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Česká Lípa
KD CRYSTAL - KINO
Boženy Němcové 2942
Méďa 20.00
Temný rytíř povstal 17.00

Doksy
MÁJ
Máchova 542, tel. 487872279
Madagaskar 3 18.30
Nedotknutelní 20.30

Jablonec nad Nisou
EUROCENTRUM - LETNÍ SCÉNA
Jiráskova 7, tel. 483311281
Tara Fuki 17.00

KINO RADNICE
Mírové náměstí 19, tel. 483311446
Bez kalhot 20.15
Temný rytíř povstal 17.00

KOSTEL SV. ANNY
Kostelní
Ivo Kahánek - klavír

19.00

LETNÍ KINO
Horní náměstí, tel. 483320419
Sin City - město hříchu

21.30

Liberec
CINEMA CITY
nám. Soukenné 669/2a, tel. 840 200 240
Abraham Lincoln: Lovec upírů 3D 19.20
Doba ledová 4: Země v pohybu 15.00,

18.20
Doba ledová 4: Země v pohybu 3D 15.20
Madagaskar 3 17.00
Méďa 15.00, 17.10, 19.30, 21.40
Nedotknutelní 19.00
Temný rytíř povstal 15.10, 17.20, 20.30,

21.20

The Amazing Spider-Man 20.20
The Amazing Spider-Man 3D 16.40, 21.30

CINESTAR LIBEREC
České mládeže 456, tel. 482 411 999
Bez kalhot 15.20, 21.30
Doba ledová 4: Země v pohybu 14.00,

16.15, 18.20
Doba ledová 4: Země v pohybu 3D 15.10,

17.20, 19.30
Líbáš jako ďábel 16.00, 20.30
Madagaskar 3 3D 14.45
Méďa 15.45, 18.00, 20.15
Temný rytíř povstal 14.30, 16.00, 16.45,

17.45, 19.15, 20.00, 21.00
The Amazing Spider-Man 17.50, 20.40
The Amazing Spider-Man 3D 18.30, 21.15

LIDOVÉ SADY - ZAHRADA
Lidové sady 425/1
Gran Torino 21.15

Lomnice nad Popelkou

KINO
5. května 724, tel. 481673107
Věra 68 17.30, 20.00

Nový Bor
MĚSTSKÉ KINO NOVÝ BOR
Smetanova 523, tel. 487722369
Až vyjde měsíc 18.30
Méďa 21.00

Semily
KINO JITŘENKA
Tyršova 49, tel. 481 311 823
Doba ledová 4: Země v pohybu 16.30
Temný rytíř povstal 19.00

Turnov
LETNÍ KINO
Skálova 1590, tel. 481321475
Diktátor

21.00

SEDMIHORKY Další pozoruhodný
koncert uchystali na dnešek pořa-
datelé hudebně-divadelního festi-
valu Sedmihorské léto.
Po uplynulých vystoupeníchMi-

chala Hrůzy, Václava Neckáře
nebo herce Josefa Dvořáka se tu
představí dnes od půl osmé večer
folklorní soubor Hradišťan.
Patří k nejstarším moravským

folklorním seskupením; vznikl v
roce 1950 v Uherském Hradišti.
Od té doby prošla Hradišťanem
řada generací hudebníků, zpěváků
a tanečníků. Od roku 1978 je ve-
doucím Hradišťanu Jiří Pavlica.
„Rostoucí zájem o lidovou hud-

bu považuji za naprosto přiroze-
ný. V současné době se to netýká
zdaleka jen Slovácka, je to zcela
zjevně celosvětový jev. Chápu to
jako reakci na globalizační tlaky,
lidé prostě hledají své kořeny a
hudba jim v tompomáhá,“ prohlá-
sil.
Pod jeho vedením se soubor stal

tělesem s širokým žánrovým zábě-
rem. Začal jej proměňovat k obra-
zu svému, ačkoliv pravověrným
příznivcům moravské lidovky to
připadalo přinejmenšímhodně od-
vážné.

V repertoáru se objevuje řada
nových původních skladeb, lidová
hudba nebo zhudebněné verše
Jana Skácela. Během desetiletí se
rozrostl seznam těch, s nimiž kape-
la vystupovala -muzikanti hráli na-
příklad s folkařem Vlastou Red-
lem, jazzovým pianistou Emilem
Viklickým, s dětským pěveckým
sboremBambini di Praga či s afric-
kým hudebníkem Dizu Plaatjie-
sem.
Sedmihorské hudební a divadel-

ní léto se od jiných festivalů liší,
trvá totiž po celé prázdniny. Zača-
lo už v květnu folk rockovým festi-
valema pokračuje až do konce srp-

na, kdy jej uzavře zpěvák Michal
Prokop a skupina Framus Five.
„Festival funguje tak, že praktic-

ky co dva týdny se v sedmihor-
ském areálu společnosti King-
house a Motelu Even uskuteční
koncert, nebo divadelní představe-
ní. Protože je areál zastřešený vel-
kou pergolou, rozmary počasí ne-
musí příznivce daného umělce od-
radit,“ říká za pořadatele festivalu
Zuzana Kolářová.
Letošní ročník nabízí složení hu-

debníků a umělců které je zajíma-
vé pro širší publikum. „Také už
jsme v podstatě vyjma dvou akcí
upustili od celodenního maratonu
všech možných kapel, a na každý
festivalový večer připravili vystou-
pení pouze jednoho umělce či
uměleckého seskupení,“ říká Kolá-
řová.
Srpen nabízí kromě Hradišťanu

a již zmíněného Michala Prokopa
ještě vystoupení Jana a Františka
Nedvědů, které se odehraje 16. srp-
na.
Celý program i s dalšími infor-

macemi je dostupný na interneto-
vých stránkáchwww.sedmihorske-
leto.cz.

Jan Mikulička

Cyklus hudby a divadla, který se koná v Sedmihorkách, uvedl už například Michala
Hrůzu nebo Václava Neckáře. Dnes představí legendu moravského folkloru. Do
konce srpna se ještě konají koncerty bratrů Nedvědů a zpěváka Michala Prokopa.

Tipy Dlouho očekávaný film je tady. V kinech v kraji povstává temný rytíř

FAKTA

Srpnový program
Sedmihorského léta
Hradišťan – umělecký vedoucí
Jiří Pavlica 2. srpna
Jan a František Nedvědi -
Souhvězdí jisker 16. srpna
Michal Prokop & Framus Five

30. srpna
Internet
www.sedmihorskeleto.cz

Očima čtenářů

Odvážní jezdci
na Kozákově
MFDNES přináší fotografie čtená-
ře Jana Maška ze Železného Bro-
du, který na Kozákově v Českém
ráji nasnímal závod Kozákov Chal-
lenge 2012.
Jde o soutěž v disciplínách longbo-
ard, buttboard a streetluge, tedy -
zjednodušeně řečeno - v jízdě na
prkně s kolečky, jakési obdobě ska-
teboardu. Nejrychlejší borci jezdili
na tříkilometrové trati z Kozákova
do Záhoří až stokilometrovou rych-
lostí.

Foto: Jan Mašek
http://hanz415.rajce.idnes.cz

Směna pozemků
v Bedřichově
Dne 24. července byl v MF DNES
uveřejněn článek Jana Šebelky
„Podezřelá směna polí: vydělá fir-
ma miliony?“, který obsahuje
řadu faktických chyb. Směšuje
například tržní ceny stavebních
parcel s cenami zemědělských
pozemků. Pozemkový fond ČR, v
jehož čele jsem v době směny po-
zemků stál, v žádném případě ne-
může prodávat pozemky patřící
státu libovolnému zájemci, byť
by nabízel sebevětší cenu. Po-
zemky spravované fondem jsou
určeny na převody k uspokojení
restitučních nároků, nebo na pře-
vody prioritně k zemědělskému
využití osobám, provozujícím na
nich zemědělskou činnost.
Při vypořádání restitucí se cena
pozemků určí soutěží oprávně-
ných osob, které o ně projeví zá-
jem. V Bedřichově bylo takto v
minulosti převedeno více než 20
ha, přičemž průměrná dosažená
cena činila 3,21 Kč/m2. Pozem-
ky, které byly předmětem směny
se společností BIO SHOP, nebyly
pro restituce nabídnuty, neboť v
daném katastrálním území zbý-
vá již jen malé množství nevypo-
řádaných restitučních nároků.
Společnost BIO SHOP splnila
všechny zákonem požadované

podmínky a pro odmítnutí její
nabídky tak nebyl žádný relevant-
ní důvod.
PF ČR nemohl uvedené pozemky
lépe zhodnotit ani v případě pro-
deje. Zákon neumožňuje převést
pozemky za tržní cenu - prodat
je lze podle zákona o prodeji stát-
ní půdy zemědělcům, nikoliv na-
příklad zájemcům o výstavbu. V
případě Bedřichova byly již dříve
pozemky v rozsahu přes 15 ha
prodány za průměrnou cenu
4,13 Kč za metr čtvereční. Směna
pozemků v Bedřichově proběhla
v souladu s platnými zákony a
byla při ní dosažena cena 15,66
Kč/m2, v případě jakékoliv jiné
varianty by se cena pohybovala
okolo 4 Kč/m2.
Využití směněných pozemků pro
komerční výstavbu omezuje jak
platný územní plán Bedřichova,
tak i fakt, že plochy leží v CHKO
Jizerské hory. Zda dojde, či nedo-
jde v budoucnu ke změně územ-
ního plánu obce, nemůže PF ČR
nijak ovlivnit. Musí se tak vždy ří-
dit stavem, v němž jsou pozemky
v době převodu.
Směnou pozemků v Bedřichově
získal PF ČR scelené pozemky v
katastrálních územích s větším
objemem nevyřešených restituč-
ních nároků, které jsou tak vhod-
né pro vyřešení větších restitucí.
Radim Zika

Fórum čtenářů

Pavlica Vedoucím legendárního Hradišťanu je Jiří Pavlica. Folkorní
soubor vystoupí dnes v Sedmihorkách. Foto: Petr Janeček, MF DNES

LIBERECKÝ KRAJ (ČTK) Velmi rozdíl-
ně zatím hodnotí letní turistickou
sezonu provozovatelé ubytovacích
zařízení a turistických letovisek v Li-
bereckém kraji. V kladném či zápor-
ném slova smyslu většina zmiňuje
počasí, podle některých ale turisté
utrácejí na dovolené v regionu
méně peněz. Slabší sezonu zažívá
většina hradů a zámků.

„Zaostáváme za loňským červen-
cem, jak v ubytování, tak i lodní pře-
pravě.Méně lidí je i na plážích, opro-
ti loňsku je to tak o desetinu horší,“
uvedl Vladimír Reichert ze společ-
nosti RegataMáchovo jezero, jež ob-
hospodařuje dvě pláže známého je-
zera i lodní dopravu a nabízí ubyto-
vání ve stanech, chatkách a bungalo-
vech. Podle něj převažují krátkodo-
bé pobyty. „Je minimum týdenních
turnusů,“ uvedl. Stěžují si i stánkaři
na plážích. Lidé v kioscích nakupují
méně než vminulých letech a raději
si nosí svačiny s sebou.

Naopak nadšený je z dosavadní-
ho průběhu sezony šéf areálu Kristý-
na v příhraničním Hrádku nad Ni-
sou Radek Petr. „S loňskem se to vů-
bec nedá srovnat, to byla většinou
zima a lidé jen přežívali v chatkách.
Nyní tady máme 330 stanů, to jsme
nikdy neměli,“ pochvaloval si Petr.
Plný bývá podle něj nejen kemp se
stany a chatkami, ale také pláže u
vody.

Hodně turistů jezdí i do hor. Spo-
kojení s letošní sezonou jsou napří-
klad v hotelích společnosti Czech
Inn Hotels, která má v Harrachově
tři tříhvězdičkové hotely. „Naše pro-
vozovny jsou letošní léto obsazeny
na 90 procent. V tuto chvíli doprodá-
váme zbývající kapacitu na srpen,“
uvedl jednatel společnosti Jaroslav
Svoboda. Skoro polovinu klientely
podle něj tvoří Češi, ze zahranič-
ních turistů převládají Poláci, Něm-
ci a Nizozemci.

Červencové počasí nebylo tolik
příznivé pro návštěvy hradů a zám-
ků, v porovnání s loňskem je ná-
vštěvnost skoro o pět procent slab-
ší.

„Počasí láká více k návštěvě vody
než památek, s rozvojem cestovní-
ho ruchu roste konkurence a nejez-
dí tolik cizinců jako v minulosti,"
řekla Lucie Spálenská z liberecké po-
bočky Národního památkového
ústavu.Největší propad zaznamena-
li na Sychrově, skoro o 12 procent.
Počasí nepřeje ani návštěvám libe-
recké zoo. V porovnání s minulým
rokem tam letos zatím přišlo o té-
měř 2000 návštěvníků méně, zhru-
ba 195 000.

Sedmihorské léto
dnes uvede Pavlicu
a jeho Hradišťan

Do kin v Libereckém kraji zamířil
nový Batman ve filmu Temný
rytíř povstal. Foto: archiv

výběr z dopisů, kráceno

Máchovu jezeru
ubyli turisté, na
Kristýně jsou
naopak nadšení


