Krakonoš v Harrachově – s fajn počasím, ale i na bahně
Letošní rok (2012) znamenal v organizaci jedné z nejstarších harrachovských akcí –
Setkání s Krakonošem velký zlom. Proti minulým létům její pořadatelství bylo opakovaně
svěřováno společnosti Ceremony si tentokráte akci vzalo pod svá křídla samo město.
Důvodem těchto změn byla opakovaná mediální prohlášení současných představitelů
vedení města, že akce příjezdu Krakonoše se musí obejít bez komerce a má být
opravdovou lidovou veselicí. Budiž tomu tak.
Snaha uspořádat příjezd Krakonoše jinak se rozhodně nedá nynějším našim radním upřít.
Akcí doslova po několik týdnů žila (či musela žít) celá harrachovská radnice a vše
směrovalo ke třetí březnové sobotě (17.3.2012) kdy vše mělo proběhnout.
Počasí v tento den bylo skutečně luxusní. Slunečno a teplo. To jistě po mrazivých časech
měsíce února přilákalo do Harrachova opravdu veliké množství lidí, což je samozřejmě
dobře. Radovali se nejen návštěvníci, ale i místní. Nejen z těchto důvodů se akce zdá být
na první pohled úspěšná. Otazníky na zlepšení (o kterých spokojení pořadatelé nemluví) tu
však nějaké jsou. Prvním příkladem k uvážení je zvolení samotného místa konání akce.
Pořadatelé se rozhodli pro změnu a vybrali za hlavní prostor akce část běžeckých tratí za
restaurací Tesla (oproti osvědčenému centru města a Mileráku). Což o to, sněhu tam pro
lyžníky bylo hodně, ale rozhodně nemálo tam taky bylo bahna z přilehlé parkovací plochy
a celkově prostor při instalaci stánků, podia atd. působil na velikost a množství lidí značně
stísněně. Velký úspěch v podobě mnoha návštěvníkům tím vzal za své, když nebylo kam
tyto návštěvníky umístit, než do sněhové břečky či bláta se zápachem výkalů. Už samotný
příchod z centra byl zvolen značně nešťastně, zejména pro maminky s kočárky a nejmenší
návštěvníky. Ti všichni se bořili ve sněhu a následně v blátě tak, že se ani nemohli dostat
na místo. Neméně důležitou slabinou byly také samotné atrakce, jako například skákací
hrad, ten byl dle sdělení několika návštěvníků značně podhuštěn a hrozilo tak kupříkladu
možné zranění zde dovádějících dětí.
Ještě krátce k heslu lidové veselice. Je třeba opakovaně zdůraznit značný zájem veřejnosti,
což je jen dobře. Je však nezbytné toto množství lidí potěšit tak, aby příště dorazili znovu.
Je-li nabízena lidová veselice, pak tedy nezbývá než konstatovat, že stánky s ponožkami a
spodním prádlem z umělého vlákna takovou veselici příliš nepřipomínají. V daném případě
se spíše jednalo o oslavu místního pivovaru než o klasickou lidovou veselici tak, jak byla
organizátorem – městem – slibována a jak je běžně vnímána. Nezbývá než si přát, že
každý z harrachovských podnikatelů se bude v rámci této či podobné lidové veselice těšit
stejné veřejné podpoře, jako místní pivovar, jehož chmelový mok je jinak velmi lahodný a
bez diskuze si zasloužil opakované ocenění pivem roku.
Dle zvoleného hesla – méně komerce a celebrit – se nejspíše pořadatelé rozhodli
neoslovovat řadu dlouholetých podporovatelů této akce a přátel Harrachova obecně. Jak
jinak si lze vysvětlit nepozvání jednoho se současných nejslavnějších Harrachováků,
sportovce, reprezentanta, rekordmana, poslance, Pavla Ploce či místopředsedy Senátu
PČR Přemka Sobotky. To však lze vnímat někým jako malé opomenutí, jinými však jako
známku nedostatku taktu, slušnosti či sociální negramotnosti. Takové „opomenutí“ si nelze
vysvětlit jinak, než nedostatkem úcty k harrachovským patriotům, lidem, jenž se bohužel
těší větší úcty jiných než vlastních lidí, pevně věříme, jen těch, co organizovali letošní
slavnosti. V případě stejného postupu v příštích letech, by pak mohlo být podobné faux
pas zhojeno účastí dalších dvou karnevalových masek nahrazujících účast těchto
významných osobností města.
Jak již bylo výše uvedeno, na místě by pro příští ročníky měla být hlavně úvaha hlavně o
změně terénu pro pořádání této akce. Brodit se bahnem s výkalovým zápachem není
rozhodně nic příjemného. To k takové akci s tradicí rozhodně nepatří. A těšit se z možné
přízně počasí a tím zvýšené divácké účasti také nelze do nekonečna. Zvlášť v Harrachově.

