Ohlasy na mé články. J.Krejčí
Proč píši své články.
Tak, jak jsem se celou dobu vyhýbal společenskému a veřejnému dění, nyní před volbami
trochu sleduji „cvrkot“ a nedá mi to, abych neokomentoval situaci a vyjádření, která se
v probíhající předvolební kampani objevují. Ale samozřejmě počítám i s tím, že se některé
mé závěry nebo úvahy nebudou líbit každému a už vůbec ne těm „potrefeným“. Cílem mých
článků není někoho urazit nebo ponížit a už vůbec ne pomluvit nebo dokonce lživě osočit. To
bych si velmi negativní energií zatěžoval své biopole a za to by mi to opravdu nestálo. Moje
zdraví je mi přednější než nějaké osočování nebo pomlouvání. Mým cílem je uvést na pravou
míru některé „poloinformace“. Myslím, že tu ze strany města celé skoro 4 roky chyběl trochu
věcný náhled na věc a chyběla snaha o vysvětlení problémů ve všech souvislostech se všemi
důležitými fakty. Proto souvislosti a fakta, které vidím, že chybí, doplňuji. Někdy je doplním i
o své postřehy, tak jak informace a fakta po čase do sebe někdy krásně začnou zapadat a
začne se vyjasňovat co a proč i chování některých jednotlivců.
A nyní Vás chci seznámit se dvěma kouzelnými reakcemi na mé články.
Reakce první
První reakcí jsem byl chvíli překvapen, to když se mi v telefonu představil vyšetřovatel
kriminální policie a požádal mne, abych se dostavil k vysvětlení do Semil, že jsem objektem
trestního oznámení.
Dozvěděl jsem se, že policejním orgánem Služby kriminální policie OOK Semily bylo přijato
oznámení od osoby JUDr.M.TINTĚRA, týkající se pomluvy na internetové stránce
www.vasharrachov.cz. Ve věci byly zahájeny úkony pro podezření ze spáchání přečinu
Pomluvy podle §184 odst.1,2 tr.zákoníku. Poškozený JUDr.M.Tintěra se do protokolu k celé
věci detailně vyjádřil, kde mimo jiné uvedl, že se cítí být poškozen ve své právní
podnikatelské činnosti zveřejněným nepravdivým článkem, který jej označuje za
neúspěšného právního zástupce. Pro účely tohoto podaného trestního řízení poskytl
potřebné písemné materiály. Část tohoto podaného trestního oznámení ve věci podezření
z porušení povinností při správě cizího majetku byla předána policejnímu orgánu OHK
k dalšímu opatření.
Co k tomu dodat, snad jen zopakovat, že mým úmyslem bylo a je smírčí formou
zrekapitulovat události v Harrachově jako pamětník a bývalý člen zastupitelstva. Zde je vidět,
že JUDr.Tintěra. udal mne a ještě někoho dalšího. To těch udání napsal již pěknou řádku.
Škoda, to pro něj není dobrá karma.

Reakce druhá
Druhá reakce je roztomilý mail, který možná trochu nadneseně, ale přesto dost přesně
charakterizuje přemýšlení určité skupiny harrachovských obyvatel. Takhle jednoznačně to za
celá léta opravdu nikdo nevyjádřil. Netěší mne, že takový názor existuje, ale jsem rád, že se

jasně projevil, že to již není pouze nějaké hospodské tlachání nebo takové to typické
harrachovské pomlouvání za zády.
Myslím si, že vše se dá vysvětlit, o všem se dá komunikovat, samozřejmě ne všem žádostem,
požadavkům nebo představám se dá vyhovět. Prostě reálný život má svá pravidla a své
mantinely jen je třeba se o ně zajímat, zeptat se, poslouchat odpovědi a pokusit se vnímat
možnosti druhé strany.
Takže cituji:
„Nazdar Krejčí,
mám pár připomínek....čet sem nějakej nesmysl, cos vypustil veřejně na internet a jen
sem chtěl říct že jediná negativní energie Harrachova seš ty a tvůj xicht kámo!!!Můžeš mi
vysvětlit tvoje kokotí rozhodnutí, proč sme jako děti narozené a vyrůstající v harrachově
neměli nikdy sezonní permice nejen zadarmo ale dokonce sme si je ani nemohli koupit?A
proč jediná lyžařská škola která má sezonky je škola alkoholika Tomáše Ploce?Potom je
beztak jeho instruktoři pujčujou všude možně komu se jim zachce(pokuds nevěděl).Proč se
jakubcovi neprodloužila smlouva na deštník, kterej byl v podstatě už tradiční? Proč sme v tom
našem zkurvenym areálu nikdy nepostavili snowpark a tratě na kola, aby naše harrachovská
mládež místo posedávání v hospodách měla něco na práci?A proč vlastně stojej porád ty
můstky když sou všem uplně na hovno a jednou za dva roky tam něco uspořádáte, co se pak
kuli větru stejně zruší haha...Vole dojeď do rakouska na exkurzi, kuli tvýmu xichtu sem se
odstěhoval do nejlepšího lyžařskýho střediska v rakousku 1000km vod domova a všechno
tady pěkně vokoukávám, tak se sem dojed podivat woe, ti to ukážu jak má fungovat areál,
kterej prospívá v létě i v zimě a nabízí každýmu něco. A co tvoje psy?už neběháš a necháváš
je postupně chcípat neboco?“
Ahoj Pavle,
Děkuji za ohlas. Tvé připomínky beru vážně a pokusím se na ně odpovědět, jak jen to bude
v mých silách.
-

„jediná negativní energie Harrachova seš ty a tvůj xicht kámo!!!“ – děkuji, prosím o
odpuštění za všechny skutky vědomé i nevědomé a všechny jejich následky, které jsem
spáchal vůči všem lidem i ostatním bytostem a také odpouštím.

-

„děti narozené a vyrůstající v harrachově neměli nikdy sezonní permice nejen zadarmo ale
dokonce sme si je ani nemohli koupit?“ – promiň, ale to není přesná informace, děti
z Harrachova mají různé významné výhody i sezónky, ale nikdy nic není zadarmo, protože co
je zadarmo nestojí za nic a kazí charakter, výhody jsou sledovány a je třeba je využívat pod
hlavičkou nějaké organizace, škola, klub, oddíl .., a hlavně nezneužívat. Občas jsme
vyzkoušeli jak to funguje, když se něco dá výhodně a okamžitě během krátké doby to vždy
bylo zneužito. Např malí skokánci měli pod dohledem trenéra možnost koupit si jízdenku za
5,-Kč. Trenér je koupil a rozdal dětem, jízdenek bylo 11, nechal jsem je zablokovat, abych
viděl, kdo na ně prochází turniketem a během půl hodiny jsem jich měl 9 na stole a před
stolem nové majitele, kteří je koupili od dětí za 350-450 Kč. Dokonce i jedna maminka jim prý
potvrdila pravost jízdenky, že jsou to harrachovské děti a mají to povolené. Takto jsme si
občas otestovali a potvrdili náš předpoklad, a já říkám bohužel, že co je zadarmo je špatně a
kazí charakter, a bohužel v Harrachově zvláště. Náš názor je, že prodávat jízdenky má naše
pokladna a ne nikdo jiný.

-

„A proč jediná lyžařská škola která má sezonky je škola alkoholika Tomáše Ploce?Potom je
beztak jeho instruktoři pujčujou všude možně komu se jim zachce(pokuds nevěděl).“ – to

také není správná informace, spolupracujících škol je 5 a je to podle smlouvy. A pokud se
jízdenky půjčují komu se zachce a zaměstnanci areálu to neodchytili, tak je to i moje velká
chyba, budeme hledat jak tomu zabránit.
-

„Proč se jakubcovi neprodloužila smlouva na deštník, kterej byl v podstatě už tradiční?“ –
deštník a jeho fungování sledujeme již delší dobu, protože minimálně 10 let nás naši
zákazníci kritizují za jeho nedostatečnou úroveň. Představenstvo bylo natolik seriózní vůči
provozovateli, že dodrželo délku smlouvy, dokonce ji ještě o dva roky prodloužilo. Takže
z mého pohledu deštník sloužil, vlastně přesluhoval cca 10 let. Podle hodnocení řady našich
zákazníků dělal ostudu. Takže myslím, že se společnost vůči provozovateli zachovala velmi
seriózně a slušně. A dnes se staví provoz modernější.

-

„Proč sme v tom našem zkurvenym areálu nikdy nepostavili snowpark a tratě na kola, aby
naše harrachovská mládež místo posedávání v hospodách měla něco na práci?“ – Areál má
své konkrétní majitele, kteří určují jeho směřování, pro takovéto služby musí být vhodné
podmínky a také někdo koho to opravdu zajímá, kdo pouze nemluví o tom, že mu to chybí. A
myslím si, že není vhodné, aby všechny areály okolo sebe měly všechny stejné služby, zvláště
ty malé jako je náš. V blízkém okolí je těchto služeb dostatek. Ale přesto jsme se pokusili
nabídnout i tyto služby, snowpark i dráhu kol připravovali špičkoví znalci v oboru. Snowpark
byl realizován, ale nijak moc se nechytil, u Čápa, v Rejdicích i v Rokytnici je lepší terén i
snowpark. Když jsou vhodné podmínky, tak se již několik let staví trať s raily, ale zase musí
být chuť a zájem se na tom podílet, alespoň prací, nic není zadarmo. Na dráhu na kola byl i
projekt, ale byla by moc náročná, v Rokytnici je mnohem přívětivější a nechceme Rokytnici
ubírat zákazníky, máme jinou cílovou skupinu.

-

„A proč vlastně stojej porád ty můstky když sou všem uplně na hovno a jednou za dva roky
tam něco uspořádáte, co se pak kuli větru stejně zruší haha...“ – můstky jsou samostatná
kapitola, ale když nic jiného, tak udělaly Harrachovu velké jméno a z hlediska propagace jsou
nezastupitelné. A to že letos byla v celé Evropě vichřice a nevyhnula se Harrachovu, to je
opravu mrzuté, ale nemůžeme si myslet, že jsme tak výjimeční, že poručíme větru dešti.

-

„Vole dojeď do rakouska na exkurzi, kuli tvýmu xichtu sem se odstěhoval do nejlepšího
lyžařskýho střediska v rakousku 1000km vod domova a všechno tady pěkně vokoukávám,
tak se sem dojed podivat woe, ti to ukážu jak má fungovat areál, kterej prospívá v létě i v
zimě a nabízí každýmu něco.“ – tady je zajímavé, že harrachovský areál prospívá jako jeden
z mála v ČR v zimě i v létě, ale přesto, velmi rád se učím i příkladem ostatních, ale nakonec
musíme vše přizpůsobit našim podmínkám a hlavně možnostem, přece jen Česko není
Rakousko a Harrachov není Alpské středisko. Na druhou stranu, když přijedou odborníci
z oboru, i provozovatelé zahraničních středisek tak naši práci chválí. I letošní sezóna potvrdila
kvalitu naší práce a to musí pravděpodobně uznat i naši vytrvalí kritici. Tvrdou kritiku slyšíme
skoro vždy jen od těch, komu jsme nedali něco zadarmo nebo nevyhověli jeho osobní
potřebě, což opravdu není možné, nejen proto, že co je zadarmo kazí charakter, ale také
z daňových důvodů.

-

„A co tvoje psy?už neběháš a necháváš je postupně chcípat neboco?“ – a moji psi? Jsou již
staří, 16, 13, 13 a 6, jejich závodní život je již minulostí, a protože je mám moc rád, proto u
mne s láskou dožívají a nevyměňuji je za nové, výkonnější.
Tak to je asi vše, snad jsem uspokojil Tvoji zvědavost, a pokud ne, můžeš se opět hezky
zeptat. Rád odpovím.
Měj se krásně
J.Krejčí

