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aby se nenudiLy
Jak smysluplně využít volný 
čas dětí?

Najít možnosti využití volného 
času dětí bývá složité. A co před-
školáci? Jsou i pro ně nějaké mož-
nosti? Několik tipů přinášíme na 
stranách 4 a 5. Dozvíte se základní 
informace o odpoledních školkách 
i o tvořivých dílnách v Radničním 
sklípku.  strany 4 a 5

kosmonaut
O cestě prvního Evropana 
do vesmíru jsme si povídali 
s Vladimírem remkem.

Poslanec Evropského parla-
mentu si po dlouhé době přijel 
prohlédnout libereckou historic-
kou radnici. S  Libercem ho pojí 
zájem o  kosmické technologie, 
jakými jsou například nanovlákna. 
 strana 9

děkujeme, Zuzano!

Oba VOzíčkáři, Jiří Suchánek 
a René Tauš, hrají za Sportovní klub 
stolního tenisu Liberec.

Pro Jiřího Suchánka byla účast 
v Londýně premiérou na paralym-
piádě. Má však za sebou již několik 
úspěšných utkání na mistrovstvích 
Evropy a světa. Jeho kolega René Tauš 
se může pochlubit zlatou medailí ze 
soutěže družstev z letní paralympiá-
dy 2004 v Athénách.

Účast na  letošních hrách berou 
oba jako velkou zkušenost. Příjemně 

je překvapila vstřícnost dobrovolníků, 
ale i zájem diváků v Londýně, kteří 
dokázali zaplnit velké haly. „Byl jsem 
se podívat ve městě a spontánně nás 
oslovovali lidé na ulici, hned se s námi 
chtěli fotit a zajímali se o to, jakému 
sportu se věnujeme,“ prozradil Jiří 
Suchánek.

„S jinými turnaji, kterých se účast-
níme, se paralympiáda vůbec nedá 
srovnávat. Každému sportovci bych 
přál, aby to zažil také,“ doplnil René 
Tauš.   Více na straně 13.

Přestože Liberec je zasvěcen spíše zimním sportům, bylo jeho jméno skloňováno 
několikrát i v souvislosti s letními olympijskými hrami v Londýně. tam proběhla také 
paralympiáda a do českého reprezentačního týmu se probojovali dva liberečtí stolní 
tenisté.
Jan Král

úsPěch. Nejvyšší mety, jaké může sportovec dosáhnout, je olympijská medaile. Jednu přivezla do Liberce z londýnských 
her Zuzana Hejnová. Potěžkat si ji mohly děti na Základní škole Broumovská i členové vedení města. Více na straně 8.  
 Foto Pavel Chmelík

René Tauš a Jiří Suchánek. Foto Jan Král
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Vážení spoluobčané,
v tomto měsíci si připomínáme již 94. výročí od 

vzniku samostatného Československa, ke kterému 
stále vzhlížíme jako k jakémusi dokonalému stavu 
demokracie a lidské slušnosti.

Je ale pravdou, že ani první republika nebyla bez vad a že se dnes 
mnohdy upínáme spíše k našim představám a idejím než k realitě. Mnohdy 
se zapomíná, že tehdejšímu Československu nebylo dopřáno tolik času 
budovat demokracii jako nyní nám. Když bylo mladému Československu 
dvacet let, bylo porobeno, a principy, na kterých vyrostlo, byly pošlapány.

Naše demokracie dostala na svůj vývoj dvacet tři let. Jsme stále demo-
kracií mladou a potýkáme se s mnoha problémy, které ale nejsou o tolik 
odlišné, než čím si prošly jiné státy nebo čím dosud procházejí. Každý vývoj 
s sebou přináší dobré i špatné. Vnímám sílící nespokojenost občanů České 
republiky, která se týká jednak sociální a ekonomické situace, mnohem 
více ale situace celospolečenské. Když kdysi Václav Havel mluvil o „blbé 
náladě“, mnozí se velmi nahlas ohrazovali. Dnes je více než patrné, že 
prezident Havel měl pravdu, jen v daném okamžiku nebylo zřejmé, jak 
hodně blbé nálady ve společnosti je.

Byla jsem před několika týdny účastna slavnostního otevření secesního 
mostu v Chrastavě – akce, na níž došlo k útoku na prezidenta republiky. 
V tomto okamžiku není podstatné, zda s Václavem Klausem souhlasím, 
či nikoli, podobné násilné útoky proti komukoli je třeba odsoudit. Blbá 
nálada neospravedlňuje sáhnout k násilí a omluvou násilí není, že nebylo 
„fatální“ nebo že bylo učiněno „ve jménu dobra“.

Dvacet tři let po sametové revoluci prochází naše demokracie jakýmsi 
přelomem. Dalo by se říci, že nálada obyvatel republiky se „láme“. Je to 
dobře – jedině právě tento tlak „zespodu“ totiž může změnit to, s čím 
nesouhlasíme. Naše země nikdy neměly tolik času pro demokracii, jako je 
tomu v těchto letech. Nikdy jsme neměli šanci projít si plně tím dobrým, 
co svobodné uspořádání přináší, ani se vyrovnat s tím mnohým špatným 
a zlým, co s sebou také nese.

Následující roky prokáží, zda jsme se dokázali s tímto vývojem vyrovnat, 
zda jsme ustáli všemožné extrémistické pokusy, zda jsme se dokázali 
v nesnadné době zorientovat. Pevně věřím, že změny, které ve společnosti 
započaly, nebudou nakonec promarněny, že se ale také nezvrhnou. A že 
za pár let budeme moci s klidem říci, že naše demokracie dospěla. Nikdy 
přitom ale nezapomínejme na slova Jana Masaryka: „Člověk může věřit 
buď na násilí, nebo na ideu.“   Martina rosenbergová

editorial

Velikonoce v LbC
Mxe.
Jxál

na radnici řádili zloději
bronzová busta skladatele Jaroslava řídkého zmizela 
v době od 3. do 10. října z výklenku chodby historické 
budovy liberecké radnice. zloději si odnesli také bronzové 
srdce kopie Ohňového zvonu, který stojí v přízemí budovy.
Zuzana Minstrová

Pas na výměnu řidičáku nestačí
V minulém vydání Zpravodaje jsme informovali o tom, že k výměně řidičského 
průkazu mohou občané přinést občanský průkaz nebo pas.
správně však je, že k výměně řP (vydaným do 30. 4. 2004 končí platnost 
31. 12. 2013) je potřeba občanský průkaz, cestovní pas nestačí.

kE krádEžíM dOšLO v době 
od 3. do 10. října, policisté 
vyšetřují případ od středy 10. 
října. Busta i srdce zvonu byly 
zhotoveny z  bronzu. Dohro-
mady vznikla městu škoda 
za několik desítek tisíc korun. 
„Bronzová busta vážila 40 kilo-
gramů. Byla našroubovaná na 
čepu. Ten se někomu zřejmě 
podařilo vahou plastiky zlomit. 
Škoda u busty dělá zhruba 50 
tisíc korun. U srdce zvonu lze 
škodu jen odhadovat, protože 
celá kopie Ohňového zvonu 
přišla asi na 80 tisíc,“ uvedl 
vedoucí oddělení správy budov 
magistrátu Jaroslav Anděl.

Z  obavy, že by povedená 
krádež pachatele zlákala k dalšímu 
podobnému činu, nechalo město 
hned ve čtvrtek 11. října sundat také 
bustu spisovatelky Boženy Němcové. 
Ze čtyř plastik tak na chodbě radni-
ce zůstanou zatím jen dvě – krále 
komiků Vlasty Buriana a dalšího slav-
ného libereckého rodáka, hudebního 
skladatele Karla Vacka.

„Bustu Boženy Němcové jsme na 
nějaký čas uschovali v  depozitáři. 
Zbylé dvě plastiky jsou postaveny výš, 
nedá se na ně ze schodiště dosáhnout. 
Proto dosud na svém místě zůstanou,“ 
vysvětlil Jaroslav Anděl s tím, že jde 
už o druhou krádež busty v historii. 
K  první došlo zhruba před 13 lety, 

a  plastika se dosud 
nenašla. „Od doby, 
kdy zmizely turnikety 
u vchodu do budovy, 
se sem courá kdekdo. 
Na záchodech odmon-
továvají lidé zrcadla, 
odšroubovávají žárov-
ky,“ dodal.

Událost vyšetřují 
policisté, pachateli hrozí až 2 roky 
vězení. „Pravidelně kontrolujeme 
sběrny drahých kovů. Je možné, že 
někdo chce bustu zpeněžit tam. Ale 
také se mi zdá jako hodně pravděpo-
dobné, že umělecké dílo někdo sebral 
pro sběratelské účely,“ řekla tisková 
mluvčí krajského ředitelství Policie 
ČR Ludmila Knopová.

Pokud byste někde bustu sklada-
tele Řídkého uviděli nebo narazili na 
jinou stopu, která by vedla k odhalení 
pachatele, volejte linku 158. S důle-
žitým svědectvím mohou přijít i lidé, 
kteří se zrovna v uvedených dnech 
zdržovali na radnici a třeba si všimli 
něčeho podezřelého. 

Každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckou primátorkou Martinou 
Rosenbergovou možnost navštívit ji v její kanceláři.

Pro každého má primátorka přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
aktuální termín je 23. října mezi 14. a 16. hodinou.

V pondělí 22. 10. od 18.00 do 19.30 se uskuteční první večerní setkání 
náměstka primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch

Jiřího Rutkovského s veřejností. Hlavními tématy budou sport
– aktuální stav podpory sportu v Liberci a informace o územním plánu

– aktuální stav zpracování a projednání.
Setkání bude v místnosti č. 10 – pravý boční vchod historické radnice.

oteVřené 
dVeře 

primátorky
a

náměstka

soutěž o pF 2013
vyhrajte zajímavé ceny a vytvořte 

pro Statutární město liberec nejkrás-
nější novoroční přání!

Fantazii se meze nekladou, přivítáme zobrazení některého z libereckých symbolů. 
Přání by mělo obsahovat text: PF 2013

Redakční rada Libereckého zpravodaje z došlých prací vybere tři nejlepší, jejichž 
autoři budou odměněni permanentkami na celou sezonu do Sportovního areálu Ještěd, 
vstupenkami do Bazénu Liberec, do Divadla F. X. Šaldy a podobně.

Nejhezčí péefko bude otištěno v prosincovém Libereckém zpravodaji na titulní 
straně, další dvě uvnitř listu. Vždy bude připojeno jméno autora a škola.

Soutěž je určena pro žáky ZŠ v Liberci. Každý může poslat jeden naskenovaný 
návrh do velikosti A4 na vysoký stupeň rozlišení (ideálně 300 DPI) nejpozději do 19. 
listopadu na e-mail zpravodaj@magistrat.liberec.cz. Zazipované soubory můžete 
posílat přes Úschovnu nebo přes Dropbox. Ke každé práci připojte jméno a kontakt 
na autora, či rodiče, a školu.

Zasláním soutěžních prací autoři, jejich zákonní zástupci a škola souhlasí s užitím 
těchto prací pro propagační a prezentační účely Statutárního města Liberec.

děti!
Vyhrajte hodnotné Vstupenky

U příležitosti Dne stromů 20. října, vyhlašuje město Liberec fotografickou soutěž o ceny. 

Vyberte a VyFoťte podle Vás nejkrásnější liberecký strom
Fotografie posílejte do 20. října  s vaším jménem, kontaktem a krátkým popiskem snímku 

na adresu: anketa@magistrat.liberec.cz. Více info na www.liberec.cz
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slavily stovku
Jejich věk by jim na první 
pohled tipoval málokdo. 
božena Pokorná a irena 
řepková z Liberce oslavily 
sté narozeniny.
Jan Král

b O ž E n a 
POkOrná se 
do Liberce pře-
stěhovala v roce 
1945 z  Prahy. 
Vychovala syna 
a  dvě dcery. 
Jedna z nich si paní Pokornou vzala 
před šesti lety k sobě domů a se svým 
manželem o ni dodnes pečují.

Jezdila jako řidička se sanitkou, 
což bylo ve své době ojedinělé. Dlou-
hověkost prý v rodině nemají a svůj 
úctyhodný věk nemůže přisoudit ani 
sportu. I když pohyb jí nikdy nechy-
běl, starala se hodně o rodinu, každou 
volnou chvíli trávila na  zahradě 
a v mládí se starala i o hospodářství.

irena řepková 
pochází z východ-
ního Slovenska, 
z  Vranova nad 
Topľou, kde také 
potkala svého 

budoucího manžela – vojáka.
Na své mládí a období první repub-

liky ráda vzpomíná. „Krásně se tam 
žilo. Vojáci pořádali divadla a večírky. 
To bylo ještě před druhou světovou 
válkou,“ pokračuje ve vyprávění.

Později manžele osud zavedl 
do Liberce. Irena Řepková vychovala 
tři děti a je hrdou babičkou čtyř vnou-
čat. 

s humorem
zábaVný tELEVizní pořad „Možná 
přijde i  charita“ byl začátkem nové 
kampaně pro Konto BARIÉRY pod 
názvem „Pomáhej (s) humorem“. Od 
října mohou příznivci Konto BARIÉRY 
podpořit koupí stylových špendlíků 
do klopy a svíček s obličejem klauna.
Navrhl je český designér Aleš Najbrt.

Více než 120 tisíc špendlíků a svíček 
je v prodeji na více než 3 000 poboč-
kách České pošty, v 59 hypermarke-
tech Albert, na více než 300 čerpacích 
stanicích Benzina, v síti kaváren Costa 
Coffee, na portálech Mall.cz a Neoluxor, 
stejně jako v kamenných knihkupec-
tvích Neoluxor. Cena špendlíku i svíčky 
je 50 korun. 

označení o1 letos končí
Posledním dnem letošního roku končí platnost vozidel 
přepravujících osobu těžce zdravotně postiženou – označení O1.
Redakce

dělají neobyčejné věci
V prosinci 2012 bude podruhé v obnovené tradici udělena cena 
křEsadLO, která je symbolem vykřesané jiskřičky lidství.
Květa Morávková

dOsaVadní OznačEní O1 
se symbolem invalidního vozíku 
je nutné vyměnit za nový parko-
vací průkaz O7, který se vystavu-
je přímo na jméno konkrétního 
oprávněného držitele a odpo-
vídá doporučenému vzoru podle 
Evropské unie.

Staré označení O1 je možné vy- 
užívat do ukončení jejich platnosti, 
nejpozději však do 31. prosince 2012. 
Do té doby je tedy nutné si zažádat 
o výměnu za průkaz O7.

Pro vystavení nového průkazu je 
nutné předložit platný průkaz ZTP 
nebo ZTP/P, barevnou fotografii drži-

tele průkazu 35 x 45 mm odpovídající 
současné podobě, doklad totožnosti 
a současné označení O1, který vám 
byl vydán.

Žádat o výměnu označení je možné 
na Magistrátu města Liberec, odboru 
sociální péče, oddělení sociálních čin-
ností (budova URAN, tř. 1. Máje 108), 
I. patro, kancelář č. 15. Výměna je na 
počkání a bezplatná. 

cEnu PřEVEzME v rámci slavnost-
ního společenského večera šest dob-
rovolníků Libereckého kraje z  rukou 
významných představitelů města Liber-
ce a Libereckého kraje ve spolupráci se 
zástupci podnikatelské a veřejné sféry.

Těšíme se na zaslané příběhy, které 
jsou každoročně ukázkou bohaté 
občanské angažovanosti našich 

spoluobčanů a příkladů dobré praxe 
dobrovolnických služeb v Liberec-
kém kraji.

Nad slavnostním ceremoniálem, 
který proběhne 12. prosince 2012 od 
18 hodin v Malém divadle v Liberci, 
převzali stejně jako v loňském roce 
záštitu hejtman Libereckého kraje 
a primátorka města Liberec. 
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malebná chalupa 5 + kk
v pertolticích

V krásném prostředí, k trvalému 
bydlení, zemědělskému využití nebo 
k rekreaci.

Pozemek 4 323 m2, potůček, les, 
polosamota. Po rekonstrukci kromě 
fasády. Nová střecha, koupelna, 
kuchyňská linka, zateplené podkroví, 
nové podlahy, nová střešní okna, 
ústřední topení. Internet, kabelová TV, 
alarm. Zastavěná plocha 15x7.5 m2, 
z poloviny podsklepeno.

Cena 1,49 mil. Kč.

volejte 602 383 124.
http://sreality.cz/nahled/prodej/ostatni/
chalupa/pertoltice--/2520359772

městské informační centrum liberec

hledá externí průvodce
po městě a okolí

Požadavky:
- živnostenský list
- průvodcovské zkoušky
- výborná znalost Liberce a okolí
- jazyková vybavenost
(anglický, německý nebo ruský jazyk)

Případné dotazy vám zodpoví 
pracovnice MIC. Tel: 485 101 709
Email: mic@infolbc.cz

hledá

o benátské
O příští benátské noci v Liberci, 
ale hlavně o zkušenostech 
z letošního ročníku přijďte 
besedovat 24. října do 
veseckého areálu.

Anketu o spokojenosti Liberečanů 
s prvním ročníkem festivalu Benát-
ská noc ve Vesci uzavíráme na www.
liberec.cz k 19. říjnu. Její předběžné 
výsledky se mohou zájemci dozvě-
dět již 24. října na besedě ve správní 
budově veseckého areálu.

Od 17.00 budou k dispozici organi-
zátor Benátské noci Pavel Mikez, ředitel 
Sportovního areálu Ještěd Jan Svatoš, 
náměstek primátorky Jiří Rutkovský, 
případně zástupce policie. 

24. 10. v 17.00

Příběh 1. světové války
Den věnovaný památce váleč-

ných veteránů je připomínán 11. lis-
topadu. Máte schovaný například 
rodinný příběh, který se váže k první 
světové válce? Pošlete nám jej na 
adresu Zpravodaje. Vyhodnocený 
příběh bude uveřejněn v prosinco-
vém vydání a na www.liberec.cz. 

otevřená radnice 28. 10.
V neděli 28. 10. se uskuteční Den 

otevřených dveří na radnici od 9 do 
14 hodin. Veřejnosti budou otevřeny 
i kanceláře primátorky, náměstků a 
tajemíka. Pro děti bude připraven 
soutěžní kvíz a také se otevře Rad-
niční sklípek, kde Petra Kurowski 
vystavuje komiksy o Ještědu. Děti 
si mohou namalovat komiks a nale-
pit ho na připravený panel. V  15 
hodin proběhne slavnostní shro-
máždění u pomníku T. G. Masaryka 
u příležitosti vzniku samostatného 
Československa. 

Vzpomínka na 17. listopad
Na Den boje za svobodu a demo-

kracii 17. listopadu bude město 
Liberec pořádat vzpomínkové 
shromáždění u památníku obětem 
komunismu v  Jablonecké ulici, 
na které bude navazovat pietní 
pochod proti zapomínání k památ-
níku obětem napadení na nám. Dr. 
E. Beneše. Začátek akce bude zve-
řejněn na www.liberec.cz. 

Prodej vstupenek
S  novou kulturní sezónou při-

pomínáme možnost zakoupení 
a rezervace vstupenek v Městském 
informačním centru v rámci systému 
Evstupenka.

Kam je možné koupit si vstupen-
ky: Divadlo F. X. Šaldy, Klub Vlak, 
Lidové sady, Dům kultury, Vratisla-
vice 101010, MCU Koloseum, Klub Na 
rampě Jablonec n/N a další.

Městské informační centrum 
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, tel: 485 
101 709, www.infolbc.cz 

krátCe
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dětský dopravní klub
dětské dopravní hřiště Liberec ve spolupráci s Městskou 
policií Liberec připravuje pro školní rok 2012–13 dětský 
dopravní klub.
Radka Kotoučková, DDH Liberec

děti na smeťáku
začátek nového školního roku přinesl dětem z Mateřské 
školy stromovka nepříjemné překvapení. Jejich zahrada 
vypadala v létě jako po výbuchu – plná obrovských hromad 
hlíny a hlubokých jam.
Jana Kubíčková, ředitelka MŠ Stromovka

odpolední školky
Odpolední kroužky pro liberecké děti předškolního věku 
nabízí mateřské školy Motýlek, rolnička a Pastelka.

kLub budE zaMěřEn na bez-
pečné a nebezpečné chování na 
komunikacích. Poučnou formou 
bychom chtěli dětem vštípit povin-
nosti, které jsou nutné pro bezpeč-
ný pohyb a jízdu na kole, kolečkových 
bruslích, lyžích, a to nejen dětí, ale 
nás všech.

Činnost klubu bude rozdělena na 
letní a zimní období, kdy v letních 
a ostatních teplých měsících bychom 
se orientovali na praktickou část 
(jízda, chůze, reakce na DZ a sema-
fory, bezpečné přecházení, jízda za 
ztížených povětrnostních podmínek 
apod.), ke které nám poslouží celé 
dopravní hřiště.

V  zimě bychom v  učebně DDH 
formou hry a zábavy zapojili myšlení 
a orientovali bychom se na zákoni-

tosti (stolní 
hry, práce 
s  interak-
tivní tabulí, 
v ý r o b a 

dopravních značek a další).
Nechceme dětem vštěpovat holé 

zákony, ale formou zábavy je připra-
vit na nebezpečí, které na ně číhá 
na každém kroku. Chtěli bychom je 
také upozornit na nejnebezpečnější 
lokality v okolí jejich škol a bydliště.

Scházet se budeme na DDH 
v Liberci 4x do měsíce, pravděpodob-
ně by se jednalo o pondělky.

Informace o svém zájmu směrujte 
na e-mailovou adresu dopravního 
hřiště: radka.kotouckova@bezpec-
nenasilnicich.cz 

 www.pankuzel.cz

rEkOnstrukcE ParOVOdu 
v rámci projektu „Zelená pro Františ-
kov“ se totiž neplánovaně protáhla 
a polovina zahrady mateřské školy 
byla pro děti zatím nepoužitelná. Co 
teď? Chodit s dětmi po chodnících 
rozkopaným a  prašným sídlištěm, 
když je to tolik láká na průlezky a na 
písek?

Naštěstí se v  blízkosti mateřské 
školy nachází SMEŤÁK – dětské 
víceúčelové hřiště s trampolínami, 

klouzačkami a spoustou dalších her-
ních prvků, jehož provozovatelem je 
paní Jiřina Bělohradská ze Sdružení 
Dětské hřiště Smeťák. Stačil jeden 
telefonát a provozovatelka nám vyšla 
vstříc a za zcela symbolické vstupné 
umožnila všem dětem z  Mateřské 
školy Stromovka využívat po celé 
září během dopoledních vycházek 
krásný areál.

A přálo nám i počasí, takže si to 
děti na Smeťáku opravdu užívaly. 

škOLka MOtýLEk na Broumovské 
ulici má odpolední program každé 
úterý a čtvrtek od 16.30 do 18.30 
hodin. Pro děti jsou připraveny hry, 
výtvarné činnosti, práce na počítači, 
dramatické hry, tanečky a další.

Rodiče mohou své děti od 3 let 
přihlásit na telefonu 485 101 827, 
nebo e-mailu: ms.motylek@volny.
cz. Ceny za hodinu pobytu jsou od 
50 do 70 Kč.

Mateřská škola rolnička pro-
vozuje odpolední kroužek každou 
středu od  16.40 do 18.40 hodin. 
V letošním školním roce se zaměřili 
na rozvoj pohybových dovedností. 
Děti čekají pohybové hry, rytmic-
ké tanečky a  rozvoj hudebních 

dovedností a odpočinkové činnosti 
s dechovými cvičeními. Přihlášky 
přijímají na tel.: 604 251 821. Cena 
za hodinu je 70 Kč.

Odpolední školku nabízí také Mš 
Ostašovská pod názvem Pastelka. 
Pod vedením zkušených pedagogů 
je pro děti od 2,5 do 8 let připrave-
na keramika, výtvarná a pracovní 
činnost, dramatické hry, sportovní 
aktivity, soutěže a  hry v  přírodě. 
Otevřeno je každé pondělí a středu 
od 16.30 do 18.30 hodin. Při pravi-
delné docházce rodiče zaplatí 50 
Kč, při občasné 70 Kč. Informace na 
na tel.: 777 186 348, 734 259 865. 

 www.ms-rolnicka.cz, www.ms-motylek.eu

Plnou parou vpřed
soutěž First LEGO League 2012 byla odstartována, všechna zadání 
byla celosvětově zveřejněna a týmy nyní mají zhruba dva měsíce 
na přípravu před regionálním finále.
Kateřina Kvapilová, ZŠ Liberec, ul. 5. května

Již čtVrtýM rOkEM se této sou-
těže účastní i B.R.A.I.N. Team, který se 
pravidelně setkává v kroužku roboti-
ky na ZŠ v ul. 5. května, jehož činnost 
v letošním roce podpořil i Liberecký 
kraj.

Příprava na soutěž nezahrnuje 
pouze konstruování a programování 
(Robot Game a Robot Design), ale sou-
těžní týmy zpracovávají i výzkumný 
úkol (Research presentation) podle 
předem stanovených kritérií a také 
musí prokázat schopnost týmové 
spolupráce (Teamwork).

Soutěžní téma pro rok 2012 je 
„Senior Solutions“ a více než 200 000 
dětí ve věku 9–16 let z více než 60 zemí 
světa bude zkoumat překážky v životě 
seniorů a poté navrhne způsob, jak 
zvýšit jejich životní úroveň.

B.R.A.I.N. Team ze ZŠ 5. května se 
naplno ponořil do příprav na soutěž. 
Společně zkonstruoval hrací pole pro 
Robot Game a dále usilovně pracuje 
na konstrukci robota i  potřebných 
nástavců, stejně jako na strategii pro 
plnění jednotlivých soutěžních misí. 
Ani výzkumný úkol není stranou, 
členové týmu přišli s obdivuhodnými 
nápady, které je nyní potřeba ještě 
realizovat.

Popřejme tedy týmu mnoho úspě-
chů v řešení soutěžních úkolů a těšme 
se, že naváže na předchozí úspěchy. 
Po předloňském 3. místě a loňském 
2. místě v českém finále je nyní cílem 
týmu ze ZŠ 5. května vítězství a repre-
zentace Libereckého kraje v evrop-
ských kolech soutěže First LEGO 
League. 
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Představují svá města
komiks – soutěž, která vás zavede do měst svazku měst 
„Malý trojúhelník“ v Euroregionu nisa.
Michaela Vanicek, Město Žitava

děti MiLuJí komiksy a počítačové 
hry, a proto jsme je propojili a vytvořili 
interaktivní komiks, který představí 
města Svazku měst „Malý trojúhelník“ 
Bogatynia, Hrádek nad Nisou a Žitava.

Jana z  Bogatyně, Jan z  Hrádku 
a  Johannes ze Žitavy se vydají na 
bodu Trojzemí na dobrodružnou 
cestu a potká je 16 zastávek, kde musí 
odpovědět na zajímavé otázky. Odpo-
vědi ale nelze nalézt jen u počítače.

Stejně jako se děti v  komiksu 
pohybují mezi jednotlivými zastáv-
kami, tak se vypraví účastníci hry 

k  jednotlivým místům, aby zjistili, 
která z navržených odpovědí je ta 
správná.

Hry se mohou zúčastnit žáci od 6 
do 18 let z celého regionu, nejen tedy 
z obcí Svazku měst. Na začátku hry 
na: http://kleines-dreieck.eu/game se 
nejdříve zvolí jazyk (D/PL/CZ) a pak 
následuje podrobný popis hry. Účast 
je možná do 15.  prosince. Poté se 
vyhodnotí všechny zaslané odpově-
di. Vyhlášení vítězů proběhne v rámci 
novoročního setkání dětí z Euroregio-
nu Nisa v lednu 2013. 

evstupenka pro vás
20 000 návštěvníků vybírá a nakupuje každý měsíc 
vstupenky na kulturní a sportovní události na Liberecku 
prostřednictvím rezervačního portálu www.evstupenka.cz.
Michal Buzek

kam s dětmi během 
listopadových sobot?
statutární město Liberec ve spolupráci se zš aloisina výšina 
nabízí v prostorách radničního sklípku všem dětem od 4 do 
7 let sobotní tvořivé dílny.
Učitelé ZŠ Aloisina výšina Liberec

systéM, ktErý spravuje liberec-
ká městská společnost Elset, se stal 
největším rezervačním portálem 
v Libereckém kraji. Neslouží už jen 
Liberečanům, jak tomu bylo při jeho 
spuštění. Využívají ho lidé z  celé 
země.

Původně portál nabízel jen progra-
my libereckých městských organizací, 
nyní přináší přehled o kulturních, spo-
lečenských a sportovních událostech 
ve městěch pod Ještědem, Jablonci 
nad Nisou, Chrastavě, Hrádku nad 
Nisou či Frýdlantu v Čechách. Výrazně 
se zvýšil také počet prodejních míst 
v Libereckém kraji nebo v Žitavě.

Rezervační systém Evstupenka 
stále více využívají pořadatelé jedno-
rázových akcí, festivalů nebo plesů. 

Organizátorům se nabízí jednoduché 
řešení prodeje a distribuce vstupenek 
a zákazníci si chválí nákup vstupenek 
přes internet nebo zaslání na dobírku. 
Díky tomu navštěvují akce lidé z celé 
republiky.

Pokud patříte mezi pořadatele kul-
turních, společenských nebo sportov-
ních akcí a rádi byste na ně pozvali co 
nejvíce lidí, Evstupenka vám umožní 
efektivní propagaci vaší akce po celé 
zemi a uživatelům portálu snadnou 
rezervaci nebo nákup vstupenek.

Využití systému přispívá k  vyšší 
návštěvnosti i ekonomické úspěšnos-
ti akcí. Elset nabízí plnou podporu 
a v případě zájmu o přidání vaší akce 
na portál Evstupenka nás kontaktujte 
na e-mailu info@evstupenka.cz. 

V  PrOstOrách radničníhO 
sklípku liberecké radnice budou 
v  listopadu probíhat tvořivé dílny 
pod vedením pedagogů Základní 
školy s rozšířenou výukou tvořivých 
a estetických činností Aloisina výšina 
Liberec.

Děti mohou přijít kdykoli mezi 
10.00 a 14.00 hodinou 10. listopadu, 
17. listopadu, 24. listopadu a 1. pro-
since 2012. Tvořivé dílny jsou zdarma 
včetně výtvarného materiálu a děti si 
odnesou výrobky a malou odměnu.

Tvořivé dílny jsou doprovodnou 
akcí VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ 
pořádané u příležitosti 25. výročí ote-
vření Základní školy Aloisina výšina 
Liberec. Výstava je otevřena od 
7. 11. do 5. 12. 2012, každý všední den 
od 10.00 do 17.00 a v sobotu od 10.00 
do 14.00 hodin.

PrOGraM tVOřiVých díLEn 
10. listopadu

LET'S PLAY – angličtina hravě
17. listopadu

ČARODĚJNICKÁ DÍLNA – pohladíme 

si živého netopýra, vyrobíme tajupl-
né lektvary

24. listopadu
ZÁBAVNÝ DEN S JEŠTÍDKEM A LOJZÍ-
KEM – dozvíme se mnohé o Liberci, 
získáme knížku pro chytré děti

1. prosince
ČERTOVSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNA 
– vyzbrojíme se na příchod čerta 
a Mikuláše

VýstaVa a dOPrOVOdné akcE
7. 11. od 16.00 – vernisáž
9. 11. od 17.00 – „Kocourkovská 
svita“ v podání dramatického sou-
boru Pepina a flétnového souboru 
Osminky
14. 11. od 15.00 do 17.00 – otevřená 
výtvarná dílna – quilling
29. 11. od 17.00 – koncert pěveckého 
sboru rodičů Zničehonic
4. 12. od 16.30 – koncert pěveckého 
sboru Výšinka

Záštitu nad akcí převzal Kamil Jan 
Svoboda, náměstek primátorky pro 
školství, kulturu a sociální oblast. 

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP ve sběrných 

dvorech, úřadech a obchodech.

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

m
yslím

eekologicky
Do sběrné nádoby patří

kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami.

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz

Placená inzerce
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stanice pro cyklisty
nákupní centrum Géčko je nyní významným výchozím 
bodem pro cyklistické výlety. Ve spolupráci s městem 
Liberec bylo letos propojeno s již stávajícími cyklotrasami.
Nákupní centrum Géčko

Libercem na kole 2012
u příležitosti Evropského týdne mobility a Evropského dne 
bez aut uspořádalo občanské sdružení cyklisté Liberecka ve 
čtvrtek 20. 9. akci Libercem na kole.
Pavel Matějka, Cyklisté Liberecka o.s.

nOVá trasa spojuje páteřní cyklostezku kolem Nisy s dálkovou cyklotrasou 
Odra-Nisa a napojuje tím nákupní centrum Géčko v obchodně průmyslové 
zóně Sever.

Celková délka nově vybudované trasy je 3 km. Spojuje Pavlovice a Nové 
město na jedné straně, Ostašov a Machnín na straně druhé.

Kromě nové trasy mohou cyklisté využít přímo v Centru i nově vybudované 
zázemí. Vedle kvalitních cyklostojanů a uzamykatelných cykloboxů pod kame-
rovým dohledem, zde najdou nabíjení a stání pro elektrokola. V odpočívacím 
koutku naproti Knihcentru jsou k dispozici uzamykatelné skříňky, pitná voda 
na osvěžení a nápojový automat. 

i PřEs rELatiVně chladné počasí 
se cyklojízdy městem zúčastnilo asi 
100 lidí všech věkových kategorií. 
Hromadnou jízdou chtěli účastníci 
poukázat na klíčová místa pro rozvoj 
cyklodopravy v  Liberci. S  názory 
občanů na cyklistickou infrastruktu-
ru se přímo na místě mohl seznámit 
náměstek primátorky Jiří Rutkovský, 
který celou trasu absolvoval společně 
s účastníky akce.

Své připomínky a  návrhy mohli 
sepisovat občané na velké papíry na 
náměstí, či vyplnit dotazník zjišťující 
četnost používání kola, spokojenost 
s podmínkami pro cyklistickou dopra-
vu v Liberci nebo největší překážky 

pro používání kola ve městě.
V  dotazníku a  na „zdi nářků“ se 

mezi nejčastěji zmiňovanými překáž-
kami či místy zasluhujícími si urych-
lené řešení objevovaly například tyto 
konkrétní body:

- prodloužení „cyklostezky Nisa“ 
kolem čistírny odpadních vod směrem 
na Machnín

- prodloužení vyhrazených jízdních 
pruhů pro cyklisty na ul. M. Horákové 
až ke kruhovému objezdu v Rochlici 
a do centra

- vybudování cyklotras v průmys-
lových zónách

- spojení Liberec–Jablonec
- dostupnost centra z okrajových 

čtvrtí
- jakákoli rekonstrukce silnice by 

měla počítat také s cyklisty
- umožnit průjezd cyklistů někte-

rými jednosměrnými ulicemi obou-
směrně

V dotazníku jsme se také ptali na 
důvod, který brání častějšímu využí-
vání kola v Liberci. Nejčastěji vybírané 
odpovědi byly: chybějící cyklistická 
infrastruktura, velký provoz na ces-
tách či nemožnost parkování kola 
v cíli cesty. Za zmínku jistě stojí, že 
pouze pěti lidem z šedesáti zabrání 
v jízdě na kole špatné počasí nebo 
kopcovitý terén.

Podle účelu cesty lidé vyu-
žívají kolo k cestě do práce či 
do školy, k návštěvě obchodů 
a úřadů, rekreaci či dovážení 
dětí do školky.

S budováním cyklistické infrastruktu-
ry v Liberci jsou občané využívající jízdní 
kolo spíše nespokojeni či nespokojeni. 
Jako důvod uvádějí pomalé tempo při 
vytváření infrastruktury pro cyklisty či 
nesouvislost jednotlivých úseků.

Cyklojízda začala na náměstí Dr. E. 
Beneše, kde asi po osmikilometrovém 
okruhu městem také skončila. Jelo 
se volným tempem, tak aby stačili 
malí i starší. Na bezpečnost cyklistů 
dohlížela a v případě potřeby řídila 
dopravu cyklohlídka Městské policie 
Liberec a hlídka Policie ČR.

Akce tak opět ukázala, že občané 
Liberce chtějí využívat kolo k dopra-
vě, rekreaci či zábavě. O cyklojízdě 
a požadavcích občanů bude zástupce 
sdružení Cyklisté Liberecka informo-
vat na zastupitelstvu města ve čtvrtek 
25. 10. 2012.  www.cykliste.cz

Placená inzerce
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aby byla výuka zajímavější
Vrátit experimenty do vyučovacích hodin předmětů 
základních škol je cílem nového projektu určeného 
libereckým učitelům.
Zuzana Minstrová

sídliště v novém kabátu
O prázdninách byly v sídlišti rochlice dokončeny dva 
projekty zaměřené na rekonstrukci veřejných prostranství.
Martin Čech, odbor strategického rozvoje a dotací

VzděLáVací část projektu pod 
názvem „Praktické ověřování zís-
kaných znalostí na libereckých ZŠ“ 
začala v úterý 18. září na historické 
radnici úvodní konferencí.

Biologie musí „být naživo“, zeměpis 
„musíme zažít“, fyzika se „musí hýbat“ 
a chemie „musí smrdět“. O tom má 
přesvědčit žáky libereckých základ-
ních škol nový projekt Statutárního 
města Liberce.

Usiluje o navrácení experimentu 
do výuky přírodovědných předmětů 
– biologie, zeměpisu, fyziky a chemie. 

Moderní formou experimentů chce 
u  žáků vzbudit větší zájem o  tyto 
obory a zároveň zlepšit osvojení si 
probírané látky. Současně se při pro-
vádění experimentů zaměří na zlep-
šení jejich zručnosti.

Do projektu, který má zvýšit bar-
vitost a živost výuky, bude zapoje-
no 11 partnerských ZŠ, 42 učitelů 
a  1  519 žáků. Projekt byl zahrnut 
do Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost a je 
více než 2,1 miliony korun dotovaný 
Evropskou unií. 

POd názVy projektů Revitalizace 
Rochlice a Revitalizace Rochlice – ul. 
Haškova se skrývají obdobné činnosti, 
které město ve spolupráci s dodava-
telskou firmou Eurovia CS, a.s., reali-
zovalo. Jedná se především o rekon-
strukci komunikací, parkovacích míst, 
veřejné zeleně a dětských hřišť.

Úpravy stály město přibližně 58 
milionů Kč, přičemž 85 % tvoří dotace 
z fondu EU. Městu se tak podařilo rea-
lizovat tyto projekty za cenu pohy-
bující se na 60 % původních odhadů 
nákladů projektu.

„Rádi bychom touto cestou podě-
kovali všem obyvatelům sídliště za 
respektování dočasných omezení, která 
vznikla v průběhu stavební realizace 
projektu. A nyní všem přejeme jen pří-
jemné chvíle – ať již při hrách na hřištích, 

nebo při procházkách sídlištěm,“ uvedl 
náměstek primátorky Lukáš Martin.

V letošním roce ještě sídliště Roch-
lice pokryje nový kamerový dohlížecí 
systém Městské policie Liberec. Tento 
systém je dalším projektem, který je 
stejně jako předešlé realizován za 
finanční účasti Evropské unie, Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj 
a je realizován v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje města Liberec – Rege-
nerace sídliště Rochlice. 

www.sportparkliberec.cz

INDOOROVÁ SPORTOVIŠTĚ

CENA: od 135 Kč/1 hod.RICOCHET

CENA: od 250 Kč/1 hod.

CENA: od 135 Kč/1 hod.

CENA: od 175 Kč/1 hod.BADMINTON

STOLNÍ TENIS

TENIS

Vyzkoušejte akční sport podobný populárnímu squashi. Nabízíme dva kurty
s elektronickým počítadlem bodů i zapůjčení vybavení.
Kontakt: +420 731 547 896         Online rezervace: rezervace.sportparkliberec.cz

Hráče badmintonu potěší 4 kvalitní kurty vhodné pro dvou- i čtyřhru. Vybavení na 
jeden z nejrychlejších raketových sportů Vám zapůjčíme.
Kontakt: +420 731 547 896        Online rezervace: rezervace.sportparkliberec.cz

Hala míčových sportů je vybavena i dvěma stoly na oblíbený ping-pong. Hra je 
vhodná pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. 
Kontakt: +420 731 547 896        Online rezervace: rezervace.sportparkliberec.cz

Po celý rok je Vám k dispozici tenisový kurt s kvalitní povrchovou úpravou. Pokud 
nemáte vlastní raketu či pravidelného pro� hráče, nabízíme obojí.
Kontakt: +420 731 547 896        Online rezervace: rezervace.sportparkliberec.cza t: 0 3 5 896 O e e e ace: e e ace.spo tpa be ec.c

statutární město liberec Vyhlašuje

identifikace výzvy:
Operační program: Integrovaný operační program, Prioritní osa: 5. Národní 
podpora územního rozvoje, Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí 
v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita: b) Regenerace bytových domů
Číslo výzvy: 6
Celkový finanční objem dotace z ERDF pro tuto výzvu: 11.500.000,- Kč.
výše podpory: 40 % celkových způsobilých výdajů projektu (z toho 85 % 
z ERDF, 15 % státní rozpočet)
příjem žádostí: 1.–31. 10. 2012
oprávnění žadatelé: vlastníci bytových domů v zóně IPRM
Podpora je zaměřená na rekonstrukce a modernizace bytových domů – podrobné 
vymezení viz Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence IOP 5.2 a výzvy 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro IOP 5.2 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

Kompletní znění výzvy a další informace o IPRM Liberec – Regenerace sídliště 
Rochlice naleznete na adrese: www.liberec.cz
informace, osobní konzultace:
Ing. Martin Čech, manažer IPRM
tel.: +420 485 243 575, e-mail: cech.martin@magistrat.liberec.cz

VýzVu k podáVání žádostí o poskytnutí podpory 
V rámci integroVaného plánu rozVoje města

liberec - regenerace sídliště rochlice

Inzerce
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Zuzka, medaile a broumovská
Monika Hegrová, ZŠ Broumovská

MěLi JsME velkou čest 
přivítat na půdě naší školy 
olympijskou šampionku 
Zuzanu Hejnovou. Při-
vezla ukázat nejen sebe, 
jako hmatatelný důkaz 
obrovského sportovního 
úspěchu, ale i vybojova-
né ocenění, bronzovou 
medaili, společně s ofici-
álním oblečením české 
olympijské výpravy.

Ochotně se fotila se 
žáky, usmívala se a neúnavně podepisovala fotky i dětské paže. Starší školáci 
i pedagogický sbor si pak získanou medaili znalecky potěžkali a prohlédli. Pro 
všechny byla návštěva velkým zážitkem, pro učitele navíc inspirací, ze které záhy 
čerpali ve svých předmětech. Těšíme se, že třeba jednou Zuzka půjde v profesních 
stopách své maminky a rozšíří tak naše řady. 

sVá žELízka V Ohni měl v Londý-
ně také Liberec. Liberecká rodačka 
Zuzana Hejnová přivezla bronzovou 
medaili z běhu na 400 metrů překá-
žek. V září přijala jak pozvání k dětem 
do Základní školy Broumovská, tak 
i  na radnici, kde jí vedení města 
poděkovalo za vynikající reprezentaci 
Liberce.

Šestadvacetiletá olympionička 
vzpomínala na léta dětství a dospí-
vání, které prožila v  Liberci, a  také 
na  začátky své sportovní kariéry. 
S  atletikou začínala v  Jablonci nad 
Nisou, neboť Liberec poskytuje podle 
jejího mínění výborné zázemí spíš pro 
malé fotbalisty a hokejisty. Do Prahy 
se přestěhovala po dvou letech studia 
na Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova, 
kdy se už stala profesionální sportov-
kyní.

„V Liberci žijí moji rodiče, vracím se 
sem hodně ráda. Jezdíme s přítelem 
do Liberce asi jednou za měsíc. Pro-
tože ale moc často do centra nepřijdu, 
divím se, když se tam někdy dostanu, 
jak se město rychle mění,“ uvedla 
Zuzana Hejnová.

Bronzovou olym-
pioničku doprovázeli 
na  radnici její rodiče, 
Alena a  Pavel Hejno-
vi. Prozradili, že bronz 

z  Londýna neměli ještě 
v  rodinném kruhu čas 

oslavit (v polovině září). „Na 
přivítanou jsem Zuzce připravil 

bramborový salát, jak si přála. Ale 
s  jogurtem místo majonézy,“ dodal 
Pavel Hejn.

Maminka Alena prozradila, že 
hyperaktivní byly od dětských let obě 
jejich dcery, Zuzana i o šest let starší 
Michaela, která je reprezentantkou ČR 
ve víceboji a účastnicí OH 2004.

„Dávali jsme je do mnoha kroužků, 
aby se vybily. Dělaly úplně všechno, 

jezdily i na lyžích a na bruslích i pla-
valy. Zuzka měla původně studovat 
hudbu, ale sedět hodiny u  klavíru 
by nevydržela,“ poznamenala Alena 
Hejnová.

Londýn byl už druhou olympijskou 
štací Zuzany. A tak může porovnávat. 
„Na olympijských hrách v  Pekingu 
jsem byla přesvědčená, že nic lepšího 
už nemůžu zažít. Vládla tam perfektní 
organizace, ale ve srovnání s Londý-
nem mi to později připadalo trochu 
umělé. Londýn měl hezčí atmosféru, 
město olympiádou více žilo, v organi-
zaci bylo míň drilu a víc přirozenosti, 
radosti ze sportu.“

Zapůsobil na ni i originální olympij-
ský dům českých sportovců. Návštěv-

níky olympiády do něj lákal hekající 
červený doubledecker.

„Český dům nás proslavil po celém 
světě, byl velkolepě udělaný, chodi-
li k nám fandit lidé z celého světa, 
jak se jim v Českém domě líbilo. Na 
lístky, aby se dostali dovnitř, stáli 
fronty od 4 hodin ráno,“ vzpomíná 
na londýnské léto Zuzana Hejnová.

Sama byla fandit Štěpánce Hil-
gertové (ta byla poprvé na LOH 
v roce 1992!) nebo basketbalovému 
týmu. 

olympijský bronz v Liberci
Letní olympijské hry v Londýně znamenaly pro českou výpravu příležitost dokázat, že národ 

manželů zátopkových má na olympijských stupních vítězů své místo. a povedlo se, češi 
přivezli domů deset medailí.

Zuzana Minstrová, Pavel Chmelík

Alena Hejnová s dcerou Zuzanou.  Foto Pavel Chmelík
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sOučasný POsLanEc Evrop-
ského parlamentu si po dlouhé 
době přijel prohlédnout libereckou 
historickou radnici a popovídat si 
s náměstky primátorky. S Libercem 
ho pojí zájem o kosmické techno-
logie, jakými jsou například nano-
vlákna, a jejich výzkum na Technické 
univerzitě.

Vladimír Remek je jediným člo-
věkem z bývalého Československa, 
který se mohl podívat na planetu 
Zemi z vesmíru. Stalo se tak 2. března 
1978. Zároveň je prvním kosmonau-
tem Evropy a prvním na světě mimo 
USA a Rusko.

na první pohled to možná 
vypadá, že lety do vesmíru se 
zabývají spíše velmoci jako usa 
a rusko, indie nebo čína. Jak si 
stojí Evropa potácející se na hra-
nici hlubší ekonomické recese?

Kosmonautika je jednou z oblastí, 
která může pomoci ekonomickému 
rozvoji. Je to sofistikovaná oblast 
a lidstvo je na ní závislé. Pokud by 
se vypnuly vesmírné technologie, 
Evropa by zkolabovala. V Evropské 
unii je asi 10 % HDP tvořeno na zákla-
dě kosmických technologií, přede-
vším satelitních. Některé služby se 
bez satelitů neobejdou vůbec. Takže 
o kosmonautice se nejen mluví, ale 
na úrovni EU se přijímají různá opat-
ření. Z ekonomického hlediska zatím 
nedochází k omezování těchto akti-
vit, kde jsou prioritní satelitní naviga-
ce, monitorovací družicové systémy 
a podobně.

Považuji za velké štěstí, že jsem 
měl jako kosmonaut možnost pra-
covat na těchto věcech. Sice je to 
jiné než praktická kosmonautika, 
ale mám možnost ovlivňovat roz-
hodnutí o kosmických programech 
a  výzkumu. Evropská kosmická 
agentura své programy rozvíjí, člen-
ské země do nich přispívají.

který z projektů je v současné 
době nejzajímavější?

Evropa začala s  dobýváním 
kosmu později než USA nebo bývalý 
Sovětský svaz, ale má jednu výhodu. 
V některých oblastech vesmírného 
programu se za daleko menších 
finančních nároků dokázala dostat 
na absolutní špičku. Je to například 

systém Galileo. Na jedné z družic jsou 
umístěny nejpřesnější hodiny světa. 
Lidstvo nikdy nemělo nic přesnějšího. 
Globální přesný čas je důležitý třeba 
pro burzy a bankovní operace.

Existuje nějaká forma spoluprá-
ce například s čínou, která chce do 
8 let postavit na Měsíci základnu?

Čína je solitérní hráč. Je to spíše 
na úrovni informací než spolupráce. 
Podle mého bychom spolupracovat 
měli, ale bohužel žijeme v rozděle-
ném světě. Technologické možnosti 
jednotlivých zemí zároveň určují 
jejich pozice. Takže velmoci nejsou 
v těchto otázkách příliš sdílné.

setkáváte se s  jinými kosmo-
nauty?

Celkem pravidelně. Existuje 
asociace účastníků kosmických 
letů, v roce 1985 jsem byl jedním 
ze zakládajících členů, a její členo-
vé se pravidelně setkávají. V  roce 
2009 padlo pořadatelství na Prahu. 
Mimořádné setkání to bylo v tom, 
že právě do Prahy přijel poprvé 
v  historii asociace také čínský 
kosmonaut, přestože Číňané byli 
zváni i v minulosti.

řada lidí, když se jich zeptá-
te na jejich nejvýznamnější 
okamžik v  životě, vybírá 
v paměti z několika nebo 
hned neví. Ve vašem přípa-
dě není co řešit. Vzpome-
nete si ještě například na 
to, jaké zajímavé úkoly 
jste na palubách lodi 
sojuz 28 a  orbitální 
stanice saljut 6 měl? 
Používali jste tehdy 

nějaké technologie, které nebyly 
běžným smrtelníkům dostupné?

Jedním z  úkolů bylo sledování 
tepelné výměny. V  kosmické lodi 
neexistuje gravitace jako na Zemi 
– teplejší vzduch jde nahoru, což 
nám usnadňuje dýchání a vzduch 
cirkuluje. To se musí v lodi dělat ven-
tilátory a z toho vánku mají savci jiný 
pocit a tělo to jinak vnímá. Měli jsme 
proto snímače povrchové teploty 
těla a  čidlo, které měřilo teplotu, 
stejně jako ji vnímá tělo.

Zajímavé byly experimenty 
s  řasami, u  nichž se prová-
děl výzkum pro využitelnost 
obnovitelných zdrojů potravy 
při meziplanetárních letech. 
Řasy jsou schopné zpracová-
vat lidský odpad a výsledkem 
je kyslík a biohmota vhodná ke 

konzumaci. Měl jsem dva vzorky, 
jeden byl vystaven umělé gravita-

ci, druhý prostředí bez gravitace. 
Zjistili jsme, že řasy v beztížném 

prostředí po určité době zahynou. 
Řasy se množí velmi rychle a lze na 
nich zkoumat, jak by se po určitém 
počtu generací zachovali vyšší orga-
nizmy.

s  kosmickým výzkumem 
zřejmě souvisí i  váš zájem 
o nanovlákna…

Ano, liberecká univerzita 
nás skvěle vybavila informa-

cemi, když jsme o možném využití 
nanotechnologií hovořili v Evrop-
ském parlamentu v  souvislosti 
s  uplatněním tohoto výzkumu 
v praxi. Zároveň v tom vidím poten-
ciál pro Liberec z hlediska konkuren-
ceschopnosti regionu v návaznosti 
na dřívější silný textilní průmysl.

Věříte, že existuje jiná civilizace 
na jiné planetě?

Je velká šance, že existuje bezpo-
čet míst, kde život mohl vzniknout. 
Jeho forma ale může být mimo 
oblast našeho chápaní. Vzhledem 
k obrovským vzdálenostem a časo-
prostoru se klidně může stát, že civi-
lizace na planetách se míjejí v čase. 
Naší povinností je udržet při životě 
naši civilizaci aby, až nás někdo 
v  budoucnu navštíví, nenašel jen 
její zbytky.

Kdybychom se tehdy při našem 
letu setkali s mimozemšťany, tak mi 
pro případné setkání nejlépe poradi-
la matka. Řekla mi: „Když tam někoho 
potkáš, nezapomeň pozdravit.“ 

kdybys tam někoho potkal, tak ho pozdrav
kosmonauta nepotkáte každý den. V dobách nedávno minulých byl kosmonaut vysněné povolání každého druhého 
kluka hltajícího pod peřinou vědecko-fantastické romány. Pod dojmem sci-fi filmů sice mohly lety do vesmíru poněkud 
zevšednět, ale to je jen zdání. astronautem se nestane každý a z čechů do dokázal jen jediný – Vladimír remek.
Pavel Chmelík

Vladimír Remek na návštěvě Liberce. 
 Foto Jan Král
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SyStém nakládání S odpady je 
v Liberci mimo jiné nastaven dle schválené-
ho Plánu odpadového hospodářství města. 
Jak ukázalo vyhodnocení plnění tohoto 
plánu z letošního srpna, je z 12 stanovených 
cílů 11 plněno bez výhrad.

Například se daří plnit snížení podílu 
odpadů ze zeleně. Zatímco v roce 2003 bylo 
vytříděno 63 tun biologicky rozložitelných 
odpadů, to je v přepočtu na obyvatele 0,68 
kg za rok, v roce 2008 bylo odděleně vysbí-
ráno už 1 886,07 tun, tedy 18,69 kg na 
obyvatele a rok. Nárůst vytříděných odpadů 
ze zeleně je tedy značný. Od roku 2006 bylo 
také rozdáno mezi obyvatele Liberce 693 
domácích kompostérů. V současné době 
město připravuje záměr rozšíření odděle-
ného sběru bioodpadů od občanů.

Podařilo se rozšířit sběr nebezpečných 
složek komunálního odpadu, zavést 
systém sběru a likvidace autovraků, výbor-
ná je spolupráce s kolektivními systémy 
ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP. Každý 
rok pravidelně rozšiřujeme sběrnou síť na 
vysloužilá elektrozařízení, za poslední dva 
roky bylo přistaveno 20 nových červených 
kontejnerů. Na sběrném dvoře odpadů 
v Ampérové ulici byl zřízen E – domek, 

kam občané zdarma odkládají vysloužilá 
elektrozařízení.

Město již několik let spolupracuje se 
ZO ČSOP Armillaria, která zajišťuje provoz 
malých sběrných míst, tzv. dvorečků, na 
území města. Od roku 2008 bylo na pod-
poru této formy recyklace poskytnuto přes 
700 tisíc korun. V souvislosti s legislativními 
změnami je od letošního roku nutné vypi-
sovat grantová řízení na poskytnutí dotace 
na podporu recyklace odpadů. Díky tomu se 
podařilo rozšířit malá sběrná místa o nové 
místo v Kateřinkách, které bude provozovat 
ČSOP ZO Kateřinky.

Příští rok se chystáme oslovit osadní 
výbory a v případě jejich zájmu rozšířit malá 
sběrná místa i do jiných čtvrtí.

V systému třídění a sběru recyklovatel-
ných složek odpadů jsou ještě rezervy, ale 
připravujeme nové projekty. Do konce roku 
2012 přibude v Liberci 30 nových sběrných 
míst na separaci odpadů. Letos došlo také 
k rozšíření systému separace o bílé sklo 
pomocí 89 nových kontejnerů s odděleným 
sběrem bílého a barevného skla. Do konce 
roku bude přistaveno dalších 50 těchto 
kontejnerů.

V současné době se zpracovává Projekt 

intenzifikace sběru separovaného odpadu 
v Liberci včetně finančního posouzení mož-
ností dalšího rozšíření separace. Předběž-
ně bylo spočítáno, že rozšíření o cca 149 
separačních míst bude město Liberec stát 
ročně kolem čtyř milionů korun. Zahuště-
ním sběrné sítě se pro obyvatele výrazně 
sníží donášková vzdálenost k separačním 
kontejnerům.

Množství separovaného odpadu setrva-
le stoupá. V roce 2003 bylo využito pouze 
771,4 tuny odpadů (tj. necelých 5 % pro-
dukce), v roce 2011 už pět tisíc tun odpadů 
(17,2 % produkce).

Město Liberec by se v budoucnosti 
chtělo orientovat nejen na podporu sepa-

race odpadů, ale také na problematiku, 
o které se stále ještě málo hovoří – před-
cházení vzniku odpadů. I na toto velké téma 
máme připraveny nové zajímavé projekty.

V tomto roce vstoupil v platnost nový 
zákon o místních poplatcích, který mimo 
jiné řeší poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů. 
Tento zákon umožňuje obcím navýšení 
platby za odpady až na 1 000 korun. I když 
Statutární město Liberec doplácí ze svého 
rozpočtu na provoz systému nakládání 
s odpady, snahy o navýšení poplatku roz-
hodně nepodporujeme.  

 Lukáš Martin, zastupitel ČSSD

recyklace odpadů v liberci
Jak jste spokojeni se současným způsobem nakládání s odpady? Jak by se měl, či mohl 
zlepšit systém třídění a sběru recyklovatelných složek z odpadů od občanů v Liberci? 
Liberecký zpravodaj zajímal názor jednotlivých politických klubů v zastupitelstvu.

zastupitelský klub čssd

měSto liberec je se svými 36,5 kg 
na osobu vytříděného odpadu pod průmě-
rem ČR (průměr ČR 2011 je 39,4 kg/os) 
a i v Libereckém kraji je v druhé polovině, 
počítáno množstvím vytříděného odpadu 
na osobu. K lepšímu posunu na žebříčku 
nejen v kraji je vhodné:

• zvýšit množství nádob na třídění 
– zejména na sídlištích je nedostatečný 
počet nádob.

• pro sběr papíru a plastů v odlehlejší 
zástavbě Liberce a v zástavbě rodinných 
domů doplnit barevné kontejnery i men-
šího objemu.

• pro nebezpečné odpady nevyuží-
vat mobilní sběr, kdy občané byli zvyklí 
odkládat odpady na vyhrazená stanoviště 
/zrušeno po zkoušce/ i mimo dobu svozu, 
a tím dochází k vzniku černých skládek, 
odběr nebezpečných odpadů pouze ve 
sběrném dvoře.

• pro bioodpady provádět častější při-
stavování velkoobjemových kontejnerů, 

vždy dochází po jejich přistavení k jejich 
přeplnění.

Je však nutno říci, že množství vytří-
děných odpadů ve městě Liberec roste 
každoročně o cca 6 %, přičemž celkové 
množství komunálního odpadu roste při-
bližně polovičním tempem, tj. o cca 3 % 
ročně.

Z uvedeného je zřejmé, že povědomí 
a systém sběru je nastaven správným 
směrem a i množství občanů třídících 
odpad má vzestupnou tendenci. Je 
v pořádku i uvědomění systému prioritně 
materiálového využití odpadů jako nena-
hraditelného zdroje surovin – cena ropy 
i papíru trvale roste a materiálové zpra-
cování papíru a plastů na výrobky, které 
každý z nás každodenně využívá, má tak 
své opodstatnění stejně jako na úplném 
začátku, kdy každý z nás má možnost 
zapojit se. 

 
 Ing. Tomáš Hampl, zastupitel ODS

zastupitelský klub Ods

recyklace odpadů je problém 
každé obce a města, tedy i Liberce. Zatím-
co základní, tj. komunální odpad je uspo-
kojivě řešen svozem firmou A.S.A. a rovněž 
svoz nebezpečného odpadu (barvy, ředidla, 
chemikálie atd.) je stejnou firmou zajištěn 
dle seznamu sběrových míst a termínů, 
vydaných statutárním městem, s ostatními 
využitelnými odpady je trochu problém.

Přestože je možno odkládat bílé 
i směsné sklo, sběrový papír a lahve PET 
do velkých sběrových nádob, řada z těchto 
využitelných odpadů mizí v popelnicích, 
v horším případě na ulicích nebo černých 
skládkách. Zde je na místě další osvětová 
činnost, především u dětí ve školách, aby 
přiměli sebe i rodinu k řádnému třídění 
a odkládaní na určených místech.

Další možností zlepšení je svoz zelené-
ho odpadu a posekané trávy od občanů. 
Navrhujeme zřídit několik vybraných míst 
po celém městě (mimo sběrný dvůr), kde 
bude možné tento využitelný zelený odpad 
běžně odkládat. Město zajistí jeho odvoz 
a zpracování. Rovněž sběr plechových 
(hliníkových) obalů a kartonů si zasluhuje 
větší pozornost než dosud.

Pro Klub zastupitelů KSČM je rozho-
dující správný postoj občanů k recyklaci 
a odpovídající opatření města a jimi 
řízených organizací. Pokud by však došlo 
k návrhu na podstatné zvýšení poplatku za 
třídění a odvoz komunálního odpadu, bylo 
by to pro členy KSČM naprosto nepřijatel-
né!   Předseda Klubu zastupitelů

 za KSČM Ing. Jaroslav Morávek

zastupitelský klub ksčM



liberec byl v třídění recyklovatel-
ných odpadů od občanů řadu let vzorem 
pro další regiony i obce – zejména díky 
DDM Větrník a ZO ČSOP Armillaria a jejich 
projektu spolupráce se školami a některý-
mi obcemi (od roku 1993). Občané mohou 
třídit i díky vstřícnému přístupu Liberce 
v zavedení sběru nápojových obalů – tedy 
polyvrstvených kartonů (krabic) a PET lahví 
(kromě skla a papíru) – již cca od roku 1999.

Přibližně 80 škol se účastnilo a leckdy 
dodnes účastní projektu, resp. dílčích aktivit 
v třídění dalších vybraných druhů odpadů, 
zejména vybitých baterií (SGČ), doslou-
žilých spotřebičů, různých dalších druhů 
plastových obalů (PS, pěnový PS, PP, PE, 
HDPE, …), ale i kovových obalů, zejména 
oceli (často pozinkované) a hliníku. Bohužel 
tyto zkušenosti a možnosti se nepovedlo 
úplně převést do nabídky pro další občany 
města. Současné možnosti třídění v Liberci 
jsou běžným standardem ve většině měst 
a obcí – i díky podpoře společnosti Ekokom, 
která na třídění obcím přispívá z poplatků 

od výrobců. Bohužel tyto příspěvky nejsou 
v Liberci využívány k rozšiřování systému, 
ani k ekologické osvětě a výchově občanů.

Ekologicky osvícenější občané mají mož-
nost dnes třídit i jiné než základní komodity 
(papír, sklo, PET a nápojové kartony), a to 
buď přes některou ze škol (rodiny s dětmi), 
anebo využít některý z recyklačních dvo-
rečků. Dnes již bohužel funguje jen jeden 
u Větrníku (Riegrova ul.) a druhý v Rovné 
ul. – u provozovny ZO ČSOP Armillaria (více 
informací na www.armillaria.cz). Pozemek 
v Bažantí ulici (dvoreček zde fungoval od r. 
2002 do 2011) město prodalo bez věcné-
ho břemene a nový vlastník nejprve žádal 
nájemné, po třech letech smlouvu vypově-
děl a dvoreček musel být zrušen – zatím 
bez náhrady, náhradní lokalita u letiště se 
neosvědčila.

V Kateřinkách se také z iniciativy osadní-
ho výboru a místní ZO ČSOP buduje místo, 
kam budou mít místní občané možnost 
další druhy materiálů odkládat a vždy po 
čase odvážet zpracovatelům. Takovýchto 

dvorečků by mohlo být v Liberci i dalších 
8 až 10. Odvoz zpracovateli určuje, zda má 
celý proces smysl. U drobných a materiálo-
vě směsných plastů je mnohdy ekonomičtěj-
ší, pokud jsou využity energeticky. Pravda je, 
že lze mnoho z výše jmenovaných komodit 
i individuálně odevzdávat v Kovošrotu 
(dříve Sběrných surovinách) a ve sběrném 
dvoře firmy A.S.A., z jednotlivých domác-
ností jsou to ale malá množství a jen malý 
počet občanů je ochoten je pravidelně vozit 
na vlastní náklady k dalšímu zpracování.

Sběrné dvorečky v jednotlivých čtvrtích 
by tedy mohly být službou pro část zodpo-
vědnějších občanů, bohužel zatím nepatří 
mezi priority města. Vedení města zatím 
nesdílí vizi, že by stanoviště na všechny 
recyklovatelné materiály (třídit lze i 20 
jednotlivých komodit) byla alespoň v jed-
notlivých čtvrtích, přestože vybavení a roční 
provoz jednoho takového stanoviště není 
řádově náročnější položkou než okolo 100 
tis. Kč, pokud má být zajištěno i pro nepří-
znivé počasí a nepřetržitý provoz.

Pouze u malých experimentů a kompos-
tovacích soutěží zůstala dosud také mož-
nost třídění odpadů ze zeleně a bioodpadů. 
Město by se mělo brzy zabývat možností 
separace i využití této suroviny, která vůbec 
v komunálním odpadu končit nemusí.

Věřím, že náměstek Lukáš Martin svolá 
slíbenou koncepční schůzku k problematice 
recyklací nejpozději do konce října, dojde ke 
zpracování koncepčního materiálu, a poté 
bude o připravovaných krocích občany včas 
a podrobně informovat. Určitě je co zlepšo-
vat, je třeba o tom ale jednat konstruktivně 
se všemi subjekty, které se v tomto jakkoli 
angažují a hledat cesty spolupráce, nikoli 
jen soutěžení o finance. Cílem by měl být 
spokojený, ale i odpovědný občan, který 
chápe, že odpady jsou součástí našeho den-
ního života, a pokud je umíme nevytvořit 
a třídit využitelné, je to velmi cenná pomoc 
nejen městu, ale hlavně zdravému prostředí 
a budoucnosti našich dětí.  

 Mgr. Květa Morávková,
 Změna pro Liberec

zastupitelský klub změna pro Liberec

třídění odpadu má nepochybně 
smysl, je ale třeba občany přesvědčit 
o jeho účelnosti. Není možné, aby v lidech 
přežíval dojem, že se jimi pracně vytříděný 
odpad někde následně smíchá dohromady 
a likviduje.

Podobné zmínky o těchto excesech 
vedou ke ztrátě motivace obyvatel ke 
třídění odpadu. Město by v tomto ohledu 
mohlo aktivněji podporovat zejména osvě-
tovou činnost, nejlépe už od útlého věku.

Důležitým motivačním prvkem ke 
třídění odpadu by však měla být rozum-
ná, akceptovatelná úroveň poplatku za 
odpady. Tento poplatek je dnes již velmi 
vysoký a klub nezávislých zastupitelů 
nebude podporovat žádný návrh, který 
by směřoval ke zvýšení tohoto poplatku. 
Odměňujme občany za odpovědný přístup 
ke třídění odpadu. 

 Ing. Mgr. Petr Černý,
 klub nezávislých zastupitelů

budoucnoSt měSta
Současný systém nakládání s odpady 

se nám zdá vyhovující, neboť velkou část 
odpadu mohou již dnes občané a firmy 
třídit, a přispět tím k jeho recyklaci pří-
padně k jeho ekologické likvidaci. Přesto 
postupné rozšiřování systému o další 
druhy odpadů vítáme.

Největší nárůst a také rezervy jsou 
dnes patrně u elektroodpadu. Především 
běžné spotřebiče jako rychlovarné konvice, 
staré telefony a podobně končí dnes často 
v odpadu komunálním. Vzhledem k narůs-
tajícímu množství tohoto druhu odpadu je 
trochu překvapivá informace z průzkumů, 
podle které lidé často nevědí o tom, že je 
možné nepotřebné elektrospotřebiče třídit. 
Přitom lze vysloužilý spotřebič vrátit prodejci, 
kde si koupí spotřebič nový. Toho ale občané 
stále málo využívají, i když při nákupech platí 
prodejcům v ceně zboží za pozdější likvida-
ci. Proto uvítáme postupné zvyšování počtu 
odběrných míst či speciálních kontejnerů na 
tento druh separovaného odpadu dopro-
vázený zvýšením informovanosti obyvatel.

Pro stálé zlepšování stavu je zcela 
zásadní, obdobně jako u jiných témat, 
ekologická výchova školáků. Děti je 
nutné naučit, že stejně, jako je nepatřičné 
zahazovat odpadky na ulici, mělo by být 
nepatřičné zahazovat vybité baterie do 
popelnice. Mělo by být samozřejmostí 
odnést vybité baterky na sběrné místo, 
které bývá například v každém větším 
obchodě. Zvyšování ekologického pově-
domí výrazně pomáhají různé propagační 
akce např. typu „S vysloužilci do zoo“, 
která se uskutečnila na jaře v rámci Dnů 
země. Za donesený starý spotřebič lidé 
obdrželi volnou vstupenku do ZOO Liberec 
od společnosti Elektrowin.

Pokud tedy shrnu odpověď k tématu 
ringu – ekologickou likvidaci odpadu pod-
porujeme a vážíme si těch, kteří přemýšlí 
o budoucnosti a odpad třídí. Vítáme také 
toto téma v ringu, neboť jistě přispěje ke 
zlepšení informovanosti obyvatel o mož-
nosti třídění odpadu. 

Ing. Jiří Rutkovský
a MUDr. Ladislav Dzan, zastupitelé

SyStém třídění odpadu je 
v našem městě na dobré úrovni. Město 
nad rámec dotací systému sběrných míst 
finančně podporuje i provoz „sběrných 
dvorečků“ neziskových organizací. Město, 
společně s provozovatelem systému třídě-
ného odpadu, reaguje na potřeby občanů 
stran umístění nádob na tříděný odpad.

Pochopitelně nemohou být soubory 
kontejnerů na každém rohu, ale naše 
město je v dostupnosti těchto sběrných 
míst jedním z nejvíce komfortních měst 
v kontextu ČR. Nicméně, stále je co zlep-
šovat a myšlenky na udržitelný přístup 
k nakládání s odpady je třeba podporovat 
od útlého věku.

Domníváme se, že naše mateřské 
a základní školy by mohly více akcentovat 
tyto myšlenky v rámci ŠVP a v neposlední 
řadě by mohl i samotný magistrát jít pří-

kladem. Mnohdy tomu tak je, a proto na 
chodbách radnice můžete vídat nádoby na 
tříděný odpad.

Určitého zlepšení by mohlo město 
dosáhnout i na poli využití biologického 
odpadu, nejen tím, že dnes doslova rozdá-
vá kompostéry zahrádkářům a domkařům, 
ale že by výhledově tyto bio kontejnery 
mohlo umístit i ve veřejném prostoru. Toto 
je otázka na širokou diskusi s občany, má 
to své PRO i PROTI.

Nicméně, jak už to bývá, i podpora sys-
tému tříděného odpadu je velmi nákladná. 
Dávno není tento systém finančně sobě-
stačný a město jej dotuje každoročně 
vysokými částkami. Tato finanční zátěž je 
ovšem nezbytná proto, abychom dokáza-
li, že vše výše uvedené nejsou jen planá 
slova. 

 Bc. Jiří Šolc, Liberec občanům

klub nezávislých zastupitelů

unie pro sport a zdraví

zastupitelský klub Liberec občanům
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Hejnická 225, 
460 01 Liberec-Krásná Studánka

Mobil: +420 724 237 585
PO-PÁ   7.00 - 17.00
SO         7.00 - 11.30

...........................................

0520 KVK Super Kleber
- pro lepení a stìrkování 

  thermoizolaèních systémù KVK
  z minerální vlny a polystyrénu

- zrnitost 0,6 mm
210 Kè  = 157,50 Kè/25 kg pytel – 25%

0340 KVK Štuk vnitøní jemný
- pro stìny i strop
- vhodným podkladem jsou KVK jádrové omítky
- jemný, vysoce prodyšný štuk
- podklad pro malbu, tapety
- zrnitost 0,5 mm
- aplikaèní tlouš� ka 2 mm
- barevnost produktu uvedená v podkladech, závisí na
   momentální
- barevnosti pøírodního kameniva používaného jako plnivo,
- barevné odchylky od uvedeného odstínu nejsou dùvodem
   k reklamaci
142 Kè  = 106,50 Kè/30 kg pytel– 25%SLEVA 25 na tyto položky

15.10.12 – 31.10.12 

SLEVA 25 na vše*
*Sleva Beton Brož platí pouze na stávající skladové zásoby 
mimo dlažeb povrch Dunaj, neplatí také na zboží na objednávku, které není momentálnì skladem.

1.10.12 – 31.10.12 

Dunaj 40x40 obì  zrnitosti
55 Kè  = 46,75 Kè– 15%

 18.-19.10.12Cement 32,5 57 Kè/pytel 25kg ...........................................

odpovědi na dotazy čtenářů
Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme. Dotazy posílejte na uvedenou e-mailovou adresu.
E-mail: zpravodaj@magistrat.liberec.cz

hřiště V PaVLOVicích

Bydlím v Liberci, v Polní ulici nad 
Lidlem. Nedávno zde bylo zlikvido-
váno pískoviště. Lavičky, které byly 
okolo, se přesunuly na jeho místo. 
Pískoviště sice nebylo udržované, ale 
přesto na něj chodily děti, které zde 
bydlí. Jsou zde i houpačky a prolézač-
ka, které jsou také neudržované, ale 
přesto zdejšími dětmi navštěvované. 
Sice je zde u školy novější menší hřiště 
pro děti, ale z vlastní zkušenosti vím, 
že jich nikdy není dostatek a každé 
dítě si oblíbí něco jiného.

Toto místo u školy je také neudr-
žované a pro malé děti spíše nebez-
pečné. Po zemi se povalují odpadky 
a  často i  střepy z  rozbitých lahví. 
Navíc menší děti ani velkou vzdále-
nost na hřiště neujdou, a proto pak 
rodiče využívají to jim nejbližší.

V  současné době tu bydlí hodně 
rodin s malými dětmi. Zajímalo by mě 
tedy, proč bylo toto pískoviště zlikvi-
dováno a zda se plánuje v těchto mís-
tech nějaká parková úprava s prvky 
pro děti. Myslím si, že je zde na to 
vhodné místo, které je stejně třeba 
nějak upravit, a  ne jen přesunem 
dvou laviček. Ostatní lavičky v této 
ulici by také bylo potřeba alespoň 
opravit. Děkuji za odpověď.

 Iveta Kellerová, Liberec
 
Údržbu a  kontrolu dětských hřišť 

včetně mobiliáře v majetku Statutární-
ho města Liberec zajišťuje odbor správy 
veřejného majetku. Na základě žádostí 
z domu č. p. 354 a č. p. 353 v Polní ulici 
odbor správy veřejného majetku nechal 
zrušit zarostlé pískoviště, které někteří 
občané spíše využívali jako plochu urče-
nou pro venčení domácích mazlíčků.

Mezi prolézačkou a  lavičkami 
vznikl velký prostor, proto byly před-
mětné lavičky opraveny a přemístě-
ny. Plocha byla následně opatřena 
odpadkovým košem.

Ve Starých Pavlovicích jsou dvě 
dětská hřiště, která jsou ve vyšší 
intenzitní třídě údržby, a to již Vámi 
zmiňované dětské hřiště u školy a pak 
oplocené hřiště v Půlpánové ulici.

Na těchto hřištích je prováděn pra-
videlný úklid ze strany TSML a. s. Úklid 
je prováděn vždy v  pondělí nebo 
v úterý a hřiště je dále kontrolováno 
i  výše uvedeným odborem každý 
týden v pátek od začátku dubna do 
konce října.

Jak zmiňujete, hřiště u  základní 
školy je hojně navštěvováno dětmi, 
případně i  o  přestávkách, tudíž 
problém s odpadky zde často bývá 
a  úklidy jsou tu prováděny i  nad 

rámec pravidelné údržby. Herní 
prvky jsou tu v permanentním vytí-
žení, ale jejich stav odpovídá platným 
normám. Výjimkou je kolotoč, který 
byl na ploše ponechán z původního 
hřiště.

V příštím roce na jaře bude prove-
dena jeho obnova vč. výměny všech 
dřevěných částí, aby byl v souladu 
s právními předpisy. Dále jsou jed-
notlivá pískoviště umístěna mezi 
ulicí Jabloňovou a Šimáčkovou, dále 
v Malátově ul. V Polní ulici za domy 
v  Šimáčkově ulici je malé dětské 
hřiště opatřené skluzavkou.

V  současné době odbor správy 
veřejného majetku plánuje obnovu 
dvou dětských hřišť, a to na Králově 
Háji v ulici Ječná a na Františkově, kde 
ještě nedošlo k renovaci žádné dětské 
plochy.   Bc. David Novotný,

 vedoucí odboru správy veřejného majetku

PřišLo do redakCe

Placená inzerce
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v úpravěJsOu tO stolní tenisté 
upoutaní po nehodách na 
invalidní vozík, oba patří 
mezi členy Libereckého 
sportovního klubu vozíč-
kářů (www.lskv.cz), který 
funguje pod hlavičkou 
Sportovního klubu stolních 
tenistů. Za jejich vzornou 
reprezentaci města pod 
Ještědem jim poděkovalo 
i vedení Statutárního města 
Liberec, v čele s primátorkou 
Martinou Rosenbergovou. 
Sportovci se na oplátku svě-
řili se svými dojmy z účasti na 
paralympiádě. Sami byli zkla-
maní, že se neumístili

rené tauš (rt): Bylo to něco 
neuvěřitelného. Nikdy jsme 
nezažili takovou atmosféru a tak 
neuvěřitelný zájem diváků o stolní 
tenis vozíčkářů. Chodilo jich něko-
lik tisícovek. A třeba atletiku, která se 
konala na stadionech s daleko větší 
kapacitou, sledovaly ještě větší počty. 
Já mohu srovnávat i s paralympiádou 
v Athénách, a to je neporovnatelné, 
tam se přišlo podívat padesát diváků.

Jiří suchánek (Js): To je pravda, 
neznáme z Čech ani z mezinárodních 
turnajů, že by nás sledovalo tolik lidí. 
Překvapil nás obecně zájem i napří-
klad lidí na ulici. Když jsme si vyrazili 
na výlet do Londýna, lidé se nás na hry 
ptali a chtěli se s námi vyfotit. Další 
úžasná věc – tak to byla vstřícnost 
dobrovolníků, kteří nám pomáhali, 
i organizace celých her.

s jakými ambicemi jste do Lon-
dýna vyráželi a jak jste byli sami se 
sebou spokojení?

Js: Spousta lidí říká, že za úspěch 
považuje už jenom nominaci. Pravda 
to jistě je, nicméně člověk, když už 
tam jede, tak chce uhrát maximum. 
Má nějaké možnosti, něco natréno-
váno a podle toho chce hrát. V mém 
případě – já úplně vyhořel. Byl jsem 
v pohodě, klidný, co jsem zahrál tam 
na tréninku, to jsem uhrál skvěle. 
Zahrál jsem každý balón, kam jsem 
chtěl. Pak jsem zajel k prvnímu zápasu, 
strašná nervozita, pamatuji si první 
dva pěkné balónky, které jsem zahrál. 
To je asi vše. Nic jiného jsem za stolem 
nepředvedl. Bohužel jsem zahrál hlu-
boko pod svými možnostmi. Psychika 

u tohoto sportu dělá hrozně moc.
rt: Také jsem doufal, že by to 

mohlo dopadnout lépe, s  tím tam 
člověk jede. Narazil jsem na světovou 
jedničku, v  životě jsem toho kluka 
nepotkal a bylo to těžké. Postup mezi 
čtyři nejlepší nevyšel. Mohl jsem si 
říkat, že kdybych narazil na někoho 
jiného, bylo by to jednodušší, s jiným 
výsledkem, ale o tom sport není.

Jak je to s financováním paralym-
pioniků? Musíte si shánět sponzory?

Js: Na olympiádu jsme peníze 
shánět nemuseli, vše jsme měli zafi-
nancováno. Horší je to ale s běžným 
provozováním sportu. Musíme shánět 
peníze na každý turnaj, financujeme 
si invalidní vozíky. Třeba je i rok splá-
címe. Jiný potřebujeme na 
běžný pohyb, jiný na sport. 
Třeba René má nyní jen jeden, 
na stolní tenis.

rt: To je pravda. Mám 
výborný prostředek ke hře, ale 
na úkor pohodlí při denním 
ježdění. Je nepohodlný, nemám 
opřená záda, což způsobuje, 
že jsou více namáhána a trpí. 
Především ale potřebujeme 
financovat větší turnaje, a  to 
jsou desetitisícové až statisí-
cové položky. Bez sponzorů se 
neobejdeme.

Js: Je pravda, že financování 
handicapovaných sportovců je 

u nás výrazně nedostatečné. Když jez-
díme na turnaje do zahraničí, nechápe-
me, jak nesrovnatelné mají podmínky 
venku a jaké my. Sportovci v zahraničí 
mají zajištěný plný servis, mají své tre-
néry, maséry. Kolikrát se diví, když na 
turnaj dorazíme jen sami bez jakékoliv 
asistence. Oni třeba ani nemusí chodit 
do práce. To ještě máme s  Rendou 
u nás štěstí, že máme stálé zaměstnání. 
O to víc mě těší, když porazím hráče 
světové třídy, který má o mnoho lepší 
podmínky než já. A je fakt, že se shá-
něním peněz máme potíže. Už jenom 
kvůli tomu, že nejsme příliš medializo-
vaní, tak nejsme pro sponzory zajímaví. 
Nicméně snažíme se brát vše s humo-
rem. Já třeba si neumím představit, že 
bych nesportoval. Začal jsem z nudy, 
ale vzalo mě to. Je to relax.

rt: S  tím zaměstná-
ním má Jirka rozhodně 
pravdu. Myslím, že asi jen 
13  % handicapovaných 

v Čechách má práci. A co se 
týče sponzorů, také to vidím 

stejně. Snažíme se potencio-
nálním sponzorům vysvětlit, 
že nepotřebujeme ani velkou 

částku najednou, že nám 
mohou třeba posílat pravidel-

ně menší částky, což by pro ně 
bylo přijatelnější, ale stále s nimi 
nemůžeme najít společnou řeč.

I  přes potíže s  financováním 
patří oba stolní tenisté ve svých 
skupinách mezi světovou špičku. 
U  Reného Tauše můžeme mezi 

výrazné úspěchy zařadit například 
zlatou medaili ze soutěže družstev 

na letní paralympiádě 2004 v Athé-
nách. Je držitelem medailí z mistrovství 
Evropy: v družstvech získal bronz v roce 
1999, zlato roku 2003 a stříbro v roce 
2009, v  jednotlivcích stříbro a bronz 
(v open kategorii) v roce 2005 a zlato 
v  roce 2009. Mimo jiné soupeří i  se 
sportovci bez zdravotního postižení 
a poráží je.

I Jiří Suchánek má za sedm let své 
sportovní éry na kontě pár úspěchů. 
Několikanásobný Mistr ČR, v loňském 
roce například na mistrovství Evropy 
postoupil do čtvrtfinále v jednotlivcích. 
V roce 2009 vybojoval na ME stříbrnou 
medaili v družstvech. Zúčastnil se i mis-
trovství světa v korejském Gwang-Ju. 
Zde skončil na 9.–12. místě. Oba pak byli 
opakovaně vyhlašováni Nejúspěšnější-
mi sportovci Liberecka a Libereckého 
kraje. 

Letní paralympijské hry v Londýně
šoumen Jiří suchánek a nenápadný a tichý rené tauš. dva rozdílní sportovci z jednoho oddílu, které spojuje neuvěřitelný úspěch. 
nezdolná vůle jim pomohla překonat nepřízeň osudu a díky píli se dokázali nominovat na Letní paralympijské hry v Londýně.
Pavlína Stránská

René Tauš.  

Jiří Suchánek.  Foto Jan Král
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LEtOs tomu bude už 20 let, kdy se 
začali scházet vesečtí senioři. Od 
té doby se v něm vystřídalo hodně 
členů i členek. Pokud jim to zdravotní 
stav dovolil, docházeli tam rádi kvůli 
hezké atmosféře a zajímavému pro-
gramu.

Scházíme se v klubovně Komunit-
ního střediska Kontakt každý čtvrtek 
od 14 do 16 hodin. Je nás dvacet, 
třetina už překročila osmdesátku. 
Naše schůzky jsou zaměřeny na další 
vzdělávání.

Přednášky a besedy k tématům 
z historie, literatury, hudby, zeměpi-

su připravují naši členové s využitím 
techniky, kterou máme k dispozici. 
Někdy si zveme i  zajímavé hosty, 
promítáme i filmy. Občas pořádáme 
i nenáročné vycházky a exkurze.

Naše členky nezapomínají přinést 
z  domova dobroty k  občerstvení. 
Rádi popřejeme jubilantům hodně 
zdraví k životním výročím.

Informujeme pravidelně o akcích 
v Kontaktu i kulturních programech 
ve městě, jichž se účastníme podle 
svého zájmu.

Je nám spolu dobře. Můžete se 
o tom přesvědčit i vy. 

zaJíMátE sE o  možnosti dalšího 
vzdělávání v Libereckém kraji? Chcete 
si rozšířit profesní kvalifikaci?

Tak jako v minulých letech máte 
i nyní příležitost zúčastnit se podzimní 
celostátní kampaně s názvem Týdny 
vzdělávání dospělých 2012.

Tato akce probíhá ve dnech 18. 10. 
až 4. 11. 2012 a její letošní motto zní: 
„Vzděláváním k pestřejšímu životu“.

Zahájení proběhne společně s ote-
vřením veletrhu vzdělávání a pracovních 
příležitostí EDUCA 2012, který bude dne 
19. 10. 2012 hostit úvodní konferenci, 

zaměřenou na vzdělávání dle standardů 
Národní soustavy kvalifikací.

V průběhu dalších 14 dnů budou 
účastníci moci navštívit pestrou paletu 
doprovodných aktivit. Cílem je inspi-
race k aktivní účasti na vzdělání pro-
střednictvím motivace potenciálních 

účastníků a  poskytovatelů dalšího 
vzdělávání k aktivnímu vymezení a pro-
pagaci možností vzdělávací nabídky.

Nedílnou součástí Týdnů vzdělávání 
dospělých je soutěž „O nejlepší pro-
gram vzdělávání dospělých“. Podmínky 
jsou na portále www.EDULK.cz. 

PrOJEkt zaMěstnaVatELůM 
pomůže při rozvíjení vstřícného 
firemního prostředí formou profes-
ních auditů. Zaměstnance a  indivi-
duální zájemce podpoří při slaďování 
osobního a profesního života. Vše díky 
finančním prostředkům ESF a státního 
rozpočtu ČR.

Centrum Kašpar poskytne zaměst-
nancům vybraných deseti menších 
organizací zkušené chůvy pro řešení 

mimořádných situací. Může se jednat 
o  doléčení dětí, ředitelská volna či 
prázdniny, během kterých bývají 
zavřené školní družiny. Pro zapojené 
firmy jsou dále přichystané profesní 
audity mapující pracovní podmínky 
žen a mužů.

Myšlenka prosazování rovných pří-
ležitostí se v našem regionu stává rok 
od roku populárnější. Svědčí o tom 
i skutečnost, že role partnera projektu 

se zhostilo Statutární město Liberec. 
Na jeho webových stránkách vznikne 
sekce věnovaná rovným příležitostem 
a praktickým otázkám slaďování pra-
covní a soukromé sféry.

Město dále zorganizuje tematické 
semináře a představí na nich svůj pří-
stup k rovným příležitostem.

Rostoucí význam politiky slaďování 
práce a rodiny dokládají i další firmy, 
které byly v letošním roce nomino-

vány na titul Vstřícný zaměstnavatel 
2012. „Jedná se o regionální soutěž, 
jejímž smyslem je ocenit a vyzdvih-
nout organizace, které se významně 
či originálně starají o potřeby svých 
zaměstnanců a  zaměstnankyň,“ 
vysvětlila Jana Benešová z  Centra 
Kašpar.

Výsledky ročníku 2012 budou slav-
nostně vyhlášeny na veletrhu EDUCA 
v liberecké Tipsport areně. 

týdny vzdělávání dospělých 2012

s kašparem má každý šanci uchopit svou příležitost
Liberecké poradenské centrum kašpar zahajuje pilotní projekt „uchop svou příležitost“, který přináší menším firmám 
působícím v kraji originální zaměstnanecký benefit – hlídání dětí v domácnostech.
Centrum Kašpar

Parta z Vesce
Představujeme vám klub seniorů „Parta z Vesce“.
Anna Sadílková, vedoucí klubu „Parta z Vesce“

Program klubu seniorů
komunitní středisko kontakt Liberec
kompletní program na www.ksk-liberec.cz/seniori

23. 10. / 14.00 „Jak se nedostat do 
dluhů“ – III. část

Cen. klub sen.
3. patro

25. 10./ 10.00  tréninkové dopoledne 
v kuželně

Kuželna
Tipsportarena

26. 10. / 10.00
Georges bizet – carmen
Povídání o opeře s Ninou 
Vaňkovou

Bílá a zelená kl.,
5. patro

29. 10./ 16.00
senior v dopravě
Zdenka Brodská, preven-
tista městské policie

Radnice, zased. 
míst. č. 11

30. 10./ 14.00  hudební odpoledne 
s M. Hadravou a J. Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

31. 10. / 16.00

slavnostní ukončení 
Měsíce seniorů
Recitál Pavla Bobka
Prodej vstupenek v Cent-
rálním klubu seniorů

Lidové sady

6. 11. / 14.00
„Jak se nedostat do
dluhů“ – IV. část (exekuce)

Cen. klub sen.
3. patro

Klub šikovných rukou – liché pondělí od 10.30 ve 3. patře v Palachově ulici. Herní 
odpoledne – stolní hry každý čtvrtek od 13.30. Lehké relaxační cvičení – každý 
pátek od 8.30, 9.30 a 10.30 v suterénu – v sále KSK. Cvičení pro seniory v rytmu 
hudby – každý pátek od 13.30 v suterénu v sále KSK. Trénování paměti – každé 
pondělí od 10.00. Počítačové kurzy – pondělí a úterý,16.00 nebo18.00.

Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.

v úpravě

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o. Vás zve na besedu

Finanční gramotnost – Jak se nedostat do dLuhů

Na téma následky nesplácení přednáší Mgr. Svatava Havelková, 
občanské sdružení „D“

středa 14. listopadu 2012 od 16.00 hodin
Přízemí radnice – zasedací místnost č. 11

Projekt je realizován díky finanční podpoře ČSOB Nadačního programu vzdělávání.

beseda se koná u příležitosti evropského roku aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity 2012.
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OPEra rObinsOn crusOé 
se u nás ještě nikdy nehrála. 
Ostatně se od své premiéry 
v  roce 1867 hraje po celém 
světě jen výjimečně.

Ředitel Šaldova divadla 
a  režisér inscenace Martin 
Otava k  tomu říká: „Ano, 
Robinson je již čtvrtý titul ze 
zcela výjimečného cyklu, který 
uvádíme na naší liberecké 
scéně. Cyklus, který každým 
rokem představuje v našem drama-
turgickém plánu opery neznámé, 
neprávem zapomenuté, či dokon-
ce nikdy u nás v Čechách nehrané. 
Připomeňme si, že Pucciniho Edgar 
byl poprvé od své italské premiéry 
uveden v Čechách právě v Liberci, 
Belliniho Náměsíčná se v Čechách 
naposledy hrála před 110ti lety, 
Rubinsteinův Démon se v Národním 
divadle hrál v roce 1884.“

Výjimečnost liberecké inscenace 
Robinsona ale není jen v tom, že se 
zdejší scéna rozhodla toto dílo uvést. 

Je dalším pokusem představit divá-
kům operu skutečně živou, v tomto 
případě skutečně komickou, veselou, 
operu, ve které nezní jen krásné hlasy 
a melodie, ale kde se něco děje, kde 
se skutečně hraje – zkrátka kde divák 
nemá jen sedět, dívat se a poslouchat, 
ale především se smát. Režisér Otava 
se proto rozhodl pro vlastní úpravu 
původně rozsáhlé opery a především 
napsal nové texty, které – přesně tak, 
jak to měl Offenbach rád – reagují na 
současnou situaci, kterou ironizují.

Na Robinsona můžete přijít do DFX 
13. listopadu od 19.00. 

robinson Crusoé
V září měla v šaldově divadle svou premiéru komicko- 
-dobrodružná opera robinson crusoé. Jejím autorem není 
nikdo jiný než Jacques Offenbach, autor nejslavnějších operet.

galerie 
u rytíře

(boční vchod historické budovy radnice)

20. září až 2. listopadu 2012

joSef honzík
78 - 012 / fotografie /
Vernisáž 20. 9. v 17.00

Výstava v předsálí :
jiŘí novák
1010 hektopascalů
Fotografie

Otevřeno: po–pá 10–17 hodin
WWW.LIDOVESADYLIBEREC.CZ

JeštĚd Z kLeCe
22.–28. 10.  kino Varšava

druhý rOčník přehlídky diplo-
mových a bakalářských prací, které 
vznikly na liberecké fakultě umění 
a architektury, začíná 22. října. Výstava 
potrvá týden, bude otevřena každý 
den od 10 hodin. Každý večer od 18 
hodin budou komentované přednáš-
ky, promítání filmů, kapely, divadlo 
a další.

Podrobnější informace na webu 
www.jestedzklece.cz. 

slavnost světel
Již druhý ročník této původně sever-
ské slavnosti pořádá ANNOLK (spo-
lečně s dalšími neziskovými subjekty 
města). Zveme vás na 8. listopadu od 
18 hodin na krátký světýlkový průvod 
od radnice k hotelu Zlatý lev, kde bude 
probíhat další program cca do 20 hodin.

Uvítáme zajímavosti do programu 
i od šikovných dobrovolníků (tel. 602 
154 091, annolk@seznam.cz), bude 
zde zajištěn i živý oheň a nápoje pro 
zahřátí. 

radniční sklípek
dO 28. říJna se koná ve výstavní 
síni Radničního sklípku výstava Petry 
Kurowski. Jste srdečně zváni na výsta-
vu komiksů o Ještědu, strašidlu z vysí-
lače a Karlu Hubáčkovi.

Projekt je spolufinancován z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj pro-
střednictvím Euroregionu Nisa. 

do krematoria
dEn OtEVřEných dveří v  libe-
reckém krematoriu se uskuteční 
v sobotu 3. listopadu od 11.00 hodin.

Bude možné si prohlédnout obřad-
ní síň a technické zázemí obřadníků, 
malou výstavní síň, místnost pro iden-
tifikaci zesnulých, kremační pece, chla-
dící zařízení a další technické zázemí, 
které není běžně přístupné. 

ukliďme si...
POdziMní úkLidOVá akce se koná 
20. 10. 2012. Zveme tedy k zapojení 
školy, oddíly, ale i rodiny. Ekocentrum 
ZO ČSOP Armillaria dodá pytle. 20. 
10. od 10 hodin úklid ruprechtic-
kého cvičáku – sraz u otočky busu.

 www.armillaria.cz

v úpravě

  1 recept +

  = 30 Kč p
oukaz

Váš 30 Kč poplatek za recept Vám vyrovnáme 30 Kč poukázkou.

Poukázka je uplatnitelná na veškerou nabídku zboží kromě léčiv předepsaných lékařem.

Více informací získáte v Lékárně Vital nebo na www.lekarnavital.cz

Liberec 4, OC Delta, Fügnerova 667/7
Jablonec n. Nisou, OC Rýnovka, Želivského 5050

Placená inzerce

nabídka přes 1000 volných pracovních pozic
každoročně návštěvnost okolo 10 000 osob
studium a vzdělávání pro všechny věkové kategorie
zaměstnavatelé z Libereckého kraje, Euroregionu Nisa, Polska,
Německa, Rakouska i dalších zemí
prezentace středních a vysokých škol z ČR i zahraničí

● 
●
●
●

●

18. - 20.
10. 2012
18. - 20.
10. 2012

Veletrh se koná pod záštitou
Mgr. Radka Cikla, náměstka
hejtmana pro resort školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu.
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uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje je 

26. října

nOVé PrOstOry liberec-
kého bazénu, otevřené v září 
letošního roku, dokončily 
postupnou proměnu ryze 
sportovního zařízení na rekre-
ačně-relaxační areál pro klien-
ty od jednoho do minimálně 
sta let.

Absolutní novinkou 
v  celém regionu je „Dětský 
saunasvět“. Zde je mimo kla-
sické sauny s  ochlazovacím 
bazénkem, ten má dvě úrovně hladiny 
podle stáří dětí, i parní komora, kout na 
občerstvení a lehárna.  Je tu možnost 
ochlazení na Sluneční louce a v zimě 
i sněhem.

V původní hale plaveckého bazénu 
je bazén délky 50 m, skokanské 
prkno a můstky 3 a 5 m, tribuna pro 
300 diváků s propojením do pizzerie, 
„mokrý“ návštěvník tak má možnost 
se při pobytu v plavkách občerstvit, 
malý dětský bazén, dětské brouzdališ-
tě s vířivkou a skluzavkou pro nejmenší 
návštěvníky, dva tobogány (nejdelší 
tobogán v prostoru mezi Mnichovem 
a Moskvou: 150 m dlouhý „Stříbrňák“). 
Jsou tu i oddělené sauny, v pondělí 

v  podvečer je i  sauna společná, 
parní komory a  solária. U  dojezdů 
tobogánů najdete i  masážní lůžka 
a následně i možnost na proplavání 
do nekryté části s „divokou řekou“, jes-
kyní a vířivkou, která je v provozu po 
celý rok a umožní plavat v teplé vodě 
za hromadou sněhu. Je tu i průchod 
na Sluneční louku, kde je možnost si 
užívat zeleně a sluníčka a koupat se 
v dokonale kontrolované vodě. Sou-
částí areálu je posilovna s aerobním 
sálem, kde sestavujeme i osobní cvi-
čební plány a poradíme se změnou 
životního stylu.

Závodní bazén dlouhý 25 metrů 
má šest drah a přesunula se tam vět-

šina tréninkových i výukových aktivit 
mládeže, což byl ostatně důvod, proč 
projekt vznikl. Tedy, neomezovat pří-
chozí v aktivním odpočinku a umožnit 
dětem a mládeži nerušeně trénovat. 
Výrazně se tak zvedl komfort a úroveň 
služeb.

Jako přídavek byla realizována 
čtyřdráhová skluzavka pro rodiče 
s dětmi, osm a půl metru hluboká potá-
pěčská věž pro výcvik jak profesionálů, 
tak příchozích, ale i  slaná vířivka, která 
odlehčí těm stávajícím. 

Za aktivním odpočinkem do bazénu
Přístavba bazénu Liberec, která se stala jeho svébytnou součástí, významně zvedla „laťku“ 
původního areálu na současnou moderní úroveň.
Jan Švec

diStribuce zpravodaje

25. října od 15 hodin
ZASEDACí MíStnOSt č. 11 V HIStORICKé BuDOVě RADnICE

VÁŽEní OBčAné, ZVEME VÁS nA

zasedání zastupitelstVa města liberec

Festival
Mezinárodní festival 
outdoorových filmů 2012.

Večerní promítání festivalových 
filmů letošního 10. ročníku se koná 
ve dnech 13.–16. listopadu v Lido-
vých sadech (festival navazuje 
v Hejnicích 16.–17. 11. v kině).

V  Lidových sadech se 15. 11. 
představí Jana Henychová, úspěš-
ná účastnice nejnáročnějšího 
závodu psích spřežení na 1 000 
km v Norsku, a 16. 11. se uskuteční 
natáčení pořadu ČT Sport Minuty 
dobrodružství. Hosty budou lyžaři: 
T. Kraus, L. Zelenka a O. Bank. Festi-
valový program najdete na strán-
kách www.jizerskanota.cz. 

nEJVětší VýznaM má pří-
stavba pro naše nejmenší oby-
vatele. Rodiče se svými dětmi 
tam najdou kvalitní a  čisté 
prostředí pro skvělou relaxaci, 
lákavé atrakce a pohodu. Nově 
přistavěný bazén slouží pro potřeby 
školní výuky. Dospělým návštěvníkům 
přestanou tedy školy zabírat místo „hra-
zením“ ve vodě a provoz bazénu se tím 
všeobecně zklidní.

Snad největší předností celé nové 
části je saunovací zázemí pro děti. 
O příznivém vlivu otužování a celko-
vých zdravotních přínosech sauno-

vání není sporu a netřeba 
je zde rozepisovat. Důležitá 
je ovšem stejná informace 
jako u  bazénu. V  pracov-
ních dnech bude tento pro-
stor vyhrazen pro otužová-

ní dětí škol a školek, o víkendu vychází 
vedení bazénu vstříc běžné veřejnosti 
saunováním pro rodiče s dětmi.

Teplota v  dětské sauně není tak 
vysoká jako pro dospělé, ochlazo-
vací bazének je přizpůsoben dětem 
a celkově je prostředí pro děti přívě-
tivé a maximálně bezpečné. Vedení 
bazénu v  součinnosti s  vedením 

města stanovilo výhodné zaváděcí 
ceny služeb. Pro skupinu dětí (školka, 
škola) v dopoledních a odpoledních 
časech všedního dne je cena za dvě 
hodiny 500 Kč s tím, že mohou děti 
využívat saunu i bazén.

Víkendová cena pro rodiče s dítě-
tem je 120 kč + 30 kč za každé dítě, 
také na dvě hodiny, opět s možností 
využití celého bazénu.

Věříme, že naši nejmenší si nejen 
užijí bezpečné prostředí městského 
bazénu, ale také získají lepší odol-
nost a otužilost do našich dlouhých 
zim. 

Přínos pro naše nejmenší
O nové přístavbě bazénu Liberec toho bylo řečeno a napsáno mnoho, nějak mám ale pocit, že 
to nejdůležitější – smysl a důvod celé dostavby ještě akcentován nebyl.
Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku

Jiří Šolc


