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DRÁŽĎANY (čer) Světoznámá
drážďanská Semperova opera na-
bízí na konci března a v dubnu
speciální prohlídky v češtině. Zá-
jemci o historii, ale i o překvapivé
turistické zajímavosti si ji tak mo-
hou užít bez jazykové bariéry.

„Opera přišla s programem
Semperoper Erleben neboli Zažij-
te Semperovu operu, ve kterém na-
bízí svým návštěvníkům zajímavé
a rozmanité prohlídky. Dá se při
nich objevit její nádherná architek-
tura i nahlédnout do zákulisí boha-
té historie tohoto slavného operní-
ho domu. Návštěvník se při pro-
hlídkách může seznámit s neuvěři-
telnými příběhy, které se s touto
operou pojí. Dozví se třeba, proč v
roce 1869 shořela, jak fungují zná-
mé, leč záhadné pětiminutové ho-
diny nebo jak se na zeď opery dosta-
lo pivo,“ zvou k návštěvě opery in-
ternetové stránky Německé turis-
tické centrály. „Po některých večer-
ních představeních nabízíme i noč-
ní prohlídku opery. Jsme ochotni
připravit i speciální program pod-
le individuálního zájmu. Takovou
věc je ale třeba předem domluvit a
objednat,“ upozorňují organizáto-
ři.

Prohlídky v češtině nabízí Sem-
perova opera dnes, 9., 16. a 23.
dubna.

Kromě nich si ale můžete vy-
brat i další speciální prohlídky to-
hoto operního domu na břehu

Labe, který v roce 1841 navrhl a po-
stavil Gottfried Semper. Nabízí se
třeba prohlídka baletní, dětská de-
tektivní nebo další, lákavě nazva-
ná Skandály v opeře. Podrobnosti
najdete na www.semperoper-erle-

ben.de. U běžných prohlídek je
vstupné stanovené na 8 eur, dět-
ské a studentské stojí 4 eura, rodin-
ná vstupenka pro dva dospělé a
maximálně pět dětí přijde na 18
eur.

FRÝDLANT (ČTK) Na dofinancování
oprav po loňských povodních chy-
bí Frýdlantu zhruba 70 milionů ko-
run.

„Pokud se na obnovu zničeného
majetku nepodaří získat další dota-
ce a město je bude muset financo-
vat z rozpočtu, potrvá obnova ještě
nejméně pět let,“ řekl starosta Dan
Ramzer (ODS). Většinu největších
škod se už podařilo opravit, peníze
ale nezbývají třeba na rekonstrukci
domu na náměstí, kde dříve sídlila
policie, domu v ulici Míru nebo au-
tokempu.

Po ničivé povodni, která zasáhla
Liberecký kraj loni v srpnu, zůstaly
škody za více než osm miliard ko-
run. Frýdlant byl nejvíce postiže-
nou obcí v kraji. Jen škody na obec-
ním majetku vyčíslilo město na více
než 285 milionů korun. Poškozené
byly i domy hlavně v centru města,
voda vzala i kemp a zničila silnice a

osm mostů a lávek. Na obnovu zni-
čeného majetku získala radnice
zhruba 130 milionů korun od minis-
terstva pro místní rozvoj a dalších
13 milionů musela přidat z vlastní-
ho rozpočtu. Bezmála 70 milionů
by měla radnice získat z pojistek.

„Díky tomu se podařilo postup-
ně opravit nejprve bytové domy,
aby se jejich nájemníci mohli co nej-
dříve vrátit. Pak přišly na řadu neby-
tové prostory, opravy se už dočkal i
kulturní sál a restaurace v Besedě,
kino, výstavní síň radnice nebo ha-
sičská zbrojnice v Okružní ulici,“
doplnila tajemnice městského úřa-
du Veronika Bubeníčková. Obnovit
se už podařilo i několik mostů a lá-
vek, některé však stále ještě na opra-
vy čekají.

Velkým problémem je podle
Ramzera zničená infrastruktura,
hlavně kanalizace a vodovody a
také zničené krajské komunikace.

LIBEREC (ČTK) V Liberci běží prů-
zkumy zaměřené na spokojenost
cestujících se službami městské
dopravy a na využívání dopravy ve
městě.

„Závěry průzkumů v liberec-
kých ulicích, na zastávkách měst-
ské dopravy i přímo v tramvajích a
autobusech, poslouží pro přípravu
nové koncepce veřejné dopravy ve
městě,“ informovala mluvčí Do-
pravního podniku měst Liberce a
Jablonce Martina Poršová.

Průzkum by měl ukázat, jak jsou
obyvatelé spokojeni s městskou do-
pravou, jaké mají potřeby.

Součástí projektu je i analýza,
která má popsat současný stav
MHD ve městě i její využití. S taza-
teli se budou cestující i obyvatelé a
návštěvníci města setkávat do kon-
ce března.

„Celý průzkum je zcela anonym-
ní a bude sloužit k získání názorů

na kvalitu veřejné dopravy. Výsled-
ky průzkumu budou následně pou-
žity ke zvýšení kvality poskytova-
ných služeb,“ řekla Poršová.

Současně se uskuteční průzkum
mobility, který poslouží k získání
informací o využívání dopravy.

„Podle předem připraveného
dotazníku budou tazatelé zjišťovat
běžně používané dopravní pro-
středky a názor na nutná zlepšení
MHD,“ uvedla Poršová.

Tento průzkum není zaměřen
jen na cestující v městské dopravě,
ale i na občany a návštěvníky, kteří
městské tramvaje a autobusy nevy-
užívají. „Tazatelé – studenti do-
pravní školy, budou viditelně ozna-
čeni a budou lidi oslovovat i v ná-
kupních centrech,“ řekla mluvčí
dopravního podniku.

Podobné průzkumy se v Liberci
nedělají poprvé, uskutečnily se už
v letech 2002 až 2006.

Tradiční pietní akcí v rámci Dne
Horské služby ČR si ve čtvrtek v
16.00 na Zlatém návrší u
pomníku zesnulých lyžařů
Bohumila Hanče a Václava
Vrbaty v Krkonoších záchranáři
připomněli kolegy, kteří zahynuli
při záchraně lidských životů.

P
řestože je tato rubrika vě-
nováno především udá-
lostem, které se staly v
uplynulém týdnu, musím

začít tím, co se s největší pravděpo-
dobností stane v týdnu příštím. Ta
záležitost se táhne již mnoho měsí-
ců a má škaredé jméno optimaliza-
ce středních škol v Libereckém
kraji. Bylo už o ní popsáno spousty
papíru, přičemž na tom mám také
svůj podíl. Nicméně si neodpus-
tím dalších pár vět. Česká tisková
kancelář vydala tento týden se-
znam nejvýznamnějších výročí,
která nás brzo čekají. V úterý 29.
března je den, kdy byla před 155
lety v Kamenickém Šenově zaháje-
na výuka na nejstarší sklářské ško-
le na světě. Ve stejný den se pak
bude na schůzi zastupitelstva Libe-
reckého kraje jednat o zmíněné op-
timalizaci. Jeden z bodů je slouče-
ní šenovské školy se sklářskou prů-
myslovkou v Novém Boru. Přesto-
že nejstarší sklářskou školu slíbil
přímo na místě loni v zimě zachrá-
nit ministr školství Josef Dobeš, je
velmi pravděpodobné, že zastupi-
telstvo splynutí schválí. Čili pošle
tuto školu, jejíž absolventi jsou svě-
toznámě uznávaní skláři, do pekel
ve stejný den, kdy vznikla. Nevím,
jestli to je úmysl, ale trochu to při-
pomíná nacistické manýry, když
Němci za okupace dělali paráde-
marše ve dnech našich význam-
ných svátků. U popravy slíbil účast
také Dobeš, takže se opravdu tě-
ším na to, jak bude svoji zimní tezi
o záchraně tzv. rodinného stříbra

rozmělňovat a utápět v „rozum-
ných důvodech“ o šetření. Vsadil
bych se, že se u toho nezačervená!

Porušil jsem tento týden jednu ze
svých zásad: nikdy nečti interneto-
vé diskuse pod svým článkem. Do-
držoval jsem ji osm roků poté, co
jsem se zastal Martiny Pokorné ze
Strany zelených na jednom inter-

netovém serveru. Trochu neobrat-
ně tehdy prohlásila, že na kraji
bude raději spolupracovat s komu-
nisty, než z profláknutou ODS. Slíz-
la za to kritiku, která si v obráce-
ném gardu nezadala se štvavými
články Jaroslava Kojzara v normali-
začním Rudém právu. Napsal
jsem obhajobu, protože vím, že
Martina Pokorná je z velmi protiko-

munistické rodiny a upozornil
jsem, že když ji chce někdo kritizo-
vat, měl by se seznámit s poměry v
Libereckém kraji. Poté se na mě se-
sypalo 600 diskutujících. Všechny
ohlasy byly negativní, polovina ne-
návistné. Proč to připomínám? Na-
psal jsem článek, že si odbor do-
pravy najal PR agenturu na propa-
gaci své činnosti, které platí měsíč-

ní paušál 41 000 Kč (bez DPH),
přestože má vlastní tiskové odděle-
ní. Upozornil jsem, že za tyto pení-
ze vytvořila majitelka agentury je-
dinou zprávu, a to ještě na můj do-
taz. Za jednu zprávu tedy inkasova-
la 150 tisíc korun. Liberecký kraj
utrácí také v poslední době stovky
tisíc korun za masivní reklamu v
médiích na zpackanou optimaliza-

ci školství. Takové plýtvání považu-
ji v době, kdy kraj nemá peníze na
nic, za provokaci. Byl jsem zvěda-
vý, co takovému šetření-nešetření
říkají na internetu čtenáři. Naběhl
jsem si. Dozvěděl jsem se, že jsem
podplacený, že mě už x krát vyho-
dili z novin, že jsem debil. Dostal
jsem z toho depku, z níž mě tak tro-
chu dostal podepsaný e-mail Ja-
nem Šichou z Liberce: „Děkuji za
článek Liberecký kraj nemá na ško-
ly..., ze stejného důvodu, mrhání
peněz za placenou inzerci, jsem vo-
lal na kraj a bylo mi sděleno, že je
to z důvodu nepřízně novinářů a
neochoty vytisknout reakce na
články kritizující KÚ, což mi po ne-
ochotě KÚ jednat se školami přišlo
velmi úsměvné.“

Tento týden mě naopak potěšil ra-
per Lipo, který se proslavil písní
Pozdravy z Liberce, v níž kritizoval
tehdejšího primátora Kittnera a
jeho partu. Lipo v rozhovoru pro
MF DNES, řekl, že drží primátoro-
vi Korytářovi palce. Myslím, že tím
projevil víc občanské statečnosti,
než svou slavnou písničkou o pro-
pojení Syneru a radnice. Proč? Pro-
jevit veřejně sympatie k člověku,
kterého drtí opozice i jeho koaliční
partneři, je totiž tak trochu hrdin-
ský čin. Držím palce Lipovi.

Akce horské služby Ochranáři uspořádali v Krkonoších pietní akci ke
dni Horské služby. 5x foto: Tomáš Pečírka, http://mech.rajce.idnes.cz

Jan
Šebelka
redaktor
MF DNES

Tajemná saská opera zve speciálně Čechy

Ministr školství Příští týden budou zastupitelé kraje jednat o rušení škol, bude u toho i ministr Josef Dobeš. Foto: Martin Adamec, MF DNES

Jedna z krásných staveb Semperova opera na drážďanském labském nábřeží je z roku 1841 a je pojmenována
podle architekta Gottfrieda Sempera. Pro Čechy chystá prohlídky v našem jazyce. Foto: Profimedia.cz

Na opravy po povodních
chybí Frýdlantu 70 milionů

Jste spokojení s cestováním?
Ptá se lidí Dopravní podnik

Vaším objektivem MF DNES přináší fotografie z rajce.idnes.cz

U popravy škol bude také ministr
»7 dní v kraji Redaktor MF DNES komentuje události uplynulých dní v Libereckém kraji. Tentokrát o chystaném rušení škol, internetových diskusích či odvážném raperu Lipovi


