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Zájezd pro seniory
do Wittichenau

Město Tanvald pořádá zájezd pro tan-
valdské seniory do Wittichenau a okolí.  
Zájezd je plánován na čtvrtek 4. června 
2009, odjezd v 6.30 hod. z Tanvaldu 
z centrálního parkoviště. Návrat do ČR 
bude ve večerních hodinách. Cena 
zájezdu je 210 korun.  -abr- 

Cesta lesem pohádek
v neděli 7. 6. 2009 

v areálu autokempu Tanvaldská kot-
lina, pořádá Mateřské a dětské cent-
rum MAJÁK ve spolupráci s klubem 
Českých turistů Tanvald a TJ Seba.
Putování nenároč-
nou trasou lesem a 
přírodou Tanvaldska. 
Pro děti i rodiče jsou 
připraveny pohádko-
vé hry, úkoly i malé 
odměny. Na závěr 
putování čeká na 
děti tradiční „bram-
boračka“ a diplomy. 
Start závodu je v době od 9 do11,30 
hodin v areálu autokempu. Vstupné 20 
Kč na osobu. Cesta je vhodná i pro 
sportovní kočárky. Parkování v blízkosti 
autokempu zajištěno. Vezměte s sebou 
ešusy či mističky a lžíce na tradiční 
bramborovou polévku! Tento projekt je 
spolufinancován Městem Tanvald.

Pravidelné prodejní trhy 
na centrálním parkovišti 

se konají 8. června.

Volby: 5. – 6. 6. 2009
Volby do Evropského parlamentu se 
uskuteční dne 5. 6. 2009 od 14 hodin 
do 22 hodin a dne 6. 6. 2009 od 8 
hodin do 14 hodin.

Pozvánka 
na zastupitelstvo
Schůze zastupitelů města 

Tanvaldu se uskuteční 
ve středu 24. června 2009 

ve velké zasedací místnosti 
radnice od 16 hodin.

Tanvaldská cyklostezka Járy 
Cimrmana byla nominována do soutěže 
o nejatraktivnější turistické nabídky 
v České republice. Soutěž vyhlásila 
agentura Czech Tourism, aby přispěla 
k podpoře domácího cestovního ruchu. 
„Veřejnost a regionální odborníci nomi-
novali z oblasti cestovního ruchu deset 
nejatraktivnějších turistických nabídek 
portálu www.kudyznudy.cz v každé ka-
tegorii. Do soutěže se zapojilo čtyřicet 
osm regionálních odborníků a 6 450 
čtenářů portálu,“ uvedla Hana Prouzová 
z agentury Czech Tourism. 

Nominované turistické zajímavosti jsou 
rozděleny do jednotlivých regionů. Za 
Český sever byla vybrána také 
Cyklostezka Járy Cimrmana aneb Na 
kole okolo Liptákova. Trasu po stopách 
imaginárního českého všeuměla mohou 
milovníci cykloturistiky objevovat od roku 
2006, kdy cyklostezku slavnostně ote-
vřeli členové Divadla Járy Cimrmana. Za 
oblast Český sever byly nominovány 
také Bozkovské jeskyně, ozubnicová 
dráha Tanvald – Harrachov, hrad Houska 
nebo bobová dráha v Janově nad 
Nisou.

O pořadí jednotlivých nominací bude 
odborná veřejnost hlasovat během fes-
tivalu Tourproprag Písek, který se konal 

Cyklostezka a zubačka jsou lákadly regionu

od 19. do 20. května. „Hodnocení pak 
bude podkladem pro zasedání odborné 
poroty, složené ze zástupců Czech 
Tourism, MMR ČR, Asociace krajů, 
Asociace turistických regionů a médií. 
Cílem poroty bude vybrat tři nejlepší 

nabídky z každé kategorie,“ dodala Hana 
Prouzová. Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže proběhne ve dnech 17. a 18. 
června v Top Hotelu Praha a bude 
spojené s fórem cestovního ruchu. 

- veš -

Akce na podporu cyklostezky se koná 13. června. Více na straně 7.

Pokud jste si ve středu 22. 4. v okolí 
naší školy všimli zvýšeného ruchu a 
pohybu našich žáků, tak to jste sledova-
li část aktivit pořádaných v rámci Dne 
Země. Tyto aktivity se na naší škole již 
staly dobrou dubnovou tradicí.

Děti z prvního stupně při různých hrách 
poznávaly a ochutnávaly bylinky, vymýš-
lely bylinku „všeléčivku“, budovaly lesní 
školku, bojovaly s nepřáteli lesa nebo 
správně třídily odpad. Program pro ně 
připravily paní učitelky a jejich kamarádi 
z pátých tříd.

Starší žáci se rozdělili do pracovních 
skupin, které se vystřídaly v různých 
tematických blocích. A tak šesťáci a 
sedmáci vyráběli ruční papír, orientova-
li se v terénu, zkoušeli filtrovat vodu nebo 
se zamýšleli nad tím, jak žili naši před-
kové. Osmáci a deváťáci zkoumali bar-
viva v potravinách, poznávali přírodniny, 
kreslili díla malířů různých kontinentů a 
netradičním způsobem zpracovávali 
odpady. Zejména poslední činnost do-
cela překvapivě zaujala, a dokonce jsme 
mohli zhlédnout improvizovanou módní 
přehlídku modelů vyrobených z odpadků.

Doufáme, že alespoň některé poznat-
ky a zážitky naše žáky obohatily a 

příznivě ovlivní jejich vztah k přírodě a 
k životnímu stylu. 

- im -
(Foto: - ZŠ -) 

V dubnu proběhl na ZŠ Sportovní tradiční Den Země

ZUŠ Tanvald vyhlašuje

Z Á P I S
pro školní rok 2009/2010

Hudební obor
Výtvarný obor 
Taneční obor

Zápis probíhá ve všech oborech 
během června 2009, vždy odpoled-
ne od 14.00 do 17.00 hodin. Do 
hudebního oboru v ul. Nemocniční 
čp. 339, do výtvarného a tanečního 
oboru v ul. Komenského čp. 301 
(vedle gymnázia). 
Bližší informace na tel.: hudební 
obor – 483 394 610, výtvarný a 
taneční obor – 483 394 337, a na 
www.zustanvald.cz .
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Termín, kdy budou lidé v kraji moci 
cestovat všemi dopravními prostředky na 
jednu elektronickou kartu, se odkládá až 
na červenec. Fungování revolučního 
dopravního systému je totiž nutné nej- 
prve ověřit v praxi. Testovací provoz 
odstartoval v dubnu.

Bezkontaktní čipová karta opuscard, 
kterou bude možné využít při jízdě auto-
busem, vlakem i tramvají, má výrazně 
ulehčit odbavování cestujících. Další 
výhodou tarifu má být také využití týden-
ních a měsíčních jízdenek platných ve 
všech druzích dopravy. 

Přípravy na start nového systému od-
halily řadu problémů, které s sebou 
sjednocení všech subjektů přináší. Z to-
hoto důvodu se datum zahájení integro-
vaného dopravního systému (IDOL) 
posouvá. „Spuštění ostrého provozu se 

Původně padesát devět kilometrů 
dlouhá rakousko-pruská spojnice mezi 
Tanvaldem a polskou Szklarskou 
Porebou se po letech chátrání dočká 
obnovy. Vlaky, které dosud končí 
v Harrachově a vrací se zpět do 
Tanvaldu, by měly od příštího roku po-
kračovat až do Polska. Část potřebných 
finančních prostředků na rekonstrukci 
železnice poskytne Evropská unie 
z česko-polského programu s názvem 
Cíl 3/Cel3.

O využití léta chátrající tratě, propoju-
jící polskou a českou stranu hor, se 
uvažuje již od revoluce. Od války nebyl 
úsek téměř používán. Poslední vlaky se 
na něm objevily při odsunu Němců, 
převozu sovětské vojenské techniky a 
kořisti z tehdejší Říše. Ve věci obnovení 
trati se aktivně začalo jednat až v roce 
2007, kdy byla železniční trať ze stanice 
Szklarska Poreba Górna převedena 
z majetku státu do vlastnictví 
Dolnoslezského vojvodství. O trať zača-
la pečovat společnost DSDiK, která se 
stala také partnerem projektu na obno-
vení trati ze Szklarske Poreby do 
Harrachova. Českým partnerem projek-
tu se stala státní organizace Správa 

odkládá na 1. 7. 2009. Od dubna se 
podle upraveného harmonogramu spus-
til testovací provoz na omezeném počtu 
cestujících. Účelem je odhalení možných 
chybiček souvisejících s rozúčtováním 
tržeb a také otestování vzájemné kom-
patibility různých odbavovacích zařízení,“ 
informoval Jaroslav Kadlec ze společ-
nosti Korid LK.

Nejbližším kontaktním místem, kde si 
lidé již nyní mohou o čipovou kartu opus-
card zažádat, je Jablonec nad Nisou – 
autobusové nádraží, a předprodejní 
kancelář MHD.

Kraj předpokládá, že se změnou tarifu 
narostou tržby ve veřejné dopravě. 
Současná čísla napovídají tomu, že 
v souvislosti se zvýšením nezaměstna-
nosti dochází ke snižování počtu přepra-
vovaných osob.  - veš -

Dopravci testují cestování „bez jízdenek“

železniční dopravní cesty. Dokončení 
rekonstrukce je plánováno na březen 
2010.

„Po zprovoznění této trati bude Liberec-
ký kraj společně s Dolnoslezským voj-
vodstvím objednávat pět párů osobních 
vlaků z Harrachova do Szklarske 
Poreby,“ sdělil Martin Sepp, náměstek 
hejtmana pro resort dopravy. V rámci 
příhraničního projektu budou obnoveny i 
železniční stanice a zastávky. Jednou 
z nejvýznamnějších se má stát stanice 
Jakuszyce, která se nachází v centru 
zimního běžeckého lyžování a letní turis-
tiky. Turisté jistě uvítají také zastávku 
Szklarska Poreba Huta, nacházející se 
kousek od oblíbených vodopádů. 
Pozornosti cestujících patrně neunikne 
ani železniční stanice Szklarska Poreba, 
která je nedaleko centra historických 
lázní. 

Trať z Tanvaldu do Harrachova, která 
je nejstrmější a součastně také jedinou 
ozubnicovou tratí v České republice, tak 
již brzy bude moci nabídnout nejen 
architektonicky unikátní mosty, tunely a 
krásné výhledy, ale i příhraniční spojení. 

- veš - 

Zubačkou do Polska již od roku 2010

Zajímavý je více než sto let starý pohled 
na nádraží Tanvald. Toto nádraží se 
stalo důležitou křižovatkou ve třech smě-
rech jak v osobní, tak i nákladní železnič-
ní dopravě. Ukazuje, jak železniční do-
prava pomáhala přepravou surovin všech 
druhů i odvozem sortimentu hotového 
zboží zdejšímu kraji v rozvoji. Tohoto roku 
(1905), zajišťovalo plynulý chod nádraží 
celkem třiapadesát zaměstnanců. Jejich 
složení nám prozrazuje celkový obsah 
činnosti na tomto nádraží. Byl tu jeden 
přednosta stanice, dva adjunkti, tři asis- 
tenti, jeden drážní mistr, dvě manipulantky, 

jeden expedient, dva vedoucí vozní 
evidence, jeden skladník, dva dozorci 
nakládky, tři staniční dozorci, čtyři hlída-
či výhybek, jeden staniční sluha, dva 
lampáři, jeden vrchní posunovač, osm 
posunovačů, tři skladoví přední dělníci, 
šest skladových dělníků, jeden noční 
hlídač, jeden strojvedoucí, čtyři zástupci 
strojvedoucího, jeden obsluhovač 
pumpy, tři dělníci výtopny. Dokument 
nezaznamenal žádného pracovníka ve 
staniční administrativě.

Ze starých dokumentů sepsal 
Jaroslav Rýdl

Tanvaldské nádraží před sto lety 

Železniční stanice, i když byla na katastru šumburském, měla od roku 1875 název 
Tanvald. Obecní zastupitelstvo Šumburk n. D. nebylo spokojeno a žádalo o změnu 
názvu. Tato změna byla povolena a od 1. května 1896 nese stanice úřední název 
Tanvald – Šumburk n. D, jako tehdy pošta.

Tanvald – nádraží ČD – dne 21. 5. 2009.  Foto: - abr -

Chorvatsko zrušilo povinné vstupní 
formuláře pro děti. Jejich zrušení schvá-
lil v polovině března tamní parlament. 
Formulář zavedli Chorvati počátkem 
května loňského roku pro děti do osm-
nácti let, cestující na Jadran bez rodičů.

Vypuštěním ustanovení (ze zákona) 
prakticky i formálně odpadla povinnost 
vybavovat nezletilé osoby, občany ČR, 
cestující do Chorvatské republiky napří-
klad s příbuznými či v organizovaných 
skupinách, ověřenými písemnými sou-
hlasy jejich rodičů, respektive jejich zá-
konných zástupců,“ uvedlo na svých in-
ternetových stránkách ministerstvo 
zahraničí ČR. 

Podle odborníků na cestovní ruch bylo 
zavedení formulářů zásadní komplikací 
pro cesty Čechů do Chorvatska. Mluvčí 

Asociace českých cestovních kanceláří 
a agentur Tomio Okamura dodal, že 
formuláře vzbudily velkou nevoli i 
v Německu a Rakousku.

Formulář musel předložit každý, kdo 
cestuje s dítětem a nemá ho zapsané 
v cestovním pase. To jsou například 
prarodiče či organizátoři dětských poby-
tů. Formulář musel být úředně přeložený 
a s ověřeným podpisem.

- net - 

... a opět s jídlem
Od poloviny května mohou turisté opět 
vozit do Chorvatska jídlo. Země přijala 
směrnici, podle které může každý přejet 
hranice s deseti kilogramy masa či 
mléka. 

- red -

l Dne 8. 4. 2009 v odpoledních hodinách 
bylo na služebnu MP Tanvald přijato 
telefonické oznámení, že v Tanvaldě 
u budovy Masarykovy školy se na zemi 
nachází muž, který má zjevné poranění 
hlavy. Na místo se dostavila hlídka MP 
a po zjištění skutečného stavu věci, kdy 
muž upadl na zem a při tom si poranil 
hlavu, a po poskytnutí první pomoci byla 
na místo přivolána RZS Tanvald, která 
si muže převezla k ošetření.
l Dne 17. 4. 2009 v dopoledních hodi-
nách byl na služebnu MP Tanvald přija-
to oznámení z Českého Šumburku, že 
u jednoho domu leží zřejmě poraněná 
srna, která nereaguje na přítomnost lidí. 
Po příjezdu hlídky MP byl na místo při-
volán člen mysliveckého sdružení, který 
si srnu převzal.
l Dne 20. 4. 2009 v ranních hodinách 
bylo při obchůzkové službě zjištěno, že 
u dvoru sběrných surovin v ul. Česká se 
nachází značné množství různého odpa-
du. Hlídka na místě provedla kontrolu 
odpadu a šetřením bylo zjištěno, že od-
pad pochází z Desné od jedné firmy, 
která v Desné provádí rekonstrukci ob-
jektu. Zjištěné poznatky s fotodokumen-
tací byly předány na Odbor rozvoje a 

komunálních věcí MěÚ Tanvald k dalšímu 
řešení.
l V průběhu měsíce dubna hlídka MP 
Tanvald prováděla kontroly motorových 
vozidel v Horské ulici, kde je dopravní 
značení „Zákaz vjezdu“. Hlídka zde za-
stavila řidiče s vozidlem Fiat Tipo. 
Následnou lustrací přes Policii ČR bylo 
zjištěno, že muž má vysloven zákaz ří-
zení všech motorových vozidel, který byl 
vydán Okresním soudem v Jablonci n. 
N. Hlídka muže na místě zadržela a 
předala k dalšímu opatření Policii ČR. 
Dále zde zastavila vozidlo VW Passat. 
Následnou kontrolou řidiče bylo zjištěno, 
že tento před jízdou požil alkoholické 
nápoje. Orientační dechovou zkouškou 
byla řidiči naměřena přes dvě promile 
alkoholu. Na místo byla přivolána hlídka 
Policie ČR, která si řidiče převzala 
k dalšímu opatření.  - MP - 

Z dubnových záznamů městské policie

Do Chorvatska bez formulářů pro děti

Upozornění pro 
majitele psů

Upozorňujeme, že vakcinaci psů 
proti vzteklině má povinnost si každý 
majitel zajistit sám.   - red - 
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Výběr usnesení ze schůze Rady 
města ze dne 29. 4. 2009

l  RM v působnosti valné hromady 
TABYS s.r.o. bere na vědomí zprávu 
o hospodaření společnosti TABYS s.r.o. 
Tanvald za rok 2008. Schvaluje účetní 
závěrku společnosti TABYS s.r.o. 
Tanvald za rok 2008 a převedení vyká-
zané ztráty ve výši 662 564 Kč na neu-
hrazenou ztrátu minulých let.
l RM rozhodla pronajmout pozemkovou 
parcelu č. 18/23 o výměře 348 m2, k.ú. 
Šumburk nad Desnou, panu Lubomíru 
Polákovi na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 
4 Kč/m2/rok za účelem užívání jako za-
hrady a zázemí k bytovému domu č.p. 
236, ul. Protifašistických bojovníků, 
Tanvald.
l RM rozhodla pronajmout pozemkovou 
parcelu č. 18/33 o výměře 190 m2, k.ú. 
Šumburk nad Desnou, Společenství 
Tanvald – Šumburk 234, Protifašistických 
bojovníků 234, Tanvald, na dobu neurči-
tou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za 
nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok za účelem 
užívání jako zahrady a zázemí k bytové-
mu domu č.p. 234, ul. Protifašistických 
bojovníků, Tanvald.
l RM rozhodla schválit podání žádost 
Pozemkovému fondu ČR, územnímu 
pracovišti Liberec, o pronájem pozemko-
vé parcely č. 361/1, katastrální území 
Tanvald, za účelem provozování lyžař-
ského vleku.
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
22/2009:
Příjmy
Účelové dotace
na zajištění dopravy žáků Masarykovy 
základní školy a Obchodní akademie 
Tanvald na Veletrh dětské knihy 
 3 600 Kč
Výdaje
Školství – celkem
Základní školy – celkem
Masarykova základní škola a Obchodní 
akademie Tanvald – celkem
účelový příspěvek na zajištění dopravy 
žáků školy na Veletrh dětské knihy 
 3 600 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
23/2009:
Výdaje
Příspěvky – celkem
příspěvek Euroregionu Nisa 
 + 13 780 Kč
Rozpočtová rezerva  - 13 780 Kč
l RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
24/2009:
Výdaje
Příspěvky – celkem

příspěvek Mateřské škole speciální 
Jablonec nad Nisou, Palackého 37, 
příspěvkové organizace  21 334 Kč
Rozpočtová rezerva  - 21 334 Kč
l RM rozhodla poskytnout Mateřskému 
a dětskému centru Maják příspěvek ve 
výši 5 000 Kč na akci Cesta lesem po-
hádek, která se bude konat dne 7. 6. 
2009, a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 25/2009:
Výdaje
Příspěvky – celkem
příspěvek Mateřskému a dětskému 
centru Maják  5 000 Kč
příspěvky neziskovým organizacím 
 - 1 000 Kč 
Rozpočtová rezerva  - 4 000 Kč
l RM rozhodla pro provedení výběrové-
ho řízení na akci „Přístavba výukových 
prostor Masarykovy ZŠ a OA Tanvald“ 
jmenovat:
členy komise pro výběr zhotovitele stav-
by: Jiřího Onderku, vedoucího odboru 
rozvoje a KV MěÚ Tanvald, Mgr. Sta-
nislava Pěničku, zást. řed. Masarykovy 
ZŠ a OA Tanvald, Mgr. Janu Prokešovou, 
řed. Masarykovy ZŠ a OA Tanvald a 
členku Zastupitelstva města Tanvald, 
Ing. Michaelu Marvanovou, ALESSIZ 
a.s., Moniku Brezarovou, úřednici odboru 
rozvoje a KV MěÚ Tanvald.
náhradníky do komise pro výběr zhoto-
vitele stavby: Mgr. Jiřího Jóna, zást. řed. 
Masarykovy ZŠ a OA Tanvald, Ing. Danu 
Potockou, účetní Masarykovy ZŠ a OA 
Tanvald, Ing. Jindřicha Kozlovského, 
ved. odboru stavební úřad a životní pro-
středí MěÚ Tanvald, Václava Černého, 
pracovníka odboru rozvoje a KV MěÚ 
Tanvald, Jaroslava Pecha, pracovníka 
odboru rozvoje KV MěÚ Tanvald.
l RM v souladu s ustanovením § 23 
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
rozhodla povolit pro školní rok 2009/2010 
výjimku z počtu dětí ve třídě na 25 dětí 
v každé třídě Mateřské školy Tanvald, 
U Školky 579.
l RM souhlasí se spoluprací s minister-
stvem kultury při administraci programu 
„Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působ-
ností pro rok 2009“, rozhodla nezřizovat 
komisi státní památkové péče a pověřu-
je odbor rozvoje a KV výkonem prací 
spojených se spoluprací s ministerstvem 
kultury.
Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Letos uplyne sedmdesát let od začátku 
II. světové války. Na tuto dobu nelze 
zapomenout ani na řadu událostí z této 
války, jak se projevovaly na Tanvaldsku. 
Jedna oblast se týká civilní obrany. 
Tehdy si lidé nemysleli, že Tanvald a 
Šumburk jsou důležitými městy a málo-
kdo věřil, že by mohly být bombardovány. 
Přesto oba městské úřady připravovaly 
systém civilní obrany. Bylo nařízeno 
přísné zatemnění všech oken. Na kaž-
dém domě byl i veliký nápis LSR 
(Luftzutzraun) se šipkou, která ukazova-
la kde je sklep, aby každý občan při vy-
hlášení leteckého poplachu mohl nejkrat-
ší cestou do sklepa. Na půdě musel mít 
každý dům bednu s pískem, kterým se 
dobře hasily zápalné fosforové bomby. 

Uběhly roky 1939, 1940 a 1941; žádný 
letecký poplach nebyl v Tanvaldě vyhlá-
šen. První letecký poplach byl vyhlášen 
v roce 1942. Zaměstnanci závodů pod-
lehli pronikavému zvuku sirény a nejkrat-
ší cestou utíkali mimo budovy. Z přádel-
ny 1. a 2. slévárny a strojírny utíkali 
zaměstnanci do stráně v Popelnicích. 
Někdo zůstal blízko, někdo utíkal daleko, 
podle míry osobního strachu. Zaměst-
nanci firemní tkalcovny utíkali do lesa 
k vile Bálovka. Po ukončení poplachu 
nebyl návrat zaměstnanců tak rychlý, jak 
si vedení představovalo. Proto bylo při-
stoupeno ke zřizování protileteckých 
krytů blízko pracoviště.

První protiletecký kryt byl zřízen v přá-
delně II. u prašného sklepa. Byl patrně 
určen jen pro lidi z ředitelství a velitelství 
civilní obrany. Další protiletecký kryt byl 
zřizován za firemní tkalcovnou pod 
železniční tratí (viz foto), a to formou 

obyčejného tunelu. Tento kryt měl sloužit 
pro zaměstnance všech provozů firmy. 
Za vzdálené pracoviště byla považována 
slévárna a strojírna, a proto bylo započa-
to se zřizováním protileteckého krytu pod 
železnicí do popelnické skály. Po něko-
lika metrech však kvůli tvrdosti kamene 
bylo upuštěno od další práce. A tak pro-
tiletecký kryt za tkalcovnou zůstal jediný 
pro všechny provozy firmy, ve které 
vzhledem k válečné výrobě pracovalo již 
na čtyři tisíce zaměstnanců mnoha náro-
dů a němečtí pracovníci již byli v menši-
ně. V případě bombardování hrozilo za-
sažení vchodu do krytu, a tak, aby se 
předešlo vzniklému nebezpečí, začal se 
hloubit druhý tunel za městským kinem, 
který se měl propojit s tunelem od tkal-
covny, a v případě nutnosti umožnit lidem 
východ. Avšak k propojení těchto dvou 
krytů – tunelů nedošlo, konec války byl 
rychlejší.

Zatímco byl hlouben tunel za tanvald-
skou tkalcovnou, v době leteckého po-
plachu utíkali zaměstnanci běžně do 
lesů. V roce 1942 bylo leteckých popla-
chů velmi málo a ani v roce 1943 jich 
nebylo o moc víc. Leteckých poplachů 
začalo přibývat až v roce 1944 a 1945, 
a to již zaměstnanci byli vedeni do tune-
lu za tkalcovnou. Nebylo zjištěno, jak byl 
dlouhý, nikdo se však v tomto prostoru 
necítil dobře. Přestože jsme si přáli, aby 
poplach trval co nejdéle… Z toho tunelu 
byl každý rád, když mohl vypadnout. Na 
začátku roku 1944 bylo započato také 
s hloubením krytu – tunelu u silnice v za-
táčce za železničním nádražím, jeho 
délka dosahovala asi sta metrů a nebyl 
dokončen. Měl sloužit pro zaměstnance 
nádraží a cestujícím. Tanvald nebyl nikdy 
bombardován, podle dobře viditelných 
kondensačních par ve velké výšce pře-
letělo v zimě 1945 několik spojeneckých 
letadel přes Muchov.

Připomeňme, že v říjnu 1942 byl 
Tanvald a Šumburk nad Desnou spojen 
v jedno město Tanvald. Za radnici spo-
jeného města byla určena radnice čp. 
336 v Šumburku n. D. Tanvaldská radni-
ce byla vyklizena a byla začleněna do 
civilní obrany. Byla zřízena zemská ško-
la civilní obrany (Landesgruppenluftzsch
ule) a této škole sloužila radnice a 
Masarykova měšťanská škola. Do konce 
války touto školou prošly stovky funkcio-
nářů civilní obrany z obcí a měst celého 
Tanvaldska.

Jaroslav Rýdl

Město Tanvald obdrželo dne 18. 5. 2009 sdělení od firmy DIMATEX 
s.r.o., která provádí sběr starého textilu ve městě. "Ve dnech 7. 5. 
2009 a 14. 5. 2009 jsme provedli další svoz textilu z vašeho města. 
Bohužel musíme konstatovat, že kontejnery obsahují mnohem větší 
podíl nezpracovatelných materialů, než v minulosti. Největším problé-
mem zůstávají kontejnery na centrálním parkovišti, které jsou trvale 
vyrabovávány a v kontejnerech zůstává spoušť. Znovu připomínáme, 
že textil ručně třídí naše pracovnice. V případě rozložených domovních 
odpadků je to síla. Několik kontejnerů je poškozených po pokusu 
o násilné vniknutí. Výše uvedené se samozřejmě projeví na množství 
odpadů, které musíme deponovat. Pro informaci uvádíme, že u výše 
uvedených svozů bylo procento odpadu 19,4 %. Obnovili jsme spo-
lupráci s Diakonií Broumov, dále jsme navázali spolupráci s Českým 
červeným křížem Liberec. Prosíme vás, abyste znovu informovali 
občany vašeho města o smyslu sběru textilu. Děkujeme. DIMATEX 
s.r.o.  - měú -

Historie protileteckých krytů v Tanvaldě

Foto: - abr -

Znovu problémy se sběrem a tříděním starého textilu
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Květnové koncerty ZUŠ Tanvald na-
vštívily stovky lidí. Dopolední představe-
ní byla určena žákům a studentům tan-
valdských škol, odpolední pak rodičům 
a široké veřejnosti. Vystoupil pěvecký 
sbor, instrumentální soubor pod vedením 
bývalého ředitele školy Artura Jeřábka, 
komorní seskupení a sólisté ze součas-
ných i bývalých žáků školy. K vysoké 
kvalitě přispěly hlavně bývalé žákyně 
Šárka Stehnová, Zuzana Princová, 
Pavlína Chlupáčová a klarinetové kvar-
teto. O výborný klavírní doprovod se 
postaraly učitelky Jana Hanischová, Jitka 
Poznarová a Dagmar Vajdíková. Choreo-
grafii tanečního oboru vedla Pavlína 
Dědková. Dramaturgie celého pořadu se 
ujal ředitel školy Jiří Lejsek, který pořa-
dem provázel i slovem. Podle hodnoce-
ní publika měla vystoupení výbornou 
úroveň. „Potěšilo mne, že naše koncerty 
navštívila řada vzácných hostů. Byl jím 
například první ředitel tanvaldské hudeb-
ní školy František Černík a jeho žena 
Hana, která byla jednou z prvních žákyň 
školy. Ocenili výkony žáků i učitelů. 
Mimochodem oba dosud učí na ZUŠ 

Žáci, absolventi i učitelé ZUŠ 
oslavili šedesáté výročí školy

v Praze. Mezi hosty byl také jeden z prv-
ních žáků školy, pan Jindřich Svárovský 
(člen orchestru ND) a jeho žena Věra 
(učitelka ZUŠ v Praze). Dále pak několik 
bývalých učitelů. Nechyběl ani starosta 
města Petr Polák s místostarostou 
Miroslavem Tůmou,“ uvádí ředitel ZUŠ 
Tanvald Jiří Lejsek a dodává: „Poděko-
vání za zdárný průběh oslav patří Městu 
Tanvald za finanční podporu, pracovníkům 
kina JAS a zaměstnancům firmy EUREST, 
v čele s paní Helenou Žďárskou, za 
zajištění občerstvení.“

V současné době školu navštěvuje 
osmdesát sedm žáků v tanečním oboru, 
sedmdesát tři žáci ve výtvarném oboru 
a dvě stě čtyřicet pět v hudebním oboru. 
Jmenovat za ty roky všechny žáky, kteří 
úspěšně absolvovali ZUŠ Tanvald, je 
téměř nemožné. Někteří se věnují hudbě 
profesionálně (hrají v orchestrech, učí na 
uměleckých školách) a ti, kteří vystudo-
vali jiný obor, se určitě k hudbě rádi 
vracejí. Mnoho žáků odešlo na školy 
uměleckého zaměření také z výtvarného 
a tanečního oboru. 

- red -

Vystoupení II. stupně tanečního oboru. 

Dle podmínek vstupu ČR do EU, které 
vyjednaly naše vlády, budou moci cizin-
ci (členové EU) kupovat v ČR od roku 
2011 zemědělskou půdu, to je lesy, or-
nou půdu, louky, rybníky, zahrady, 
chmelnice, vinice a podobně. Největší 
zájem budou mít pravděpodobně potom-
ci Němců, kteří byli odsunuti z pohraničí 
v roce 1945. Prodejem se vlastně prak-
ticky zruší Benešovy dekrety i rozhod-
nutí postupimské konference o odsunu 
Němců. Také Holanďané, kterým hrozí 
(vlivem globálního oteplování) zatopení 
země mořem, budou mít zájem o českou 
půdu. Ukazuje se to již nyní, vždyť leckde 
u nás vznikají celé holandské vesnice. 

Prodávat půdu, na které pracovaly 
generace našich předků, a za kterou 
bojovali naši legionáři, nesvědčí právě 
o naší úctě k nim. Prodej půdy, která 
dává lidem obživu a která může v přípa-
dě různých krizí zachránit lidi před hla-
dem, je v každém případě nerozumný. 
Zemědělská půda je nenahraditelná. 
Umožňuje pěstování plodin i chov zvířat 
dle poptávky na trhu. Dává také dřevo 
jako výchozí surovinu pro desítky profe-
sí. Tím vším poskytuje zemědělcům i 

navazujícím odvětvím možnost zvyšovat 
úroveň života.

Například v Indii se půda prodává jen 
vlastním občanům. V jiných státech za 
prodej půdy cizincům hrozí dokonce trest 
smrti. Prodám-li svou zemi živitelku, 
přijdu o ní nevratně. Rozprodám-li svou 
vlastní zemi, stanu se bezzemkem. To je 
náš cíl? To chceme? Stát se poté časem 
tuláky po světě jako například Rómové? 
Jestliže prodám půdu, která mne živí, 
slepici, která mi snáší vajíčka, prut, na 
který chytám ryby – mohu se pak ještě 
považovat za moudrého člověka?

Státní pozemkový fond měl již dávno 
prodávat zemědělskou půdu těm, kteří 
na ní pracují, a také dalším českým zá-
jemcům. Jenže neprodává a o svěřenou 
půdu se prakticky nestará (například 
u luk nezajistí jejich posekání ani jednou 
za rok). 

Nabízí se otázky: Není tato strategie 
úmyslná, aby nakonec vedla k tomu, že 
občané budou rádi, že se o půdu budou 
starat alespoň cizinci? Nejedná se 
o dlouhodobé lobování nebo o úplatky ze 
strany cizinců? Proč zákony, které by 
prodej státní půdy Čechům umožňovaly, 

nejsou hotové? A proč nejspíš nebudou 
na stole ani do konce roku 2010? Není 
čas? Jsou vážnější „starosti“, jako usta-
vení nové vlády, nové volební zákony, 
nové poslanecké volby, nová křesla, 
nový způsob volby prezidenta, výměna 
vládních úředníků ve prospěch vítězných 
stran? To jsou ty opravdové „starosti“? A 
na takové „hlouposti“, jako nenávratné 
rozprodání zemědělské půdy cizincům, 
na to není čas a ani chuť to řešit.

Češi jsou bohužel národ, který má na 
všechno dost času. Heslo „to chce klid“ 
je pro nás opravdu typické. Většina na-
šich protestů vždy přicházela až s „kříž-
kem po funuse“: například proti nepříjem-
ným a nevhodným novým stavbám 
v sousedství protestujeme, až když mají 
stavební povolení, ba někdy i hotovou 
hrubou stavbu.

Jako šachista jsem zvyklý uvažovat 
dopředu, proto upozorňuji na tento velký 
problém již nějakou dobu a budu se 
snažit, aby byl řešen. Buď posunutím 
termínu prodeje na dobu, kdy se zařadí-
me mezi třetinu nejbohatších států EU, 
nebo tím, že svou půdu prostě prodávat 
nebudeme. Půda není totiž jen naše 

„rodinné stříbro“, ale je naše rodinné 
zlato! Energetické zdroje a rozvody i 
hospodaření s pitnou vodou už nyní náš 
stát respektivě obce „hodily přes palubu“ 
a ztratily nad nimi vliv i kontrolu. Dokonce 
se připravuje i prodej ČEZu. Když ale 
ještě prodáme zemi živitelku, co nám 
zůstane? Budeme klidní a veselí, i když 
nám zbudou jen oči pro pláč?

Ing. Zdeněk Joukl (praktický sociolog)
(Názor prezentovaný autorem se 

nemusí shodovat s názorem redakce.)

Prodej zemědělské půdy cizincům (aneb začátek konce českého národa)

Poděkování umělcům
Desenští senioři děkují studentům 
a pedagogům Základní umělecké 
školy v Tanvaldě za jejich hudební 
a taneční pořad, kterým velkou mě-
rou obohatili program oslavy Dne 
matek, v neděli 10. května v kultur-
ním domě Sklář. Mimořádně nás 
potěšilo, že takto společně jsme si 
mohli připomenout již šedesát let 
trvání této bohumilé instituce a 
zároveň jim všem popřát mnoho 
zdaru a elánu do budoucna ! 
Za desenský Klub důchodců

 Štefan Pustai 

POZOR!!! Změny jízdních řádů ČSAD 
Jablonec nad Nisou a.s. v červnu 2009

Na základě rozhodnutí objednavatele dopravy, Libereckého kraje, se na 
všech regionálních linkách mění omezení jízdy „školních“ spojů. Spoje, 
které jedou jen ve dnech školního vyučování, nepojedou ve dnech 29. a 
30. 6. 2009. Důvodem je vyhlášení ředitelského volna ve většině škol.

S platností od pondělí 1. června 2009 v souvislosti se zajištěním dopravy 
zaměstnanců firmy Cutisin do Hrabačova dochází k následujícím úpravám 
na linkách ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.:

Linka 530031 Jablonec n. N. – Tanvald – Desná – Kořenov – Vysoké n. J.
l spoj 7 (z Desné v 6.42 do Kořenova, odb.) pojede jen ve dny školního vyučo-
vání l nový spoj 72 (v 6.55 z Kořenova, odb. přes Příchovice do Desné) ve dny 
školního vyučování; v Kořenově, odb. přípoj z Jilemnice, v Desné má přípoj do 
Jablonce n. N.
Linka 540701 Liberec – Jablonec n. N. – Tanvald – Jilemnice – Trutnov - 
Náchod
l nová zastávka Kořenov, odb. u většiny spojů
l denně pojedou spoje: o Tanvald 4.35 – Kořenov – Jablonec n. J. – Hrabačov, 
Cutisin 5.29 – Jilemnice o Jilemnice 6.10 – Hrabačov, Cutisin 6.15 – Jablonec 
n. J. – Kořenov – Tanvald o Tanvald 16.35 – Kořenov – Jablonec n. J. – Hrabačov, 
Cutisin 17.29 – Jilemnice o Jilemnice 18.10 – Hrabačov, Cutisin 18.15 – Jablonec 
n. J. – Kořenov – Tanvald

S platností od neděle 14. června 2009 dochází k následujícím úpravám 
jízdních řádů na linkách ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.: 

Linka 530100 Jablonec n. N. – Držkov – Plavy – Tanvald – Vysoké n. J. 
– Jilemnice
l  nová zastávka Jilemnice, Hrabačov
Linka 530130 Desná – Tanvald – Velké Hamry – Držkov – Železný Brod
l sobotní spoj 28 (v 6.08 z Plavů) zkrácen jen do Tanvaldu, žel. st. 
l sobotní spoj 31 pojede nově z Tanvaldu, žel. st. v 7.06, z Tanvaldu aut. st. 
v 7.10 do Plavů (spojení z Desné je zajištěno linkou 540701)
Linka 530145 Tanvald – Šumburk n.D. – Pustiny – Desná
l spoj 5 (Tanvald 6.45 – Pustiny – Desná) jede pouze ve dny školního vyučování
Linka 530190 EXPRES Jablonec nad Nisou – Praha
l spoj 4 pojede o 10 min. dříve (nově z Prahy v 7.45), v Jablonci n. N. má přípoj 
směr Smržovka – Tanvald – Harrachov l nepojede nedělní spoj 48 (ve 21.00 
z Prahy) l spoj 46 (ve 20.30 z Prahy) bude zajíždět pro výstup cestujících do 
Turnova, žel. st.
l nové spoje o v pracovní dny v 6.45 z Prahy o v neděli a svátky v 18.20 z Prahy 
o v sobotu v 6.00 z Jablonce n. N. o v sobotu v 7.45 z Prahy (v Jablonci n. N. 
má přípoj směr Smržovka – Tanvald – Harrachov)
Linka 530191 Jablonec nad Nisou – Turnov – Mladá Boleslav – Praha
l z důvodu velkého propadu počtu cestujících provoz linky pozastaven
Linka 000233 Jablonec nad Nisou – Tanvald – Harrachov – Jelenia Góra
l od dubna do vánoc v provozu sobotní spoje: o z Jablonce n.N. v 7.15 o z Jel. 
Góry ve 13.00 l v létě bude provoz rozšířen o sezónní spoje Harrachov – 
Szklarska Poreba a zpět (v červnu a v září o víkendech, v červenci a v srpnu 
denně) v těchto časech: o z Harrachova v 10. 30 a v 16. 30 o ze Szklar. Poreby 
v 11. 25 a v 16. 25 l všechny tyto spoje mají v Harrachově přípoje z a do Jablonce 
n. N. a Tanvaldu 
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KARVELA – SERVIS
Nabízí všem motoristům, 

přednostně zdravotně tělesně postiženým (ZTP):
Ü veškeré mechanické, klempířské, elektrikářské, lakýrnické práce
Ü příprava včetně provedení STK, ME, evidenční kontroly
Ü prodej autobaterií a náhradních dílů
Ü montáž tažného zařízení
Ü zabezpečení vozidel /produkty Cebia/
Ü přihlášení a odhlášení vozidel na registru
Ü nabídka ,,Registrace zákazníka“ s možností využívání slev a výhod

Kde nás najdete? 
Při hlavní silnici směrem na Desnou po levé straně – Desná  580

Příjem zakázek na tel.: 605 961 153 nebo 722 615 437
Otevřeno: po až pá od 8.30 do 16.00 hodin, so od 9 do 12 hodin

Na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků KARVELA – SERVISu.

!! POZOR !! KADEŘNICTVÍ A NOVĚ MODELÁŽ NEHTŮ 
U SVÁROVSKÝCH, ul. Vítězná 360 Tanvald

Nový mladý kolektiv, kreativní účesy pro dámy, pány i děti,
možno i bez objednání, manikúra, parafínové zábaly,

 prodlužování nehtů, modelace na přírodní nehty,
zdobení nehtů pro všední dny i mimořádné příležitosti.

Využijte výhodné nabídky a spojte péči o své vlasy s péčí o ruce.
Telefonické objednávky: Lucie Hásková, kadeřnice: 732 40 11 88, Zuzana Saganová, 

kadeřnice: 724 30 65 35, Šárka Mašková, péče o ruce: 777 98 19 08

J+J Malby
Malování nástěnných 

obrazů a portrétů

Tel.: 
607193398
606500431
http//jjmalby.sweb.cz/ 

Pronajmu byt 1+4 
v Tanvaldě 

na Výšině, 87,8 m2,
 ihned volný. 

Předem 2 kauce PODMÍNKOU 
+ ZÁPISNÉ. 

DOHODA JISTÁ. 
TEL. 776 394 226.

RESTAURACE SEVERKA
Zveme vás do restaurace v Penzionu 
SEVERKA na Smržovce. Otevřeno 

od úterý do soboty 17,00 – 24,00

Minutková kuchyně, speciality na 
horkých lávových kamenech, Pilsner 
Urquell, výběrová vína nejen české 
značky. Společenské akce po dohodě 
kdykoliv. Přijďte, budete spokojeni. 

Tel.: 483 382 544, 777 099 796
e-mail: penzionseverka@seznam.cz

www.sweb.cz/penzionseverka

Prodám 
domek 
včetně 

zahrádky 

na Šumburku.
Tel.: 739 986 019

SPORTBAR – HERNA – na Smržovce
************************************************

è SPORTOVNÍ PŘENOSY è AUTOMATY
è IVT TERMINÁLY è RULETA

è OTEVŘENO NONSTOP
********************************

1. AL INCLUSIVE HERNA V OKOLÍ
*******************************************************

!PITÍ PRO HRÁČE ZDARMA!
Roosweltova 840, Smržovka, bývalé Disco Eden

Info.: 777 718 818

         Dovoz 
 nových a ojetých 
    automobilů z EU

Tel.: 776 815 009,  602 307 333
Prověřené se zárukou
www.autopavel.com

Pozor, nově otevřen!
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Prázdniny budou mít děti o dva dny delší
Základní školy po celém Česku se vylidní ještě před koncem školního roku. Letošní 
hlavní prázdniny začínají totiž oficiálně až v půli týdne – od středy 1. července. 
Většina ředitelů však poslední dva dny v červnu dají dětem takzvané ředitelské 
volno. Stejně tomu je i v tanvaldských základních školách. „Žáci obdrží vysvědčení 
v pátek 26. června,“ uvedla Zdena Vacková, ředitelka ze ZŠ Sportovní. Stejně tomu 
je i v Masarykově škole. „Vysvědčení rozdáme v pátek, kdy jdou děti naposled. 
Nikoliv však učitelé,“ potvrzuje Mgr. Stanislav Pěnička, zástupce ZŠ Masarykova. 
Hodně rodičů využívá k dovolené červencové svátky, a tak plánují vyrazit s dětmi 
za létem už 26. – 27. června. Tyto dny se dá na hlavních tazích, zvláště směřujících 
na jih, očekávat zvýšený nápor. Do školních lavic se děti vrací hned v úterý 1. září. 
(Pozor na změny jízdních řádů autobusů, viz str. 4.)

- red - 

V červnu 2009
 oslaví 

narozeniny
Duňková Jiřina
Drda Jaromír
Jará Miloslava
Jarý Ladislav

Nigrinová Libuše
Nigrinová Zdeňka
Stejskalová Květa

Liška Miloslav
Nigrinová Jenovefa

Holasová Hana
Kyselka Josef
Kvíčalová Věra

Lankaš Jiří
Nožička František

Valeš Oldřich

Srdečně 
blahopřejeme
oslavencům, 

kteří se 
narodili
v červnu

Členky KPOZ (Komise pro občanské 
záležitosti) navštěvují oslavence kula-
tin a polokulatin, kterým bude 75, 80 
a více let, a předávají jim dárkový 
balíček. Jubilanti – sedmdesátníci pak 
dostávají písemnou gratulaci od měs-
ta. Pokud si někdo balíček nepřeje, ať 
to oznámí předem A. Liškové na tele-
fonní číslo 728 421 550. Kdo nechce, 
aby jeho jméno bylo uvedeno v TZ, ať 
zavolá na telefonní číslo 483 369 652 
(L. Abrahamová).

Lékař léčí, příroda 
uzdravuje 

(Starořecké přísloví)
Vážení čtenáři, v roce 2009 vám přiná-
šíme osvědčené lidové recepty, které 
pomohly vám či někomu z vašich blíz-
kých či známých. Těšíme se i na vaše 
příspěvky (můžete vhodit do bílé schránky 
na infocentru nebo psát na: 
labrahamova@tanvald.cz).
Ozkoušejte recepty, které nám před 
časem došly poštou.

Zaručený lék na bradavice
Ingredience: česnek, ocet. Postup: 
Česnek nakrájíme na plátky a zalijeme 
octem. Necháme sedm dní v uzavřené 
lahvičce. Potom přikládáme každý večer 
na bradavici. Zabalíme, aby z bradavice 
česnek nespadl. 

Med na ranky
Malé ranky a škrábnutí se lépe zahojí, 
když je pokapete trochou medu. Med je 
antiseptikum, které pomůže vaše zraně-
ní očistit. Med působí protizánětlivě a 
ranka se bude rychleji hojit.

 Zubní pasta 
na štípance

Štípanec potřete co 
nejrychleji zubní 
pastou. Nebude vás 
svědit a nenateče.

Poděkování
Děkujeme pohřební službě M+M za 
krásné poslední rozloučení s panem 
Petrem Kalazim.

rodina

Jedním z mnoha domů, které nenávrat-
ně zmizely, je číslo popisné 179, které 
stávalo na dolním konci Poštovní ulice. 
Byla to určitě jedna z prvních větších 
staveb v Tanvaldu, ovšem mimo továr-
ních budov. Dům byl postaven nepochyb-
ně před rokem 1840 a podle informací 
Jaroslava Rýdla tu byla tkalcovská ma-
nufaktura. Od roku 1852 tu byla první 
soukromá pošta Tanvaldu, která byla 
teprve v roce 1894 přemístěna do nově 
postavené erární, císařsko – královské 
pošty, která svému účelu, ovšem po 
několika přestavbách, slouží dodnes. 
Kromě velmi skromných bytů bez jaké-
hokoliv příslušenství byl v přízemí hosti-
nec Zum Post a do roku 1945 smíšený 
obchod a mlékárna a na konci ochozu 
také trafika. 

Po první světové válce tu bylo v příze-
mí otevřeno kruhové kukátkové zařízení 
k pozorování černobílých i kolorovaných 
pohlednic a fotografií, všeoběcně zná-
mého jako Panorama. Zařízení provozo-
vala ještě ve druhé světové válce starší 
paní, která pravidelně vyměňovala vždy 
tématicky jednotnou skupinu pohlednic 
z různých zemí světa, například Číny, 
Japonska, z Egypta a tak dále a čas od 

času musela ruční klikou natáhnout me-
chanizmus, který posouval jednotlivé 
pohlednice do zorného pole pozorova-
cích okulárů, proti kterým byla sedátka 
pozorovatelů. Jak dlouho trvala prohlíd-
ka jedné série do panoramy založených 
pohlednic si už nepamatuji, ale na pro-
hlídku bylo vždy dost času. Vstupné bylo 
velice nízké, za války jenom 10 nebo 15 
feniků a za dobré chování jsme někdy 
dostávali vstupenky i my v české škole 
zadarmo. Jedinou nepříjemností byla 
v létě i v zimě velmi studená místnost, 
která se ve válce nikdy nevytápěla. 

V roce 1944 už panorama nebyla 
v provozu a po válce už o tento druh 
pozorování cizokrajných pohlednic nebyl 
zájem. Posledním vlastníkem budovy čp. 
179 byl n. p. Totex Chrastava a opera-
tivní správu vykonával závod Totex 
Tanvald. Po kratším rozvažování, zda 
provést generální opravu, byl ale konsta-
tován natolik špatný stav, že v roce 1961 
byla budova stržena. Místo po demolici 
zůstalo několik let nevyužito a v roce 
1983 zde byl postaven první obchodní 
dům ve městě, pojmenovaný jako 
Špičák.

Doc. ing. Jan Šálek

Zmizelé domy Tanvaldu – Panorama

Na fotografii Tanvaldu a Šumburku, kterou pořídil známý šumburský fotograf Josef 
Zeman někdy kolem roku 1895, je budova Panoramy vyznačena kroužkem. Okresní 
soud ani erární pošta v té době ještě neexistovaly. Dobře je také patrna železnice 
Tanvald – Železný Brod a některé další tovární budovy a domy. Fotograf J. Zeman 
byl mimochodem jeden z prvních propagátorů motorismu v našem kraji. 

(Foto: archiv autora)

Prvomájový výstup na Špičák ve znamení slunce

K rozhledně 1. máje vystoupalo rekordních 518 turistů i cyklistů všech věkových 
skupin. Jubilejní 10. ročník se vydařil. Pořadatelé děkují za podporu i účast. 
(Další fotografie na www.tanvald.cz).   Foto: - abr -

Dům dětí a mládeže ULITA Tanvald
Tel.: 483 394 301, e-mail: ddmtnv@iol.cz

Toulavé boty 2009
1. – 10. 7. 2009 proběhne pří-
městský tábor Toulavé boty 
2009. Jedná se o výlety po 
Tanvaldsku a okolních regio-
nech, určené pro děti školního věku. 
Výlety provází soutěž o keramickou 
„Toulavou botu“. Za každý absolvovaný 
výlet a správně zodpovězenou otázku, 
vztahující se k danému výletu získají děti 
malou keramickou botičku. Ten, kdo jich 
nasbírá nejvíc, obdrží na konci tábora 
velkou keramickou botu jako upomínku 
na tuto akci.

Program tábora:
Středa 1. 7. ZOO Dvůr Králové n. L., 
autobusem. Sraz v 7.50 u DDM, návrat 
okolo 16.00. Zúčastnit se mohou i dospělí 
a předškoláci.
Čtvrtek 2. 7. – pátek 3. 7. Jizerka 
Dvoudenní výlet s přespáním v penzionu 
Kakrda. Sraz v 7.50 u DDM, odtud 

autobusem na Smědavu. Návrat 
vlakem v 15.23 na nádraží ČD 

v Tanvaldě.
Úterý 7. 7. Oldřichov v Hájích, 

vlakem. Sraz v 8.05 na nádra-
ží ČD v Tanvaldě, návrat 

v 15.30.
Středa 8. 7. Český ráj – Valdštejn, 
vlakem. Sraz v 7.40 na nádraží ČD 
v Tanvaldě, návrat v 15.26.
Čtvrtek 9. 7. Kryštofovo Údolí – 
betlémy a orloj, vlakem. Sraz v 7.30 na 
nádraží ČD v Tanvaldě, návrat v 16.11 
(nebo v 16.51).
Pátek 10. 7. Šťastná země
v Radvánovicích, vlakem. 
Sraz v 8.10 na nádraží v Tanvaldě, 
návrat ve 14.04.
Na všechny výlety je možno přistoupit na 
trase po předchozí dohodě v DDM. 
Letáčky s podrobnějšími informacemi 
mají děti ve školách, obdržíte je také 
v DDM. Přihlášky s platbou přijímáme 
nejpozději do 25. 6. 2009 v DDM.
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Městská kulturní kancelář Tanvald
Program na červen

Kulturní pořady v kině Jas v Tanvaldě:
9. 6.  ÚT  19 h.  Vladimír Václavek
Koncert významného kytaristy takzvané „brněnské alternativní scény“.
Z koncertu bude pořízená live nahrávka na nové CD.
Vstupné: 80 Kč.
13. 6.  SO  19 h.  Vyšetřování ztráty třídní knihy
Divadelní představení Divadla Járy Cimrmana z Prahy. Vyprodáno.
Vstupné: 260, 240, 220 Kč.
17. 6.  ST 9 h.  Kozlík
Divadelní představení pro děti. Hraje divadlo Agnez z České Lípy. 
Vstupné: 25 Kč.

Další akce:
4. 6. Zájezd do partnerského města Wittichenau 
Zájezd pro tanvaldské seniory. Odjezd v 6,30 h. z centrálního parkoviště.
Cena 210 Kč.
8. 6. Pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti
10. 6. Zájezd do Jelení Gory
Odjezd v 8 hodin od kina. Cena 100 Kč.

Oddělení kulturní kancelář, tel.: 483 369 652 – 3,
Petr Hampl, Lída Abrahamová,

v budově bývalého soudu, 1. patro.

1. 6.  PO  19 h.  Duel Frost/Nixon
Americký historický film podle skutečné události. Nelítostná bitva mezi 
moderátorem a politikem začíná. V hlavní roli Frank Langella. 
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 122)
3. 6.  ST  19 h.  Sedm životů
Americký film. Sedm jmen. Sedm cizinců. Jedno tajemství. 
V hlavních rolích Will Smith, Rosario Dawsonová a Woody Harrelson.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 123)
5. 6.  PÁ  19 h.  Válka nevěst
Americká romantická komedie. Nejlepší kamarádky, ale jen do svatby.
V hlavních rolích Kate Hudsonová a Anne Hathawayová.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 88)
8. 6.  PO  19 h.  Milionář z chatrče
Britské oscarové drama. Příběh osmnáctiletého chudého mladíka, který vyhrál 
v televizní soutěži rekordní sumu peněz.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 120)
10. 6.  ST  19 h.  Baader Meinhof Komplex
Německý historický film o obáváné teroristické organizaci Frakce Rudé
Armády (RAF). V hlavní roli Bruno Ganz.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 150)
12. 6.  PÁ  16 h.  Krtek a oslava
Pohádkové pásmo pro nejmenší diváky s oblíbenou postavičkou.
Vstupné: 15, 18, 20 Kč  Mládeži přístupný.  (60)
15. 6.  PO  19 h.  X – Men Origins: Wolverine
Americký akční film. Další pokračování ságy o známých mutantech.
V hlavních rolích Hugh Jackman a Ryan Reynolds.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 107)
17. 6.  ST  19 h.  Odpor
Americký válečný film podle skutečných událostí. Každý den svobody znamená 
vítězství. V hlavních rolích Daniel Craig a Liev Schreiber.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – 136) 
19. 6.  PÁ  18 h.  Hotel pro psy
Americká rodinná komedie. Ani psa by nevyhnali. V hlavních rolích Lisa
Kudrow a Emma Roberts. Film je v původním znění s titulky. 
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži přístupný.  (t – 100)
22. 6.  PO  19 h.  Dvojí hra
Americká romantická komedie. Miluje mě, nebo je to jen součást plánu?
V hlavních rolích Clive Owen a Julie Robertsová.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 125)
24. 6.  ST  19 h.  Báječný svět shopaholiků
Americká romantická komedie. Nová práce? Snad… Nový přítel? Možná…
Nová kabelka? Absolutně!!! V hlavní roli Isla Fisher.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Mládeži přístupný.  (t – ŠÚ – 104)
26. 6.  PÁ  19 h.  Pátek třináctého
Americký horor. Remake hororové klasiky z roku 1980. Vrah Jason opět řádí.
Vstupné: 65, 70, 73 Kč  Mládeži nepřístupný.  (t – ŠÚ – 98)
29. 6.  PO  19 h.  Andělé a démoni
Americký krimi thriller. Další zfilmovaná kniha od autora Šifry mistra Leonarda. 
V hlavních rolích Tom Hanks a Ewan McGregor.
Vstupné: 70, 73, 75 Kč  Přístupné od 12 let.  (t – ŠÚ – 140)

Vstupné zahrnuje zákonný příplatek do Státního fondu kinematografie 
Telefon do kina je 483 394 324, internet: www.tanvald.cz 
T – české titulky, ČV – česká verze, ŠÚ – širokoúhlý

Program kina denně na RCL: 101,4.

Červen

Výstavy
l Výstava vítězných prací z výtvarné 
soutěže DDM Ulita Tanvald „Místo, kte-
ré mám rád“ (viz foto), je umístěna od 
12. 5. do 15. 6. ve výstavním sálku.

l O tom, že studenti Gymnázia Tanvald 
netráví všechen svůj čas pouze studiem, 
nás přesvědčí výstava v Městské knihov-
ně, kterou organizuje Mgr. Ilona Bůtová. 

Výstavu s názvem „Co nás baví“ si 
můžete prohlédnout od 15. 6. do 3. 7.
Děti 
V měsíci květnu bylo v naší knihovně 
rušno již od samého rána. Navštívily nás 
děti ze 2. A s učitelkou Kozákovou, 3. A 
s učitelkou Kouřilovou a 3. třídy s učitel-
kou Blažkovou ze ZŠ Masarykova 
Tanvald. Děti se seznámily s knihovnou, 
s knižním fondem dětského oddělení, se 
službami v knihovně. Četly si pohádky, 
soutěžily a prohlížely si knihy, které je 
zaujaly. Na samém konci knihovnické 
hodiny dostaly děti přihlášky do knihovny. 
Jsme velmi rády,že k nám do knihovny 
našlo cestu hodně nových mladých čte-
nářů. Momentky z těchto akcí si můžete 
prohlédnout na našich internetových 
stránkách ve fotogalerii.

- Mk - 

Mìstská knihovna 
(tel.: 483 369 650, www.tanvald.cz/knihovna)

Vladimír Václavek (narozen 1959 v Rýmařově) patří k nejvýznamnějším postavám 
takzvané „brněnské alternativní scény“. V osmdesátých letech se potkal s několika 
muzikanty, se kterými spolupracoval na různých projektech v průběhu času až do 
teď. Jeho hudební start je spojen s Ivou Bittovou, Pavlem Fajtem a Josefem 
Ostřanským, se kterými se setkal v kapele Dunaj. Tehdy hrál na baskytaru, od 
které přešel ke kytaře. Od poloviny devadesátých let prochází kapelami E a Domácí 
lékař a také debutuje svým sólovým albem Jsem hlína, jsem strom, jsem stroj. V této 
době také zakládá moravsko-japonsko-francouzské seskupení Rale, se kterým 
natočil tři úspěšná alba, na nichž je slyšet šelest šesti jazyků a inspirace kulturami 
několika kontinentů. Vedle paralelní účasti v několika dalších formacích nahrává 
v roce 1997 Vladimír společně s Ivou Bittovou nezapomenutelné dvojalbum Bílé 
inferno (v červenci 2004 oceněno Zlatou deskou vydavatele Indies Records). 
Společně s hostujícími muzikanty z tohoto alba zakládá posléze s Bittovou téměř 
jazzové seskupení Čikori. V současnosti si můžete poslechnout Vladimíra mimo 
svého sólového programu ve dvou formacích V.R.R.M. a v česko-německém 
Klar.

V Tanvaldě vystoupí 9. 6. Vladimír Václavek

Červnové akce v okolí
Výstava: Dana Pace-Lühringová, 
Zámeček Smržovka – fotografie 
Jizerských hor (www.smrzovka.cz nebo 
483 369 325)
6. 6. Desná – Okrsková soutěž požár-
ních družstev – oslava 135. výročí SDH 
Unter Polaun, soutěž, muzika, historická 
technika, hřiště SDH Pustiny, od 8.30 
hod.
6. 6 Bzí – Staromilská pouť ve Bzí, 
obec Bzí, od 10 hod.

10. – 14. 6. Jizerka – Jizerskými
horami na kole, více informací na: 
www.kctjablonec.webzdarma.cz
12. – 14. 6. Železný Brod – 
Železnobrodský jarmark 2009
12. 6. od 15.00 hodin – Školkiáda 2009 
(Kino Alfa v Desné)
13. 6. Pochod kolem Černé Studnice 
za Rudou Pivrncem (www.smrzovka. cz)

Další akce najdete na str. 9
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Je potěšitelné, že hudební festival Tanvaldské hu-
dební jaro má stále své příznivce i po padesáti třech 
letech své existence, přestože je Tanvald svým zalo-
žením spíše sportovním a turistickým městem. Festival 
prošel obdobími slávy i krizí, což je ostatně přirozené. 
V posledních několika letech se jeho prestiž začala 
zvyšovat díky nové koncepci, o kterou se zasloužil 
MgA Jan Páleníček, violoncellista Smetanova tria. 
Nyní patří THJ mezi deset festivalů pořádaných 
Českou kulturou s.o., jako je například Dvořákova 
Olomouc, Martinů Fest Polička, Festival staré hudby 
Český Krumlov, Malostranské hudební slavnosti a 
další. 

Samotné koncerty provázejí vernisáže renomova-
ných i regionálních výtvarníků, výstavy dětských 
prací a hudební i taneční vystoupení žáků ZUŠ.

Díky pochopení starosty města Petra Poláka a 
partnerů THJ je možné zajistit vysokou kvalitu všech 
koncertů.
V letošním 53. ročníku se uskutečnily tři koncerty:
1. koncert – 20. 3. 2009 – Recitál Pavla Šporcla
2. koncert – 24. 4. 2009 – Vivat Carolus Quartus 
(A. Strejček a Š. Rak)
3. koncert – 15. 5. 2009 – Pocta G. F. Händelovi 
(Orchestr Atlantis – dirigent Vítězslav Podrazil)

Poslední tóny letošního festivalu dozněly a právě 
nastal čas k ohlédnutí.

Po prvním, spíše „technickém“ koncertě Pavla 
Šporcla se mohli posluchači o měsíc později hloubě-
ji ponořit do vroucí a vysoce profesionální interpreta-
ce Štěpána Raka a Alfréda Strejčka (viz foto -abr-). 
Pověstný „mráz běhající po zádech a slzy deroucí se 
do očí“ umocnila silná aktuálnost císařových myšlenek 
o způsobu vládnutí. „Ach, kdeže loňské sněhy jsou?“ 
chce se mi povzdechnout s François Villonem…

V čistém světě barokní duchovní hudby se ocitli 
posluchači pod klenbou kostela sv. Františka z Assisi 
na závěrečném koncertě THJ, kde vystoupil Orchestr 
Atlantis a Atlantis Collegium pod taktovkou Vítězslava 
Podrazila.

Program byl sestaven pestře. Sinfonia k Händelovu 
oratoriu Šalamoun byla vystřídána áriemi pro soprán, 
vzápětí nastala změna složení – orchestr se ztenčil 
na komorní obsazení, kdy dirigent usedl k cembalu. 
Po mistrovském provedení skladeb H. I. Bibera hous-
listkou Jitkou Vojtíškovou se opět na prázdné židle 
vrátili ostatní členové orchestru i se sopranistkou Lucií 
Silkenovou, aby koncert slavnostně uzavřeli částmi 
z Händelova oratoria Juda Makabejský.

Kostelní akustika ještě umocnila vynikající výkony 
všech umělců, a tak se chvílemi zdálo, že se poslu-
chačům zastavil dech.

Bylo nádherné si vychutnávat to zvláštní souznění 
mezi lidmi, kteří ze sebe vydávají maximum, a těmi, 
kteří jejich umění umějí ocenit a s vděčností je přijí-
mají. Kéž by se toto souznění promítlo i do všedního 
života!

Mgr. Libuše Vedralová
předsedkyně festivalového výboru

THJ 2009 
– malé ohlédnutí

13. 6. Letní parket v lesoparku s kapelou ECHO.
13. 6. Desná – Jarní muzicírování sboru dobrovol-
ných muzikantů, zahrada Riedlovy vily, od 19 hod.
13. 6. Plavy – Dětský den, večerní program – kapela 
Nesejdem se.
17. 6. od 17.00 hodin – Star trek 11
(Kino Alfa v Desné).
20. 6. Jizerka – Večer světel, večer plný pohádkových 
bytostí a ochutnávek netradičních jídel, lampionový 
průvod, Muzeum Jizerských hor.
20. 6. Kořenov – 100. výročí Tesařovské kaple, 
oslava, info: www.jizerkyprovas.cz.
20. – 21. 6. Kořenov – Šmajdání za historií opevně-
ní z roku 1938 na pomezí Jizerských hor a Krkonoš.
12 km dlouhá trasa po opevněních. Sraz: nádraží 
Kořenov, od 8.40 hod.
20. 6. od 14 hod., Prasoloppet, 9. ročník Prasova běhu 
na běžkách kolem přehrady v zimním oblečení. Přihlášky 
do 10. 6. Přehrada Mšeno Jablonec n. N. Start u hlavní 
hráze. www.prasoloppet.estranky.cz.
24. 6. od 17.00 hodin – Monstra versus Vetřelci 
(Kino Alfa v Desné).

26. 6. od 14 hod. Woodstock nad Nisou 2009.
Tradiční festival revivalových hudebních skupin. 
Vystoupí: ABBA World Revival, QUEEN Tribute Band 
Pilsen, THE BEATLES Revival – Mrtvej brouk, PINK 
FLOYD Revival Band – Distant Bells, THE ROLLING 
STONES Revival Band Brno, DEEP PURPLE Revival 
Brno, SANTANA & Friends Revival, U2 Stay Revival
Eurocentrum Jablonec nad Nisou.
www.eurocentrumjablonec.cz
27. 6. Tanvald – Česko-polské partnerství na želez-
nici Tanvald, zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou 
Tanvald – Harrachov.
27. 6. Tanvald – Nostalgická jízda – partnerství na 
železnici, zvláštní vlaky na trati Tanvald – Harrachov, 
zahájení měsíce Kořenovska ve Szklarské Porebě a 
měsíce Szklarské Poreby v Kořenově.
27. 6. od 10 hodin Slavnostní zahájení provozu 
restaurace a rozhledny – Chata na Špičáku. Vstup 
na rozhlednu zdarma, venkovní grilování, pro děti do 
dvanácti let věku malý dárek, od 13 hodin muzika, 
čtyřsedačková lanovka pojede od 11 do 17 hodin 
v hodinových intervalech.

Červnové akce v okolí

www.tanvald.cz
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10. května se uskutečnil Pražský me-
zinárodní maraton za účasti šesti tisíc 
maratonců z celého světa. Na start se 
poprvé v životě postavila Zuzana 
Doubková z Tanvaldu a svým výborným 
časem 3.37,14 se umístila na celkovém 
750 místě. Mezi ženami skončila na 48. 
místě, ve své kategorii 22., a jako Češka 

Tělocvičná jednota Sokol Český Šumburk za účasti
sponzorů vás srdečně zve na 20. ročník

Přespolního běhu Českým Šumburkem
Místo konání – Český Šumburk – sokolovna – sobota 13. 6. 2009
Prezentace:  8,30 žákovské kategorie – startovné 10 Kč
   10,00 muži, ženy, dorost – startovné 20 Kč
přihlášky možno zasílat na e-mail: pensionhaja@seznam.cz
kontaktní tel.: 603 186 211, 483 394 624
Kategorie: předžákyně a předžáci  roč. 2003 a ml.    200 m  asfalt 9,00 
žákyně a žáci  roč. 2001 – 2002    300 m  9,05/9,15
žákyně a žáci  roč. 1999 – 2000    700 m  9,25/9,35 
žákyně a žáci  roč. 1997 – 1998  1200 m  9,45/9,55 
žákyně a žáci  roč. 1995 – 1996  1800 m  10,10/10,20
Start závodů na 4000 m a 8000 m v 11,00 pro kategorie: 
dorostenky  roč. 1991 – 1994  4000 m
dorostenci  roč. 1991 – 1994  4000 m
muži do 40 let  roč. 1969 – 1990  8000 m
muži (veteráni)  od roč. 1968 a starší  8000 m
ženy  od roč. 1990 a starší  8000 m
Vyhlášení výsledků a pořadí do třetího místa včetně udílení cen a diplomů bude 
probíhat průběžně po doběhu jednotlivých kategorii v cíli závodu. V dorosteneckých 
kategoriích proběhne vyhlášení pouze v případě, že se závodu zúčastní alespoň tři 
závodníci. V prostoru cíle je zajištěno i občerstvení. Závodníci i pořadatelé se závo-
du účastní na vlastní nebezpečí. Všechny tratě vedou horským terénem, z toho 30% 
tvoří asfalt. V případě nepříznivého počasí jsou v místě startu kryté prostory pro 
převlékání.  Vondra Pavel

O pohár krále vrchařů Jizerek 2009 – 3. ročník
seriál se jede pod záštitou obcí Plavy a Kořenov

Termín  Název  Délka/Převýšení
31. 5. 2009 Plavy – Černá Studnice   8 km/460 m
 (prezentace: za viaduktem směr Zásada)
28. 6. 2009 Ze Svárova – Českým Šumburkem 6 km/520 m
 – na Štěpánku (prezentace: sokolovna Č. Šumburk)
30. 8. 2009 Svárov – Štěpánka  10 km/560 m
 (presentace: fotbalové hřiště V. Hamry)
20. 9. 2009 Havírnou na Štěpánku  6 km/440 m
 (prezentace: Turnovská chata pod Štěpánkou)

Všechny závody se jedou na vlastní nebezpečí – závody nejsou pojištěny.
Kategorie: M do 40 let; M nad 40 let; Ž.
V každém závodě bude hodnoceno prvních třicet v pořadí jednotlivých kategorií. 
Bodování: 1. místo 45 b., 2. místo 38 b., 3. místo 33 b., 4. místo 29 b., 5. místo 27 b., 
6. místo 25 b., ….. 30. místo 1 b.
Do hodnocení v celkovém pořadí v každé kategorii je nutno absolvovat minimálně 
tři závody seriálu. Pro celkové výsledky se započítávají nejlepší tři výsledky.
Startovné na jednotlivých závodech 30 Kč.
Prezentace na jednotlivých závodech 8.30 – 9.30 hod., start 10.00 hod.
Pořadatelé jednotlivých závodů: Plavy – Černá Studnice: Mirek Kopal (777 580 307), 
Ze Svárova – Českým Šumburkem – na Štěpánku: Sokol Český Šumburk, Pavel 
Vondra (728 074 155), Svárov – Štěpánka: Honza Kuna (608 177 940)
Havírnou na Štěpánku: MTB TEAM PŘÍCHOVICE, Standa Pelc (724 096 583).

Žáci školy bojových umění a sportů 
SOSHIKI Tanvald se zúčastnili otevře-
ného turnaje Czech open fighting, vyhlá-
šeného jako Mistrovství České republiky 
v Jiu-Jitsu, a otevřeného pro všechny 
styly bojových umění, které se konalo 
dne 2. 5. 2009 ve sportovní hale v Kladně.

Soutěžilo se v disciplínách Grappling 
– BJJ (podle pravidel brazilského ju- 
jutsu), Fighting, Hard formy (Kata: 
Karate, Allkampf-Jitsu, Teakwondo, 
Shoryn ryu, Shotokan atd.), Fighting 
teamy junioři (do šestnácti let) a Elite 
(starší šestnácti let).

V závodech soutěžilo asi sto čtyřicet 
účastníků – amatérů bez rozdílu a pří-
slušnosti k organizacím z celkem deva-
tenácti klubů a škol, včetně reprezentace 
z Rakouska. Po tvrdých bojích, v rámci 
fair play, získali žáci naší školy mistrov-
ské tituly v několika kategoriích. 
Výsledky jmenovitě: 

Dva maratonci si dobře vedli v Praze
na skvělém 12. místě. Ve velice teplém 
a dusném počasí při 23°C a bez speciál-
ního maratónského tréninku to je úcty-
hodný výkon. Pražského maratónu se 
zúčastnil i veterán Mirek Bém, který 
časem 2.55,07 skončil na 82. místě, 
v mužích na 71. místě a zvítězil v kate-
gorii 50 – 55 let. - red -

Zelinka Vladimír (1. místo a titul mistr 
České republiky Fighting, senior, 
2. místo Hard formy)
Zelinka Vojtěch (1. místo a titul mistr 
České republiky H)
Polman Jan (3. místo F, 2. místo 
Grappling)
Patková Klára (1. místo a titul mistr 
České republiky F)
Všetečka Vadym, Fišer Dominik, 
Kánský Michal, Oliynik Maria (3. místo G)
Kohout Martin (2. místo a titul vicemistr F)
Družstva Elite: 
1. místo Chomutov
2. místo Soshiki Tanvald
3. místo Kobra Kladno
Dobře zabojoval i Jindra Lipský (10 let), 
který se ve své váhové kategorii zařadil 
mezi dvanácti až čtrnáctileté soupeře. Na 
medailovou pozici bohužel nedosáhl.

 SOSHIKI
škola bojových umění a sportů Tanvald

Czech open fighting – Mistrovství 
České republiky v Jiu-Jitsu

Smržovka, 
náměstí TGM

603 378 969

Po – Pá: 10 – 12 I 13 – 17
So: 9 – 12      Út: zavřeno

OPRAVY
PRODEJ

JÍZDNÍCH KOL
A DOPLŇKŮ
KONTROLA
SEŘÍZENÍ

CENTROVÁNÍ

BOWLING EXCALIBUR SMRŽOVKA

Cena za dráhu již od 99 Kč/hod. 
Dvě dráhy, jukebox, karaoke, sázková kancelář SYNOT TIP, 

kulečník, šipky, fotbálek, vzdušný hokej, simulátor auta, 
steaky na grilu, točené pivko Svijany – 18 Kč

Otevřeno:  po + čt + ne:  14 – 24 hod.
   pátek + sobota: 14 – ???

Netradiční interiér podmořského světa.
Rezervace na tel.: 777 718 818

www.bowling-excalibur.cz
Roosweltova 840, Smržovka (Bývalé Disco Eden)

!!!Nově otevřeno!!!

Úspěšní tanvaldští reprezentanti na kladenském mistrovství.  (Foto: archiv JJ)


