
âERVENEC–SRPEN INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZDARMA

V tomto ãísle:
● Rozhovor s fieditelem ZOO

● StíÏnosti jsou dobr˘m barometrem

● Tûlocviãna v novém kabátû

● Letní liberecké pozvánky

● Evropská noc pro netop˘ry

Úfiední hodiny magistrátu:
Po, St: 8.30–18 hod., Út, ât: 8.30–16 hod., Pá: 8.30–14 hod.

Sedmé zasedání Zastupitelstva mûsta Liberec v roce 2004

se koná v úter̆ 31. 8. 2004 od 14.00 hodin

v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

Zoologická zahrada v Liberci je
jedinou zahradou v Evropû, jíÏ  se
podafiil odchov mládûte takina
zlatého. Sameãek váÏící 10,5 kilo-
gramu se narodil 29. ãervna ãtyfi-
leté takince Evû, která byla spo-
leãnû se sv˘m „partnerem“ pfiive-
zena do Liberce z âíny pfied dvû-
ma roky. Takin zlat˘ je jedním
z nejvzácnûj‰ích zvífiat na svûtû,
v pfiírodû je velice vzácn˘ a je za-
fiazen do âervené knihy ohroÏe-
n˘ch druhÛ zvífiat. Je chvován
arozmnoÏuje se jen vnûkolika zoo-
logick˘ch zahradách v âínû

ãástku 244 905 018 Kã, napoví-
dají, Ïe se jedná o jednu z nej-
vût‰ích investic Statutárního
mûsta Liberec posledních let.

Pfii pfiíleÏitosti ukonãení roz-
sáhl˘ch stavebních úprav pfii-

Na „Dobiá‰ku“ putovaly miliony 

Slavnostního pfiestfiiÏení pásky rekonstruované Z· Dobiá‰ová se zhostili
primátor Jifií Kittner a jednatel spoleãnosti Syner Petr Syrovátko

pravili pofiadatelé – Mûsto Libe-
rec, Z· Dobiá‰ova a Syner, s.r.o.
netradiãní akci „Sportovnû – vû-
domostní soutûÏ“, do níÏ se za-
pojilo témûfi 500 dûtí a jejich pe-
dagogové ze tfiinácti libereck˘ch
‰kol. A tak se v pátek 11. a v so-
botu 12. ãervna 2004 zápolilo ve
skoku do dálky z místa, ãlunko-
vém a ‰tafetovém bûhu, hrála se
vybíjená, floorbal, boje se roz-
poutaly i na volejbalovém hfii‰ti
a technicky vyspûlí jedinci se
zúãastnili disciplíny – kop na
terã umístûn˘ uvnitfi floorbalové
branky ze vzdálenosti pûti a tfií
metrÛ. Ve vûdomostním bloku
se znalosti ovûfiovaly pomocí zá-
ludn˘ch testÛ. 

Na tak v˘jimeãné události ne-
chybûly osobnosti ze svûta spor-
tu. Byly jimi Ale‰ Valenta a Mi-
lan Hniliãka, ktefií odstartovali
páteãní sportovní soutûÏe sko-
kem do dálky. Jejich v˘kony by-
ly zapsány do kroniky a staly se
v˘zvou pro dal‰í osobnosti v le-
tech následujících, neboÈ zahá-
jením provozu nového sporto-
vi‰tû v Z· Dobiá‰ova pfiíleÏitos-
ti pro dûti nekonãí.

Vypsané odmûny pro ‰koláky
byly opravdu motivující. Posta-
rala se o nû liberecká stavební
firma Syner, s.r.o. Díky ní si ví-
tûz kromû standardního poháru
odnesl i ‰ek v hodnotû 50 tisíc
Kã, druh˘ v pofiadí získal 30
a tfietí 20 tisíc Kã. „Bramboro-
vá“ pozice byla ocenûna tisíci
deseti. Díky firmû Syner s.r.o ne-
ode‰ly s prázdnou ani t˘my

„KaÏdá dal‰í kandidatura byla
pochopitelnû lep‰í a profesionál-
nûj‰í. Velkou roli sehrála diplo-
matická vyjednávání a angaÏova-
nost pánÛ Kumpo‰ta aJiráska (oba
ãlenové FIS).“Tato slova patfií Ing.
Jifiímu Kittnerovi, a jak je pro mno-
hé zfiejmé, váÏí se ke ãtvrté a ús-
pû‰né ãervnové kandidatufie na
Mistrovství svûta v klasickém ly-
Ïování v roce 2009 v Liberci.
Kde na to mûsto vezme peníze?

Po euforii, kterou v lidech vy-
volala zpráva o vítûzném „taÏení“
ãesk˘ch diplomatÛ a sportovcÛ na
Floridû, nastoupily pochopitelné
otázky. Tou nejãastûj‰í rozhodnû
byla: Kde na to Liberec vezme pe-
níze? V této souvislosti je tfieba
zmínit, Ïe se pofiadatelství tohoto
svûtového ‰ampionátu nijak ne-
dotkne samotného rozpoãtu mûs-
ta. A kdyÏ, pouze v nákladech na
zasnûÏování mÛstkÛ a sjezdov˘ch
tratí ve Sportovním areálu Je‰tûd
(SAJ), v nûmÏ by ale ke staveb-
ním úpravám do‰lo ivpfiípadû ãtvr-

Kde budou bûÏecké tratû 
Velmi diskutovaná otázka se

vázala i k umístûní bûÏeck˘ch
tratí, které budou pfii MS v roce
2009 situovány na ·piãák ve Ves-
ci. „Ve svûtû jasnû vítûzí hro-
madné starty, lákavé jsou jak pro
diváky, tak i pro televizní ‰táby.
Organizátofii podobn˘ch akcí
upfiednostÀují pfiehledné louky,
neménû dÛleÏitá je i dostupnost
z dojezdov˘ch komunikací .
V‰echna zmínûná kritéria bude
novû vybudovan˘ bûÏeck˘ areál
na ·piãáku splÀovat.“ 

té neúspû‰né kandidatury v Miami.
Postupnû se tak v areálu SAJ vy-
buduje osvûtlení mÛstkÛ, investu-
je se do lanovek – jako obsluhy
sjezdovky, dojde k vybudování od-
povídajícího zázemí pro závodní-
ky a upraví se komunikace k do-
jezdu mÛstku.

V tûchto dnech v areálu probíhá
v˘stavba retenãní nádrÏe nezbytné
pro zasnûÏování. Ostatní zdroje
nutné pro zorganizování svûtové-
ho ‰ampionátu, kter˘ by se mûl
uskuteãnit ve druhé polovinû úno-
ra roku 2009, poplynou ze státních
zdrojÛ. 

Po rozsáhlé rekonstrukci je Zá-
kladní ‰kola Dobiá‰ova v Liber-
ci, kde od minulého mûsíce za-
ãaly oficiálnû fungovat zbrusu
nová sportovi‰tû. UÏ celkové ná-
klady, které se „vy‰plhaly“ na

„KaÏdá dal‰í byla lep‰í a profesionálnûj‰í“,
fiíká o úspû‰né kandidatufie primátor Jifií Kittner
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Nafiízení Statutárního mûsta Li-
berec vydali radní na svém jede-
náctém zasedání, které se konalo 
1. ãervna 2004. Mûní se jím Na-
fiízení ã. 7/2003 o stání silniãních
motorov˘ch vozidel na vymeze-
n˘ch místních komunikacích ve

Placené parkování ve Felberovû ulici

Na problematiku drog hlavnû ve spojení s mládeÏí a dûtmi mûla upozor-
nit celostátní akce druhého roãníku „Cyklo-bûhu za âeskou republiku bez
drog 2004“, kterou pofiádá obãanské sdruÏení ¤ekni ne drogám- fiekni
ano Ïivotu. V prÛbûhu maratónu nav‰tívili bûÏci a cyklisté nûkolik ãesk˘ch
mûst a mezi nimi i Liberec, kde byli pfied radnicí pfiijati 1. místopfiedsedou
Senátu PâR MUDr. Pfiemyslem Sobotkou a námûstkyní primátora Dag-
mar Hel‰usovou. S nimi také hovofiili o problematice drog a jejím fie‰ení

Zámûr roz‰ífiení retenãní nádrÏe Bucharka ve Sportovním areálu Je‰tûd
na celkovou kapacitu pfiibliÏnû 12 000 m3 vody a vybavení ãerpací stani-
ce na vyuÏití celkového mnoÏství vody schválili radní na svém jedenác-
tém zasedání konaném 1. ãervna. V této souvislosti ãlenové rady schváli-
li i zaji‰tûní finanãního krytí stavby formou investiãní dotace (pfiedpoklad
pro rok 2004 – 8 milionÛ Kã). Odhadované náklady na zámûr roz‰ífiení
retenãní nádrÏe Bucharka jsou 22 610 000 Kã, pfiibliÏnû 14 milionÛ Kã
„spolkne" stavební ãást, 8 610 000 Kã vyÏaduje vybavení ãerpací stanice.
Práce mají b˘t ukonãeny v prosinci tohoto roku. Retenãní nádrÏ Buchar-
ka bude hlavní a jedinou zásobárnou vody pro cel˘ lyÏafisk˘ areál Je‰tûd
a její roz‰ífiení bude mít pozitivní dopad jak na dal‰í rozvoj, ale i provoz
a zámûry sportovního areálu. (rz)

mûstû. Radní zároveÀ schválili
i cenu za stání. 

Konkrétnû se jedná o plochu
pfied starou budovou âeské po-
ji‰Èovny, a. s. ve Felberovû ulici,
která bude zahrnuta do zóny pla-
ceného stání. 

V˘‰e sazeb zÛstává beze zmûn,
pfiiãemÏ je Felberova ulice zafia-
zena mezi komunikace, které
jsou v zónû placeného stání zpo-
platnûny sazbou „A“. To zname-
ná, Ïe se za 30 minut platí 15 ko-
run, za hodinu 30 Kã a kaÏdá dal-
‰í hodina pak vyjde majitele vo-
zu na 40 Kã. (rz)

Mûsto Liberec vyhlásilo v dubnu
2004 ãtvrté kolo dotací ze sportov-
ního fondu zamûfiené na ãásteãné
pokrytí investiãních nákladÛ spor-
tovních organizací v tomto roce.
Do termínu uzávûrky 14. kvûtna
do‰lo celkem 12 Ïádostí od 10 Ïa-
datelÛ, z nichÏ dvû byly podány po
uzávûrce, a proto nebyly zohled-
nûny. 

Celkov˘ poÏadavek na dotace ãi-
nil 2 736 000 Kã, pfiiãemÏ projek-
ty byly pfieváÏnû stavebního cha-
rakteru. Správní rada sportovního
fondu pfiedloÏila návrh na pfiidûle-
ní dotace ve IV. kole Radû mûsta
Liberec, která je v celkové v˘‰i 
824 000 Kã odsouhlasila. (rz)

D o t a c e  p r o  
na‰e sportovce

V tomto roce bude zahájena re-
konstrukce Z· Broumovská, která
je rozdûlena do ãtyfi etap s termí-
nem dokonãení v roce 2007. Na
zhotovitele této stavby byla 
2. bfiezna 2004 vypsána vefiejná ob-
chodní soutûÏ. Komise pro posu-
zování a hodnocení nabídek vy-
hodnotila 25. kvûtna 2004 jako nej-
vhodnûj‰í nabídku firmy IMSTAV
Group s.r.o (134 363 328 Kã). Sta-

tutární mûsto Liberec podalo vsou-
vislosti s rekonstrukcí Z· Brou-
movská 10. 3. 2004 Ïádost o dota-
ci na Ministerstvo financí âR, o níÏ
není je‰tû rozhodnuto.

První etapa rekonstrukce, která
se uskuteãní letos, zahrnuje nákla-
dy na stravovací pavilon (stavební
ãást 20 012 576 Kã, projektová do-
kumentace 952 tis.), v etapû dru-
hé dojde k rekonstrukci pavilonu
T, spojovací chodby, vybudují se
nové ‰atny a zrekonstruuje pavi-
lon uãeben U1.1 (stavební ãást 44
089 646 Kã, projektová doku-
mentace 1 071 000 Kã). Tfietí eta-
pa v roce 2006 zahrnuje pavilon
uãeben U 2.2, zahradu, terénní
úpravy hfii‰tû (stavební ãást 31
265 291 Kã a projektová doku-
mentace 1 190 000 Kã) a posled-
ní ãtvrtá etapa poãítá s úpravami
pavilonÛ CF 1 a CF 2, atria a te-
rénními úpravami (stavební ãást
33 262 484 Kã a projektová do-
kumentace 1 190 000 Kã). (rz)

Z· Broumovská ãeká rekonstrukce

Co rozhodli
radní

Souhlasili:
● s návrhem rozpo ãtového
opatfiení ã. 3 Statutárního mûsta
Liberec na rok 2004; objem roz-
poãtu pfiíjmÛ se nav˘‰il o ãástku
81 892 933 Kã, objem rozpoãtu
v˘dajÛ po tfietím rozpoãtovém
opatfiení ãiní 2 197 937 000 Kã;
tímto omezen˘m rozpoãtov˘m
opatfiením bude podpofiena sta-
bilizace mûstsk˘ch financí 
● s návrhem na odvolání Mgr.
Jana Korytáfie z funkce ãlena
správní rady Ekofondu; radní
tak reagovali na písemnou Ïá-
dost ãlenÛ Správní rady Eko-
fondu; za jeden z dÛvodÛ svého
rozhodnutí oznaãila Správní ra-
da stfiet zájmÛ
● s v˘sledkem obchodnû vefiej-
né soutûÏe na vefiejnou zakázku
„Zaji‰Èování odtahové sluÏby
vLiberci“ azároveÀ schválila ví-
tûze; staly se jím Technické sluÏ-
by mûsta Liberec, a.s., které by-
ly jedin˘m uchazeãem a nabídly
cenu 5 040 000 Kã vã. DPH za
jeden rok plnûní zakázky

Vzali na vûdomí:
● odstoupení jediného zájemce
o odkoupení nemovitostí nabí-
zen˘ch formou „Blokové priva-
tizace“ firmy Libereal, a.s. z v˘-
bûrového fiízení; v této souvis-
losti rada mûsta uloÏila vedou-
címu odboru správy kapitálu
SML pfiedloÏit na XII. radû zá-
sady privatizace tak, aby pod-
mínky v nich stanovené umoÏ-
Àovaly draÏbu
● v˘roãní zprávu Zahradní
Mûsto Liberec, a. s., zprávy o au-
ditu a o podnikatelské ãinnosti
spoleãnosti a vyjádfiení dozorãí
rady; radní rovnûÏ schválili
úãetní závûrku, návrh na rozdû-
lení hospodáfiského v˘sledku
a odmûny ãlenÛ orgánÛ spoleã-
nosti na rok 2004
● zprávu o aktuální situaci ve
v˘voji partnersk˘ch vztahÛ
SML; zároveÀ doporuãila sou-
stfiedit se na roz‰ifiování spolu-
práce se souãasn˘mi zahraniãní-
mi partnery (tj. Amersfoort –
Holandsko, Augsburg – Nûmec-
ko, Zittau – Nûmecko, Nahary-
ia – Izrael) a pokraãovat v jed-
nání s francouzsk˘m mûstem
Amiens, které má zájem o spo-
lupráci s mûstem Liberec 

Schválili:
●sníÏení poãtu ãlenÛ dozorãí ra-
dy spoleãnosti SAJ, a. s. ze ‰esti
na tfii a zvolili konkrétní osoby,
které budou vykonávat funkci
ãlena dozorãí rady SAJ, a. s. 

Co rozhodli
zastupitelé

Schválili:
● doplnûní Zásad postupu pri-
vatizace nemovitostí ve vlastnic-
tví mûsta o § 42: Privatizaci ne-
movitostí je moÏné realizovat
i formou vefiejné draÏby dobro-
volné dle zákona ã. 26/2000 Sb.
● návrh pozemkÛ k bezúplatné-
mu pfievodu z vlastnictví státu
a ve správû Pozemkového fondu
âR na Statutární mûsto Liberec
● v˘kup novû vybudovan˘ch
komunikací v prÛmyslové zónû
Jih z vlastnictví Investorsko in-
Ïen˘rské, a. s. za 1 Kã
● vstup Statutárního mûsta Libe-
rec do Bytového druÏstva Vlnafi-
ská, získání práv druÏstevníka k 8
bytov˘m jednotkám a splacení
pfiíslu‰ného druÏstevního podílu
● zámûr projektu a podání Ïá-
dosti o spolufinancování na pro-
jekty Lanovka pod lany ve Spor-
tovním areálu Je‰tûd, Vybavení
dílen pro zdravotnû postiÏené
obãany v Harcovû, Terapie a pro-
gram v˘roby dílen pro zdravot-
nû postiÏené obãany v Harcovû
● zámûr projektu Rekonstrukce
komunikace V˘pfieÏ-Je‰tûdka-
Je‰tûd
● zmûnu názvu a sídla M· Jab-
líãko, RÛÏodolská na M· Jablíã-
ko, Burianova od 19. 7. 2004

Vzali na vûdomí:
● rozpoãtová pravidla

Souhlasili: 
● s pofiízením 16. zmûny závaz-
né ãásti územního plánu mûsta 

Roz‰ífiení retenãní nádrÏe Bucharka
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umístûné na 5. – 13. pozici, ne-
boÈ pro nû bylo urãeno tisíc pût.
KaÏdá ‰kola díky ‰tûdrosti jme-
nované spoleãnosti ukonãila
svou sportovní a vûdomostní ex-
hibici s míãi na volejbal a fotbal.

Zá‰titu nad touto v˘jimeãnou
událostí pfievzal primátor mûsta
Liberec Ing. Jifií Kittner. Zdale-
ka nebyl sám, kdo pfii‰el ve zmi-
Àovan˘ termín fandit na Dobiá-
‰ovku. Spoleãnû s ním dûti po-
vzbudili námûstci – Naìa Jozíf-
ková, Dagmar Hel‰usová, Ing.
Jifií Veselka a s nimi celá fiada
v˘znamn˘ch hostÛ. Za mnohé
jmenujme senátora Pfiemysla So-

Navíc se po ukonãení ‰ampio-
nátu stanou osvûtlené a umûle za-
snûÏované tratû ·piãáku dal‰ím
mobilním sportovi‰tûm pro Libe-
reãany i dal‰í náv‰tûvníky z jin˘ch
mûst, coÏ samozfiejmû bude mít
pozitivní dopad i na cestovní ruch
v na‰em mûstû,“ odpovídá nám
primátor na otázku, proã zrovna
·piãák? V této souvislosti je tfie-
ba zmínit, Ïe autorem tratí, na nûÏ
se vydá svûtová ‰piãka v únoru ro-
ku 2009 je jeden ze ãlenÛ v˘pra-
vy v Miami, Jakub VodráÏka.
5 500 akreditovan˘ch v Liberci

Na pofiadatelství této vrcholné
akce, která do mûsta pod Je‰tû-
dem pfiiláká více neÏ 5 500 akre-
ditovan˘ch lidí (novináfii, trenéfii,
ãlenové realizaãních t˘mÛ jedno-
tliv˘ch zemí), se bude podílet jak
Sportovní areál Je‰tûd, a. s. (vlast-
ník areálu), tak i celá fiada speci-
alistÛ podílejících se na technic-
kém zabezpeãení, dále SKI-
COM, ustanoven˘ organizaãní
v˘bor mistrovství a v neposlední
fiadû i vojáci. Jen pfii lednovém

Poutav˘ program nechybûl na Ïádné z oslav Vítûzného ãervna, které byly
uspofiádány na námûstí pfied libereckou radnicí u pfiíleÏitosti pfiidûlení po-
fiadatelství  Mistrovství svûta v klasickém lyÏování v roce 2009

„Tak nám to dali, a teì uÏ to fakt
budeme muset zorganizovat…“
zlehãil na závûr i pfies vûdomí
váÏnosti v‰emoÏn˘ch krokÛ, kte-
ré mûsto Liberec podniká jiÏ
v tûchto dnech v souvislosti s ví-
tûznou kandidaturou, primátor 
Jifií Kittner. (sa‰)

Svûtovém poháru skokanÛ na je‰-
tûdském mÛstku parkovalo v are-
álu 32 vozÛ s televizní technikou.
Poãty akreditovan˘ch novináfiÛ
pfii MS budou mnohem vy‰‰í
a ‰piãkové zázemí jim v roce
2009 slibuje v tûchto dnech bu-
dovaná Aréna. 

Nové hfii‰tû na míãové hry nezÛstalo bez pov‰imnutí dûtí

Skok do dálky si „probnul“ i Milan Hniliãka

botku a poslance Libora JeÏka.
Na závûr dodejme, Ïe Z· Do-

biá‰ova vyuÏívá díky rozsáhlé
rekonstrukci víceúãelovou tû-
locviãnu, fitnesscentrum, posi-
lovnu, bazén, venkovní fotbalo-
vé hfii‰tû, atletickou dráhu, teni-
sové kurty, hfii‰tû na basket, od-
bíjenou, streetball a bazén. Kro-
mû tohoto sportovního zázemí
byla v samotné budovû ‰koly
zrekonstruována kuchyÀ i jídel-
na, vybudoval se nov˘ topn˘
systém, kompletnû byla vymû-
nûna okna, do‰lo k zateplení bu-
dovy a zcela nov˘ je i stfie‰ní
plá‰È. (sa‰)

Rada mûsta odsouhlasila ná-
vrh obecnû závazné vyhlá‰ky
t˘ka j íc í  se  s t anoven í  v˘‰e
pfiíspûvkÛ na ãásteãnou úhra-
du neinvestiãních nákladÛ za
pobyt dítûte v matefiské ‰ko-
le, ‰kolní druÏinû a ‰kolním
klubu. Z ní vypl˘vá, Ïe pfiís-
pûvek pro období od 1. 9. do
30. 6. za kaÏd˘ zapoãat˘ ka-
lendáfiní mûsíc nástupu dítûte
do zafiízení ãiní u matefiské
‰koly 500 korun.

Za ‰kolní druÏinu uhradí ro-
diã ãi jin˘ zákonn˘ zástupce
dítûte 100 Kã a stejnou ãást-
ku zaplatí i v pfiípadû dochá-
zení do ‰kolního klubu. 

Pokud plátce umístí do jed-
né ‰kolní  druÏiny ã i  k lubu
souãasnû dvû a více dûtí, hra-
dí za první pfiíspûvek v plné
v˘‰i, tj. 100 Kã, za kaÏdé dal-
‰í dítû pak ãástku 50 Kã. Vy-
hlá‰ku schválilo ãervnové za-
sedání zastupitelstva mûsta.

(rz)

Obecnû závazná
vyhlá‰ka

„KaÏdá dal‰í byla lep‰í a profesionálnûj‰í“,
fiíká o úspû‰né kandidatufie primátor Jifií Kittner
Dokonãení ze str. 1

Jména seniorÛ, ktefií oslavili narozeniny
v mûsíci ãervnu a oslaví v ãervenci zaji-
stila Komise pro obãanské záleÏitosti.
OslavencÛm k jejich v˘znamnému Ïi-
votnímu jubileu gratulujeme.
âerven:
90 let – Marie Heindörferová, Antonie
Zahradníková, Eli‰ka Fofistová, Berta ·i-
mÛnková, Antonín Vot˘pka, Marta La-
cinová, Jan Kosek 
91 let – Ludmila ·eráková, Bedfii‰ka Ma-
chaãková, BoÏena Haãecká, Vûra Nová-
ková, Ludmila Kotková, Antonín ¤ídk˘,
Antonie Muchová, Markéta Zakoufiilo-
vá, Vladimír Tomeãek, Marie Pe‰íková,
Marie Proke‰ová, Anna Grünzweigová
92 let – Zdenûk Vrba, Marta Bur‰íková,
Josef Zeuner
93 let – Jan âapek, Zdenka Fialová, An-
na Panãuková
94 let – Anna Johanidesová, Marie An-
dûlová, Jindfiich Eich
96 let – Bohumil Bek
99 let – RÛÏena Matlachová
âervenec:
90 let – Jindfiich Diesner, Marie Motyã-
ková, Milada Poláková, Anna Hanzálko-
vá, Edeltraut Valentová
91 let – Bûlu‰e Drapáková, Emma Jení-
kovská, Anna Bednáfiová
92 let – Emilie Souãková, Jaroslava Bla-
Ïeviãová, Bohuvûra Machová, Anna
Pavlíãková
93 let – Franti‰ek Hajzler, Karla Bfiinãi-
lová, Václav Hylmar, Vlasta Brázdová
94 let – Marie Golková
95 let – Vladimír Chlumeck˘
97 let – Helena ·tilcová
105 let – Marie Luthererová

A léta bûÏí ... 

Na „Dobiá‰ku“ putovaly miliony 
Dokonãení ze str. 1
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Ve ãtvrtek 10. ãervna 2004, se
slavnostnû otevfiely brány novû
zrekonstruované tûlocviãny Zá-
kladní ‰koly U ·koly v Liberci.
Rozsáhlá rekonstrukce, která vy‰la
Statutární mûsto Liberec na zhru-
ba 16 milionÛ korun, vytvofiila ‰ko-
lákÛm a pedagogÛm ‰piãkové
sportovní zázemí. Bûhem staveb-
ních úprav se zbourala zadní stûna,
ãímÏ se tûlocviãna „prodlouÏila“
o‰est metrÛ. Tím vznikl prostor pro
novû zbudovanou náfiaìovnu aka-
binet. Tûlocviãna vZ· U·koly má
v souãasné dobû kompletnû vy-
mûnûná okna, novû obloÏené jsou
stûny a kompletnû zrekonstruova-
né je i sociální zázemí. Zajímavá je
galerie pro diváky, která byla vy-

Tûlocviãna v 
novém kabátû

StûÏovat si na úfiadû bylo v minulosti povaÏováno za stejnû úãinné jako
stíÏnosti na povûstné nádraÏní „lampárnû“. JiÏ nûkolik let slouÏí stíÏnosti
naopak jako v˘born˘ zdroj pfiipomínek obãanÛ k práci Magistrátu mûsta Li-
berec. 

Pro zajímavost: v roce 2002 pfiijal magistrát celkem 294 stíÏností, z toho
se 184 ukázalo jako oprávnûn˘ch. Rok na to bylo jiÏ registrováno 375 stíÏ-
ností, pfiiãemÏ oprávnûnost poÏadavku stûÏovatelÛ byla shledána ve 244 pfií-
padech. V˘voj v roce 2004 jen potvrzuje vzrÛstající trend, pfiiãemÏ lze kon-
statovat, Ïe ãím dál tím více obãanÛ nemá zábrany pfiijít s ústní ãi písemnû
zpracovanou stíÏností. 

StíÏnosti, které se net˘kaly pfiímo práce magistrátu, byly operativnû pfiedá-
vány k fie‰ení tam, kam pfiíslu‰í, napfi. Policii âR, Krajskému úfiadu Liberec-
kého kraje, âeské inspekci Ïivotního prostfiedí, Státnímu zastupitelství atd. 

StíÏnosti obãanÛ na práci magistrátu fie‰í pfiímo kanceláfi tajemníka. Ta evi-
duje také stíÏnosti na konkrétní záleÏitosti vnû práce magistrátu, které jsou
prezentovány panu primátorovi a jeho námûstkÛm. S kaÏdou stíÏností jsem
osobnû seznámen a následnû je urãen kompetentní úfiedník, kter˘ k pfiípadu
shromaÏìuje podklady. V fiadû pfiípadÛ se na konkrétní místo jedu podívat,
neboÈ pohled „zpoza psacího stolu“ je vÏdy ponûkud zkreslen˘. StíÏnosti
slouÏí v takovém pfiípadû jako skvûl˘ barometr práce nás úfiedníkÛ. Pokud
se tradiãnû opakují v˘tky obãanÛ ke konkrétnímu úfiedníkovi ãi v˘konu nû-
které agendy, následnû mÛÏeme pfiijmout více ãi ménû úãinná opatfiení k ná-
pravû v organizaãní oblasti, v závaÏnûj‰ích pfiípadech i opatfiení personální,
pfiedstavující finanãní postih úfiedníka ãi jeho propu‰tûní. Práce magistrátu
je natolik odbornû nároãná i vûcnû rÛznorodá, Ïe není v silách vedoucího

StíÏnosti obãanÛ jsou pro mne pfiedev‰ím dobr˘m barometrem

·piãkové sportovní zázemí dostali pfied závûrem ‰kolního roku Ïáci a pe-
dagogové Základní ‰koly U ·koly

Dny evropského dûdictví v âeské republice od roku 1991 kaÏdoroãnû v mûsíci záfií otevírají ‰iroké vefiejnosti
brány nejzajímavûj‰ích památek, budov, objektÛ a prostor, vãetnû tûch, které jsou jinak buì z ãásti nebo zcela pro
vefiejnost nepfiístupné. Cílem DnÛ evropského dûdictví je hledání cest ke kofienÛm na‰í, evropské i svûtové civi-
lizace. V leto‰ním roce se budou Dny evropského dûdictví konat v Liberci ve dnech 11. a 12. záfií a budou zpfií-
stupnûny tyto památkové objekty:

RADNICE Otevfieno dne 11. 9. 9–17 hod.
DIVADLO F.X. ·ALDY Otevfieno dne 11. 9. 9–13 hod.
SEVEROâESKÉ MUZEUM Otevfieno dne 11. 9. 9–17 hod.
OBLASTNÍ GALERIE Otevfieno dne 11. 9. 10–18 hod.

Otevfieno dne 12. 9. 10–18 hod.
KOSTEL SV. ANTONÍNA VELIKÉHO Otevfieno dne 11. 9. 9–17 hod.

Otevfieno dne 12. 9. 9–12 hod.
KOSTEL SV. K¤ÍÎE Otevfieno dne 11. 9.  9–17 hod.

Otevfieno dne 12. 9. 9–12 hod.

budována nad spojovacím krãkem.
Projekt podpofiil i cyklisty, ktefií tu
mohou vyuÏívat pfiístfie‰ek pro ús-
chovu sv˘ch bicyklÛ. Rekonstrukci,

která „odstartovala“ 26. srpna 2003
a skonãila v únoru leto‰ního roku,
provedla Regionální stavební s r. o.

(sa‰)

Dny evropského dûdictví

úfiadu a ãasto ani vedoucích konkrétních odborÛ, b˘t neustále „za zády“ sv˘ch
kolegÛ pfii v˘konu svûfiené agendy. A stíÏnosti tak mohou upozornit na sla-
bá místa ãi neprofesionální v˘kon. Jsem v této souvislosti velmi mile pfie-
kvapen, jak málo dochází na magistrát anonymních podání; fiada stûÏovate-
lÛ se naopak nezdráhá uvést pro snaz‰í komunikaci své e-mailové i telefon-
ní kontakty.

Na druhou stranu se ov‰em ãasto stává, Ïe vedle fiady oprávnûn˘ch v˘tek
na práci úfiadu chtûjí obãané, v rámci stíÏností, fie‰it nûkterá nesouhlasná roz-
hodnutí vydaná ve správním fiízení (napfiíklad na stavebním úfiadû, na od-
boru Ïivotního prostfiedí, pfiípadnû pfiiznání ãi nepfiiznání sociálních dávek).
Není zde Ïádná moÏnost jak podobné vûci fie‰it, platná legislativa pfiedpo-
kládá pro fie‰ení opravné prostfiedky (napfi. odvolání proti rozhodnutí, pfie-
zkumy atd.), o kter˘ch musí b˘t obãané informováni. StíÏnost u uvolnûn˘ch
radních ãi tajemníka magistrátu tak nemá a nemÛÏe mít za následek pfiidû-
lení sociálních dávek ani napfiíklad snadnûj‰í ãi rychlej‰í zmûnu územního
plánu ãi zaji‰tûní moÏnosti stavût na pozemku, kde to územní plán neumoÏ-
Àuje. Zde jsou zákonem dané postupy, které stíÏnost nemÛÏe ovlivnit. 

Podepsané stíÏnosti ov‰em mohou velmi úãinnû reagovat na neochotu ãi
aroganci úfiedníkÛ pfii vyfiizování jednotliv˘ch záleÏitostí, nehospodárné vy-
uÏívání úfiední doby, pfiípadné náznaky korupce pfii jednání ãi neschopnost
fie‰it záleÏitosti obãanÛ pfii vyuÏití svûfien˘ch kompetencí. StíÏnosti jsou tak
nároãnou a rÛznorodou agendou odboru kanceláfie tajemníka, jejich dÛsledné
zpracovávání, informování stûÏovatelÛ a provázanost s hodnocením úfied-
níkÛ, mÛÏe pfii vytrvalé práci napomoci ke zkvalitnûní práce na‰eho úfiadu. 

Marek ¤eháãek, tajemník MML

Víte, Ïe . . .
➤ kanceláfi primátora zahrnuje se-
kretariát kanceláfie primátora, pût
sekretariátÛ námûstkÛ primátora
a oddûlení tiskové a vnûj‰ích vzta-
hÛ
➤ Den otevfien˘ch dvefií primáto-
ra se koná kaÏdou tfietí sobotu
v mûsíci a od poãátku leto‰ního ro-
ku do ãervna se uskuteãnilo ‰est
tûchto akcí, jichÏ vyuÏilo 55 lidí
➤ oddûlení tiskové a vnûj‰ích
vztahÛ a kanceláfi primátora pfii-
pravila v loÀském roce 37 proto-
kolárních akcí, mezi nûÏ patfií na-
pfiíklad slavnostní zahájení I. roã-
níku Veletrhu dûtské knihy v Li-
berci (4. 3. 2003), pfiijetí místo-
p fiedsedy  v l ády  a min i s t r a
zahraniãních vûcí Cyrila Svobody
(15. 4. 2003), kolegium primátorÛ
statutárních mûst âR (19. 6. 2003),
30. let hotelu Je‰tûd (11.-13. 7.
2003), pfiijetí generálního tajemní-
ka Rady Evropy W. Schwimmera
(2. 9. 2004), pfiijetí vrchního veli-
tele spojeneck˘ch sil Nato admi-
rála E. P. Giambastianiho
➤ od 1. ledna do 30. 6. 2004 se
uskuteãnilo 25 protokolárních ak-
cí, z nichÏ ve ãtyfiech pfiípadech se
jednalo o pfiijetí velvyslancÛ, a to
Kanady, USA, Francie a Japonska
➤ primátor Jifií Kittner kromû
sv˘ch pracovních povinností
v loÀském roce v roli oddávající-
ho byl pfiítomen u 64 svatebních
obfiadÛ a za prvních ‰est mûsícÛ le-
to‰ního roku oddal 25 manÏel-
sk˘ch párÛ (dv)

Z kanceláfie tajemníka
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Nová komunikace vyfie‰ila dopravu

Rozhovor ●  Rozhovor ●  Rozhovor

Nová komunikace zv˘‰ila bezpeãnost motoristÛ i chodcÛ

pohyby zautomatizuje a mÛÏe se
vûnovat pohledu pfied sebe. Ti zdat-
nûj‰í z nás i pohledu na krásy okol-
ní krajiny. A já rád fiídím auto a rád
si prohlíÏím ubíhající krajinu.

Stejnû jako jsem uÏ vystfiídal ví-
ce aut, podílel jsem se i na vedení
nûkolika kolektivÛ. Pfiiznávám
v‰ak, Ïe podnik s tak siln˘m moto-
rem jsem je‰tû nefiídil. MoÏná je
dobfie vyzkou‰et si sílu zahrady bez
moÏnosti naplno se‰lápnout plyn.
V˘mûna vedení není totiÏ jedinou
zmûnou, kterou zahrada prodûlá-
vá. Jsou i dal‰í novinky, které mne
nutí hodnû toãit pomysln˘m vo-
lantem fiízení, abychom prokliãko-
vali serpentinami legislativních
zmûn po 1. kvûtnu 2004 nebo na-
pfi. nástrahami rozsáhlé v˘stavby
v ZOO. Vûfiím, Ïe tûmito zatáãka-
mi ZOO stoupá do kopce, nyní

„Cvrkot v zahradû si Ïádá okamÏité ãiny,“
fiíká fieditel ZOO MVDr. David Nejedlo

Od prvního kvûtna 2004 je ‰éfem
liberecké ZOO MVDr. David Ne-
jedlo. Slíbili jsme mu, Ïe ho ne-
cháme „rozkoukat“ a poté ho po-
Ïádáme o jeho postfiehy z nového
zamûstnání, které zdaleka není jen
o zvífiátkách v terénu. Ve své pfied-
chozí funkci privátního veterináfie

byl totiÏ MVDr. Nejedlo více v po-
klusu, teì je to i o papírování. A ne-
jen o nûm… Více uÏ na‰e otázky
a jeho odpovûdi… 

Pane doktore, coby fieditel li-
berecké ZOO máte za sebou ví-
ce jak dva mûsíce v nové roli.
V jakém rozpoloÏení jsme vás
zastihli? ProÏíváte dny takové,
jaké jste si pfiedstavoval?

Zastihli jste mne v „rozposazení“
na Ïidli s upfien˘m pohledem na
monitor poãítaãe. Byl jsem zvykl˘
b˘t neustále na nohou a v pohybu,
a to je asi mÛj souãasn˘ nejvût‰í
problém. Vût‰inu dne trávím v se-
dû pfii nejrÛznûj‰ích jednáních, po-
radách apfii pfiípravû na nû. Nemám
na to zvyklé tûlo. KaÏd˘ zaãátek se
v‰ak musí odsedût. (Hned mû na-
padlo, Ïe je to lep‰í neÏ si odsedût
konec). Není to z mé hlavy, ale lí-

bí se mi srovnání fiízení vozu a pod-
niku. KdyÏ se uãíte fiídit auto, ne-
máte moc ãasu dívat se pfied sebe
na vozovku, protoÏe neustále hle-
dáte ovládací prvky. Obãas místo
na plyn ‰lápnete na brzdu nebo za-
pnete ukazatel smûru opaãnû. Vût-
‰ina z nás dfiíve ãi pozdûji v‰echny

Slavnostní pfiestfiiÏení pásky zavr‰ilo tfiíapÛlroãní v˘stavbu

❖ V t˘dnu od 28. ãervna do 2. ãer-
vence probíhaly v divadle F. X. ·al-
dy slavnostní promoce absolventÛ
bakaláfiského a magisterského studia
Technické univerzity v Liberci. Di-
plomy pfievzalo 1081 absolventÛ,
z toho 471 bakaláfiÛ. ¤ada bakaláfiÛ
pak bude pokraãovat dal‰í dva roky
v magisterském studiu. 

❖ âe‰i a Slováci v nûmecké válce
je tématem 14. roãníku semináfie pro
uãitele historiky aarchiváfie, kter̆  po-
fiádá katedra dûjepisu Fakulty peda-
gogické ve dnech 23.–24. srpna v bu-
dovû dûkanátu ve VoronûÏské ulici,
kde je rovnûÏ zaji‰tûno ubytování. Na
programu je role âechÛ a SlovákÛ ve
druhé svûtové válce. Pfiedná‰et budou
renomovaní pedagogové a historici
z âech a Slovenska. 

❖ Titul Junior manaÏer(ka) 2004
v soutûÏi, kterou vypisuje liberecké
v˘robní druÏstvo Severochema spo-
leãnû TUL, letos získali absolventi
Fakulty hospodáfiské Lenka Vele-
hradská a Ondfiej Pfiibyl. SoutûÏ vy-
psala Severochema letos po páté
a k titulu opût pfiidala jako dárek hor-
ské kolo. DruÏstvo chce upozornit
prostfiednictvím úspû‰n˘ch diplomo-
v˘ch prací na perspektivní mladé ab-
solventy. (koã)

Slavnostní otevfiení novû zre-
konstruované silnice III/2784
Doubí – Horní Hanychov se usku-
teãnilo 30. ãervna. Stavba pfieloÏ-
ky silnice, rozdûlená do tfií etap,
zapoãala 30. listopadu 2000 a do-
konãena byla letos v dubnu, pfii-
ãemÏ poslední kolaudaãní fiízení
probûhlo 29. ãervna. Jde o dílo za
140 milionÛ korun, na nûmÏ se po-
dílelo mûsto Liberec 20 % a stát
prostfiednictvím ¤editelství silnic
a dálnic 80 %. Statutární mûsto Li-
berec investovalo do tfií etap ãást-
ku 26 535 837 korun, které byly
pouÏity na v˘stavbu chodníkÛ, ve-

fiejného osvûtlení, dopravních
opatfiení, v˘stavby protihluko-
v˘ch zdí, úpravy mostku. Kromû
toho mûsto vydalo finanãní pro-
stfiedky v objemu 30 milionÛ ko-
run na v˘kupy pozemkÛ a 5 ob-
jektÛ. Souãástí stavby byly pfie-
loÏky ve‰ker˘ch sítí a demolice
budov. V˘stavbou komunikace se
vyfie‰ilo zejména kolizní místo Ïe-
lezniãního pfiejezdu. Nová silnice
fie‰í dopravní pfiístup do areálu
Je‰tûd a je dÛleÏitou spojnicí s ob-
cemi v Podje‰tûdí. (dv)

i s m˘m pfiispûním, a teprve na vr-
cholku bude kousek rovinky, kde
jako fiidiã budu moci siln˘ motor
zahrady pofiádnû prohnat. Urãitû
neskonãím na pfiední kapotû a ne-
vyslechnu si od nûkoho kultovní
vûtu z jedné ãeské komedie: Îe uÏ
jste se zase kochal, pane doktore?

Jaké kroky máte za sebou a co
je pfied vámi? 

Za sebou mám necelé dva sezna-
movací mûsíce. Uãím se hledût na
dûní v zahradû z jiného úhlu neÏ
jsem mûl doposud. Na seznamo-
vání v‰ak není moc ãasu, cvrkot
v zahradû si Ïádá okamÏité ãiny
a desítky mal˘ch i velk˘ch kaÏdo-
denních rozhodnutí. Pfied sebou
mám, alespoÀ doufám, je‰tû fiadu
mûsícÛ a rokÛ zajímavé a tvofiivé
práce.

Prozradíte, zda jste pro ná-
v‰tûvníky liberecké ZOO pfii-
pravili nûjaké novinky?

Nejvût‰í novinkou uplynulého
období je asi návrat Lízy a T̆ ny,
dvou samic lachtana hfiivnatého,
zpût domÛ do ZOO Liberec. Na no-
vou „luxusní ubytovnu“ si sice bu-
dou muset je‰tû pár mûsícÛ poãkat,

ale i v doãasném podnájmu v ba-
zénu na pfiedzahrádce indick˘ch
slonic Rání a Gaurí se dobfie akli-
matizují. Zdá se, Ïe v pfiítomnosti
sv˘ch dlouholet˘ch o‰etfiovatelÛ
rychle pookfiály a brzy vefiejnosti
pfiedvedou své povûstné kousky.
Inu, doma je doma. První ãervno-
v˘ víkend se mohli náv‰tûvníci po-
prvé projít po novû zbudované pû-
‰í komunikaci pfiipravované Soví
stezky. ByÈ si na dokonãení voliér
a jejich osídlení ptáky poãkáme
je‰tû více neÏ mûsíc, jiÏ nyní je co
pozorovat. Modelování interiérÛ,
vãetnû montáÏe konstrukce uni-
kátní technologie fale‰n˘ch skali-
sek sk˘tá zajímavé podnûty nejed-
nomu pfiem˘‰livému náv‰tûvníko-
vi. V neposlední fiadû jsme udûlali
nûco pro na‰e nádhernû kvetoucí
rododendrony, hustû lemující za-
ãátek expozice po vstupu do ZOO,
kdyÏ jsme vedle nich postavili dvû
mobilní kabinové toalety. Tyto mo-
numentální prastaré rostliny si
ulehãení zaslouÏí. Trochu sice rep-
taly, Ïe je to jen provizorium, a tak
jsem jim musel slíbit, Ïe se poku-
sím sehnat finance na definitivní
fie‰ení uspokojování nejnutnûj‰ích
lidsk˘ch potfieb pfii vstupu do zoo-
logické zahrady.

Alexandra Bednárková

UNIVERZITNÍ 
ST¤ÍPKY
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Kostelní ulice se zmûnila v kolbi‰-
tû rytífisk˘ch turnajÛ...

Dík patfií v‰em, kdo mûli leto‰ní
jarmark „na svûdomí“. Byli jimi
Ondfiej âervinka a na snímku
oranÏoví Petra ·puláková, Radek
Sacher a mnoho dal‰ích...

Pát˘ Libereck˘ jarmark fotoobjektivem

Co by to bylo za dobov˘ trh, kdyby na nûm chybûly voÀavé preclíky...

VoÀavé koláãky ‰ly na draãku
(i na linii)...

Kdo nenosí kristusky, ne-
ní IN! Je‰tû Ïe to pofiada-
telé vûdí...

Primátor Jifií Kittner pfiebírá listinu, jíÏ se
povy‰uje Liberec na mûsto...

Loutkáfi rád a ochotnû v‰em
kolemjdoucím pfiedvádûl, jak
se tahá za ‰pagátky...

Kuj Ïelezo dokud je Ïhavé, to si zfiej-
mû myslela nejedna dívka pfii pohle-
du na sympatického kováfie...

A takhle to zaãalo. Císafi Rudolf II. s hrabûnkou
Stradovskou vstupují do bran mûsta...

UÏ vûfiíte, Ïe nûktefií ãlenové divadelního souboru Kvelb vzbuzova-
li u dûtí i dospûlích respekt?

Keramici, dráteníci, sedláfii,
bra‰náfii, tesafii, plackafii, kraj-
káfiky, fiezbáfii, ‰perkafii, svíã-
kafii, skláfii, kovotepci, meãífii
a dal‰í se ve dnech 19.–20.
ãervna 2004 „zabydlel i“
v centru mûsta na pátém Libe-
reckém jarmarku, kter˘ byl
vskutku velkolep˘. Posuìte
sami...
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Letos v fiíjnu by mûla b˘t ukon-
ãena optimalizace pracovních sil li-
bereckého magistrátu pro rok 2004.
Celkov˘ poãet pracovníkÛ, jak jej
stanovili radní na jedenáctém zase-
dání, by mûl od 1. fiíjna ãinit 360 li-
dí. V prosinci roku 2002 jich bylo
333 a v lednu 2003, po delimitaci

Dokonãení optimalizace
pracovníkÛ magistrátu

Vposlední dobû je velmi ãasto skloÀován projekt Regiotram Nisa (RTN).
Îe si pod ním nedokáÏete nic pfiedstavit? Nevadí. V následujícím rozho-
voru ho pfiiblíÏí Bc. Jana Fohlová, tisková mluvãí spoleãnosti Investorsko
inÏen˘rská, a. s., která je koordinátorem tohoto projektu.

Co si mají nezasvûcení pfiedstavit pod pojmem Regiotram Nisa? A co
je vlastnû jeho zámûrem? 

Regiotram Nisa je program pro vytvofiení moderního systému vefiejné
dopravy, jehoÏ základním rysem je propojení Ïelezniãní a tramvajové in-
frastruktury s vyuÏitím vozidel Tram Train a zavedením bezpfiestupového
dopravního spojení mûst podél osídlení fieky Nisy. Tento systém by mûl
b˘t alternativou automobilové dopravy regionu. Nositelem programu RTN
je Libereck˘ kraj.

Je pravdou, Ïe nedávno probûhl v souvislosti s projektem RTN prÛ-
zkum vefiejného mínûní? A pokud ano, jaké v˘sledky pfiinesl?

Ano. PrÛzkum vefiejného mínûní se opravdu uskuteãnil. Spoleãnost Ga-
bal Analysis Consulting, která je jedním z partnerÛ projektu, pfii nûm oslo-
vila 1 122 respondentÛ z Jablonecka a Liberecka, ktefií s potfiebou progra-
mu RTN souhlasili ve více neÏ 90%. Co je zajímavé, souhlasili i s ome-
zením automobilové dopravy (83%). Osmatfiicet procent lidí star‰ích 17
let povaÏuje za velk˘ problém vefiejné dopravy Libereckého kraje nedo-
stateãnou hustotu dopravních sítí. KdyÏ shrnu velmi zjednodu‰enû kvût-
nov˘ prÛzkum, pfiedpoklad, Ïe lidé stojí o investice do oblasti v˘voje do-
pravního systému, se naplnil.

V jaké fázi se nyní nachází program Regiotram Nisa? 
Zde jen nutno zmínit, Ïe Program Regiotram Nisa byl rozdûlen do 2 sa-

mostatnû funkãních skupin projektÛ - základní a roz‰ifiující. Základní je
dále rozãlenûn podle území do 7 realizaãních projektÛ RTN-1 aÏ RTN-7.
V souãasné chvíli se pracuje na projektu RTN-1, kter˘ zahrnuje oblast Hrá-
dek nad Nisou - Liberec - Jablonec n/N - Jablonecké Paseky. Hlavním dÛ-
vodem rozdûlení programu RTN byla jeho proveditelnost a nalezení po-
tfiebn˘ch zdrojÛ financování. Náklady na realizaci základní skupiny, tj.
RTN-1 aÏ RTN-7 se odhadují na 3 -5 miliard korun. Projekt RTN-1 zahr-
nuje náklady ve v˘‰i 1,2 miliardy korun a jeho realizace je plánována pro
období 2004 - 2010 s tím, Ïe v roce 2007 bude zahájen provoz prvního
úseku.

Na závûr dodejme, Ïe studii proveditelnosti projektu RTN-1 budou v nej-
bliÏ‰ích dnech projednávat zástupci Krajského úfiadu Libereckého kraje,
Statutární mûsto Liberec, Investorsko-inÏen˘rská, a. s. a dal‰í partnefii. Ve-
fiejnosti bude zpracovaná Studie proveditelnosti RTN – 1 k dispozici na
webov˘ch stránkách www.regiotram-nisa.cz. (sa‰)

Lidé stojí o investice do
dopravního systému 

JiÏ dvanáct˘ roãník akce „Aby ze svûta nevymizela radost“ se konal 
22. 6. 2004. Akce si u vefiejnosti získává stále vût‰í oblibu. Letos se jí se
sv˘mi rodiãi zúãastnila i ‰estiletá holãiãka, která si pfiijela pfievzít cenu aÏ
z Polska. Ceny za literární a v˘tvarné soutûÏe letos pfiedávali námûstkynû
primátora Dagmar Hel‰usová, Ludvík Stfieda a Jifií Îáãek. U pfiíleÏitosti
akce se do Liberce vrátila i kráva Bos taurus donatus, které Ïenské kvar-
teto zahrálo sonátu a kolemjdoucí vytvofiili veselou louku. V dobû konání
byl na námûstí i umístûn bazén, do kterého si dûti i dospûlí mohli pustit lo-
diãku se sv˘m pfiáním

Pfiedstavujeme zastupitele mûsta

Jméno a pfiíjmení:
Naìa Jozífková
Rok narození: 1961
Povolání: chemiãka
Politická pfiíslu‰nost: ODS

Funkce v Zastupitelstvu mûsta Li-
berec: námûstkynû primátora
pro investice, dopravu a Ïivotní
prostfiedí
Kontakt: 485 243 122
e-mail: jozifkova.nada@magis-
trat.liberec.cz
Proã se angaÏujete v komunální
politice?
Mám tak moÏnost pokraãovat
v projektu odstraÀování bariér
a napomáhat k integraci posti-
Ïen˘ch obãanÛ do spoleãnosti
vãetnû seniorÛ. M˘m cílem je za-
pojit co nejvíce znev˘hodnûn˘ch
dûtí i dospûl˘ch do spoleãen-
sk˘ch aktivit, do bûÏného oby-
ãejného Ïivota.

Jméno a pfiíjmení:
MUDr. Franti‰ek Kárník
Rok narození: 1947
Povolání: lékafi - gynekolog
Politická pfiíslu‰nost: Demokra-
tická regionální strana
Funkce v Zastupitelstvu mûsta Li-
berec: zastupitel 
Kontakt:  gynekologická ordina-
ce, Rumjancevova 335/8, Libe-
rec I, 460 01, tel.: 48 510 77 72
Proã se angaÏujete v komunální
politice?
Shodou okolností a omylem.
V komunálních volbách jsem ob-
drÏel dostateãn˘ poãet hlasÛ, tak-
Ïe jsem byl zvolen. Normální ob-
ãan – voliã neví koho a proã vo-
lit. Pokud jde k volbám, tak volí
pfiíbuzné, známé, osobnosti nebo

nûkterá povolání. U lékafiÛ voliã
pfiedpokládá, Ïe jsou to schopní,
úspû‰ní a slu‰ní lidé. Ve vût‰inû
pfiípadÛ má pravdu. To ale ne-
znamená, Ïe lékafi bude dobr˘m
a schopn˘m politikem. A to je ten
omyl.

Politická pfiíslu‰nost: âSSD
Funkce v Zastupitelstvu mûsta
Liberec: v˘bor pro ‰kolství
a v˘chovu, zdravotnická a so-
ciální komise
Kontakt: 603 216 423, e-mail:
kasp.jana@centrum.cz
Proã se angaÏujete v komunální
politice?
VÏdycky jsem se snaÏila zmûnit
vûci, které se mi ve mûstû nelíbi-
ly. âlenství v zastupitelstvu mûs-
ta mi tak dává moÏnost bezpro-
stfiednû se podílet na v‰em, co se
v Liberci dûje a pomáhá mi tak
se pfiímo angaÏovat pfiedev‰ím
v oblasti zdravotní a sociální.

Jméno a pfiíjmení:
Jana Ka‰parová
Rok narození: 1950
Povolání: externí poradce

OkÚ na MML, celkem 502. Radní
vzali na vûdomí pfiedloÏenou zprá-
vu o postupu optimalizace poãtu
pracovníkÛ SML zafiazen˘ch do
MML. Proces optimalizace poãtu
pracovních sil magistrátu probíhá v
gesci námûstka pro vnitfiní správu
Ing. Pavla Krenka. (vod)
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Prázdninové jízdní fiády mûstské
hromadné dopravy vLiberci vstou-
pily v platnost od 1. 7. 2004. Nové
jízdní fiády platí na linkách ã. 13, 15,
24 a 33 a také na lince ã. 26, kde by
v prÛbûhu prázdnin mûlo dojít
k uzavírce silnice pod Ïelezniãním
mostem v Krásné Studánce. Po do-
bu v˘luky bude linka vedena po od-
klonové trase Pavlovice Lites –
StráÏ n. N. lékárna - StráÏ. V dobû
letních prázdnin linka ã. 20 je zru-
‰ena v úseku Fügnerova - Rupre-
chtice, do Jungmannovy ulice ne-
zajíÏdí autobus linky ã. 21 veden˘
z Fügnerovy ulice. U „dvaadvacít-
ky“ jsou zavedeny o víkendech no-
vé spoje v úseku Kubelíkova – PrÛ-
myslová zóna Jih. Linka ã. 25 je no-
vû vedena po trase Broumovská –
Ruprechtice nám. – Hlávkova –
Ruprechtice sídl. – Hlávkova –
Broumovská. Novou koneãnou za-
stávkou je Ruprechtice sídl., z níÏ
spoje bez pfieru‰ení jízdy pokraãu-
jí smûr Fügnerova. Pro cestující to

Marihuana – hrozba ãi ne?

cestující dát vãas znamení zvednu-
tím ruky, hodlá-li vystoupit na za-
stávce na znamení, je povinen do-
stateãnû vãas upozornit fiidiãe jed-
ním stisknutím tlaãítka „znamení
k fiidiãi“ nebo stisknutím tlaãítka
„otevfiení dvefií cestujícími“.

Zastávky na znamení se zfiizují
v místech s nízkou frekvencí na-
stupujících a vystupujících cestují-
cích, pomáhají zrychlit provoz
a vedou k úsporám pohonn˘ch
hmot a elektrické energie. (dav)

Prázdninové zmûny v MHD

Pû‰í komunikace Soví stezky je pro náv‰tûvníky zoologické zahrady novinkou 

znamená, Ïe je to prÛjezdná za-
stávka. Linka ã. 25 staví pouze
v dne‰ní nástupní zastávce smûr
Fügnerova. Ze zastávky Rupre-
chtice nám. je nepfiestupní jízden-
ka uznávána idále za zastávku Rup-
rechtice sídli‰tû.

O prázdninách je zru‰ena linka ã.
28 a spojení do Radãic zaji‰Èují roz-
‰ífiené poãty spojÛ linky ã. 24.
Vzhledem k velmi malému vytíÏe-
ní linky ã. 36 jsou víkendové spoje
zru‰eny a po dobu prázdnin v pra-
covní dny vedeny pouze v ranní
spiãce. 

V prodeji jsou za cenu 20 korun
se‰itkové jízdní fiády, které obsahu-
jí v‰echny uvedené zmûny.

Vsouvislosti se zmûnami jízdních
fiádÛ Dopravní podnik mûsta Libe-
rec, a. s. zavedl dal‰í zastávky na
znamení. Tyto jsou pfiíslu‰n˘m zpÛ-
sobem oznaãeny pfiímo na jízdních
fiádech a oznaãení je prÛbûÏnû do-
plÀováno i na staniãní sloupky.

Na zastávkách na znamení musí

NÁZOR STREETWORKERA

âastokrát skloÀované slovo v dne‰ní dobû – stra‰ák pro rodi-
ãe a zdroj nekritického obdivu pro dûti. Podle nûkter˘ch v˘zku-
mÛ uÏ více neÏ 2/3 náctilet˘ch vyzkou‰elo marihuanu. Jako stre-
eti se setkáváme s uÏíváním marihuany ãasto – prakticky ve v‰ech
hospodách, klubech. Rodiãe nemusí b˘t zdû‰eni, kdyÏ zjistí, Ïe
jejich dítû si tzv. „zahulilo“ (pokud mu bylo alespoÀ 15). 

Jiná otázka nastává, kdyÏ je marihuana konzumována pravi-
delnû. Ztrácí se nûkteré návyky, vzrÛstá nespolehlivost, navazu-
jí se dal‰í sociální problémy, ztráta zájmu o studium, jiné ko-
níãky, nûkdy i partnerské vztahy. Tzv. „trávu“ streeti vnímají ja-
ko náhraÏku komunikace mezi lidmi. V‰e se dá svést na dobu,
módní trendy. „Tráva“ není tak nebezpeãná pfiímo jako droga,
ale spí‰e jako faktor moÏn˘ch dal‰ích problémÛ. To je ov‰em al-
kohol taky, namítne leckdo a má pravdu. Po „trávû“ se lidé zpra-
vidla alespoÀ nervou, nezabíjejí. „Trávu“ jako trend asi uÏ ni-
kdo nezastaví. 

Spí‰ by bylo ideální, kdyby ji mladí tolik nepotfiebovali a nevy-
hledávali. Îe by nûco vázlo v komunikaci na‰í spoleãnosti?

Mgr. Jan Línek, streetworker

Nová soví stezka v provozu
Kolaudace první ãásti poãáteãní etapy rekonstrukce environmentálního

centra Soví stezky a baÏantnice probûhla v liberecké ZOO 1. ãervna 2004
a o tfii dny pozdûji byla nová komunikace otevfiena i pro vefiejnost.

Dodavatel stavby, firma Regionální stavební, s.r.o. z Liberce, pfiedala in-
vestorovi dokonãen˘ stotfiicetimetrov˘ úsek komunikace zpevnûné zám-
kovou dlaÏbou s protiskluzovou úpravou. Ta nahradí poslední úsek neu-
pravené lesní cesty vedoucí svaÏit˘m terénem, která v minulosti náv‰tûv-
níkÛm ZOO ztrpãovala prohlídku. PÛvodní Soví stezka je nyní podstatnû
roz‰ífiená, lemuje ji kamenná zeì s dfievûn˘mi laviãkami pro odpoãinek.

Koneãnou podobu vãetnû dfievûného obloÏení a pfiístfie‰kÛ pro své bu-
doucí obyvatele má i baÏantnice postavená v místech star˘ch nevyhovu-
jících voliér. Souãástí zakázky jsou také sadové úpravy. V jejich rámci do-
‰lo k pokácení pfiestárl˘ch stromÛ, jejichÏ kmeny a vûtve by mohly pá-
dem ohrozit voliéry a k v˘sadbû dfievin, odpovídající souãasné moderní
podobû této ãásti zoologické zahrady. 

V dal‰í ãásti pfiestavby budou dokonãeny ubikace pro malé a velké so-
vy, bazén lachtanÛ vãetnû nové ãistírny odpadních vod a pfiíbytek pro ma-
lé ‰elmy. Ve‰keré práce na stavbû probíhají v prostfiedí zavedeného systé-

Lachtaní samice
se vrátily

Libereck˘ tenisov˘ klub oslavil
v sobotu 19. ãervna 80 let od své-
ho zaloÏení. A slavil, alespoÀ za
svûtla, pohybem, a tak jiÏ od sa-
motného rána bojovaly na kurtech
LTK smí‰ené páry sloÏené z nere-
gistrovan˘ch tenistÛ. 

Libereck˘ tenisov˘ klub, vycho-
val za celou svou pÛsobnost fiadu
kvalitních hráãÛ. Za mnohé jme-
nujme Martina Dama, hráãe drÏí-
cího se dlouhodobû ve svûtové
‰piãce a jednoho z nelep‰ích deb-

listÛ. Místní tenisty, ktefií mají své
zázemí na Jezírku vede jiÏ pût let
prezident klubu Zby‰ek Panchar-
tek. Jako b˘val˘ aktivní hráã ví
pfiesnû, co si jeho klub Ïádá, aÈ jiÏ
po sportovní ãi technické stránce.
Pfiedev‰ím díky jeho aktivitám se
areál vyznavaãÛ bílého sportu roz-
rostl o novou klubovnu, sportovci
tu nacházejí ‰piãkové sociální zá-
zemí a vyfie‰eno je i jejich ubyto-
vání. „V souãasné dobû vyuÏíváme
novou nafukovací halu, která po-
jme tfii kurty a jiÏ nevyhovující po-
vrch pevné haly nahrazujeme no-
v˘m, tzv. Taraflexem.,“ vysvûtluje
prezident LTK Z. Panchartek, od
nûhoÏ jsme se dále dozvûdûli, Ïe
hlavními úkoly tenisového v˘boru
bylo dofie‰ení majetkoprávních
vztahÛ klubu, zaji‰tûní nov˘ch
sponzorÛ a udrÏení soutûÏe druÏ-
stev v‰ech vûkov˘ch kategorií
vãetnû první ligy dospûl˘ch. Sou-
ãasn˘ klub registruje 300 ãlenÛ a je
nejvût‰ím tenisov˘m klubem v re-
gionu. „Tû‰íme se na spolupráci se
Z· v ulici 5. kvûtna, kde chceme
v nejbliÏ‰í dobû otevfiít tenisovou
tfiídu a udrÏet dobrou úroveÀ klu-
bu se zaji‰tûním zázemí jak pro zá-
vodní, tak i rekreaãní hraní,“ fiekl
na závûr o plánech prezident LTK
Z. Panchartek. (sa‰)

Libereck˘ tenisov˘ klub je „osmdesátník“

Po ‰esti mûsících pobytu v praÏ-
ské ZOO se vrátily 7. ãervna zpût
do liberecké zoologické zahrady
dvû lachtaní samice T̆ na a Líza.
Lachtani jsou v liberecké ZOO
umístûni v provizorním bazénu
u pavilonu slonÛ. Pfiedãasn˘ návrat
lachtanÛ byl zapfiíãinûn blíÏícím se
porodem samice hrocha v praÏské
ZOO, která musela b˘t od samce
oddûlena a proto bylo nutné uvol-
nit místo. (dv)

Tenisov˘m nad‰encÛm pfiijeli ce-
ny pfiedat primátor Ing. Jifií Kitt-
ner a 1. místopfiedseda Senátu
MUDr. Pfiemysl Sobotka

mu fiízení kvality a environmentálního manaÏerského systému realizova-
n˘ch podle mezinárodních norem. (jav)
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prázdninové sobotní veãery 
na námûstí Dr. E. Bene‰e v Liberci

31. ãervence 2004 od 21 hodin
PRINC A CHUëAS

hraje Jiráskovo divadlo âeská Lípa

7. srpna 2004 od 19 hodin
NOV¯ ROBIN HOOD A JEHO RYCHLÉ ·ÍPY

veselé pfiíbûhy Robina Hooda
hraje Hoffmannovo divadlo Uherské Hradi‰tû

28. srpna 2004 od 19 hodin
NOC ORGIÍ V NESLESKÉ VùÎI

a dal‰í minikomedie génia nápadu a velkolepého nesmyslu
hraje Divadlo F. X. ·aldy Liberec

Vstupné na v‰echna pfiedstavení zdarma.
Pofiádá Statutární mûsto Liberec, Naivní divadlo Liberec 

a Divadlo F. X. ·aldy Liberec

Letní setkávání s divadlem 2004 PROVOZ: âERVENEC/SRPEN 2004

Lezeck˘ trenaÏér JAKUB je umístûn ve sportovním areálu Armády âR
ve Svojsíkovû ulici v Liberci (cca 150 m od plaveckého bazénu).

Pfiijìte si bûhem letních prázdnin vyzkou‰et své dovednosti na lezeckém
trenaÏéru JAKUB, kter˘ je urãen jak pro volnoãasové aktivity, tak pro
odborn˘ v˘cvik ãlenÛ záchrann˘ch sloÏek. InstruktáÏ a odborn˘ dohled
zaji‰Èují akreditovaní instruktofii lezení, a to vãetnû zdravotního dozoru.
Lezeck˘ trenaÏér JAKUB je bezpeãn˘ pro kaÏdou vûkovou skupinu li-
dí, vãetnû lidí se zdravotním handicapem.

Provozní doba – ãervenec/srpen 2004
Po–So, svátky 10–20 hodin
Ne 13–20 hodin

VyuÏití lezeckého trenaÏéru JAKUB a pouÏití potfiebného lezeckého ma-
teriálu je bezplatné.
Provoz je hrazen Statutárním mûstem Liberec z rozpoãtu odboru soci-
ální péãe.
Informace: Alena Bartoníãková, specialista oddûlení prevence a sociál-
ních vûcí, tel.: 485 244 934, 
e-mail: bartonickova.alena@magistrat.liberec.cz
Petr Jenka, instruktor lezeckého trenaÏéru JAKUB – tel.: 603 203 105

LEZECK¯ TRENAÎÉR JAKUB

kategorií, z dÛvodu místa neuvádí-
me, informace viz kontakt. Otev-
fieno: po–ne: 10-22 hod.

❑Koupali‰tû Vápenka, Je‰tûdská
555/22, Liberec, tel.: 482 771 466
Vstupné: 10 Kã (dûti 2–4 roky),
30 Kã (dûti 5–14 let), 50 Kã (do-
spûlí). Otevfieno: letní sezóna:
po–ne: 10–18.30 hod.

❑ Koupali‰tû Sluníãko, Dfievafi-
ská 308, Liberec, tel.: 482 725 579
Vstupné: 20 Kã (dûti), 40 Kã (do-
spûlí). Otevfieno: letní sezona: po-
ãt: 10–19 hod., pá: 10–20 hod., so:
9–20 hod., ne: 9–19 hod.

❑ Koupali‰tû Lesní, Lidové sady,
Liberec, tel.: 482 725 579. Pro se-
zónu 2004 uzavfieno. Aktuální in-
formace o kvalitû vody poskytuje
Krajská hygienická stanice, tel.:
485 253 111, www.khslbc.cz

NÁ· SPECIÁLNÍ TIP
TURISTICK¯ SLEVOV¯ PAS:
V‰em náv‰tûvníkÛm i obyvatelÛm
Liberce doporuãujeme turistick˘
slevov˘ pas 2004.
Jde o kníÏku obsahující slevové
kupóny do mnoha kulturních
a sportovních zafiízení ve mûstû.
Pas je pfienosn˘ a slevy v nûm uve-
dené lze jednorázovû ãerpat aÏ do
konce roku 2004. 
Prodejní cena je 60 Kã. 

Informace o jednotliv˘ch slevách
nabízí stránky www.infolbc.cz ne-
bo obdrÏíte v MIC.

Jsou prázdniny a ãas dovolen˘ch
aproto vám nabízíme základní pfie-
hled libereck˘ch atraktivit spolu
s kontakty, cenami vstupného
a otevírací dobou, aby vám, va‰im
pfiátelÛm, znám˘m, ãi pfiíbuzn˘m
byly inspirací pro vyuÏití volného
ãasu.
❑Zoologická zahrada, Masaryko-
va 1347, Liberec 1, tel.: 482 710 617
Vstupné: 35 Kã (dûti 3-15 let),40
Kã (studenti, dÛchodci nad 70 let),
60 Kã (dospûlí) .  Otevfieno:
IV.–X.: po-ne: 8–18 hod., XI.-III.:
po–ne: 8–17 hod.

❑ Botanická zahrada, PurkyÀo-
va 1, Liberec 1, tel.: 485 252 811
Vstupné: 25 Kã (dûti, studenti), 10
Kã (dÛchodci nad 70 let), 50 Kã
(dospûlí). Otevfieno: letní ãas: po-
ne: 8–18 hod., zimní ãas: po–ne:
8–16 hod.

❑ Centrum Babylon (Aquapark,
Lunapark, Bowling, Laser game,
restaurace), Nitranská 1, Liberec 3,
tel.: 485 251 311. V celém kom-
plexu Centra Babylon se nachází
mnoÏství atraktivit s rÛznou oteví-
rací dobou i v˘‰í vstupného. Aktu-
ální informace obdrÏíte na v˘‰e
uveden˘ch kontaktech nebo
v Mûstském informaãním centru
Liberec, tel: 485 101 709

❑ Radnice, nám. Dr. E. Bene‰e 1,
Liberec 1, tel.: 485 243 111. Pro-
hlídky radnice zaji‰Èuje Mûstské in-
formaãní centrum Liberec, tel.: 485
101 709, e-mail: mic@infolbc.cz,

LETNÍ LIBERECKÉ POZVÁNKY
❑ Je‰tûd – kabinová lanová dráha
na vrchol Je‰tûdu, Horní Hanychov,
460 08 Liberec 8, tel.: 482 771 008
Jízdné: jednotlivé 50 Kã, zpáteãní
80 Kã (dûti 5–10 let mají slevu
50%) Provoz: 8.00/9.00/9.30/10.00/
10.30/11.00/11.30/12,00/13.00/
13.30/14.00/14.30/15.00/15.30/
16.00/17.00/18.00 (19.00 - jen v létû)
Jízdní fiád platí celoroãnû – pro
v‰echny dny v t˘dnu. V˘jimkou je
pondûlí, kdy jede první spoj v 8.00
a poté aÏ od 14.00 hod. Odjezdy
kabin jsou z obou stanic souãasné.

❑ Je‰tûd – sedaãková lanová drá-
ha na âern˘ vrch, tel.: 482 777 362
Jízdné: (dospûlí) jednotlivé 40 Kã,
zpáteãní 60 Kã, 10 jízd 300 Kã, (dû-
ti do 150 cm, dÛchodci nad 60 let)
jednotlivé 25 Kã, zpáteãní 35 Kã,
10 jízd 200Kã (skupiny nad 10
osob) jednotlivé 20 Kã, zpáteãní 30
Kã, 10 jízd 180 Kã (celoletní) 700
Kã Provoz: 1. 6.–31. 8.: po-ne:
9.15/9.45/10.15/10.45/11.15/11.4
5/12.15/12.45/13.15/13.45/14.15/
14.45/15.15/15.45/16.15/16.45/1
7.15/17.45 1. 9. -31. 9.: pá-po:
9.15/9.45/10.15/10.45/11.15/11.4
5/12.15/12.45/13.15/13.45/14.15/
14.45/15.15/15.45/16.15/16.45/1
7.15/17.45 

❑ Severoãeské muzeum, Masa-
rykova 11, Liberec 1, tel.: 485 246
111. Vstupné: 20 Kã (dûti, studen-
ti), 20 Kã (dÛchodci), 40 Kã (do-
spûlí). Otevfieno: út–ne: 9–17 hod. 

❑ Oblastní galerie, U Tiskárny 1,

Liberec 1, tel.: 485 106 325. 
Vstupné: 10 Kã (dûti, studenti), 10
Kã (dÛchodci), 30 Kã (dospûlí).
Otevfieno: út–ne: 10–18 hod. 

❑ Dûtsk˘ koutek, Lidové sady
425/1, Liberec 1, tel.: 485 106 701
Vstupné: 25 Kã dûti, 15 Kã (do-
spûlí). Otevfieno: V-IX: po–ne:
10–18 hod. (pouze v pfiípadû pfiíz-
nivého poãasí)

❑ Lidové sady – vyhlídková vûÏ,
Lidové sady 425/1, Liberec 1, tel.:
482 710 649. Vstupné: 5 Kã (dûti,
studenti, dÛchodci), 10 Kã (dospû-
lí). Otevfieno: po–ne: 10–17 hod.

❑ Aeroklub Liberec – vyhlídko-
vé lety (leti‰tû), Osta‰ovská 307,
Liberec, tel.: 485 106 446

❑ Lezeck˘ trenaÏer Jakub,
sportovní areál Svojsíkova ul., tel.:
485 244 934. Otevfieno pro ve-
fiejnost: V.,VI.,IX.: po–pá: 16–20
hod., so: 10–20 hod., ne: 13–19
hod. VII.-VIII.: po–so: 10–20 hod.,
ne: 13–20 hod.

❑ Plaveck˘ bazén, TrÏní nám.
1338, Liberec, tel.: 485 103 010
Vstupné: mnoho cenov˘ch kate-
gorií, z dÛvodu místa neuvádíme,
informace viz kontakt. Otevfieno:
po–pá: 10–21.45 hod., so: 9–20.45
hod., ne: 9–18.45 hod. 

❑ Aquapark (Centrum Babylon),
Nitranská 1, Liberec, tel.: 485 251
202 Vstupné: mnoho cenov˘ch
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Lov. Tímto slovem bychom chtû-
li charakterizovat ãtenáfiÛm na‰i
práci pfii zaji‰Èování kandidátÛ do
pravidelné rubriky „Moje hobby“.
Hledáme je na v‰ech moÏn˘ch pra-
covi‰tích magistrátu a na jednoho,
kterého máme paradoxnû „u no-
su“, pracuje tedy na oddûlení tis-
kovém a vnûj‰ích vztahÛ, bychom
málem zapomnûli… Kdyby. Kdy-
by nebylo Libereckého jarmarku,
zÛstalo by utajeno, Ïe ná‰ úlovek,
Ing. Veronika Vanerová, tanãí
a zpívá v souboru Jizera. V nûm ví-
ce jak pÛl roku uplatÀuje doved-
nosti získané v dívãích letech, pro-
toÏe balet, gymnastika, pozdûji
moderní i standardní tance, se sta-
ly opravdu vynikající prÛpravou
nejen pro Jizeru, ale i pro její cel˘
Ïivot, kter˘, jak ona sama fiíká, ne-
chce rozhodnû proleno‰it na po-
hovce u televize. Po v˘ãtu jejích
dal‰ích aktivit je zfiejmé, Ïe Vero-
nika nezná slovo nuda. 

Magistrát mûsta Liberec za-
mûstnal Veroniku jako koordiná-
torku vnûj‰ích a zahraniãních vzta-
hÛ. Jak uÏ je tedy zfiejmé, se zna-
lostí matefiského jazyka by si ne-
vystaãila. Hovofií anglicky a zdo-

konaluje se v nûmãinû. Pokraãuje
ve studiu a velkou devizou se pro
ni staly v minulosti uskuteãnûné
pobyty v Anglii, kde se „zastavila“
na tfii ãtvrtû roku. Amerikou, kte-
rou poznávala ‰est mûsícÛ, si spl-
nila svÛj teenagerovsk˘ sen. „Rá-
da cestuji, baví mne poznávat lidi
i odli‰nou kulturu zemí, rozhodnû
se nejezdím jen tak válet k mofii,“
fiíká s rozhodností sobû vlastní Ve-
ronika a pfiiznává, Ïe je toho moc,
co ji Ïivot nabízí, a co ona i po vzo-

Vysoká funkce
v UNIMA

Veronika Vanerová v kroji druhá zleva

¤editel Naivního divadla v Li-
berci Stanislav Doubrava byl po-
ãátkem ãervna zvolen viceprezi-
dentem Mezinárodní divadelní or-
ganizace UNIMA, jejíÏ kongres se
konal v chorvatské Rijece. Kromû
této funkce bude Stanislav Doub-
rava nadále pÛsobit ve funkci pfied-
sedy Komise pro mezinárodní fes-
tivaly. Jeho zvolení je úspûchem
pro Naivní divadlo Liberec, ale
i pro obor loutkového divadla
v âeské republice, coÏ mu v bla-
hopfiejném dopise vyjádfiila i ná-
mûstkynû primátora Dagmar Hel-
‰usová. (dv)

ru sv˘ch rodiãÛ, tak ráda poznává.
„Já jsem snad nikdy nespala v ho-
telu,“ pfiibliÏuje svou lásku k tu-
ristice acyklistice, knimÏ se oprav-
du spí‰e neÏ hotel hodí její oblíbe-
né stanování. Foto, které jsme
k Veronice pfiifiadili (viz v˘‰e) pat-
fií k souboru Jizera, ov‰em to dal‰í,
které jí odhaluje v kleãe u záhon-
ku vykvetl˘ch rÛÏí, nám odmítla
vûnovat s tím, Ïe uÏ by jí sotva kdo
uvûfiil, Ïe stihá chodit vãas a pravi-
delnû do práce. (sa‰)

Z redakãní po‰ty

Tfietí roãník Festivalu romské kul-
tury letos pofiádalo Obãanské sdru-
Ïení Du‰ana Kotlára a konalo se v li-
bereckém Babylonu a v Hejnicích.
Takov˘ festival má b˘t svátkem pro
v‰echny milovníky romské kultury,
nejen z fiad RomÛ, má b˘t posilou v
pedagogickém pÛsobení. Ukázat
romskou hudebnost v celé ‰ífii. Sa-
mozfiejmû jedna ãást by mûla b˘t vû-
nována folkloru, tradiãní hudbû, ko-
fienÛm romské kultury. Mohu s klid-
n˘m svûdomím konstatovat, Ïe nejen
v hledi‰ti, na pódiu, ale i v zákulisí le-
tos panovala vynikající a nepopsatel-
ná atmosféra. Pfies zvy‰ující se poãet
FestivalÛ romské kultury byl tento
snad nejlep‰í ukázkou toho, co je nej-
lep‰ího z romské kultury Liberecké-
ho kraje. Bylo to krásné setkání
protkané krásn˘mi melodiemi, lidmi
na jevi‰ti i v publiku. V‰echny usku-
teãnûné roãníky festivalu si drÏí vy-
sokou úroveÀ. Co dodat? Pfieji, aby
festival vydrÏel, protoÏe nad poloÏe-
n˘mi kofieny se pne uÏ docela rozlo-
Ïit˘ strom s mnoha vûtvemi. Takové
pofiady nám dûlají ãest. Je to o to cen-
nûj‰í, neboÈ se nám jich moc nedo-
stává. Bc. Pavel Vesel˘, Liberec 

Veronika, co pfied nudou uniká
Moje hobby

Komise pro národnostní men‰i-
ny pfii Radû mûsta Liberec se sna-
Ïí navázat kontakty a spolupráci
se v‰emi men‰inami Ïijícími v na-
‰em mûstû. Velmi slibnû se roz-
víjejí kontakty se zástupci ukra-
jinské men‰iny. Pfies osobní kon-
takty ãlenÛ komise i pfiíslu‰ného
odboru Magistrátu mûsta Liberec
byly jiÏ pfied nûkolika lety navá-
zány kontakty s otcem Mgr. Iva-
nem Semotjukem, faráfiem círk-
ve fieckokatolické, kter˘ v rámci
své ãinnosti pÛsobí pfiedev‰ím
v této men‰inû. V˘znamnû pro ni
i ostatní potfiebné spoluobãany se
snaÏí vytvofiit v Liberci centrum
kulturní, duchovní i sociální po-
moci. 

Na základû dobr˘ch vzájem-
n˘ch vztahÛ byli zástupci magis-
trátu i komise pozváni na boho-
sluÏbu do kostela Panny Marie
„U obrázku“, která se konala 20.
6. 2004. M‰i slouÏenou ve v˘-
chodním ritu, která byla vysílána
v pfiímém pfienosu âeského roz-
hlasu, pfiedsedal otec biskup La-
dislav Huãko, apo‰tolsk˘ exarcha
fieckokatolické církve v âeské
republice. Spolu s ním konceleb-
rovali otec Ivan Semotjuk, admi-
nistrátor fieckokatolické farnosti

ÎIJÍ TADY S NÁMI
v Liberci a otec Bernard ·paãek,
dûkan z Jablonného v Podje‰tûdí.
Obfiad zpûvem provázel pûveck˘
sbor z Berlína. Kostel byl pln˘
vãetnû zahraniãních hostÛ. Pro
v‰echny pfiítomné to byla v˘ji-
meãná událost. Hlubok˘ duchov-
ní záÏitek byl umocnûn i krásn˘m
prostfiedím opraveného secesní-
ho kostelíka, stojícího nad Liber-
cem na pokraji jizerskohorsk˘ch
lesÛ na staré poutní cestû do Hej-
nic. Po m‰i byli úãastníci pozvá-
ni ke spoleãnému obûdu, pfii kte-

rém mûli moÏnost si je‰tû jednou
vyslechnout prÛbûh obfiadu z roz-
hlasové nahrávky. Pro nás, po-
zvané hosty, bylo toto setkání vel-
k˘m obohacením. Znaãn˘ v˘-
znam pro nás mûly i ãetné nefor-
mální rozhovory a pfiedev‰ím
utvrzení v tom, Ïe je nutná dal‰í
úzká spolupráce a pomoc v‰em,
ktefií se snaÏí o zlep‰ení vzájem-
n˘ch vztahÛ ve mûstû.

PhDr. Václava Vokounová,
pfiedsedkynû komise pro národ-
nostní men‰iny

Vysocí  úfiedníci  Evropské
unie se nedávno se‰li u jedno-
ho stolu se zástupci liberec-
k˘ch RomÛ, aby spoleãnû dis-
kutoval i  na téma Evr opská
unie a volby do Evropského
parlamentu. Úfiedníci vysvût-
lovali, jak Evropsk˘ parlament
funguje, a Ïe je dÛleÏité volit
do nûj své zástupce. 

Vyslechli postoje a názory
RomÛ na Evropskou unii a také
starosti romsk˘ch organizací,
které trápí nepfiesné nastavení
pravidel a nedostatek jasn˘ch
informací, jak financovat své

programy ze strukturálních fon-
dÛ unie. Stává se, Ïe organiza-
ce jsou odkázány pfiímo na unii,
namísto poskytnutí jasn˘ch in-
formací, jak dosáhnout na fi-
nanãní prostfiedky. Liberecké
romské sdruÏení tyto problémy
nemá, úfiady s ním komunikují
velmi vstfiícnû, proto jiÏ nabíd-
lo spolupráci i ostatním nezis-
kov˘m organizacím.

Úfiedníc i  se  také  za j ímal i
o stav migrace libereck˘ch Ro-
mÛ do zahraniãí. K tomu se jim
dostalo odpovûdi, Ïe do zahra-
niãí z Liberecka odchází jen

velmi mal˘ zlomek romsk˘ch
spoluobãanÛ. Motivem odcho-
dÛ tûchto RomÛ stále zÛstává
fakt, Ïe pokud v zahraniãí Rom
nedostane práci, je to proto, Ïe
práci neumí, nikoliv z dÛvodu
pfiíslu‰nosti k etniku. 

N á v ‰ t û v a  ú fi e d n í k Û  E U
v Romském komunitním cent-
ru byla souãástí desetidenní
cesty po âeské republice, kte-
rou v˘prava, sloÏená z âechÛ,
DánÛ, BelgiãanÛ, Nûmce, Bri-
ta, Francouze a Itala, podnikla.

Miroslav Kotlár,
koordinátor pro RKC

Vysocí úfiedníci Evropské unie diskutovali v Romském komunitním centru
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Úãel akce: Propagace speleologie a ochrany krasu v fiadách laické vefiej-
nost;. zviditelnûní âSS jako celku; pfiípadnû získání nov˘ch ãlenÛ, pod-
chycení neorganizovan˘ch zájemcÛ o podzemí
Místo konání: Pansk˘ lom
Pofiadatel: Základní organizace âeské speleologické spoleãnosti v Liberci

Program akce: 7. 8. 2004
13.30 h – zahájení akce
14.00 h – ukázky lezení jeskyÀáfiÛ na Velkém traverzu
14.30 h – zahájení provozu na stfiedním a malém traverzu
14.30 h – otevfiení Hanychovské jeskynû
15.30 h – ukázka speleozáchrany
17.30 h – ukonãení akce

Speleologick˘ den u Hanychovské jeskynû

STATUTÁRNÍ MùSTO LIBEREC
vyhla‰uje V. kolo na poskytnutí dotací v roce 2004
ze Sportovního fondu Statutárního mûsta Liberec

Îadatelem o dotaci ze sportovního fondu mÛÏe b˘t fyzická i právnic-
ká osoba, nestátní organizace, spolek, sdruÏení nebo nadace. 

Dotace V. kola je zamûfiena na vefiejné jednorázové, náborové a pro-
pagaãní akce s termínem konání od 1.prosince 2004 do 31. kvûtna 2005
s uzávûrkou 31. srpna 2004. Pfiíspûvek mÛÏe b˘t pouÏit pfieváÏnû na:

❖ propagaci 
❖ pronájem sportovi‰È a tûlocviãen
❖ nákup sportovního HIM a DHIM 
Formuláfie Ïádostí vãetnû základních pravidel budou k dispozici v In-

formaãním centru radnice, na oddûlení kultury a sportu nebo na webo-
v˘ch stránkách (www.liberec.cz).

Vyplnûné Ïádosti budou pfiijímány kaÏd˘ pracovní den od 1. ãervna
2004 do úter˘ 31. srpna 2004 do 16 hod. pouze na oddûlení kultury a spor-
tu, Magistrátu mûsta Liberec (budova radnice, 1. patro, dvefie ã. 109b).

Podrobnûj‰í informace na tel.: 485 243 385 (p. Kopeck˘)

Místo konání: Pansk˘ lom
Pofiadatel: Základní organizace âeského svazu ochráncÛ pfiíroda pfii
správû CHKO Jizerské hory

27. 8. 2004 – 21.00 hod - Zahájení akce
28. 8. 2004 – 01.00 hod - Pfiedpokládané ukonãení akce 

Program – ukázky z v˘zkumu netop˘rÛ (odchyt, ukázky detektorování
hlasÛ, mûfiení a váÏení netop˘rÛ…) - fiada pfiedná‰ek s promítáním dia-
pozitívÛ, pou‰tûním hlasÛ netop˘rÛ a odborn˘m v˘kladem, objasnûní se
zpÛsoby a dÛvody ochrany netop˘rÛ

Evropská noc pro netop˘ry

nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59 Liberec 1
telefon: 485 101 709, fax: 485 243 589

e-mail: mic@infolbc.cz, http://www.infolbc.cz
PO – PÁ: 8.30–18 hod SO: 9.30–12.30 hod

P¤IPOMÍNÁME:
MùSTSKÉ INFORMAâNÍ CENTRUM SÍDLÍ P¤ÍMO

V BUDOVù RADNICE, KANCELÁ¤ â. 2 V LEVÉ CHOD-
Bù ZA HLAVNÍM VCHODEM

SOUTùÎ O TURISTICKÉ SLEVOVÉ PASY 2004:
Neváhejte a zúãastnûte se soutûÏe o turistické slevové pasy pro
rok 2004! KaÏd˘ mûsíc vám poloÏíme otázku, která se vzta-
huje k objektu, kter˘ poskytl slevu do tohoto pasu. K posled-
nímu dni v mûsíci budou z do‰l˘ch správn˘ch odpovûdí vylo-
sováni 3 v˘herci, ktefií obdrÏí vÏdy po jednom pasu. SoutûÏ 
trvá od dubna do srpna 2004 a probíhá ve Zpravodaji a na strán-
kách MIC: www.infolbc.cz.

Otázka na ãervenec:
Ve kterém zafiízení si mÛÏete vychutnat divoké vlny „dravé
fieky“?

Otázka na srpen:
Kter˘ prvek zdobil vrchol hlavní vûÏe radnice po dokonãení
stavby roku 1893?
Své odpovûdi zasílejte na v˘‰e uvedenou adresu, e-mail, popfi.
fax ve tvaru: SoutûÏ+správná odpovûì, jméno, pfiíjmení a úpl-
ná adresa.

Správná odpovûì na ãervnovou otázku: Liberecké leti‰tû bylo
slavnostnû zprovoznûno dne 23. 4. 1934 – tento rok uplynulo
jiÏ 70 let od této události.
Vylosovaní v˘herci: Vûra Kerdová, Máchova 1417, Teplice,
Kamila Lakatová, Mal˘ Koloredov 811, Fr˘dek-Místek, Pa-
vel ·típek, Hvûzdná 487/13, Liberec.

POZVÁNKA NA AKCI:
Po dobu letních prázdnin divadla nehrají. Milovníci kultury si
v‰ak pfiesto mohou vychutnat divadelní Ïánr na tzv. „Letním
setkávání s divadlem“, coÏ jsou pravidelná sobotní pfiedstave-
ní na nám. Dr. E. Bene‰e, na která je vstup voln˘.

Ve dnech 11.–12. 9. 2004 pfiijmûte na‰e pozvání k náv‰tûvû v˘-
znamn˘ch libereck˘ch institucí a památek, které budou v rám-
ci projektu „Dny evropského dûdictví“ zpfiístupnûny bezplat-
nû v‰em zájemcÛm. Seznam objektÛ obdrÏíte v MIC.

UPOZORNùNÍ:
Liberec vyhrál kandidaturu na pofiádání Mistrovství svûta
v klasickém lyÏování 2009! BliÏ‰í informace (nálepky, od-
znaky, letáky, pravítka atd.) obdrÏíte v MIC. ZároveÀ doporu-
ãujeme náv‰tûvu oficiální webové prezentace zmiÀovaného
‰ampionátu www.liberec2009.com, kde najdete detailní infor-
mace, aktuality, fotografie, komentáfie, novinky a zajímavosti.

V letních mûsících mají nûkterá liberecká zafiízení zmûnûnou
otevírací dobu. Aktuální informace najdete na stránkách
www.infolbc.cz nebo obdrÏíte zdarma v MIC.

Zveme vás na prohlídky interiérÛ radnice v doprovodu prÛ-
vodcÛ. Prohlídky probíhají v ãervenci a srpnu v pondûlí–pá-
tek: 9–16 hod., v sobotu: 10–12 hod. (v kaÏdou celou hodinu)
a jsou ãlenûny do nûkolika okruhÛ (pozor novinka: od ãerven-
ce je o sobotách zpfiístupnûna také radniãní vûÏ!!!). BliÏ‰í in-
formace poskytuje MIC na tel.: 485 101 709 nebo internetové
stránky: www.infolbc.cz.

Pfiíjemné strávení letních mûsícÛ pfieje a na va‰i náv‰tûvu se
tû‰í kolektiv pracovníkÛ MIC Liberec

MùSTSKÉ INFORMAâNÍ CENTRUM

âtvrté Mistrovství Evropy psovodÛ sluÏebních psÛ celních správ ve
vyhledávání drog se uskuteãní v libereckém regionu ve dnech 6.–9. zá-
fií 2004. U pfiíleÏitosti konání této v˘znamné sportovní akce pfiipravili
pofiadatelé na 9. záfií „Prezentaãní program s protidrogovou tématikou
pro základní a stfiední ‰koly“. Cílem programu je seznámit Ïáky ‰kol
s drogovou problematikou, bojem proti obchodu s drogami a prostfied-
ky, které k tomu pracovníci celních správ pouÏívají. Toto doplní je‰tû
ukázky z v˘cviku psÛ specializovan˘ch na vyhledávání drog, ukázky
z v˘cviku zásahové jednotky pro boj s organizovan˘m zloãinem a in-
formace o Mezinárodní úmluvû na ochranu ohroÏen˘ch zvífiat a rostlin.
První ãást programu se koná v libereckém Domû kultury od 8.30 do 10
hodin (pozn. maximální moÏná kapacita 800 osob je díky velkému zá-
jmu základních ‰kol v tuto chvíli jiÏ stoprocentnû naplnûna).

Na námûstí Dr. E. Bene‰e pak od 10.30 hodin probûhne druhá ãást pro-
gramu, která je urãená pro ‰irokou vefiejnost. Zde pracovníci Celní sprá-
vy âR seznámí s historií celní správy, její souãasnou ãinností, pfiedve-
dou ukázky speciálních technik a vyhlásí v˘sledky mistrovství. Tuto ãást
programu doplní vystoupení maÏoretek a Hudby hradní stráÏe.

Michal Klouãek, oddûlení prevence a sociálních vûcí

Prezentaãní program pro ‰koly
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Den otevfien˘ch dvefií primátora 
se koná 21. srpna 2004 od 9.00 do 12.00 hodin 

v kanceláfii primátora.

UpozorÀujeme obãany, Ïe z dÛvodu velkého zájmu
vefiejnosti o náv‰tûvu u primátora, je nutné se pfiedem
objednat na sekretariátu primátora, tel.: 485 243 102

25. 8. 2004

Provozní doba lékáren:
pondûlí – pátek 19–23 hodin
sobota 13–23 hodin
nedûle, svátky 8–23 hodin

Pohotovostní sluÏby lékáren

19.–22. 7. Aqua
PraÏská 15/36
tel.: 485 104 040
23.–25. 7. Je‰tûd
Soukenné nám. 586 (TESCO)
tel.: 485 111 182
26.–29. 7. U Muzea
Masarykova 9
tel.: 485 105 593
30. 7.–1. 8. Klá‰ter
Klá‰terní 117/2
tel.: 482 710 540
2.–5. 8. U Radnice
Fr˘dlantská 244/1
tel.: 482 712 481
6.–8. 8. Na Starém Mûstû
Vzdu‰ná 1373 
tel.: 485 100 605
9.–12. 8. Bohemia

Jablonecká 14
tel.: 485 113 484
13.–15. 8. U Raka
Moskevská 33/29
tel.: 485 109 606
16.–22. 8. U Orla
Soukenné nám. 4
tel.: 485 104 527
23.–29. 8. Jizerská
Husova 427/15
tel.: 485 108 351
30. 8.–2. 9. Je‰tûd
Soukenné nám. 586 (TESCO)
tel.: 485 111 182
Lékárna u Kauflandu
Po-So: 7–20 h
Nedûle: 8–20h
Svátky: 8–20 h
tel. : 482 772 755

Najdu svého pána?
Seznam zvífiat v mûstském útulku

v RÛÏodole I,
Osta‰ovská 570, Liberec 11,

tel.: 485 106 412
tel./zázn.: 485 106 356, 602 774 104

ã. ú. vefiejné sbírky:
78-6132930207/0100

pes, kfiíÏenec pudla, 7 let
pes, kfiíÏenec stfiední, ãern˘, 10 let
pes, nûmeck˘ ovãák, ãern˘ se zna-
ky, 10 let
pes, kfiíÏenec stfiední, ãern˘ s hnûd˘-
mi znaky, del‰í srst, 2 roky
fena, nûmeck˘ ohafi, 8 let
pes, kfiíÏenec stfiední, dlouhosrst˘,
ãern˘ s pálením, 10 let
pes, kfiíÏenec nûmeckého ovãáka, vl-
ko‰ed˘, 10 rok
pes, dalmatin, 6 let
pes, nûmeck˘ ovãák, tmav˘, 8 let
pes, kfiíÏenec jezevãíka, dlouho-
srst˘, rezav˘, 7 let
pes, nûmeck˘ ovãák, ãern˘ se svût-
l˘m pálením, 10 let
pes, kfiíÏenec stfiední, ãern˘ s pále-
ním, 5 let
pes, dobrman, ãern˘ s pálením, 4 roky
pes, kfiíÏenec ‰i-tzu, ãernobíl˘, 4 roky
fena, kfiíÏenec pinãe, rezavá, 1 rok

fena, kfiíÏenec jezevãíka, ãerná, krát-
kosrstá, 1 rok
fena, kfiíÏenec mal˘, ãerná s pále-
ním, del‰í srst, 2 mûsíce
pes, nûmeck˘ ovãák, ãern˘ s pále-
ním, 10 let
fena, kfiíÏenec stfiední, rezavá, 4 mûsíce
pes, kfiíÏenec stfiední, rezav˘, bílá
náprsenka, 4 mûsíce
pes, kfiíÏenec stfiední, bíl˘, dlouho-
srst˘, 5 mûsícÛ
pes, kfiíÏenec staforda, ãern˘, bílá
náprsenka, 1 rok
pes, kfiíÏenec stfiedního kníraãe, ‰e-
d˘, 5 mûsícÛ
Dospûlé koãky: 3x mourovaná, 2x
ãerná, mourovanobílá 
Dospûlí kocoufii: 2x ãern˘, mouro-
vanobíl˘
KoÈátka: mourovaná, ãerná, ãerno-
bílá (kocoufii i koãiãky)
Aktualizovan˘ seznam zvífiat na-
jdete na www.liberec.cz

V souãasné dobû se populace pfiestává pohybovat, jen málokdo dnes dû-
lá tûlesnû nároãnou práci. Voln˘ ãas dospûl˘ch i dûtí ovládají televize, vi-
deo, ãi poãítaãové hry, pfiepravujeme se osobními auty a pfiirozen˘ pohyb
pfiestává b˘t souãástí na‰eho Ïivota.

Z tohoto dÛvodu organizuje Ministerstvo zdravotnictví âR a Státní zdra-
votní ústav v Praze (SZU) kampaÀ zamûfienou na pohybovou aktivitu ‰i-
roké vefiejnosti. Organizuje soutûÏ o krásné ceny a vût‰í radost ze Ïivota
a o zdraví „Vyzvi srdce k pohybu“, která má podtitul „Vyhraj nad leností
– vyhraje‰ zdraví“. (Ceny: horská kola, rekreaãní pobyty, aktivní proÏit-
kové víkendy, dárkové poukázky na sportovní obleãení a potfieby aj.) Pro-
jekt naplÀuje program zdraví 21. Slosování úãastníkÛ v fiíjnu 2003

Podmínky úãasti v soutûÏi 2003:
Úãastnit se mÛÏe kaÏd˘ obãan star‰í 18 let KaÏd˘ úãastník musí do

svého denního reÏimu zafiazovat libovoln˘ druh pohybové aktivity - její
charakter a dobu musí zaznamenávat do zvlá‰tního v˘kazu. Tento v˘kaz
musí vést nejménû po dobu 1 ze tfií mûsícÛ /ãervenec, srpen, záfií/ Mi-
nimální limit pohybové aktivity odpovídá 1,5–2hodinám pohybu t˘dnû
Splnûní limitu opravÀuje k zaslání pfiihlá‰ky ke slosování. Pfiihlá‰ku s
fiádnû vyplnûn˘m v˘kazem musí zaslat úãastník do 30. záfií 2004 na po‰-
tovní SZU nebo e-mailovou adresu: komarek@szu.cz. Pfiihlá‰ka musí b˘t
podepsána úãastníkem a alespoÀ jedním svûdkem. SoutûÏ je urãena
osobám, jimÏ zdravotní stav umoÏÀuje pravideln˘ pohyb. O své úãasti se
poraìte pfiedem se sv˘m praktick˘m lékafiem Pocítí-li úãastník pfii po-
hybu jakoukoliv bolest ãi obtíÏ, mûl by okamÏitû aktivity zanechat. 

Podrobnosti o soutûÏi jsou na www.szu.cz, na letácích, které jsou distri-
buovány Zdravotním ústavem do sportovních center, ‰kol, podnikÛ nebo
pfiímo do po‰tovních schránek obyvatel Libereckého kraje. Popfiípadû jsou
k dostání na Zdravotním ústavu v Liberci. (dv)

Rady a kontakty

Obãanské sdruÏení Komplexní péãe o Ïenu (KPÎ) pfiipravilo ve spolu-
práci s Krajskou nemocnicí Liberec, Statutárním mûstem Liberec a Studi-
em orientálního tance Mariam netradiãní pohybovou aktivitu pro nastáva-
jící maminky - bfii‰ní tance pro tûhotné. Tento zpÛsob aktivity zaÏívá v po-
sledních nûkolika letech mezi Ïenami bez rozdílu vûku obrovsk˘ boom. Ori-
entální tanec znali jiÏ ve starém Egyptû a uÏ tehdy byl urãen tûhotn˘m Ïe-
nám. PÛvodnû jej tanãily Ïeny pro Ïeny, pozdûji se dostal i do chrámÛ jako
tanec posvátn˘. 

Jaké jsou jeho úãinky na lidsk˘ organismus? Jak jsme se dozvûdûli, pozi-
tivním smûrem ovlivÀuje potíÏe, jak˘mi jsou deprese, úzkost, nízké sebe-
vûdomí. Bfii‰ním tancem, kter̆  nezatûÏuje klouby, se uvolÀují blokády, na-
pûtí a kfieãe svalstva. Tím, Ïe procviãuje pfiíslu‰né svalové skupiny, pfiispí-
vá k léãbû neplodnosti. Tato orientální aktivita upravuje zároveÀ menstru-
aãní cyklus a zmírÀuje klimakterické potíÏe a v neposlední fiadû zkvalitÀu-
je sexuální Ïivot. Bfii‰ní tance mají blahodárn˘ vliv na kardiovaskulární
systém a jsou vynikající pohybovou aktivitou pro tûhotné Ïeny a ideální pfií-
pravou na samotn˘ porod. Mnohé z jeho prvkÛ se s velk˘m úspûchem vy-
uÏívají v prÛbûhu první doby porodní (otevírací). Proto se mu také pÛvod-
nû fiíkalo tanec rodiãek. „Je na‰ím cílem, aby se nastávající maminky cítily v
dobû gravidity klidnû a vyrovnanû, aby byly v psychické i fyzické kondici. Jed-
notlivé taneãní prvky jsou provádûny tak, Ïe je dobfie zvládají Ïeny v rÛzném
stupni gravidity,“ vysvûtlila Jana Vacková, prezidentka sdruÏení Komplexní
péãe o Ïenu, která zároveÀ uvádí, Ïe taneãní hodiny vede nejen lektorka ori-
entálních tancÛ, ale pfiítomna je i porodní asistentka. V Liberci se tanãí kaÏ-
dou stfiedu od 16.30 do 17.30 hodin v pfiízemí tûlocviãny budovy LDN (vchod
z Jablonecké ulice) a vhodn˘ je pohodln˘ odûv (triko a dlouhá suknû). Jed-
na hodina stojí 90 Kã. BliÏ‰í informace o této aktivitû vám poskytne Jana
Vacková na telefonním ãísle 602 172 586. (sa‰)

Zpravodaj je ti‰tûn na recyklovaném papífie

Distribuci Zpravodaje
liberecké radnice do kaÏdé rodiny v Liberci zaji‰Èuje od 1. ledna 2002
âESKÁ PO·TA, s. p., nám. Dr. E. Bene‰e 559/28. Pokud do 20. dne
v mûsíci Zpravodaj neobdrÏíte do své schránky, obracejte se prosím
pfiímo na  âeskou po‰tu, tel.: 482 411 121. Do vyãerpání zásob je Zpra-
vodaj k dispozici na recepci a v Informaãním centru radnice.

UZÁVùRKA P¤Í·TÍHO âÍSLA


