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Česká Lípa
KD CRYSTAL
Boženy Němcové 2942
Shrek: Zvonec a konec 3D 17.30, 20.00

Doksy
MÁJ
Máchova 542, tel. 487 872 279
To byl zítra flám 20.30

Hejnice
MĚSTSKÉ KINO
Jizerská, tel. 482 322 244
Iron Man 2 20.00

Jablonec nad Nisou
LETNÍ KINO
Horní náměstí, tel. 483 320 419
Sex ve městě 2 21.45
RADNICE 70
Mírové náměstí 19, tel. 483 311 446
Shrek: Zvonec a konec 3D 17.30, 20.00,

22.30

Jilemnice
KINO 70
Roztocká 500, tel. 481 544 070
Špatnej polda 19.30

Liberec
CINESTAR
České Mládeže 456, tel. 482 411 999
Princ z Persie: Písky času 14.00
Toy Story 3: Příběh hraček 3D 14.30
Predátoři 14.45, 17.00, 19.15, 21.30
Shrek: Zvonec a konec 15.15, 17.30, 20.00
Twilight sága: Zatmění 15.30, 18.15, 21.00

Toy Story 3: Příběh hraček 15.30
Kuky se vrací 15.40, 18.00
Dopisy pro Julii 16.00
Sexy 40 16.30, 18.45, 21.00
Shrek: Zvonec a konec 3D 16.45, 19.00,

21.15
Single Man 17.45, 20.00
Ženy v pokušení 18.15
Sex ve městě 2 20.15
Muži, kteří nenávidí ženy 20.45

Libštát
KINO 3. KVĚTNA
Libštát 242
Kick-Ass 18.00

Mimoň
KD RALSKO
Náměstí Čs. Armády 173, tel. 487 863 642
Sex ve městě 2 20.00

Nový Bor
MĚSTSKÉ KINO
Smetanova 523, tel. 487 722 369
Kick-Ass 18.30, 21.00

Tanvald
JAS
Krkonošská 476, tel. 483 394 324
Shrek: Zvonec a konec 3D 18.00

Turnov
BIO RÁJ
Žižkova 1276, tel. 481 322 083
Shrek: Zvonec a konec 3D 17.30
LETNÍ KINO
Skálova 1590, tel. 481 321 475
Shrek: Zvonec a konec 21.30

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.

Přímá volba starosty?
Rozhodně ne
Jsem zásadním odpůrcem myšlen-
ky přímé volby starosty (autor rea-
guje na článek Politici v kraji chtějí
přímou volbu starostů, MF DNES,
Liberecký kraj 15. července – pozn.
red.). Po dvanácti letech stráve-
ných v obecním zastupitelstvu a
radě, bych se této cesty obával. Na
malých obcích, kde se lidé znají,
stačí, aby do zastupitelstva kandi-
doval např. lékař, učitelka MŠ a
nebo jinak známá osoba a dostane
tolik hlasů, že by měla být staros-
tou. A ti zase funkci nepřijmou.
Předpokládám, že jak by starosta
bylo zvolen, tak by měl být odvo-
lán. Je známo, že moc opájí a ne
každý má tolik vnitřní discipliny,
aby se s tímto fenoménem vyrov-
nal (z literatury – Jak chutná moc,
atd.). Pokud bude starosta zvolen
přímo, tak je prakticky neodvolatel-
ný. Co tedy s ním, když nám začne
dělat nežádoucí kroky? Nic, jen za
reptání občanů se konejšit nadějí,
že to s ním musíme vydržet do kon-
ce jeho volebního období. Součas-
ná volba starosty zastupitelstvem
má také mnohá úskalí, ale nebloku-
je cestu k jeho odvolání. Zastupitel-
stvo má prostor pro přehled o jeho
činnosti, občan obce sice také, ale
natolik neschůdnou, že negativní
jednání starosty nezaznamená a
nebo až pozdě. Přímá volba staros-
ty představuje (podle mého názo-
ru) demokratickou cestou vznik
„osvíceného obecního panovní-
ka“, který může v konečném vý-
sledku představovat i nebezpeč-
nou personu pro své voliče.
Jiří Vronský, Sosnová

Pension na Jizerce:
záleží na velikosti
Na vaši otázku „Myslíte si, že stav-
ba penzionu zničí jedinečný ráz
osady Jizerka ?“ není možné jedno-
značně odpovědět bez znalostí si-
tuace (autorka reaguje na článek
Neničte klenot Jizerek, bouří se
stovky lidí, MF DNES, Liberecký
kraj, 13. července – pozn. red.). V
jabloneckém „Zastupiteli“, v petici
a diskusi k ní na internetu ani ve
vašem článku není uveřejněno, jak
má penzion vypadat a jaká bude
jeho kapacita. Informace jsou zce-
la rozporuplné, od 16 míst přes 30
až po velké konferenční centrum,
což by pak mohlo vypadat úděsně.
Dále nikde není uvedeno, jakým
způsobem se bude stavba prová-
dět, jaká bude doprava přes celou
Jizerku během stavby a provozu
penzionu, jak velké tam bude par-
koviště, jak se bude objekt vytápět,
kam a jakým způsobem se budou
odvádět splaškové vody, jaký bude
zdroj vody a napojení na elektro-
rozvody, zda nebude nutná trafo-
stanice a nevzniknou další okolní
objekty – ČOV a pod. To vše musí
řeší projekt se všemi náležitostmi
a vyjádřeními. Jistě je k němu zpra-
cována i vizualizace, která se teď
dělá skoro ke každé garáži a v tom-
to případě je velice důležitá a uži-
tečná. Myslím, že by bylo dobré
tento projekt uveřejnit, aby bylo
všem jasné, jak má stavba vypadat
a předešlo by se vzájemným napa-
dáním ze lži. Povolení CHKO Jizer-
ské hory mě dost udivuje. Vím, jak
složité je získat např. povolení tře-
ba jen k provedení vikýře nebo
střešního okna na stávající chalu-
pě. Jestliže má pan Šulc povolení
třináct let, pak už dávno nemůže
platit. Takže závěrem: jestliže pen-
zion bude velikosti okolních cha-
lup, nebude mít další požadavky,
nebude s kongresovým centrem
(zcela zbytečným v této oblasti),
kam by jezdilo přes celou Jizerku
jedno auto za druhým, nebude ráz
krajiny zcela zničen. Opak si samo-
zřejmě nepřeji, protože je to krás-
ný kus země, který s rodinou na-
vštěvujeme v každém ročním ob-
dobí. Letos na jaře jsme tu narciso-
vou louku v květu opět viděli a
snad to nebylo naposled.
Zdenka Kosíková, Liberec

LIBEREC Marťanské, mimozemské
a vesmírné budou letošní Oslavy
Ještědu, které se odehrají o nadchá-
zejícím víkendu na vrcholku hory
nad Libercem. Akce se koná u příle-
žitosti výročí otevření moderního
horského hotelu v červenci 1973.

„Každý rok se snažíme program
nějak obměnit a nabídnout něco
zajímavého, nějaké nové téma. Le-
tos se na Ještědu objevila plastika
Marťana od Jaroslava Róny, takže
to bude laděné ve vesmírném sty-
lu,“ uvedla za pořadatele Jitka
Mrázková.

Slavnostní zahájení vypukne
dnes úderem osmé večerní. Poté
co zazní hymna Ještědu a vztyčí se
jeho vlajka, bude možné přihlížet
trvalému „usazení“ sochy Marťa-
na. „Následuje Mimozemská fée-
rie, program plný překvapení. Ta-
nec, show a dokonce zde přistane i
opravdový dudák,“ láká Mrázková.
Ve vesmírném duchu se bude po-
kračovat projekcí kultovního české-
ho sci-fi snímku Ikarie XB 1. „Čer-
nobílý film z třiašedesátého roku.
Opravdová lahůdka,“ těší se Mráz-
ková.

Celá sobota bude patřit koncer-

tům regionálních kapel, výtvarným
dílnám a další zábavě. „Opět bude
vše v mimozemském stylu. Děti se
například budou moci namalovat
a namaskovat jako vesmířani, vyfo-
tit se tak a v počítači si pak upravit
fotky. To vyvrcholí internetovou
soutěží o nejhezčího Marťana,“
zmínila Mrázková.

V devět večer pak vystoupí ikony
konce devadesátých let, skupina
Lunetic. „Jejich název je odvozený
z latiny a znamená Měsíčňan. Tak-
že to do celého programu zapadá,“
podotkla Mrázková. „Oni jsou tako-
vý mimozemský úlet.“

V neděli budou pokračovat vý-
tvarné dílny, na vrchol Ještědu také
vyjedou veteráni.

Některé oblíbené atrakce z minu-
lých let se letos neuskuteční.
„Vzhledem k dlouhotrvajícím ved-
rům jsme zrušili Stovkařskou olym-
piádu, která měla být v sobotu. Vy-
nášení sudů piva na vrchol Ještědu
a osm výstupů na vrchol Ještědu by
mohly být v tomto horkém počasí
zdraví nebezpečné,“ uvedl tiskový
mluvčí libereckého magistrátu
Martin Korych.

Jan Mikulička

Fórum čtenářů
výběr z dopisů, redakčně kráceno

HORNÍ HOUSKA Tajemný hrad
Houska s děsivou pověstí o tom,
že se pod ním kdysi otevřela brána
do podsvětí, stojí na rozhraní Ús-
tecka, Liberecka a středních Čech.
Cestou k němu si prohlédnete i
unikátní pískovcové „pokličky“.

Začátek trasy je ve Mšeně, kde
ještě před tím, než vyrazíte na ces-
tu, stojí za prohlídku městská pa-
mátková zóna. Ještě v roce 1306 se
o obci píše jako o vsi, o šedesát let
později bylo povýšeno na město a
mělo dokonce až do roku 1786 prá-
vo hrdelní. Bývalé popraviště stáva-
lo na blízkém vršku Šibenec. Za tři-
cetileté války bylo Mšeno vydran-
cováno a několikrát vyhořelo, takže
památky, které si můžete prohléd-
nout, jsou pozdějšího data.

Po modré značce projdete měs-
tem, minete přírodní koupaliště
Městské lázně a jste v přírodním
parku Debř. Ve vycházkovém údo-
lí uvidíte ukázku skalního bytu. Na
hřbetě u Romanova minete hájov-

nu Na Rovinách. Za třicetileté vál-
ky tu tábořilo švédské vojsko gene-
rála Torstensona. Pokračujte dva
kilometry k Průsečné skále, projde-
te cestou v pískovci, kterou vybu-
dovali právě Švédové, objevíte
Švédský val a za chvíli se ocitnete
u skalních útvarů Obří hlava a
Žába. A po další chvilce se před
vámi objeví ojedinělý skalní útvar
skládající se z kamenných „pokli-
ček“ na vrcholech pískovcových
věží. Vznikly erozí z vrstev různě
odolných pískovců, přičemž vršek
tvoří druh nejodolnější. Podobné
útvary se na Kokořínsku vyskytují
na více místech.

Sestupte po dřevěných schodech
a ocitnete se na Cikánském plácku.
Cikánskou tematikou a zdejší příro-
dou se nechal inspirovat K. H. Má-
cha k napsání románu Cikáni.

Po červené značce pokračujete
k rekreační obci Vojtěchov, která
vznikla v 18. století jako součást
stráneckého panství. V té době tu

stával pivovar, zůstal po něm jen ná-
zev Pivovarský rybník. Pomalu po-
kračujte dál po červené směr Drnc-
lík. Zalesněný pískovcový vrchol je

viditelný už zdálky. Vyhlídku z
něho však omezují stromy.

Hrad zdobí nejen pověst, ale
i malířská výzdoba ze 14. století
Poslední část cesty na hrad Houska
dojdete opět po modré. Na okraji
vsi Horní Houska budete míjet rou-
bené a hrázděné domky a za nimi
se před vámi vyloupne do pískovco-
vých skal zasazený zámek, původ-
ně gotický hrad, vybudovaný za Pře-
mysla Otakara II. v letech 1280 až
1290. Je opředený mnoha pověst-
mi, jedna z nich praví, že kdysi tu
praskla skalní stěna, a tím se ote-
vřela brána pekel. Nad prasklinou
byla tehdy vystavěna hradní kaple
jako „zátka pekel“. Lidskou fanta-
zii inspiroval i fakt, že hrad stál
mimo tehdejší kupecké stezky a
byl dobře střežený. V roce 1590 byl
přestavěn na renesanční zámek s
obdélníkovým nádvořím. Dochova-
la se v něm gotická okna a kamenic-
ké články, v Zelené světnici si mů-

žete prohlédnout nástěnné malby
ze 16. století a v hradní kapli, která
sahá do výše druhého patra, je k vi-
dění unikátní malířská výzdoba z
1. poloviny 14. století a z konce 16.
století.

Hrad je soukromým majetkem,
ale je přístupný veřejnosti. Vstup-
né pro dospělé je 75 korun, snížené
vstupné 50 korun a rodinné vstup-
né činí 210 korun.

Z hradu pokračujete po modré
směrem na Dubou. Přejdete Smrko-
vý hřeben a Kočičí hřbet, podejde-
te přírodní památku Kamenný vrch
u Křenova, a pokud máte ještě elán,
vystoupejte na jeho hřbítek a nabíd-
ne se vám výhled na Dubou, která
je cílem dnešního výletu.

Cestou k ní ještě minete drobné
reliéfy ve tvaru růžic, hlávek či mi-
sek, v obci Křenov roubenou lido-
vou architekturu a v rekreační osa-
dě Nedamov koupaliště na Černém
rybníce, kde se můžete po cestě osvě-
žit. Vlasta Kocánková

Plastika Malý Marťan Jaroslava Róny rozpoutá na vrcholku Ještědu víkendový
festival v mimozemském stylu. K vidění bude starý český sci-fi film Ikarie XB 1,
nebudou chybět výtvarné dílny pro děti korunované soutěží o nejhezčího
Marťana. Zítra večer navíc zahraje skupina Měsíčňan neboli Lunetic.

FAKTA

Oslavy Ještědu 2010

Pátek 16. července
20.00
Hymna Ještědu, vztyčení vlajky
Ještědu, přistání Marťana – trvalá
instalace sochy Jaroslava Róny,
slavnostní nasvícení Ještědu a
Marťana, Mimozemská férie, Ikarie
XB 1 – kultovní český sci-fi film

Sobota 17. července
14.00 – 20.00
Přehlídka regionálních kapel: Exots,
Chvostoskok, Patron, Last Exit,
Weekend Wasters, Drobný za bůra,
RHCP Tribute. Workshopy pro děti i
dospělé, Co by na Ještědu postavil
Marťan
21.00
Lunetic, after party Experimental
Kabaret

Neděle 18. července
10.00 – 18.00
Jízda veteránů, workshopy pro děti i
dospělé, modelování a kreslení, body
painting, Staň se na chvíli Marťanem

Očima čtenářky

Závody koní ve
Sloupu
MF DNES přináší fotografie čtenář-
ky Anety Hnykové, které publikova-
la ve svém fotoalbu na serveru raj-
ce.idnes.cz. Jde o záběry ze začát-
ku července, kdy se ve Sloupu v Če-
chách uskutečnily vytrvalostní zá-
vody v kategoriích: Z,L,S,ST + hob-
by. Zároveň se jelo Mistrovství Čes-
ké republiky juniorů a mladých
jezdců. Foto: Aneta Hnyková

anetahnykova.rajce.idnes.cz

Kina Špatnej polda v Liberci

FAKTA

Letní akce na hradě
Pokud se vypravíte na hrad Hous-
ka v průběhu prázdnin, můžete si
vybrat hned z několika akcí:

17. až 18. 7. tu proběhne
středověký jarmark, kde poznáte
stará řemesla a hudbu dávnověku v
podání skupiny Řemdih
21. až 22. 8. se uskuteční
renesanční jarmark, dobovou
atmosféru na hradě navodí např.
šermíři skupiny Armatus nebo
členové taneční skupiny Ambrosia
28. až 29. 8. proběhne pro změnu
ďábelský jarmark s názvem Před
branou pekel aneb Troufnete si k
Nim do Předpeklí?

Tajemný hrad Houska: „špunt“ na díře do pekel

Oslavenec Festival na Ještědu připomíná jeho slavnostní otevření v
červenci třiasedmdesátého roku. Foto: Bořivoj Černý, MF DNES

Oslavy Ještědu:
všude kolem jen
marťani a vesmír


