned dva
náměstci primátora a jsou v čítankovém střetu zájmů, působí jako červený
hadr i na koaličního partnera, bez jehož
podpory Změně nic neprojde. Jenomže
radniční peníze, to nejsou jen jakž takž
pravidly, na jejichž obsahu se ovšem
Korytář podílel, spoutané dotace. V
radničním rozpočtu existuje řada položek, z nichž se dají peníze poslat na ten
správný účet. Analýzy, prezentace, konzultace... se v nepřehledném radničním
systému, jakým se uveřejňují smlouvy,
snadno schovají. Nemusí pršet, jen když
kape...
Ale zpátky k politickému propojení Korytářových sdružení (zahrnuje
všechny jeho podnikatelsko-aktivisticko-spolkové iniciativy) s jeho politickými aktivitami. Nechci se zbytečně
patlat v různých typech Změn, protože
jednou je to hnutí, jindy spolek, někdy
účelová kandidátka pro konkrétní volby
- tu pro Liberec, tu pro Liberecký kraj,
k tomu ještě Strana zelených... Korytář
každopádně založil Politické Hnutí
Změna a s ním neúspěšně kandidoval
v parlamentních volbách. V nedávno
skončených senátních volbách za něj
usiloval o místo v horní komoře parlamentu. Jeho epizodou se Stranou zelených, za niž mj. neúspěšně kandidoval
v eurovolbách, už beztak komplikovaný
partajní slepenec zanášet nebudu.
Vychází mi, že tento politicky
amorfní tvar Korytář může financovat
nejen z veřejných peněz, jež utržil v
předminulých krajských volbách, ale i
prostřednictvím spolků, které další veřejné peníze dostávají proto, aby údajně
prospěly přírodě. Což je drzost. On ale
veřejné peníze dostává i na tzv. protikorupční aktivity Čmeláka, ty putují
na provoz internetového média, jež mu
dobře slouží k propagandě, a nejspíše i
na činnost jeho soukromého KPKP, kterému víc než přívlastek „krajské“ svědčí
přívlastek „korytářovské“.
Abych to už konečně zkrátila: Někdo
sám sobě díky veřejné funkci může
přihrát peníze, z nich si následně může
financovat i jemu prospěšné mediální a
ryze politické aktivity. Je to sice v hodně
malém měřítku, ale obecně je to stejně
nebezpečné, jako když to jiný provozuje
ve velkém.
Proto by zákonodárce měl takové
chytráky zahrnout do zákona, aby se
škodlivá praxe nerozlezla po republice
jako rakovina. Není přece rozdíl, jestli
někdo výhodu získanou z politické
moci využívá až zneužívá málo nebo
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