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JIZERSKÉ HORY, KRKONOŠE (ČTK,
lib) Bezmála sedm stovek už letos
zaplatí rekreanti za den lyžování v
oblíbené Rokytnici nad Jizerou. Ce-
lodenní permanentka tu podraží o
stokorunu na 690 korun.

„To už se vyplatí jet do Alp, za to
jaký bývá v Rokytnici nával, to urči-
tě nestojí. Dát sedm stovek a pak
strávit desítky minut ve frontě na la-
novku, jak je to tam běžné, se urči-
tě nevyplatí,“ okomentoval zdražo-
vání jeden z pravidelných návštěv-
níků rokytnického areálu Ctirad
Řehoř. Jinde se ovšem letos lyžaři
výrazného zdražování skipasů bát
nemusejí. Řekl to předseda Asocia-
ce lanové dopravy Jakub Juračka.
Ceny vleků podle něj vzrostou jen
u lyžařských středisek, která v letoš-
ním roce výrazně investovala do
rozšiřování tratí a lanovek.

Nejdražší je Špindl
Jednodenní skipasy ve většině areá-
lů lyžaře vyjdou od pěti do šesti set
korun. Nejdražší bude jednodenní
skipas za 700 korun pro dospělou
osobu ve Skiareálu Špindlerův
Mlýn.

Podle Juračky většina vlekařů
drží ceny služeb na stejné úrovni
třetím rokem. Za tuto dobu se ale
výrazně zdražily vstupy. „Vzrostly
například ceny energií, chystá se
zvýšení daně z přidané hodnoty,“
připomněl Juračka.

Provozovatelé areálů do rozšiřo-
vání lanových tratí a sjezdovek v le-
tošním roce investovali zhruba 700
milionů korun. „Zhruba polovinu

částky, kterou na investice dali v
loňském roce,“ dodal Juračka.

Nejvíce meziročně vzrostly ceny
v lyžařském středisku na Červeno-
horském sedle, kde se průměrná
cena jednodenních lyžařských
pasů zvýšila zhruba o čtvrtinu. Jed-
nodenní skipas zde pro dospělého
lyžaře nově vyjde na 500 korun. O
stokorunu podraží i výše zmíněná
jednodenní permanentka pro do-
spělé ve Skiareálu Rokytnice nad Ji-
zerou - Horní Domky. Za jednoden-
ní lyžování zde zájemci zaplatí 690
korun.

Někteří provozovatelé lyžař-
ských středisek naopak ceny mezi-
ročně snížili.

Harrachov zlevnil dětské skipasy
Podle materiálů Asociace lanové
dopravy zlevnil dětské jednodenní
skipasy o 85 korun na 390 korun
areál v Harrachově, 50 korun letos
ušetří dospělý návštěvník areálu
Kouty nad Desnou.

Na změnu se lyžaři musejí při-
pravit i v případě televizního sně-
hového zpravodajství.

Program Panorama, který divá-
kům zprostředkovává záběry pano-
ramatických kamer ze zimních stře-
disek, bude druhý program České
televize nově vysílat od 8:00 do
8:55. Kamer také přibude, v letoš-
ním roce budou snímat celkem 41
zimních středisek.

Podle Juračky je nyní v Česku
460 provozovatelů lyžařských areá-
lů. Dohromady spravují celkem
1400 vleků a lanovek.

Latino festival
V libereckém Centru Babylon se
před několika dny konalo
mistrovství světa v latino
tancích.

Foto: Karel Grasl
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Jeden z nejoblíbenějších českých skiareálů letos
zvedne ceny za celodenní lyžování. Permanentka
vyjde už na 690 korun. Naopak v nedalekém
Harrachově zlevní jízdné pro děti.

Zprávy z měst

Fórum čtenářů

pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy

středa: Semily, Jilemnice,
Lomnice

čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)

pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

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.

Ortopedie: drahá radost
semilského starosty
Se zájmem jsem si v Mladé fron-
tě Dnes přečetl informaci o ná-
vratu velkých ortopedických ope-
rací do Nemocnice v Semilech.
Informace potěšila na jedné stra-
ně obyvatele Semilska a zklama-
la (spíše naštvala) představitele ji-
ných nemocnic. V jakém stavu se
naše zdravotnictví nachází, zřej-
mě většina národa dobře ví. V Se-
milech před několika lety nemoc-
nice přišla o odborný kredit. Ko-
mise ministerstva zdravotnictví
jednoznačně sdělila, že toto zaří-
zení nedisponuje odpovídají-
cím technickým vybavením, a
nemá ani odborné personální ob-
sazení. Na tomto základě v Semi-
lech podepsali souhlas s tím, že
velké ortopedické operace zde vy-
konávat nebudou. Pravda je i ta,
že ze strany velkých zdravotních
pojišťoven byl zájem soustředit
výkony do velkých center, a tak
zkvalitnit služby a pacientům po-
skytovat vyšší servis a celkově
tyto výkony poskytovat mnohem
efektivněji. Ostatně to vše zapa-
dá do kontextu navrhovaných a
uskutečňovaných změn prosazo-
vaných současnou vládní koalicí.
Její součástí je i Jan Farský, posla-
nec, jehož strana má v erbu změ-
ny ve zdravotnictví, včetně úspor
a efektivity. Ovšem starosta Se-
mil, a to je v této chvíli nejdůleži-

tější, je člen správní rady VZP (i
když sám pojištěnec zdravotní
pojišťovny Škoda). Pan Farský se
v této situaci projevil jako popu-
lista, a to s podtržítkem. Z jedné
hromádky vzal a svému lidu v Se-
milech dal. On přece nepotřebu-
je rozlišovat, jestli náhodou ne-
vzal zrovna těm, kteří například
v Mladé Boleslavi v nemocnici
potřebují peníze na onkologic-
kou léčbu a nyní tam budou chy-
bět miliony korun, protože zcela
nesystémově „nadělil“ tyto milio-
ny do nemocnice ve „svém“ měs-
tě. Nikoho se neptá, jestli to jsou
dobře vynaložené prostředky.
Možná, až někteří obyvatelé Se-
mil budou od našeho zdravotnic-
tví žádat léčbu na lůžku, které se
dotýká smrti, a v Semilech logic-
ky takovou pomoc nedokáží zajis-
tit, pak prozřou. Zjistí, že třeba v
oné Mladé Boleslavi či v nemoc-
nici v Liberci chybí prostředky
na nákladnou léčbu a pomoc při-
chází se „skřípěním“. Jen proto,
že si právě nyní pan Farský udě-
lal radost v Semilech. Podobné
zacházení se svěřenou „mocí“ je
skutečně na pokraji. Zvláště,
když svým voličům skrze svou
stranu a své uskupení slíbil refor-
mu zdravotnictví, snižování lů-
žek, oddělení a efektivitu zdravot-
nictví. Nyní však veřejně přizná-
vá lobbing ve prospěch jednoho
zařízení. Taková zpráva k veřej-
nosti více naznačuje totální de-
strukci a sabotáž.
K. Zbořil, lékař

Liberečtí politici by
měli začít šetřit u sebe
Po přečtení článku „Šetření? Poli-
tici si zvýšili odměny na trojnáso-
bek“, který byl uveřejněn v MF
DNES v liberecké příloze 3. 11.
2011, mi některé skutečnosti ne-

jsou zcela jasné.
V článku bylo uvedeno, že devět
členů dozorčí rady liberecké ne-
mocnice si na odměnách dohro-
mady za rok vyplatí více než tři
miliony korun, což je měsíčně
cca třicet tisíc korun pro každé-
ho.
Opravdu by mě zajímalo, proč
musí pobírat tak vysoké finanční
ohodnocení. Prý si ho zaslouží,
mají odpovědnost, nesejdou se
jen jednou za rok, jako minulí čle-
nové dozorčí rady, ale budou sku-
tečně pracovat.
Škoda, že tito členové dozorčí
rady nesdělili paní redaktorce
svou konkrétní pracovní náplň
pro nemocnici. Jakou konkrétní
dennodenní práci budou pro ne-
mocnici vykonávat, aby byli stej-
ně potřební a užiteční jako ostat-
ní nemocniční zaměstnanci.
Jakou mají současní členové do-
zorčí rady odpovědnost? O kolik
procent menší odpovědnost
mají v nemocnicích například
zdravotní sestry, které jsou ohod-
noceny nesrovnatelně menším
platem, ač zde tráví mnoho ho-
din v pracovním procesu, a to ne-
mluvě o lékařích.
Dokážu si představit každodenní
pracovní náplň mnoha profesí.
Lidé v obchodech prodávají zbo-
ží nebo potraviny, ve výrobních
podnicích vyrábějí konkrétní vý-
robky, ve službách provádějí na-
bízené služby, řidiči ovládají do-
pravní prostředky.
Mimochodem, řidiči autobusů v
Libereckém kraji mají na výplat-
ní pásce do dvaceti tisíc korun
hrubého. Za volantem tráví často
dvanáct hodin denně. Myslím,
že mají docela odpovědnost za
velké množství lidí, co za celý
den po celém kraji přepraví.
Zajímalo by mě, co členové do-
zorčí rady skutečně prospěšného

pro nemocnici vykonají, aby zmí-
něné ohodnocení nepřistálo na
jejich účtech bez konkrétní odve-
dené práce.
V poslední době se na nás ze
všech stran valí zprávy o tom, jak
musíme šetřit a pokorně přijímat
vládou navržené reformy. Jak je
ale možné, že politici si sami roz-
dávají plnými hrstmi? Proč nezač-
nou u sebe? Ono je to třeba jen
devět členů dozorčí rady v jedné
nemocnici, ale kolik takových ne-
mocnic v republice máme!
A já si myslím, že je to v nich v
menší či větší míře stejné. A to
nejsou jen nemocnice, ale i další
státní úřady a organizace. Kolik
pobírají všichni ti ředitelé a je-
jich náměstci za to, že mají „od-
povědnost“?
Nemáme peníze na vytváření
pracovních příležitostí pro
Romy. A přitom je to jeden z hlav-
ních předpokladů dobrého souži-
tí s nimi. Nezabýváme se oprav-
dovými problémy, které na seve-
ru Čech způsobují někteří spolu-
občané, ale miliony na jejich poli-
cejní hlídání máme.
Jak dlouho je takto budeme stře-
žit, nebo je někam odklidíme, tře-
ba do přeplněných věznic, aby
bylo po problému?
Nemáme peníze pro lékaře a

sestry, nemáme peníze pro růz-
né sociální ústavy, nemáme pení-
ze na opravu silnic a mostů, ne-
máme peníze na spoustu dalších
věcí, ale máme miliony pro členy
dozorčích rad, pro ředitele a je-
jich náměstky ve státních a polo-
státních organizacích.
Oni mají tu správnou „odpověd-
nost“ a dokáží pracovat o tisíc
procent více než ostatní lidé.
Nebo je to jinak? Prosím o vysvět-
lení.
Tereza Tomášková
Jablonec nad Nisou

výběr z dopisů, kráceno

KRKONOŠE (klu) Ve Špindlerově
Mlýně v Krkonoších se pomalu ale
jistě schyluje ke startu lyžařské se-
zony. Správci skiareálu v noci na
včerejšek poprvé zapnuli sněžná
děla ve Svatém Petru. Před desátou
dopoledne je zase kvůli stoupající
teplotě vzduchu museli vypnout,
ale doufají, že první technický zá-
klad pro lyžování už neroztaje.

„Dříve se stávalo, že na Martina
napadl přírodní sníh, který vydržel
na sjezdovkách až do jara. Teď je
sucho, ale v údolích se noční teplo-
ty drží kolem pěti stupňů pod nu-
lou, tak zasněžujeme v dolních par-
tiích sjezdovek,“ uvedl Jiří Čermák
ze Skiareálu Špindlerův Mlýn.

První umělé vločky dopadly na
dolní část černé sjezdovky ve Sva-
tém Petru, na Hromovku a turistic-
kou sjezdovku. „Předpokládáme,
že večer také začneme zasněžovat
na Medvědíně,“ řekl Čermák.

V pátek se zasněžovalo od třetí
hodiny ranní, v dalších nocích chtě-
jí vlekaři pokračovat. Jsou závislí
na předpovědi počasí, která je po-
měrně hodně přesná na dva dny
dopředu. Zatím proto není možné
ani odhadnout, kdy by se po sjez-
dovkách mohli svézt první lyžaři.

„Rádi bychom vleky spustili za-
čátkem prosince, třeba ne v celém
areálu. Budeme doufat, že po dlou-
hém suchu přijdou srážky nikoli te-
kuté, ale tuhé,“ přeje si Čermák.

Prozatím by byl rád, kdyby se z
technického sněhu podařilo udělat
deseticentimetrový základ, na kte-
rý by pak napadl sníh přírodní. Cel-
kově je potřeba mít na sjezdovce
alespoň kolem třiceti centimetrů
zpracovaného sněhu.

Na předpověď počasí se teď sou-
středí i vlekaři v Janských Lázních i
Peci pod Sněžkou. „Ještě nezasně-
žujeme, zkusili bychom to asi příští
týden. V noci bylo minus sedm,
místa ve stínu jsou omrzlá i teď,“
sdělila včera v poledne Jitka Hart-
manová ze skiareálu v Peci pod
Sněžkou.

» Pokračování ze strany B1
„Po úspěchu vánočních Drážďan u
našich českých sousedů v loňském
roce jsme v tomto roce zhodnocení
na tomto (českém) trhu ještě rozvi-
nuli,“ tvrdí Bettina Bungeová, šéf-
ka společnosti Dresden Marketing,
která má kampaň na starosti. Sází
hlavně na upoutávky v českém tis-
ku a na oslovování českých doprav-
ců. Do provozu byly uvedeny také
webové stránky o Drážďanech v
češtině mesto.drazdany.info.

Na svou letošní zimní reklamu
saská metropole vyčlenila celkem
100 000 eur (přes 2,5 milionu ko-
run). Že se předvánoční zacílení
na Čechy Drážďanům vyplácí, po-
tvrzuje statistika města, podle níž
v prosinci 2010 vzrostlo množství
českých návštěvníků v porovnání
se stejným měsícem předchozího
roku o 40 procent a počet přenoco-
vání o téměř 25 procent.

Podle Bungeové jsou předvánoč-
ní Drážďany zajímavé hlavně pro
jednodenní české turisty. Zejména
pro ně budou k dispozici zvláštní
vlaky na trase Ústí nad La-
bem-Drážďany vypravované o ad-
ventních víkendech. Po loňské pre-
miéře těchto spojů v několika
dnech budou letos jezdit každou
adventní sobotu a neděli, a to vždy
jedna souprava dopoledne do Sas-
ka a odpoledne zpět do Ústí.
„Vzniklo to ve spolupráci Českých
drah a Deutsche Bahn, protože
běžnými vlaky bychom asi ten po-
čet cestujících, co jezdí v tenhle
čas do Drážďan, nestihli odvézt,“
vysvětlil mluvčí ČD Petr Šťáhlav-
ský. Každý adventní vlak má podle
něj kapacitu asi 400 míst a už loni
byly tyto spoje hojně využívány.
Jízdenka na ně podle Štáhlavského
platí také jako lístek na městskou
dopravu v Drážďanech i na tamní
příměstské vlaky, jimiž si Češi mo-
hou udělat výlet například do
Míšně nebo na zámek Moritzburg,
známý z pohádky Tři oříšky pro Po-
pelku.

Rokytnické svahy Rokytnice nabízí jedno z nejlepších lyžování v
Česku, letos ale výrazně podraží. Foto: MF DNES

Ve Špindlerově
Mlýně už zapnuli
sněžná děla

Florencie na Labi
láká Liberečany
na vánoční trhy

Lyžování v populární
Rokytnici zdraží o stovku

Vaším objektivem Snímky z internetového fotoalba rajce.idnes.cz


