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Svezte se
Kafemlejnkem,
Velkým bejčkem
nebo Hurvínkem
LIBEREC, ČESKÁ LÍPA (hs) Velký bejček, Kafemlejnek a Hurvínek. To
nejsou věci z nějakého zapadlého
vetešnictví, ale historické vlaky, kterými se budou moci svézt o víkendu zájemci na železniční trati Liberec – Česká Lípa. Od zahájení provozu na této trati totiž uplyne v pátek přesně 110 let.
„Hlavní událostí bude první sobotní jízda vlaku Kafemlejnek z Liberce, který vyjede dvě minuty po
deváté hodině. Vlak vyprovodí dechovka a projevy. Již půl hodiny
před tím však vyjede z České Lípy
lokomotiva zvaná Velký bejček. Vlaky se budou křižovat v Křižanech,
na zpáteční odpolední cestě v Mimoni,“ uvedl za pořadatele Jaromír
Tauchman.
Na každém nádraží je pro cestující připraven program. V Liberci modelové kolejiště a prodejní výstava
obrazů se železniční tematikou, na
rynoltickém nádraží malá expozice
k 110. výročí. V Mimoni zahraje
hudba a zájemci si mohou vyslechnout přednášku o historii trati.
V Jablonném v Podještědí zazní
při příjezdu salva vojenské kumpanie. Na nádraží bude podepisovat
své knihy Zdeněk Šindlauer, autor
několika publikací se železniční tematikou. „Na zájemce čeká řada
dalších akcí a překvapní. Například
ve vagonech budou chodit výpravčí v dobových uniformách, kteří budou prodávat dnes již téměř zapomenuté kartonové jízdenky,“ prozradil Jaromír Tauchman.
Druhý den, v neděli 19. 9. 2010,
budou následovat jízdy ve stejném
rozsahu, ale už bez slavnostních
přivítání vlaků.
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V parku sychrovského zámku
se utkají vycvičení ohaři
Zítra se uskuteční
třiašedesátá mezinárodní
soutěž německých
krátkosrstých ohařů.
SVIJANSKÝ ÚJEZD Fanfáry slavnostně oblečených trubačů, sokolníci a dvě desítky špičkových
mysliveckých psů z Česka, Slovenska a Německa budou v sobotu k vidění v parku sychrovského
zámku na slavnostním zahájení
třiašedesáté mezinárodní soutěže německých krátkosrstých ohařů.
„Memoriál Františka Vojtěcha
je významná akce, která se koná
v Libereckém kraji během své třiašedesátileté tradice poprvé,“ informuje Josef Žďárský ze Svijan,
předseda Okresního mysliveckého sdružení Liberec.

Krátkosrstí ohaři?
Všestranní lovečtí psi
Krátkosrstí ohaři jsou všestranní
lovečtí psi, které myslivci využívají nejen pro lov, ale i ochranu zvěře a volně žijících živočichů v
době sklízení zemědělských plodin a vyhledávaní ohrožených
mláďat.
Proto musí procházet tvrdým
výcvikem a úroveň jejich vycvičenosti se pak ověřuje na podobných akcích, jakou je Memoriál
Františka Vojtěcha.
„Po sobotním slavnostním zahájení, které je v osm hodin na
sychrovském zámku, se polovina
psů se svými majiteli odebere do

Ohař Barva německých ohařů může být tmavě hnědá, světle hnědá, bílá s hnědou kresbou na hlavě i černá s hnědou na hlavě.
lesa, druhá na pole a k vodě. Druhý den si to obě skupiny vymění,“ vysvětluje Josef Žďárský. Za
víkend absolvují psi osmadvacet
zkoušek, z nichž je deset v lese,
čtyři na vodě, stejné množství v
přenášení a posledních deset se
uskuteční na poli.
Lesní disciplíny jsou například
práce na barvě, což je šest set me-

trů dlouhá krvavá stopa vedoucí
k mrtvému jelenu, šoulačka, při
níž se musí pes v lese chovat co
nejtišeji, nebo odložení psa na
pět minut, aniž by svého pána viděl. Atraktivní jsou vodní disciplíny, které se budou konat na Žehrovském rybníku.
„Zajímavé pro chovatele německých krátkosrstých ohařů i di-

váky bude nedělní zahájení na návsi ve Svijanském Újezdu.
Všechny psy a feny tam postupně představí a popíše hlavní poradce chovu této rasy – Josef Novák,“ dodává Josef Žďárský.
Závěr soutěže a vyhlášení vítězů se bude konat v neděli večer v
místní restauraci V Chaloupkách.
Jan Šebelka

Foto: ČTK

FAKTA

Německý
krátkosrstý ohař
Nejznámější ze zarýnských ohařů,
běžně nazýván německý ohař. Je to
ušlechtilý, harmonický pes, jehož
tělesná stavba zaručuje sílu,
vytrvalost a rychlost.

FAKTA

Jízdní řády
historických vlaků
18. a 19. září
Trasa Liberec – Česká Lípa
Vlaky 310.0134 – Kafemlejnek
a 423.0145 – Velký bejček
Liberec, odjezd
Česká Lípa, příjezd
Česká Lípa, odjezd
Liberec, příjezd

9.02, 13.25
12.57, 16.56
8.33, 14.57
10.59, 18.59

Trasa Mimoň – Mimoň, staré
nádraží
Vlak M131.1081 – Hurvínek
Mimoň, odjezd
8.00, 9.20,
10.20, 12.20, 14.20, 16.20
Mimoň, staré nádraží, odjezd 8.25
9.40, 11.25, 13.25, 15.25, 16.45

V Budyšíně zaburácí ryčný rock

Krátce ze Saska

V hospodách zahrají bluesrockoví The Four Blues Band a „rock'n'rolleři“ The Hornets

ŽITAVA

NIESKY

Řidiče čekají
uzavírky silnic

Festival nabídne
koncerty, party i trh

S řadou nových silničních uzavírek musí počítat řidiči, kteří se rozhodnou projet Žitavou. Výhledově
do konce března 2011 je neprůjezdná Brunnenstrasse, na neurčito
jsou uzavřeny ulice Oybiner Strasse a Bergstrasse. U Oybiner Strasse je uzavřena také cyklostezka podél řeky Mandavy. V důsledku pokládání nového vodovodního potrubí řidiči neprojedou Marschnerstrasse. Se silniční uzavírkou do
konce října musí řidiči počítat také
v August-Bebel-Strasse v žitavské
čtvrti Hirschfelde.
(mh)

Třídenní festival připravilo na nadcházející víkend město Niesky, které leží nedaleko Zhořelce. Bohatý
program odstartuje dnes v pět hodin odpoledne slavnostním průvodem. Bohatý program po celou sobotu a neděli vyplní především
řada zajímavých hudebních koncertů, taneční party, pouliční trh,
módní přehlídka, pestrý program
pro děti a mnoho dalších poutavých atrakcí. Podrobnější informace o celé akci je možné nalézt na internetové adrese http://herbstfest.niesky.de.
(mh)

BUDYŠÍN S pořádnou dávkou rockové hudby naživo vystoupí zítra v
Budyšíně hudební skupiny The
Four Blues Band a The Hornets. Jejich koncerty se uskuteční v irské
hospodě O'Conners a v baru
Sam's Bar, které se nacházejí v centru Budyšína na náměstí
Fleischmarkt. Koncerty začínají ve
20.30, vstup na ně je zadarmo.
Fanoušci rockové hudby se mají
rozhodně na co těšit. Oba bary návštěvníkům zaručují tu nejlepší
rockovou hudbu v podání kvalitních interpretů. „Skupina The
Four Blues Band, kterou lze nazvat
amatérským uskupením s profesio-

nálními nároky, s sebou na jeviště
přiveze klasiky bluesového rocku,
jako například Erica Claptona, Stevieho Raye Vaughana, Roberta
Johnsona, Petera Greena anebo
Led Zeppelin,“ říká majitel jednoho z barů Jörg Bergmann.
Hudební čtveřice se však nespokojuje s pouhou interpretací bluesových klasiků. Svému vystoupení
dodávají specifické prvky, které
jim přinášejí stále více nadšených
fanoušků. „Všechno, co hrají, zní
prostě skvěle a na jedničku,“ podotýká Mary, moderátorka drážďanského festivalu Ost-Rock-Forum.
Ve stejném čase jen v několik

Fórum čtenářů
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.

Odkaz na Renčův film je
hrubě nekorektní
Dne 31. 8. 2010 byl v tomto deníku
zveřejněn článek nazvaný "Nové
Requiem pro panenku? Zapálil ústav
jeden z obyvatel?"
Dovolte mi vznést k většině Vámi
zveřejněných informací připomínku či
je uvést na pravou míru. V neděli 22.
srpna 2010 v 18.55 hodin zjistila
službukonající asistentka Domova
Maxov linoucí se dým po prvním
podlaží v domě č.p. 171, kde žije deset
lidí s mentálním postižením. Zavolala
hasiče a evakuovala obyvatele domu.
Bezpečnost ostatních obyvatel služby
byla zajištěna. Hasičskému sboru se
podařilo šíření požáru zabránit. Při
požáru byl jeden obyvatel s
popáleninami hospitalizován na
traumatologickém oddělení ve
vinohradské nemocnici v Praze.
Předběžná škoda na majetku činí 200
tisíc korun. Příčiny vyšetřuje Policie
ČR a Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje. Tolik k dosud
známým okolnostem. Již samotný

kroků vzdálené irské hospodě
O'Conners rozehraje svůj rock'n'
rollový koncert skupina The Hornets z Lipska. Ta patří mezi nováčky na německé rockové scéně, ale
svými dosavadními vystoupeními
vyvolává pouze nadšené reakce.
Jak irská hospoda O'Conners,
tak bar Sam's Bar nepatří k pouhým zábavním podnikům, ale řadí
se k významným budyšínským společenským centrům, které pravidelně přicházejí s novými akcemi.
„Jako sousední bary jsme se dobře
spřátelili a společnými silami to tu
chceme dát do pohybu,“ říká Bergmann.
Michael Huml

výběr z dopisů, kráceno
titulek vašeho článku je zavádějící,
připomíná titulky bulvárních tiskovin.
Váš deník jsem vždy považoval za
seriozní a jsem přesvědčen, že by
takové způsoby používat neměl.
Jakýkoli odkaz na uvedený film
režiséra Filipa Renče je v daném
případě hrubě nekorektní a poškozuje
dobré jméno Domova Maxov. Článek
sám pak obsahuje většinou
domněnky, nikoli fakta. Ta ostatně
jsou dosud předmětem šetření a
žádné závěry nejsou známy. Dohady
o příčinách požáru šířené veřejnými
médii rozhodně nepomáhají
zaměstnancům ani obyvatelům
zvládnout prožitou náročnou situaci a
vrátit se k běžnému životu. Informace,
že požár mohl způsobit muž, který
„neměl v ústavu co dělat, byl
agresivní hlavně na ženy, dokonce je
napadl nožem, jako jediný mohl
kouřit“, jsou zcela nepravdivé. V
článku se uvádí, že Vám je poskytl
„zaměstnanec, který si nepřál být
jmenován“. Skutečností je, že všichni
obyvatelé Domova Maxov mají
uzavřeny standardní smlouvy o
poskytování sociální služby, dle
lékařského posouzení mají
diagnostikované mentální postižení a
přistupujeme k nim jako k
rovnoprávným občanům, kteří mají
stejná práva i povinnosti. Naše firemní

kultura zajišťuje maximální ochranu
citlivých údajů jak uživatelů služeb,
tak i zaměstnanců. Z tohoto důvodu
Vám nemohl žádný zaměstnanec
Domova Maxov uváděné nepravdivé
informace a dohady poskytnout. Váš
odkaz, že tomu tak bylo, považuji za
velké profesní pochybení a porušení
novinářské etiky vymýšlením si
svědků a událostí. Žádám Vás o
zveřejnění omluvy za Váš článek,
který poškozuje dobré jméno Domova
Maxov, v nejbližším vydání Vašeho
deníku a také na Vaší regionální
stránce, spolu s tímto stanoviskem.
Stanislav Petrovič
ředitel Domova Maxov

Poznámka redakce:
Tvrzení pana ředitele o tom, že si MF
DNES vymyslela svědka události, je
mylné. Celý článek vznikl právě na
základě upozornění jednoho ze
zaměstnanců domova.
Redakce MF DNES

Hořký konec
Sice jsem se domníval, že kauza
sloučení sklářských škol v
Kamenickém Šenově a Novém Boru je
vyřešena. Stačí znát všechna
momentální fakta. Ukazuje se však, že
jsem se hrubě mýlil. Pan Radek Cikl i

poté, co jsou všichni proti sloučení
sklářských škol (2 petice – 1
zahraniční, 1 tuzemská – více než
20 000 podpisů, protesty osobností a
kapacit světového sklářství, protesty
odborné i laické veřejnosti, vyhlášení
mezinárodní sbírky na pomoc
kamenickošenovské škole, pomoc
hlavního města Prahy škole a v
neposlední řadě 17 uchazečů do 1.
ročníku sklářské školy v Kamenickém
Šenově atd.), trvá nadále na svém,
dokonce má tu drzost vyzývat pana
akademického malíře Františka
Janáka, ředitele kamenickošenovské
sklářské umprumky, k odstoupení. Má
zřejmě hroší kůži a v boji o své koryto
se neohlíží napravo ani nalevo. Není
to tak dávno, co v tisku vyhrožoval
podáním trestního oznámení na
Františka Janáka. To ho už nikdo
nezastaví? Opakovaně jsme žádali o
odvolání p. Radka Cikla z funkce pro
absolutní nekompetentnost. Snad už
toho negativního pro české sklářství a
český stát natropil dost. Proč v tom
vedení Libereckého kraje, jmenovitě
hejtman Stanislav Eichler už něco
neudělá? Na co čeká? Už té
mezinárodní ostudy snad byl
dostatek. Nebo to chcete, pane
Eichlere, nechat dojít až do úplného
hořkého konce? Nějak to nechápu.
Josef Starosta, Nový Bor

Očima čtenáře
MF DNES přináší snímky čtenáře
Jaroslava Málka, jež publikoval
ve svém internetovém fotoalbu
rajce.idnes.cz. Jde o záběry
z ruprechtické pouti.
Foto: Jaroslav Málek
http://zirkon.rajce.idnes.cz

