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Listopad není jen měsícem 
spadaného listí

Nostalgický deštivý a chladný listopad přímo
vybízí ke vzpomínkám na minulost. Začátek mě-
síce tradičně patří památce zesnulých. Rozsví-
cené svíčky na hřbitovech připomínají, že nic
netrvá věčně a že to, co právě prožíváme, se už
za pár okamžiků stane minulostí. 

Jako by to bylo dnes, vidím listopad před 20 lety.
Možná by zapadl mezi ostatními šedivými listo-
pady – nebýt sametové revoluce. Listopad roku
1989 byl úplně jiný – nebyl vůbec pochmurný,
byl plný nadějí a euforie. Nově nabytá svoboda
otevírala dveře do celého světa. Přinesla řadu
příležitostí. Některé z nich jsme využili, jiné
dnes považujeme za samozřejmost, další zůstaly
opomenuty nebo leží ladem. Euforie pomalu
opadla, ale bez ní bychom se neposunuli dál.
Nemohli bychom našim dětem ukázat Paříž nebo
Londýn a fronty na ovoce před Vánocemi by asi
byly delší a delší. 

Věřím, že 20. výročí pádu komunismu přivede
řadu z nás k zamyšlení nad tím, co se povedlo,

co stále čeká na zlepšení a kde je třeba znovu za-
čít. Srdečně vás v této souvislosti zvu na retro-
spektivní výstavu a doprovodný program do jab-
loneckého Eurocentra a Městské knihovny, kde
bude k 17. listopadu probíhat řada vzpomínkových
akcí na revoluční vření a události roku 1989.

V prostorách Eurocentra bude v listopadu k vi-
dění ještě jedna výstava. Bude výrazně barev-
nější a veselejší než podzimní počasí. Výstava,
která ukazuje ten dnešní svět tak, jak ho vidí naše
děti. Prostřednictvím jejich obrázků se můžete
vypravit na výlet, stavět sněhuláky nebo se těšit
na jaro. Práce namalovaly děti z jabloneckých
mateřských škol pro skřítka Pastelku. Ten je celé
dva roky pečlivě schovával a alespoň část jich
zapůjčil na výstavu. Zůstanou tam až do začátku
ledna a určitě stojí za návštěvu. 

Přeji vám příjemné chvíle se vzpomínkami na
minulost i naději v lepší zítřky.

Petr Vobořil
místostarosta
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Návrh na provedení stavebních úprav bývalého ki-
na Oko podali L. Novák, M. Pleticha a A. Matějka na
Stavební úřad v Jablonci n. N. (dále SÚ) 18. července
2007. Souhlas byl vydán s tím, že „zajistí, aby byly před
započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy
(měření hluku z provozu klubu na sousední obytný ob-
jekt)“ – citace z rozhodnutí vydaného stavebním úřa-
dem 31. 7. 2007. O povolení zkušebního provozu požá-
dali stavebníci 15. 10. 2007, souhlas dostali k 30. říjnu
s podmínkou, že bude ještě doloženo souhlasné sta-
novisko Krajské hygienické stanice Libereckého kra-
je (KHS LK) vydané na základě měření. 

Nestalo se tak, proto SÚ zkušební provoz ukončil.
Měření proběhlo 3. 12., ale prokazatelně nevyhovělo
v chráněném vnitřním provozu. A tak Ladislav Novák
o dva dny později požádal o prodloužení zkušebního
provozu. Z podnětu provozovatele prodloužil stavební
úřad 19. 12. 2007 zkušební dobu do konce března
2008. Tomuto kroku předcházelo společné jednání
majitele objektu, provozovatele klubu a sousedů, kte-
ré svolal městský úřad. Podmínkou ovšem bylo, že ži-
vé koncerty skončí úderem půl jedenácté večer a klub
zamezí rušení veřejného pořádku. Provozovatel se
v tom čase snažil odhlučnit společnou stěnu se souse-
dy tlumící vatou a další cihlovou zdí. 

Těsně před koncem zkušební doby město objednalo
měření hluku u turnovské firmy Ekola group, s. r. o.
během živého koncertu. A výsledek? Byl prokazatelně
a výrazně překročen hygienický limit v maximální hla-
dině akustického tlaku v chráněném vnitřním prosto-
ru. Proto 9. 4. 2008 zastavil SÚ okamžitě živé hudební
produkce, avšak nabídl podnikateli pomoc formou
povoleného provozu barů. Nabídku L. Novák využil
a 24. 4. požádal o kolaudační rozhodnutí na užívání
prostoru jako bar a už 7. 5. o další, tentokrát třídenní
zkušební provoz k prověření nových technických opat-
ření. Limity hluku byly ale stále překračovány. Dne
19. 5. vydal SÚ povolení ke zkušebnímu provozu a zá-
roveň kolaudační rozhodnutí o užívání dvou barů
s tím, že hudba bude jen reprodukovaná a provozova-
tel zajistí její hlasitost v souladu s požadavky danými
hygienickými limity hluku.

O další zkušební provoz nutný k přeměření požádal
provozovatel na dny 10. a 11. října 2008. Povolení zís-

kal na dobu mezi 20.–22. hodinou, kdy proběhly kon-
certy kapel Visací zámek (10. 10.) a Sto zvířat (11. 10).
V době platného kolaudačního rozhodnutí s produkcí
pouze reprodukované hudby hrála ale už 4. 10. 2008
v klubu Woko kapela Mig 21, což dokládá fotogalerie
na webových stránkách klubu. První kladné vyhod-
nocení přineslo měření objednané Ladislavem Nová-
kem – hluk nepřekročil hygienický limit pro denní do-
bu. Výsledky obdržel SÚ 4. 11. bez požadovaného
kladného vyjádření KHS LK. Dne 19. 11. došel ještě
protokol o měření hluku ve venkovním prostoru – tak-
též s kladným výsledkem, ale opět bez souhlasu KHS.
Ta tvrdí, že: „Uvedený protokol nevypovídá o situaci
za běžného provozu baru, proto byla po posouzení žá-
dost vrácena zpět.“ Důvodem k tomuto vyjádření byl
způsob Novákových měření. Byla pouze simulovaná,
bez účasti návštěvníků a hudebníků. Měřila se hladina
hluku reprodukované hudby (puštěné CD) nastavená
na nejvyšší přípustnou hladinu pro zvuk elektronicky
zesilované hudby, která nesmí při společenské zába-
vě přesáhnout 95 dB. Při koncertní produkci smí být
hladina 100 dB uvnitř hlediště po dobu max. 4 hodin,
ale nesmějí přitom být překročeny limity hluku v ostat-
ních chráněných prostorech. 

Mezitím proběhly koncerty E!E (17. 1. 2009) a Support
Lesbiens (23. 3.), načež SÚ 23. 3. L. Nováka opět vy-
zval k ukončení živých hudebních produkci. Ten ale
ohlásil 21. 4. další budování protihlukových opatření
a 27. 5. požádal i o změnu užívání objektu na produk-
ci živé hudby se souhlasem KHS LK vydaným na zá-
kladě měření, které objednal. To se uskutečnilo 19. 1.
2009, ovšem dle požadavku objednatele za nestan-
dardně nízkého zdroje hluku nastaveného na 82,2 dB,
ačkoliv předchozí jím objednaná měření byla prová-
děna za standardního nastavení 95 dB.

Město si pro kontrolu objednalo další měření, a to
při koncertu kapely J.A.R. 29. 5. 2009. Dle protokolu
měřený zdroj hluku prokazatelně nesplnil hygienické
limity. KHS však výsledky nevzala na vědomí a nové
závazné stanovisko nevydala. Dne 17. června se všich-
ni zúčastnění sešli a k 1. 7. 2009 SÚ řízení přerušil až
do dokončení nahlášených stavebních úprav. Proti to-
muto rozhodnutí se L. Novák odvolal ke krajskému
úřadu.

(red)

Oblíbený i neoblíbený klub Woko
Naposledy se stříbrné plátno v kině Oko v Podzimní ulici zatřpytilo v roce 1997.
Co s ním dál? Hudební klub? Proč ne! Vhodné prostory, dobrá dramaturgie, lákavý
nápojový lístek. Co víc by si fanoušci dobré muziky mohli přát. Jenže proti byli
sousedé. Přece jen mezi provozem kina a klubu je velký rozdíl – a to hlavně v provozní
době a míře hluku. Klub měl odstartovat zkušební provoz 30. října 2007, ale první
stížnost na něj na radnici dorazila už 21. října 2007.

■ Názor starosty
Petra Tulpy
Město nezakazuje, ale
chrání občany

Zřídit hudební klub s živými
koncertními produkcemi pro
různé věkové kategorie ve městě
o velikosti Jablonce je jistě chvály-
hodný počin. Avšak právě v pří-
padě klubu Woko se střetlo hned
několik problémů najednou.
A mě napadá, kdo je vlastně ny-
ní poškozený?

Provozovatel hudebního klubu,
který sice investuje do úprav ma-
jících vést k odhlučnění od sou-
sedních bytů, avšak stále ne dost
účinně, a následně provozuje živé
koncerty i přes úřední zákaz vy-
daný právě z důvodu nedostateč-
ného odhlučnění?

Nebo jsou to sousedé, kteří chtě-
jí mít doma klid a nechtějí být ru-
šeni hudebními produkcemi, jež
si sami nevybrali? 

Či jsou to návštěvníci klubu, po
němž je poptávka, který ale kvůli
zmíněným důvodům nemůže být
provozován tak, jak by jeho dra-
maturgie chtěla?

Město nemá v žádném případě
zájem bránit kterémukoli podni-
kateli v jeho podnikání. To není
jeho cílem. Město proto nabídlo
panu Novákovi několik vstřícných
opatření včetně povolení provozu
barů s reprodukovanou hudbou.
To však provozovatel klubu nere-
spektoval. Je jen třeba dodržovat
všechny zákonné postupy a vyhláš-
ky a podnikat v souladu s vydaný-
mi nařízeními, nepřekračovat zá-
kazy.

Město musí své občany chránit
před těmi, kdo třeba porušují noč-
ní klid. A řešením není, že se před
podobné zařízení postaví hlídka
městské policie, která tam bude
celou noc pečovat o pořádek a klid.
Je povinností provozovatele zajis-
tit kvalitní opatření izolující okol-
ní domy. Mělo by být v jeho zájmu
zabezpečit, aby návštěvníci, kteří
z klubu pozdě v noci nebo brzy
ráno odcházejí, nerušili v okolí
obyvatele. Dle mého mínění není
umístění podobného zařízení
v husté bytové zástavbě vhodné. 

Foto archiv klubu Woko
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Během dvouletého provozu
klubu Woko obdržel provozova-
tel od stavebního úřadu tři po-
kuty. Proti nim se odvolal, načež
Krajský úřad Libereckého kraje
pokuty zrušil a vrátil rozhodnu-
tí do Jablonce k novému projed-
nání. Důvodem k rozhodnutí
krajského úřadu bylo to, že La-
dislav Novák provozuje v baru
s velkým sálem pouze reprodu-
kovanou hudbu, jak má stano-
veno v kolaudačním souhlasu.
Novák to dokládá smlouvami,
které uzavřel s vystupujícími ka-
pelami s tím, že všechny hrají na
playback, čili reprodukovanou
hudbu.

Martin Oklamčák  
vedoucí oddělení interního 
auditu a stížností MěÚ

Kolik stížností bylo uplatněno
na provoz a klub a jaký byl je-
jich charakter?

Naše oddělení eviduje celkem 31
stížností, dále jsme sjednali pět
jednání s provozovatelem a dvě se
všemi stěžovateli. K druhé části
otázky – větší část stížností je na
rušení veřejného pořádku, tedy křik
a devastaci okolí. Samotný nad-
měrný hluk z provozu napadají tři
sousedé, přičemž pozitivně a opa-
kovaně byl potvrzen u jednoho
z nich.

V tisku se několikrát objevilo,
že je zájmem radnice klub zavřít.
Lze tuto informaci potvrdit?

Byl jsem přítomen většině jed-
nání s provozovatelem a nemyslím
si, že by snaha radnice byla klub
uzavřít. Naopak zde byla snaha
o podporu, což lze dokladovat na-
příklad nestandardním počtem

zkušebních provozů. Navíc to není
možné ani technicky, město nemá
ve své samostatné působnosti ta-
kové pravomoci. Zřejmě je to dá-
váno do souvislosti s kauzou klubu
Coyote, kde byla přijata vyhláška
omezující provoz, nikoliv tedy za-
kazující; od té doby ale došlo k le-
gislativním změnám a město již
stejnou možnost nemá. Klub by
mohl omezit či zavřít jiný orgán,
např. KHS LK, nicméně nejprve by
klub musel být povolen. Zde jsme
zatím ve stavu, kdy hudební klub
funguje na bázi zkušebních provo-
zů, takže „zavřít“ nelze něco, co
nebylo „otevřeno“.

Dobře, ale co pokuty a měření
hluku?

K pokutám se vyjadřovat nemo-
hu, lze ale předpokládat, že se jed-
ná o legitimní možnost vymožení
práva ze strany stavebního úřadu.
Měření byla z naší strany provede-
na dvě, a to za účelem ověření
oprávněnosti stížností, obě měření
prokázala značné překročení limi-
tů, tedy oprávněnost stížností.

Byl zde zmíněn klub Coyote,
lze tyto dvě kauzy nějak srovnat?

Ne, to není možné, klub Coyote
splňoval hlukové limity bez pro-
blémů, avšak veřejný pořádek ne-
bylo možné držet na rozumné
úrovni a provozovatel odmítal parti-
cipovat na jeho udržení. V případě
klubu Woko je problémem nespl-
nění hlukových limitů. Veřejný
pořádek se postupně dařilo ve spolu-
práci nebo vlastně díky panu No-
vákovi držet na přijatelné úrovni
(zamykání klubu, kamery, pořád-
ková služba). Stížnosti z poslední
doby bohužel naznačují, že tato
opatření již nejsou dodržována.

MUDr. 
Alena Hájková
vedoucí oddělení hygieny 
obecné a komunální KHS LK

Hudebnímu klubu Woko dosud
nevydal stavební úřad MěÚ v Jab-
lonci n. N. kolaudační souhlas. Je
tady stále neukončené stavební ří-
zení. Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje, územní praco-
viště Jablonec nad Nisou (dále
KHS), jako správní úřad posuzuje
žádosti předkládané investorem,
tzn. dokumentace i protokoly
o měření hluku, které musí být
prováděno akreditovanou labora-
toří. Takovýchto měření předložil
provozovatel klubu Woko více.
Měření hluku probíhala za růz-
ných podmínek, ale výsledky ne-
byly z hlediska dodržení limitů pro
hluk průkazné. Aby však měření
hluku z hudebních produkcí mohla
být uskutečněna, vydal klubu SÚ
souhlas ke zkušebnímu provozu.

Na základě žádosti provozovate-
le o stanovisko ke kolaudačnímu
souhlasu k provozování hudební-
ho klubu byl – mimo jiné – předlo-
žen i protokol z měření hluku. Zde
bylo prokázáno dodržení hygienic-
kých limitů ve vnitřním chráně-
ném prostoru přilehlé stavby
a KHS tak mohla v květnu 2009 vy-
dat souhlasné stanovisko, které je
jedním z podkladů pro SÚ k udě-
lení kolaudačního souhlasu. 

Než je uvedena jakákoliv stavba
do trvalého provozu, neprovádí
KHS žádná měření, tyto důkazy
požadované z hlediska ochrany
veřejného zdraví v rámci zkušeb-
ních provozů podávají provozova-
telé. Tedy ani v případě klubu Woko
KHS nic neobjednávala. 

Pokud se prokáže v rámci zkušeb-
ního provozu, že zařízení není schop-
no dodržet např. hygienické limity
hluku, nemusí mu být udělen kolau-
dační souhlas k trvalému provozu
a skončením zkušebního provozu je
fakticky provoz zařízení ukončen.

Ivan Fadrhonc
obyvatel sousedního domu

Myslím si, že chtít provozovat ta-
kový hudební klub jakým je Woko
v prostorách původně vybudova-
ných k jinému účelu, je nerozum.
Provoz bývalého kina se nedá srov-
návat s provozem hudebního klu-
bu. Díky své nechuti řešit stížnosti
sousedů již při prvním zkušebním
provozu musel p. Novák počítat
s tím, že využijeme jediné možnos-
ti, kterou máme. A tou jsou stížnosti
na městské policii, odd. interního
auditu, na městském úřadu a KHS.

Znovu zopakuji to, co říkám od
té doby, kdy se mně začal provoz
klubu dotýkat. Není zájmem mým,
ani nikoho z okolí klubu, jakkoli
bránit v podnikání p. Novákovi ne-
bo majiteli objektu bývalého kina
Oko. Nehodlám se však smířit
s tím, že se mi domem při každé
akci ozývá dunění a pod okny řvou
odcházející návštěvníci klubu.

Ještě uvedu jeden příklad: p. No-
vák ujišťuje veřejnost o tom, že klub
splňuje vyhláškou požadované li-
mity hluku a pouze v jednom pří-
padě byly výsledky v pásmu nejis-
toty – tudíž klub splňuje hlukové
limity. Byla však provedena též dvě
oponentní měření s časovým od-
stupem jeden rok, a to vždy v době,
do které se p. Novák zavázal provést
protihluková opatření. Při obou mě-
řeních byly významně (o 20–70 %
pro denní resp. noční dobu) pře-
kročeny limity dané vyhláškou.

■ Názor provozovatele klubu

Slovo jsme dali zúčastněným stranám

Ladislav Novák
nájemce a provozovatel 
klubu Woko

První měření proběhlo 20. 11.
2007 na třech místech, ve dvou pří-
padech výsledná hodnota nepřesa-
hovala hygienický limit 35 dB pro
chráněný vnitřní prostor. V objek-
tu přilehlém k sálu klubu byla na-
měřena hodnota 44,3 dB. Poté
jsem začal ve spolupráci s odbor-
nými firmami pracovat na proti-
hlukových opatřeních a po dohodě
se sousedy a zástupci města jsem
realizoval řadu opatření k elimi-
naci hluku způsobovaného provo-
zem. S většinou sousedů nebo
s vlastníky domů jsem v kontaktu,
a jelikož mi podepsali, že nemají
s provozem klubu problém, opat-
ření měla svůj význam. Město
a sousedé projevili ochotu vyjít
vstříc a dvakrát byl povolen zku-
šební provoz, ačkoli krajský úřad
v Liberci uvedl ve svém usnesení
z 10. 6. 2009, že provoz byl schvá-
len již 19. 5. 2008. 

V průběhu stavebních úprav
ohlášených SÚ město nechalo
v objektu, kde předtím byl překro-
čen limit, provést měření hluku,
které vzhledem k nedokončeným
pracím a předchozímu výsledku
měření nemohlo být v limitu. Po
dokončení protihlukové stěny
a spoustě dalších úprav částečně
zamezujících šíření hluku bylo
11. 9. 2008 provedeno předepsané
měření v přilehlém objektu.
Výsledek byl v pásmu nejistoty
měření, což znamená, že nelze
prokázat překročení hladiny akus-
tického tlaku. Další dvě měření
měla podobný výsledek. KHS však
požadovala výsledek mimo pásmo
nejistoty, tudíž posloužila jen
k lepšímu posouzení prováděných
prací a dalšího postupu, protože se
současně měřil i zdroj hluku na
sále. 

Ve dnech 10. a 11. 10. 2008 se
provedlo pět měření venkovních
prostor při živých koncertech. Při
nich byl za různých podmínek
vždy dodržen limit pro venkovní

chráněné prostory. Protihluková
opatření byla dle finančních pro-
středků postupně zkvalitňována
a měření 3. 11. 2008 skončilo vý-
sledkem 32,1 dB, který nepřekra-
čuje hygienické limity pro denní
dobu. Dne 19. 1. 2009 se měřilo při
živém koncertu s lidmi na sále
a výsledná hodnota 29,7 dB byla
opět v limitu a KHS LK udělila
souhlas s provozem živé hudební
produkce. 

S městem jsem téměř přestal ko-
munikovat poté, co jsem se od ma-
nažerů kapel dozvídal informace
o připravovaném zavření klubu,
které získali od lidí spolupracují-
cích s městem a kapelami, a klub
tak přicházel o domluvené akce.
To v té době korespondovalo s po-
žadavky města a pokutováním. Po
komplexním posouzení měření
a provedených prací jsem přesto
ohlásil SÚ další úpravy a rekon-
strukce vedoucí ke zlepšení dosa-
vadních protihlukových opatření
s termínem dokončení do konce
září. V této době se konaly pouze

čtyři předem nasmlouvané a ně-
kolikrát přeložené akce a dle mých
informací město provedlo měření
při koncertě J.A.R., které opět lo-
gicky nemohlo mít jiný než nega-
tivní výsledek. Pro lepší představu
bych uvedl, že normální lidský še-
pot má zhruba 20 dB. 

Úplné a nezkrácené materiá-
ly k uvedené dvoustraně včetně
protokolů z měření, které má
město k dispozici, najdete na
www.mestojablonec.cz (Jablo-
necký měsíčník).

Foto archiv klubu Woko
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Předčasná a bohatá sněhová nadílka 
15.–18. října 2009 

Zatímco starosta se
v těchto dnech nezastavil...Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek Pod sněhem byla auta dobře schovaná.

Nejhůře dopadly jablonecké stromy.
Foto Jiří Jiroutek

Z bílé nadílky snad měly radost jenom děti.
Foto Jiří Jiroutek

...tramvaje ani vlaky se nerozjely. Foto Otokar Simm

Hůř na tom byla ta pod stromy. Foto Otokar Simm
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Personální inzerce 
Tajemník Městského úřadu Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozice

KOORDINÁTOR KOMUNITNÍHO
PLÁNOVÁNÍ
10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání.
Další požadavky: orientace v aktuálním stavu
komunitního plánování v Jablonci n. N. a struk-
tury komunitního plánování na území Libe-
reckého kraje, znalost zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, praxe v oblasti sociálních
služeb vítána, znalost prostředí neziskových or-
ganizací a podmínek samospráv v oblasti sociál-
ních služeb výhodou, zkušenosti s projektovým
řízením výhodou, komunikativnost, samostat-
nost, organizační schopnosti, flexibilita, znalost
práce s PC (Word, Excel, internet).

Náplň práce: řízení procesu plánování rozvoje
sociálních služeb na území města (tvorba stra-
tegie zajišťování a rozvoje sociálních služeb,
koordinování práce pracovních skupin, přípra-
va a realizace plánu, jeho sledování a vyhodno-
cování).
Nástup: dle dohody
Informace: manažer pro koordinaci sociálních
věcí, pověřený řízením odboru humanitního,
tel. 483 357 606, e-mail: heinzl@mestojablonec.cz. 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ
ORGANIZACÍ A ROZPOČTU
9. nebo 10. platová třída dle kvalifikace
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné nebo
vysokoškolské vzdělání ekonomického směru.
Další požadavky: praxe na řídící pozici ales-
poň 3 roky, dobrá orientace v právních předpi-
sech, zejména zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zákon o účetnictví, zákon

o obcích, zákon o dani z příjmu, praxe v sesta-
vování rozpočtu vítána, zajišťování problemati-
ky řízení organizací typu p. o., o. p. s. či s. r. o.
(zejména ekonomického řízení) výhodou, zna-
lost problematiky DPH, místních poplatků
a zpracování finančních analýz výhodou, sa-
mostatnost, organizační schopnosti, flexibilita,
znalost práce s PC (Word, Excel, internet).
Nástup: dle dohody
Informace: ředitelka odboru financí a majetku,
tel. 483 357 441, e-mail: vitova@mestojablonec.cz. 

Přihlášky do 11. listopadu 2009.

Přihlášky doložené profesním životopisem, vý-
pisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců),
u vedoucí funkce navíc lustračním osvědčením,
ověřeným dokladem o dosaženém vzdělání
a případnými referencemi zasílejte na adresu:
Městský úřad, personální úsek, Mírové náměs-
tí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

Kalamita ochromila město
Když před polovinou října oznamovali meteo-

rologové v předpovědích počasí, že dojde k ná-
hlému poklesu teplot a že má dokonce sněžit,
říkala si většina Jablonečanů: „To známe, není
to u nás poprvé ani naposled.“ Pár dnů nato ne-
věřil nikdo svým očím…

Více než půlmetrová a nečekaně rychlá nadíl-
ka mokrého sněhu vykonávala pomalu ale jistě
dílo zkázy. Rozmar přírody nám dokazoval, jak
snadno jsme zranitelní a jak málo stačí k ochro-
mení denního provozu rozsáhlých oblastí naší
republiky. Závislost na elektrické energii a její
každé delší přerušení má dalekosáhlé následky.
Výpadky průmyslových provozů, přerušení do-
dávek tepla a teplé vody, zastavení elektrických
drah… Brzy ani železničáři nestačili odklízet
spadlé stromy a tratě zůstaly zapadané, bez
provozu. 

Na velké sněžení nebyla bohužel připravena
ani příroda. Listnaté stromy ještě nestačily sho-
dit svůj podzimní kabát, a to se jim stalo v mno-
ha případech osudným. Obrovské větve i celé
stromy se lámaly jako třísky, jiné se vyvracely
z kořenů. Bezprostřední ohrožení hrozilo náv-
štěvníkům parků a dokonce i hřbitovů, takže
město muselo vydat zákaz vstupu do těchto
prostor. V pátek 16. října ráno byl stav již nato-
lik neudržitelný, že musela být vyhlášena kala-
mitní opatření prvního stupně. Tím okamži-
kem přestávají platit vyhlášené lhůty k úklidu
komunikací a zajišťuje se jen nejdůležitější ob-
služnost. 

Jablonečané jsou ale zvyklí na zimní vrtochy
a dokázali se i tentokrát s potížemi dobře poprat.

Základní průjezdnost komunikací byla v me-
zích možností zajišťována a město nepřestalo
fungovat. Zato patří pracovníkům hasičského
záchranného sboru, technických služeb, pra-
covníkům v dopravě a energetice, policistům
ČR, strážníkům MP, pohotovostním zaměst-
nancům městského úřadu i všem firmám a ob-
čanům, kteří se dobrovolně a iniciativně zapojili
do boje s nepřízní počasí a neblahými násled-
ky, velké poděkování. 

(red)

Půjčky z Fondu 
na zlepšení úrovně bydlení 

Zastupitelstvo města schválilo 24. září zveřej-
nění informací o půjčkách z Fondu na zlepšení
úrovně bydlení pro rok 2009/2010 (dále FZÚB)
na opravy nebo rekonstrukce nemovitostí na
území města. Půjčka z fondu je určena fyzic-
kým či právnickým osobám, které mají ve
vlastnictví nemovitosti (budovy) se způsobem
využití jako bytový nebo rodinný dům na úze-
mí města Jablonec n. N. 

Město poskytuje půjčky z fondu pouze jed-
nou za kalendářní rok. Informace o druzích po-
skytovaných půjček najdete na www.mestojab-
lonec.cz (modul životní situace – finance – půjčky
z FZÚB). Jejich součástí je i formulář žádosti
o půjčku (k dispozici je též na vnitřním infor-
mačním středisku MěÚ). 

Žádost s přílohami je nutné odevzdat do pát-
ku 29. 1. 2010 do 12.00 hodin na MěÚ, kancelář
č. 311, Jitka Hujerová, tel. 483 357 537. Po tom-
to termínu nebude možné v žádosti opravit pří-

padné nedostatky ani přijímat další. Žádosti
musí být řádně vyplněné na závazném formu-
láři a doložené přílohami. Výbor FZÚB předlo-
žené žádosti o půjčky vyhodnotí a o všech bude
rozhodnuto najednou. O výsledku budou žada-
telé vyrozuměni. 

(jh)

Prodej parkovacích míst 
na Dolním náměstí

Dopravní a silniční úřad MěÚ (dále DSÚ)
začne ve středu 11. listopadu od 8.00 hodin
s prodejem (ročním pronájmem) parkovacích
stání na Dolním náměstí pro rok 2010. 

O pronájem parkovacího místa může požádat
ten, kdo má v místě trvalé bydliště, sídlo nebo
provozovnu (jedná se o objekty Lidická 620/8,
600/5, 678/7, Soukenná 712/1, 615/2, Kamenná
402/11, Dolní náměstí 584/2, 716/3, 651/4, 679/5,
397/6, 644/7, 643/8, 642/9, 612/10, 714/13, 594/14).
Žadatel musí své bydliště doložit platným ob-
čanským průkazem, firma nebo podnikatel buď
výpisem z obchodního rejstříku, nebo živno-
stenským listem, kde je uvedeno sídlo provo-
zovny. Roční poplatek za vyhrazení parkovací-
ho stání činí 12 000 Kč (1000 Kč i za započatý
měsíc) a 1000 Kč správní poplatek za vydání
rozhodnutí. Na každou provozovnu či byt se
přijímá pouze jedna žádost. 

Žádosti lze podávat na DSÚ u R. Šilhánové
(radnice, 4. patro, č. dv. 425). Rozhoduje pořadí,
tzn., že prvním šestnácti žádostem bude při spl-
nění výše uvedených požadavků vyhověno.

(rš)

Datová schránka města 
a pracoviště 
CZECH-POINT 

Od 16. října 2009 má město Jablonec nad
Nisou funkční datovou schránku s názvem
„město Jablonec nad Nisou“. Schránka slou-
ží k doručování písemností v podobě dato-
vých zpráv adresovaných městskému úřadu,
městské policii a orgánům města. 

Zpráva odeslaná datovou schránkou pro or-
gán veřejné moci je pro odesílatele bezplatná.
Odesílatel nemusí mít ani zaručený elektronic-
ký podpis. Úkon učiněný prostřednictvím dato-
vé schránky má stejné právní účinky jako úkon
učiněný odesílatelem písemně a vlastnoručně
jím podepsaný. Zaručený elektronický podpis
tedy odesílatel potřebuje pouze tehdy, kdy je na
žádosti (podnětu) požadován orgánem veřejné
moci „ověřený“ podpis nebo v případě, že je
nutné, aby dokument podepsalo více osob. 

Rozšíření služeb 
Pracoviště CZECH-POINT, které je součástí

MěÚ Jablonec n. N., se nachází v přízemí rad-
nice. Pro občany je otevřeno každý pracovní
den v rozšířeném provozu od 8 do 17 hodin.
V návaznosti na systém datových schránek,
o kterém jsme informovali v minulém čísle
Jabloneckého měsíčníku, rozšiřuje toto praco-
viště své služby. Vedle již tradičních a občany
často žádaných výpisů z rejstříku trestů, ob-
chodního a živnostenského rejstříku, katastru
nemovitostí a vedle poskytování informace
o počtu evidovaných bodů jednotlivých řidičů
jsou na tomto pracovišti zavedeny dvě další
služby. 

Fyzické osoby a fyzické podnikající osoby ta-
dy mohou požádat o zřízení své datové schrán-
ky ministerstvem vnitra (tiskopis žádosti je na
www.datoveschranky.info nebo přímo na úřa-
dě). Pracovnice úřadu zde dokáží přijmout i žá-
dost o zřízení datové schránky pro právnickou
osobu, které nebyla datová schránka zřízena ze
zákona a přitom takový subjekt má o datovou

schránku zájem. Za uplatnění žádosti na CZECH
POINTu se neplatí žádný správní poplatek. 

Dokumenty odesílané od orgánů veřejné mo-
ci budou generovány do formátu PDF/A (což je
zjednodušeně řečeno nezměnitelný „obrázek“)
a zpravidla budou opatřeny zaručeným elektro-
nickým podpisem. 

Na pracovišti CZECH POINTu je zavedena
nová služba spočívající ve schopnosti převést
občanem obdrženou datovou zprávu do listinné
podoby, při zachování právní síly získaného
dokumentu tj. získání originálu. Stejně lze na
CZECH POINTu převést listinný dokument vy-
tvořený adresátem do datové zprávy, kterou si
žadatel odnese na CD nosiči. V těchto přípa-
dech zákon číslo 300/2008 Sb. hovoří o tzv. au-
torizované konverzi dokumentů na žádost ob-
čana. Tato služba je ale zákonem o správních
poplatcích č. 634/2004 Sb. zpoplatněna sazbou
30 Kč za každou započatou stránku konverto-
vaného dokumentu.

Jiří Nesvadba 
tajemník městského úřadu
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Předplatní papírové 
průkazy MHD končí

Platnost papírových průkazek pro nákup
předplatních kuponů v MHD Jablonec nad
Nisou končí ke dni 31. 12. 2009. Od 1. 1. 2010
bude možné využívat předplatné jízdné pouze
prostřednictvím bezkontaktní čipové karty
Opuscard se všemi výhodami integrovaného
tarifu IDOL. Výjimkou jsou žákovské průka-
zy s ročním kupónem, které budou platit až
do 30. 6. 2010.

Bezkontaktní čipovou kartu lze získat v před-
prodeji ČSAD Jablonec nad Nisou a. s. na auto-
busovém nádraží (otevřeno pondělí–pátek
5.30–18, sobota 8–12, neděle 13–17 hodin). Při
podání žádosti je třeba zaplatit poplatek 140 Kč
za vydání karty, přiložit průkazovou fotografii
a předložit občanský průkaz (u dětí do 15 let rodný
list nebo občanský průkaz zákonného zástupce).
Karta bude připravena k převzetí do 21 dnů. 

Doporučujeme všem podat žádost o vydání
Opuscard v dostatečném předstihu tak, abyste

kartu získali bez zbytečného stresu a dlouhého
čekání ve frontách. 

Více informací o integrovaném tarifu IDOL
získáte na www.iidol.cz. (pj)

Pomohl už jen fakt, že tu jsou
Projekt okrskář, který městská policie rea-

lizuje ve spolupráci s Policií ČR již šestý mě-
síc, vznikl na základě požadavků občanů
města. Po půl roce je možné shrnout první
výsledky. 

Od začátku března do konce září kontaktova-
li okrskáři ve svých rajonech celkem 238 práv-
nických osob, řešili a zpracovali 315 událostí
a poznatků. Od 1. července, kdy byla zveřejně-
na čísla jejich mobilních telefonů, využilo toho-
to kontaktu jednatřicet volajících. 

Kdo a s jakými problémy se na okrskáře nej-
častěji obrací? „Volají hlavně starší lidé, kteří
dávají přednost osobnímu kontaktu se strážní-
kem. Nejčastěji řeší veřejný pořádek, tedy černé

skládky a vraky vozidel. Ale upozorňují i na ne-
uspokojivé dopravní značení nebo na stav veřej-
né zeleně,“ konstatuje ředitel jablonecké měst-
ské policie Jiří Rulc.

Zatím jediné kontaktní místo okrskáře bylo
otevřeno 23. září v Rýnovicích, v základní ško-
le v ulici Pod Vodárnou, a hned během prvního
dne ho vyhledali dva lidé. „Už jen fakt, že zde ve
škole vzniklo kontaktní místo, nám pomohl
v tom, že se za školou nesetkávají partičky kou-
řící a pijící mládeže a nečiní tu, co nemají.
Nemusíme tak každé ráno před začátkem výuky
jít nejprve uklidit po nich lahve a nedopalky ke
vchodu pro imobilní,“ říká zástupkyně ředitelky
školy Jana Mašindová. 

„Otevření dalších místností připravujeme
v nejbližší době. Předpokládáme, že se jejich ná-
vštěvnost zvýší poté, co si na ně občané v jednot-
livých okrscích zvyknou stejně jako v Rýno-
vicích, kde už svého strážníka znají, postěžují si
mu nebo si jen popovídají. I tak se buduje důvě-
ra mezi občany a městskou policií,“ uzavírá ře-
ditel Jiří Rulc. 

(fr)

Matrika (neboli veřejný úřední seznam)
nás provází po celý život. Právě do matrič-
ních knih se zapisují události týkající se na-
šeho narození, manželství či úmrtí. Marcela
Gottwaldová, vedoucí Matričního úřadu
MěÚ v Jablonci nad Nisou, nás upozornila na
důležité informace a prozradila i několik za-
jímavostí.

Čím vším se vaše oddělení zabývá? 
Provádíme zápisy do tří prvotních matrik, kte-

ré se týkají narození, manželství a úmrtí. S tím
souvisí i výdej rodných, oddacích či úmrtních
listů. Dále provádíme zápisy o určení otcovství,
změny jména a příjmení, přijímáme žádosti
o osvědčení o státním občanství, zajišťujeme slo-
žení slibu při udělení státního občanství ČR.
V neposlední řadě ověřujeme podpisy a listiny,
vydáváme druhopisy matričních dokladů a po-
skytujeme i výpisy z rejstříku trestů. 

Pracujete zde čtyři. Kolik úkonů za rok
provedete?

Prvotních zápisů do matrik provádíme kolem
dvou tisíc. Ty se ale vedle počítačového zpraco-
vání musí psát i ručně dokumentním inkoustem,
takže se tím práce zdvojnásobí. Nejvíce se ale
ověřují podpisy a listiny. V roce 2008 jich bylo

ověřeno 30 618, z toho polovina byla provedena
u nás na matrice.

Prozraďte nám nějaké zajímavosti ze světa
svateb. Hrneme se letos více do manželství? 

Již několik let je počet sňatků na Jablonecku

poměrně stabilní. V průměru se zde koná kolem
180 svateb ročně. Nejvíce samozřejmě oddává-
me od června do září v obřadní síni jablonecké
radnice. Oblíbeným místem je i kostelík v Louč-
né a následují místa, která si vyberou snouben-
ci, protože k nim mají třeba zvláštní vztah. Zažili
jsme tak plno kuriózních svateb. Oddávalo se
např. ve vlaku, v tramvaji, na louce na Severáku
a dokonce i na radniční věži.

Zůstaňme u těch příjemnějších událostí.
Jak jsme na tom s porodností? 

Porodnice v Jablonci má velmi dobré jméno
a přitahuje tak i mnoho přespolních maminek.
V roce 2008 se zde narodilo 1 339 dětí. Letos se
tisící miminko narodilo 23. září, takže odhaduje-
me, že se dostaneme na podobná čísla.

Chtěla byste čtenářům závěrem ještě něco
vzkázat? 

Ráda bych připomněla, že agendu ověřování
podpisů a listin zajišťuje městský úřad každý
den. V pondělí a ve středu na matrice, v úterý,
čtvrtek a pátek ve vnitřním informačním centru.
Podpisy a listiny se také ověřují v sekretariátu
ředitele správního odboru v Komenského ulici 8. 

(kh)

Na matrice o nás vědí už od narození

Aby se návštěvníci v turistickém infocentru
cítili jako doma, připravili jsme zde několik
změn. Pro částečné úpravy jsme se rozhodli
i přesto, že během roku 2010 plánujeme roz-
sáhlejší rekonstrukci. 

Naším hlavním záměrem přitom bylo rozšířit
prostor pro zákazníky. Změna současné dis-
pozice nám umožní nabízet přehlednější a pes-
třejší paletu služeb. Tím nejvýraznějším přínosem
pro návštěvníka však je větší samoobslužnost.
Návštěvník si může sám vyhledat maximum
informací nebo pohodlně vybrat z nabízených
materiálů, a to bez závislosti na obsluze u pul-
tu. Např. mapy dnes nabízíme rozložené ve vel-
kých formátech a návštěvník si může snadno
jednotlivé mapy porovnat. 

V rozšířené prostoře přibude dobře dostupná
plocha s přehledem aktuálních akcí. Informač-
ní materiály trvalejší povahy již nebudou za

pultem obsluhy, jak tomu bývá v naprosté vět-
šině infocenter, ale v prostoru zákazníka. Zde si
v nich může listovat a u pultu si pak o vybraný
materiál požádá. 

V rámci úprav jsme spustili i bezplatnou
službu veřejného internetu, protože ta do mo-
derního infocentra patří. Internet je určený pře-
devším pro vyhledávání informací turistického
charakteru. V neposlední řadě nabízíme naše-
mu zákazníkovi i další terminál systému IDOL,
tedy možnost dobít si u nás čipovou kartu. Tato
služba se týká cestování jabloneckou MHD.
Sluší se také dodat, že prostor bude monitoro-
ván bezpečnostní kamerou.

Současné úpravy považujeme za jakýsi testo-
vací provoz před již zmiňovanou velkou rekon-
strukcí. Budeme proto rádi, pošlete-li nám vaše
postřehy a podněty na adresu info@jablonec.com.
Věcnými nápady, které nebudou anonymní, se
budeme zabývat.

Na shledanou v našem turistickém infocentru!

Roman Král
JKIC, o. p. s.

Novinky v turistickém infocentru

Foto Helena Mikšíčková

Foto Petr Vitvar
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■ Naši jubilanti
v listopadu
98 let
Rulcová Olga

95 let
Meistřík Emil a Urbanová Anna

92 let
Čiháková Františka 

91 let
Krejcarová Milada

90 let
Adámková Ludmila, Boudík Josef,
Černíková Marie, Jeníková Anna,
Mlejnková Alžběta, Novotná Božena,
Scholzová Anna, Švandová Věra
a Wenglorzová Marianna. 

85 let
Celbová A., Doležal K., Dzani D.,
Horáková Z., Kučerová L.,
Nováková E., Pavelková M.,
Šedivá M., Šťastná M., Štirandová J.,
Vaňková V. a Vašková E.

80 let
Beránek S., Bohatá J., Čunát J.,
Diblíková V., Esentierová J., Fišera B.,
Halama V., Juříková J., Kellerová L.,
Kučerová A., Matys J., Paldusová J.,
Podlezlová M., Poláček V., Raždíková M.,
Soukupová V., Šantavá B.,
Šturmová J. a Tománková L.

75 let
Batorek K., Benešová M., Doležalová E.,
Klápšťová J., Kobr L., Kolník J.,
Ouvin O., Padrta F., Pěničková D.,
Plná M., Sehořová V., Slaninová K.,
Štěpánek O. a Vávra F.

70 let
Buchar V., Cvrčková M., Černá M.,
Černík F., Čížek L., Eger J., Forst L.,
Hasenöhrlová Z., Hornichová M.,
Hušková L., Jechová S., Koumarová J.,
Kynčlová M., Litera P., Loužková B.,
Müllerová E., Novák K.,
Procházková E., Ritschel P.,
Rymlová J., Schindlerová M., Svorad J.,
Šťastná E., Zajacová F. a Žďárský J.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody. 

Pokud si nepřejete být v Jabloneckém
měsíčníku zveřejněni, můžete napsat
do redakce JM nebo zavolat na tele-
fonní č. 483 357 292, H. Roudná
(vždy do 10. dne předchozího měsíce).

■ Vítání dětí
Sobota 10. října 2009
Šimon a Vanessa Mučicovi, Viktorie
Grádová, Jakub Hlaváč, Štěpán
Žemlička, Tomáš Heinl, Lucie
Hornová, Kristýna Ježková, Natálie
Horčičková, Kryštof Kolář, Sofie
Míková, Petr Hájek, Petr Hubert
Mizera, Viktorie Kosková, Eliška
Jaroušová, Barbora Grofová, Tereza
Vainerová, Nela Nývltová, Eliška
Hegyiová, Ondřej Šenk, Nikola
Nešporová, Matyáš Břešťák, Tereza
Šerhantová, Markéta Ouředníčková,
Natálie Hájková, Josef Nosek, Lucie
Fedorková, Matěj Beneš, Dominika
Křížová, Tamara Folková, Samuel
Pelc, Michal Hudec, Damien
Philippe Choutka, Daniel a Miroslav
Holečkovi, Tereza Koťátková,
Dominika Hušková, Jan Pleštil,
Jakub Voldán a Matyáš Volák.

Vánoční strom 
O 1. adventní neděli 29. listopadu
vystoupí na Mírovém náměstí od
17 hodin trubači, taneční škola DaM,
dětské pěvecké sbory Rolnička
a Iuventus, gaude! Během progra-
mu bude rozsvícen vánoční strom.
Jen tento den bude pod stromem
umístěna vánoční poštovní schránka. 

Hledáme 
gratulantku
Sbor pro občanské záležitosti nalé-
havě hledá novou členku, která by
chodila gratulovat ve Mšeně v uli-
ci Boženy Němcové. Jedná se
o dobrovolnou neplacenou práci,
vhodnou pro zdatnější důchodce,
kteří rádi komunikují s lidmi.
Bližší informace podá zájemkyním
Helena Roudná na tel. 483 357 292.

Můj pohádkový svět
Městský úřad a DDM Vikýř vyhla-
šují 14. ročník literární soutěže
Múza 2010. Své práce zasílejte do
2. prosince elektronickou poštou
(hronova@mestojablonec.cz), nebo
v obálce s označením MÚZA na
adresu: Městský úřad, odd. škol-
ství, kultury a sportu, Mírové ná-
městí 19, 466 01 Jablonec n. N., popř.
na adresu DDM Vikýř sborovna@
ddmvikyr.cz.
Výsledky budou vyhlášeny 25. 1.
2010. Více informací najdete na
www.mestojablonec.cz (sekce kul-
tura a sport).

Pro šikovné ruce
Už pátým rokem se děti a rodiče,
i přátelé a příznivci Svobodné zá-
kladní školy v Rybářské ulici
v Jablonci scházejí na předvánoč-
ní keramické dílně. Stovka nad-
šenců vyrábí dárky z keramické
hlíny pro radost svou a hlavně
svých blízkých. Šance pro šikovné
ruce přichází i letos. Keramická
dílna se koná 3. prosince od 15.30
do 18 hodin. Zváni jste i vy.

Příchod mladého 
kazatele
Společenství křesťanů Církve bra-
trské v Jablonci n. N. se dočkalo
dlouho očekávané chvíle, kdy byl
ve službě vystřídán kazatel-dů-
chodce Jan Valeš novým kolegou
Patrikem Horváthem. Ten k nám
přišel z Ústí n. L. Jeho instalace
předsedou církve proběhla v neděli
4. října za účasti jablonecké ekume-
ny. Lze se na ni podívat na nových
stránkách www.cbjablonec.cz, kte-
ré Patrik založil. 

Vánoční posezení 
v Eurocentru
Také v letošním roce se uskuteční
předvánoční posezení pro starší
osamělé spoluobčany. Tentokrát se
bude konat poslední adventní ne-
děli, tj. 20. prosince od 16 hodin ve
velkém sálu Eurocentra. Zájemci
se musí přihlásit předem na tel.

483 357 292 u H. Roudné, a to do
úterý 1. prosince. Počet míst je ome-
zen. Účastníci obdrží zvací dopis
s informacemi.

Obchůdek 
Jednoho světa
V neděli 22. 11. můžete mezi 11. a 13.
hodinou navštívit na faře ČCE v uli-
ci Pod Baštou 10 obchůdek o. p. s.
Jeden svět s nabídkou Fair Trade
potravin a ručních výrobků z dílen
mentálně či fyzicky postižených li-
dí v ČR. Společnost Jeden svět usi-
luje o šíření myšlenky spravedlivé-
ho obchodu s třetím světem.

Rituály smrti
Výstavu neobvyklých fotografií
jabloneckého cestovatele Zdeňka
Skořepy mohou zájemci zhlédnout
v Severočeském muzeu v Liberci
do 29. listopadu. Námětem jeho
snímků jsou hřbitovy a rituály
smrti napříč kulturami a konti-
nenty. Otevřeno je od úterý do ne-
děle, 9–17 hodin.

Výzva k podávání žádostí
Dne 2. října 2009 vyhlásilo město Jablonec n. N. výzvu na regeneraci bytových
domů v rámci zóny IPRM Žižkův Vrch a okolí. Konečný termín pro předkládání
žádostí na městském úřadu je pondělí 30. 11. 2009 do 17.00 hodin. Podrobné
informace včetně kontaktů na oddělení dotací MěÚ naleznete v samotné výzvě 
na www.mestojablonec.cz v sekci IPRM.

Setkání 
k 17. listopadu
Při příležitosti státního svátku Dne
boje za svobodu a demokracii se
uskuteční v úterý 17. listopadu od
14 hodin vzpomínkové setkání
u pomníku v ulici Generála Mráz-
ka. Přítomni budou představitelé
města, zástupci Českého svazu bo-
jovníků za svobodu a Konfederace
politických vězňů a další hosté.

Úřad nabízí
Městský úřad nabízí k prodeji mo-
nitory, které již nejsou pro organi-
zaci využitelné. Jedná se většinou

o 17“ monitory Samsung, Hansol
nebo Hyundai z let 2002–2004. Ce-
na za kus činí 50 až 150 korun.
Zájemci mohou kontaktovat Kateři-
nu Votočkovou, e-mail: votockova@
mestojablonec.cz, tel. 483 357 172,
s níž je možné dohodnout prohlíd-
ku nabízeného zařízení.

Vzpomínka na 
zesnulé
Sbor pro občanské záležitosti měs-
ta Jablonec nad Nisou vás zve na
pietní shromáždění, které se usku-
teční v neděli 1. listopadu od 14 ho-
din na městském hřbitovu v pro-
storu rozptylové loučky. V případě

nepříznivého počasí se vzpomínka
na zesnulé bude konat ve smuteční
obřadní síni.

Na úřadu můžete 
platit kartou
Od října letošního roku je na vnitř-
ním informačním středisku zpro-
vozněn druhý terminál pro přijí-
mání plateb platebními kartami.
Obě přepážky jsou viditelně ozna-
čeny. Platit zde můžete bezhoto-
vostně při koupi pytlů na odpad, za
ověřování podpisů a listin, proná-
jem pozemku, poplatek za psa, vý-
pisy z Czech POINTu, rybářský lís-
tek, pokuty atp.

Hřbitov v Bolivii
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Z jednání městského zastupitelstva
24. září 2009

Zásady poskytování příspěvků 
z městského rozpočtu
Loni v listopadu schválili jablonečtí zastupitelé

I. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb, letos
v únoru pak Akční plán pro rok 2009. Ten obsahuje
vybrané priority z I. Komunitního plánu. Jedním
ze společných cílů bylo vytvořit podmínky pro zajiš-
tění sociálně-zdravotních služeb na území města. 

Z toho důvodu bylo však třeba změnit podmínky
k poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města
tak, aby bylo možné prioritně podporovat registrované
sociální služby. Financování sociálních služeb v Čes-
ké republice je vícezdrojové. Peníze poskytovatelé zís-
kávají z veřejných rozpočtů (státu, krajů, měst a obcí)
a úhrad od uživatelů, z každoročně vyhlašovaných
dotačních titulů (hlavně Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí ČR). K dalším možnostem patří strukturální
fondy Evropské unie, sbírky, fondy a nadace. 

Protože je tento způsob financování složitý, nastavilo
si tímto rozhodnutím město systém pro poskytování
finančních příspěvků ze svého rozpočtu. 

„Nový systém umožní předfinancování sociálních slu-
žeb tak, aby se poskytovatelé nedostávali do finančních
potíží, a to hlavně začátkem roku, kdy čekají na zaslá-
ní schválené dotace od ministerstva práce a sociálních
věcí,“ konstatoval manažer pro koordinaci sociálních
věcí pověřený vedením odboru humanitního Jan Heinzl. 

Projekt má schválen požadovaný rozpočet 
Po projednání předloženého materiálu schválili

městští zastupitelé návrh „Projektu Jablonec nad
Nisou 2010“ ve finančním objemu 3 mil. 368 tisíc
korun. Koordinací projektu pověřilo zastupitelstvo
opět Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o., stej-
ně jako realizací povinných akcí. 

Marta Procházková, jednatelka Eurocentra, zpracu-
je projekt v konkrétní podobě, předloží ho na prosin-
covém jednání městské rady a posléze na lednovém
zasedání zastupitelstva. Projekt je již jedenáctý v řadě
a jeho cílem je oživení kulturního a sportovního živo-
ta občanů a návštěvníků města. Zároveň ale slouží
i jako grantový systém pro subjekty, které se chtějí na
rozšíření kulturní a sportovní nabídky podílet. 

Bude zajímavé zřídit jesle ve spolupráci
s nemocnicí
O potřebnosti zařízení typu jeslí se zastupitelé

nepřeli. Všech pětadvacet přítomných odsouhlasilo
záměr zřídit jesle, případně jejich sloučenou formu
s mateřskou školou, a to v areálu Nemocnice Jab-
lonec nad Nisou, p. o.

Místostarosta Petr Vobořil předložil na říjnovém za-
sedání detailně zpracovanou podobu projektu včetně
podrobného rozpočtu a místostarosta Lukáš Pleticha

pak má za úkol zařadit do rozpočtu 2010 částku od-
povídající vstupní investici, vybavení a provozním ná-
kladům.

V současné době neexistuje ve městě zařízení, které
by poskytovalo dlouhodobější (celodenní) péči dětem
mladším tří let. Poslední jesle byly ve městě zrušeny
před devíti lety. Zvýšená poptávka po nich nyní souvi-
sí částečně s nárůstem porodnosti, s nedávnou změ-
nou legislativy (dvouletá rodičovská dovolená) a se
stoprocentní obsazeností všech míst v jabloneckých
mateřských školách. 

Vedení nemocnice chce stabilizovat svoje zaměst-
nance a vytvářet jim optimální podmínky pro práci.
Proto má zájem zřídit pro vlastní zaměstnance, ale
i ostatní občany města, mateřskou školu a jesle ve
svém areálu jako sloučené zařízení. Toto řešení má
z pohledu města hned několik výhod – areál splňuje
požadavky dostupnosti v centru města, neměl by být
problém s kvalifikovaným zdravotnickým personálem
či odbornou garancí. Odpovídající stravování může
zajišťovat nemocniční kuchyně.

Zřízení mateřské školy a jeslí v areálu jablonecké
nemocnice je dle předběžných jednání s vedením ne-
mocnice reálné k 1. září 2010, pokud ovšem budou
zajištěny investice na výstavbu vhodného objektu.
Ten bude možné i v případě snížené poptávky zamě-
řit primárně na péči o děti od 1 do 3 let věku, které
nelze umístit do uvolněných kapacit mateřských škol. 

Finanční náročnost provozu závisí na faktu, zda zde
vzniknou pouze jesle nebo sloučené zařízení. 

„Pro hrubou představu – odhadované měsíční náklady
na jedno dítě umístěné ve třídě jeslí vycházejí zhruba na
6 700 Kč. Počítáme-li – po vzoru libereckých jeslí – že by
rodič za své dítě měsíčně platil např. 3 200 Kč, zbývající
finanční prostředky, tj. 3 500 Kč, by muselo uhradit měs-
to. To by bylo cca 600 tisíc korun ročně v případě slou-
čeného zařízení s třídou jeslí pro 15 dětí,“ říká Markéta
Puzrlová, manažerka prorodinné politiky. 

Vstupní investice na zajištění prostoru v areálu ne-
mocnice jsou v případě kontejnerové školky odhadová-
ny na cca 4,5 milionů Kč, demolice vybraného objektu
je vyčíslena na cca 1,5 milionu Kč. Nová výstavba by
však vyšla asi na milionů patnáct. Pokud by z jakých-
koliv důvodů byl v budoucnosti provoz jeslí nebo
sloučeného zařízení ukončen, je nemocnice schopná
nově vzniklý objekt využít jinak. 

Zveme na listopadové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteční

ve čtvrtek 19. listopadu od 9 hodin ve velké zasedací
síni jablonecké radnice. Informace o projednávaných
bodech najdete na www.mestojablonec.cz. (fr)

■ Aktuálně

Co dělat bez zaměstnání
a příjmů – II

Zatímco v říjnovém měsíčníku
jsme psali o tom, co je myšleno sta-
vem hmotné nouze a jaké jsou mož-
nosti pomoci, nyní přinášíme se-
znam druhů dávek.

Příspěvek na živobytí 
• Je základní opakovanou dávkou

pomoci v hmotné nouzi, pomá-
há osobě či rodině při nedosta-
tečném příjmu.

• Nárok na příspěvek na živobytí
vzniká osobě či rodině, pokud
po odečtení přiměřených nákla-
dů na bydlení nedosahuje pří-
jem částky živobytí.

• Částka živobytí je stanovena pro
každou osobu individuálně, a to
na základě hodnocení její snahy
a možnosti. Pro stanovení živo-
bytí rodiny se jednotlivé částky
živobytí osob sčítají. Částka ži-
vobytí se odvíjí od částek exis-
tenčního (2020 Kč) a životního
(3126 Kč) minima.

Doplatek na bydlení
• Řeší opakovaně nedostatek příj-

mu k uhrazení nákladů na byd-
lení tam, kde nestačí vlastní příj-
my osoby či rodiny.

• Dávka je poskytována nájemci
nebo vlastníku bytu, který má
nárok na příspěvek na živobytí
a na příspěvek na bydlení ze
systému státní sociální podpory.

Mimořádná okamžitá pomoc
• Jde o jednorázovou pomoc posky-

tovanou osobám, které se ocit-
nou v takových situacích, jež je
nutno bezodkladně řešit. Zákon
vymezuje přesné podmínky
poskytnutí (např. pokud hrozí
vážná újma na zdraví nebo při
závážné mimořádné události,
jako je povodeň, pohroma, a to
v případě, že klient nemá dosta-
tek peněz na zaplacení dokladů
nebo se nemůže dostatečně fi-
nančně postarat o své nezaopat-
řené děti, či pokud je ohrožen
sociálním vyloučením).

Řízení o přiznání dávek je zahá-
jeno na základě podání žádosti na
předepsaném tiskopisu. Žádosti
o dávky pomoci v hmotné nouzi
se podávají na sociálních odbo-
rech pověřených obecních úřadů
dle místa trvalého bydliště. V rám-
ci řízení se posuzuje, zda je osoba
či rodina skutečně v hmotné nou-
zi a zda splňuje podmínky nároku
na příslušnou dávku.

Uvedené informace jsou pouze
zjednodušené a orientační a vy-
cházejí z podkladů Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR. Úplné
podmínky pro přiznání dávek po-
moci v hmotné nouzi v konkrét-
ním případě vysvětlí pracovnice
oddělení pomoci v hmotné nouzi,
které mají své pracoviště v Jab-
lonci nad Nisou v Anenské ulici 7. 

(kp)

Ilustrační foto Otokar Simm
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Barevnost fasád 
V minulém čísle jsme psali o fasádě jako

„oděvu“ domu a čtenáři jistě uznají, že do-
jem z oděvu sebelepšího střihu může zcela
zkazit nevhodná barva. Úplně stejně je tomu
i s domy.

Častou chybou stavebníků při obnově fasády
je snaha zdůraznit její „novost“ agresivně kon-
trastní barvou. Nezřídka se také stávají z histo-
rických domů trapné omalovánky podle pravidla

„čím víc barev, tím je dům veselejší“. Svou roli
zde hraje snaha o odlišení domu od ostatní zá-
stavby za každou cenu. Tento přístup je však
zásadně špatný a bezohledný k domu i k okolí,
které se na nevkusně „zmalovaný dům“ musí
každodenně dívat a žít s ním. 

Je smutné, že tento trend nyní na celé čáře ví-
tězí u zateplovaných panelových domů. Tady
asi namítnete, že hovoříme o domech historic-
kých a nikoli o „panelácích“. Bohužel, v jablo-
necké památkové zóně stojí i panelové domy.
S tím lze těžko něco dělat, proto by měly ales-
poň co nejméně rušit. Křiklavé barvy v rádoby
tvůrčích geometrických kombinacích tomu jis-
tě nepomohou. Každý čtenář se může nakonec
přesvědčit například vedle budovy Městského
divadla, jak takový „veselý panelák“ agresivně
a rušivě působí.

K volbě barvy fasádního nátěru či omítky je
třeba přistupovat s ohledem na historické po-
znání původní barevnosti. Na přelomu 19. a 20.
století, v době, která dala Jablonci jeho tvář, by-
la většinou preferována jednobarevnost fasád.
Pod mladšími vrstvami fasádního nátěru často
nalézáme původní barvu v jednom odstínu, tzv.
monochromní bez rozbarvování architektonic-
kých článků. V Jablonci podobně jako v jiných
městech převládala na fasádách „optimistická
a pozitivní“ barva, která umožňuje na fasádě

bohatou a přirozenou hru světla a stínu.
Vypomáhání si dalšími barevnými odstíny pro-
to většinou nebylo zapotřebí. V neposlední řadě
je důležité si uvědomit, že vybraná fasádní bar-
va ve vzorníku a po aplikaci na omítku se mů-
že výrazně lišit. Před natřením domu je vždy
dobré přímo na fasádu vynést vzorek barvy.
Většina výrobců barev tyto vzorky poskytuje
a lze si je snadno vyžádat.

Petr Freiwillig a Jiří Křížek
Národní památkový ústav, ú. o. p. v Liberci

Městská památková zóna – V

Správně provedená obnova fasády Odstrašující ukázka barevnosti fasády

1989–2009
Sedmnáctý listopad je mezi našimi oficiál-

ními svátky jediný, který již ve svém názvu
vyjadřuje hodnoty, jež patří mezi nejdůleži-
tější pro společnost. Možná i to vedlo naše zá-
konodárce při novelizaci zákona v roce 2000
k odstranění informace, že se jedná vlastně
o studentský svátek. Do té doby to byl tzv.
významný den a jmenoval se „Den boje stu-
dentů za svobodu a demokracii“. 

Ale se všemi oficiálními svátky je potíž. Jejich
oslavy mohou proběhnout pouze formálně, bez
skutečného zájmu těch, kterým jsou určeny,
a pak se z nich stane pouhý prázdný obřad. Dle
průzkumů vnímají u nás zejména mladší gene-
race státní svátky spíše jako pouhé dny volna.
Jak je ale máme slavit, aniž bychom k nim vy-
tvořili odpor jako k něčemu, co se musí? 

Zatímco občan může den volna spojený se
státním svátkem využít dle libosti, úkolem

města je přispět k pěstování důležitých spole-
čenských hodnot. A nejde jen o zákonnou po-
vinnost (státní svátky jsou upraveny zvláštním
zákonem), ale především o morální. Abychom
si oslavy letošního významného výročí zpří-
jemnili, připravilo naše město několik akcí,
spojených společným názvem „Svoboda není
samozřejmost“. Do tohoto cyklu jsme zařadili
koncerty, filmy a dobové dokumenty, výstavy
i přednášky s besedami. 

Co byla exilová a samizdatová literatura nám
přiblíží Eva Koudelková z liberecké univerzity.
Film o skupině The Plastic People nám na toto
kontroverzní hudební těleso poskytne jiný po-
hled než epizoda ze seriálu o majoru Zemanovi.
V Klubu Na Rampě vystoupí skupiny, jejichž čle-
nové patřili před rokem 1989 mezi pronásledo-
vané a také se aktivně zúčastnili polistopadových
akcí v době, kdy ještě nebylo jasné, zda je vyhráno. 

Digitalizované materiály místních filmařů
promítané v Městské knihovně nám nabídnou
pohled na nás samotné, jen o deset až dvacet let

mladší. Svoji tvář můžete zkusit najít i na sním-
cích Bohumila Jakoubě na výstavě „Sametový
Jablonec“. Je sestavena z fotografií z let
1989–1992. Mladý historik Jan Bárta se zase
pokusí studentům přiblížit ne tak vzdálenou,
ale dnes možná těžko pochopitelnou dobu 70.
a 80. let na příkladu, jak tehdejší moc zacháze-
la s hudbou. 

Závěrečná přednáška historika Jana Stříbr-
ného se dotkne ještě hlubší minulosti, roku
1939. Tento rok lze považovat za počátek naší
moderní nesvobody, ale také prvního odporu
proti nastupující totalitě. Anebo zkusme se za-
myslet nad hodnotami svobody a demokracie.
Chápeme, že nejde o samozřejmost? 

Cyklus akcí připomínajících léta potlačování
vlastního názoru v české společnosti pořádá
město Jablonec n. N. ve spolupráci s Eurocent-
rem a Městskou knihovnou. 

Podrobný program najdete na www.eurocen-
trumjablonec.cz. Na tyto pořady je vstup zdar-
ma. (bt)

Svoboda není samozřejmost 

K nejstarším budovám našeho města patří
tělocvična ve Fügnerově ulici. Od jejího otev-
ření letos uplynulo 111 let. Koncem 19. století
v Jablonci žilo převážně obyvatelstvo ně-
mecké národnosti a v tělocvičně tehdy půso-
bil německý tělocvičný spolek.

Hlavní sál o rozměrech 31 x 17 m s jevištěm
sloužil též k různým společenským účelům.
Přivítán zde byl i císař František Josef I. za jeho
návštěvy Jablonce nebo nositel Nobelovy ceny,
spisovatel Gerhart Hauptmann. 

Čeští sokolové tehdy docházeli cvičit do Hun-
tířova, Líšného a Turnova. V Jablonci byla je-
jich činnost zakazována. Později ale pomocí sbír-
ky spolu s Českou besedou uskutečnili stavbu
Národního domu, který byl otevřen v roce 1909.
V období 1. republiky nastalo mírné zlepšení.

Sokolové se zúčastňovali sokolských sletů a sou-
těží pořádaných Českou obci sokolskou, podíleli
se na pořádání akcí pro českou menšinu atd. 

Po roce 1938 byla ale činnost sokolů opět za-
kázána. Avšak sokolské myšlenky přečkaly i vá-
lečné roky. Po obnově organizace v r. 1946 byla
s nadšením zahájena další činnost. Po převzetí
tělocvičny bylo třeba prostory vyklidit, neboť bě-
hem války tady byl sklad zbraní a střeliva. Lidé
se zde pak scházeli při sportovních akcích, pořá-
dali šibřinky, nacvičovali na všesokolský slet.

Další zákaz činnosti Sokola přišel v době ko-
munistické totality. Sokolovna však byla i nadá-
le využívána pro sport a společenskou činnost.
V suterénu byla zřízena restaurace Telefonka,
ale po celkové rekonstrukci v 70. letech minu-
lého století sloužil objekt už jen pro sportovní
účely. 

Čtyři roky po obnově Sokola v roce 1990 pře-
vzala budovu TJ Sokol. Cvičí a sportují zde
rodiče s dětmi, žáci i dospělí. Zázemí zde na-
cházejí i školy a sportovní kluby. Přestože v mi-
nulých letech byla zajištěna již řada oprav, vy-
žaduje tato krásná neorenesanční budova další
údržbu. Na tu ale sportovcům scházejí peníze. 

Jablonečtí sokolové proto vyhlásili veřejnou
sbírku „Za stoletou sokolovnu krásnější“. Její
výtěžek by chtěli použít jako spoluúčast v pří-
padě, že získají dotaci z grantových výzev urče-
ných na obnovu památek. Rádi by tak pokračo-
vali v opravě fasády a oken.

Příznivci mohou přispět finanční hotovostí do
pokladničky v sokolovně nebo bankovním pře-
vodem na č. ú. 182–0960672349/0800.

Marta Skalická
starostka TJ Sokol

Sto jedenáct let jablonecké sokolovny
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
29. 10.–4. 11. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI

29. 10.–4. 11. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
ULOVIT MILIARDÁŘE

Pátek 6. 11. 
Užijte si první den se 3D v kině
Radnice!
14.00 DOBA LEDOVÁ 3 – ÚSVIT

DINOSAURŮ (3D)
17.00 ZATAŽENO, OBČAS

TRAKAŘE (3D)
20.00 VELKÉ PODMOŘSKÉ

DOBRODRUŽSTVÍ (3D)
22.30 NEZVRATNÝ OSUD (3D)

7.–8.11. /sobota–neděle/ 14 hodin
DOBA LEDOVÁ 3 – ÚSVIT
DINOSAURŮ (3D)
Český dabing.

7. 11. /sobota/ 18.45 hodin
Giacomo Puccini – TURANDOT
Přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku.

8.–15. 11. /neděle–neděle/ 17 hodin
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE (3D)

8. 11. /neděle/ 20 hodin
VELKÉ PODMOŘSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ (3D)

9. a 11. 11. /pondělí a středa/ 20 hodin
ELECTROMA

10. 11. /úterý/ 20 hodin
ZOUFALCI
Slavnostní předpremiéra za účasti tvůrců.
Komedie o šestici bilancujících
třicátníků, kteří se sejdou na večírku
v rodném Jablonci. Hraje i město
Jablonec a jeho obyvatelé!

12.–18. 11. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
2BOBULE 

13.–15. 11. /pátek–neděle/ 14 hodin
G-FORCE (3D)

13. 11. /pátek/ 22 hodin
KRVAVÝ VALENTÝN (3D)

16.–18. 11. /pondělí–středa/ 18 hodin
VELKÉ PODMOŘSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ (3D)

17. 11. /úterý/ 15 hodin
MONSTRA VERSUS VETŘELCI (3D)

19.–25. 11. /čtvrtek–středa/ 17 hodin
VÁNOČNÍ KOLEDA (3D)

19.–22. 11. /čtvrtek-neděle/ 20 hodin
ZOUFALCI

20.–22. 11. /pátek–neděle/ 14 hodin
VZHŮRU DO OBLAK (3D)

20. 11. /pátek/ 22.15 hodin
NOC OŽIVLÝCH MRTVOL (3D)

23.–25. 11. /pondělí–středa/ 20 hodin
NEZVRATNÝ OSUD (3D)

26. 11.–2. 12. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC

26. 11.–2. 12. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
2012

27.–29. 11. /pátek–neděle/ 14 hodin
BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD (3D)

Speciální odpolední 3D projekce
6.–8. 11. /pátek–neděle/ 14 hodin
DOBA LEDOVÁ 3 – ÚSVIT
DINOSAURŮ

13.–15. 11. /pátek–neděle/ 14 hodin
G–FORCE

17. 11. /úterý/ 15 hodin
MONSTRA VERSUS VETŘELCI

20.–22. 11. /pátek–neděle/ 14 hodin
VZHŮRU DO OBLAK

27.–29. 11. /pátek–neděle/ 14 hodin
BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD

Hororové 3D pátky
6. 11. /pátek/ 22.30 hodin
NEZVRATNÝ OSUD

13. 11. /pátek/ 22 hodin
KRVAVÝ VALENTÝN

20. 11. /pátek/ 22.15 hodin
NOC OŽIVLÝCH MRTVOL

Kino Junior
29. 10.–1. 11. /čtvrtek-neděle/ 18 hodin
ČÍSLO 9

29. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
MUŽ NA LANĚ – filmový klub

30. 10.–1. 11. /pátek–neděle/ 20 hodin
V HLAVNÍ ROLI JÁ

2.–4. 11. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
PAŘÍŽ 36

2.–4. 11. /pondělí–středa/ 20 hodin
BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ

5.–8. 11. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
KNĚŽNA LIBUŠE

5. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
NA CHVÍLI SVOBODNÍ – filmový klub

6.–8. 11. /pátek–neděle/ 20 hodin
HLAD

9.–11. 11. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
GRAN TORINO

9.–11. 11. /pondělí–středa/ 20 hodin
LUIS A MICHEL

12.–15. 11. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
ŽENY MÉHO MUŽE

12. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
BRONSON – filmový klub

13.–15. 11. /pátek–neděle/ 20 hodin
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED

16. 11. /pondělí/ 17.30 a 20 hodin
17. 11. /úterý/ 20 hodin
PŘEDČÍTAČ

SVOBODA NENÍ SAMOZŘEJMOST
1989–2009
Cyklus pořádá město ve spolupráci
s Městskou knihovnou a Eurocentrem

17. 11. /úterý/ 18 hodin
KOUŘ
„Muzikál totalitního věku“, aneb 
kultovní rytmikál z dílny T. Vorla
a Pražské pětky. Vstup zdarma!

18. 11. /středa/ 19 hodin
KDS JIZERAN – POSTEL PRO
ANDĚLA
Divadelní představení. 

19.–22. 11. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
SAW 6

19. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
DUŠE PAULA GIAMATTIHO –
filmový klub

20.–22. 11. /pátek–neděle/ 20 hodin
CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ

23.–25. 11. /pondělí–středa/ 18 hodin
PAMĚTNICE

23.–25. 11. /pondělí–středa/ 20 hodin
ZOUFALCI

26.–29. 11. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
ŠTVANEC IRA

26. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
NA SEVER – filmový klub

27.–29. 11. /pátek–neděle/ 20 hodin
JULIE A JULIA

30. 11.–2. 12. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
MUŽI V ŘÍJI

30. 11.–2. 12. /pondělí–středa/ 20 hodin
HALOWEEN 2

Nedělní bijásek
Pásma pohádek pro nejmenší.
1. 11. /neděle/ 16 hodin
KRAKONOŠOVY POHÁDKY 1

8. 11. /neděle/ 16 hodin
DÁŠEŇKA 1

15. 11. /neděle/ 16 hodin
BROUČCI – A BYLA ZIMA…

22. 11. /nedělě/ 16 hodin
POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ 2

29. 11. /neděle/ 16 hodin
DVANÁCT MĚSÍČKŮ

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

2. 11. /pondělí/ 19 hodin (ND)
DIVOTVORNÝ HRNEC
Severočeské divadlo opery a baletu
Ústí nad Labe
Slavný muzikál je nabitý vtipnými
dialogy, báječným humorem, vynikající
hudbou… V roli Čochtana vystoupí
Josef Náhlovský.

5. 11. /čtvrtek/ 19 hodin (S)
PRAGUE CONSERVATORY JAZZ
ORCHESTRA
Moderní jazzový big band je sestavený
ze studentů jazzové katedry Vyšší
odborné školy při Konzervatoři
Jaroslava Ježka. 

9. 11. /pondělí/ 19 hodin (DS)
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA
SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
Divadlo V Dlouhé Praha
Komediálně laděná pocta velkému
dramatikovi. Tři herci sehrají
v jednom večeru celé jeho velké dílo.
Cena diváků na Grand festivalu smíchu
v Pardubicích, J. Vondráček obdržel
Cenu za nejlepší mužský herecký výkon. 

10. 11. /úterý/ 19 hodin (DM)
TĚLO
Intimní divadlo Bláhové Dáši Praha
Volné pokračování hry „Monology
vaginy“, tentokrát o těle celém.
Autorka přináší humorné a dojemné
příběhy žen, které spojuje touha
po dokonalém těle. 

11. 11. /středa/ 19 hodin (H)
PRAGUE BASSOON BAND
Fagotový soubor
V. Vonášek, M. Petrák, R. Dostál,
V. Fürbach 
Program: G. Rossini, W. A. Mozart,
J. Brahms, J. Ježka a další.

13. 11. /pátek/ 19 hodin (DA)
CHARLEYOVA TETA
Divadlo Na Jezerce Praha
Hrají: L. Langmajer, R. Holub,
Z. Maryška, V. Zawadská a další.
Rozpustilá konverzační převleková
komedie. 

14. 11. /sobota/ 18 hodin
SPOLEČNĚ NEJEN NA JEVIŠTI
VII. ročník
Společně se v komponovaném pořadu
představí handicapovaní i zdraví umělci. 
Účinkují: Svaz tělesně postižených
Jablonec n. N., DPS Vrabčáci, Spol. pro
podporu lidí s mentálním postižením
v ČR – sekce Dawnův syndrom, SK
Sluníčko, A. Plátková a další. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

15. 11. /neděle/ 19 hodin
JAKO THELMA A LOUISE
Náhradní termín za zrušené představení.

18. 11. /středa/ 19 hodin (H-prémie)
KONCERT MLADÝCH PĚVECKÝCH
TALENTŮ
K. Janů – soprán, E. Pavlů – alt,
W. Wieczorek – bas. 
Klavírní doprovod V. Loskot.
Koncert pořádaný s podporou MK ČR. 

20. 11. /pátek/ 19 hodin
THE BACWARDS
BEATLES SE VRACÍ
Agentura Kleopatra Česká Lípa
Po velkém úspěchu se vrací do
Jablonce slovenská kapela, dvojnásobní
vítězové Beatlefestu v New Yorku.

22. 11. /neděle/ 15 hodin (RD)
PASÁČEK VEPŘŮ
Divadlo Aha! Praha
Výpravná pohádka o princezně, která
si cenila křiklavého umělého květu
více než opravdové růže. 

kam za kulturou v Jablonci n. N.

Atraktivní podívaná v Radnici 

Kino Radnice
Nová digitální technologie – přijďte se podívat na filmy v prosto-
rovém 3D provedení. Příležitost, jak se dostat přímo do děje! 

Z filmu Zataženo, občas trakaře



24. 11. /úterý/ 19 hodin (S)
VČELLI
Violoncellové trio
H. Velická, L. Minaříková, P. Nouzovský
V programu zazní úpravy původních
skladeb různých stylových období. 
Koncert z cyklu „Setkání s hudbou
různých žánrů“.

25. 11. /středa/ 19 hodin (DB)
KDO JE TADY ŘEDITEL?
Švandovo divadlo Praha
Divadelní adaptace filmového scénáře
Lars von Triera. Raven je ředitelem
a majitelem firmy, což ovšem před
svými kolegy úspěšně skrývá. Vše mu
vychází jen do určité chvíle… 

26. 11. /čtvrtek/ 19 hodin
ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE
VÁNOČNÍ KONCERT 2009
Hosté: L. Sobota, V. Savincová,
B. Mochová, M. Růža a další.
Tradiční setkání s orchestrem Václava
Hybše, v němž zazní především
skladby s vánoční tematikou. 

28. 11. /sobota/ 16 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ SKŘIVÁNEK 
se svými hosty
Dětský pěvecký sbor Skřivánek 
Komponovaný pořad.

30. 11. /pondělí/ 19 hodin
ČESKÉ NEBE
Divadlo Járy Cimrmana Praha
Hrají: L. Smoljak/Z. Svěrák,
J. Hraběta/J. Kašpar, P. Brukner/
P. Reidinger, B. Penc/J. Weigel a další. 

1. 12. /úterý/ 19 hodin (ND)
Michael Frayn
KODAŇ
Divadelní spolek Kašpar Praha
Napínavá rekonstrukce jednoho
válečného dne, kdy se setkali dva
špičkoví fyzici, bývalí přátelé,
ve válečném čase ale nepřátelé. 

3. 12. /čtvrtek/ 19 hodin (H)
JAN SIMON – klavír
Program: Leoš Janáček, B. Martinů,
F. Chopin, L. Simon a další. 

VÝSTAVA

9.–30. 11. 
KERAMIČKY OD MAGDIČKY
Výstava prací žen z keramické dílny
Magdalény Jirsové.
Vernisáž v pondělí 9. 11. v 17 hodin.

Výstava ve foyer divadla je přístupná
v době divadelních představení.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz 

Kostel otevřen v úterý a v sobotu 
od 10 do 16 hodin.
Od 17. do 28. 11. bude kostel uzavřen.

4. 11. /středa/ 19 hodin (S-prémie)
Georg Friedrich Händel
VZKŘÍŠENÍ
Musica Florea
Umělecký vedoucí Marek Štryncl.
Sólisté: A. Hlavenková, B. Sojková,
M. Fadljevičová, J. Březina, T. Král.

16. 11. /pondělí/ 19 hodin
LUCIE BÍLÁ
Recitál
Klavírní doprovod Petr Malásek.
Spoluúčinkují DPS Vrabčáci.
Slavnostní koncert k 20. výročí
sametové revoluce.

VÝSTAVY

Do 15. 11.
JARMILA HALDOVÁ
EVROPŠTÍ PATRONI KU POMOCI
Hmatové deskové obrazy určené nejen
pro nevidomé.

BETLÉMY V PROMĚNÁCH ČASU
Výstava betlémů, na níž bude předsta-
ven mimo jiné i vzácný betlém z konce
19. století umísťovaný pod tzv. šturcem.
Vernisáž v neděli 29. 11. v 15 hodin.
Účinkuje DPS Vrabčata.

■ Koncerty 
v kostelech
Kostel Nejsvětějšího srdce Páně
Horní náměstí
7. 11. /sobota/ 16 hodin 
Diakonie ČCE pořádá
KONCERT PRO DIAKONII
Liberecký chrámový sbor od svatého
Antonína uvede díla W. A. Mozarta:
Requiem a Ave Verum Corpus.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

Kostel Povýšení sv. Kříže
Náměstí B. Němcové
29. 11. /neděle/ 11 hodin 
(po bohoslužbě, která začíná v 10 hodin)
ADVENTNÍ KONCERT
Vystoupí Vokální soubor Kvas

■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin
21. 11. /sobota/ 13–17 hodin

12. 11.–11. 12.
TAJEMNÁ SCHLARAFFIA
Výstava ke 150. výročí založení pozoru-
hodné společnosti, která ctí umění,
humor a přátelství. Čtěte též na straně 19.
Pozor změna: vernisáž se posouvá na
čtvrtek 12. 11. v 17 hodin.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

3. 11.–5. 12.
STUDENT ATELIÉRU FOTOGRAFIE
Petr Zatloukal
Pedagogická fakulta UP v Olomouci.
Vernisáž v úterý 3. 11. v 17 hodin.

■ 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.

Tematická výstava 
Do 31. 1.  
5. SALON 2009
Asociace umělců medailérů

Do 31. 1. 
LADISLAV KOZÁK
Mince, medaile, plastiky

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27 
tel. 483 310 947

Galerie Belveder je z technických
důvodů do 18. 2. 2010 zavřena.

■ Městská 
knihovna
www.knihovna.mestojablonec.cz

2. 11. /pondělí/ 10 hodin
ČESKÝ KLASICISMUS
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

3. 11. /úterý/ 14 hodin
JABLONECKÁ TEPLÁRNA,
PLYNÁRNA A ELEKTRÁRNA
Beseda s Václavem Vostřákem.

3. 11. /úterý/ 17 hodin
LÉTAVICE A METEORITY
Astronomické okénko Martina
Gembece.

5. 11. /čtvrtek/ 17 hodin
STRASTI A SLASTI
PŘEKLADATELE BIBLE
Beseda s Michalem Krchňákem,
překladatelem Českého studijního
překladu Bible.

10. 11. /úterý/ 14 hodin
MALLORCA
Pravidelné promítání.

10. 11. /úterý/ 17 hodin
JABLONECKÉ DIVADLO
A BIOGRAFY
Beseda s Václavem Vostřákem.

SVOBODA NENÍ SAMOZŘEJMOST
1989–2009
Cyklus pořádá město ve spolupráci
s Městskou knihovnou a Eurocentrem

12. 11. /čtvrtek/ 18 hodin
SAMIZDATOVÁ A EXILOVÁ
LITERATURA PO ROCE 1968
Beseda s Evou Koudelkovou,
profesorkou literatury Fakulty 
přírodně-humanitní a pedagogické
Technické univerzity v Liberci.

18. 11. /středa/ 10–17.30 hodin
SAMETOVÁ REVOLUCE
OBJEKTIVEM REGIONÁLNÍ
TELEVIZE
Smyčka digitalizovaných filmů
z jabloneckého archivu.

18. 11. /středa/ 18 hodin
ČESKÉ ZEMĚ V SEVŘENÍ DVOU
TOTALITNÍCH REŽIMŮ 1939–1989
Přednáška Jana Stříbrného.

VÝSTAVA
Přízemí knihovny
ZE SAMIZDATOVÉ A EXILOVÉ
LITERATURY

19. 11. /čtvrtek/ 17 hodin
HISTORIE VEPSANÁ DO BETONU, 
nebo-li v čem jsme se měli bránit 
v roce 1938
Beseda s Jiřím Duškem.

24. 11. /úterý/ 17 hodin
MARTIN KRAFL
Autorské čtení z knihy 
„Jednou za-čas-níky“

26. 11. /čtvrtek/ 17 hodin
ŽIDÉ A KŘIŠŤÁLOVÁ NOC
V JABLONCI NAD NISOU
Beseda s Lukášem Pletichou.

VÝSTAVA

LUCIE SLANINOVÁ 
Intuitivní obrazy

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
pro žáky I. a II. stupně ZŠ a studenty SŠ
Motto: 
ŽIVOT JE PRAXE, NE TEORIE… 
Pohádky, básničky, úvahy, povídky atp.
Uzávěrka 12. listopadu 2009. 
Informace D. Foltýnová, 
tel. 603 991 505, 483 310 951/kl. 31
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

9. a 23. 11. /vždy pondělí/ 18 hodin
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
ŽÁKOVSKÝ VEČER

(11)

jablonecký měsíčník / listopad 2009 kam za kulturou v Jablonci n. N.

Slavnostní koncert v kostele

16. 11. /pondělí/ 19 hodin – kostel sv. Anny
RECITÁL LUCIE BÍLÉ 
Klavírní doprovod Petr Malásek. 
Spoluúčinkuje Dětský pěvecký sbor Vrabčáci vedený sbormist-
rem Pavlem Žurem.

Foto Jiří Jiroutek
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■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

4. 11. /středa/ 19.30 hodin
ŽONGLOVÁNÍ, TOČENÍ
Pravidelné žonglování, točení i s poikami,
tyčí – pro všechny. DJ Franz. Fire show.

5. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
DJEMBE NO. 1 – II. ROČNÍK 
Nevšední hudební žánr, nevšední
hudební nástroje. Novodobý šaman
Wendy Zulu. 
Pořádá Sdružení přátel školy hudby.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

6. 11. /pátek/ 20 hodin
BACK IN TIME
Taneční večer s anglo-americkou
hudbou 60.–80. let pouštěnou
z černých vinylů. 
Beatles, Nazareth, Dawid Bowie, Status
Quo, Led Zeppelin, ABBA, Pink Floyd,
Doors.

7. 11. /sobota/ 20 hodin
SKRZJAZZFEST VI
Rampa festival napříč žánry za účasti: 
Infinite Quintet – autorský moderní
jazz mladých českých muzikantů
Los Rumberos – salsa orchestr – latina,
která zvedne ze židlí
Sato-SanTo – jungle-ambient s orientál-
ními vlivy; taneční půlnoční záležitost 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

8. 11. /neděle/ 17 hodin
PLETENÉ POHÁDKY
Loutkové divadlo Čmukaři
Pohádky o zvířátkách. Pro děti od 2 let.

9. 11. /pondělí/ 18 hodin
PLETENÍ KOŠE Z PEDIGU
Dílnu vede Honza Tesař. Přijďte uplést
vánoční dárek!

10. 11. /úterý/ 22 hodin
ZOUFALCI S NOŽEM
„Afterpárty po předpremiéře“ filmu
(od 20 hod. v kině Radnice) jablonecké
rodačky J. Rudolfové s protagonisty
filmu a kapelou Nůž.

11. 11. /středa/ 19.30 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Základy reportážní fotografie.
Vede Filip Novák.

12. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
TAKOVÍ JSME BYLI 1996
Svaté nadšení himalájských amatérů
na Mt. Everestu. 
Promítá a povídá Zdeněk Abdul Hrubý
a Jarda Kutil.

13. 11. /pátek/ 20 hodin
REGGAE BASHMENT
Pěvecký talent Gavinchi přímo z domo-
va Reggae, Jamajky. Skvělá show. 
Dj Irie Memba a Emergency JBC Station.

14. 11. /sobota/ 20 hodin
BLUE EFFECT RADIMA HLADÍKA
ELEKTRICKY
Poprvé na Rampě 100 % elektricky
a nahlas. Koncert rockové kytarové
legendy s kapelou.

SVOBODA NENÍ SAMOZŘEJMOST
1989–2009
Cyklus pořádá město ve spolupráci
s Městskou knihovnou a Eurocentrem

16. 11. /pondělí/ 
18.30 Historie čs. undergroundu –

přednáška Františka Čuňase
Stárka

19.30 The Plastic People ve filmu
21.00 DG. 307 – koncert undergroun-

dové kapely.

17. 11. /úterý/ 20 hodin
JE JE NEDUHA & EXTEMPORE –
koncert

18. 11. /středa/ 19 hodin
V ZŠ Pivovarská
KERAMICKÝ WORKSHOP
Základy točení na kruhu a modelování.

18. 11. /středa/ 19.30 hodin
ŽONGLOVÁNÍ, TOČENÍ
Pravidelné žonglování, točení i s poikami,
tyčí – pro všechny. DJ Franz. Fire show
na závěr. 

20. 11. /pátek/ 20 hodin
HUSTLER TOUR 
Koncert kapel Merlin (hard rock-heavy),
Empire (hard rock-heavy), Rentgen
(heavy metal) a Vetrol (crossover-metal).

21. 11. /sobota/ 20 hodin
MŇÁGA A ŽĎORP
Koncert naší oblíbené kapely z Valmezu,
kterou představovat není třeba.

23. 11. /pondělí/ 19 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Novinky z astronomie a aktuální
úkazy na podzimní obloze. 

24. 11. /úterý/ 20 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU
I začínající si může vyzkoušet „prkna“
Rampy s dobrým ozvučením. Dejte
o sobě vědět a přijďte si zahrát!

25. 11. /středa/ 20 hodin
JAN KOPKA
Jedna diashow – dva extrémy
Na kole v zimě za polární kruh do
Laponska a v létě do tropů Austrálie.
Promítání jabloneckého bikera. 

26. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
ZADARMO ANI KUŘE NEHRAJE 
aneb večer bez záruky
Krátké a úderné divadlo Liberec

27. 11. /pátek/ 20 hodin
FASHION SHOW & PARTY 
+ PROJEKCE
Autorská módní přehlídka – designers:
Mirka, Radun, Kafka + friends. 
Sound: dj’s, support babasfenomen.

28. 11. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

BUBENICKÁ DÍLNA 
Úterý 3. a čtvrtek 19. pro začátečníky,
ve středu 4. a 18. pro pokročilé, vždy
od 17 hodin.
Cyklus 10 lekcí pod vedením Petra
Šlupky Dytricha. 

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz 

2. 11. /pondělí/ 15.30 hodin 
ČAJOVNA MLADÝCH AUTORŮ
Téma: Bulvár, loutková vláda, spojeno
s vyhlášením 14. ročníku literární
soutěže Múza 2010. 

3. 11. /úterý/ 9–10 hodin 
HRAVÉ DOPOLEDNE
Zápis do zájmového kroužku pro
nejmenší ratolesti.

7. 11. /sobota/ 9–12 hodin 
SPORTOVÁNÍ PRO RADOST
Fotbal, vybíjená. Přihlášky
A. Tauchmanová do 4. 11.
V rámci projektu „Kdo si hraje, nezlobí“.

7. 11. /sobota/ 9–13 hodin 
ZÁBAVNÉ PLETENÍ
1. část celoročního cyklu pro všechny
věkové kategorie, přihlášky M.
Tauchmanová do 2. 11.

7. 11. /sobota/ 10 hodin 
KYTAROVÁ STRUNA 2009
2. ročník hudební soutěže, přihlášky
S. Příhonská do 2. 11.

8. 11. /neděle/ 9.30–17 hodin 
PUTOVÁNÍ ZA POVĚSTMI
A PAMÁTKAMI
Výlet na tanvaldský Špičák. V rámci
projektu „S tebou mě baví svět“.

8. 11. /neděle/ 
KUŽELKÁŘSKÝ TURNAJ
Turnaj rodinných týmů i jednotlivců,
přihlášky P. Dostál do 6. 11.

14. 11. /sobota/ 16–18 hodin 
ŠPERK TECHNIKOU TIFFANY
Rukodělná dílnička pro všechny věkové
kategorie, přihlášky M. Tauchmanová
do 6. 11.

15. 11. /neděle/ 13–16 hodin 
ZIMNÍ ZÁSOBY
Kulinářská soutěž, vaření originálních
receptů. Přihlášky A. Tauchmanová
do 11. 11. 
V rámci projektu „S tebou mě baví svět“.

17. 11. /úterý/ 9–14 hodin 
VÝROBA PTAČÍCH BUDEK
Přihlášky A. Tauchmanová do 13. 11.
V rámci projektu „S tebou mě baví svět“.

21. 11. /sobota/ 8.30 hodin 
SKŘIVÁNEK 2009
2. ročník pěvecké soutěže, přihlášky
S. Příhonská do 16. 11.

21. 11. /sobota/ 15–18 hodin 
NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ
ZÁPOLENÍ
Pro děti ve věku 8–18 let (lakros,
chouball, florbal). Přihlášky
A. Tauchmanová do 18. 11.
V rámci projektu „Kdo si hraje, nezlobí“.

23.–27. 11. /pondělí–pátek/ 
EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE
Prezentace organizací, agentur,
tématické večery, vzdělávací programy
pro školy atd.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

25. 11. /středa/ 8–18 hodin 
28. 11. /sobota/ 9–16 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ TRH VÝROBKŮ
Z CHRÁNĚNÝCH DÍLEN
Prodej výrobků zhotovených v dílnách
pro osoby se zdravotním postižením. 

25. 11. /středa/ 9–12 a 13–15 hodin 
PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKA
Ozdoby ze slámy a dalších přírodních
materiálů. Přihlášky A. Francová
do 23. 11. Pro MŠ, ZŠ, ŠD.

28. 11. /sobota/ 10–15 hodin 
PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKA
Tvoření vánočních ozdob z přírodních
materiálů, výroba svíček, zdobení
perníčků z bio mouky atd.

28. 11. /sobota/ 
SPORTOVNÍ DEN
Adrenalinové a míčové sporty v Želez-
ném Brodě, přihlášky P. Dostál do 26. 11.

29. 11. /neděle/ 9–16 hodin 
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
RODIČE A DĚTI
Přijďte si vyzkoušet 1. pomoc v situacích,
které mohou v běžném životě nastat.
Přihlášky A. Tauchmanová do 20. 11. 
V rámci projektu „S tebou mě baví svět“.

■ EppL club
www.deppl.com 

6. 11. /pátek/
HOUSE MUSIC NIGHT 
with Dj Béla En from Radio1 (after
party local dj’s).

13. 11. /pátek/
FRIDAY NIGHTFEVER
Dj’s Eazy-Lana-Hugo and guests
(house, breakz, beats).

20. 11. /pátek/
SONIQUE
Electronic Bitches, Dj Skyflare
(breakbeat, electro).

27. 11. /pátek/
DEPPL PIE III
Dj’s Frock, Inspecta, Pup-Schmeer +
Mc Needy.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz 

3. 11. /úterý/ 17 hodin
POKLAD BABY MRAČENICE 
Divadelní představení pro diváky
od 3 do 100 let. 

6. 11. /pátek/ 20 hodin
...A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
aneb tančíme s melodiemi Orchestru
Rudy Janovského
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

10. 11. /úterý/ 9 hodin
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY
ROKU 2009
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP.
Pořádá Commerce Base s. r. o.,
přihlášky na tel. 484 846 220.

Tip na loutkové představení 

3. 11. /úterý/ 17 hodin – Eurocentrum
POKLAD BABY MRAČENICE 
Přijďte se podívat na divadelní představení pro děti malé i velké.
Hraje skupina loutkářů „Loutky bez hranic“. Vstup zdarma.
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Fotbal
FK Baumit Jablonec

Gambrinus liga
Chance arena
1. 11. /neděle/ 15 hodin
BOHEMIANS PRAHA

15. 11. /neděle/ 15 hodin
SK SLAVIA PRAHA

Česká fotbalová liga
Hřiště UMT Mozartova
14. 11. /sobota/ 10.15 hodin
FK SPARTAK MAS SEZIMOVO ÚSTÍ

Česká liga dorostu
Hřiště Břízky UMT
7. 11. /sobota/ 10.15/12.30 hodin
FC SLOVAN LIBEREC

SSŽ Česká liga žáků
Hřiště UMT Mozartova
1. 11. /neděle/ 10.15/12.00 hodin
SK SLAVIA PRAHA

8. 11. /neděle/ 10.15/12.00 hodin
FK TEPLICE

Lední hokej
www.hcvlci.cz 

2. liga – západ
4. 11. /středa/
HC MOST

14. 11. /sobota/
HC DĚČÍN

21. 11. /sobota/
HC BANÍK SOKOLOV

28. 11. /sobota/
HC KLÁŠTEREC N. OHŘÍ

Corny městská hala
www.sportjablonec.cz

3. 11. /úterý/ 8 hodin
TURNAJ MĚST 
v odbíjené

6. 11. /pátek/ 18 hodin
TJ BIŽUTERIE A – SOKOL
DOBŘICHOVICE
Odbíjená muži

7. 11. /sobota/ 9 hodin
TJ JABLONEX – TESLA STRÁŽ N. N.
Odbíjená ženy

7. 11. /sobota/ 13 hodin
MEMORIÁL OLDŘICHA
MARKOVIČE
Box
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

7. 11. /sobota/ 17.30 hodin
ELP JABLONEC N. N. – ÚSTÍ N. L.
Turnaj v házené mužů

14. 11. /sobota/ 8 hodin
OBLASTNÍ PŘEBOR 
Severočeského kraje
Moderní gymnastika

15. 11. /neděle/ 10 hodin
JABLONECKÝ POHÁR 
16. ročník závodů jednotlivkyň
a společných skladeb.
Moderní gymnastika
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

15. 11. /neděle/ 9 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ SPARTAK
ROKYTNICE N. J.
Odbíjená ženy

21. 11. /sobota/ 8 hodin
TURNAJ UČITELŮ 
V odbíjené

22. 11. /neděle/ 8 hodin
MLÁDEŽNICKÝ HALOVÝ TURNAJ
v kopané 

28. 11. /sobota/ 9 hodin
TJ JABLONEX – SOKOL 
MNICHOVO HRADIŠTĚ
Odbíjená ženy

28. 11. /sobota/ 8 hodin
MLÁDEŽNICKÝ HALOVÝ TURNAJ
v kopané 

29. 11. /neděle/ 8.30 hodin
RAPID JABLONEC 05
Fotbalový turnaj 

Corny atletická hala
www.sportjablonec.cz

7. 11. /sobota/ 12 hodin
MEZINÁRODNÍ ŠESTIUTKÁNÍ
ŽACTVA 
Lipsko – Berlín – Žitava – Pirna –
Zhořelec – TJ LIAZ
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

Sportovní kulečník
TJ Bižuterie Jablonec n. N.
Pražská 20

Extraliga 3-band
14. 11. /sobota/ 10 hodin
SK BC PRAHA A

28. 11. /sobota/ 10 hodin
K + K BEROUN

3. třída
14. 11. /sobota/ 13 hodin
BIŽUTERIE B – HARCOV LIBEREC B

15. 11. /neděle/ 10 hodin
TJ BIŽUTERIE C – TJ DVŮR
KRÁLOVÉ C

Cvičení 
TJ Sokol Jablonec n. N.
sokolovna, Fügnerova 5
www.jablonec.org/sokol/

17. 11. /úterý/
V den 20. výročí sametové revoluce
SOKOLSKÝ DEN
Ke 115. výročí svého založení

9.30–12.30 hodin
Cvičí celá rodina
Otevřené tělocvičny pro děti od 2 let
i rodiče (nutné sportovní přezutí a ob-
lečení).
Stolní tenis
Turnaj pro všechny kategorie.
Prezentace 9–9,30 hodin.

15–16.30 hodin
Sokolské setkání
Ukázky pódiových a sletových skladeb
za účasti TJ z Jizerské a Ještědské
župy.

16.30–18 hodin
Posezení členů s hosty
Zveme všechny příznivce Sokola.

Plavecký bazén u přehrady
20. 11. /pátek/ 8 hodin
Gymnázium U Balvanu pořádá
OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ
V PLAVÁNÍ
Základní a střední školy, družstva
a jednotlivci.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

Nabídka sportovních programů

11. 11. /středa/ 9 hodin 
Kino Junior
TUČ A ŇÁK
Loutkové představení pro děti od 3 let
hraje Jarmila Vlčková.

13. 11. /pátek/ 20 hodin
J.A.R. – 20 let
Kulaté výročí populárního bandu
hýřícího osobnostmi.

14. 11. /sobota/ 15 hodin
POSVÍCENÍ V MODRÉM
26. ročník bluegrassového festivalu.
Účinkují: Křeni, Sunny Side,
Blackjack, G-runs ’n Roses,
BlueGate, Handl, Funny Grass.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

15. 11. /neděle/ 14 hodin
TÁBORANKA
Taneční odpoledne pro seniory.

SVOBODA NENÍ SAMOZŘEJMOST
1989–2009
Cyklus pořádá město ve spolupráci
s Městskou knihovnou a Eurocentrem

Připomínka let potlačování vlastního
názoru a umělecké tvorby v české
společnosti. 

18. 11. / středa/ 8,30 a 10,30 hodin
Malý sál Eurocentra
Alternativní hudba v době 
„normalizace“ – přednáška 
PhDr. Jana Bárty 

VÝSTAVA
17. 11. – 30. 12. /pondělí–pátek/ 
8–20 hodin
Foyer Eurocentra
SAMETOVÝ JABLONEC 1989–1992 
Fotografie Bohumila Jakoubě, oficiál-
ního fotografa Občanského fóra.
Vernisáž v úterý 17. 11. v 17 hodin.

18. 11. /středa/ 19 hodin 
Kino Junior
POSTEL PRO ANDĚLA
Strhující, vtipná divadelní komedie
v podání KDS Jizeran z Rakous.

21. 11. /sobota/ 20 hodin
BRATŘI EBENOVÉ
Koncert svébytné skupiny čerpající
z klasiky, folku, rocku i jazzu.

26. 11. /čtvrtek/ 19 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT HANY
ZAGOROVÉ
Host: Petr Rezek
Hraje orchestr Miloše Nopa.

28. 11. /sobota/ 14 hodin
Okresní rada Junáka 
JIZERSKÁ SOVA
19. ročník celostátní hudební soutěže
pro děti a mládež. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

VÝSTAVA

3. 11. – 4. 1. 2010
MALUJEME PRO SKŘÍTKA
PASTELKU
Oceněné práce ze soutěže 
„Jablonecké děti malují po skřítka
Pastelku“.
Vernisáž se koná v úterý 3. 11.
v 16 hodin ve foyer Eurocentra.

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
Spolkový dům
www.jablicko.estranky.cz

4. 11. /středa/ 10–14 hodin
ZAČÍNÁME ŠPERKAŘIT

5. 11. /čtvrtek/ 16 hodin
SETKÁNÍ DĚTÍ 
ze školek a škol a výtvarná dílna.

6. a 19. 11. /pátek a čtvrtek/ 10 hodin
SOLNÁ JESKYNĚ

11. 11. /středa/ 10–14 hodin
VÝROBA PŘÁNÍČEK

13. 11. /pátek/ 10 hodin
LUNAPARK BABYLON

17. 11. /úterý/ 10 hodin
SCRAPBOOK

18. 11. /středa/ 10–14 hodin
VÝROBA DÁRKŮ 
Výtvarka maminek.

19. 11. /čtvrtek/ 16 hodin
LISTOPADÁNÍ
Připomenutí podzimních tradic, dílna,
zábavy nejen pro děti.

21. 11. /sobota/ 10 hodin
TVOŘÍME Z PEDIGU 
Výtvarná dílna. Dárkové rybičky
a zvonky z proutí – pedigu.

23. 11. /pondělí/ 10 hodin
ŠÁTKOVÁNÍ 
Učíme se nosit miminka.

25. 11. /středa/ 10–14 hodin
PODZIMNÍ DEKORACE

26. 11. /čtvrtek/ 16 hodin
KLUB DVOJČAT A VÍCERČAT

26. 11. /čtvrtek/ 16 hodin
VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
z jehličnatých korpusů

28. 11. /sobota/ 10 hodin
PERNÍKOVÉ ADVENTNÍ VĚNCE

■ Studio Beruška
Nádražní 8
www.studioberuska.cz

4. 11. /středa/ 15.30 hodin 
PODZIMNÍ SETKÁNÍ 
V BERUŠCE
Přednáška jak posílit imunitu vás
i vašich dětí.

11. 11. /středa/ 
BABY SINGS
Znaková řeč pro batolata
Praktický seminář pro rodiče, jak se
domluvit se svým miminkem.

23. 11. /pondělí/ 
ZÁPIS 
na kojenecké plavání 
prosinec–únor 2010.

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

20. 11. /pátek/ 15–18 hodin
DĚTSKÝ BAZÁREK

27. 11. /pátek/ 16 hodin
KURZ PRO NASTÁVAJÍCÍ 
MAMINKY 
Informace: 
Petra Šimáčková 775 081 124

Vždy ve středu od 10 hodin
VESELKY 
aneb zpívání, divadélko a tématické
hrátky pro rodiče s dětmi (1–4leté).
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
www.saldovo-divadlo.cz

Šaldovo divadlo
3. 11. /úterý/ do 21.30 hodin (K8/OB/6)
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Klasická opereta.

4. 11. /středa/ do 21 hodin
SVĚTEM MUZIKÁLU
Koncert nejslavnějších muzikálových
melodií.
Účinkují M. Nosková, J. Kříž, O. Kříž,
orchestr a balet DFXŠ.

5.11. /čtvrtek/do 21.10 hodin (K10/OB/5)
NÁPOJ LÁSKY
Italská opera.

6. 11. /pátek/ do 21.45 hodin (K5/11)
VĚC MAKROPULOS
Komedie o třech dějstvích s přeměnou.

8. 11. /neděle/ do 21.45 hodin
URINETOWN: THE MUSICAL
Močohrad: Muzikál o městě, kde se
nesmělo čůrat zadarmo.

10. 11. /úterý/ do 21.20 hodin (K8/Č/6)
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Neurologická komedie.

11. 11. /středa/ do 21.30 hodin
PYGMALION
Hra o pěti jednáních.

12. 11. /čtvrtek/ do 21.20 hodin (SPP)
A. CHAČATURJAN – MAŠKARÁDA 
M. DE FALLA – ČARODĚJNÁ LÁSKA 
W. A. MOZART – ŠPÁSOVÁNÍ
Láska třikrát jinak – balet.
Slavnostní předpremiéra.

13. 11. /pátek/ do 21.20 hodin (PŠ)
MAŠKARÁDA 
ČARODĚJNÁ LÁSKA 
ŠPÁSOVÁNÍ
Láska třikrát jinak – balet. Premiéra.

14. 11. /sobota/ do 22 hodin (K6/12)
BLUDNÝ HOLANĎAN
Opera v originálu.

15. 11. /neděle/ od 16 hodin
SEDLÁK KAVALÍR, KOMEIDANTI
Operní dvojčata v originálu.

16. 11. /pondělí/
PERCUSSION SHOW
Vystoupení souboru ARIES u příleži-
tosti Mezinárodního dne studentstva.

17. 11. /úterý/ do 21.15 hodin (K2/9)
POPRASK V OPEŘE
Komická opera.

18. 11. /středa/ do 21.20 hodin (K3/13)
MAŠKARÁDA 
ČARODĚJNÁ LÁSKA 
ŠPÁSOVÁNÍ
Láska třikrát jinak – balet.

19. 11. /čtvrtek/ do 21.30 hodin (K4/11)
SHAKESPEARE V HOLLYWOODU
Sen noci svatojánské tentokrát
v Hollywoodu.

20. 11. /pátek/ (K11/O/4)
OPERA GALA – KONCERT
Účinkují sólisté, orchestr a sbor DFXŠ,
diriguje František Babický.

22. 11. /neděle/ do 22.15 hodin
DONAHA!
Slavný muzikál.

23. 11. /pondělí/ do 21.30 hodin
HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta.

24. 11. /úterý/ do 21.20 hodin (OB/5)
MAŠKARÁDA 
ČARODĚJNÁ LÁSKA 
ŠPÁSOVÁNÍ
Láska třikrát jinak – balet.

26. 11. /čtvrtek/ do 21.30 hodin
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Komedie o kouzlech lásky.

27. 11. /pátek/ do 21.45 hodin
ČERT A KÁČA
Česká pohádková opera.

28. 11. /sobota/ od 17 hodin
HRDÝ BUDŽES
Tragikomické roky Husákovské
normalizace očima žákyně 2. třídy ZŠ
Helenky Součkové.
V hlavní roli Bára Hrzánová.
Host: Divadlo A. Dvořáka Příbram.

29. 11. /neděle/ od 15 hodin (RD/7)
OBUŠKU Z PYTLE VEN!
Pohádka pro nejmenší,
Host: DS Julie Jurištové Praha.

Malé divadlo
7. 11. /sobota/ do 21.30 hodin
39 STUPŇŮ
Divadelní parafráze slavného
špionážního filmu A. Hitchcocka.

10. 11. /úterý/ od 17 hodin
ČARODĚJNÁ LÁSKA
KPLO – předpremiérová beseda
k baletu.

12. 11. /čtvrtek/ do 21.10 hodin
(K10/Č/8)
DNES VEČER: LOLA BLAU
Komorní muzikál pro jednu zpěvačku.

14. 11. /sobota/ do 21.20 hodin
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Nejtajemnější komedie W. Allena.

15. 11. /neděle/ od 15 hodin (RD/6)
ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA
Pohádkový příběh inspirovaný
pohádkou Z tisíce a jedné noci,
Host: Mladá scéna Ústí nad Labem.

16. 11. /pondělí/
SHAKESPEARE V HOLLYWOODU
Beseda k inscenaci – pořádá Klub
přátel činohry i pro veřejnost.

17. 11. /úterý/ do 20.45 hodin
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub – komedie.

20. 11. /pátek/ do 21.30 hodin
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
Klauniáda o vážných věcech.

24. 11. /úterý/ do 21 hodin (K2/10)
HRA O LÁSCE A SMRTI
Strhující příběh o lásce, strachu
a povinnosti.

25. 11. /středa/ do 21.30 hodin (Č/7)
39 STUPŇŮ
Divadelní parafráze slavného
špionážního filmu A. Hitchcocka.

27. 11. /pátek/ do 20.45 hodin 
(K5/12)
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub – komedie.

29. 11. /neděle/ do 21.10 hodin
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

3. 11. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
PROMĚNY PŘÍRODY
jak se projevují v díle výtvarníka
Miroslava Pacnera

4. 11. /středa/ 17.30 hodin
Experimentální studio
VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ
Velký říjnový.

5. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
PAVEL BOBEK & MALINABAND 
Host večera – ROBERT KŘESŤAN
50 let na profesionálních pódiích.

8. 11. /neděle/ 14 hodin
Roztančíme Lidové sady
TANEČNÍ ODPOLEDNE
tentokrát s Big Bandem Luboše Ottla

8. 11. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
ČERTOVSKÉ HROMOVÁNÍ
Uvádí Divadlo Z půdy.

9. 11. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
PATAGONIE
2000 km busem, stopem, lodí i na koni
z Puerto Montt do Ohňové země. 
Diashow Martina Loewa. 

11. 11. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
SHAHAB TOLOUIE
Persian & Flamenco Fusionist and singer…

12. 11. /čtvrtek/ 19.30 hodin
ASONANCE
Irské a skotské lidové balady s českými
texty.

13. 11. /pátek/ 19.30 hodin
MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE
Koncert k oslavě 20 let od ukončení
totalitního režimu v Československu.

19. 11. /čtvrtek/ 19 hodin
3. abonentní koncert 51. sezony
komorní hudby
TOMÁŠ JAMNÍK – violoncello
MIROSLAV AMBROŠ – housle
ZUZANA AMBROŠOVÁ – klavírní
doprovod. Koncert mladých interpretů.

20. 11. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
LITERÁRNÍ POZDRAVY
Božena Správcová, Lubor Kasal.

20. 11. /pátek/ 20 hodin
Taneční skupina Country rytmus
REPREZENTAČNÍ COUNTRY BÁL
Předtančení, výuka country tanců,
půlnoční překvapení a především
skupina Modrotisk.

21. 11. /sobota/ 9.30 hodin
LIBEREC OPEN
Soutěž ve sportovním tanci dětí,
juniorů a dospělých.

21. 11. /sobota/ 19.30 hodin
Experimentální studio
LITERÁRNÍ POZDRAVY
Radka Denemarková, Jiří Hájíček

22. 11. /neděle/ 14 hodin
Roztančíme Lidové sady
TANEČNÍ ODPOLEDNE
tentokrát s Dechovou hudbou Všeň

22. 11. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
VELKÁ ČERTOVSKÁ POHÁDKA
Hraje Josef Jelínek.

23. 11. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JAN BURIAN & LENKA DUSILOVÁ
na turné Křehkých mužů

24. 11. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Kulturní agentura Štěk uvádí monodrama
JAŠEK
Životní puzzle mladé herečky. 
Hraje Jana Kabešová-Vojtková.

25. 11. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Kulturní agentura Štěk uvádí
DENEB
Akustické pojetí balkánské hudby.

26. 11. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Divadlo bez opony – Ag. Jaroslava
Svobodová
ZÁMĚNA ANEB, KDE JSI VČERA
BYL A S KÝM
Hrají: Mario Kubec, Hanka Čížková,
Martin Sochor, Světlana Nálepková /
Jitka Asterová.

20. 11. /pátek/ 19.30 hodin
Terasa
VYSOKÉ NAPĚTÍ A CHVOSTOSKOK
Další veselý liberecký punkový večírek. 

30. 11. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
c. k. Adventura uvádí
SRÍ LANKA a MALEDIVY
Přednáší Líba Vlasáková.

Koncert k 20 letům ukončení totality 

13. 11. /pátek/ 19.30 hodin – Lidové sady
MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE
Výjimečné vystoupení legendy českého rocku – soulu – blues.
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Zveme na výstavu a vernisáž soutěže
„Malujeme pro skřítka Pastelku“

Milé děti, vážení rodiče a pedagogové,
už téměř dva roky nám do redakce posíláte dětské obrázky inspirované

tématy, která jsme v Jabloneckém měsíčníku vyhlásili v rámci výtvarné
soutěže pro předškolní děti. Výběr z velkého množství došlých ilustrací
si můžete od 3. listopadu prohlédnout v jabloneckém Eurocentru v rámci
výstavy „Malujeme pro skřítka Pastelku“. 

Na výstavu, která potrvá až do 4. ledna 2010, zveme srdečně všechny
děti a jejich rodiče, prarodiče a paní učitelky, tedy všechny, kteří malým
umělcům věnují svůj čas a rozvíjejí jejich talenty. Zahájení výstavy bu-
de doprovázet bohatý kulturní program. V úterý 3. listopadu dopoledne
připravujeme pro jablonecké děti ze všech mateřských škol dvě předsta-
vení „Kabaretu u dvou tet“. Pro malé výtvarníky s doprovodem, jejichž
dílka budou na výstavě k vidění, se od 16 hodin koná vernisáž. Pro ve-
řejnost pak od 17 hodin nabízíme pohádkové představení „Poklad baby
Mračenice“. Vstupné je zdarma. (mp)

Téma na listopad
Hračka, kterou mám nejraději 
Oceněné práce za listopad
Štěpánka Chloňová, MŠ Pod Peřinkou, Havlíčkova 4
Kryštof Picko, MŠ Pohoda, Tichá 19
Daneček Pospíšil, MŠ speciální Hláska, Palackého 37

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce
Prosinec: Malujeme dopis pro Ježíška
Leden: Moje nejmilejší pohádka

Prosincové obrázky očekáváme v podatelně jablonecké radnice do
pondělí 9. listopadu. Adresa: Městský úřad, redakce Jabloneckého mě-
síčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec n. N. Obálku nezapomeňte
označit heslem „Skřítek Pastelka“.

Pojďte s námi do školky
MŠ Motýlek, Střelecká ulice

„Dítě je květinou, nadějí, radostí. Nechť je škola hrou a dílnou lidskostí.“ 
Na tento citát učitele národů J. A. Komenského, který má mateřinka

Motýlek jako své krédo, jsem myslela, když jsem si chvíli povídala v pří-
jemném prostředí s učitelkami, vlídným personálem a posléze i paní ře-
ditelkou Evou Čáchovou. Přes sněhové závěje, které letos nečekaně už
v půli října pokryly město, jsme si oknem prohlíželi unikátní zahradu
s krásným dřevěným vybavením, které pořídilo město prostřednictvím
norských fondů. Tady si skutečně děti připadají jak květinoví skřítkové.
Když jsme později procházeli interiéry školky, měla jsem zase pocit, že
jsme na zámku. Krásné vitráže, ozdobné štukování, dřevěné schodiště – vše
z velké části původně zachované a rozvíjející v dětech už od nejútlejšího
věku smysl pro estetické vnímání nejbližšího okolí. Jen pracovní stůl
jednoho z významných předválečných bižuterních exportérů nahradily
trpasličí stolečky a židličky. 

Zatímco v oddělení předškoláků už to trošičku připomínalo opravdo-
vou třídu a děti se tvářily při práci velmi zaujatě, u nejmenších to bylo
jak v pokojíčku. Tak krásně a útulně dokázaly generace učitelek a snaha
současného vedení vykouzlit z velkých místností s nádhernými výklenky
milé a vlídné prostředí. „Snažíme se zaměřit na rodinnou výchovu a pro-
pojení s rodiči, kteří rádi vzpomínají na léta, jež tu sami prožili. Myslím,
že jsme skutečně generační školkou“ říká Eva Čáchová. Zároveň pochva-
luje vstřícnost současného vedení města, které právě předškolní výchovu
považuje za jednu ze svých priorit. (red)

Z pravěku – Daneček Pospíšil

Jablonecké děti malují pro skřítka Pastelku
Výtvarná soutěž pro děti předškolního věku

Můj stegosaurus – Kryštof Picko

Můj koník s kouzelným rohem – Štěpánka Chloňová
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■ Stopy historie

Ocenění se dočkal až 
po zhroucení režimu

Mezi osobnostmi, které město Jablonec počí-
tá ke svým čestným občanům, je i mukařovský
rodák Čestmír Šikola. Narodil se v roce 1919
v rodině řídícího učitele; zemřel po velmi dra-
matickém životě téměř 89letý v únoru 2008. 

Vyrůstal ve svobodném prostředí první re-
publiky, po maturitě v Turnově studoval chemii
na ČVUT v Praze. Se svými kolegy byl v noci na
17. 11. 1939 německou Sicherheitspolizei a od-
díly SS v Masarykových kolejích zajat a tran-
sportován do ruzyňských kasáren, kde k poled-
nímu došlo k prvním popravám. 

Tento životní zlom a další osudy byly popsány
již v roce 1946 v publikaci R. Kunce „Clay-Eva
volá Londýn“, po roce 1989 pak v četných his-
torických publikacích a článcích: zdařilé vy-
klouznutí z Ruzyně, útěk přes mnoho zemí tří
kontinentů do zatím neokupované Francie, vý-
cvik ve formujících se jednotkách českosloven-
ské armády v jihofrancouzském Agde, prvé na-
sazení v bojích, ústup po francouzské porážce
a přesun do Anglie. Tam pak výcvik v důstoj-
nické škole – a začátkem roku 1942 výzva ar-
mádního velení k plnění zpravodajských úkolů
po vysazení v protektorátu. „Pořádně ve mně
hrklo, ale věděl jsem, že nemohu říci ne, chci-li si
vážit sám sebe,“ napsal v jedné ze svých knih.
K tomu měl vážné důvody – pravděpodobnost

přežití výsadkářů byla 25 %. Měl ale štěstí. Po
vysazení se skupinou Clay u Bystřice pod Hos-
týnem v dubnu 1944 nalezli mezi místními ob-
čany obětavé spolupracovníky. S jejich pomocí
získali významné informace a přežili i poslední
rok války. Skupina se stala nejúspěšnější zpra-
vodajskou skupinou působící v protektorátu;
Čestmír vyslal během jednoho roku do Anglie
na 800 radiových depeší a přes 300 jich přijal.

Čestmír Šikola a jeho spolubojovníci měli
pevný charakter a vůli žít i nadále jako svobodní

lidé. To jim ovšem nastupující systém odpíral.
Osudy parašutistů po komunistickém puči jsou
rovněž známé: rozsudky, věznění a někdy
i smrt. Čestmír vyvázl s dvěma a půl lety žaláře. 

Po uvolnění v roce 1956 se mohl vrátit ke svému
povolání chemika; netajil se totiž ani v nejmen-
ším se svou minulostí a vzbudil tím respekt
i u slušnějších z komunistických kádrových re-
ferentů. Po dvojím věznění mohl dostudovat
chemii a v roce 1963, dvacet šest let po zaháje-
ní studia, konečně získat inženýrský diplom. 

Ocenění zásluh parašutistických skupin při-
šlo teprve po zhroucení komunistického reži-
mu v roce 1989. Čestmír se stal čestným obča-
nem Bystřice pod Hostýnem, francouzského
Agde a Jablonce n. N. Byl povýšen na plukovní-
ka, od prezidenta Havla dostal další vyzname-
nání. 

Město Jablonec udělilo loni Čestmíru Šikolovi
in memoriam stříbrnou medaili Josefa Pfeiffera.
Jak známo, první jablonecký starosta byl Ně-
mec. Čestmír bojoval za války proti zločinnému
režimu, nikoliv ale proti Němcům jako národu.
Na Jablonecku byly přinejmenším do počátku
minulého století vztahy mezi oběma národnost-
ními skupinami nezatížené zásadními problémy.
Jsem si naprosto jist, že by Čestmíra medaile
nazvaná po jeho dávném německém spoluob-
čanovi nejen těšila, ale že by se jí cítil vysoce
poctěn.

Vladimír Pliška, Wallisellen, Švýcarsko

Čestmír Šikola – bojovník proti totalitě

O dějinách Jablonce v 18. století toho pří-
liš nevíme. Písemností není mnoho a paměť
místních lidí byla vymazána s jejich odsu-
nem. Při studiu starých knih a map se ale
objevily náznaky, že by okolní lesy mohly
skrývat leccos zajímavého z období válek za
vlády císařovny Marie Terezie a Josefa II. 

Liberec se již tehdy nacházel na křižovatce
cest a byl důležitou branou do Čech. Jedna
z těchto cest vedla i přes Jablonec. Z Liberce
směřovala přes Kunratice, Lukášov, Rýnovice
a Mšeno do Jablonce a pokračovala do Ko-
konína, přes Dalešice do Brodu a dále pak na
Jičín a Trutnov. Jiné cesty byly horší a nebo v té
době ještě neexistovaly.

První třetina 18. století byla ještě pro České
země poklidná. Když roku 1740 zemřel bez
mužských potomků Karel VI. Habsburský,
usedla na trůn prvorozená dcera císařovna
Marie Terezie. Leč mladou panovnici – modro-
okou blondýnku – nebral nikdo z okolních
vládců příliš vážně. Měla navíc ambiciózního

souseda, pruského krále Fridricha II. Začalo
období válek. Nejprve to byla „Válka o dědictví
rakouské“ (1740–1748), o něco později „Sedmi-
letá válka“ (1757–1763) a nakonec „Válka o dě-
dictví bavorské“ (1778–1779). Té poslední se říká
i válka „švestková“ či „bramborová“, protože
trvala krátce – jen od švestek do švestek nebo
také od brambor do brambor. Rakousko přišlo
hned na začátku (1740) o Slezsko a už nikdy ho
nevydobylo zpět. A tím se zdejší kraj stal po-
hraničím. V každé z těchto válek bylo Libe-
recko i Jablonec s okolím mnohokrát obsazeno
vojskem. Tu pruským, tu zase císařským. Dne
21. dubna 1757 proběhla v Liberci i větší bitva,
kterou Rakousko opět „slavně“ prohrálo. Do-
dnes tyto události připomíná v Liberci ulice Na
Bojišti.

Když se schylovalo k další válce, té „brambo-
rové“, poslala Vídeň na ochranu severních hranic
husary generála Wurmse z Varaždínu v Uhrách
(dnes v Chorvatsku). Ti přišli včas; v Liberci
měli velení a utábořili se na okolních kopcích
a vsích. A jak dorazili, začali se připravovat na
obranu. V okolí budovali šance, záseky a redu-
ty, aby byla důležitá místa chráněna. Z před-
chozích válek byly nové zkušenosti a vícekrát
se ukázalo, že polní opevnění na správných
místech dokáže v bitvách velmi pomoci.

Ucelený systém opevnění vznikl i kolem ces-
ty mezi Kunraticemi a Lukášovem. Byly zbudo-
vány čtyři šance na okolních vyvýšeninách,
které křížem kryly starou cestu – dnešní Šafrá-
novou ulici v Kunraticích. Šance byly šípovité,
vždy na ostrohu s výhledem do údolí, obehna-
né příkopem a valem dodnes dobře patrným.
Další záseky a terénní překážky přehradily

Prosečský hřeben, kudy také vedly cesty. V Rý-
novicích za kostelem, v Lukášově u návsi a nad
Vratislavicemi pak byla menší vojenská ležení.
A konečně hlavní bod opevnění byl v Milířích
pod Císařským kamenem. Budoucí císař Josef II.
se byl osobně podívat, jak obranné práce postu-
pují. Na paměť jeho návštěv máme v okolí Cí-
sařský kámen i Císařskou lípu v Pasekách. 

Když později Prusové do Čech vpadli, tento-
krát z Kladska a Trutnovska, pomohl skutečně
obdobný systém polních opevnění nápor zasta-
vit. Pak už se moc nebojovalo a po krátkém ča-
se válka skončila. A tak měly tyto šance podob-
ný osud, jako později bunkry z roku 1938. Byly
připraveny k obraně Čech, ale nikdy nebyly vy-
užity. Možná i proto se poměrně dobře docho-
valy až do dnešní doby. 

Časem pak přešly do německých pomístních
názvů – Schanzplaz, Schanze. A podle nich jsme
objekty v terénu i vystopovali. Snad jednou
vznikne i naučná stezka, která objevená místa
propojí. 

Lukáš Pleticha

O nevyužitých šancích z dob 
prusko-rakouských válek

Relikt polního vojenského opevnění 
Foto Martin Nechvíle

Čestmír Šikola (uprostřed) 
Vzpomínka na padlé parašutisty, Praha 1990

Opevněné dělostřelecké postavení 
Foto Martin Nechvíle
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Fotoklub Nekras dosáhl opět výborného
výsledku, tentokrát dokonce s mezinárod-
ním puncem. Po několika druhých a třetích
místech v uplynulých letech zamířil do
Jablonce nad Nisou putovní pohár tzv. Čes-
kobudějovického mapového okruhu. Výsle-
dek snažení místních nadšenců v oblasti
amatérské fotografie je o to výraznější, že se
jedná o renomovanou fotosoutěž se zahra-
niční účastí a téměř s padesátiletou tradicí.  

Fotoklub Nekras stanul na stupni nejvyšším
poté, co sesadil po čtyři roky vládnoucí vý-
znamný slovenský fotoklub Nova Košice. Po-
razil přitom mnoho dalších účastníků z Čech,
Moravy a Slovenska. Jde proto o dobrou repre-
zentaci našeho města. Úspěch je i výzvou do
dalších let nejen pro členy, ale i pro řadu foto-
amatérů, kteří by členskou základnu svými
pracemi jistě mohli obohatit. 

Uvedený mapový okruh samozřejmě není je-
dinou aktivitou zhruba deseti aktivních členů.

Čestným členem fotoklubu je i významný kra-
jinář Jiří Bartoš z Hejnic, s jehož pracemi se lze
setkávat na řadě výstav.

Vedle pravidelných schůzek ve Spolkovém
domě, kde klub tráví nejvíce času nad hodno-
cením svých prací a rozmluvách o novinkách
v oblasti fotografické techniky, nechybí společ-
né výstavy, workshopy či focení zadaných té-
mat. Pořádány jsou i výlety zaměřené na foto-
grafování. Uvedená činnost by ovšem nebyla
možná bez finanční podpory města Jablonec
nad Nisou. 

Další informace o sdružení fotoklubu Nekras
je možné čerpat jednak na webových stránkách
www.fotoklubnekras.wz.cz, jednak při prohlíd-
ce klubové skříňky, kterou najdete na místní
obchodní akademii. Zde jsou průběžně k vidě-
ní práce členů fotoklubu. 

Jiří Bičiště

Zátiší
Foto Hana Bičišťová 

Fotoklub Nekras získal první místo

Přechod k digitalizovaným projekcím je
v současnosti celosvětově nejdůležitějším
problémem týkajícím se budoucnosti kin.
V dějinách kinematografie jde o tak převrat-
nou změnu, kterou můžeme přirovnat k pře-
chodu němého filmu na zvukový. Pro naši
lepší představu lze tuto inovaci srovnat
s přeměnou klasického fotoaparátu na pří-
stroj digitální. Filmový pás při projekcích
nahradí přenosné digitální disky. 

Velkou předností nové technologie je, že film
bude vysoce kvalitní i při velkém počtu reprí-
zování; zmizí škrábance a další poškození ob-
vyklá u klasických kopií. Další výhodou je, že
se digitální filmy do našeho kina dostanou dříve
po premiéře, protože již nebude nutné čekat na
volnou filmovou kopii. Digitální projekce také
nabízí nové možnosti ve složení programu – bude

například možné promítat hudební a sportovní
akce. Úplnou novinkou však bude 3D digitální
projekce – tedy promítání prostorového trojroz-
měrného obrazu, kdy diváci mají pocit, že jsou
přímo součástí filmového dění.

Digitalizace v České republice začala ve vět-
ším rozsahu v letošním roce a očekává se, že do
konce roku bude digitalizováno již kolem 55 ki-
nosálů. Je reálný předpoklad, že přechod na di-
gitálních distribuci filmů bude velmi rychlý
(pro příští rok asi 20 % nových filmů). Zařízení
bez této technologie budou ochuzena o mož-
nost promítat premiérově nové filmy. 

Kino Radnice drží digitalizací krok s vývojem
kinematografie a může návštěvníkům nabízet
to nejlepší a nejzajímavější z celosvětové filmo-
vé produkce. Věříme, že tak budeme nadále ná-
vštěvností patřit mezi deset nejlepších kamen-
ných kin v celé republice. (mp)

V digitalizaci je budoucnost kinematografie

Foto Petr Vitvar

V roce 2008 získalo naše město celorepub-
likový titul Obec přátelská rodině. Spolu
s německým partnerem – Mezinárodním
centrem vzdělávání (IBZ) v St. Marienthalu
– byl v rámci rozšíření a inovace nabídky
aktivního trávení volného času vypracován
projekt „Škola hrou – o nás a o našich sou-
sedech“. Projekt získal v září finanční pod-
poru z evropského fondu pro příhraniční
spolupráci mezi Českou republikou a spol-
kovou zemí Sasko Ziel 3 / Cíl 3. 

V rámci čtyř víkendových setkání českých
a německých rodin bude během společných ak-
tivit a her vytvořen dostatečný prostor pro vzá-
jemné seznámení všech účastníků. Tato setká-
ní přispívají k pochopení odlišných kultur
a k odbourání zažitých stereotypů o lidech žijí-
cích na druhé straně hranice. Setkání, která se
konají jak na české, tak na německé straně, na-
bízejí možnost poznat v uvolněné atmosféře
a rodinném prostředí kulturu a jazyk sousední
země v rámci Euroregionu Nisa a smysluplně
tak strávit volný čas. 

Rodiny z Jablonce dostanou příležitost navá-
zat nové kontakty, prohloubit již stávající vazby

a započít příhraniční přátelství. Současně se
nabízí příležitost oprášit stávající jazykové zna-
losti (bude přítomen i profesionální tlumočník)
a upevnit si je hravou a nenucenou formou. 

Pod vedením zkušených lektorů budou před-
staveny nové stolní i společenské hry a zajíma-
vé volnočasové aktivity, ke kterým se mohou
rodinní příslušníci všech věkových kategorií
připojit. 

Není třeba se obávat komplikovaných návodů
a jazykové bariéry, všechny hry i aktivity budou
vysvětleny a přeloženy. V uvolněné atmosféře
můžete poznat příjemné lidi a prožít celý víkend
v duchu hesla Jana Amose Komenského – Škola
hrou. Na všechny malé i velké účastníky čekají
rozhovory a setkání se zajímavými lidmi i drob-
ná překvapení. 

Více informací naleznete na webových strán-
kách www.jabloneckarodina.cz

(mp)

Víkendová setkání rodin
Kurs 1: 20.–22. 11. 2009 Jablonec nad Nisou 
Kurs 2: 12.–14. 3. 2010 IBZ St. Marienthal
Kurs 3: 28.–30. 5. 2010 Jablonec nad Nisou 
Kurs 4: 27.–29. 8. 2010 IBZ St. Marienthal

Škola hrou – o nás a našich sousedech

Foto Martina Šípková
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Narodil jste se v Jablonci nad Nisou. Kdy jste byl
poprvé třeba na Smědavě nebo na Smrku? 

Tak to si již opravdu nevzpomínám. Pamatuji se ale
na koupání na Souši, kam jsme jezdili tábořit. Mohlo
mi být tak 4–5 roků. Následně mám v paměti spoustu
výletů po Jizerských horách a Krkonoších.

Myslíte si, že znáte dobře Jizerské hory? Jaký
k nim máte vztah? Je čistě profesionální nebo
i osobní?

Domnívám se, že Jizerské hory znám. Je ale samo-
zřejmě ještě dost zákoutí, kde jsem dosud nebyl.
Snažím se ale při pochůzkách v terénu procházet no-
vá, mne neznámá místa. A co se týká vztahu k našim
horám? To je osobní záležitost, není to spojeno jen
s mojí profesí. Nacházím tady klid, pohodu, přátele… 

Jak se člověk stane členem Horské služby či do-
konce jejím náčelníkem?

Jako malý kluk jsem s rodiči chodil často po horách.
Mým sportem číslo jedna v mládí bylo sjezdové lyžo-
vání. Během studií na střední škole jsem začal lézt po
skalách a následně i cestovat do velkých hor. Přitom
jsem poznal spoustu kamarádů, kteří jsou členy Hor-
ské služby. V osmnácti letech jsem si podal přihlášku,
splnil jsem předepsané zkoušky a od svých 19 let jsem
členem Horské služby. V roce 1999 jsem nastoupil jako
zaměstnanec a po čtyřech letech jsem byl vybrán ve
výběrovém řízení na náčelníka Horské služby v ob-
lasti Jizerských hor. 

Muži ve službě musí jistě mít dobrou kondici.
Jak ji získáváte? 

Vše je dáno životním stylem. Nepatřím k lidem, kteří
pravidelně trénují. Jezdím na lyžích, na kole, chodím
po horách, lezu po skalách. To vše mi pomáhá, abych
si udržel dobrou fyzičku. A mám potom radost, když
při fyzických testech předběhnu nebo předjedu i daleko
mladší kolegy.

Laviny u nás sice nehrozí, zato mlha a vánice
dokážou zkomplikovat návrat i z túry do Jizerek.

Téměř každý má dnes v kapse mobil, kterým může
zavolat pomoc. Stává se to?

V poslední době nám pátracích akcí hodně ubylo.
Turisty, kteří zabloudí v horách, jsme schopni pomo-
cí mobilů navést zpět na cestu. V případě nepřízni-
vých klimatických podmínek to ale zpravidla neplatí.
To se pak opravdu musíme spolehnout na naši znalost
hor a vyrazit lidem na pomoc přímo do terénu.

Horská služba musí umět zachránit i horolezce.
Jsou mezi vámi i dobří lezci?

Pohyb v exponovaném skalním terénu musí zvlád-
nout každý člen Horské služby. Mezi námi je i něko-
lik ostřílených horolezeckých „legend“, jako třeba
Jarda Kutil, Ríša Kašťák a další.

Kdo je dneska nejčastějším „klientem“ HS? Jsou
to cyklisté, lyžaři nebo někdo úplně jiný?

Nejčastější úrazy v zimním období bývají na sjez-
dových tratích. Tady se většinou jedná o poranění dol-

ních a horních končetin. V létě je ale nejvíce úrazů při
cykloturistice. A tyto úrazy bývají opravdu ošklivé
a vážné. V Jizerských horách má bohužel svůj pomní-
ček už několik cyklistů, kteří svůj pád nepřežili.
Obecně jsou to ale lidé, kteří nerespektují pravidla
bezpečného pohybu na horách. Jsou pak nebezpeční
nejen sami sobě, ale i svému okolí. 

Jizerky nejsou jen na české straně, stačí překro-
čit most na Jizeře a jsme v Polsku. Mohou čeští zá-
chranáři poskytnout pomoc i tady?

V Evropské unii dnes nemáme problém se zásahem
mimo území našeho státu. Na polské straně Jizerských
hor zpravidla zasahujeme nebo spolupracujeme
s polskou Horskou službou u zranění či zbloudění
českých turistů. V naléhavých případech je možné vy-
užít i vrtulník letecké záchranné služby z Liberce. To
se týká také polské strany hor.

(os)

René Mašín
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Náčelník Horské služby v Jizerských horách
Zmíní-li se někdo o Horské službě, představí si většina lidí urostlé chlapíky v červených
větrovkách, kteří tu jsou od toho, aby nám pomohli, když se na horách ocitneme v nouzi
nebo v nebezpečí. Dříve jsme se s nimi setkávali hlavně ve vysokých horách, kde
poskytovali pomoc především horolezcům a turistům. Situace se ale už dávno změnila.
Ve všech pohořích se lyžuje, jezdí na kolech a provozují se tzv. adrenalinové sporty. S tím
vším je spojeno i jisté riziko. Náčelníkem záchranářů v Jizerských horách je René Mašín.
A protože se nejedná o povolání zcela běžné, položili jsme mu několik otázek.

■ Krátké zprávy
Svaz důchodců
pořádá svá říjnová setkání vždy ve
středu od 14 hodin ve Spolkovém
domě. Dne 4. 11. zahraje hudba
k tanci, na 11. 11. připravujeme ex-
kurzi do hasičského záchranného
sboru, 18. 11. měření tlaku a na 25.
11. se chystá beseda k aktuálním
sociálním službám.

Český svaz žen o. s.
zve na prezentaci fotografií z čin-
nosti svazu z posledních let (výlety,
besedy, kroužky atp.). Koná se v pon-
dělí 9. 11. od 15 do 17 hodin a ve
čtvrtek 5. 12. od 14 do 17 hodin
ve velkém sálu Spolkového domu.

Jablkoň 
Geniální Michal Němec a jeho hra-
vý tým vystoupí ve čtvrtek 5. 11. od
19.30 hodin opět v rychnovské
Bažině v restauraci Beseda. 

Perem a očima Rudolfa Polláka 
se jmenuje výstava perokreseb, která
se koná od 7. do 29. 11. ve výstavní
síni rychnovského městského úřadu.
Vernisáž v sobotu 7. 11. v 17 hodin.
Ve dnech 17., 21. a 22. 11. zavřeno.

Přednáška léčitele
Tomáše Pfeiffera na téma „Společ-
ná věc“ se uskuteční v úterý 10. 11.
od 18 hodin ve Spolkovém domě.
Pořádá Univerzita Bytí. 

Jazzový večer
pořádá ve čtvrtek 19. 11. od 19 30
hodin Klub ex. Hostem večera bude
Big band Mirka Cvejna. Současně
se uskuteční vernisáž výstavy obrazů
Petry Zelenkové. Hraje Jazz h Factor
F. Kozderky.

Jak správně přikrmovat ptactvo
se dovíte na přednášce, která se ko-
ná ve čtvrtek 19. 11. od 17 hodin
v sále jabloneckého sboru ČCE
(Pod Baštou 10). Přednáší zkušený
ornitolog Pavel Světlík z organiza-
ce A Rocha.

Staré pohlednice
a známky si lze prohlédnout do
22. listopadu v Muzeu Českého rá-
je v Turnově. Výstava se koná
u příležitosti 80. výročí založení
místního klubu filatelistů. Denně
kromě pondělí 9–16 hodin (sobota
a neděle 12–13 hodin přestávka).

Petr Iljič Čajkovskij 
(1840–1893)
Přednášku o skladatelově životě
a díle s hudebními ukázkami po-
řádá v rámci hudebních večerů ve
středu 25. 11. od 18.30 hodin
Krajská vědecká knihovna v Li-
berci. Uvádí Vladimír Hrdina, ře-
ditel ZUŠ Frýdlant. Velký konfe-
renční sál, 2. patro.

Autorský večer
s cestovatelem a spisovatelem Mar-
tinem Vopěnkou se uskuteční ve
čtvrtek 26. 11. od 17 hodin v kni-
hovně ve Vratislavicích. Promítání
z And spojí s předčítáním z romá-
nu Pátý rozměr, který se odehrává
v jihoamerických velehorách.

Lezení ve Štolpichu 
Foto Pavel Horký

Himálaje 
Foto Čenda Jirák
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Polotovar Hraběcí Harrachovská sklárna,
Nový Svět nebo firma Franz Riedel, Anto-
nínov a Jizerka (Wilhelmshöhe).

Rytina Anton Simm (1799–1873), Kokonín.
Křišťálové sklo, foukané, zabroušený okraj, ryti-

na – na okraji text ANDENKEN VON TIEFEN-
BACH (Upomínka na Potočnou), zobrazení vo-
doléčebných procedur s texty SITZBAD, STURZ-
BAD, KOTZENGEIST, STAUBBAD, KOPFBAD,
SCHWITZBAD (Sedací lázeň, Střiky, Zábaly,
Sprchová lázeň, Koupel hlavy, Parní lázeň), výš-
ka 11,8 cm. 

Vystaveno ve stálé expozice muzea.

Studenovodní lázně v Jizerských horách
Jizerské hory se v minulosti výrazně zapsaly

i do historie vodoléčby v Čechách. První lázně
tohoto typu v kraji zřídili roku 1839 Hartwig
Weisskopf ve Smržovce (Morchenstern) a jab-
lonecký rodák Josef Schindler v Potočné (Tie-
fenbach). 

Schindler zde nechal vystavět lázeňskou bu-
dovu a založil anglický park. Podařilo se mu
přivést k životu sanatorium, které si oblíbili
i zámožní aristokraté. Po roce 1847 však za-
čal význam lázní kvůli stavbě zemské silnice
upadat. 

Čtyři léta nato Schindler odešel do Jeseníku,
kde převzal vedení lázní po svém vzoru
Vinzenzi Priessnitzovi. Areál v Potočné pronajal
dosavadnímu konkurentovi, smržovskému
Weisskopfovi. Ani tomu se ale nepodařilo při-
vést podnik k prosperitě. Roku 1858 proto
Schindler areál prodal hodkovickému tovární-
kovi Ferdinandu Ungerovi, který lázně zrušil
a zřídil zde velkou brusírnu skla a slévárnu ko-
vů. Dnes v místě stojí reprezentativní neorene-
sanční vila vystavěná sklářským podnikatelem
Josefem Riedelem ml. (1893–1894).

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Zázračné prameny

Lázeňský pohárek – Potočná, 1840 

Foto Tomáš Hilger

Ve druhé polovině 19. století vznikl ve střed-
ní Evropě bezpočet nejrůznějších spolků, což
bylo odrazem obrovského zájmu o sdružo-
vání ve všech vrstvách tehdejší společnosti.
Zcela výjimečné postavení má spolek, který
jeho zakladatelé nazvali Schlaraffia. Vznikl
před 150 lety v Praze, rozšířil se do celého
světa a svými ušlechtilými ideály působí coby
mezinárodní společnost dodnes.

Z místního pohledu je zajímavé, že Schlaraffia
(dále Šlarafia) byla významnou měrou zastou-
pena v pohraničí na severovýchodě Čech. Mezi
městy, kde vznikly samostatné pobočky zvané
říše, najdeme i Jablonec nad Nisou. Již koncem
19. století se zde snažil propagovat myšlenku
založení Šlarafie mimořádně činorodý bankov-
ní ředitel Richard Näbe, ale mezi členy stolní
společnosti, která se scházela v hotelu Koruna,
ještě nenašel odezvu. Svoji energii proto věno-
val projektu postavení městského divadla, který
také dovedl do úspěšného konce. Poté, co se di-
vadlo v roce 1907 otevřelo, vrátil se k myšlence
založit v Jablonci Šlarafii. Divadlo v tom sehrálo
důležitou úlohu, neboť jeho režisér Josef Suß-
mann, původem ze Salcburku, byl jediným šla-
rafem pobývajícím ve městě, tedy tím, kdo se
mohl spolkem předepsaného postupu při za-
kládání nové říše ujmout. 

Preciosa Iserina, jak se jablonecká Šlarafia
jmenovala, byla oficiálně založena jako kolonie

dne 17. dubna 1909. Mateřskou říší, která za ni
převzala odpovědnost, se stala Juvavia ze Salc-
burku, funkcí pěstounky byla pověřena liberec-
ká říše Reichenbergia, která měla za úkol po-
máhat nové pobočce v jejích začátcích. Každá
říše měla své barvy, Preciosa Iserina si zvolila
modrou a žlutou. Oznámení o založení se sou-
pisem členů bylo zveřejněno ve spolkových no-
vinách Schlaraffia-Zeyttungen 30. dubna 1909.
Slavnostní povýšení na říši se konalo 14. ledna 1911
v jabloneckém hotelu Geling.

Jablonečtí šlarafové udržovali čilé styky s ko-
legy ze sousedních říší ve Varnsdorfu (Mando-
via), Frýdlantu (Friedlandia), Trutnova (Gigan-
tea) či Vrchlabí (Hohenelba). Také na druhé
straně nedaleké hranice našla Šlarafia živnou
půdu, a to v Budyšíně, Žitavě, Zhořelci nebo
v Jelení Hoře.

Členové spolku museli projít několika stupni,
než byli slavnostně pasováni na rytíře. Při této
slavnosti si zvolili rytířské jméno, které mělo
většinou humorný či parodický podtext, a mu-
seli ho při spolkových sezeních používat. Ze zná-
mých osobností jablonecké Šlarafie připomeň-
me spolkové jméno exportéra Heinricha Hoff-
mana jako rytíře Brillant von der Kiste (Briliant
z Bedny) nebo továrníka Richarda Haasise mlad-
šího jako rytíře Maharadscha von Banglesien. 

Významnou úlohu v jablonecké Šlarafii hráli
profesoři uměleckoprůmyslové školy. Ředitel
Moritz Knab zapojil školu do výroby vnitřního
vybavení spolkového sídla a různých dekorací,
které sám navrhoval. Sídlo společnosti zvané
hrad vyzdobil nástěnnými malbami její člen pro-
fesor Dominik Brosick. Na stěnách zasedacího
sálu se nacházelo několik velkolepých obrazů
s alegorickými scénami, v nichž byli vyobraze-
ni všichni tehdejší šlarafové. Vrchním šlarafem
byl vedle již zmíněného Richarda Näbeho ús-
pěšný exportér Richard Haasis starší, v jehož
vile v Podhorské ulici se šlarafové nejprve
scházeli, než si postavili vlastní sídlo, které na-
zvali Neysseburg. 

Činnost Šlarafie se opírala o tři hlavní hodno-
ty, které spolek vyznával: umění, humor a přá-
telství. Veškeré dění se odehrávalo v kulisách
s laskavým humorem parodovaného rytířství,
jehož prostřednictvím se šlarafové nepřímo vy-
jadřovali k současnému světu. Ve světě Šlarafie
však existovala tři tabu – politika, náboženství
a finance. 

Vnějšími poznávacími znaky Šlarafie jsou
symboly, spolkový oděv, typická slova a mnohé
další zvláštnosti. Šlarafa poznáme podle pestro-
barevné čepičky ověšené odznaky a medailemi,
s šerpou plnou řádů na prsou. Hlavním symbolem
společnosti je výr, ústředním heslem „In arte
voluptas!“ se vyjadřuje náklonnost k umění.
Šlarafia má svůj vlastní letopočet, názvy měsí-
ců a další zvláštnosti. Na rozdíl od svobodného
zednářství, s nímž bývá mylně spojována, ne-
byla Šlarafia žádnou tajnou organizací. Mnoho
tajemného kolem ní ale existuje a přitahuje naši
zvědavost. 

Poodhalit některá tajemství Šlarafie se po-
kouší výstava pořádaná v Městské galerii MY
při příležitosti 150. výročí založení spolku Šla-
rafia v Praze a 100. výročí založení její říše
Preciosa Iserina v Jablonci nad Nisou. Snad
přispěje k tomu, že si budeme více vážit sku-
tečnosti, že se nám unikátní sídlo jablonecké
Šlarafie na Ovocném trhu dodnes zachovalo
a oceníme, že se jeho současný majitel rozhodl
stavbu opravit a zachránit.

Ryzí šlarafské ideály mají svou nebývalou ak-
tuálnost i v dnešní době zasažené bezduchým
materialismem a pošetilou honbou za mocí
a penězi. I když se sotva staneme novodobými
šlarafy, můžeme alespoň vyjádřit své sympatie
jejich snahám o zušlechtění lidského ducha.

Jan Strnad

Tajemná Schlaraffia

Vladimír Komňacký – motiv sídla jablonecké Schlaraffie
Dekorace spolku Schlaraffia Preciosa Iserina
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Během minulého roku jsme se v Jablonec-
kém měsíčníku setkávali s vyprávěním o sta-
rých jabloneckých hospodách. A v současné
době se blíží konec další z nich – Jizerské ko-
liby. Protože se ve městě jednalo o určitou
kuriozitu, navazujeme mimořádně na zmí-
něný seriál. 

Vznik tohoto zařízení umožnila vlastně neho-
da jiného objektu. V roce 1972 probíhala rozsá-
hlá rekonstrukce tzv. Žluté školy, která stála
v Máchově ulici. V sobotu 30. září se však bu-
dova náhle zřítila a nakonec byla i odstraněna.
Poté ještě následovalo i zbourání dvou starých
domů, které stály vedle školy. V bezprostřední

blízkosti městského centra tak vznikl neupra-
vený a nevyužitý prostor. 

To přivedlo v roce 1990 Evžena Hozáka
a Zdeňka Materku, dva jablonecké hostinské,
k tomu, aby tady postavili provizorní dřevěný
objekt, kde se nabízelo rychlé občerstvení.
Stavba sice nebyla nikdy povolena, ale v pře-
kotných „revolučních“ dobách to zřejmě niko-
mu příliš nevadilo. Ještě v témže roce občer-
stvení převzali Oldřich Musil a Jaroslav Skal,
přičemž druhý z nich se o rok později stal jedi-
ným majitelem i provozovatelem. Koliba se pak
rychle měnila v příjemnou hospůdku, kde byly
nabízeny obědy nebo pořádány i zabíjačkové
hody. Před kolibou vznikla stylově vybavená za-

hrádka, jehličnaté a listnaté stromy s chmelem
ji postupně oddělily od nejbližšího okolí. Ne-
zbytné bylo i zlepšení hygienických poměrů,
a tak bylo původní zařízení „zvonokoského ty-
pu“ nahrazeno solidními toaletami. Propagaci
podpořilo i vydání barevné pohlednice.

Pod Skalovým vedením se koliba stala mís-
tem setkávání různých part a stolních společ-
ností, jež se tady scházely v létě i v zimě. Idyla
ale končí a po dvaceti letech bude Jizerská ko-
liba zbourána. Má ustoupit stavbě moderního
obchodního centra, jaké dosud v Jablonci nemá
obdobu. Ačkoliv historie hospůdky je poměrně
krátká, našla si své štamgasty, kteří na ni bu-
dou rádi vzpomínat. Václav Vostřák

Koliba uprostřed města

Světlá pod Ještědem – Hodky (2 km) – Kříž
u potoka (3,5 km) – Rozstání – Skalákovna
(6 km) – Jiříčkov – Padouchov (8 km) – lom
Basa – Vápenice (10,5 km) – chata Na Pláních
(11,5 km) – Světlá p. J. (15,5 km).

Nedávno uplynulo 110 let od úmrtí spisova-
telky Karolíny Světlé (24. 2. 1830–7. 9. 1899). Vy-
dáme-li se po jejích podještědských stopách,
čeká nás výlet bohatý na zajímavosti i krásné
rozhledy. Popsaná okružní „Cesta Karolíny
Světlé“ je značená zelenými značkami a několi-
krát nás přivede do míst, kde se odehrává děj
některého z autorčiných děl. 

Lásku k Podještědí vyjádřila autorka i tím, že
si za pseudonym zvolila název obce Světlá pod
Ještědem. A právě tady můžeme začít náš výlet.
U kostela sv. Mikuláše najdeme hned několik
modrobílých tabulek, upozorňujících na dějiště
románů a povídek (např. Vesnický román) či na
první letní sídlo Světlé, ale i její pomník vytvo-
řený r. 1931 Josefem Bílkem z Hořic. 

Navržená trasa pokračuje přes Hodky do
Hořeních Pasek, kde projdeme okolo roubenky
se zvoničkou, kam je zasazen děj románu
Kantůrčice. Asi o jeden km dál pak stojí stará
chalupa, jež bývala druhým letoviskem Světlé.
Minout bychom neměli ani Kříž u potoka.

V Rozstání se k okruhu připojí naučná stezka
„Ještědské vápence“. Hned z 2. informační

tabule se dovíme o domu U Sedmi javorů. Ten
je nejen dějištěm povídky, ale hlavně krásným
dokladem lidové architektury. Kolem golfového

hřiště dojdeme na okraj lesa, kde odbočíme do-
prava ke Skalákovně. Obydlí vytesané do pís-
kovcové skály sloužilo v 19. století místní chu-
dině. Mezi mnoha nápisy objevíme letopočty
1843 (u vchodu) a 1873 (luneta na boku). I tady
se odehrává jedno z romanet Světlé (Skalák). 

V Jiříčkově nesmíme přehlédnout odbočku
doprava. Polní cestou pak stoupáme do Padou-
chova (Lamač a jeho dítě) a odtud již značně
strmě do ještědských lesů k opuštěnému lomu
Basa. Pod převisem se nalézá zamřížovaný
vchod do puklinové jeskyně, která je 21 m hlu-
boká a 36 dlouhá. Delší stoupání nás přivede
k odbočce k lomu Vápenice, kde kromě pom-
níčku lesníka Máchala najdeme též pěknou vy-
hlídku do kraje. 

U chaty Na Pláních, postavené v r. 1926, dosáh-
neme nejvyššího bodu našeho putování. Odtud
pak už klesáme přes samoty osady Pláně p. J.
k obci Světlá. Od obrázku sv. Marka zelené
značky nesměřují přímo ke kostelu, ale prove-
denou nás ještě kolem obnovených Božích muk
a místního hřbitova. Závěrečné prodloužení
bude příjemným zpestřením našeho výletu. 

Trasa je vhodná i pro rodiče s dětmi, na více
místech je možný návrat do výchozího místa.

Doporučujeme mapu Ještědský hřbet, 1 : 25 000,
2. vydání, 2008.

(os)

Malebným krajem Karolíny Světlé
■ Tip na výlet

Foto Otokar Simm

Foto Waltr Krause Máchova ulice na počátku minulého století
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
městské knihovně.

Oddělení pro dospělé

Simpson Joe 
Vábivé ticho
Vyprávění o extrémních horolezec-
kých dobrodružstvích.

Larsson Stieg
Milénium 2. Dívka, která si
hrála s ohněm
Druhý díl trilogie Milénium odkrý-
vá minulý a současný život Lisbeth
Salanderové, tajemné punkerky
a hackerky, kterou čtenáři znají již
z prvního dílu. 

Oddělení pro děti a mládež

Brezina Thomas 
Létající přízrak 
Vydej se s Biggi, Patrikem a Lukem
na prázdniny do malé norské ves-
ničky, která je zahalena tajemst-
vím. Před rokem se zde zřítilo letad-
lo a od té doby se nad jezerem
vznáší tajemný svítící objekt. Všich-
ni dostávají strach.

Chlapská příručka: Jak přežít
v přírodě
Kniha o přežití, plná instrukcí
a barevných ilustrací, naučí mladé
badatele čelit nebezpečí a v případě
potřeby zachraňovat životy při ví-
kendovém táboření i při treku ne-
zmapovanou krajinou.

Greven Alec 
Jak na tátu
Možná si myslíte, že už všechny tri-
ky znáte, ale devítiletý Alec Greven
ví, že pokud jde o tátu, musíte být
stále ve střehu. 

Studovna

Palmerová Beverly, Martin Steven
Kambodža
Další zajímavý titul v edici turistic-
kých průvodců nakladatelství Jota. 

Multimediální oddělení
Jirásek Alois 
Staré pověsti české
„Pojďte a poslyšte pověsti dávných
časů…“ – Zdeněk Svěrák se vyzná-
vá v kratičkém úvodu z toho, že
„asi nemá ten správný hlas na ta-
kové předčítání“, ale je-li tomu tak,
potom jako velký mistr ze svého ne-
dostatku učinil přednost. 

Nabídka infocentra
Pro návštěvníky turistického info-
centra jsme připravili pestrou na-
bídku zlevněných pohlednic, map
a drobných propagačních předmětů.
Zmíněné suvenýry udělají radost
jako dárek nebo mohou posloužit
jako vhodná drobná cena pro růz-
né soutěže. 

Dobové pohlednice Jablonce n. N.
Soubor historických pohledů – ohléd-
nutí do dob minulých. Repliky ko-
lorovaných pohlednic z let 1897–
1913. Cena 20 Kč.

Leporelo rozhleden Jizerských hor
Cena 10 Kč. 

Historické panorama – fotogra-
fické záběry míst z okolí Jablonce.
Popis v ČJ a NJ. Cena 20 Kč.

Maloskalsko – soubor pohledů pří-
rody Maloskalska. Cena 25 Kč. 

Pidifrk – kreslený pohled města do
sběratelské hry – sestavte si svou
největší pohlednici. Cena 12 Kč.

Plán města s rejstříkem ulic
a krátkým trojjazyčným textem (ČJ,
AJ a NJ), výprodej vydání z r. 2004
Cena 10 Kč. 

Drobné propagační předměty
s logem města: plastová klíčenka
(12 Kč), plastová píšťalka (10 Kč).

Jizerské noviny – zima 2009/10
Pro milovníky zimy jsme připravi-
li nové sezónní turistické noviny
2009/10. Naleznete v nich spoustu
turistických cílů, tipy na výlety, ly-
žování – sjezd i běžky, informace
z oblasti sportu i kultury. Jejich
přílohou je jako obvykle kalendář
akcí. 
Jizerské noviny vydal Turistický
region Jizerské hory – Liberecko,
Jablonecko a Tanvaldsko ve spolu-
práci s Jabloneckým kulturním
a informačním centrem, o. p. s. 
Získat je můžete zdarma v druhé
polovině listopadu v informačních
centrech Jizerských hor. 

■ Informační centrum nabízí 

Foto archiv ZŠ

Jsme školou rodinného typu
Další ze základních škol, kterou chceme před-

stavit, je ZŠ v ulici Pod Vodárnou v Rýnovicích.
Otázky jsme položili ředitelce Ireně Hubrtové.

Rýnovická škola má bohatou minulost. Kdy byla
vlastně založena?

Kdy a kde se poprvé v Rýnovicích děti učily, to se již
nedá přesně zjistit, protože během staletí byly Rýno-
vice několikrát vypáleny a zpustošeny. Tím se zničilo
mnoho dobového písemného materiálu. První píse-
mné zmínky o místním kantorovi Kašparu Möldne-
rovi pocházejí ze 17. století. Koncem 19. století probě-
hla výstavba nové školy. Po druhé světové válce se
škola znovu stěhovala – do současné „staré“ budovy.
K té přibyla v roce 1994 přístavba. Začátkem nové ka-
pitoly v historii naší školy je školní rok 1995–1996: od
4. září 1995 poskytujeme úplné základní vzdělání. Od
roku 1945 je historie školy zaznamenána ve školní
kronice.

Můžete zmínit nějaké významné absolventy školy?
Nejznámější je asi Jaroslav Joklík, účastník rallye

Paříž–Dakar v roce 1985. 

Jakým způsobem oslovujete žáky a rodiče dnes?
Jsme menší školou rodinného typu. Naším heslem

je, že účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji.
Naše škola se od 6. ročníku zaměřuje na rozšířenou
výuku informatiky. Tomu je přizpůsoben i vzdělávací
program. V letošním školním roce pracují naši žáci ve

12 kroužcích, které jsou zaměřeny nejen na sportovní
aktivity, ale i ruční a výtvarné práce, keramiku, hru
na hudební nástroj či vaření.

Ze kterých úspěchů školy jste měla v poslední
době radost?

Vždy mě těší úspěchy našich žáků za branami školy.
Ať už se jedná o sportovní výkony, konverzační sou-
těže v cizích jazycích nebo o umístění ve výtvarných
a kreativních dílnách. Za jedny z největších úspěchů
našich žáků považuji 1. místo v projektu „Jizerky za
humny–Voda kolem nás“ a několik let po sobě i 1. mís-
to v soutěži „Já a počítač“.

Můžete nám prozradit něco z nabídky školy (ne-
jen) pro rýnovickou veřejnost?

Kromě standardního pronájmu tělocvičny se kaž-
doročně podílíme na organizaci vánočních a veliko-
nočních trhů. Dětem a rodičům předškolního věku na-
bízíme v rámci projektu „Umím to“ řadu aktivit zamě-
řených na včasné odhalení speciálních vzdělávacích
potřeb dětí zdravotně postižených, zdravotně nebo so-
ciokulturně znevýhodněných. Nabízíme tak možnost
předejít jejich umístění ve speciálním školství. Rodiče
našich žáků pak mohou v rámci dne otevřených dveří
nahlédnout „pod pokličku“ vyučovacích hodin, které
jejich ratolesti denně absolvují. Pro veřejnost i naše
žáky je velmi atraktivní také pozorování noční oblohy
pod vedením kolegy Martina Gembece. 

(mp)
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pro
zdrav Ï̆ivot

z pfiírody

Dr. Hauschka
Kosmetika

PRODEJ P¤ÍRODNÍ ZNAâKOVÉ
KOSMETIKY V ÎITAVù

Frauenstraße 10
02763 Zittau

Telefon: 0049 3583 51 09 45
E-mail: a.paul@neuform.org

CHCETE
MLUVIT JAKO ON?
DOKAÎTE SI, ÎE UMÍTE!

★ V˘uka angliãtiny
individuálním pfiístupem

★ Malé skupiny do max.
4 studentÛ – FACE 2 FACE

SMAÎTE OBAVY 
A SAMI SI VYBERTE 
DOBU A TERMÍNY 
V¯UKY – je to ‰kola
podle Vás

★ Bohaté 
zku‰enosti

★ V˘borné 
v˘sledky

★ Reference

Jablonec nad Nisou, Podhorská 32
kontakt 606 751 645

cesky.vzdelavaci.institut@email.cz

Adolf âERN¯
Výroba a prodej kartonáže

Řetízková 22 
466 01 Jablonec n. N.
Tel./Fax: 483 310 373, tel.: 483 711 773
Mobil: 731 114 871 
e-mail: adolf.cerny@volny.cz   

Výroba PUZZLE z donesených obrázků a fotografií.
21,5 x 15,5 cm 40 dílků 40,– Kč
29,7 x 21 cm (A4) 80 dílků 50,– Kč

AKCE – volný prodej 
• krabic na vánoční cukroví 8,- Kč/ks
• košíčků na svatební koláče s potiskem 3,90 Kč/ks

Vyrábíme
• přepravní krabice a obaly všech druhů a velikostí
• luxusní krabice (potah, satén. vložka...) na míru

Další informace o možnostech a cenách 
poskytneme telefonicky nebo přímo v provozovně.

Informace k distribuci 

• Jablonecký měsíčník je určen 
všem domácnostem, k dodání je potřeba,

aby byla schránka pro doručovatele
dostupná a označená čitelnou jmenovkou 

(na jedno jméno je doručován 
jeden měsíčník) 

•
• Jablonecký měsíčník je distribuován
pouze do domácností, nikoliv do firem 

•
• Stížnosti na nedodání 

Jabloneckého měsíčníku přijímá: 
Lenka Zachrová 
Tel.: 483 711 334 

Mobil: 777 747 183 
l.zachrova@eurocentrumjablonec.cz 

Volné prostory k pronájmu
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o.

nabízí 
pronájem nebytových prostor 

v nové budově 
Centra Obchodní Spolupráce, Jirásková 9

Jedná se o:
1. patro, místnost č. 311 – 48 m2

1. patro, místnost č. 313 – 36 m2

3. patro, místnost č. 516 – 15 m2

Bližší informace:
p. Kalašová, tel.: 483 311 281, 

info@eurocentrumjablonec.cz 

BALENÍ ZBOÎÍ A SPEDIâNÍ SLUÎBY
– balení a kompletace zboÏí

– drobné montáÏe a v˘roba, krátkodobé uskladnûní
– kompletní zaji‰tûní v˘vozu, poji‰tûní

– nakládky a vykládky kontejnerÛ
– v˘roba dfievûn˘ch obalÛ (ISPM15)

JAKOB, s.r.o., Podhorská 48, Jablonec n. N.
tel.: 732 108 472, 739 040 022

e-mail: obchod@jakob.cz, www.jakob.cz
tel.: 603 161 915, vedeni@jakob.cz

AVON CENTRUM JABLONEC
Palackého 7, naproti letnímu kinu

pfiím˘ prodej zboÏí, katalogy, vzorky, novinky
servis pro AL / AG, registraãní místo pro nové ãleny

OTEVÍRACÍ DOBA: pondûlí a pátek 9–12,
úter˘ ZAV¤ENO, stfieda a ãtvrtek 9–17

tel.: 777 198 777, e-mail: katka.avon.jbc@seznam.cz

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
opravy HAVAROVAN¯CH vozÛ

– spolupráce s POJI·ËOVNAMI
NOVÉ ZIMNÍ PNEU, P¤EZOUVÁNÍ – super ceny!!!

GEOMETRIE náprav – jen za 390,– Kã
POZOR NOVINKA!!! Sefiízení svûtel jen za 59,– Kã!!!

+ pfii ãekání káva ãi jin˘ nápoj ZDARMA
www.autoservismokosin.cz

tel.: 483 313 977, 604 242 111
Letní 22, Jablonec n. N.-Kokonín

ZAVOLEJTE, P¤IJEëTE A P¤ESVùDâTE SE SAMI!!!

ZAKÁZKOVÉ KREJâOVSTVÍ HANAR
– dámské a pánské krejãovské sluÏby,
opravy a úpravy odûvÛ a také sluÏba

„Krejãovství pfiijede k Vám“
tel.: 724 174 830, www.hanar.cz

VYMùNÍM OBECNÍ BYT
v centru Jablonce nad Nisou (3+1, 100 m2) za

men‰í, nejlépe s moÏností odkupu do osobního
vlastnictví nebo druÏstevní s finanãním vyrovnáním.
MoÏná i mezimûstská v˘mûna (Liberec, Praha)

tel.: 607 232 607

Studio IvetaD., Podhorská 3, Jbc.
Nabízíme: Kosmetika, trvalá na fiasy

Permanentní make-up, tetování
Iveta – 602 172 122

Kadefinictví – dámské, pánské, dûtské
ProdluÏování vlasÛ, barevné pramínky

Mí‰a – 723 511 045
NOVù – MasáÏe – Milan – 776 783 440

Pedikúra – Markéta – 775 262 408

KOMPLETNÍ CELNÍ SLUÎBY
– v˘vozy, dovozy, Intrastat, certifikáty

JAKOB, s.r.o., Podhorská 48, Jablonec n. N.
tel.: 732 108 472, 739 040 022

e-mail: obchod@jakob.cz, www.jakob.cz

HORSKÁ CUKRÁRNA STUMPOVÁ
minizákusky 46 druhÛ + tradiãní a ital. zákusky,

dárkové ko‰e dle pfiání, ãokokytky a vtipné dárky od
pivrnce, svatební koláãky. V˘bûr sváteãních dortÛ
a vánoãního peãiva, jedlé foto dle va‰eho návrhu.

Otevfieno dennû vãetnû svátkÛ 
po–ne 8:00 – 17:30 hod. Akce na listopad

karamelov˘ vûtrník a tfii druhy chlebíãkÛ za 12,- Kã/ks
Objednávky: 604 285 583, Prodejna: 483 382 152
Námûstí T. G. Masaryka, SmrÏovka (vedle rest.)

HYPOTÉKY PRO KAÎDÉHO
– nejv˘hodnûj‰í hypotéãní úvûry pro financování

koupû, v˘stavby a rekonstrukce nemovitostí
aÏ do 100 % hodnoty nemovistosti
– peníze na cokoliv oproti zástavû

nemovitosti, refinancování hypoték a úvûrÛ
– nebankovní hypotéky v pfiípadû odmítnutí úvûru

u banky, ve‰keré sluÏby zdarma
Josef Verner, hypotéãní makléfi

tel.: 606 854 195, e-mail: josverner@seznam.cz

STUDIO SMILE
Vám nabízí speciální sluÏbu bilance tûlesné 

kompozice + poradenství: úpravy váhy, regenerace
tûla, fyzické kondice, dermatologické péãe.

BliÏ‰í informace na 
tel.: 723 099 983, 739 051 801

MARTIN PAÎOUT – V·E PRO INTERIÉR
Ïaluzie: na v‰echny typy oken

sítû proti hmyzu: rámové, rolovací
roletky: atraktivní vzhled

plovoucí podlahy: kompletní servis
obklady, dlaÏby: i celkové rekonstrukce

fiemeslné práce: sluÏba „hodinov˘ manÏel“
ãalounûní dvefií: koÏenkou u vás doma

shrnovací lamelové dvefie
tel.: 604 980 398, www.interierypazout.cz

VOLNÁ MÍSTA V JAZYKOV¯CH KURZECH
– v˘uka zamûfiena na komunikaci a praktick˘ jazyk,
profesionální a trpûliví lektofii, ovûfien˘ systém v˘uky.

JAZYKOVÉ KLUBY s rodil˘m mluvãím
– anglick˘ a ‰panûlsk˘

POâÍTAâE: Základy obsluhy PC po, st: 17,30–19,30
KURZ ÚâETNICTVÍ v sobotu 8–12

EDUCA – vzdûlávací centrum:
483 318 621, 602 505 288, www.educa-jbc.cz

STUDIO BERU·KA
Kojenecké plavání a cviãení od narození do 3 let

Aj pro dûti od 3 let. Pfied‰koliãka
4. 11. Pfiedná‰ka o posílení imunity

11. 11. Znaková fieã pro batolata
23. 11. Zápis na kojenecké plavání

Více info tel. 602 653 287, www.studioberuska.cz

SNAKESUB s. r. o.
Ochutnávky potápûní, dûtsk˘ klub, potápûní 

se Ïraloky ve volné vodû.
Kurz, servis, plnûní nonstop atd.

www.ochutnavkypotapeni.cz, www.snakesub.cz

GEODETICKÁ KANCELÁ¤
– Geometrické plány (stavby, pozemky, bfiemena)

– Vyznaãení, vytyãení obvodu pozemkÛ
– Zamûfiení inÏen˘rsk˘ch sítí

– Úãelové mapování (podklady pro projekty)
– Ostatní geodetická práce

Ing. Miroslav Îídek tel.: 483 713 699, 604 608 467
e-mail: zidek.geometr@atlas.cz,

www.geometr-reality.cz
Podhorská 44, Jablonec nad Nisou

STUDIO KRÁSY MARKÉTA
Novinka – formování postavy metodou

„liposukce bez sklapelu“
– v˘sledky znatelné po prvním o‰etfiení

– cena od 900,- Kã
Kosmetika: odstranûní chloupkÛ, Ïilek, pigment.

skrvrn, vrásek (IPL)
MasáÏe: ‰védská, láv. kameny, medová, ãokoládová

Kadefinictví, Pedikúra, Manikúra
Podhorská 34, JBC, Po-ât tel.: 483 314 958

Salón MaKaKo
stfiíhneme vlásky, melírek ãi barviãku 

gelové nehty nebo francii manikúru pro hebkou
pleÈ kosmetické o‰etfiení a hfiejivé masáÏe 

pro klidné spaní. Pfiijmeme dal‰í kadefinici
NádraÏní 8, hned vedle Soliteru

www.salonmakako.cz
tel.: 603 444 977 – nebo 488 488 477

digiTel – prodej, protiúãet, opravy mobilÛ
Update servis Sony Ericsson

Business partner Telefonica O2 pro firmy
Záruãní a pozáruãní servis mobilních telefonÛ

Dodavatel PC a digitální techniky
Navigace, GPS moduly, mapy do mobilÛ

Terminál SAZKA na prodejnû
Sbûrna a v˘dej FOTOLAB

Po‰tovní 9 / BILLA /
tel./fax: 483 313 212, www.mobilepoint.cz

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁ¤STVÍ
V˘roba nábytku, kuchyÀsk˘ch linek, vestavûn˘ch

skfiíní, stylov˘ch stolÛ, vnitfiních i venkovních
dvefií, schodÛ a jiné dle dohody.

tel.: 728 917 148, 722 167 140 Ladislav Soukup
e-mail: TruhlarSo@seznam.cz

www.truhlarsoukup.cz

TANEâNÍ KURZY – JARO 2010
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ spoleãenského tance
pro mládeÏ a dospûlé pfiijímáme neustále

na internetov˘ stránkách www.tanecnisvoboda.cz
Podrobné informace o kurzech

vám poskytneme i na telefonu: 603 512 887

Malífiské a natûraãské práce
– dekoraãní techniky, mramory, batiky – malba

bytÛ, firem, ‰kol, zdravot. zafiízení atd.
– R. First, 607 886 687, 483 714 042

e-mail: first.r@centrum.cz

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. DVE¤E V·ECH DRUHÒ

OD MNOHA V¯ROBCÒ. NOVù: profesionální
v˘fiez zárubní! GaráÏová vrata, okna.
Renovace star˘ch kazetov˘ch dvefií,

Akce ·ROTOVNÉ: 20-30 % sleva na kliku +
15 % sleva na montáÏ a dal‰í sleva na dvefie.

Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií zdarma!
Kompletní montáÏ.

tel.: 604 404 861, www.dverehybner.wz.cz

salón pro tvarování postavy, 
pfiístrojová péãe o tûlo i obliãej

KAVITACE – ultrazvuková neinvazivní liposukce
AKCE – k o‰etfiení LYMFODRENÁÎE ZDARMA

LIFTING OBLIâEJE – vyhlazení vrásek, 
omlazení a vypnutí povadlé pokoÏky

LYMFODRENÁÎE – presoterapie

KOSMETIKA 

SUCHÁ MEDICINÁLNÍ PEDIKÚRA 
– zavádûcí ceny!

Konzultace, poradenství, domácí péãe 
– info ve studiu

Tel. 777 685 550 
www.studiobodyform.cz

Mírové nám.17, pasáÏ Corso, Jablonec nad Nisou

NOVù!
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F r a n t i ‰ e k  U l r i c h
Generála Mrázka 12 

Jablonec nad Nisou, 466 01

Î A L U Z I E
* prodej * montáÏ * servis * záruka *
exteriérová a interiérová STÍNÍCÍ TECHNIKA

horizontální a vertikální Ïaluzie, rolety
ROLOKAZETY – hliníkové, bezpeãnostní

TùSNùNÍ – samolepící, ‰védské, frézované
MARK¯ZY, barvy BONDEX – lazury, laky, vosky

KOMPONENTY – k Ïaluziím a roletám
SÍTù proti hmyzu, PVC shrnovací dvefie

Doprava a cenové nabídky ZDARMA

Tel./fax: 483 711 711, mobil: 606 789 340
e-mail: info@zaluzie-jablonec.cz

www.zaluzie-jablonec.cz
Zednické práce, sádrokartonáfiské systémy

Prodej palivového dfieva

Dlažby – obklady – koupelny

w w w . i t a l b y t . c z

• Moderní sortiment – značkové zboží Imola, Cedir,
Faetano, DelConca, Goldart 

• Více než 20 typů koupelen k okamžitému odběru 
• Pestrý sortiment kuchyňských obkladů

a mrazuvzdorných dlažeb skladem 
• Rozsáhlé výprodeje skladového zboží všech druhů 
• Výrazné slevy – koupelny od 199,– Kč/m2

Italbyt v. o. s.
Na Vr‰ku 6, 466 01 Jablonec nad Nisou
velkoprodejna Albert u tramvaje JBC–LBC
tel./fax: 483 318 823
e-mail: italbyt@volny.cz

NABÍZÍ:
• podlahy laminátové PARADOR, BALTERIO, EGGER 
• dfievûné plovoucí, masivní a mozaikové
• parkety
• renovace dfievûn˘ch podlah 
• venkovní ro‰ty 
• schodi‰tû na míru 
• kuchynû na míru 

e-mail: jablonec@debabohemia.cz   •  www.debabohemia.cz
NÁVRHY ¤E·ENÍ A CENOVÉ NABÍDKY ZDARMA 

prodejna: 
BUDOVATELÒ 8

JABLONEC n. N.
PO–PÁ 9–17.30 hod. 

Telefon
604 809 258
605 527 210
483 714 135

Letní 22, Jablonec n. Nisou-Kokonín
✆ 483 313 977, mobil: 604 242 111

AUTOSERVIS MOKO·ÍN

• kompletní opravy
• pneuservis, geometrie
• diagnostika ¤J – 290 Kã
• rÛzné akce (oleje, autobaterie, v˘fuky)

www.autoservismokosin.cz

Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER 
> nové fie‰ení pro spalování tuku – 

zejména v okolí bfiicha 
> cviãení v krátkém ãase, 

bez potfieby namáhavé fyzické síly – 
staãí pouh˘ch 10 minut 

> sniÏuje cholesterol, zlep‰uje 
celkov˘ svalov˘ tonus a stabilitu
kloubÛ, stabilizuje tûlesnou hmotnost 

Po pfiedloÏení tohoto kupónu 20 minut 
navíc zdarma pfii zakoupení permanentky.
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Rehabilitace na Poliklinice I v Jablonci n. N. 
tel. 483 341 275

www.medsix.cz
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Nové rybáfiské 
potfieby v JBC

ul. SOKOLÍ 29

Vánoãní extra akce,
dárkové poukazy.

http://kaprjbc.sweb.cz
Tel./Fax: 483 312 093

Va‰e super letní a zimní dovolená zaãíná právû u nás

C E S T O V N Í  A G E N T U R A
MIRAZONE TRAVEL AGENCY

Soukenná 984/9, 466 01 Jablonec n. N.

Právû otvíráme – listopad 2009 

P¤IJëTE SI K NÁM VYBRAT LETECK¯ ZÁJEZD,
POBYT, LETENKU NEBO VSTUPENKU

NA KULTURNÍ âI SPORTOVNÍ P¤EDSTAVENÍ
PRVNÍCH 40 ZÁKAZNÍKÒ, KTE¤Í SI U NÁS

ZAKOUPÍ JAK¯KOLIV ZÁJEZD, OD NÁS OBDRÎÍ
DÁREK OD SWAROVSKÉHO V HODNOTù 500,– Kã

P¤I ZAKOUPENÍ KATALOGOVÉHO LETECKÉHO
ZÁJEZDU V CELKOVÉ CENù NAD 20.990,– Kã

OD NÁS OBDRÎÍTE DÁREK OD SWAROVSKÉHO
V HODNOTù 1.500,– Kã (AKCE PLATÍ DO 31. 1. 2010)

Tel.: 483 311 545–546 • Po–Pá 9–18 hod

ZÁJEZDY • POBYTY • LETENKY  
VSTUPENKY • PRÒVODCE

Chovatelské potfieby
PEJSEK A KOâIâKA  

Zveme Vás do novû otevfiené prodejny
chovatelsk˘ch potfieb

Krmiva nejen pro psy a koãky, premiové
a superpremiové granule, konzervy, 
buvolí pamlsky, vitamíny, kosmetika,
obojky, vodítka, klece a potfieby  pro 

drobné hlodavce, Ïivé krmení pro
teraristy. My‰ky, králíãci, morãátka,
kfieãci, ãinãilky z vlastního chovu.

Obleãky pro pejsky, pelí‰ky, odpoãívadla
pro koãiãky, koãkolity, koãiãí toalety,

pfiepravky aj.

Stfielecká 26, Jablonec nad Nisou 
pod stadionem Stfielnice)

kontakt: tel.: 728 143 131, 
moÏné také objednávky pfies telefon

Otevírací doba: 
Po–Pá 9–11 hod., 13–17 hod., So 9–11 hod.
Aby mûl Vá‰ mazlíãek, krásnû leskl˘ koÏí‰ek. Tel.: 483 312 550 • mobil: 608 312 550 • www.horakelektro.cz • info@horakelektro.cz

elektro z va‰í ulice

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

Letáky                          najdete ve Va‰ich schránkách. Akãní letáky jiÏ od 9. 11.

www.skylink.cz

• Prodejní místo
• Online aktivace programov˘ch

nabídek na kartû
• Odborná instalace
• Pfiíjem SAT TV na více míst

• Prodejní místo
• Online aktivace programov˘ch

nabídek na kartû
• Odborná instalace
• Pfiíjem SAT TV na více míst

Novoveská 63
466 01 Jablonec n. N.
Tel. 777 942 564

Komplexní i dílãí úklid bytov˘ch 
a firemních prostor

ÚdrÏba bazénÛ, zahrad a prostranství

Drobné opravy a doplÀky

Nové nadstandardní byty v Jablonci-KokonínûNové nadstandardní byty v Jablonci-Kokonínû

34 000 Kã/m2

Byty 3KK s lodÏií
garáÏe, spol. zahrada

prodej do OV 
od 03/2011

Tel. 602 632 444
e-mail: stavebnictvi@dtzliberec.cz

www.dtzliberec.cz/stavebni-cinnost/reality


