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Nový film ukazuje krásu Jablonce
Martin Wenzel natočil
dokumentární snímek
nazvaný jednoduše
Jablonec nad Nisou.
Film bude mít premiéru
zítra.

FAKTA

Dokument o Jablonci
Premiéra filmu
Slavnostní premiéra filmu se
uskuteční v pátek 11. března 2011
od 15. hodin v kině Junior – areál
Eurocentra, Jablonec nad Nisou
v rámci veletrhu cestovního ruchu
Euroregion Tour.

JABLONEC NAD NISOU (lib) Dvaadvacet filmových minut věnovaných krásám Jablonce nad Nisou a
okolí nabízí nový dokumentární
snímek. Natočil jej Martin Wenzel
a premiéru bude mít v kině Junior
zítra odpoledne. K dostání pak
bude na DVD za 220 korun například v radničním infocentru.
„Film divákovi během 22 minut
postupně představí Jablonec a
jeho okolí během všech čtyř ročních období. Začátek filmu přivede diváka do probouzejícího se
města, jež začíná žít svým každodenním životem. Následuje krátký
exkurs do historie města, který diváka logicky nasměruje do Muzea
skla a bižuterie,“ vysvětluje Wenzel.

Kde film koupíte
Snímek na nosičích DVD a BR
vydalo Jablonecké kulturní a
informační centrum v nákladu 1 000
kusů. K dostání bude v radničním
infocentru za 220 Kč. Na výstavě
Euroregion Tour ho však můžete
získat za zaváděcí cenu 200 korun.
Film je distribuován i na
www.jablonec.com nebo na
www.martinwenzel.cz.
nes.cz nebo na http://vimeo.com/10548675.

Vrabčáci a Lucie Bílá – Pie Jesu

Funkcionalismus i soudobá
architektura
Snímek potom na pozadí bouřlivého rozvoje města představuje secesní a novorenesanční architekturu spolu s nejznámějšími dominantami města. „Přes ně se přeneseme do období funkcionalismu a
následně pak k soudobé architektuře města a k životu v něm,“ dodává filmař.
Jablonec je podle něj nejen kulturním, ale i sportovním centrem
Jizerských hor, a tak nechybí záběry Městského divadla i sportovních areálů. „Samozřejmě nemů-

Jablonecký filmař Martin Wenzel zachytil s kamerou čtyři roční období v Jablonci a okolí.
že chybět naše přehrada ani Petřínská rozhledna a její okolní sestřičky,“ podotýká. Záběry diváky
nasměrují do Jizerských hor a
představí zdejší přírodu i turistické atrakce, jako jsou například Rašeliniště Jizerky, Muzeum sklářství, protržená přehrada nebo zubačka.
Wenzelův snímek, který namlu-

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.
Diskutovat můžete na internetové
stránce liberec.idnes.cz.
Vlastní autorský blog si můžete založit
na adrese blog.idnes.cz.

Senátor Sobotka s
křížkem po funuse
Úterním tiskem prošla informace,
že pan senátor Sobotka (ODS) vyrazil do terénu. Konkrétně na Střední
průmyslovou školu textilní v Liberci a vyjádřil tam zásadní nesouhlas
s jejím případným sloučením. Minimálně ve dvou ohledech se ale diametrálně odchýlil od svých krajských kolegů z ODS i od svých dřívějších názorů. Protiřečí si v tom,
když říká, že podporuje návrh reformy svých stranických kolegů a současně je proti sloučení školy. Návrh

vil herec Martin Preiss, končí vánočními trhy a filmovými pohledy
na zasněženou zimní krajinu.
Snímek je k dispozici i v jazykových mutacích, komentáře namluvili profesionální rodilí mluvčí
spolupracující s BBC a MDR. „Podobný počin se podařil naposledy
před deseti lety,“ pochvaluje si
vznik dokumentu ředitel Jablonec-

výběr z dopisů, kráceno
ODS totiž počítá s rozdělením SPŠ
textilní mezi dvě jiné školy. Pan senátor Sobotka by se měl tedy seznámit alespoň s materiálem, který
chce obhajovat, když už se nepřišel
seznámit ke zřizovateli školy s důvody, jež k návrhům změn ve středním školství vedou. Těmi důvody
jsou především významný pokles
počtu žáků a s snížení dotací od státu na platy pracovníků škol, obecné
snižování kvality výuky v českých
školách a technické a materiální zaostávání středních škol. V problematice Střední průmyslové školy
textilní se návrh kraje s návrhem
ODS zcela logicky potkává. Je obecně známo, že v České republice většina textilních továren již neexistuje a že již nemáme jako dříve zástupy přadlen, tkadlen a barvířů, kterým by absolventi textilní průmyslovky měli dělat mistry a technology. Však také dnešní absolventi,
jsou bohužel velmi špatně uplatnitelní v oboru. A tím se dostávám k

druhé odchylce pana senátora. Ten
vždy horuje za účelné a efektivní vynakládání veřejných zdrojů. A jéje,
to, že tak chce činit jiná strana, než
ODS, nejde asi panu Sobotkovi pod
vousy. Protože poklesne-li počet
žáků v našich třiceti osmi středních
školách během tří let o cca 25 % a
nebudeme-li od státu dostávat na
platy každoročně kolem 180 milionů korun, pak se prostě něco udělat
musí! Kraj se vůbec nechystá rušit
textilní obory a priori. Ani se nechystá rušit dílny se stroji potřebnými pro výuku. Je však zapotřebí i
tuto školu poněkud restrukturalizovat, protože ve stávající podobě již
nemůže přežít. Možná měl být pan
senátor Sobotka aktivnější v době,
kdy bylo třeba bránit likvidování tradičního textilního průmyslu u nás.
Navštěvování škol s „křížkem po funuse“ mi připadá nedůstojné senátorskému postu.
Radek Cikl

kého kulturního a informačního
centra Roman Král.
Součástí DVD jsou navíc i tyto
bonusové filmy:

Zubačka
Jedná se o dvanáctiminutový dokument popisující vznik, současnost i
vyhlídky do budoucna této unikátní
jizerskohorské technické památky.

Foto: Martin Wenzel

Jde o záznam písně Pie Jesu ze
společného vystoupení Lucie
Bílé a dětského pěveckého sboru Vrabčáci vedeného Pavlem
Žurem, který se uskutečnil v kostele Svaté Anny v Jablonci nad
Nisou.

Jablonec – timelapse
Unikátní časosběrné snímky, zachycující přírodní úkazy, které
běžným viděním diváci nemají
šanci zaznamenat. Během nočních záběrů hvězd uvidí, jak se
naše země otáčí, u záběrů inverze si uvědomí, kterak je vlhkost
„vysávána“ ze země. Krátkou
ukázku najdete na liberec.id-

Jablonec 2010 módní přehlídka –
fashion show
Krátký klip z tradiční módní přehlídky, jež se uskutečnila v sále Jabloneckého Eurocentra.

liberec.idnes.cz
Ukázka z časosběrného filmu ze
zimních Jizerek na liberec.idnes.cz

Vaším objektivem

Zahájení festivalu
Jeden svět
Čtenář Jaroslav Málek nafotil zahájení festivalu Jeden svět na Benešově náměstí v Liberci a snímky vystavil ve svém internetovém fotoalbu rajce.idnes.cz. Přehlídka dokumentárních filmů o lidských právech se uskuteční od 14. do 20.
března.
Foto: Jaroslav Málek
http://zirkon.rajce.idnes.cz

náměstek hejtmana pro resort školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu

Najdete na Liberec.iDNES.cz
Kanadské sruby a alpské roubenky
do Krkonoš nepatří, varují horalé

Zlaté časy „pašeráků“ na Liberecku
končí, cigarety z Polska se prodraží

Architektura Krkonoš a Jizerských hor trpí. Hory
hyzdí kanadské či alpské sruby a původní roubenky
jsou zničené špatnými krytinami či okny...více

Cesty pro cigarety, alkohol a benzin z Polska se
mohou od dubna prodražit. Novela zákona
o spotřební dani umožní celníkům snáz pokutovat
lidi...více

Soudkyně propustila obviněného
zvrhlíka, nyní jí hrozí odvolání z
funkce

Přežili jsme prvních sto dní, raduje se
primátor Liberce. Oznámkujte jej

Na českolipskou soudkyni Ivanu Nováčkovou,
která na konci loňského roku rozhodla o propuštění
z vazby cizince podezřelého...více

"Za největší úspěch naší stodenní vlády považuji,
že ji naše koalice přežila." Tak hodnotí tříměsíční
působení v čele města Liberce její primátor Jan
Korytář...více

...více na Liberec.iDNES.cz

