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Naplánujte si výlet do našeho partnerského
města Budyšína (Bautzenu). Je vzdálen asi 60 km
od Jablonce nad Nisou a necháte-li doma svůj
vůz, dostanete se tam pohodlně vlakem, který
vám připomene časy školních výletů a rytmus
Dvořákovy Humoresky. „Skřivani“ mohou vyjet
z Jablonce už v 5.38. Je sice třeba přestupovat
v Liberci, Žitavě a Görlitz, do Budyšína však do-
razíte už před devátou. S dětmi je možno vyjet
až v 7.40, i ti musí být ovšem kapku malí skři-
vani či vynechat věčnou přetahovanou s rodiči,
kdo usne později. Čekají vás přestupy v Liberci
a Bischofswerdě, v Budyšíně jste kolem půl je-
denácté.

Přivítá vás město s tisíciletou historií, ležící
na skalní plošině nad zákruty horního toku ře-
ky Sprévy uprostřed historického území Horní
Lužice. Budyšín je nazýván městem věží, má
jich sedmnáct. Nejstarší památkou je gotický
chrám svatého Petra. Jeho mohutná věž je pří-
stupná veřejnosti a je z ní krásný pohled na
město i okolí. Ale nejpozoruhodnější je to, že
v našem názorově nepříliš tolerantním světě
prokázali obyvatelé Budyšína obdivuhodnou
snášenlivost již v období reformace. Inu, není
se čemu divit, vždyť lužickosrbské legendy o Kra-
batovi by pohnuli obočím každého dogmatického
inkvizitora i dnes a mix vlivů původně kelt-
ských, pak slovanských a germánských přiná-
šel jistý nadhled a velkorysost v pohledu i na tu
jednu knihu knih – Bibli. Katolíci a protestanti si
zde tedy rozdělili prostor chrámu svatého Petra
již v roce 1542 pro své pobožnosti. Je to jediný
kostel, kde se konají bohoslužby obou vyznání.
Vstupme a zamysleme se alespoň na chvilku
nad věcmi, co nás spojují, nikoliv rozdělují.

Hlavní budyšínské náměstí zaujme krásnými
domy, pozornost určitě přitáhnou trojí hodiny
na věži radnice. Vedle radnice se nachází infor-
mační středisko, kde můžeme získat brožurky,
některé i v češtině. Určitě si nelze nechat ujít
procházku po zachovalých hradbách, navštívit
muzeum ve Staré vodárně, kde je k vidění uni-
kátní čerpací zařízení, jež pomocí umně propo-
jených čerpadel a dřevěného potrubí přivádělo
vodu ze Sprévy ke kašnám. Cesta po hradbách

nás přivede na nejstarší místo Budyšína, hrad
Ortenburg, na jehož nádvoří je Lužickosrbské
muzeum, které rovněž stojí za prohlídku. 

Zde je třeba připomenout, že Budyšín je poli-
tickým a kulturním centrem Lužických Srbů.
I když tvoří jen malou část obyvatel města, sna-
ží se o zachování svého jazyka, udržují své zvy-
ky, mají své divadlo. Pokud sledujete záznamy
divadelních představení v televizi, mohli jste
před nějakou dobou vidět „Maryšu“ bratří
Mrštíků v nastudování budyšínského srbského
divadla. Zajímavé je, že režisérka tohoto před-
stavení studovala v Brně.

Ale většina dnešních národních buditelů
z řad Lužických Srbů studuje sorabistiku, tedy
lužickou srbštinu s jejími starobylými mýty i ri-
tuály v Lipsku. Potkáte-li absolventa takového
studia, zjistíte, že se s ním domluvíte i česky,
mluvíte-li pomalu, neboť ten slovanský grunt
máme v obou řečech stejný. A i když fandí ně-
meckému národnímu manšaftu na mistrovství
světa v Jižní Africe a pracuje většinou v němec-
kých médiích, ta sympatická odlišnost v jinak
zestejněném globalizovaném světě mu šibalsky
pomrkává z očí. Určitě přijměte jeho pozvání
na Velikonoce, až při „Jutry w Serbach“ (Veliko-
nocích v Srbsku) „sedne na kůň“ při tradiční
jízdě elegantních černých pánů.

Ale nyní je ještě léto. K atmosféře města patří
i množství restaurací, hospůdek a kavárniček,
kde si můžete odpočinout, občerstvit se, ochut-
nat speciality třeba právě srbské kuchyně. A ne-
zapomeňte si koupit proslulou budyšínskou
hořčici, s níž můžete doma u grilu vzpomínat
na krásný letní den prožitý v Budyšíně.

(pb)

Navštivte Budyšín – magické město věží
Možná ve shonu všedních dní není čas navštívit sousedy ve vedlejším vchodu, bloku, anebo příbuzné v Kokoníně, 
ale na sousedy v Horní Lužici bychom si v letním období konečně chvilku najít mohli. Není totiž mnoho magických míst 
za našimi hranicemi, kde se nám rozbuší české srdce, některým z nás živené příměsí německé krve po předcích, a kudy
kráčely slavné slovanské i germánské dějiny. 

Foto archiv JM
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Samotný výčet všech druhů dřevin, bylin,
obojživelníků, ptáků, bezobratlých či ryb by byl
příliš dlouhý. Zaměřme se tedy na ty nejzají-
mavější, na druhy, které byste třeba u přehrady
ani nečekali.

Z rostlin je tu mimo běžných druhů, jakými
jsou například blatouch bahenní, lopuch větší,
devětsil lékařský či orobinec širokolistý, možné
spatřit kvetoucí kosatec žlutý, či méně známé
druhy vodních rostlin, jako například růžkatec
ponořený nebo lakušník vzplývavý.

Velmi pestré zastoupení má v lokalitě přehrady
hmyz – zejména druhy, které ke svému zdár-
nému vývoji potřebují vodu, jako např. vodo-
měrka, potápník, bruslařka, vodomil, jepice či
vážky. Na jaře můžeme pozorovat čilý pohyb
ropuch obecných a také několika druhů skoka-
nů, kteří vyhledávají místa, kam by nakladli svá
vajíčka. Poněkud méně pravděpodobné je set-
kání s hadem. Ne snad proto, že by tu žádní ne-

žili, naopak, poměrně hojná je tu užovka oboj-
ková, ale ta rozhodně nemá zájem se s člově-
kem seznamovat blíže, je velmi plachá. Vzácně
můžeme narazit také na krásně vybarveného
mloka skvrnitého.

Kolem přehrady žije také poměrně pestrá
druhová skladba ptáků. Z vodních druhů jme-
nujme alespoň pravidelně zde hnízdící kachnu
divokou nebo čírku obecnou, potápku roháče
a lysku obecnou, kteří sem občas zavítají při
svých přeletech. Při troše štěstí můžete zastih-
nout i volavku popelavou či čápa bílého – ani ti
se zde však dlouho nezdrží, využívají vodní
plochu pouze pro svá mezipřistání. Opravdo-
vým klenotem ptačí říše je pestře zbarvený led-
ňáček říční. 

Čilý ruch vládne i pod vodní hladinou. Mimo
přibližně dvaceti druhů ryb můžeme v přehradě
nalézt například i perlorodky či vodní šneky, v pří-
toku potom i raka říčního či blešivce – drobného

tvora, který svým výskytem indikuje čistotu vo-
dy. Do nejpočetnější skupiny ryb v přehradě ži-
jících můžeme zařadit candáta, štiku a kapra,
najdeme tu ale i úhoře, okouny, plotice, líny,
cejny, perlíny, jelce, amury a další druhy ryb.

Jablonecká přehrada začíná v současnosti
sloužit také coby prostor pro ekologickou vý-
chovu. Středisko ekologické výchovy Český ráj
tu připravuje dva nové výukové programy, kte-
ré v maximální míře využívají přírodního pro-
středí zejména druhé a třetí přehrady. Od září
tohoto roku se tak budou moci mateřské a zá-
kladní školy zúčastnit programů zaměřených
na seznámení s vodním ekosystémem a také
s lesními společenstvy vyskytujícími se v bez-
prostředním okolí přehrady.

Simona Jašová

Fauna a flora jablonecké přehrady
Dnes už si bez ní Jablonec ani neumíme představit, ale před sto lety, tedy v době svého vzniku, budila mnoho
rozporuplných emocí. Nyní slouží nejen svému původnímu účelu, kterým je zadržování povodní, ale k všeobecné
spokojenosti plní i funkci rekreační. Podívejme se na ni trochu jinýma očima než obvykle – očima pozorovatele přírody.

Zveme vás na neděli 18. 7. od 9.30 hodin na
jabloneckou přehradu, kde se uskuteční již
III. ročník akce s názvem In-line maraton.
Závodit může opravdu každý, od dětí v ko-
čárku až po opravdové profíky. 

Okruh pro závod bude vytvořen ze stezky pro
cyklisty a chodníku pro pěší, trať povede od
parkoviště naproti Jablonexu (start/cíl) až
k hrázi mezi první a druhou přehradou (u res-
taurace Rybářská bašta), kde bude otočka.
Startuje se od 11 hodin po kategoriích, přihlásit
se je možné vždy nejpozději 30 minut před
startem dané kategorie.

Startovné: 50 Kč závodníci do 15 let, 150 Kč
závodníci nad 15 let, poplatek bude vybírán při
prezentaci v místě závodu. Celý program závo-
du naleznete na stránce programů.

(red)

In-line maraton pro celou rodinu!

Foto archiv SUNDISK Foto archiv SUNDISK
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Červenec

Kino Radnice
24.–30. 6. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK (3D)
Návrat do kouzelného světa hraček.
Chlapec Andy už vyrostl a chystá se na
vysokou školu. Buzze, Woodyho a zbytek
hraček tak čeká nejistá budoucnost.
Český dabing.

28.–30. 6. /pondělí–středa/ 20 hodin 
STREET DANCE (3D)
První 3D taneční film, který je
inspirujícím a vzrušujícím výletem
po britské scéně street dance. 
Český dabing.

1.–4. 7. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
KUKY SE VRACÍ
Dobrodružný i poetický rodinný příběh
v režii Jana Svěráka, v němž hlavní
role přebírají hrdinové ze světa dětské
fantazie. 

1. 7. /čtvrtek/ 00.01 hodin –
PŮLNOČNÍ PREMIÉRA!!! 
(noc ze středy na čtvrtek)
TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
Seattlem otřásá série záhadných vražd
a Belle znovu hrozí nebezpečí od
záludné upírky, jež stále touží ji zabít.
Uprostřed toho všeho se navíc musí
rozhodnout, čemu dá přednost: lásce
k Edwardovi, nebo přátelství s Jacobem.

1.–7. 7. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
8.–14. 7. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin 
TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ

3.–4. 7. /sobota–neděle/ 15 hodin
DOBA LEDOVÁ 3 – ÚSVIT
DINOSAURŮ (3D)
Hrdinové z prostředí pod bodem
mrazu se vrací... 
Český dabing.

5.–7. 7. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA (3D)
Trojrozměrná animovaná komedie
o dobrodružstvích synka vikinského
náčelníka a jeho dračího kamaráda
z dílny tvůrců Kung Fu Pandy
a zlobráka Shreka.
Český dabing.

10.–11. 7. /sobota–neděle/ 15 hodin
KUKY SE VRACÍ
Dobrodružný i poetický rodinný příběh
v režii Jana Svěráka, v němž hlavní
role přebírají hrdinové ze světa dětské
fantazie. 

8.–14. 7. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
PREDÁTOŘI
Skupina osmi lidí je unesena na planetu
Predátorů, aby se zde stala součástí
lovu pro zábavu. Tak se v neprodyšné
predátoří džungli postupně ocitají ti
nejlepší a nejbrutálnější zabijáci, které
může naše planeta poskytnout.
Boj o holý život začíná. 

15. 7. /čtvrtek/ 00.01 hodin –
PŮLNOČNÍ PREMIÉRA!!! 
(noc ze středy na čtvrtek)
SHREK: ZVONEC A KONEC (3D)
Království Za sedmero horami je
vzhůru nohama. Na svědomí to má
Shrek, který vypustil do světa jedno
velmi nerozumné přání… Shrek musí
napravit, co spískal a obnovit svět
takový, jaký býval.
Český dabing.

15.–28. 7. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
15.–21. 7. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
16.–17. 7. /pátek–sobota/ 22.30 hodin
17.–18. 7. /sobota–neděle/ 15 hodin
23.–24. 7. /pátek–sobota/ 23 hodin
SHREK: ZVONEC A KONEC (3D)
Další představení oblíbeného zlobráka.

22.–25. 7. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
PAN NIKDO
V roce 2092 je Mars prázdninovým
rezortem a Nemo Nobody 117letý muž,
který je posledním smrtelníkem v době,
kdy díky vědeckým poznatkům už nikdo
neumírá. Nemo vzpomíná na své tři
životy, které možná prožil se třemi
různými ženami. Geniální skládanka
lidských osudů ve velmi originálním
podání a „kaufmanovském“ stylu.

24.–25. 7. /sobota–neděle/ 15 hodin
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK (3D)
Návrat do kouzelného světa hraček.
Chlapec Andy už vyrostl a chystá se na
vysokou školu. Buzze, Woodyho
a zbytek hraček tak čeká nejistá
budoucnost. 
Český dabing.

26.–28. 7. /pondělí–středa/ 20 hodin
ZELENÁ ZÓNA
Režisér „bourneovské sériie“ Paul
Greengrass natočil další napínavý
akční thriller ve strhujícím tempu
– opět s Mattem Damonem v hlavní
roli. 

29. 7.–1. 8. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVÍ
Mladá žena z maloměsta (Cameron
Diaz) si v akční komedii vyrazí na
rande naslepo a život se jí obrátí
vzhůru nohama – jejím partnerem je
totiž sympatický, ale poněkud tajemný
cizinec (Tom Cruise), který vykazuje
všechny znaky superšpióna. Nic ale
není tak, jak se na první pohled zdá... 

29. 7.–4. 8. /čtvrtek-středa/ 20 hodin
POČÁTEK
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) dokáže
zcizit jakoukoliv informaci z podvědomí
spícího člověka. Úkol je však tentokrát
o něco komplikovanější. Do hry
vstupuje nebezpečný nepřítel, který
předvídá každý Cobbův krok
a nepříjemně mění pravidla hry.
Akční sci-fi v režie Christophera
Nolana (Temný rytíř, Dokonalý trik).

31. 7.–1. 8. /sobota–neděle/ 15 hodin
SHREK: ZVONEC A KONEC (3D)
Království Za sedmero horami je
vzhůru nohama. Na svědomí to má
Shrek, který vypustil do světa jedno
velmi nerozumné přání…
Český dabing.

Letní kino
28.–29. 6. /pondělí-úterý/ 22 hodin
TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC
Druhý díl upíří romance podle
bestsellerů Stephenie Meyerové.

30. 6.-1. 7. /středa-čtvrtek/ 22 hodin
KUKY SE VRACÍ
Dobrodružný i poetický rodinný příběh
v režii Jana Svěráka, v němž hlavní
role přebírají hrdinové ze světa dětské
fantazie. 

2.–4. 7. /pátek–neděle/ 22 hodin
KICK-ASS
Svět potřebuje nové hrdiny. A proto
přichází Kick-Ass se svými komplici!
Film nadupaný akcí, drsnými fóry,
ironií a černým humorem. Cynismus
a provokace na prvním místě. 

5.–6. 7. /pondělí–úterý/ 22 hodin
EXMANŽELKA ZA ODMĚNU
Na smolařského lovce odměn (Gerard
Butler), se usměje štěstí, když dostane
za úkol vystopovat a předat
spravedlnosti svou bývalou manželku
reportérku (Jennifer Aniston). Vše se
ale komplikuje, jak už to v akčních
romantických komediích bývá.

7.–8. 7. /středa–čtvrtek/ 22 hodin
TO BYL ZÍTRA FLÁM
Komedie o čtyřech kamarádech ze
studentských let, kteří se rozhodnou
připomenout si bezstarostné dny
a oživit ideály z mládí. Po bouřlivém
večírku se ocitnou v roce 1986 a jejich
„současný“ život začíná... Podruhé. 

9.–11. 7. /pátek–neděle/ 21.45 hodin
PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU
Akční dobrodružný velkofilm,
odehrávající se v tajuplné Persii, kde
se princ Dastan musí pokusit porazit
temné síly v honbě za prastarou
magickou dýkou, která je schopna vracet
čas a umožňuje vládnout celému světu. 

12.–13. 7. /pondělí–úterý/ 21.45 hodin
COMMITMENTS
Režisér Alan Parker vypráví ve svěžím
a zábavném filmu o vzniku, vzestupu
a pádu jedné kapely. Vítěz ankety
o nejlepší irský film všech dob.

14.–15. 7. /středa–čtvrtek/ 21.45 hodin
UŽÍVEJ SI, CO TO JDE
Woody Allen se vrací do New Yorku
s komedií o misantropovi Borisovi
a naivní Melody, která utekla od svojí
spořádané jižanské rodiny, a znovu
potvrzuje, že ve vztazích nefunguje nic
a zároveň cokoli.

16.–18. 7. /pátek–neděle/ 21.45 hodin
SEX VE MĚSTĚ 2
Carrie, Samantha, Charlotta a Miranda
jsou zpátky a vyrážejí spolu na
dámskou jízdu.

19.–20. 7. /pondělí–úterý/ 21.45 hodin
NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU
Strhující drama z prostředí newyorské-
ho policejního sboru, jež realistickým
způsobem zachycuje, jak jednoduché
je překročit hranici oddělující od sebe
muže na straně zákona a zločinu. 

21.–22. 7. /středa–čtvrtek/ 21.45 hodin
A-TEAM
Máte problém? Podvedli vás, okradli,
ublížili vám? Najměte si A-Team!
Akční komedie, plná honiček, vtípků,
digitálních triků vychází z populárního
seriálu z osmdesátých let. 

23.–25. 7. /pátek–neděle/ 21.30 hodin
ŽENY V POKUŠENÍ
Nová „vášnivá“ komedie režiséra
Jiřího Vejdělka (Účastníci zájezdu).

26.–27. 7. /pondělí–úterý/ 21.30 hodin
ROBIN HOOD 
Zapomeňte na všechno, co jste kdy
slyšeli o slavném zbojníkovi.
Režisérská legenda Ridley Scott vám
odvypráví vlastní verzi tohoto příběhu
plnou středověké temnoty a vášně.

28.–30. 7. /středa–pátek/ 21.30 hodin
MUŽ VE STÍNU
Roman Polanski natočil napínavý
thriller o spisovateli, který je najat na
sepsání pamětí bývalého britského
premiéra. Krátce poté, co na opuštěnou
pláž vyplaví moře mrtvolu jeho
předchůdce, si však uvědomí, že
v minulosti expremiéra se skrývají
tajemství, která mají sílu zabíjet. 

31. 7.–1. 8. /sobota–neděle/ 21.30 hodin
KUKY SE VRACÍ
Dobrodružný i poetický rodinný příběh
v režii Jana Svěráka, v němž hlavní
role přebírají hrdinové ze světa dětské
fantazie. 

Začátky představení jsou jen
orientační, promítá se až za
úplného setmění!

Srpen
Omlouváme se čtenářům, ale
v době uzávěrky a tisku tohoto
dvojčísla nebyl program kin
na srpen znám.

Srpnový program kin bude
s ohledem na aktualizaci
filmových premiér v digitálním
formátu zveřejněn v závěru
měsíce července. 

Naleznete jej na plakátech, 
letácích, na webových stránkách
(www.kinajablonec.cz) 
a na Facebooku 
(Kina Jablonec nad Nisou). 

Tip na dvě půlnoční premiéry

1. 7. /ze středy na čtvrtek/ 00.01 hodin – Kino Radnice
TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
15. 7. /ze středy na čtvrtek/ 00.01 hodin – Kino Radnice
SHREK: ZVONEC A KONEC (3D)
Nenechte si ujít minutu po půlnoci další upíří romanci podle
Stephenie Meyerové. A nová dobrodružství zlobráka Shreka ve 3D!
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■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz

V červenci a srpnu otevřeno denně
mimo pondělí vždy od 10 do 17 hodin.

8. 7. /čtvrtek/ 19 hodin
Z VÍDNĚ NA BROADWAY
Operetní a muzikálové melodie
Veronika Křížová – soprán
Oldřich Kříž – baryton
Richard Pohl – klavír
Program: melodie z operet a muzikálů
Čardášová princezna, Hraběnka
Marica, Veselá vdova, Mamzelle
Nitouche, My Fair Lady, West Side
Story, Les Misérables a dalších.

4. 8. /středa/ 19 hodin
IVO KAHÁNEK – klavír
Program: „Pocta Chopinovi“ –
virtuózní klavírní recitál.

11. 8. /středa/ 19 hodin 
ŠTĚPÁN PRAŽÁK – housle
GUSTAV KUŽELA – klavír
Program: W. A. Mozart, B. Smetana,
A. Dvořák, S. Rachmaninov a další. 

24. 8. /úterý/ 19 hodin
FRANTIŠEK LAMAČ – housle
RENATA DRÖSSLER – zpěv
Společný koncert Renaty Drössler,
vynikající šansoniérky, která je
nazývaná „českou Marlene Dietrich“
a jabloneckého rodáka Františka
Lamače, v jehož repertoáru je hudba
klasická, muzikálová, swing, jazz i pop. 

Výstavy

30. 6.–29. 8. 
NA BŘEHU ŘEKY ZAMBEZI
Přehlídka současného umění ze sbírky
galeristy a cestovatele Karla Pupíka.
Unikátní serpentinové sochy
ze sochařské osady Tengenenge,
malířské dílo Stephena Kappaty a další.
Vernisáž: středa 30. 6. v 17 hodin.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

JABLONECKÉ KULTURNÍ LÉTO
1. 7. /čtvrtek/ 17 hodin
Letní scéna Eurocentra
AARLBORG GARDNER 
Dánský dechový orchestr.

5. 7.–10. 7. /pondělí–sobota/
LÉTO TANČÍ 2010
Letní dílna pohybu, tance a rytmu.
Semináře: modern jazz, afro tance,
afro bubenický workshop, bodyterapie.
Pondělí 5. 7. od 16 hodin velký Afro bu-
benický workshop s Ayou Řezaninovou,
Mirkem Klímou a Matějem Bernardem. 
V sobotu 10. 7. od 19 hodin závěrečné
vystoupení  účastníků a lektorů.

15. 7. /čtvrtek/ 17 hodin
Letní scéna Eurocentra
PETER LIPA BAND 
Nejvýznamnější osobnost slovenského
jazzu se svou doprovodnou skupinou.

22. 7. /čtvrtek/ 17 hodin
Letní scéna Eurocentra
HAFAN STUDIO: CHOBOŤÁCI,
VELRYBA A DAREBÁCI
Divadelní představení na motivy
Trnkovy Zahrady.

29. 7. /čtvrtek/ 17 hodin 
Letní scéna Eurocentra
SHAHAB TOULOIE QUARTET
(Írán/ČR)
Skupina osobitého hudebníka,
spojujícího bohaté hudební zdobné
prvky perské tradice a vroucí expresi
španělského flamenca.

5. 8. /čtvrtek/ 17 hodin
Letní scéna Eurocentra
VERTIGO QUINTET & DORTA
BAROVÁ 
Křehká, atmosférická a posluchačsky
přístupná hudba s inspiracemi z free
jazzu, world music, soudobé vážné
hudby i popu.

12. 8. /čtvrtek/ 17 hodin
Letní scéna Eurocentra
WOTIENKE 
Amsterdamská zpěvačka a její
spoluhráči z Valašského Meziříčí
čerpají z šansonu, alternativy, jazzu
a popu.

19. 8. /čtvrtek/ 17 hodin
Letní scéna Eurocentra
AGENTURA DELL’ ARTE:
O RACKOVI A KOČCE, KTERÁ HO
NAUČILA LÉTAT
Křišťálově čistý příběh ze špinavého
města, který vypráví pět koček, dva
herci a jeden básník. Představení není
určeno pro nejmenší děti.

19. 8. /čtvrtek/ 18 hodin
Velký sál Eurocentra
FOLKOVÉ LÉTO – FOLKOVÁ
CISKOTÉKA
Pořádá Agentura Duo Cis.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

27. 8. /pátek/ 14 hodin
Letní scéna Eurocentra
ROCK NA KONEC LÉTA
Festival hudebních skupin
Euroregionu Nisa.
Vystoupí: 
Kohout plaší smrt (Jablonec n. N.),
Leniwec (Jelenia Góra), Hitfakers
(Liberec/Praha), Closeknit (Liberec),
Philharmonica (Jablonec n. N./
Liberec), Big Fish Gone (Turnov),
Café Jazz (Bautzen).

Všechny akce se konají za finanční
podpory města Jablonec n. N.

Výstavy

23. 6.–31. 8. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin 
40 LET TURNOVSKÉHO
MAPOVÉHO OKRUHU
Retrospektivní výstava fotoklubu Safír.

Připravujeme

1. 9.–2. 11. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
NEPÁL: ZEMĚ TIBETSKÉ THANGKY

Výstava fotografií Jana Setničky
a Tomáše Beránka a thanegk, obrazů
s buddhistickou tématikou.
Vernisáž: středa 1. 9. v 17 hodin.

3. 9.–3. 10. /pondělí-pátek/ 9–17 hodin,
/sobota/ 10–13 hodin 
Výstavní pavilon
SE SKŘÍTKEM PASTELKOU DO
POHÁDKY
Výstava kreseb jabloneckých dětí
a akademického malíře Miloslava Jágra.
Vernisáž: pátek 3. 9. a sobota 4. 9.
v 16 hodin.

3. 9. /pátek/ 17 hodin 
Divadelní představení Písmenková
polívka (Naivní divadlo Liberec).

4. 9. /sobota/ 17 hodin 
Divadelní představení Polízanice malé
čarodějnice (Divadlo Tramtarie,
Olomouc).
Akci pořádá město Jablonec nad Nisou.

■ Městská 
knihovna
www.knihovna.mestojablonec.cz

Červenec–srpen
ZLATÁ  MAKOVICE  
a LITERÁRNÍ DETEKTIV
Pokračují luštitelské soutěže pro mládež

Letní provoz knihovny

Hlavní budova
Od 7. 7. do 31. 8. jen úterý a čtvrtek
Studovna, čítárna 8–18 hodin
Multimediální  8–18 hodin
Oddělení pro dospělé 9–18 hodin
Oddělení pro děti 9–12 hodin 

12.30–17 hodin

Pozor, úplná uzavírka:
Oddělení pro dospělé 12. 7.–26. 7. 
Oddělení pro děti 12. 7.–19. 7.

Pobočky:
Janovská uzavřena 10. 8. a 17. 8.
Kokonín k dispozici v červenci, pak až
od 30. 8.
Mšeno uzavřeno v červenci a srpnu.
Šumava uzavřena v červenci a srpnu.

Běžný provoz hlavní budovy od 1. 9. 

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz

LÉTO S VIKÝŘEM 

Příměstské tábory

1. 7.–2. 7. /čtvrtek–pátek/ 
a 7. 7.–9. 7. /středa–pátek/
SPORTOVNÍ VYŽITÍ – od 8 let
Informace – P. Dostál 731 615 618

12. 7.–16. 7. /pondělí–pátek/ 
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ I. – od 5 let
Informace – M. Tauchmanová 
603 555 724, obsazeno
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

12. 7.–16. 7. /pondělí–pátek/
LÉTO S ANGLIČTINOU
Informace –M. Tauchmanová 603 555 724

19. 7.–23. 7. /pondělí – pátek/ 
PŘÍRODOVĚDNÝ – od 6 let
Informace – I. Literová 723 036 977,
obsazeno

19. 7.–23. 7. /pondělí–pátek/ 
PRO DĚTI MŠ – od 4 až 5 let
Informace - S. Příhonská 731 615 620,
obsazeno

19. 7.–23. 7. /pondělí–pátek/
LÉTO S ANGLIČTINOU
Informace –M. Tauchmanová 603 555 724

26. 7.–30. 7. /pondělí–pátek/ 
TANEČNÍ – od 5 let
Informace – A. Francová 605 217 493

26. 7.–30. 7. /pondělí–pátek/
LÉTO S ANGLIČTINOU
Informace –M. Tauchmanová 603 555 724

2. 8.–6. 8. /pondělí–pátek/ 8–15 hodin
PRO DĚTI A MLÁDEŽ SE ZP – 
od 7 do 26 let
Hry, zpívání s kytarou, pobyt na zahra-
dě, canisterapie – cvičení a relaxace
s lektorem pomocí psa, jízda na koni,
kontakt se zvířátky z chovatelského
kroužku, výtvarná tvorba.
Informace – I. Literová 723 036 977
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

2. 8.–6. 8. /pondělí–pátek/
LÉTO S ANGLIČTINOU
Informace –M. Tauchmanová 603 555 724

9. 8.–13. 8. /pondělí–pátek/ 
POHÁDKOVÝ ODPOČINEK – od 5 let
Informace – N. Mitbauerová 
731 589 883, obsazeno

16. 8.–20. 8. /pondělí–pátek/ 
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ II. – od 10 let
Informace –M. Tauchmanová 603 555 724
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

23. 8.–27. 8. /pondělí–pátek/ 8–16 hod.
KONEC PRÁZDNIN S VIKÝŘEM –
od 6 let
Sedmý ročník příměstského tábora.
Dny plné her a výletů. 
Informace – J. Polanská 731 615 622
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

Každý všední den 10–13 hodin  
SPONTÁNNÍ ČINNOSTI

Pobytové tábory

14. 8.–24. 8. /sobota–úterý/ 
SIJESTA III. BENECKO – od 6 let
Informace – S. Příhonská 731 615 620

15. 8.–22. 8. /neděle–středa/ 
XI. IMAGE PRO DÍVKY – od 6 let
Informace – J. Polanská 731 615 622

Zápis na školní rok 2010/2011 
se uskuteční ve dnech:
1. 9. od 10 do 13 hodin 
a od 14 hodin do 18 hodin
2.–3. 9. od 13 do 17 hodin

Dejte se do tance!

5.–10. 7. /pondělí–sobota/ – Eurocentrum
LÉTO TANČÍ 2010
Letní dílna pohybu, tance a rytmu. Modern jazz, afro tance,
afro bubenický workshop, bodyterapie.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do konce srpna
130 LET UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ
ŠKOLY V JABLONCI NAD NISOU 
Studentské práce z let 1990 až 2010

■ Univerzitní
galerie N
V červenci a srpnu bude galerie
uzavřena.

■ Muzeum skla
a bižuterie

HLAVNÍ BUDOVA
U Muzea 4
www.msb-jablonec.cz, tel. 483 369 011
úterý–neděle 9–17 hodin

Stálé expozice
KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA 
České sklo sedmi století.

Tematické výstavy

Do 10. 10.
130 LET UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ
ŠKOLY V JABLONCI NAD NISOU
ARS LONGA 
Práce současných výtvarných pedagogů
školy.

Do 10. 10.
PRADE
JABLONECKÁ MÓDNÍ BIŽUTERIE
FIRMY PRADE Z LET 1922–1995
Vernisáž 8. 7. od 17 hodin

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27

Do 7. října 2010 z technických důvodů
uzavřena.

PAMÁTNÍK SKLÁŘSTVÍ
V JIZERSKÝCH HORÁCH
KRISTIÁNOV
Bedřichov v Jizerských horách
tel. 483 369 011
pondělí–neděle, 9–17 hodin

Stálá expozice

KRISTIÁNOV. KLÍČ K SRDCI
JIZERSKÝCH HOR.

JINÉ VÝSTAVNÍ PROSTORY

Muzeum miejskie DOM Gerharta
Hauptmanna, Jelenia Góra -
Jagniatkov (Polsko)
8. srpen–listopad 2010
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
www.jablicko.estranky.cz

1. 7. /čtvrtek/ 16 hodin
VETERÁNI 
Pravidelné setkávání dětí z MŠ.

2. 7. /pátek/ 10 hodin
STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM 
Chcete být užiteční a být za to
obohaceni o nové zkušenosti, chcete
poznat nové lidi?

Pobyt pro rodiče s dětmi 
Janovská chata – Jizerské hory
Termíny: 2. 7.–6. 7. a 6. 7.–9. 7. 2010
Program pro celou rodinu po celý den,
soutěže, hry, výlety, stopovaná,
stezka odvahy.

8. 7. /čtvrtek/ 
Stopovaná
Tajemný výlet do přírody s překvapením 
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

20. 7. /úterý/ 10–16 hodin
Hrabák 
Dětské i dospělé oblečení za 10 Kč. 

21. 7. /středa/
Výlet vláčkem se Štěpánkou
na Štěpánku – rozhlednu

21. 7.–22. 7. /středa–čtvrtek/
Dvoudenní výlet do německého
Legolandu s ubytováním 

26. 7. /pondělí/ 9 hodin
Prázdninová olympiáda – 
stadion Střelnice
Sportovní discipliny, zásady fair play,
vyhlášení vítězů.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

27. 7. /úterý/ 9 hodin
Zábavné dopoledne na dopravním
hřišti 
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

28. 7. / středa/
Celodenní výlet na Prezidentskou
chatu s bohatým programem 
Hledání pokladu, jízda na koních,
výroba herbáře.

29. 7. /čtvrtek/ 9 hodin
Soutěže na dětském hřišti u MC
Jablíčko
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

30. 7. /pátek/ 9 hodin
Karnevalový rej, diskotéka a soutěže 
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

30. 7. /pátek/ 14.30 hodin
Celé Česko čte dětem
Pohádky přečte ředitelka Červeného
kříže, paní Helena Ungermanová.

3.–11. 8. /úterý–středa/
ITÁLIE 
Ozdravný pobyt pro rodiče s dětmi
s programem – I. turnus.

10.–19. 8. /úterý–středa/
ITÁLIE 
Ozdravný pobyt pro rodiče s dětmi
s programem – II. turnus.

4. 8. /středa/
Rodinný výlet do Šimonovic
u Liberce.
Výroba a ochutnávka domácích
marmelád.

11. 8. /středa/ 
Výlet po stopách Dášeňky 
Pochod v okolí Lučan s pejsky z psího
útulku.

18. 8. /středa/
Rodinný výlet na kozí farmu v Pěnčíně 

25. 8. /středa/
Rodinný výlet do Liberce 
Na hřiště Smeťák, za deště do Lunaparku.

26. 8. /čtvrtek/ 20 hodin
Tajemná stezka odvahy 
U II. přehrady se strašidly.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

27.–29. 8. /pátek–neděle/
St. Marienthal
Česko-německý víkend pro rodiny
s dětmi.

30. 8. a 31. 8. /pondělí, úterý/
Úklid mateřského centra

2. 9. a 7. 9. /čtvrtek, úterý/ 9–17 hodin 
Zápisy do kroužků pro rok 2010/2011 
Nabídka na www.jablicko.estranky.cz. 

Na všechny akce se hlaste předem 
jablickomc@seznam.cz, tel. 773 270 271.

Celý červenec a srpen dopolední
prázdninový provoz 9–12, pokud
není uvedeno jinak.

■ Rodinné 
centrum Magnet
28. října 23
www.pritazlivost.com

Vždy v po–pá 6.30–17 hodin
Dětský klub Pohádka
Prázdninový provoz neomezen.

Cvičení rodičů s dětmi
Út 11 hod (1–4 roky )
St 10 hod (3–12 měsíců staré děti)

Vždy po–pá
Plavání kojenců ve speciální vaně

Nabídka příměstských táborů pro
školkové děti
Téma: Cestujeme do pohádky 

I. běh  12.–16. 7.
II.  běh 19.–23. 7.
III běh. 2.–6. 8.
IV. běh 16.–20. 8.    

Přes prázdniny hlídání dětí v domác-
nostech, popř. individuální výlety
s dětmi zaměstnaných rodičů.

■ Jablonecké 
kostely otevřeny
Až do 14. září vždy v úterý prohlídka
interiéru jednoho z jabloneckých
kostelů s doprovodným koncertem. 

Letní program koncertů

13. 7. /úterý/ 16 hodin
Kostel Dr. Farského, nám. Dr. Farského
BAROKNÍ FLÉTNOVÉ SONÁTY 
I. Veselovská a J. Kochová.

20. 7. /úterý/ 16 hodin
Římskokatolický kostel sv. Anny,
Kostelní ulice
HISTORICKÁ KAPELA DURO NUX 
Evropské písně z 13.–16. století 
(dudy, šalmaje, píšťaly).

3. 8. /úterý/ 16 hodin
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
JAN SVOBODA – varhany
KATEŘINA HOŘEJŠí – zpěv
Skladby G. F. Händela, J. S. Bacha,
J. Křtitele Kuchaře, B. Smetany,
V. Nováka a dalších.

10. 8. /úterý/ 16 hodin
Kostel Dr. Farského, nám. Dr. Farského
I. MOJŽÍŠKOVÁ 
Nevidomá písničkářka z Prahy.

17. 8. /úterý/ 16 hodin
Římskokatolický kostel sv. Anny,
Kostelní ulice
ZÁMECKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO

7. 9. /úterý/ 16 hodin
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova
DECHOVÁ HARMONIE (ZUŠ)

14. 9. /úterý/ 16 hodin
Kostel Dr. Farského, nám. Dr. Farského
CISKOTÉKA – ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Vystoupí žáci hudební školy 
Z. a D. Cidlinských.

■ Lidové sady
Liberec 
www.lidovesadyliberec.cz

11. 7. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
Divadlo Matýsek
HONZOVÁNÍ 
aneb Tři pohádky k pousmání
Souboj dvou pohádkářů o přízeň
diváků a tři pohádky na téma Honzy.

12. 7.–16. 7. /pondělí–pátek/ 
19–20.30 hodin
TÝDEN S CVIČENÍM PILATES
I o prázdninách si protáhněte tělo se
Zuzkou Švástovou.

Filmové léto s Pavlem Liškou

19. 7. /pondělí/ 21 hodin
Zahrada
NÁVRAT IDIOTA
Režie:  Saša Gedeon

20. 7. /úterý/ 21 hodin
Zahrada
NUDA V BRNĚ
Režie: Vladimír Morávek

21. 7. /středa/ 21 hodin
Zahrada
ŠTĚSTÍ 
Režie: Bohdan Sláma

22. 7. /čtvrtek/ 21 hodin
Zahrada
CHCÍPÁCI

Loutkový film pro dospělé.
Režie: Radek Beran

23. 7. /pátek/ 21 hodin
Zahrada
VENKOVSKÝ UČITEL
Režie: Bohdan Sláma

25. 7. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Divadlo Rolnička
OŘECHOVÁ POHÁDKA
V co se může proměnit ořech?
V hudební nástroj? V kamaráda? Každý
se může změnit!

Všechny akce konané na zahradě
Lidových sadů budou v případě
nepřízně počasí přesunuty
do náhradních prostor.

Venkovský učitel
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za sportem

Příměstský tábor
Sundisk s. r. o. pořádá
www.sundisk.cz.
5.–9. 7. /pondělí–pátek/ 8–16.30 hodin
12.–16. 7. /pondělí–pátek/ 8–16.30 hodin
19.–23. 7. /pondělí–pátek/ 8–16.30 hodin
26.–30. 7. /pondělí–pátek/ 8–16.30 hodin
2.–6. 8. /pondělí–pátek/ 8–16.30 hodin
9.–13. 8. /pondělí–pátek/ 8–16.30 hodin
16.–20. 8. /pondělí–pátek/ 8–16.30 hodin
23.–27. 8. /pondělí–pátek/ 8–16.30 hodin

JABLONEČÁK 2010
Příměstský tábor se sportovní
tematikou pro děti od 5 do 15 let. 
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

In-line bruslení
Sundisk s. r. o.
www.sundisk.cz

18. 7. /neděle/ od 9.30 hodin
Mšenská přehrada - okruh
IN-LINE MARATON
3. ročník akce pro celou rodinu.

Kategorie:

Děti – ročník 2004–2000 – 1 okruh -
1700 m

Dívky I, chlapci I – ročník 1999–1996
– 3 okruhy 5 100 m

Dívky II, chlapci II – ročník 1995 -
1992 – 6 okruhů – 10 200 m

Dospělí (hlavní závod – muži, ženy) –
12 okruhů - 20 400 m

Veteráni muži, ženy – ročník 1965
a méně – 12 okruhů – 20 400 m

Kočárky – doprovod + kočárek –
2 okruhy – 3 400 km

Program:
Prezentace končí vždy 30 min před
startem dané kategorie.

11.00 – start kategorie Děti (1 700 m) 

11.30 – start kategorie kočárky (3 400 m)

12.00 – start kategorie Dívky I, chlapci I
(5 100 m)

13.00 – start kategorie Dívky II,
chlapci II (10 200 m)

14.00 – start  hlavního závodu (muži,
ženy, veteráni – 20 400 m)

Povinná výbava: 
Helma povinná do 18 let, chrániče
kolen a loktů (děti do 15let).
Vyhlášení vítězů průběžně po dokon-
čení závodu v jednotlivých kategoriích
Na trase závodu bude pro závodníky
přichystána občerstvovací stanice.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu
programu. 
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

Příměstský tábor
TJ Sokol 

12. 7.–16. 7. /pondělí–pátek/ 8–16 hodin
Sokolovna ve Fügnerově ulici
PRÁZDNINOVÍ UMĚLCI
Sportovní, taneční, hudební a výtvarná
činnost pro děti od 4 do 10 let.
Přihlášky k dispozici ve vnitřním
infocentru v budově radnice (kapacita
omezená).
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

Tenis
ČLTK Bižuterie
www. cltkjbc.cz

12. 7.–18. 7. /pondělí–neděle/ 9 hodin
Horní Proseč
TENNIS EUROPE 14 – JABLONEC
CUP 2010
Mezinárodní turnaj staršího žactva
v tenisu.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

Dálkové plavání
TJ Bižuterie
7. 8. /sobota/ 10 hodin
Jablonecká přehrada
8. ZÁVOD ČESKÉHO POHÁRU 2010
V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

Atletika
CORNY atletický areál
www.sportjablonec.cz

3. 7. /sobota/ od 10 hodin 
Atletický areál Corny
ATLETICKÁ LIGA MUŽŮ A ŽEN
3 kolo 1. ligy.

Atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec
14. 8. /sobota/ 15 hodin
Atletický stadion Střelnice
MLADÁ EVROPA 2010
Mezinárodní atletické závody juniorů
a juniorek do 19 let. Předprogram
od 12.30 hodin.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

Kopaná

FK Jablonec
30. 7.–31. 7. /pátek–sobota/ 9 hodin
Travnatá hřiště ve Mšeně
JUNIOR NORTH CUP
16. ročník mezinárodního turnaje
fotbalových mužstev pro ročník 1996.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

16. 8.–20. 8. /pondělí–pátek/8–16.30 hodin 
23. 8.–27. 8. /pondělí–pátek/ 8–16.30 hodin 
Travnatá hřiště ve Mšeně
FOTBALOVÁ ŠKOLA
Celodenní fotbalová škola pro ročníky
2001, 2002 a 2003. 
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

Lodní modeláři

KLoM ADMIRAL
www.klom-admiral.cz
27. 8.–29. 8. /pátek–neděle/ 
Novoveské koupaliště
17. MISTROVSTVÍ ČR KAT. NS 27. 8.
43. JABLONECKÁ KOTVA 28. 8.
39. MODRÁ STUHA 29. 8.

Soutěž rádiem řízených maket
osobních, nákladních, vojenských lodí,
parníků s parním pohonem a společná
regata historických plachetnic.
V sobotu 28. 8. od 21 hodin – tradiční
noční soutěž maketově osvětlených lodí.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

Baseball
Baseball Club Blesk
28. 8.–29. 8. /sobota–neděle/ 
10–18 hodin
Areál Srnčí důl
JABLONEC 2010
9. ročník turnaje v baseballu žáků.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

Florbal 
CORNY Městská hala
www.sportjablonec.cz

Česká federace florbalu vozíčkářů pořádá
Centrkurt
15. 7.–17. 7. /čtvrtek–sobota/
MEZINÁRODNÍ TURNAJ 
VE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ
Přesný rozpis a časy zápasů nedodán
pořadatelem.

V prázdninovém termínu probíhá
odstávka, čištění a úklid. Po předběžné
dohodě je možné halu obsadit,
personálně zajistíme.

Nabídka sportovních programů

Rychlostní kanoistika je sport
pro nadšené milovníky vody, pro
lidi s notnou dávkou odvahy
a sebezapření. Tréninky v dešti,
zimě, větru, na vlnách, případně
ve vedrech. Jízda na dle laiků
extrémně vratkých lodích, kdy
nechtěná koupel není výjimkou
ani u zkušených závodníků.

Na druhou stranu pocit z rychlé
jízdy, povedený závod, vítězství,
nebo jen radost z pohybu vše ne-
příjemné stoprocentně vyváží.
V ČR má vodácký sport dlouhou
tradici. Už v meziválečném období
vyhrávaly na olympijských hrách
české posádky a Češi byli světovou
třídou. V dnešní době se, bohužel,
o rychlostních kanoistech a kaja-
kářích téměř nemluví, což je velká
chyba. Vždyť každoročně přivážejí
čeští juniorští i seniorští reprezen-
tanti medaile z mistrovství světa
i světových pohárů.

Sourozenci na vodě 
Součástí reprezentačního výbě-

ru jsou i dvojčata Anna a Jakub
Adamovi, odchovanci jablonecké-
ho oddílu. Oba mají doma několik

cenných kovů z mistrovství světa
a mistrovství Evropy a kanoistice
se věnují naplno. Dnes jezdí za
Duklu Praha.

Jimi však úspěchy oddílu nekon-
čí. V nové generaci mohou na je-
jich výsledky navázat sourozenci
Petrovičovi – letos junior Jakub a do-
rostenka Bára, kteří v posledních
letech sbírají cenné kovy na re-
publikových závodech. Další nadě-
jí je žačka Michaela Tegzová, která
jen výjimečně ve své jízdě na me-
daile nedosáhne. Všichni tři jsou
členy sportovního centra mládeže. 

V roce 2008 se povedlo získat ně-
kolik malých členů ve věku 8–12
let. Po dvou letech jsou z nich zku-
šení závodníci a je radost pohledět,
jak propadají kouzlu vodního
sportu.

Trénink
Hlavní příprava probíhá na vo-

dě. Její součástí je ale i běh, v zimě
plavání, míčové hry, tělocvična,
běžky. Každé jaro jeden víkend vy-
měníme úzké závodní lodě za ká-
noe a sjedeme Jizeru, v létě vyrá-
žíme na kola do Jizerských hor.

O prázdninách pořádáme pro
děti každý rok soustředění na
Butově (vodní nádrž Hracholus-
ky), odkud si každý kromě naje-
tých kilometrů a únavy odváží
i spousty zážitků. 

Závodní sezona pro nás začíná
na přelomu dubna a května
Mistrovstvím ČR na dlouhých tra-
tích (5 km, benjamínci do 12 let
2 km). V tuto dobu je ještě znát, že
oddíly z teplejších krajů mají víc
natrénováno. Ale na dalších závo-
dech Českého poháru jsme už rov-
nocennými soupeři. Kromě pohá-
rových závodů jezdíme i na tzv.
pouťáky, lokální závody pořádané
oddíly. Odtud si vozí začátečníci
své první zkušenosti a pro zkušené
závodníky představují dobrý tré-
nink a medailovou motivaci. 

Za zmínku stojí, že letos 18. 9. se
po téměř 20 letech vrací závody
v rychlostní kanoistice i do Jab-
lonce na přehradu. Závody pořádá
náš oddíl a určitě to bude zajímavá
podívaná, na niž vás srdečně zve-
me.

(Více www.rkjablonec.blog.cz.)

Bára Běželová

Ahóooooj na přehradě!!!!
■ Představujeme vám

Foto archiv Barbory Běželové
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Co nabízí zajímavá příležitost talentované-
mu maturantovi, který projevuje mimořádný
zájem o přírodní vědy, vládne angličtinou,
případně i němčinou a je schopen patnácti-
minutového představení rodného města
v angličtině? Loňský úspěšný stážista Martin
Pusztai popsal v následujícím textu své zá-
žitky.

Martin Pusztai
O možnosti zahraničních stáží během studia

na vysoké škole se všeobecně ví, spousta stu-
dentů o vycestování uvažuje či nějakou stáž ab-
solvovala. V rámci programu Erasmus má tuto
možnost snad každý, kdo chce, a předměty ab-
solvované na zahraniční univerzitě mohou být
uznány domácí vysokou školou. Na střední
škole je však situace jiná. Když už se někdo
přeci jen odváží vycestovat, znamená to pro něj
především rozšíření kulturních obzorů, větší
osamostatnění a procvičení cizího jazyka.
Projekt ISH v sobě zahrnuje nejen výše zmíně-
né možnosti, ale také začlenění studenta do tý-
mu, jenž bádá na poli přírodních věd, a to je
šance, které se nedá odolat…

Heidelberg – brána do světa
Jelikož se do Heidelbergu sjíždějí pouze stu-

denti z jeho partnerských měst, měl jsem štěstí,
že město Budyšín coby partner Jablonce nad
Nisou věnovalo jedno místo nám. Ale nebylo to
jen tak. Podmínka studia v maturitním ročníku
byla tou dobou už vyřešena, podmínka hlubší-
ho zájmu o přírodní vědy rovněž, a nakonec
i telefonní rozhovor v angličtině proběhl hlad-
ce. Ale jaké překvapení po mém příjezdu!
Jestliže angličtina slečen z heidelberské radni-
ce připomínala tu dobře známou ze školních
lavic, angličtina mých nových spolubydlících
z hotelu v odlehlejší části města zněla opravdu
exoticky. Je sice pravda, že v Izraeli je více sly-
šet americká angličtina, teď se odvolávám na
informace od mých nových heidelberských ka-

marádů, avšak když se tato angličtina občas
proloží hebrejským výrazem či intonací, je z to-
ho nový jazyk – šišlanice.

Nerad bych ale přeháněl. Člověk si za čas vy-
ladil sluch na jakékoliv akcenty a rozmluvil se.
Horší bylo pochopení cizí mentality. Je pravda,
že jsme stejného stáří i zaměření, nicméně své
nové kamarády, jejichž druhou uvítací větou
bylo, že za rok musejí na tři léta do armády, na
což následně navázali dlouhým monologem, že
Izrael má jen samé nepřátele, a tak musejí brá-
nit svůj lid, ihned nepochopil. Poslední kapkou
se stala informace ohledně sebeobrany. Jeden
z mých spolubydlících mi prozradil, jak se na-
učil zabít člověka několika způsoby, a když
jsem se na něj zkoumavě a s hrůzou podíval,
jen se zazubil: ,,Jestli máš strach, tak ti to ne-
budu ukazovat!“

Na mezilidské vztahy v rámci projektu ne-
dám ale vůbec dopustit. Tak příjemná a kama-
rádská atmosféra, ať už ze strany studentů, pra-
covníků města nebo vědeckých institucí, se jen
tak nezažije. Po prvním týdnu, jejž jsme všich-
ni (z Německa, Ukrajiny, Anglie, Francie, Ja-
ponska, Izraele a já) v celkovém počtu 13 osob
strávili na úvodních seznamovacích kurzech
v laboratořích Evropské laboratoře molekulár-
ní biologie, jsme byli nejen dobře připraveni
a obeznámeni s přístroji, ale též seznámeni me-
zi sebou. Někteří až moc. Samozřejmě jsme se
nevyhnuli poznávání krás univerzitního města,
které je nejen centrem vědy, vzdělání a pře-
krásné architektury, ale také, což málokdo ví,
městem amerických vojáků. Některé čtvrti za
nepropustnou stěnou mříží, žiletkového drátu
a po zuby ozbrojených hlídek ukrývají jiný svět.
Jsou zde americké školy, hřiště, obchody i kos-
tely a spousta typických bochánkovitých grilů.
Přes týden se samozřejmě našel čas i na relaxa-
ci, bazén, lanové centrum, fitness a posezení
v pěkné hospůdce.

Mladým vědcem 2009
Jestliže první týden předčil svým pestrým

programem očekávání, druhý se přes něj hlad-
ce přehoupl. Rozdělili nás do různých institucí.
Jak jsme posléze zjistili, tímto nám umožnili
prožít tři týdny jako skuteční vědci. Mě po krátké
poradě, kterou jsem absolvoval ve svém novém
týmu, okamžitě zapojili do práce. Zkoumali
jsme savčí čichovou soustavu na modelovém
organismu myši domácí (mutantní linii), kon-
krétně přenášení signálu se zaměřením na prv-
ní synapsi (přepojení neuronů). 

Zajímalo nás především, po jakých drahách
se přenáší a kde jsou poprvé zpracovány pachy
a vůně. Tolik ve zkratce o náplni projektu.
Běžný vědecký den začínal ranní kávou (v mém
případě čajem) v prostoru kuchyňky. Ze začát-
ku jsem svým kolegům, kteří kuchyňku s kávo-
matem prohlašovali za nejdůležitější z labora-
toří a hnací motor celého Max-Planck Institutu,
nevěřil. 

Ale během druhého týdne jsem jim dal za
pravdu, neboť jsme v institutu trávili celé dopo-
ledne i odpoledne a na volný čas zbýval jen pro-
tažený večer, moc se toho tedy nenaspalo. A sa-
motná práce v laboratoři, to bylo nejen sezení
u počítače, mikroskopů a spousty jiných pří-
strojů, ale také běhání z patra do patra, z labo-
ratoře do laboratoře a hned zase do knihovny.
Nakonec i každodenní běh o život, tedy spíše
o jídlo do místní menzy. 

V takovém duchu uplynul téměř celý měsíc, po
který si pestrá skupina studentů z celého světa
nejen hrála na vědu. To, že jsme museli sami
čelit různým problémům, nástrahám, přicházet
na řešení, ale také vyslovovat vlastní domněn-
ky a prezentovat naši práci vědecké i nevědec-
ké komunitě, posouvalo hru blíže skutečnosti.
A navíc v angličtině, momentálně skutečném ja-
zyku vědy a vyššího vzdělání, alespoň co se pří-
rodních věd týče. Děkuji všem, kteří se na tomto
skvělém projektu podíleli.

Martin Pusztai

Jan Poledňák
Letošním úspěšným uchazečem o stáž v Hei-

delbergu je jablonecký maturant Jan Poledňák.
V termínu od 18. července do 14. srpna si i on
může vyzkoušet roli mladého vědce. 

Co od pobytu, Jane, očekáváte?
Hlavně nabírání zkušeností v praktických zá-

ležitostech, protože na gymnáziu jsme moc bio-
logických a chemických praktik neměli. Těším
se na ostatní studenty ze všech koutů světa
a poznání cizích mravů a snad získání dobrých
přátelství. Doufám, že si zlepším angličtinu
a snad se i naučím nějaké ty vědecké výrazy,
které se běžně neučí.

Přejeme za redakci Jabloneckého měsíčníku,
ať se očekávání vyplní, a těšíme se na dalšího
mladého vědce, který roste v našem městě.

(pb)

(Více informací o projektu naleznete na
www.ish-heidelberg.de.)

Mezinárodní letní vědecká škola
Heidelberg 2010
V Heidelbergu se letos koná už 15. ročník „International Summer Science
School Heidelberg“. Jedná se o čtyřtýdenní stáž pro nadané maturanty,
kterou poskytují špičkové vědecké instituce. Město Heidelberg nabízí 3 místa
svému partnerskému městu Bautzen. Protože je Budyšín zároveň naše
partnerské město, přenechává nám již tradičně jedno místo. Stáž pak město
nabízí střídavě Gymnáziu U Balvanu a Gymnáziu Dr. Randy. Foto archiv Martina Pusztaie

■ Příležitost pro mladé vědce

Foto archiv Martina Pusztaie Foto archiv Martina Pusztaie
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Náleží ke klukovským snům změřit síly
s majestátem přírody, snít o horských veli-
kánech a exotických zemích. Po verneov-
kách a mayovkách přicházejí na řadu pří-
běhy o skutečných nevymyšlených hrdinech
a patnáct českých horolezců, kteří se vydali
pokořit Huascarán v Andách, patřilo a bu-
de stále patřit k těm nesmrtelným vzorům,
na něž se nezapomíná.

V neděli 30. května proběhlo v Bedřichově
slavnostní otevření nového Památníku Expe-
dice Peru na počest horolezců, kteří zahynuli
pod lavinou kamení a ledu po strašlivém ze-
mětřesení v Peru 31. května 1970, jež si vyžáda-
lo 75 000 obětí.

Do Bedřichova přišlo na slavnostní shromáž-
dění přes sto lidí, hlavně rodiny horolezců, ka-
marádi a přátelé. Za všechny milovníky hor
promluvil předseda Českého horolezeckého
svazu Zdeněk Hrubý. Po plných čtyřiceti letech
od smutné události je tak v Bedřichově důstojné
místo, kde každý může vzpomenout na tragic-
ký příběh našich horolezců. Památník je tvořen
šesti žulovými balvany z Jizerských hor, kde
účastníci tehdejší expedice trénovali.

Má podobu kamenného muže, který odnepa-
měti v horách ukazoval poutníkům cestu. Na
jeho vzniku pracoval tým lidí pod vedením

Jiřího Koláčka z Bedřichova, měří na výšku
přes čtyři metry a najdete jej na kraji lesa u vý-
jezdu ze stadionu v Bedřichově. Památník
vzniknul z finančních darů místních lidí, lyža-
řů, rodin a přátel horolezců. Mnoho lidí i ně-
které firmy pracovali na vzniku památníku
zdarma, potřebné náklady dosáhly 135 tisíc ko-
run, na konci května 2010 lidé darovali celkem
92 tisíc korun. 

Až vyrazíte po Jizerské magistrále, zastavte
se zde a vzpomeňte na ty, kteří se jako vynika-
jící sportovci zúčastnili prvních ročníků závodů
Jizerské padesátky, závodu, jehož se dnes na je-
jich počest zúčastní tisíce lidí. A mnohé z nás
přivedly k lásce k přírodě a pohybu třeba právě
snímky Viléma Heckela, účastníka výpravy
a mistra fotografie.

Na panychidě po 40 letech jsme mohli spatřit
fotografie horolezců, jejichž cesta skončila pod
Huascaránem. Věčně mladí, tak jako na sním-
cích, v našich srdcích zůstanou. Ivan Bortel,
Arnošt Černík, Milan Černý, Vilém Heckel, Jiří
Jech, Valerián Karoušek, Jaroslav Krecbach,
Miloš Matra, Ladislav Mejsnar, Milan Náhlov-
ský, Bohumil Nejedlo, Zdeněk Novotný, Jiří Rasl,
Svatopluk Ulvr, Václav Urban.

Kamenný mužík nám bude ukazovat cestu.
K výšinám!

(pb)

Vzpomínka na Expedici Peru 1970 

Foto Jiří Jiroutek

Znáte to, je léto, počasí vrtkavé, ale děti
mají prázdniny a je nutné pro ně vymyslet
nějaký program. Ještě, že existují příměstské
tábory, tábory putovní i pobytové a občas
nějaký ten dospělák, který dokáže smečce dě-
tí, že i muzeum může být zábavné. Dokonce
i tak otravná záležitost jako osobní hygiena
se může ukázat jako velká švanda. 

Ano, vyrazili jsme do Drážďan s dětmi ze
Svobodné základní školy v Rybářské ulici pří-
mo do Muzea hygieny. S velkým nadšením
jsme nasedli do červeného „pendolína“, ales-
poň tak elegantnímu vláčku pro jeho podobu
přezdívají naše děti, a vyrazili na cestu. My do-
spělí jsme ocenili čistotu a příjemné prostředí

vlaku, dětem se líbilo vše, co spatřily z okna.
Auty počínaje a větrnými elektrárnami s mo-
hutnými lopatkami konče. Nezapomněly nás
samozřejmě vyzkoušet z principů fungování ta-
kové elektrárny. Malí vědátoři. Ale nejvíce je
zaujal malý vláček, který jezdí v Žitavě.

Nádraží v Drážďanech všechny nadchlo. Je no-
vě opravené, všude příjemní lidé, čisto a útulno.
Děti zůstaly v úžasu stát u makety nádraží, kde
se za euro daly všechny vláčky do pohybu.
Nemohly se nabažit a my byli o pár eur lehčí.

Muzeum pro všechny smysly
Konečně jsme u cíle naší cesty. Drážďanské

Muzeum hygieny. Má dětské oddělení, kde si
zvídavé děti mohou vše ohmatat a vyzkoušet.
Pomocí hry si tu procvičují všechny smysly.
Největší úspěch mělo zrcadlové bludiště, do-
opravdy dokonalé. Prolezli jsme překážkovou
dráhu, zahráli na maxiklavír. Hledali po čichu
i po hmatu různé předměty. Skládali jsme po
tmě puzzle. Vydrželi jsme tady asi hodinku,
a pak se přesunuli do hlavní části, kde probíhá
stálá výstava „Člověk jako dobrodružství“.
Očekávali jsme, že tuto výstavu děti proběhnou
a brzy budeme venku, ale velký omyl! I tady si
každý najde, co ho baví, naše malé děti zajíma-
ly choroby a lidské anomálie, ti starší si nejvíc
užili u kuličky, kterou museli rozpohybovat
svou vůlí. Vyzkoušeli jsme si rovnováhu díky
„kartáčovým botám“. Tanečnice si zatančily
podle videonávodu. 

Z muzea jsme se přes městský park dostali
do zoologické zahrady. Kdo nechce chodit pěš-
ky, může využít malý vláček, který tu jezdí.
Projíždí skutečnými ministanicemi a jezdí po
mini kolejích. My dospělí si připadáme trochu
jako Gulliver, ale děti si v tom mini ajzboňác-
kém světě lebedí.

Drážďanská ZOO se musí navštívit vícekrát.
Zde si každý najde to své, někdo obdivuje roz-
kvetlé keře, květiny a stromy. Je to opravdu za-
hrada. Občas si připadáte jako v botanické.

A určitě takový pocit mají i spokojená zvířata.
Dětem se nejvíc líbil myší domeček s myší ku-
chyňkou, samozřejmě sloni, žirafy a opice. Jen
nikdo nevěděl, kdo dokáže komičtější grimasy,
opice, anebo děti? Inu, asi nerozhodně…

Rodiče dětí zde mohou ocenit útulné kavárny
s prolézačkami hned v blízkosti. Děti se vyřádí
a rodiče si odpočinou a vypijí opravdu dobrou
kávu. V Drážďanech lze strávit skutečně úžasný
prázdninový den, který baví děti i dospělé, a po-
važte, dokonce si všechny děti po návratu večer
vyčistily zuby bez odmlouvání. Tak nevím, jest-
li je inspirovalo Muzeum hygieny, anebo tygří
tesáky ze zoologické zahrady.

Gabriela Divišová 

Hygiena může být zábavná…
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