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Česká Lípa
KD CRYSTAL - KINO
Boženy Němcové 2942
Alvin a Chipmunkové 3 15.30
Černá hodina 3D 17.30
Šťastný nový rok 20.00

Frýdlant
MĚSTSKÉ KINO
Tyršova 1077, tel. 482312103
Rodina je základ státu

17.30, 20.00

Hrádek nad Nisou
MULTIFUNKČNÍ CENTRUM BRÁNA TROJME-
ZÍ - MULTIFUNKČNÍ SÁL
Horní náměstí 73, tel. 725357278
Alvin a Chipmunkové 3 17.00
Perfect Days - I ženy mají své dny 19.30

Jablonec nad Nisou
KINO JUNIOR
Jiráskova 4898/9, tel. 483710960
Lůno 20.00
Saxána a Lexikon kouzel 18.00

KINO RADNICE
Mírové náměstí 19, tel. 483311446
Černá hodina 3D 20.00
Přizdis*áči 17.30
Velká vánoční jízda 15.00

Liberec
CINEMA CITY
nám. Soukenné 669/2a, tel. 840 200 240
Alvin a Chipmunkové 3 13.40, 15.40,

17.40, 19.40
Černá hodina 3D 14.30, 18.10, 20.10
Hranaři 17.00
Kocour v botách 3D 13.10, 16.20
Mission: Impossible - Ghost Protocol 15.20,

18.00, 20.40
Přizdis*áči 18.20, 21.30
Rumový deník 13.00
Šťastný Nový rok 20.20
Válka bohů 3D 19.00
Věc: Počátek 21.10
Velká vánoční jízda 14.00, 16.00
Velká vánoční jízda 3D 15.00

CINESTAR LIBEREC
České mládeže 456, tel. 482 411 999

Alvin a Chipmunkové 3 12.15, 14.20, 16.20,
18.20

Černá hodina 3D 17.30, 19.30, 21.30
Hranaři 20.00
Kocour v botách 12.00, 14.00, 16.00
Kocour v botách 3D 13.00, 15.00, 17.00
Mission: Impossible - Ghost Protocol 14.30

17.15, 19.00, 20.30
Moneyball 21.00
Perfect Days - I ženy mají své dny 18.10,

20.40
Poupata

19.00
Přizdis*áči 12.30, 14.40, 16.45, 18.50
Rumový deník 21.10
Šťastný Nový rok 18.00, 20.30
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část 13.15
Věc: Počátek 15.45
Velká vánoční jízda 12.20, 14.30, 16.50
Velká vánoční jízda 3D 13.10, 15.30

Lomnice nad Popelkou
KINO
5. května 724, tel. 481673107
Paranormal Activity 3 17.30, 20.00

Nový Bor
MĚSTSKÉ KINO NOVÝ BOR
Smetanova 523, tel. 487722369
Alvin a Chipmunkové 3 15.30
Černá hodina 3D 17.30, 20.00

Semily
KINO JITŘENKA
Tyršova 49, tel. 481 311 823
Alvin a Chipmunkové 3 15.30
Paranormal Activity 3 20.00
Perfect Days - I ženy mají své dny 17.30

Tanvald
KINO JAS JÁRY CIMRMANA
Krkonošská 476, tel. 483394324
Alvin a Chipmunkové 3 17.00
Černá hodina 3D 19.30

Turnov
KULTURNÍ CENTRUM STŘELNICE - KINO
SFÉRA
Markova 311, tel. 481 322 083
Černá hodina 3D 19.30
Šťastný nový rok 17.00

Liberec
DIVADLO F. X. ŠALDY
náměstí Dr. E. Beneše 22, tel. 485101523
Penzion pro svobodné pány
Slavná česko-irská komedie. 19.00

MALÉ DIVADLO F. X. ŠALDY
Zhořelecká 344/5, tel. 485101523
Kabaret R. I. P. aneb Drahý Kadle, kampak
dneska po divadle?
Kabaret o kabaretu. 19.00

Jablonec nad Nisou
EUROCENTRUM
Jiráskova 7
...a ještě trochu swingu před Silvestrem
Tančíme s písničkami Orchestru Rudy Ja-
novského. Nejhezčí melodie 30.-60. let mi-
nulého století. 20.00

KLUB NA RAMPĚ
Jiráskova 4898/9
Kamil Střihavka & Leaders 20.00

Havel v Jablonci Výstava fotek Oldřicha Škáchy, který
čtyřicet let doprovázel Václava Havla běží ještě do pátku 30.
prosince v Jablonci. 4 x foto: Zbyněk Cincibus, marcusc.rajce.idnes.cz

Návštěvníci jedinečné výstavy poznají
Václava Havla jako politika, ale i člověka,

občana, dramatika a kamaráda.

Tipy Kamil Střihavka na Rampě

Kina Poupata v CineStaru
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.

Bude z Jablonce město
betonu a asfaltu?
Město Jablonec nad Nisou dlou-
hodobě doplácí na neujasněnou
základní dopravní koncepci a pro-
to se mohlo stát, že více jak 30 let
řeší křížení ulic U Přehrady a Pa-
lackého. I když v minulém voleb-
ním období byla přijata varianta
dlouhý podjezd (nikoliv tunel), ná-
sledně byla smetena přesto, že
obyvatelé právě tuto variantu po-
žadovali. Z ryze technického řeše-
ní se udělá politikum a selský i od-
borný názor se hodí přes palubu.
Bohužel takové přístupy jsou
dnes běžné a stojí občany značné
prostředky (studie, prováděcí do-
kumentace a někdy i realizace).
Proto je nutné se proti těmto prak-
tikám důrazně ohradit a požado-
vat osobní odpovědnost viníků to-
hoto stavu. Jedině touto cestou je
možno dosáhnout zlepšení a na-
vrácení dřívějšího sloganu - Jablo-
nec zahradní město a ne město as-
faltu a betonu kvůli skupině silnič-
ní lobby. Náš názor se opírá nejen
o skupinu 3200 obyvatel města
Jablonce nad Nisou, podepsa-
ných na podpisových arších peti-
ce Občanského sdružení Žižkův
vrch, ale i o stanoviska dotčených
veřejnoprávních orgánů. Hlavní
nedostatky konceptu ÚP spatřují
tyto orgány v devastačním zásahu
do území Zeleného údolí, Srnčího
dolu a Dobré Vody, ale i dalších
území města. To je v základním
rozporu s upraveným návrhem za-
dání ÚP města Jablonce nad Ni-
sou ze září 2010. Zároveň tyto or-

gány odmítají vysoký zábor po-
zemků, určených k plnění funkce
lesa a základního půdního fondu,
které zásadně negativně ovlivňují
organizaci uspořádání území měs-
ta a způsobují fragmentaci (rozbi-
tí) území, včetně snížení retenční
(zachytávací) schopnosti. To ovliv-
ňuje ekologicko-stabilizační funk-
ci území, včetně zániku stávají-
cích biokoridorů, devastaci les-
ních porostů, pramenišť, potůčků
apod. Zároveň likviduje velice
cennou krajinářskou oblast úze-
mí v pohledově exponované ná-
stupní části do Jablonce nad Ni-
sou po trati ČD a tramvaje. Infor-
mace ke zpracovávanému koncep-
tu ÚP byly bohužel poskytovány
útržkovitě a neúplně, proto jsme
část našich námitek nemohli
uplatnit, neboť v době přípravy
petice nebyly známy. Podrobnější
a přesnější informace k západní
tangentě a dalším částem koncep-
tu ÚP byly poskytovány až po lhů-
tě k podání námitek. I při posled-
ním jednání s veřejností 26. 9.
2011 nebylo upřesněno vyvedení
západní tangenty na Turnovskou
ulici. Dle sdělení majitelky cenné
nemovitosti na ppč. 2332 v k.ú.
Jablonec nad Nisou jí bylo ústně
přislíbeno Mgr. Karáskem, místo-
předsedou výboru pro územní
plánování a strategii rozvoje měs-
ta, že její objekt nebude bourán.
Zároveň byl zvýšen počet mostů
ze 3 na 4. Takový zásadní materi-
ál (ÚP) nemůže být zpracováván
tak horkou jehlou, neboť to pove-
de k řadě následných změn, které
jenom zvětší pochybnosti o jeho
kvalitě a zavedou město do ob-
dobného systému, který byl uplat-
ňován v minulosti a to, že změny
ÚP budou řešeny dílčími úprava-
mi (tzv. salámovou metodou),
bez celkového provázání všech
souvislostí a vazeb. 17.11.2011
jsme uvítali možnost schůzky s pa-
nem starostou Beitlem, při které
nám byla nabídnuta možnost

účasti při jednání výboru pro
územní plánování a strategii roz-
voje města. Tento přístup vítáme
přesto, že nám v minulosti byly
připisovány různé pomluvy a ne-
pravdivá vyjádření. Uvedená oso-
čování nehodláme v současné
době komentovat, ale chceme se
plně věnovat hledání optimální-
ho uspořádání města moderním
urbanismem, hodným 21 století a
ne přístupům ze 70-tých let minu-
lého století. Pokud nám bude do-
přáno sluchu je naděje, že může
vzniknout materiál dlouhodobě
přijatelný pro příští generace, bez
ohledu na politickou orientaci a
různé osobní zájmy. Proto poža-
dujeme, aby do pokynů pro vypra-
cování návrhu územního plánu
města Jablonce nad Nisou byly za-
pracovány následující body:
1) Dokončení severní trasy komu-
nikace 1/14 od prodejny LIDL
přes Vrchlického sady do ulice U
Přehrady ke kruhové křižovatce
na Podhorské ulici. Odbočení do
Smetanovy ulice řešit tradiční T
křižovatkou s předností v jízdě po
ulici U Přehrady.
2) Odlehčení křižovatky U Zele-
ného stromu na komunikaci 1/65
(ulice Budovatelů) řešit propoje-
ním s ulicí U Balvanu s odboče-
ním před učilištěm.
3) Městský okruh posunout v se-
verní části blíže k centru do ulic 5.
května, Budovatelů, Liberecká, Rý-
novická, Větrná, Pod Baštou, Sme-
tanova, Nad Mlýnem, Mlýnská a
Mostecká.
4) Nezvětšovat šířku městských
komunikací mimo úseků zastávek
MHD a parkování. Naopak zmen-
šením šířky řešit úseky bez mož-
nosti předjíždění a odstavování
vozidel, které pomůže snížit ná-
klady na zimní údržbu. Zbylou
plochu využít pro zřízení cykloste-
zek (v zimě můžou sloužit pro do-
časnou akumulaci sněhu), zele-
ných pásů s alejemi stromů a
chodníků.

5) Na kruhových křižovatkách
odstranit vyšší zeleň a ponechat
trávník a tím zvětšit přehlednost
uvedených křižovatek.
Jiří Krejčík
předseda sdružení Žižkův Vrch

Co je a co není
partnerský projekt
Ohrazuji se proti dezinterpretaci
svých slov ve článku „Muzeum
tramvají? Plýtvání, tvrdí opozice“.
Komentář k projektu „muzeum
tramvají“ jsem použil v rámci pra-
covního jednání řídícího výboru
IPRM. Při projednávání tohoto
projektu, jehož nositelem je Do-
pravní podnik, jsem konstatoval,
že tento projekt je projekt partner-
ský. Význam slova partnerský je
někde úplně jinde, než význam
slova soukromý, které mi slečna
Kocumová vkládá do úst. Označe-
ní partnerský projekt znamená, že
město Liberec není žadatelem, ne-
financuje jej a ani jej nepřipravu-
je. Těchto partnerských projektů
je v rámci IPRM celá řada a nikdy
nebyl tento způsob zpochybňo-
ván. Dopravní podnik měst Liber-
ce a Jablonce nad Nisou je akcio-
vou společností, kde má Liberec
většinu akcií. Město Liberec uzaví-
rá s Dopravním podnikem každo-
ročně smlouvu o poskytování
městské hromadné dopravy a měs-
to také platí za ztrátu, kterou tato
služba generuje. Vyčíslení této
ztráty má jasná pravidla a není
možné do této ztráty zahrnout ná-
klady žádného projektu nesouvise-
jícího s přímou službou. Rozhod-
ně ne něco jako „muzeum tramva-
jí“. Myslím, že je tedy jasné, že ten-
to projekt (resp. jeho 15 %) nemů-
že zatížit městskou kasu. Oba kole-
gové zastupitelé to dobře vědí,
prostě a jednoduše jen nemluví
pravdu.
Jiří Šolc
náměstek primátorky Liberce pro
ekonomiku a systémovou integraci úřadu

Od 70. let zvěčnil Oldřich Škácha
posledního československého a prvního
českého prezidenta na tisících snímků, a
to nejen z oficiálních událostí, ale také ze
zákulisí.

Fórum čtenářů

Galerie My v budově jablonecké radnice je otevřená
do pátku, a to vždy od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.

výběr z dopisů, kráceno

Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes jde o snímky z unikátní výstavy fotografií Václava Havla, která běží v jablonecké Galerii My


