Eurion 2012
Mediální podpora:
JABLONECKÝ deník, Český rozhlas SEVER, Radio Contact FM 101,4
Letní slavnost Eurion od pátku do neděle - účinkující
Hudební festival

pátek 17. srpna, od 19.30 do 02.00 hodin
sál Parkhotelu Smržovka, www.parkhotel-smrzovka.cz a facebook.com/festival.eurion
20. ročník
vstupné 220 Kč (předprodej), 270 Kč (na místě)
předprodej od 20. 7.: IC Liberec, prodejna mobil. telefonů – Billa Jablonec n. N., IC
Tanvald, Tipsport Smržovka
„Znáte zvíře z plakátu?“, ptá se dramaturg festivalu Rudolf Musil ml. a zároveň odpovídá:
„Je veledůležité vědět, že je to wolpertinger – bájné zvíře z Bavorska, zajíc s jeleními parohy
a křídly a údajně se objevuje i v Sudetech, proto je na plakátu…“
V hlavních rolích:
•

Vypsaná fiXa - pop punk

Po téměř dvaceti letech existence a osmi albech je neuvěřitelné, že Vypsaná fiXa pořád hraje
tak jako na začátku - s takovým nasazením, energií a přesvědčivostí.
www.vypsanafixa.cz
Nejdůležitějším albem byl debut Brutální všechno u BMG, ale Vypsaná fiXa za svou historii
složila úctyhodné množství skladeb pro demonahrávky a CD. Posledním počinem z jara
tohoto roku je pětiskladbové EP Čtyři slunce, které vzniklo spoluprací na stejnojmenném
filmu Bohdana Slámy.
•

Solomon Bob - rock'n'roll

Liberecký Solomon Bob se vrací na Eurion mimořádným vystoupením po deseti letech. Na
kopci v Liberci, Je mi to jedno, Pojď ke mně Marie - jediná možnost poslechnout si tyto
skladby naživo.
Solomon Bob prošel několika sestavami, ale na Eurionu vystoupí v úplně původní sestavě z
roku 1991:
Pavel Šén - bicí
Honza Nikendey - basová kytara, zpěv
Michal Triebeneckr - kytara
Martin Červinka - kytara, foukací harmonika, zpěv,
•
Vítkovo kvarteto - bigbít
Ano, bude i „Je to on, je to on, pražskej démon“ a další „hymny“ z počátku osmdesátých let.
www.vitkovokvarteto.cz
Vítkovo kvarteto, sdružení mírně řečeno avantgardních hudebníků, baví své fanoušky
dunivým bigbítem a provokuje dekadencí již 30 let. Kapela během prvních 14 dní napsala 15

písní, které hraje po celou dobu v nezměněné podobě i pořadí na koncertech, což je opravdu
nezvyklé…
•
Gerda Blank - noise-rock
Kytarista Rhys Braddock z Nového Zélandu a bubeník Stuart Mills z Velké Británie žijí v
Brně, kde nedávno vydali druhé album Numbers.
Gerda Blank je jméno ženy, která byla zastřelena při pokusu překonat Berlínskou zeď. A teď i
název kapely připomínající White Stripe, která se krátce po svém založení v roce 2007 na
Novém Zélandu vlastně náhodou ocitla v Brně.

sobota 18. 8. od 10 hodin – letní slavnost/21. ročník
lesopark

POZOR ZMĚNA účinkujících – sobota od 10:00
 duo ROKKAJL – Josef Macoun a Miroslav Tomeš: Vítáme vás ve Smržovce
Filmové melodie, světové evergreeny, lidové písně
 Country ladies - http://www.cirman.cz/countryladies/ sobota cca od 11:30
Dámská skupina Country Ladies je česká hudební skupina reprezentující žánrové zaměření
amerického i českého country, černošských spirituálů, národních a trampských písní.
Skupinu založila Jitka Maroušková v roce 1979. Skupina za dobu své existence prošla celou
řadou personálních změn, které vždy výrazně ovlivnily celkový zvuk kapely i výběr
repertoáru.
Během svého působení natočily kazety i CD. Kmotry byli Ivan Mládek, Slavomil Janov, Jitka
Vrbová, Jakub Smolík, Radek Tomášek, Franta Hakr z KTO, Milan Dufek z Rangers a vládní
rada – ředitel referátu MO Rakouska Hans Weiländer.
Skupina hraje převážně v Rakousku, Německu, Švýcarsku, v Polsku a na Slovensku. V kapele
je sedm hudebnic, ale na koncertech hrají v různém obsazení.
 Robert Křesťan a Druhá tráva – www.druhatrava.cz /sobota cca od 13:30
Robert Křesťan
Uznávaný skladatel, textař, básník a osobitý zpěvák, ale také hráč na banjo, kytaru a
mandolínu. Již na gymnáziu založil skupinu Trapeři, ve které hraje na banjo (zde se potkává
se svým současným spoluhráčem Petrem Surým). První větší úspěchy slavil s brněnskými
Poutníky, kteří se jeho příchodem dostali na špičku českého bluegrassu osmdesátých let.
Skladby jako Panenka či Podobenství o náramcích ze supraphonského alba Poutníci (1987)
zlidověly a Robert Křesťan se stal držitelem tří autorských cen festivalu Porta. Po svém
odchodu společně s Lubošem Malinou založil Druhou trávu, se kterou následně vydal řadu
kritikou i publikem ceněných alb nejen v česku, ale i v USA, kam se každoročně vydává na
koncertní turné. V anketě Bluegassové asociace byl několikrát zvolen jako Zpěvák roku. V
posledních letech se Robert Křesťan také profiluje jako překladatel americké prózy (W.
Eastlake, J. Harrison, N. Mailer).

Luboš Malina
Multiinstrumentalista (akustické a elektrické banjo, irské píšťaly, klarinet, tarogáto, saxofon,
mandolína, kytara, housle, violoncello), spoluzakladatel Druhé trávy a v současnosti její
kapelník. V osmdesátých letech minulého století se stává členem nejslavnější sestavy
Poutníků, kde se potkává s Robertem Křesťanem – s ním pak nepřetržitě spolupracuje již přes
dvacet let.
Luboš Malina je zároveň vyhledávaný producent a studiový hráč, podílel se například na
projektu Lucie v Opeře, na deskách Lenky Dusilové, skupin Kabát, MIG 21, Teagrass a
mnoha dalších. Doposud natočil čtyři své sólové desky (viz Diskografie). Několikrát byl
oceněn v anketě Bluegassové asociace ČR jako Banjista roku. V současnosti kromě
účinkování s Druhou trávou spolupracuje s Katkou García (projekt Garcia) a s Pavlem
Bobkem (Malinaband).
Luboš Novotný
Hráč na dobro (a také na lap steel a kytaru), který je řazen mezi světovou elitu ve hře na tento
nástroj. Před svým angažmá ve Druhé trávě (od založení v roce 1991) účinkoval se skupinami
Průdušky a Duo Cis. Stejně jako ostatní členové DT je vyhledávaným studiovým hráčem.
Emil Formánek
Všestranný slovenský muzikant, který prošel mnoha významnými slovenskými
bluegrassovými a countryovými formacemi (např. Fragment či AM band Alana Mikuška).
Je velmi uznávaný kolegy z branže a často je zván k nahrávání různých hudebních projektů
jako studiový hráč. Ve skupině Druhá tráva působí od roku 2004.
Tomáš Liška
Mimořádně talentovaný hráč na kontrabas (a také baskytaru) původem z Rakovníka (*1979).
Absolvent konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze u prof. Petra Kořínka a dále V.O.Š. Jaroslava
Ježka obor kontrabas u prof. Jaromíra Honzáka. Držitel mnoha ocenění z prestižních
mezinárodních jazzových soutěží a workshopů.
Na hudební scéně v současné době spolupracuje např. s Davidem Dorůžkou, Beátou
Hlavenkovou, Cyrillem Oswaldem (NL), Martou Töpferovou (USA), Eternal Seekers,
Yvonne Sanchez, Kontrabandem Milana Svobody, Pražským Big Bandem, Najponkem,
Danem Tepfrem (USA), Bryson Kernem (USA), Samem Sadigurskym (USA), Markem
Aanderudem (MEX/USA) aj.
V loňském roce vydal u vydavatelství Animal Music své debutové CD pod názvem Invisible
World. Toto album bylo vybráno Českou Jazzovou Společností jako druhé nejlepší album
roku 2009 a navíc bylo nominováno na hudební cenu Anděl 2009 v kategorii Jazz & Blues.
Kamil Slezák
Kamil Slezák, hráč na bicí nástroje, se narodil 14. dubna 1976 v Olomouci. Vystudoval
Janáčkovu konzervatoř v Ostravě obor bicí nástroje a poté účinkoval v různých jazzových
seskupeních na moravské scéně, např. Boris Urbánek Band, FMQ a jiných. Od roku 1999
získal stálé angažmá v Moravské filharmonii Olomouc na postu zástupce vedoucího sekce
bicích nástrojů. Souběžně absolvoval pod vedením Prof. Fritze Ozmeca pětileté studium
oboru „Jazz & Pop“ na Universität für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni.
Od roku 2007 působí jako pedagog na Janáčkově akademii muzických umění v Brně.

 Seven – Mladá Boleslav/sobota od cca 15:45
www.iseven.cz, www.youtube.com
Jak šel rok 2011 a… vstup do roku 12
Hned na začátku roku se kapela schází ve zkušebně a pravidelně cvičí nový i stávající
repertoár s příchozím Filipem Šubrem a Jožinem Bursou. Některé skladby jsou vyřazeny a
nahrazeny novými. V únoru se kapela zavírá do nahrávacího studia B.O.S.S., kde společně
připravuje nové CD, které je průřezem celé dosavadní hudební tvořivosti Filipa Šubra. V
květnu je pak CD s názvem Sečteno a vytrženo na světě. CD je pokřtěno v KD Pěnčín u
Turnova společným koncertem s kapelou Rybičky 48. Měsíc květen se stává pro Filipa
šťastným měsícem, jelikož získává hlavní cenu za nejoblíbenějšího zpěváka Středočeského
kraje v anketě Středočeský Otík 2010. Tuto anketu v její regionální formě kapela rovněž
zastupuje v horních příčkách. Filip i Seven získávají druhé místo. Kapele se nevyhýbá ani
anketa Český slavík 2011, kde se za tento rok umisťuje na 93. pozici, což je oproti loňskému
ročníku vzestup o osm míst. Po mnoha letech mění kapela zkušebnu a z Bělé pod Bezdězem
se stěhuje do Mladé Boleslavi, kde získává volné a také mnohem větší prostory v kulturním
domě. V prosinci je Seven opět na několik dní ve studiu a natáčí vánoční singl Jingle Hells,
který se stává součástí alba Rockové vánoce 2. Křest alba probíhá v Praze za účasti Tomio
Okamury, Jaroslava Topercera a Miloše Doležala. Začíná také avizovaná práce na novém
albu…
 Monika Absolonová – www.absolonova.cz /sobota od cca 17:15 a tanečnice
Libuška Vojtková a Zuzka Novosadová
Monika Absolonová, královna muzikálových jevišť a držitelka ceny Thálie, vystoupí s
nejslavnějšími áriemi rolí, kterých se zhostila na prknech muzikálových divadel. Nepřijdete
rozhodně o písně z muzikálů Kleopatra, Rebelové, Noc na Karlštejně nebo Dracula, stejně tak
jako o písně z jejího posledního CD s názvem Muzikálové album. Monika vystupuje živě za
doprovodu dvou tanečnic.
Monika Absolonová se narodila 27. září 1976 v Benešově u Prahy. Studovala soukromou
střední hotelovou školu v Praze, na niž navázala studiem němčiny na Akademii Jana Amose
Komenského.
Její pěvecké začátky sahají do roku 1983, kdy jako sedmiletá nastoupila do Kühnova dětského
sboru. Počátkem 90. let začala navštěvovat hodiny zpěvu u Lídy Nopové a od roku 1996
studuje zpěv u profesora Eduarda Klezly.
Muzikálovému herectví se věnuje od roku 1995. První roli získala ve Svobodově muzikálu
Dracula (1995 - Nymfa větrná, Nymfa hodinová; 1998 - Lorraine), účinkovala v pražském,
bratislavském i prešovském nastudování. Hlavní ženskou roli ztvárnila i ve slovenském
uvedení Landova muzikálu Krysař (2000 - Agnes). Do širšího povědomí se dostala titulní rolí
v muzikálu Kleopatra Michala Davida (2002), následovala dvojrole v divadelní verzi
muzikálu Rebelové (2003 – Alžběta, Bugina) a posléze hlavní ženské role v muzikálech Noc
na Karlštejně (2004 – Eliška), Tři mušketýři (2004 – Mylady) a titulní role v muzikálech
Angelika (2007) a Mona Lisa (2009). Ve znovuobnoveném muzikálu Dracula dostala hlavní
ženskou roli Lorraine (2009).
První zkušenosti s ryzím herectvím získala rolí čarodějnice v pokračování Troškovy pohádky
Princezna ze mlejna 2 (1999). Režisér Troška ji následně obsadil do role zdravotní sestry v
druhém a třetím pokračování komedie Kameňák (2004, 2005). Působí i v činoherních

zájezdových představeních divadelní společnosti Háta, a sice v hrách Den na zkoušku (2005 –
Veronika) a Světáci (2011 – Zuzanka).
Zpěvaččinu sólovou kariéru mapuje šest alb: Muzikálové album (2010), Zůstávám dál (2004),
Jsem nevěrná (2001), První den (1999), Dál jen při mně stůj (1994) a debut Monika (1993);
bývá pravidelným hostem koncertů Heleny Vondráčkové, Michala Davida i výroční koncertní
tour Karla Gotta. Realizuje vlastní koncertní večery a participuje na řadě charitativních akcí
(koncerty pro Kapku naděje, Nadaci Naše dítě, Nadační fond Pepina, SOS Haity a dalších),
od roku 2006 je patronkou charitativního Avon pochodu.
V roce 2010 zazářila ve čtvrté řadě taneční soutěže StarDance, kde se společně s tanečním
partnerem Václavem Masarykem umístila na krásném třetím místě. S Alešem Hámou
každoročně moderuje slavnostní předávání cen nejlepším atletům v zemi v pořadu České
televize Atlet roku.
Standardně se umisťuje na předních příčkách hudební ankety Český slavík, v níž dvakrát po
sobě získala titul Skokan roku (2002, 2003). Na kontě má i nominaci na českou Gramy
(dnešní Anděl) v kategorii Objev roku (1994) a na Cenu Thalie za titulní roli v muzikálu
Kleopatra (2002).
 Taneční veselení pod širým nebem – HUDBA TANVALD http://www.hudbatanvald.ic.cz a http://www.facebook.com/pages/HudbaTanvald/224252575381 /sobota od 20:00

 Lanolezení/sobota 10-18 a neděle 10-17:00
Firma Classic Outdoor pro vás na sobotu a neděli 18.-19. 8. připravila:
kladinu v korunách stromů, která má v lesoparku už několik let stálé místo, ráhna, která
budou výjimečně vést nad hlavami návštěvníků, obří tzv. Jakubův žebřík – viz foto a
lukostřelbu pro pravo i levoruké střelce.
Hlavní náplní firmy je organizování sportovních a outdoorových aktivit v Krkonoších,
Českém Ráji a Jizerských horách - rafting, lukostřelba, lezení, MTB. V letních měsících
provozujeme Lanové centrum Proud Harrachov, kde na vás čekají nízké a vysoké lanové
překážky na sloupech ve výšce od 4 do 12 metrů a Krakonošova věž, ze které vede lanovka
dlouhá 80 m. O prázdninách je otevřeno každý pátek pro příchozí, jinak je nutné programy
objednat předem.
Navštívit můžete i náš dobrodružný areál v centru Harrachova - Vertical Park (obří houpačka,
bungee trampolína, horolezecká stěna, minizoo s kůzlaty kamerunskými). 1. 7.-31. 8.
otevřeno denně od 10 do 17 hodin, podle počasí.
Více informací na www.verticalpark.cz.
 Horolezecká stěna/sobota 10-18 a neděle 10-17:00
Horostěnu přivezou členové TJ Seba Tanvald a jistit vás oba dny budou Honza Kuna ml. a
Láďa Vyhnálek ve společnosti svých přátel a přítelkyň.
 Šerm – www.amoret.cz /sobota v 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17:00

Do období baroka vás prostřednictvím vystoupení s názvem Dopis zavedou šermíři Michal
Smrčina a Martin Kostyál ze společnosti AMORET. Toto cca 12ti minutové komponované
vystoupení viděli již tisíce diváků na Státním zámku Žleby. Nejedná se pouze o šerm, ale také
o interaktivní práci s diváky.
Šermířská a divadelní společnost AMORET z Prostějova byla založena již v roce 2009 jako
skupina historického šermu ARX FENCING. Zaměřuje se především na baroko a třicetileté
války, dále jde přes gotiku a renesanci po vrcholné rokoko. Hlavní náplní je realizace
divadelně-šermířských vystoupení na hradech a zámcích. V současné době členové
společnosti vystupují především na Státním zámku Žleby, kde již tři roky zajišťují
celosezonní program.
 Exponáty iQparku – www.iqpark.cz/ sobota 10-18 a neděle 10-17:00
iQpark je interaktivním zábavně naučným science centrem situovaným do bývalé budovy
Státního výzkumného ústavu textilního v Liberci, který je součástí komplexu Centrum
Babylon. Je prvním svého druhu v České republice. Základní prostředky vzdělávacího a
poznávacího procesu jsou herní a zábavné interaktivní pomůcky. Vznikal po vzoru světových
„sciencecenters“ a čerpá z jimi ověřených konceptů, které nenucenou formou nabízejí výuku a
poznávání prostřednictvím interaktivních zábavních prvků (škola hrou). Zahrnuje více než
sto interaktivních exponátů. Základními požadavky na exponáty jsou interaktivnost,
edukativnost, zábavnost a atraktivnost.
Hlavní cíl:
 iQpark jako místo informálního celoživotního vzdělávání.
 Prostřednictvím hry, experimentování a logického uvažování dosáhnout hlubšího
porozumění podstaty jevů.
 Na principu ŠKOLA HROU podnítit mladou generaci k sebevzdělávání a
sebepoznávání.
 Rozšířit nabídku smysluplných a atraktivních volnočasových aktivit pro občany všech
generací a nejrůznějších zájmů.
Provozovatelem iQparku je obecně prospěšná společnost LABYRINT BOHEMIA v úzké
spolupráci s Nadací ŠKOLA HROU, Centrem BABYLON , a. s. a dalšími partnery.
 Dětský kabaret – www.hnedlevedle.cz/ sál Parkhotelu sobota od 15:00
Hudební divadlo Hnedle vedle, to je spousta písniček a legrace. Pamatujete si malý televizní
kabaret? Písničky, legrace a scénky pro nejmenší? To vše a ještě něco navíc s klaunem
Tomem a jeho kamarády. Máte rádi legraci? Tak kabaret je tu právě pro vás. Vezeme k vám
jeden z nejoblíbenějších pořadů našeho hudebního divadla - pásmo dětských písniček, soutěží
a klauniád, do kterých jsou vždy zapojeni všichni diváci. Těšíme se na viděnou 18. 8.
 Exhibice na trampolínách - www.trampolinypatrman.cz / v sobotu v přestávkách
mezi hudební produkcí a skákání pro veřejnost od 10 do 18:00

Jsme oddíl skoků na trampolíně TJ Lokomotiva Liberec. Oddíl funguje již od roku 1965, u
vzniku oddílu byli Petr Velechovský a Roman Chryštof. Trénovalo se na pódiu v tělocvičně
TJ Lokomotiva Liberec v Jablonecké ulici. Postupně jsme vystřídali několik tělocvičen.
Kuriozitou bylo dvouleté tréninkové zázemí ve starých lázních na Masarykově třídě. Oddíl za
svou historii vychoval mnoho vynikajících závodníků, kteří vybojovali tituly mistrů republiky
a reprezentovali ČR na mezinárodních závodech.
Novodobá historie začala v roce 2000, kdy se začal naplno věnovat trenérské činnosti
Miroslav Patrman, 13ti násobný mistr ČR. V současné době využíváme halu na nádraží ČD.
Máme zde 4 profesionální trampolíny Eurotramp, gymnastický prostor a zrcadlovou stěnu.
Členskou základnu tvoří 150 aktivních členů, které trénuje 20 trenérů a cvičitelů. Vzhledem k
výborným výkonům, které liberečtí závodníci vykazují na soutěžích, bylo v roce 2004 zřízeno
při TJ Lokomotiva Liberec Sportovní centrum mládeže (SCM). Mezi nejlepší závodníky v
našem oddílu patří Zita Frydrychová – účastnice LOH 2012 v Londýně a Matěj Exner, kteří
jsou reprezentanty ČR. Cílem našeho snažení je vybudovat v Liberci profesionální klub, který
bude mít kvalitní zázemí, jež umožní sportovní vyžití všem věkovým skupinám. Toto kvalitní
zázemí, široká členská základna a kvalitní trenéři nám umožní vychovat špičkové
reprezentanty ČR, kteří budou bojovat o nejvyšší příčky na ME, MS i olympijských hrách.
Na Eurion dorazíme v plné sestavě čtyř skokanů, kteří jsou ve svých kategoriích mistry
republiky.
Jmenovitě to jsou Kryštof Bäumelt - nadějný skokan, který byl pátý na Mistrovství Evropy,
juniorky Eliška Patrmanová a Eva Dolejšová a především Zita Frydrychová, která ve
svých 20 letech dokázala získat 6 titulů MČR jednotlivci, 5 titulů MČR synchrony a 5 titulů
MČR družstva a kvalifikovala se na Letní olympijské hry 2012 v Londýně. Jejím životním
sportovním cílem je finále na letošních olympijských hrách a kvalifikace na LOH do Ria de
Janeira 2016! Ve Smržovce Zita předvede olympijskou sestavu, Kryštof, mimo jiné, trojné
salto s vruty a juniorky zacvičí sestavy, které jim zaručují přední umístění na mezinárodních
závodech.
 kouzelník – www.magicalex.cz/ v sobotu v přestávkách mezi hudební produkcí
Jmenuji se Aleš Březina a kouzlům se věnuji již od svých osmi let a vždy mě zajímalo, jak se
která iluze dělá, kde se vzala květina, nebo jak vyčaroval kouzelník králíka. Když jsem do
magického světa krůček po krůčku vstupoval, zjišťoval jsem, že to nebude tak lehké a že
magie není jen o kouzlech, ale také o šikovných rukách, o vystupování na veřejnosti, o umění
komunikovat s lidmi, improvizovat. A že je to také otázka peněz, ostatně jako řada dalších
koníčků. Ale rozhodl jsem se, že volný čas budu věnovat magii. Ta se ale neobejde bez
trpělivosti a spousty dobrých a šikovných přátel. Ke kouzlům jsem se dostal zvláštním
způsobem. Jako malý kluk jsem se byl s maminkou podívat na soutěži kouzelníků.
Vystoupení mě opravdu nadchlo, a tak se rodiče snažili sehnat někoho, kdo se kouzlům
věnuje a mohl by mě něco naučit. A našli. V Liberci jsme potkali pana Libora Krátkého, který
mě učil dlouhých sedm let. Netrvalo dlouho a začali jsme spolu spolupracovat. Díky panu
Krátkému, který je zapsán třikrát v Guinessově knize rekordů, jsme začali dávat dohromady
můj první program a spolu s ním získávat první úspěchy na soutěžích.
Studuji prvním rokem vysokou školu v Praze, obor scénická a mediální komunikace. I to je
pro mne velký závazek. Určitě chci absolvovat studium co nejlépe, neboť mě tento obor
velmi zaujal. Právě nyní máme zkouškové období na konci prvního ročníku, a tak musím
skloubit učení s vystoupeními, aby obojí dopadlo co nejlépe… těším se s vámi na viděnou

 Zumba – www.erclub.cz /v sobotu v přestávkách mezi hudební produkcí
eRclub Smržovka a Jablonec nad Nisou
je již pár let vaším klubem, kam se chodíte pobavit, vyvětrat si hlavu, zapotit se a fyzicky si
odpočinout od všedních starostí a stresů.
Věřím, že i v novém kabátě, do kterého jsme ho oblékli a s dalšími novými aktivitami zůstane
vaším „kamarádem“ a místem, kam se budete rádi vracet.
A když nepřijdete za námi, přijdeme my za vámi.
Rádi se s vámi setkáme v sobotu 18. srpna při Eurionu v rámci programu v lesoparku.
Přijďte si s námi zatančit zumbu – v zumba oblečku nebo bez, zvládnete to i v „civilu“.
Těší se na vás Martina Zelinková a Verča Vodrážková a pravidelné klientky eRclubu.
Verča
Od svých pěti let jsem se aktivně zabývala tancem. Nejprve to byl balet na ZUŠ v Jablonci
nad Nisou a později jsem studovala choreografii na Pražské konzervatoři. Nejvíce jsem se
zajímala o klasické latinsko-americké tance. Tancovala jsem závodně u Josefa Svobody a
později v tanečním centru Koškovi Liberec pod vedením Petra Čadka, známého z první řady
pořadu Stardance. Zkušenosti mám i s moderní styly současnosti, jako je třeba Hiphop,
Streetdance nebo Breakdance. Všechny tyto formy jsem prezentovala na různých tanečních
soutěžích a společenských akcích. Své zkušenosti a umění předávám již osm let mladším
generacím v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě. Nejblíže mému srdci je ale Latinská Amerika,
která mě zavedla k novému trendu dnešní doby. Zumbu jsem objevila před třemi lety z
videomateriálů dovezených z USA a hned jsem byla uchvácena tímto projevem latinskoamerických, afrických a orientálních tanců. Začala jsem se proto o tento nový fenomén
zajímat a stala se instruktorkou Zumby, kterou teď předcvičuji v eRclubu ve Smržovce. Velká
rozmanitost a kombinovatelnost tanečních stylů zabudovaných do kondičního sportování mi
pomáhá překonávat každodenní starosti a povinnosti i teď na mateřské dovolené a rychle se
vrátit do původní kondice.
Martina
Sport mě provází celý život…
V dětství jsem se věnovala lehké atletice v Atletickém oddílu LIAZ Jablonec nad Nisou.
Na střední škole jsem se začala věnovat tanci v taneční skupině „JATAK“ (JAblonecký
TAneční Klub).
S přibývajícími roky jsem se snažila zklidnit na úžasných hodinách břišního tance pod
vedením NAJLY (Ivety Fukárové), kde jsem bohužel nakonec zjistila, že ke svému životu
potřebuji živelnější pohyb. Tak jsem objevila Spinning a Fitbox v eRclubu ve Smržovce, kam
jsem nejprve dojížděla jako zákazník a nakonec se stala jeho majitelkou.
A právě takhle začala moje instruktorská kariéra…
Beto Peréz a jeho Zumba fitness… kouzlu Zumby jsem naprosto propadla.
Pro svůj instruktorský certifikát jsem si „dojela“ k jediné školitelce pravé americké Zumby u
nás k Daniele Česnekové a po nějaké době jsem si „doplnila rozhled“ ještě o Zumba Toning
(tanec se Zumba činkami), které školí úžasná lektorka Izabela Kin.
A jelikož jsem „skřítek neposeda“, tak jako instruktorka vedu ještě hodiny Master Jump
(trampolínky), kde se spojily jednoduché poskoky na trampolíně s dynamickou a rytmickou
hudbou.
A jako bonbónek ještě předcvičuji Flowin, který je z úplně jiného šálku cvičení.

A jaký má pro mě přínos být instruktorkou?
To nejdůležitější jste pro mě vy... lidičkové VESELÝ SMAJLÍK Ráda se s vámi chodím
zapotit, pobavit se, zasmát se i zablbnout si a hlavně - vždycky se na vás těším!
 Agility – www.zkosmrzovka.cz – sobota 11-12:00
Základní kynologická organizace č. 492 - Smržovka
Čtyři členové smržovské základní kynologické organizace se svými psími přáteli předvede
základní i vyšší úroveň agility.
Smržovská KO se zabývá převážně výcvikem sportovní kynologie – poslušnost, obrana a
stopa.
Sportovní kynologie však není určena jen pro služební plemena psů, ale může v ní být
úspěšný každý.
Máte-li doma štěňátko nebo i dospělého pejska a chcete pomoci s nácvikem základních
povelů, které jsou k užitku majiteli psa, ale hlavně ku prospěchu vašeho pejska, pak přijďte
mezi nás.
Rádi vás na našem cvičáku přivítáme. Poprvé vezměte sebou na cvičák pro pejska obojek,
vodítko (lépe kratší, ne samonavíjecí), pamlsky (kousky salámu, tvrdého sýru, masa atd.),
oblíbenou hračku (míček, balónek na šňůrce, pískací hračku, uzel…). Při první návštěvě vás s
pejskem necháme okouknout prostor cvičáku a průběh výcviku a při další návštěvě se vám
začneme individuálně věnovat.
 Sbor dobrovolných hasičů Smržovka město - www.hasicismrzovka.estranky.cz –
sobota 12:30-13:00
Mladí smržovští hasiči předvedou požární útok.
 Klub psích sportů o. s. a ZKO Desná-TUFRA – sobota 14-14:30
www.zko-desna-tufra.estranky.cz
Klub byl založen na podporu všech kynologických aktivit nejen v rámci obce Desná v
Jizerských horách, ale i širokého okolí.
ZKO vznikla dne 21. 11. 2008 ustavující členskou schůzí pro výcvik psů, sportovní a služební
kynologii. Cvičák se rozkládá na bývalé sklárenské skládce v Desné III - Merklov v těsné
blízkosti mezinárodní silnice E65. Pozemek byl pronajat MÚ Desná v Jizerských horách na
dobu deseti let, a to jak pro aktivity Klubu psích sportů o. s., tak současně pro zřízení cvičiště.
Naším záměrem je věnovat se sportovní a služební kynologii, osvětě mezi mládeží a pomoci
občanům města Desná při výcviku jejich psů.
Dne 27. 1. 2009 byla ZKO Desná zaregistrována v Českém kynologickém svazu pod
pořadovým číslem registrace 743 a patří tedy do Sdružení technických sportů a činností České
republiky.
Kynologové z Desné se svými psími přáteli předvedou poslušnost, zadržení, obranu a
záchranářské práce.

 Záchranáři vám i sami sobě (pod vedením Miroslava Gorčíka) – sobota 10-18:00





Ošetření zranění
Měření tlaku krve/5 Kč osoba malá i velká
Transport/vakuové matrace
Nácvik resuscitace

 Vyhlídkový vláček – pouze sobota 10-17:00
na trase Zámeček – Lidické náměstí – Komenského a zpět Kostelní – Lidické náměstí –
Zámeček
Odjezd od Zámečku v 10 hodin a pak vždy v půl a v celou hodinu, poslední vláček odjede
v 17 hodin. Cena jízdného 10 Kč/osoba malá i velká s výjimkou batolat.
 Střelecký areál LOYD Smržovka – „Vystřel si ze svého starosty“
Sobota 10-16:00
Sportovní střelecký klub mládeže Loyd pořádá střeleckou soutěř za malorážné pušky vleže a
soutěž „Vystřel si ze svého starosty“ – startovné 20 Kč, pouze pro neregistrované střelce,
kategorie jednotná, odměna pro pět nejlepších vyhlášení výsledků v lesoparku v cca 17-18
hodin.
 Mary Kay – Vaše cesta ke kráse – pouze sobota salonek Parkhotelu 10-13:00 a
13:30-18:00
- nekuřácký salonek v Parkhotelu 10-13 a 13.30-18 hodin: kosmetické poradenství,
návrhy a ukázky líčení zdarma, večerní líčení na večerní taneční veselení za úhradu;
těší se na vás kosmetické poradkyně Mary Kay – tým MAKŮVKY ve složení Vlasta
Makovičková/Slavičín, Veronika Ptáčníková/Praha a Věra Černá/Smržovka – viz foto.
Dále:
 Zámeček – expozice v Muzeu místní historie, výstava Smržovské pivo a hospůdky,
výstava bonsají v sobotu i v neděli, v neděli navíc speciální odpolední program.
 Běh Smržovská 5 v sobotu.
 Prohlídka kostela sv. Archanděla Michaela od 10 do 14 hodin v sobotu i v neděli
 Jízda na koních v sobotu i v neděli.
 Malování na obličej v sobotu.
 Poznávací soutěže a omalovánky pro děti, poznávačka s Líbou „Ke skleničkám
v šatečkách se čuchá“  v sobotu i v neděli.
 Pouťové atrakce jako každý rok zajišťuje firma Novotný, tentokrát na zeleném
parkovišti u Parkhotelu od pátku do neděle.
Neděle od 9.30 hodin
 Pivrncova jízda veteránů – 2. ročník
www.automuzeum.cz

9.30-11 hod.
 příjezd veteránů k Parkhotelu (registrace, občerstvení) - komentáře, rozhovory Petr
Kumpfe
11.50 hod.
 start 1. měřené jízdy pravidelnosti do vrchu/„areál“ Nová Smržovka – od Parkhotelu
veteráni pojedou Kostelní ulicí doprava, na křižovatce u domu Krykorkových START,
CÍL – křižovatka Nová Smržovka/Sportovní; ulicí Sportovní a Kostelní se veteráni
budou přesunovat znovu na start
12.30 hod.
 start 2. měřené jízdy pravidelnosti
13-13.45 hod.
 výstava vozidel u Parkhotelu - komentáře, rozhovory Petr Kumpfe
od 13.45 hod.
 vyhlášení výsledků a předání cen/první tři nejlepší časy v jízdě pravidelnosti a
vyhodnocení divácké soutěže
po skončení
 Odjezd do Jablonce trasou Kostelní – Havlíčkova – Lidické náměstí – náměstí T. G.
Masaryka/Zámeček (zde zastávka a program pro účastníky jízdy i veřejnost) –
Jablonec n. N./Galerie Belveder (zde program pro účastníky jízdy i veřejnost)

