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Hradní World Fest
slaví 10 let. Přijede
Vltava i Bezobratři
» Tipy na týden MF DNES přináší pozvánky na zajímavé akce, které se v regionu

uskuteční během tohoto týdne. Kromě vratislavické výstavy o bojích za druhé
světové války je to desátý ročník hudebního festivalu World Fest na Grabštejně.

L'arrache-coeur Skupina nehraje na festivalu poprvé.

Foto: MF DNES

GRABŠTEJN Desátý ročník festivalu alternativní, etnické hudby a divadla se blíží.
Od 7. do 9. září hostí hrad Grabštejn v obci Chotyně u Hrádku nad
Nisou tradiční World Fest, tentokrát s podtitulem Deset let na jedné lodi.
Pořadatelé označují kulturní
přehlídku v souvislosti s jejím názvem za nejmenší světový festival
na světě. „Vydejte se s námi na desátou plavbu kamenné lodi, která
vypluje v baboletních dnech na vlnách alternativní, etnické hudby a
netradičního divadla,“ zve Jiří Vydra z pořádající agentury Štěk.
Desáté výročí je dobrým důvodem k ohlédnutí za uplynulými
roky. „Za dobu svého působení festival představil nespočet známých
tuzemských kapel i zajímavých objevů nezávislé hudební a world music scény, desítky představení současného divadla, pantomimy, scénického tance a performance,“
hodnotí Vydra.
Vše vypukne už v pátek večer na
Horním náměstí v Hrádku nad Nisou. Od 19 hodin se zde odehraje
vystoupení ve stylu pouličního divadla: Circus Sacra tu uvede před-

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.

Rozmlácené silnice
máme už dvacet let
Dovolte mi reagovat na článek, který vyšel v MF DNES 25. srpna. Tento článek vyzněl tak, že silnice v LK
zničily povodně a kraj s tím nic nedělá. U nás v obci a obcích okolních žádné povodně v roce 2010
ani předtím nebyly a krajské silnice v některých případech jsou ve
velmi špatném, havarijním stavu
již několik dlouhých let. Z tohoto
důvodu také na území obce Karlovice byly nainstalovány cedule v
počtu šesti kusů, které říkají, že
tyto komunikace jsou majetkem
LK. Více jak šest roků píši každoročně žádost o řešení havarijního
stavu silnice III/2824 u osady
Roudný, kde se jedná o rekonstrukci povrchu v délce 300 metrů!
Dále je to špatný stav v osadě Sedmihorky na III/2828 a velmi špatný stav na silnici III/2823 v osadě
Radvánovice směrem na Rovensko
pod Troskami. Silnice v okolních
obcích, tj. Rovensko pod Troskami, Žernov, Veselá, Holenice ... přijeďte se prosím podívat a svézt se.
Vesměs se jedná o dožité penetrace, které byly prováděny kolem
roku 1980, kdy asfalt v létě vytéká,
kola nákladních automobilů trhají
povrch. V jarních měsících se provede „zaplátování“ největších děr,
a tak to prakticky jde posledních
20 roků ! Co za tu dobu již bylo provedeno analýz, plánů na opravy,
zařazení komunikací do tříd naléhavosti oprav a výsledkem jsou stále „rozsekané“ silnice. Lidé jsou již
otupělí neustálým připomínkováním toho, jak jim havarijní stav vozovek ničí jejich majetek, jejich
auta. Totéž se týká i podnikatelů,
majitelů nákladních aut a zemědělských strojů, kteří platí daně a také
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Výběr z programu
Pátek 7. září
19.00
L'arrache-coeur
20.00
Squadra Sua: Soldates
21.00
Síla
22.00
Vojta Švejda: Bliss
22.00
Martin Chik Band
23.00
Tarafuki
00.00
Rasputin Band
Sobota 8. září
13.00
Songs From Utopia (CH)
14.00
Bezobratři
15.00
Divadlo Líšeň: Figurkov
15.30
Jakub Noha Band
17.00
Zrní
18.00
Praguematique
18.30
Neočekávaný dýchánek
19.30
Trilogie pohybu
20.30
Fekete seretlek
21.30
Alva Vinariko Orchestra
22.00
Vltava
23.00
Alva Vinariko Orchestra
23.30
Hadry z těla
Neděle 9. září
11 .00
Oblíkací pohádka
12 .00
Cirkus Cermaque
13.00
Huso Revivalshow

výběr z dopisů, kráceno
daň silniční. Také turisté nevěřícně kroutí hlavami a diví se, že v turistickém regionu Český ráj s cyklostezkami, které zčásti vedou také
po silnicích III. tříd, je již několik
dlouhých let setrvalý stav. Neustále vysvětluji, že obecní úřad píše a
„tlačí“ na všechny strany a výsledek není naprosto žádný. I problém silnice u zámku Hrubá Skála,
tj. poškozená krajnice silnice III.
třídy, děsí návštěvníky již několik
roků a NIC se neděje ! Poslední nadějí je prosazení závazného plánu
oprav krajských silnic, jeho projednání s obcemi, zveřejnění a hlavně
důsledné dodržování! Jen tak, co
se týče stavu komunikací, bude
líp.
Vlasta Špačková, starostka Karlovic

Těžba uranu by byla
skutečnou katastrofou
Píšeme ohledně těžby uranu v Podještědí. Máme v obci Kotel chalupu, kam jezdíme od roku 1987.
Hrozba těžby nad námi visí celou
tu dobu. Skutečně hrozba, protože
nic než zničená krajina by nás
tady nečekalo. Navíc ani pro stát
by to nebyl žádný přínos, protože
nemá moderní technologii pro následné zpracování. Pokud by se to
celé dostalo do rukou Rusů, byla
by to skutečně ekologická katastrofa. Nevyděláme nic a zbyde nám jenom zničená a zamořená krajina.
Informace o uranu byly vždycky
zmanipulované, celé se to prezentovalo jako strach místních o jejich
baráčky a chaloupky. Možná by pár
lidí sehnalo práci, ale opravdu zapomínají, že tak dobře jako za komunistů už se jim dařit nebude a navíc
hrozba rakoviny nad nimi bude viset i při těch nejmodernějších technologiích.
Věra Eliášková

Kdo ohlupuje voliče?
Televize a průzkumy!
Musím zareagovat na mohutné a
nechutné celonárodní masírování voličů prostřednictvím České
televize a předvolebních diskusních speciálů Václava Moravce,
které propuká vždy s blížícím se

datem jakýchkoliv voleb - tentokrát krajských. Vstup do nich má
zaručený pouze šestice vyvolených zástupců stran; těch, které
určí tzv. exkluzivní průzkumy veřejného mínění v produkci agentur STEM/MARK a SC &C. A právě to se stalo kamenem úrazu i v
Libereckém kraji. Provádět tyto
průzkumy měsíc a půl před termínem voleb lze považovat za alibistické, neseriózní a zcela tendenční. Tendenční v tom, že zatímco
menší politické strany vesměs zahájily svou předvolební kampaň
až na konci prázdnin a prakticky
bez možnosti oslovit veřejnost z
obrazovky, ty zaběhnuté = parlamentní se v televizním vysílání a
v médiích objevují celý rok. Přestože většinou jen ohlupují voliče,
nyní nesporně výrazně těží z výhody své „známosti“. Dělat průzkum týden před volbami by se
však už totiž mnohým nehodilo.
Současný diskusní formát České
televize z regionů tak jednoznačně nahrává velkým stranám a žádné změny se v blízké budoucnosti asi nenadějeme, neboť Radu
České televizi řídí, jak známo, parlamentní partaje a nejviditelněji
právě dvě největší „státostrany“.
Ty se sice naoko nemilují, občas
se i poškorpí, ale jakmile jen padne zmínka o vypuštění politického rybníčku, hned svorně utěsňují stavidlo. Nemají zájem, aby jim
za zády rostla a sílila konkurence,
nebo snad aby jim některá z nepřizpůsobivých menších stran
možnou koalicí narušila rovnováhu sil a dělbu moci. Předvolební
srpnový průzkum agentur
STEM/MARK a SC & C lze považovat za manipulativní i proto, že
není známa jeho metodiku, počet recipientů, jejich věkové i sociální složení či teritoriální příslušnost. Tím spíše, když se porovná
s měsíc starým průzkumem agentury SANEP v Libereckém kraji.
To se člověk věru nestačí divit,
jak obrovské rozdíly ve faktech se
nebohým voličům servírují a vydávají za objektivní závěry. To, že
SANEP přisoudil sociální demokracii 23,9 % a druhá parta jen

17,5 %, lze snad ještě přisoudit
Rathovu negativnímu efektu.
Když SANEP nasčítal TOP 09 a
Starostům pro Liberecký kraj (byť
oba subjekty jdou do krajských
voleb samostatně!) 8,6 %, ale
STEM/MARK a SC & C (ten už je
správně oddělil) 23 %, muselo se
tak stát jedině na příkaz Miroslava Kalouska. A dotřetice SANEP
vůbec, ani desetinou procenta,
ve svém průzkumu nezaznamenal Korytářovu Změnu pro Liberecký kraj (!), které však další dvě
společnosti naopak vykázaly 10
%. A je možné uvádět další příklady. A teď, babo raď! Kde tedy(u)
dělali soudruzi z NDR chybu?
Opravdu se za měsíc tak citelně
změnila a polarizovala politická
scéna v Libereckém kraji? Nebo
je špatná metodika? Jde snad spíše o pouhé handlování s čísly?
To, že se menší strany - jako Zemanovci, Nová budoucnost, lidovci, LEV 21 či SOS v průzkumu
STEM/MARK a SC & C - ocitly
pod pětiprocentní čarou ponoru
je možná chápat i jako podprahový vzkaz voličům: Jim svůj volební lístek nevhazujte, propadne,
protože ony se do krajského zastupitelstva nedostanou - vaší jistotou jsou pouze (a jako vždy) velké strany! Ale lze pak s tímto přístupem vůbec někdy změnit a
ozdravit českou (regionální) politiku?! Mimochodem - Straně pro
otevřenou společnost přisoudil
průzkum STEM/MARK a SC & C
pouhá dvě procenta. Na to, že
byla a je mnohými považována
za outsidera, si však už zvykla. Nevěřili jí před žádnými krajskými
volbami, a přesto ve všech třech
případech úspěšně zdolala pětiprocentní hranici a dostala se pokaždé do zastupitelstva Libereckého kraje. Naposledy v roce 2008
se 6,12 % získala tři mandáty. Věřím, že navzdory neobjektivním
diskusním pořadům Václava Moravce v České televizi a prapodivným předvolebním průzkumům
si voliči uchovají paměť i zdravý
rozum.
Lenka Halamová
předsedkyně Strany pro otevřenou
společnost

stavení Domptér - divadelní klaunérii o lidské svobodě a volnosti,
ale také o krotiteli. „Svoboda je volnost, radost, úleva, hra a fantazie,“
lákají umělci. Představení se uskuteční v šapitó o průměru šestnáct
metrů.
Pak už se bude pokračovat přímo na hradě. Kdo se letos grabštejnskému publiku představí? Třeba Jakub Noha Band, Neočekávaný dýchánek nebo letošní objevy
hudebních kritiků Zrní a Bezobratři. Ale popořadě.
Páteční program na hradě bude
komorní. Organizátoři jej umístili
do historických a poutavých interiérů Grabštejna a přidělili mu název Magické komnaty. Představí se
tu muzikanti a performeři, kterým
malý prostor vyhovuje: Tarafuki,
Rasputin Band a další.
Hlavním dějištěm sobotního
programu bude velké nádvoří hradu, kde proběhne deset koncertů,
třeba Neočekávaný dýchánek, Fekete seretlek či Vltava.
Pořadatelé počítají i s proměnlivostí počasí, proto připravili náhradní variantu pro případ deště.
Jan Mikulička
s přispěním Martina Trdly

Jak se bojovalo
za druhé světové
války? Výstava
v Desítkách ukáže
VRATISLAVICE NAD NISOU (jan) Bojovali, abychom žili. Tak se jmenuje výstava, která je nyní k vidění v
kulturním centru Vratislavice
101010 ve Vratislavicích nad Nisou.
„Výstava, která se nalézá v hlavním předsálí centra, je věnovaná
Československé samostatné obrněné brigádě a vratislavickým občanům, kteří nasazovali své životy v
boji proti fašismu,“ uvedl Roman
Dobeš za kulturní centrum, které
expozici uchystalo ve spolupráci s
Československou obcí legionářskou. „Během druhé světové války
vytvořily tisíce československých
dobrovolníků bojové jednotky na
všech frontách. Mnozí z nich v boji
za osvobození Československa
obětovali svůj život. Právě jejich
boj výstava přibližuje.“

Vratislavice, to nejsou jen
Porsche a Henlein
Do osvobozovacích bojů se zapojila i nejvýznamnější československá pozemní jednotka na západní
frontě – Československá samostatná obrněná brigáda, jejíž bojovou
aktivitu u Dunkerque v letech 1944
a 1945 představuje první část výstavy.
Druhá část se pak zaměřuje přímo na konkrétní obyvatele Vratislavic nad Nisou, kteří v letech
1936 až 1945 bojovali v různých časech a na různých místech Evropy
proti fašismu. „Je třeba ukázat lidem, že rodáci z Vratislavic nad Nisou nejsou jen Porsche nebo Henlein, ale také lidé, kteří neváhali se
chopit zbraně a bojovat za svobodu své vlasti,“ zdůraznil Dobeš.
Výstavu je možné v kulturním
centru navštívit do 28. října.

Vaším objektivem Snímky čtenářů z fotoalba rajce.idnes.cz

Historická auta

Pátý ročník Auto - Moto ŠiMišou, což je soutěž
historických vozidel, se
uskutečnil na Malé Skále.
Foto: Renata Vítková
http://rencafotky2.rajce.idnes.cz

