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Kdo zvedne první ruku k ráně, přiznává, že mu došly argumenty a ideje.

Listopad klepe na dveře
Pro mnohé je to zvláštní měsíc, ve kterém se

míchá podzimní poezie barev s historickým i po-
litickým děním minulých let. Pro mě je to měsíc
ponaučení a vzpomínek, který je spojen s udá-
lostmi 17. listopadu, což je státem uznávaný den
označovaný jako „Den boje za svobodu a demo-
kracii“.

Nejčastěji se mi v mysli nabízí srovnání roku
1939 a 1989, které jsem osobně pochopil až v po-
sledních letech. Společenské dění oněch let mělo
mnoho společného. Vždy v pozadí, a pak v popře-
dí, listopadových dní stáli mladí lidé a studenti,
kterým šlo o prosazení svobody a demokracie
v našem státě. Pokaždé se setkala státní moc, ať
už fašistická nebo komunistická, s odvážnými
a neozbrojenými lidmi, kteří chtěli prosadit ne-
násilnou cestou obecná pravidla slušnosti a ob-
čanského soužití. Oběma dnům předcházely dra-
matické události, které byly většinou symbolicky
spojeny s datem vzniku Československé republiky
nebo s odporem proti vstupu vojsk tehdejší Var-
šavské smlouvy na území našeho státu.

Dne 28. 10. 1939 proběhla mohutná demonstrace
proti fašismu, při které byl postřelen student Jan
Opletal. Jeho pohřeb byl tichou manifestací odporu
proti protektorátu a okupantům. Ti odpověděli tím,
že 17. 11. 1939 uzavřeli všechny české vysoké ško-
ly, pozatýkali a do vězení uvrhli mnoho lidí. 

O padesát let později probíhaly v průběhu roku
1989 organizované i spontánní akce proti totalitní
moci. Vše vyvrcholilo opět sedmnáctého listopa-
du, kdy paradoxně brutální zásah Veřejné bez-
pečnosti a Lidových milicí proti demonstrantům
nezpůsobil zašlapání občanských práv a svobod,
ale spustil demokratické procesy v celé naší spo-
lečnosti. Tím je řečeno, že se oba historické oka-
mžiky našich dějin přece jen odlišují. Zatímco listo-
pad 1939 byl krutě potlačen a prakticky poražen,
listopad 1989 znamenal zásadní obrat vývoje sou-
časného českého státu. Přinesl svobodu a demo-
kracii, která je, podobně jako ti, co ji vybojovali,
stále ještě mladá.

Petr Tulpa
starosta města
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■ Anketa
Tak jako obvykle jsme se i tentokrát
zeptali na názor několika ná-
hodných kolemjdoucích občanů:
„Domníváte se, že je zachování
historických staveb se zajímavou
minulostí důležité pro rozvoj
města? Co si myslíte o případ-
ném zbourání tzv. zámečku?“

J. K. (úřednice)
To je pro mě překvapení, že by se
měl zbourat, když se okolí zrovna
nedávno hezky upravilo. Čekala
bych, že se bude nějakým způso-
bem pokračovat. Kdybych na to
měla, asi bych zámeček zrekon-
struovala a udělala z něj stylovou
restauraci. Myslím, že by prospe-
rovala, je to na dobrém místě.
A kromě toho je dneska o všechno
neobvyklé zájem. Opravené his-
torické stavby jsou vždycky mag-
netem pro návštěvníky. Hlavně,
aby se tady neobjevilo něco, co
sem vůbec nepatří.

P. V. (Janov nad Nisou)
Péče o historické stavby je vizitkou
každého města i obce. Ale moc
tady toho nemáte, takže péče je
jistě důležitá. Jsem přespolní a zá-
meček mi nic neříká. Nikdy jsem
o nějakém zámečku v Jablonci
neslyšel. Nemohu se proto k pro-
blému vyjádřit. Když se ale tak na
tu budovu dívám, přijde mi, že je
v dost zbědovaném stavu. Myslíte
si, že se s tím dá ještě něco dělat?

Jiří (student)
Pokud ten zámeček vlastní pro-
sperující firma, divím se, že si
v opraveném objektu nezřídí svo-
je sídlo a třeba vzorkovnu, měli
by přece něco unikátního. Jestli
majitel nemá pro historickou bu-
dovu využití, pak by ji měl prodat
někomu, kdo o ni stojí. Myslím si,
že město by se mělo postarat
o záchranu. Zajímavé stavby jsou
pro rozvoj důležité, jsou jistou
pojistkou budoucnosti.

J. S. (důchodce)
Jestli se má Jablonec stát městem
cestovního ruchu, jak jsem o tom
před časem někde četl, pak je po-
třeba zachránit, co se ještě zachrá-
nit dá. Můžeme se učit z chyb
a omylů předchozí doby. Někdy
ale mám dojem, že současnost je
ke všemu ještě bezohlednější než
minulost.

K takovým patří například budova celnice u hlavního
nádraží, hotel Praha nebo i bývalé sídlo jablonecké Ise-
riny Preciosy, obecně známé jako „zámeček“. Tento
objekt v Tržní ulici nechali na začátku minulého sto-
letí zbudovat jablonečtí členové společnosti Šlarafie
(Schlaraffia), která vznikla již v roce 1859 v Praze. Zá-
kladními hodnotami, jež tato pánská organizace vyzná-
vala, byly přátelství, umění a humor. Sdružovaly se v ní
osvícené a společensky vážené osoby, které se spo-
lečně zasazovaly o realizaci všeobecně prospěšných
projektů a také je finančně podporovaly. Členy jablo-
necké Šlarafie, která nesla spolkový název Iserina Pre-
ciosa, byli například starosta K. R. Fischer, ředitel
městského úřadu K. Utischill, ředitel městského divadla
J. Weninger, malíř D. Brosick, architekt A. Thamerus,
spisovatelé A. Wildner a H. Schwan, herec K. Felmar, za-
kladatel lázeňského sanatoria v Pasekách G. Glettler, vý-
znační podnikatelé R. Haasis, H. Hoffmann, J. Schind-
ler, F. Dub, H. Löbl a mnoho dalších. Všichni tito lidé
přispěli k rozvoji města a dosáhli významných úspě-
chů v různých oblastech lidského konání. Byli podpo-
rovateli mnoha projektů a bez jejich přičinění by Jab-
lonec nebyl tím, čím se stal.

Ačkoliv Šlarafie měla, a většinou dále má, svá sídla ve
velkých městech po celém světě (Praha, Brno, Vídeň, Bu-
dapešť, Berlín, Curych, Amsterodam, Antverpy, Londýn,
New York, San Francisco, Filadelfie, Auckland atd.), jed-
notlivé místní organizace si zpravidla pronajímaly a upra-
vovaly ke své činnosti prostory v běžných budovách.
Není známo, že by byl někde vystavěn samostatně sto-
jící objekt v podobě romantického hradu. Jedná se tak
o celosvětový unikát, který byl vybudován díky tomu, že
v období kolem roku 1910, kdy „zámeček“ vznikl, byl
Jablonec mimořádně bohatým a vzkvétajícím městem. 

Je třeba zdůraznit, že sídlo jablonecké Iseriny Pre-
ciosy přežilo nejen období nacismu, s jehož nástupem
byla Šlarafie jako svobodomyslná společnost zakázána
a někteří její členové perzekvováni, ale i období ko-
munismu. V té době u nás sice nebyla obnovena, fun-
govala ale v celém okolním světě.

Také budova celnice, historizující budova z roku 1898,
je významnou památkou městských dějin – byla sou-

částí velkého hospodářského rozmachu Jablonce a pro-
šly jí stovky tun bižuterního a dalšího zboží, které pu-
tovalo do celého světa. 

Jinou budovou, o jejíž osud se obyvatelé Jablonce
živě zajímají, je bývalý hotel Praha, jehož původní ná-
zev zněl Geling. Ve velkém hotelovém sále se psaly
kulturní dějiny města – před stavbou městského diva-
dla tu hrály divadelní společnosti, proběhlo zde jedno
z prvních promítání biografu v Jablonci, konaly se
zde koncerty i sportovní klání, v poválečném období
zde bylo důležité společenské a zábavné centrum ob-
líbené v širokém okolí. Objekt, který je zapsán ve stát-
ním seznamu kulturních památek je již od roku 1990
v soukromém držení. Od družstva Tourgent ho před
krátkou dobou zakoupil nový vlastník.

Mezi stále opomíjené patří i technické památky.
Vzhledem k tomu, že naše město vděčí za svůj stavební
rozkvět především úspěšnému průmyslovému rozvoji,
neměli bychom na jejich ochranu zapomínat. Přes-
tože Jablonec při své prezentaci stále používá označení
„město skla a bižuterie“, technických památek doklá-
dajících rozvoj tohoto svébytného odvětví máme mini-
mum. Řadí se sem jen kompoziční huť v Lovecké ulici.
Technickou památkou jiného druhu pak je hráz jab-
lonecké přehrady. 

Stav, v jakém se nachází areál kdysi věhlasného
jabloneckého pivovaru, nevěští pro tuto technickou
stavební památku nic dobrého. Nenávratně již např.
zmizela zajímavá stavba tzv. Schicketanzovy sklárny,
která se nacházela v dnešním areálu TRW. Přitom
však nejen v zahraničí, ale i u nás existuje dost pří-
kladů, jak se dají podobné objekty vhodně využít. 

Situace kolem jabloneckého „zámečku“ je dokla-
dem toho, že se obec při ochraně stavebních památek,
jež jsou důležitým dokladem historie města, nemůže
spolehnout jen na systém státní památkové péče.
Musí hledat další cesty, jak zabránit, aby z Jablonce
zmizely stavby, které spoluutvářejí jeho typickou at-
mosféru a přispívají k tomu, že se v něm dobře cítí jak
jeho obyvatelé, tak i návštěvníci.

(red)

Ohrožené památky 
Také v letošním září měla jablonecká veřejnost možnost prohlédnout si v rámci
Dnů evropského dědictví významné stavební památky našeho města. Tyto dny
by ale neměly být jen dobou, kdy si prohlížíme budovy, které se podařilo
uchovat pro budoucí generace v dobrém stavu, ale také dobou, kdy se
zamýšlíme nad tím, jak zachránit některé ohrožené stavby, které jsou důležitou
součástí dějin našeho města. 

foto Jiří Jiroutek

foto Jiří Jiroutek
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Zbourat či zachovat?
Z dobových pramenů je jasně patrné, že „zá-

meček“ byl v minulosti vždy respektován všemi
veřejnoprávními orgány a měl i značnou popu-
laritu mezi širokou veřejností. O tom svědčí mimo
jiné i to, že od roku 1910, kdy byl vystavěn, je
uváděn ve všech dobových jabloneckých prů-
vodcích. 

Objekt je trvale vnímán jako součást zástavby
městské části kolem autobusového nádraží. Po
rozsáhlých demolicích zástavby v ulici 5. května
vyniká jeho pozoruhodná architektura a poutá na
sebe zaslouženou pozornost obyvatel i návštěv-
níků města. V okolních západoevropských stá-
tech má současné obnovené hnutí Schlaraffia
své pokračovatele a příznivce, a proto je v jejich
pozornosti i připomínka bývalého jabloneckého
spolku a jeho sídla. Úzká provázanost „zámeč-
ku“ s historií Jablonce jasně mluví pro to, aby
byl zachován, opraven a vhodným způsobem
využíván. 

Petr Kurtin 
pracovník památkové péče

Uchování stavebních památek je v zájmu
všech obyvatel města, nejde tu o nějaký parti-
kulární zájem milovníků jablonecké historie
a architektury. Pokud se chceme jako město něčím
prezentovat, většinou se „sáhne“ po historic-
kých památkách. Je proto v zájmu všech oby-
vatel, aby takovéto stavby zůstaly zachovány.
I když se bude do památek investovat, i když se
podpoří majitelé, kteří objekty řádně obnovují,
bude to stále méně nákladné, než vytvářet nové
atraktivity, které by měly zvýšit zájem návštěv-
níků o naše město.

Je jistě chybou, že „zámeček“ není součástí
městské památkové zóny. Stavba má přitom

velký místní kulturněhistorický význam a právě
obec by měla mít zájem na zachování tako-
výchto objektů. Na druhou stranu je třeba říci,
že vývoj města nelze regulovat jen zákazy a na-
řízeními. Že sami majitelé, zejména pokud jsou
to úspěšní podnikatelé, by měli mít úctu k to-
mu, co vytvořili jejich předchůdci a snahu za-
psat se něčím trvalým do historie města, kde ži-
jí. To je zajisté v dnešní době hodně idealistické
vyjádření.

Při pragmatickém pohledu se chce říci, že
„zámeček“ je přímo ideální stavba pro sektor
služeb. Není stavěn jako obytný dům, je možné
sem umístit restauraci, hudební klub, sídlo pros-
perující firmy nebo kanceláře či ordinace. Objekt
je snadno dostupný, v blízkosti se nachází pro-
storné parkoviště, a přitom je zde dostatek klidu –
budova navazuje na nově vybudované korzo
při revitalizované řece Nise. 

Při vhodné obnově a prezentaci se může stát
„zámeček“ zajímavým a jedinečným turistic-
kým cílem, a to z celosvětového hlediska, neboť
se jedná o unikátní objekt svého druhu. Šlarafie
má dnes na tři stovky sídel organizací po celém
světě a její členové cestují v posledních letech
do Čech, kde byla jejich organizace založena.
Tajemná atmosféra s přídechem středověku,
které Šlarafii obklopují, jsou v dnešní době, kdy
se oživuje zájem o legendy a fantastické příbě-
hy, tím, co lze využít nejen kulturně, ale také
podnikatelsky.

Jan Strnad 
člen komise pro regeneraci MPZ

Nemovitost zvaná „zámeček“ je včetně po-
zemků v současné době v soukromém vlastnic-
tví a je součástí stávajícího výrobního areálu
v tomto místě. S majiteli bylo ze strany města
vedeno jednání o jejich investičních záměrech

v dané lokalitě, včetně rozvoje firmy souvisejí-
cí s výstavbou nových objektů a demolicemi.
Z jednání vyplynulo, že investor nepočítá s re-
konstrukcí objektu „zámečku“.

Otakar Kypta 
místostarosta

Slovo majitele, aneb co je
nebo není vizitkou města

V diskuzi o „zámečku“ bychom jako současní
majitelé chtěli uvést pár skutečností, které si
nejspíš veřejnost a autoři některých článků ne-
uvědomují. Zmíněná stavba desítky let chátrá
a posledních cca 15 let byla bez jakékoliv péče
ponechána svému osudu. Objevovaly se záměry
využít ji pro sektor služeb, ale vzletná slova ne-
byla nikdy převedena do reálného projektu pod-
loženého financemi! 

Nedávno jsme od předchozích vlastníků ob-
jekt koupili s tím, že se jedná o ruinu, na jejímž
místě máme záměr vybudovat novou stavbu.
Obchodně-výrobní areál nemusí nutně vypadat
jako plechová hala někde za městem. Příkla-
dem jsou dvě sousední budovy, které jsme zre-
konstruovali a o nichž málokdo ví, že obsahují
i výrobní prostory. „Zámeček“ bohužel není ve
stavu, aby se jako stavba dal rozumně využít
nebo zrekonstruovat. 

Přestože „slovní záchranáři“ by tuto variantu
uvítali, ti, co mají osobní zkušenost s přestav-
bou zchátralého objektu, rozumí tomu, že ně-
kdy je lépe vybudovat stavbu novou, vyhovující
funkčně i vzhledově. V tomto duchu se také od-
víjí rozsáhlá jednání s městem o podobě nové
stavby, aby na rozdíl od zchátralé ruiny byla
dobrou vizitkou města a splňovala jeho urba-
nistické požadavky. 

majitelé

■ Komentáře a názory

Ještě k městskému
parku

Reaguji na komentáře pana Vos-
třáka a Pletichy v říjnovém měsíč-
níku, které se týkají Tyršova parku,
respektive jezírka v něm. Jako dílo-
vedoucí Pozemních staveb jsem se
přímo zúčastnil výstavby panelo-
vých domů v Sadové ulici podél
parku a rovněž domů, kulturního
střediska a prodejny potravin v ulici
U Balvanu. Není pravdivé tvrzení,
že touto výstavbou se porušily pod-
zemní prameny a jezírko v parku
vyschlo. Výstavbě předcházely demo-
lice a jak v Sadové, tak v prostoru
sídliště Pasířská byly podsklepené
domy, které jsme nevytěžovali do
základů. Rovněž původní internát
stojící na rohu ulic Sadové a U Bal-
vanu má hlubší základy než pane-
lové domy. Nikde jsme nemuseli pro-
vádět drenáže zachycující spodní
vodu, protože tam prostě nebyla. Ve
střední části Sadové ulice byla těsně
pod povrchem skála, ve které jsme
prostor pro základy paneláku mu-
seli vystřílet. Ještě jsme si tehdy ří-
kali, přijdeme-li na pramen, svedeme
ho do parku, ale nikde nic – skála,
sucho, při výkopech oblaka prachu.
Domnívám se, že jezírko bylo pů-
vodně napájeno z Nisy a v dnešní
době by neměl být problém opět vodu
z Nisy do parku dostat. 

Ještě jednu poznámku na závěr:
Ing. Pleticha píše o „pěkném starém

plotu“ okolo parku, který byl nahra-
zen novým. Původní byl sice krásný
litinový, ale na hranici životnosti,
těžce poškozený korozí. 

Petr Liška

Téma: zámeček
Na jaře letošního roku se členové

Spolku přátel města Jablonce nad
Nisou, sekce pro umění a kulturní
historii, obrátili na vedení města
s výzvou, aby se zasadilo o záchranu
významné historické památky, sídla
jablonecké Šlarafie zvaného „záme-
ček“. Z dopisu vybíráme: 

Na veřejnost pronikla zpráva, že
vážně hrozí likvidace cenné jablo-

necké stavební památky, bývalého
sídla jablonecké organizace Šlara-
fie – Iseriny Preciosy, obecně zná-
mé jako „zámeček“ (Tržní ulice 6
a 8). Zmíněná informace vyvolala
mezi širokou kulturní veřejností
našeho města velmi vážné znepo-
kojení a výzvy řady jednotlivců se
nám staly impulsem k napsání to-
hoto dopisu. (…)

Je třeba zdůraznit, že „zámeček“
je důležitou památkou jablonecké
historie a zajímavou romantizující
stavbou typickou pro dobu, v níž
byla postavena. Od doby, kdy byla
stržena cenná funkcionalistická
budova hotelu Merkur, nebyla v Jab-
lonci zbořena stavba, která by měla
pro kulturní a společenskou histo-

rii obce takový význam jako zmí-
něný „zámeček“. Jeho likvidací
bychom se přístupem ke kulturní-
mu dědictví obce vrátili zpět do
nedávné minulosti a napodobili
období totalitních praktik, které
přivodily našemu městu nenahra-
ditelné ztráty v podobě likvidace
význačných budov i celých urba-
nistických celků. (…)    

Objekt bohužel není státem chrá-
něnou kulturní památkou. Tento
stav je odrazem nedocenění histo-
rizující architektury památkovou
péčí v nedávné minulosti, který se
v posledních letech jen pozvolna
mění. Také je třeba říci, že výběr
objektů pro památkovou ochranu
se v našem městě prováděl v mi-
nulosti mnohdy pod časovým tla-
kem a bez hlubší znalosti historie,
významu a původního stavu jed-
notlivých budov. (…)

Z urbanistického hlediska je
„zámeček“ jedním z mála objektů,
který by se mohl stát stavební „atrak-
cí“ v území, do kterého se v posled-
ních letech výrazným způsobem
investuje a kam směřují projekty
slibující oživení širšího centra.
Pokud by bylo možné v prostoru,
kde se plánovalo obchodní korzo
(projekt Velký bulvár) a nově i od-
počinkové korzo podél toku Nisy
postavit místo „zámečku“ výrobnu,
znamenalo by to výsměch jakéko-
liv urbanistické koncepci. (…)

■ Nad dopisy čtenářů



(4)

jablonecký měsíčník / listopad 2007 představujeme zastupitele města

Ještě stále jste poměrně nová tvář jablone-
ckého zastupitelstva – kdybyste se měl cha-
rakterizovat, jak byste sám sebe popsal?

Pokud jde o vnější popis, snad poslouží přilo-
žené fotografie. Mám rád svou rodinu, přírodu,
léto i zimu, vodu a hory, práci, když se daří, li-
di, kteří vědí, co chtějí. Nevěřím v kontinuitu
společenských procesů, nemám rád časné vstá-
vání, ucpané silnice, hulváty a netolerantnost
a lidi, co nedrží slovo. Pokud se ptáte na mé ko-
níčky, pak je to sport, jazyky, cestování, gastro-
nomie, zahrada. Už dlouho se mi nedaří věnovat
se aspoň části svých zálib systematicky.

Jablonečané vás spíše znají jako podnika-
tele provozujícího v rámci podnikatelského
týmu známou Prezidentskou chatu a neméně
známý hotel Ještěd. Co vás na vaší práci ba-
ví? Myslíte si, že předpoklad stát se úspěšným
podnikatelem je právě v tom, že člověk dělá
nejen to, co umí, ale co jej i baví? Nebo by se
striktně měly rozdělovat zájmy a zaměstnání?

To by mě zajímalo, co by vám odpověděl tře-
ba zedník, kdybyste se ho zeptala, jestli ho baví
stavět zdi. Mě baví, když jsou naše restaurace
plné spokojených lidí, když je v pracovních tý-
mech pozitivní atmosféra, když se zúročují vý-
sledky dlouhých příprav. Nebaví mě to všechno
dávat dohromady, protože to je hrozná dřina,
která někdy dává psychicky dost zabrat. Ale
jedno bez druhého samozřejmě nejde. Úspěšný
podnikatel musí dělat většinou věcí, co ho ne-
baví. Odměnou jsou pak krátké chvíle, o nichž
jsem už mluvil (no, a samozřejmě sem tam ně-
jaká ta koruna). Pokud jde o zájmy a zaměstná-
ní – musím říct, že práce někdy člověka dost
vyčerpá a pak je potřeba vypnout a dobít baterky
dříve, než ztratíte psychickou odolnost. A v ta-
kové chvíli musíte mít něco jiného – rodinu,
přátelé, koníčky…

Hotel Ještěd slaví výročí, usiluje o členství
mezi památkami UNESCO a je bezesporu
výraznou dominantou jak města, tak i celé-
ho kraje. Je něco, co vás vždy překvapí nebo
co jste si obzvláště v této slavné stavbě archi-
tekta Hubáčka oblíbil? 

Ještěd je prostě fenomén a není to jen stavba,
ale i sepětí budovy s přírodou. Dokáže mě vždy
překvapit, tak jako vás vždy dokáží překvapit
hory nebo řeka, jsme-li ochotni je vnímat. Celé
to zesiluje kontakt s lidmi, kteří se pohybují ko-

lem. Já jsem se na Ještědu, kromě řady popu-
lárních osob, setkal prakticky se všemi nejvyš-
šími státními představiteli včetně současného
pana prezidenta. Můj vstup do politiky ovlivnilo
možná i poznání, že to nejsou žádní superma-
ni, ale lidé jako my všichni. 

Jste Jablonečan, bydlíte v Jablonci, ale pra-
cujete v Liberci, ještě ke všemu v symbolu
města. Vnímáte někdy dlouhou a často pro-
píranou jablonecko-libereckou rivalitu?

Popravdě ji nevnímám ani v souvislosti s Ješ-
tědem, ani jinak. Ty naše kopce se dají objet za
půl dne na kole, natož pak v autě. Až dojde
k propojení obou měst rychlostní komunikací,
bude z Jablonce do Liberce blíže, než z jednoho
konce Liberce na druhý. Liberec je dynamicky
se rozvíjející industriální, obchodní a kulturní
centrum kraje. Jablonec je vůči němu spíše kli-
dová zóna. Město v zeleni, vstupní brána do hor.
Kde chcete raději žít? Anebo spíš – kde chcete
žít, když je vám 20, 30, 40, 50 let? Mně se do to-
hoto koutku světa podobné rivality nevejdou.
Jedině snad dvakrát za rok na 90 minut při fot-
balovém derby nebo při televizní soutěži.

Jestliže jste pracovně aktivní v Liberci a na
Bedřichově, máte čas vnímat dění v Jablon-
ci? A sledujete spíše to kulturní či sportovní?

Na poměrně dlouhou dobu jsem byl skutečně
stoprocentně fyzicky vytížen na našich provozov-
nách. Dnes mohu díky elektronickému přenosu
informací pracovat na rozvoji naší společnosti
prakticky kdekoli. Od určitého stupně vývoje
firmy se vnímání politických, společenských a kul-
turních vlivů stalo nezbytnou součástí mé prá-
ce. Bez toho by nám hrozilo odcizení se pro-
středí, v němž žijeme, a to by nebylo dobré ani
pro osobní, ani pro profesní život.

Teď zkusím jednu nepotvrzenou informaci
– jak jsem se doslechla, věnoval jste se vod-
ním sportům, podle mých tamtamů kon-
krétně pádlování. Můžete mi poradit recept
na úspěšné proplouvání životem – osobním,
podnikatelským i tím politickým?

Téměř patnáct let jsem se aktivně věnoval ni-
koli pádlování, ale rychlostní kanoistice. Pokud
jde o recept na osobní život – zahoďte lesklé ča-
sopisy, vypněte televizi, vyčistěte si hlavu na
horách, v lese nebo u vody s někým, s kým vám
je dobře. A na ten podnikatelsko-politický – dě-

lejte věci podle svého svědomí a nečekejte na
vděk a rychlý prachy. A už od doby krále Mi-
roslava platí: před nikým se neponižuj a na ni-
koho se nepovyšuj! 

Udivilo mne, že má tento ostrý politik a podni-
katel v oblibě i pohádky. Ale zřejmě se opravdu
tímto královským heslem řídí. To jsem si uvě-
domila i nad fotografiemi, které nám zastupitel
dodal z vlastního archivu. Krom rodinných do-
volených, setkání s osobnostmi politického
a kulturního života nebo záběry ze slézání str-
mých hor či zdolávání divoké vody, jsem tam
našla i několik snímků dokumentujících soutěž ve
vynášení padesátilitrového sudu piva na vrchol
Ještědu. Petr Beitl vynesl v této soutěži organi-
zované Jizersko-ještědským horským spolkem
svůj sud jako třetí v pořadí za jednu hodinu
a sedm minut. Určitě dobrý trénink pro případ,
že by vypadlo zásobování hotelu.

(fr)

Petr Beitl 
Dnes už jsem ve stadiu raného realismu

■ Petr Beitl  
„Narodil jsem se v Jablonci, od roku 1989
jsem ženatý a mám tři děti (deset, patnáct
a sedmnáct let). Skutečně aktivně se komu-
nální politice věnuji vlastně od nominace na
kandidátku ODS pro volby 2006. Do té politiky
jsem ani tak nevstoupil, spíše jsem byl vědomě
vtažen vírem událostí, které se kolem mě děly.
Po těch pár letech jsem se přesunul z pozice
politické totální naivity, pocházející především
z našich médií, někam do raného realismu,“
říká o sobě předseda místního sdružení ODS
v Jablonci nad Nisou, člen jabloneckého
městského zastupitelstva a podnikatel Petr Beitl. 
Rozhovoru s tímto mužem jsem se vzhledem
k jeho ostrým kritikám současného vedení
radnice v tisku trochu obávala. Nakonec se
však ukázalo, že povídání s Petrem Beitlem
patřilo k těm z rodu příjemných, úsměvných
a zajímavých. foto Jiří Jiroutek

foto Jiří Jiroutek

foto archiv
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■ Naši jubilanti
96 let
Rulcová Olga 

93 let
Cermanová Alžběta, Meistřík Emil
a Urbanová Anna

90 let
Čiháková Františka

85 let
Březina J., Horáková V., Mlejnková B.,
Pařízková A., Rosenbergová M.,
Skřivánková V., Zajacová M.
a Zavoralová I.

80 let
Cicvárková H., Doktorová A.,
Drmlová S., Fridrichová V.,
Havlíková V., Horáčková E., Keller J.,
Kolářová H., Novotná E., Pohořelá S.,
Rezlerová H., Schovancová L.,
Söllnerová A., Šolínová J. a Vlčková V.

75 let
Farská Z., Fialová M., Jirků S.,
Lásková L., Marková M., 
Prýmková E., Sasková B., 
Sedláková M., Sládková M., 
Splítek J., Stojánková S., 
Strnadová A., Šikola M., Tomeš O.
a Votrubcová J.

70 let
Baumannová D., Čarný V.,
Finkousová B., Fischerová H.,
Grossmannová M., Charvátová E.,
Jakšová B., Janov J., Kohoutková S.,
Kubcová L., Marek Bohumil,
Marek Břetislav, Navrátilová V.,
Němečková E., Pytlíková D., Ron K.,
Roubal J., Sajbtová V., Srbová N.,
Staňková B., Stracke K., Šimek S.,
Škoda E., Štěpánková L., Vargová J.
a Weisová J.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody. 

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

Výročí sňatku
V září oslavili diamantovou svatbu
manželé Jindřiška a Václav Zdobinští
a v říjnu zlatou svatbu manželé
Jaroslava a Miroslav Feixovi. 
Blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví a hodně
vzájemné úcty a tolerance.

■ Vítání dětí
Sobota 13. října
Elena Holická, Veronika Blažková,
Daniel Paszternák, Petr Spáčil,
Alice Záveská, Lukáš Panoš,
Josef Piteľ, Marek Strnad,
Eliška Pekárková, Lukáš Vitmajer,
Jakub Kraus, Matěj Prchal,
Nela Bitmanová, Kateřina Ryšavá,
František Kříž, Jiří Gerš,
Kateřina Stránská, Kateřina Zhorelová,
Michal Zajíček, Hana Barboríková,
Hana Ackermannová, Lucie Nová,
Petra Košťáková, Bára Pavlinská,
Eliška Karbanová, Marek Bílý,
Jakub Klámrt, Matyáš Kotek,
Tamara Baumanová, Filip Kouble
a Alice Černíková.

Múza 2008
DDM Vikýř s oddělením školství
a kultury MěÚ Jablonec vyhlašují
pro žáky a studenty 12. ročník
literární soutěže Múza 2008.
Téma ročníku zní: „Babi, dědo,
vypravuj – vzpomínky na
Jablonec“. Uzávěrka pro 
přijímání textů je 14. 12. 2007. 
Můžete je zasílat na
hronova@mestojablonec.cz nebo
sborovna@ddmvikyr.cz. 
Více na www.ddmvikyr.cz nebo
na tel. 483 357 277 – K. Hronová.

Nová kniha 
o divadle
Městské divadlo Jablonec nad
Nisou – tak se jmenuje nová pub-
likace vydaná ke 100. výročí otev-
ření divadla. Kniha mapuje histo-
rii divadla, zvláště pak poslední
desetiletí po znovuotevření v roce
1998. Sto stran knihy čtvercového
formátu obsahuje přes dvě stovky
fotografií a dokumentuje široký
záběr aktivit divadla bez stálého
souboru. Koupit ji můžete v měst-
ských infocentrech v Jablonci nad
Nisou a Tanvaldě za velmi přija-
telnou cenu 200 Kč.

Tvoříme duší
Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje připravuje
ve spolupráci se Sdružením
Artefaktum prezentační výstavu
regionálního projektu „Tvoříme
duší“, nad níž převzala záštitu
senátorka Soňa Paukrtová. Akce,
která se uskuteční 1. 12. ve Spol-
kovém domě bude provázena
kulturním programem. Ten bude
pokračovat i v evangelickém
kostele na nám. Dr. Farského.
Uzávěrka prací je 20. 11., přihlášky
osobně (CZP ve Spolkovém
domě, D. Šormová) nebo 

na tel. 483 356 218, popř.
na czpjbc@volny.cz. 

Skauti pro Afriku
Poté, co jsme před časem v měsíč-
níku zveřejnili výzvu ke sbírání
poštovních známek, prostřednic-
tvím jejichž prodeje lze pomoci
chudým lidem v Africe, pustili se
do sběru také členové jablonec-
kých Oldskautů. Staří skauti, je-
jichž věkový průměr je sedmdesát
roků, odevzdali již několik tisíc
známek. A to již před časem při-
spěli finančním obnosem na stavbu
africké školy. Skautské hnutí letos
slaví 100. výročí vzniku a Old-
skauti tak plní jeden z bodů svého
zákona – „Pomáhej!“.

Do kina bez fronty
Víte o tom, že si vstupenky do
kina Radnice můžete bez čekání
ve frontě zakoupit až s měsíčním
předstihem také v recepci Euro-
centra? Ve všední dny máte tuto
možnost od 8 do 20 hodin, rezer-
vace na tel. 483 704 400, e-mail:
pokladna@eurocentrumjablonec.cz. 
Vstupenky se samozřejmě
prodávají nadále i v pokladně
kina Radnice, a to denně od 17
do 20 hodin. Rezervace
na tel. 483 311 446.

Linka č. 19 zrušena
Z důvodu minimální frekvence
cestujících na lince MHD č. 19
(Kamenná–Na Dolině–Lesní stez-
ka–Raisova–Kamenná) bude
dnem 26. října ukončen zkušební
provoz. Od pondělí 29. října 2007
již linka č. 19 nebude provozována.
Desátá sezona provozu cyklobusů
byla ukončena 30. září. Celkem
bylo přepraveno 6317 cestujících,
z toho 379 cestujících využilo
prázdninové spojení mezi

Jabloncem a Hamrem na Jezeře.
Další sezona bude zahájena
26. dubna 2008.

Duro Nux
Jablonecký renesanční soubor
Ambrosie se 29. září ve starokato-
lickém kostele přejmenoval na
Duro Nux. Novému jménu požeh-
nal kníže Václav, farář Karel
Koláček, Pavel Žur a smyčcové
duo Jak Amadeus z Polska. Hudbu
gotiky, renesance a world music
hrají Hana Granichová, Jakub
Nitsche, David Kohout, uměleckou
vedoucí je Bohumila Nitschová.

Nadace Euronisa 
chystá na sobotu 24. 11. ve 14 hodin
benefiční aukci uměleckých před-
mětů, která proběhne v prosto-
rách Multimediálního sálu
Krajského úřadu v Liberci.
Výtěžek bude určen na podporu
neziskových organizací v našem
regionu. Umělecké předměty si mů-
žete prohlédnout od 19. do 23. 11.
v prostorách liberecké pobočky
ČSOB na třídě 1. máje. 

Připomenutí 17. listopadu 
Setkání při příležitosti oslav státního svátku – Dne boje za svobodu
a demokracii – se uskuteční v sobotu 17. listopadu od 14 hodin u pomníku
Bojovníků za svobodu vlasti a Obětem bezpráví v ulici Generála Mrázka.
Přítomni budou představitelé města, zástupci Českého svazu bojovníků
za svobodu, Konfederace politických vězňů a další hosté.

Úspěch 
X-Dance
Taneční škola X-Dance se ve
dnech 3.–7. října zúčastnila
mistrovství světa, které se
konalo v německých Brémách. 
Dětská formace „Little People“
dosáhla obrovského úspěchu,
když obsadila 3. místo a získala
tak titul 2. vicemistrů světa. 
Medaile je o to cennější, že je
jediná, kterou Česká republika
na tomto mistrovství získala. 

Vánoce na Petříně

Stejně jako v předešlých letech,
uskuteční se také o letošních
Vánocích v restauraci Petřín
sváteční odpoledne pro starší
osamělé spoluobčany. Tentokrát
se bude konat v neděli 23. prosince
od 17 hodin. Zájemci se musí
nahlásit do pátku 23. listopadu
na tel. 483 357 292 u H. Roudné.
Počet míst je omezen. Účastníci
předem obdrží dopis s informacemi
a rozpisem autobusů.

foto Josef Drbohlav
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V Jehlářské ulici budou
pokáceny duby

Na přelomu října a listopadu budou vykáceny tři
duby červené (Quercus rubra) v Jehlářské ulici v pros-
toru mezi Komerční bankou a Městským divadlem. 

Vzhledem k jejich dlouhodobě špatnému zdravot-
nímu stavu bylo na jaře letošního roku zadáno zpra-
cování znaleckého posudku odbornou firmou. Jeho
zpracovatelem byla firma Safe Trees, s. r. o. se sídlem
v Rosicích u Brna. Posudek byl vyhotoven za účelem
zhodnocení provozní bezpečnosti stromů pomocí ta-
hových zkoušek. Tento typ zkoušek provádí v ČR pouze
jmenovaná firma.

Jedná se o metodu přístrojového hodnocení stability
stromů za pomoci simulované zátěže. Hodnotí se odol-

nost stromu proti zlomu, vývratu a ukroucení. Ta se
vyjadřuje v procentech, přičemž minimální požado-
vanou hodnotou pro stabilního jedince je 150 % v kaž-
dém parametru. Je-li zjištěna hodnota nižší, je strom
považován za nestabilní a situaci je nutné řešit buď
stabilizačním zásahem, nebo vykácením.

Shora uvedené dřeviny rostou ve zhoršených sta-
novištních podmínkách, v prostoru s vysokou frek-
vencí provozu chodců i aut včetně parkování. Koruny
stromů jsou tvořeny výhradně sekundárními výhony
vzniklými následkem nevhodného tvarování před
cca 40 – 50 lety. Na kmenech stromů vyrůstají dřevo-
kazné houby, které výrazně snižují jejich odolnost,
patrná jsou rozsáhlá poškození zvláště na bázi kmenů.

Tahové zkoušky byly provedeny u dvou ze tří uve-
dených dubů. Poslední z nich již na základě vizuální-
ho hodnocení nesplňuje požadavky provozní bezpeč-

nosti. Měření prokázalo, že stromy nedosahují poža-
dovaných 150 % v odolnosti proti vyvrácení, a proto
je zpracovatel posudku navrhl odstranit a realizovat
náhradní výsadbu.

Bohužel se jedná opět o případ, kdy se na součas-
ném zdravotním stavu stromů podepsal člověk, a to
jednak nevhodným zásahem v koruně stromu, jed-
nak nešetrným budováním zpevněných konstrukcí
v blízkém okolí dřevin, ale i umístěním podzemních
zařízení v jejich blízkosti. Stromy na tyto zásahy rea-
gují pomalu, řádově v desítkách let, jejich osud je
však neodvratný. 

Na základě závěrů posudku bylo vydáno povolení
k vykácení těchto stromů. Nová výsadba proběhne
ještě na podzim letošního roku a vysazeny budou
opět duby červené.

(šg)

Služba zdravotně postiženým
Také v našem městě a jeho okolí působí organiza-

ce, která se nazývá Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje (CZP LK). Toto občanské sdružení
má čtyři oblasti, a to Českou Lípu, Liberec, Semily
a Jablonec nad Nisou. Dále provozuje i kontaktní místa
– pro jabloneckou oblast to je Smržovka, Tanvald
a Desná. 

Posláním centra je prostřednictvím poskytovaných
služeb umožnit lidem se zdravotním postižením a se-
niorům plnohodnotný život v prostředí, na které jsou
zvyklí. Centra plní roli kontaktních a odborných po-
radenských míst pro zdravotně znevýhodněné občany
od 3 let věku, seniory a jejich rodinné příslušníky.
Kromě poradenství poskytuje CZP LK osobní asistenci,
respitní službu, půjčování kompenzačních pomůcek,
vzdělávací aktivity (kurzy PC, výtvarné) i sportovní
akce. Vydává též časopis „Sdruženáček“. Celoroční
předplatné stojí pouhých 24 Kč a lze si ho předplatit
v centru sídlícím v jabloneckém Spolkovém domě.

V současné době nabízíme zájemcům o výtvarné
umění účast na akci nazvané „Setkání s barvou“, které
začalo dne 27. 9. a pokračuje každých 14 dnů vždy ve
čtvrtek od 13 hodin ve Spolkovém domě. Dílka budou
prezentována 1. prosince ve Spolkovém domě.

Dana Šormová
vedoucí CZP JBC

Nepořádek ve městě
I přes opakované výzvy v měsíčníku dochází stále

k odkládání nepotřebných věcí ke stanovištím na od-
pad nebo i jinde. Odpady si hyzdíme životní prostře-
dí, ve kterém žijeme. 

Ani přes častý úklid se situace nijak nelepší. Pra-
covníci zařazení na veřejně prospěšné práce sbírají

z okolí kontejnerových stanovišť z veřejných ploch
každý týden odpad do pytlů. Až dvakrát týdně se tento
odpad musí odvážet na skládku a ročně se tak nasbírá
více než 150 tun odpadu. Pro lepší představu můžeme
uvést, že se ročně odveze minimálně 300 plně nalo-
žených nákladních aut s odpadem. To samozřejmě
stojí nemalé prostředky – za rok představují tyto ná-
klady přibližně milion korun. Jistě by se daly využít
daleko účelnějším způsobem. 

Lze tedy říci, že Jablonečané vyhodí každý den ta-
kové množství odpadu mimo místa k tomu určená,
které naplní jedno nákladní auto. Často se stává, že
stanoviště je uklizeno a již za několik hodin nám ob-

čané volají, že je zde opět složený odpad a místo vy-
padá, jakoby se vůbec neuklízelo. Myslete i vy více na
životní prostředí, v němž žijete! 

(rh)

Výběrová řízení 
K 1. 6. 2007 vzniklo na Městském úřadu nové od-

dělení, které zajišťuje výběrová řízení na dodava-
tele stavebních prací, služeb a dodávek – oddělení
veřejných zakázek. Do května tohoto roku si výbě-
rová řízení zajišťovaly jednotlivé odbory samostatně. 

Toto oddělení řeší formou výběrových řízení veřej-
né zakázky ve finančním objemu nad 100 tis. Kč bez
DPH. Ročně takto město Jablonec nad Nisou vypisu-
je kolem 70 veřejných zakázek. 

Pokud má firma zájem zúčastnit se výběrového ří-
zení, nalezne jejich aktuální seznam na interneto-
vých stránkách města www.mestojablonec.cz pod od-
kazem podnikání. Zde je uveden soupis aktuálních
veřejných zakázek malého rozsahu. Do těchto vý-
běrových řízení se mohou firmy přihlásit tak, že si
vyžádají informace o konkrétní zakázce na uvede-
ném oddělení. 

Veřejné zakázky malého rozsahu jsou zakázky do 2 mil.
Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 mil. Kč bez
DPH na stavební práce. Těchto zakázek město vyhla-
šuje během roku nejvíce. Dále pod odkazem podli-
mitní a nadlimitní veřejné zakázky jsou uveřejněny
zakázky, které se řídí zákonem o veřejných zakáz-
kách a jsou vyhlašovány ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení formou výzvy pěti zájemcům nebo v otev-
řeném řízení uveřejněním v informačním systému
o veřejných zakázkách (www.isvzus.cz). Pro infor-
maci je na internetových stránkách města uveden též
seznam zakázek od roku 2004, ze kterého je zřejmé,
která firma danou zakázku získala, v jakém finanč-
ním objemu a kdy byla zakázka realizována.

(sč)

Tajemník MěÚ Jablonec n. N. 
vyhlašuje výběrová řízení na tato místa

PRACOVNÍK ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY
8. platová třída
Kvalifikační předpoklady: střední vzdělání s matu-
ritou.
Další požadavky: výborná uživatelská znalost práce
s PC (Word, Excel, internet), ochota k dalšímu vzdě-
lávání, schopnost jednat s lidmi, příjemné vystupová-
ní, organizační schopnosti, odpovědnost, samostat-
nost, flexibilita a kreativita, proaktivita.
Nástup: 1. 1. 2008.
Informace: vedoucí oddělení vnitřní správy, 
tel. 483 357 311, e-mail: maturova@mestojablonec.cz.

PRACOVNÍK ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY –
PODATELNA
6. platová třída
Kvalifikační předpoklady: střední vzdělání s matu-
ritou.
Další požadavky: dobrá uživatelská znalost práce
s PC (Word, Excel, internet), schopnost práce v ma-
lém kolektivu, odolnost vůči stresu, flexibilita 
Pracovní poměr na dobu určitou.
Nástup: 1. 2. 2008.
Informace: vedoucí oddělení vnitřní správy, 
tel. 483 357 311, e-mail: maturova@mestojablonec.cz. 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚČETNÍ EVIDENCE 
9. nebo 10. platová třída podle kvalifikace
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání
ekonomického směru výhodou.
Další požadavky: praxe v oblasti účetnictví a výkaz-
nictví, praxe ve vedoucí pozici výhodou, organizační
schopnosti, odpovědnost, samostatnost, flexibilita
a kreativita, výhodou je praxe v oblasti státní správy
a znalost účetnictví a rozpočtů územních samospráv-
ných celků 
Nástup: dle dohody.
Informace: ředitel odboru finančního a majetkopráv-
ního, tel. 483 357 256, e-mail: fric@mestojablonec.cz. 

KOORDINÁTOR KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
9. nebo 10. platová třída podle kvalifikace
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání
výhodou.
Další požadavky: znalost zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách, praxe v oblasti sociálních slu-
žeb a znalost místních podmínek v oblasti sociálních
služeb výhodou, znalost projektového řízení výho-
dou, komunikativnost, samostatnost, organizační
schopnosti, flexibilita, znalost práce s PC (Word,
Excel, internet).
Náplň práce: řízení procesu plánování rozvoje sociál-
ních služeb na území města (tvorba strategie zajišťo-
vání a rozvoje sociálních služeb, koordinování práce
pracovních skupin, příprava a realizace plánu, jeho
sledování a vyhodnocování atd.).

Nástup: dle dohody, nejpozději 1. 2. 2008.
Informace: vedoucí oddělení sociálních služeb a zdra-
votnictví, tel. 483 357 650, 
e-mail: jaroslav.cvrcek@mestojablonec.cz. 

PRACOVNÍK PRO KONTAKT S VEŘEJNOSTÍ
A MÉDII
10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání.
Další požadavky: praxe v oboru nebo novinářská
praxe, popř. praxe v oblasti PR výhodou, znalost anglic-
kého jazyka slovem i písmem, komunikativní a organi-
zační schopnosti, odpovědnost, flexibilita a kreativita,
schopnost jednat s lidmi, loajalita k zaměstnavateli,
znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet,
Power Point).
Nástup: dle dohody
Informace: vedoucí oddělení pro komunikaci s ve-
řejností, tel. 483 357 185, 
e-mail: fricova@mestojablonec.cz. 

Přihlášky doložené profesním životopisem, výpi-
sem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců), lust-
račním osvědčením (u vedoucí funkce), ověřeným
dokladem o dosaženém vzdělání a případnými re-
ferencemi zasílejte na adresu: Městský úřad, perso-
nální úsek, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad
Nisou.

Lhůta pro podávání přihlášek do 15. listopadu 2007.

foto Václav Kolman
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Také máte husí kůži, když někdo vysloví slovo
exekuce? Začnete si v hlavě promítat, zda jste
náhodou nezapomněli na nějakou pokutu?
Nejste v tom sami... I já jsem ťukala s mírnými
obavami na dveře exekučního oddělení, abych
zjistila, co je vlastně náplní práce úřednic zde
pracujících. 

První, co mě překvapilo, bylo příjemné
a vstřícné jednání. To už jsem začínala věřit, že
mě tu nikdo „neukousne“. Že se ale jedná o od-
dělení, kam se chodí i lát a plakat, mi potvrdila
sama vedoucí exekučního oddělení Zuzana Se-
kelská. 

Jaká je náplň vaší práce?
Na toto oddělení jsem nastoupila v září

a s náplní práce se teprve seznamuji. Ale přesto
se pokusím popsat, jaké činnosti se na oddělení
věnujeme. Spolu s kolegyní máme na starosti
vymáhání pohledávek. Pokud se u nás náhodou
ocitnete, pomůžeme vám s řešením vašeho
problému. 

Jaký je postup při zjištění nezaplacené po-
kuty?

Pokud občan neuhradí pokutu ve lhůtě dob-
rovolně, je právní titul k vymáhání předán právě
našemu oddělení. Provedeme pak veškeré úkony
vedoucí k vlastní exekuci. Podobně postupujeme
i v oblasti místních poplatků, mezi něž spadá
poplatek ze psa, poplatek za lázeňský nebo re-

kreační pobyt, poplatek za reklamní zařízení,
poplatek z ubytovací kapacity atd. Vznikne-li po-
hledávka například za neuhrazený nájem a dluž-
ník dluh neuhradí, podává na něj právní oddě-
lení žalobu na plnění. 

Město Jablonec se rozhodlo změnit svůj přístup
k dlužníkům, zejména v oblasti pokut ukláda-
ných městskou policií. Praxe totiž ukázala, že
lidé spoléhali na to, že vymáhání pohledávek
v řádu dvou nebo tří stokorun se nevyplácí,
a proto dluhy nehradili a na výzvy našeho od-
dělení nereagovali. Město proto zvolilo spolu-
práci se soudními exekutory, jako jednu z mož-
ností, kterou zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, umožňuje.

Musím říct, že jste mě docela vylekala. Co
se mi může stát, pokud nezaplatím?

Pokud jste dlužníkem města, bude vám zaslána
výzva s informací o náhradní lhůtě a způsobu
úhrady dluhu. Pokud nebudete ani na tuto vý-
zvu reagovat, bude vaše pohledávka postoupe-
na k vymáhání soudnímu exekutorovi, který si
k dlužné částce připočte svoje náklady řízení,
činící v současné době u pohledávek z bloko-
vých pokut městské policie až šestnáct tisíc ko-
run. Tyto jsou v celé výši vymáhány po dlužní-
kovi. Pokud budete mít dotazy či jiná přání,
navštivte nás v úřední dny ve 3. patře radnice
ve dveřích 304 a 305. Rádi vám poradíme.

(zs)

Exekuční oddělení

Na pravidelném jednání městské policie s Po-
licií ČR se řešil problém nepřiměřené rychlosti
vozidel ve městě. Z jednání vyplynulo, že MP
zajistí zvýšený dohled nad dodržováním rych-
losti pomocí radarového zařízení a bude řešit
vzniklé přestupky způsobené rychlou jízdou.
Dojde rovněž ke spolupráci s hlídkami PČR
a v ulicích našeho města tak budete moci vidět
sloučené hlídky městské policie a Policie ČR.
Smyslem této součinnosti je dosažení lepší kon-
troly řidičů a snížení počtu přestupků.

Nedávno městská policie instalovala v ulici
U Přehrady, a následně v Liberecké radarové za-
řízení, které informuje projíždějící řidiče o je-
jich aktuální rychlosti. Postupně bude přesunu-
to i do dalších ulic. Zařízení je schopné ukládat

údaje o projíždějících vozidlech, jako např. je-
jich rychlost, frekvenci provozu atp. Dokáže také
graficky vyhodnotit počty vozidel, která stano-
venou rychlost dodržela a která ji překročila.

Aktuálním tématem je rozšíření a zkvalitnění
kamerového systému ve městě. Na základě po-
žadavku vedení města vyhodnotila městská po-
licie ve spolupráci s PČR bezpečnostní situaci
a zvolila několik strategických míst, kde by bylo
důvodné kamery instalovat. Vycházelo se při
tom z poznatků o nárůstu trestné činnosti či do-
pravních komplikací v jednotlivých lokalitách
a taktéž z možnosti propojení monitoringu se
stávajícím kamerovým systémem.

(dš)

Městská policie informuje

Komunitní plánování
V září proběhl v jabloneckém Spolkovém do-

mě šestý seminář vzdělávacího programu pro
účastníky komunitního plánování sociálních
služeb v Jablonci nad Nisou. Organizátorem
vzdělávacího programu je občanské sdružení
CEPROS – Centrum pro podporu rozvoje spo-
lečnosti. Sdružení se zabývá touto problemati-
kou v Libereckém kraji. Vzdělávací program
vychází z metodik pro plánování sociálních slu-
žeb a z nového zákona č. 108/2006, Sb. o sociál-
ních službách. 

O co se blíže jedná? Jde o metodu, ve které se
na řešení a plánování sociálních služeb podílejí
všichni tři aktéři. Jsou to uživatelé, tedy ti, kteří
sociální služby užívají, dále poskytovatelé, kteří
je nabízejí a poskytují, a zadavatelé těchto služeb,
tj. zejména obec či kraj, který služby objednává
a platí. 

Podstata metody komunitního plánování spo-
čívá ve vzájemné a aktivní spolupráci těch, kte-

rých se daná oblast či téma týká ve spolupráci
komunity. Cílem plánování je vytvořit vhodné
podmínky k tomu, aby lidem mohly být posky-
továny takové sociální služby, jaké si přejí
a které potřebují.

Jitka Mi Hong
o. s. Cepros

Umístění předzahrádky
Chcete-li umístit na místní komunikaci před-

zahrádku, pak připomínáme, že tato věc i na-
dále podléhá povolení zvláštního užívání míst-
ních komunikací. Je tomu tak v souladu s § 25,
odst. (6), písm. c) bod 5. zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozděj-
ších zákonů. Toto povolení vydává zdejší do-
pravní a silniční úřad. 

Upozorňujeme však, že pro předzahrádky, je-
jichž doba přesáhne 30 dnů v roce a které jsou
přenosnými stavbami, zařízeními a konstruk-
cemi (§ 79, odst. (3), písm. j) zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu),
je nutné dále požádat zdejší stavební úřad
o územní souhlas, případně územní rozhodnutí
dle stavebního zákona. Neodkládejte proto vy-
řizování na poslední chvíli. (jv)

Nové ceny MHD
Rada města Jablonce nad Nisou schválila na

svém zasedání konaném ve čtvrtek 4. října nový
ceník jízdného, který bude platit od 1. 1. 2008.
Oproti stávajícímu ceníku se ruší časová pásma
20 a 40 minut a zavádí se nové pásmo 30 minut, za
které cestující zaplatí 12 Kč. Při používání obou-
stranných jízdenek přijde jedna jízda na 10,50 Kč. 

Cena hodinové přestupní jízdenky a jedno-
denní jízdenky se nemění. Taktéž zůstává ne-
změněna cena roční jízdenky pro držitele zlaté
Janského plakety a ceny měsíčních, čtvrtlet-
ních a půlročních předplatných jízdenek pro se-
niory do 70 let a do 80 let.

Úplný ceník nalezete www.csadjbc.cz.

foto archiv Městské policie

foto Jiří Jiroutek
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Téma: 
motorky a čtyřkolky  

Může mi někdo vysvětlit proč MP konečně ne-
zasáhne proti vandalům lesa v Zeleném údolí
u viaduktu a přilehlé oblasti k areálu zdraví?!
Ve zdejších lesích se prohání v podstatě každý
den jedinci na terénních motorkách a čtyřkol-
kách, a to velmi neohleduplným způsobem, při
kterém páchají velké škody v lese (stačí se tam
podívat, jak jsou zorané, nebo snad chcete poslat
fotografie?), ale svou bezohlednou jízdou ohro-
žují zejména nyní houbaře a rodiče s dětmi. Če-
káte snad na to, až se opět stane nějaké neštěstí?!
Zrovna včera jsem tam byl svědkem události,
kdy čtyřkolkář málem srazil pána, který tudy
procházel, protože ho neviděl za stromem.

Martin V.

Bydlím v Kokoníně. V okolí mého bydliště jezdí
po místních lesích a loukách motorky a čtyřkol-
ky. V lesích jezdí buď po úzkých vyšlapaných ces-
tičkách, nebo přímo mezi stromy. Přitom se zde
pohybuje docela velké množství lidí. Chodí sem
na procházky, chodí sem běhat nebo jezdit na
kole, místní les je taková docela frekventovaná
příměstská oáza klidu. Motorky znamenají ob-
rovský hluk, vyhrabané díry a koleje v lese a na
loukách, tedy poškození. A také nebezpečí pro li-
di, kteří se v lese pohybují, protože motorkáři ne-
jezdí zrovna pomalu. Vzhledem k tomu, že se to
opakuje stále častěji, zajímalo by mě, zda exis-
tuje nějaká regulace pro tyto jízdy motorkářů. Je
dovoleno, aby jezdili po lesích a loukách? 

Petr Š.

Tolik jen dva čtenáři z mnoha, kteří nám po-
sílají své stížnosti na milovníky silných strojů.
Často jsme se s tímto problémem setkávali i na
besedách s občany – předmět i cíl stížností je
stále stejný – stejný je i výsledek. Podle občanů
nemají městští a státní policisté zřejmě chuť
problém řešit. Bezpečnostní složky zase tvrdí,
že řešení je velmi těžké, protože hlavně nemají
tak silné stroje, aby dotyčné přestupkáře chyti-
li, podle SPZ je také není možno identifikovat,
protože je mají zakryté, zamazané apod.

Zkusila jsem se tedy tentokrát ptát za vás.
Oslovila jsem krom policejních sborů také
Krajskou hygienickou stanici, Lesy České re-
publiky a Správu Chráněné krajinné oblasti
Jizerské hory. A toto jsem se dozvěděla.

„Tento problém by se dal, podobně jako v řadě
jiných případů, shrnout konstatováním: Kde
chybí základní slušnost, tam se lze domoci práva
stěží,“ odpověděla mi Šárka Kubelková, tisková
mluvčí Lesů ČR a dodala v podstatě stejná slo-
va, která říkají i policisté – ti, kteří vědomě po-
rušují zákon, jsou za jízdy prakticky neidentifi-
kovatelní (hlava zakrytá přilbou, chybí nebo je
zakrytá registrační značka motocyklu) a dobro-
volně nezastaví.

Dozor nad pořádkem v lesích zajišťuje dle § 39
lesního zákona lesní stráž, která pouze dohlíží
na dodržování povinností spojených s obecným
užíváním lesů, oznamuje zjištěné závady, ne-
dostatky a škody podle jejich povahy buď vlast-
níkovi, nebo uživateli lesa, popřípadě Policii
ČR. Lesní stráž smí také zjistit totožnost osoby
porušující zmíněný zákon, a v souladu s ním
ukládá a vybírá pokuty, či osoby, jejichž totož-
nost nelze zjistit, předvede policejním složkám,
jež může požádat o pomoc nebo součinnost.

„Jak je zřejmé,“ pokračuje Kubelková, „v těchto
případech lze prakticky zasáhnout jen za účasti
policie, v jejichž silách ale není neustále se pohy-
bovat po lesích. Navíc vzhledem k tomu, že se tito
jedinci pohybují mimo značené cesty, je možnost
zastavit je minimální i pro policii a i v případě
chycení se bude nejspíš jednat o přestupek, za
který jim hrozí maximálně 5 000 Kč. Snad pouze
v případě, že by dotyčný najížděl na lesní stráž
nebo na policistu, mohlo by se jednat o útok na
veřejného činitele. Je však otázkou, jestli by se
tento skutek podařilo prokázat.“

Snad jedině citelná výše postihu upravená zá-
konem by mohla být podle mluvčí Lesů ČR ja-
kýmsi řešením, ačkoliv tím nejspolehlivějším
by bylo prý zabavení motocyklu. „Jiná možnost
je vybudovat areály pro motorkáře, ale vzhledem
k jejich naturelu by jízda v povoleném území
možná nebyla dostatečně atraktivní, dost adre-
nalinová,“ uzavřela svůj komentář Šárka Ku-
belková.

„Po formální stránce je situace poměrně jed-
noduchá a tato aktivita je ve volné krajině zá-
konem relativně uspokojivě řešena. V chráněných
krajinných oblastech platí zákaz vjíždění moto-
rovými vozidly mimo silnice a místní komuni-
kace (zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny, § 26, odst. 1c). Zákaz vjezdu do lesa
platí obecně, tedy i mimo CHKO. Zdánlivě bene-
volentní je situace na nelesních pozemcích v ne-
chráněné krajině, kde výslovný zákaz není.
Ovšem zde jsou jednoznačně dotčena práva
vlastníků pozemků a ježdění na motorce po ze-

mědělských pozemcích bez dohody s vlastníkem
lze velmi těžko pokládat za legální,“ říká Jiří
Hušek, vedoucí Správy CHKO Jizerské hory,
a dodává, že správa jízdy motorek a čtyřkolek
vnímá zcela jednoznačně negativně a snaží se
jim zamezit a trestat přestupce.

„Naše úspěšnost však není příliš velká,“ pokra-
čuje Hušek. „A to z několika důvodů – značná
četnost nelegálních vjezdů a malá personální
kapacita ochrany přírody. Správa CHKO Jizer-
ské hory nemá (na rozdíl např. od Krkonošského
národního parku) profesionální strážce. Strážní
službu zajišťuje několik dobrovolníků, kteří jsou
logicky omezeni časově zejména na víkendy.
Druhým podstatným důvodem je velmi špatná
prokazatelnost přestupku a je takřka nemožné
identifikovat stroje i jezdce,“ posteskl si dále ve-
doucí Správy CHKO, jenž nemá dobré zkuše-
nosti ani se součinností kompetentních orgánů.
„Stejně problematická je účast veřejnosti na pro-
kázání přestupku. Lidé sice na přestupek po-
ukazují, ale již nebývají ochotni se dále podílet
na jeho řešení svědeckou výpovědí,“ konstatoval
Jiří Hušek. Ujistil mě, že i přesto bude Správa
CHKO Jizerské hory nadále řešit vjezdy moto-
rek a čtyřkolek v blokovém, a zejména ve
správním řízení, kde je možné udělit pokuty
v řádech desítek tisíc korun.

S názory obsaženými v článku se za Policii
ČR ztotožnila tisková mluvčí Ludmila Knopová
s tím, že nemá, co by k tématu dodala. Vedoucí
odd. hygieny obecné a komunální Krajské hy-
gienické stanice LK, územního pracoviště v Jab-
lonci nad Nisou, Alena Hájková, nám sdělila, že
jediná dráha pro motorky je za přesně defino-
vaných podmínek zatím povolena v Rádle.
Další regulace by osobně přivítala.

Když jsem si všechny ty názory „sesumírova-
la“, propadla jsem nejprve pocitu beznaděje, že
pokud se nezastaví výroba silných motorek
a čtyřkolek, nemá občan právo či možnost se
bránit... Také mi ale ze stejných zpráv vyplynu-
lo, že si občan sice postěžuje, ale jen málokdo
je ochoten vstoupit do dalšího jednání s orgány
pověřenými výkonnou mocí. Takže – když už
uvidíme, nejenže vyfotografujeme a oznámí-
me, ale obrníme se i občanskou statečností
a přispějeme také svědeckou výpovědí. Naději
mi dává i skálopevné předsevzetí vedoucího
Správy CHKO neustoupit před drancujícími
motoristy ani o píď. 

(fr)

Správa CHKO to v žádném případě nevzdá

Dětský pěvecký sbor Vrabčáci pod taktovkou
Pavla Žura, ředitele zdejšího Městského divadla,
je již neodmyslitelnou součástí města. K jeho
charakteristickým rysům patří účinkování se
známými pěveckými osobnostmi, jako je napří-
klad Peter Dvorský či Lucie Bílá, jak jsme se
mohli nedávno přesvědčit. 

Neméně charakteristická je i spolupráce jab-
loneckého pěveckého sboru s jeho mexickými
kolegy a výměnné pobyty obou hudebních sub-
jektů. A právě cestovatelská část spojená s kon-
certy bude hlavní náplní sboru během letošního
listopadu. 

Na počátku tohoto sychravého měsíce vyrazí
Vrabčáci na návštěvu sousedního Polska. Tady
má plánované hned tři koncerty v příhranič-
ním městě Lubaň. Náš dětský pěvecký sbor na-
váže na již probíhající příhraniční spolupráci

s Dolnoslezskou filharmonií v Jelení Hoře a na
společných představeních přiblíží polskému
publiku zejména českou sborovou tvorbu. 

Ve druhé polovině listopadu odletí malí pěvci
na turné na severoamerický kontinent, konkrétně
do Spojených států mexických. Pátá cesta sboru
do této země opět přiblíží vzdálenou a pro nás
tak exotickou kulturu. Vrabčáci byli v Mexiku
poprvé v roce 1998 a od té doby jsou jeho pra-
videlnými návštěvníky. Jsou zároveň jediným
sborem v České republice, který takto pravidelně
v Mexiku vystupuje. Během této desetileté spo-
lupráce se povedlo navázat velmi dobré vztahy
s českou ambasádou i českou kulturní obcí v Me-
xico City.

Letos se jablonecké pěvecké těleso zúčastní vý-
znamného kulturního festivalu Luminaria 2007,
v dalším programu má pak ještě šest koncertů,
a to nejenom v Mexico City, ale i v sousedních
městech Toluca a Cuernavaca.

(mk)

Vrabčáci také létají za teplem

foto archiv

foto archiv
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■ Kino Radnice
1.–7. 11. /čtvrtek–středa/ 17,30 hodin
MR. BROOKS
Americký thriller s detektivní zápletkou. 

1.–7. 11. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
KRÁLOVSTVÍ
Širokoúhlý thriller USA.

8.–14. 11. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
HAIRSPRAY
Film plný hudby a tance.

15.–21. 11. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
MÉ DRUHÉ JÁ
Spravedlivá pomsta? Americký thriller.

22.–28. 11. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
POSLEDNÍ PLAVKY
Nová česká komedie s Petrem
Čtvrtníčkem v hlavní roli.

29. 11.–5. 12. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
Když si nebudeš stát za svým, vždycky
prohraješ! Nový film Roberta Redforda.

Rezervace vstupenek do kina Radnice
na http://disdata.cz, v recepci
Eurocentra nebo na tel. 483 704 400.
Předprodej vstupenek v pokladně
kina Radnice 1/2 hodiny před začátkem
prvního do začátku druhého předsta-
vení a v recepci Eurocentra v pracovní
dny od 8 do 20 hodin.

www.mestojablonec.cz 
tel. 483 311 446

■ Kino Junior
1.–4. 11. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
MŮJ VŮDCE
Skutečná skutečná skutečnost o A. Hit-
lerovi. Kontroverzní německá komedie.

5.–7. 11. /pondělí–středa/ 
17,30 a 20 hodin
VRATNÉ LAHVE
Poslední uvedení české komedie. 

8.–11. 11. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
TEN VEČER
Film USA.

12.–14. 11. /pondělí–středa/ 
17,30 a 20 hodin
ĎÁBLOVA DÍLNA
Největší pokus o padělání bankovek.
Rakousko-německý film.

15.–18. 11. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
VENUŠE
Láska kvete v každém věku. Komedie USA.

19.–21. 11. /pondělí–středa/ 
17,30 a 20 hodin
POSLEDNÍ VLAK
Německo-český válečný film.

22.–25. 11. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
ZBOUCHNUTÁ
Stačí jeden úlet a končí legrace! Film
USA.

26.–28. 11. /pondělí–středa/ 
17,30 a 20 hodin
SNĚHOVÝ DORT
Snowcake je příběh o lásce
a přátelství. Film USA.

29. 11.–2. 12. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
SÍLA SRDCE
Příběh o události, která šokovala celý
svět, a přesto jste ho nikdy neslyšeli.
Film USA.

www.mestojablonec.cz 
tel. 483 311 446

Změna programu vyhrazena!

■ Divadlo
1. 11. /čtvrtek/ 19 hodin (DS)
KAT A BLÁZEN
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Satirická hudební komedie trojice
Voskovec, Werich a Ježek. 

2. 11. /pátek/ 19 hodin (H)
PĚVECKÝ SBOR JEŠTĚD
V. Poláchová – soprán, J. Patočka ml. –
bas, K. Bittnarová – alt, M. Pelikán –
tenor. Varhany: P. Hostinský.
Koncert v kostele Nejsvětějšího srdce
Páně!

3. 11. /sobota/ 18 hodin
SPOLEČNĚ NEJEN NA JEVIŠTI 
V. ročník projektu, v němž se scházejí
zdraví i handicapovaní umělci.
S finanční podporou LK a pod záštitou
místostarosty Petra Vobořila. 

4. 11. /neděle/ 15 hodin (RD)
VŠECHNO LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ
Divadlo Drak Hradec Králové
Spojení prvků klauniády, loutkového
divadla a výtvarného divadla. 

5. 11. /pondělí/ 19 hodin (DB)
POKREVNÍ BRATŘI
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Světoznámý muzikál.

7. 11. /středa/ 19 hodin (H)
KONCERT ÚČASTNÍKŮ BURZY
MLADÝCH ZPĚVÁKŮ 2007
M. Časarová – soprán, J. Pustina –
baryton, J. Šťáva – bas, klavír V. Loskot. 

8. 11. /čtvrtek/ 19 hodin
DOLNOSLEZSKÁ FILHARMONIE
JELENÍ HORA
P. Kowalski – klavír, J. Svoboda – dirigent.

9. 11. /pátek/ 19 hodin (H)
MUSICA FLOREA
Koncert u příležitosti 270 let od naro-
zení Josefa Myslivečka a 260 let od na-
rození Leopolda Koželuha. Pořádá o.s.
Musica Florea a Městské divadlo za
finanční podpory MK ČR. 

12. 11. /pondělí/ 19 hodin (DM)
PŘÍBĚH KONĚ
Městské divadlo Mladá Boleslav
Svět lidí a koní má překvapivě cosi
společného. Dramatizace povídky.

15. 11. /čtvrtek/ 19 hodin (S)
ŽALMAN a spol. 
Koncert známé folkové skupiny. 

18. 11. /neděle/ 15 hodin (RD)
KRÁSKA A ZVÍŘE
Divadlo Rozmanitostí Most
Dramatická loutková pohádka. 

19. 11. /pondělí/ 19 hodin (DB)
POKUS O LÉTÁNÍ
Divadlo v Dlouhé Praha
Jevištní fantazie, v níž se mísí magické
i fantazijní prvky s realitou života. 

21. 11. /středa/ 19 hodin
ELLING A KJELL BJARNE aneb
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Divadlo Kalich Praha. Zadáno.

23. 11. /pátek/ 19 hodin (DA)
CELEBRITY S. R. O.
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Konverzační komedie. 

24. 11. /sobota/ 19 hodin
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA
Ars Iuvenum Liberec – Městské
divadlo Jablonec n. N.
Světoznámý muzikál. 

25. 11. /neděle/ 16 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ SKŘIVÁNEK
se svými hosty 
DPS Skřivánek Jablonec n. N.
Pořadatelem není Městské divadlo.

26. 11. /pondělí/ 20 hodin 
KRYŠTOF akustik BEST OF TOUR
Koncert populární kapely. 
Host: Niceland 

29. 11. /čtvrtek/ 19 hodin
IRSKÁ TANEČNÍ SHOW
Mystery of dance
Agentura Kleopatra Česká Lípa

VÝSTAVY
Od 23. 10.
TANEC, TANEC...
Výstava fotografií.
MIROSLAV HORNÍČEK – KOLÁŽE
Vernisáž 23. 11. V 17.00 hodin

Výstavy ve foyeru divadla jsou přístupné
v době divadelních představení.
www.divadlojablonec.cz 

■ Kostel svaté Anny
19. 11. /pondělí/ 19 hodin
ECSTASY PROJEKT (Polsko)
T. Pawlicki – flétna, piano, L. Gorewicz
– housle, P. Nowicki – vibrafon, P. Wec-
lawek – baskytara, R. Gorzycki – bicí.
Vynikající a progresivní polské jazzové
seskupení.

30. 11. /pátek/ 19 hodin
I. ADVENTNÍ KONCERT
CIMBÁLOVÁ MUZIKA SLOVÁCKO
se sólistou Jožkou Šmukařem.

VÝSTAVA
od 4. 11.
ZDENĚK SKOŘEPA – 
HŘBITOVY SVĚTA
Výstava fotografií jabloneckého
cestovatele. 
Vernisáž v neděli 4. 11. v 15 hodin.
Otevřeno v sobotu a v neděli
od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin.

■ Eurocentrum
6. 11. /úterý/ 8 a 10 hodin
O VÝVOJI POPULÁRNÍ HUDBY
Komponovaný pořad seznámí žáky
s historií populární hudby
prostřednictvím velkého swingového
orchestru.

9. 11. /pátek/ 20 hodin
...A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
Společenský večer s melodiemi
Orchestru Rudy Janovského. 
Vstupenky: Hudební nástroje, Dvorská
ul. 4950. Pořádá o. s. Stardust.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

10. 11. /sobota/ 18 hodin
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA XXLstyl
Originální móda nejen pro plnoštíhlé.

12. 11. /pondělí/ 8 hodin
COMMERCE BASE
Daně a účetnictví 2007.

16. 11. /pátek/ 20 hodin
SKA–PRA ŠUPINA
Support: BUG A DUB (ex Lion Taxi),
PAPAYA DAYS.

17. 11. /sobota/ 15 hodin
POSVÍCENÍ V MODRÉM
Bluegrassový festival, na němž vystoupí
Monogram, Modrotisk, Czas na
Grass, Blackjack, Křeni a Modrá kref.
Sponzorem akce je firma 
Maso Rydval s. r. o.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

18. 11. /neděle/ 14 hodin
KRKONOŠSKÁ DECHOVKA
v podání horalů z Jablonce
nad Jizerou.

20. 11. /úterý/ 10 hodin
kino Junior
ZIMNÍ POHÁDKA
Loutkové představení pro děti od 3 let.
Hraje Divadlo Matěje Kopeckého.

23. 11. /pátek/ 20 hodin
SKYLINE
Špička současné české elektronické
scény. 
Support: DIZLEGTIC DIVISION Djs.

27. 11. /úterý/ 8 hodin
COMMERCE BASE
Daně a účetnictví 2007.

7. 11.–30. 12. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
FOTOKLUB SAFÍR TURNOV
NA CESTÁCH
Vernisáž: 7. 11. v 17 hodin.

www.eurocentrumjablonec.cz 

z filmu Poslední plavky

Tip na zajímavé představení 

Čtvrtek 8. 11. 19 hodin – Městské divadlo
DOLNOSLEZSKÁ FILHARMONIE JELENÍ HORA
Účast na mnoha hudebních festivalech je vizitkou vysoké umělecké kvality.
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■ Městská galerie
MY
Do 9. 11.
STARÉ JABLONECKÉ HOSTINCE,
RESTAURACE, HOTELY
A KAVÁRNY
Pořádá Městská galerie MY a Spolek
přátel města. 
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

16. 11.–7. 12.
Anna Polanská / Lada Semecká
ZAHRADY NOCI
Výstava předních českých sklářských
výtvarnic mladé generace.
Vernisáž 15. listopadu v 17 hodin.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 15–17 hodin

do 9. 11.
Mária Fulková
NA CESTÁCH
Blanka Cepková 
STÁLE DOMA

14. 11. – 7. 12.
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
we Wrocławiu
Pedagogové z ateliéru SKLO.
Vernisáž 14. 11. /středa/ v 17 hodin.

■ Muzeum skla
a bižuterie
HLAVNÍ BUDOVA
úterý–neděle 9–17 hodin

Stálé expozice
Kouzelný svět bižuterie; 
Čarovná zahrada; 
České sklo sedmi století.

Tematická výstava 
do 21. 1. 2008
UMĚNÍ VŠEDNÍHO DNE
Václav Hanuš – Jizerskohorská
krystalerie

www.msb-jablonec.cz
tel. 483 369 011

GALERIE BELVEDER
úterý–pátek 9–12 a 12,30–17 hodin

Stálé expozice
Historický empírový salonek
Skleněný knoflík 19. století. 

Tematická výstava 
do 11. 1. 2008
PODOBY VÍRY
Církve, náboženské společnosti
a duchovní hnutí v Jablonci
z cyklu Otcové města Jablonce

tel. 483 310 947

■ Městská 
knihovna
5. 11. /pondělí/ 10 hodin
SLAVNÉ ORCHESTRÁLNÍ SKLADBY
Hudební beseda.

6. 11. /úterý/ 13 až 16 hodin
LESNÍ MOUDROST aneb
POZNÁVÁME ZVÍŘATA A JEJICH
STOPY
Volný literární klub.

8. 11. /čtvrtek/ 17 hodin
AUGSBURG 
Multivisionshow – velkoplošná diapro-
jekce. Jedním z nejstarších německých
měst vás provede Julius Novak.

13. 11. /úterý/ 14 hodin
VRKOSLAVICE A KOKONÍN
Beseda s V. Vostřákem o historii
městských čtvrtí.

13. 11. /úterý/ 17 hodin
MODLITBA – CO JE TO? – MÁ
SMYSL?
Radomíra Mědílková.

20. 11. /úterý/ 14 hodin
BENÁTKY
Promítání.

20. 11. /úterý/ 17 hodin
OLGA WALLÓ
Beseda spojená s autorským čtením
spisovatelky.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

21. 11. /středa/ 10 hodin
POSLEDNÍ SKLIZEŇ
Výtvarná dílna. Zadáno.

27. 11. /úterý/ 13 až 16 hodin
RÉBUSY A KŘÍŽOVKY
Volný literární klub.

27. 11. /úterý/ 17 hodin
RÝNOVICE A LUKÁŠOV
Beseda s V. Vostřákem o historii
městských čtvrtí.

29. 11. /čtvrtek/ 17 hodin
KYRGYZSTÁN – SJEZD NA LYŽÍCH
Z PIK LENINA (7134 m)
Přednáška s diapozitivy a filmem Jana
Nováka.

Nezapomeňte:
Stále pokračuje 11. kolo 
ZLATÉ MAKOVICE PRO LUŠTITELE.

VÝSTAVA
SKLENĚNÁ FANTAZIE
Fotografie Hany Procházkové.

■ Klub Na Rampě
1. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO 
Renomovaný publicista vás opět
provede hudebními novinkami.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

2. 11. /pátek/ 21 hodin
GULO ČAR
Koncert devítičlenné kapely a směs
moderního jazzu, rocku a soul funky,
ovlivněná cikánskou melodikou
a harmonií.

3. 11. /sobota/ 21 hodin
SKA & PUNK & ROCK’n’ROLL PAŘBA
Všechny zve Hr.Necc.

6. 11. /úterý/ 20 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU
Dejte o sobě vědět a přijďte si zahrát.

8. 11. /čtvrtek/ 19 hodin
U ŠÁLKU INDICKÉHO ČAJE
Mladá žena na cestě Indií. Beseda
s Lucií Juříkovou. Jan Krajník – sitár. 

9. 11. /pátek/ 20,30 hodin
VIDEO ROCK SHOW 
Uvádí pan Kiss, připravuje pan WS.
Večer zahájí projekce Deep Purple –
Total Abandon Live In Australia 1999.

10. 11. /sobota/ 21 hodin
MELOUNI
Blues, folk, reggae, rock, rhythm &
blues v podání Mirka Linharta – zpěv,
kytara (z Yoyo Bandu) a Lukáše Zíty –
zpěv, kytara.
ZEZADU BAND 
Nové uskupení kolem Aleny Vítové za-
hraje bigbeat, folkrock, ska...

12.–13. 11. /pondělí–úterý/ 18 hodin
PLETENÍ PROUTĚNÉHO KOŠE
Dvoudenní dílnu vede Honza Tesař.
Proutí máme, přijďte plést!

14. 11. /sobota/ 20 hodin
FOTODÍLNA 
Téma: Aranžovaný portrét.

15. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
OHŇOVÁ ZEMĚ A JIŽNÍ PATAGONIE
Křížem krážem nejjižnějším koutem
Jižní Ameriky s Ladislavem Tajovským. 

16. 11. /pátek/ 21 hodin
TANEČNÍ PÁRTY
Taneční večer s nejlepší anglo-americ-
kou hudbou 60.–80. let z černých vinylů.

17. 11. /sobota/ 16 hodin
BRAZILSKÝ PODVEČER
Zážitky z brazilských cest jablonecké
Nisanky. Projekce a povídání.

17. 11. /sobota/ 21 hodin
TAM TAM ORCHESTRA
Koncert. Brazilské, kubánské a africké
rytmy s Milošem Vacíkem. 
TAM TAM BATUCADA
Bubenická show. 

19. 11. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÝ SEMINÁŘ
Setkání nad novinkami z astronomie.
Informace, rady, návody pro všechny. 

20. 11. /úterý/ 20 hodin
OLGA SOMMEROVÁ A MEDELA
Přední dokumentaristka uvede svůj
nejnovější film o životě dětí v chudých
částech světa.

22. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
VYSOKOHORSKÉ LEZENÍ
A EXPEDICE GASHERBRUM 2007 
O zážitky ze své zatím poslední
expedice se podělí Josef Nežerka. 

23. 11. /pátek/ 20hodin
SKRZJAZZFEST
Olga Kuthanová Band – jazz-latin,
Eggnoise – jazz, Takin’Off – funky,
Segundo – jungle.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

24. 11. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Petr Vobořil uvádí tradiční videopárty.

26. 11. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ 
Mšenská přehrada – historie a rozvoj
s Václavem Vostřákem. 

27. 11. /úterý/ 20 hodin 
HOVORY NA RAMPĚ 
Otokar Simm, Jan Pikous – Putování
po skalách Jizerských hor.
Beseda a diapozitivy.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

28. 11. /středa/ 20 hodin
V ZŠ Pivovarská!
KERAMICKÝ WORKSHOP
Základy točení na kruhu a modelování.

29. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
LAKOMÁ BARKA 
Divadelní představení podle Jana
Wericha zahraje spolek Spřáhlo a do-
provodí trio L’Arrache-coeur (klarinet,
akordeon, niněra a dudy).

30. 11. /pátek/ 21 hodin
BLUE EFFECT – RADIM HLADÍK
Koncert. Rocková kytarová legenda se
znovuzrozenou skupinou Blue Effect.

Každé úterý v 17,30 hodin
DIVADELNÍ DÍLNA SE
SLAMĚNKOU
Přijďte si vyzkoušet hodiny nejen he-
recké průpravy. Možná přijde i divadlo.

■ DDM Vikýř
2. 11. /pátek/ 16 hodin
VITRÁŽE TECHNIKOU TIFFANY
Základy práce se sklem.

3. 11. /sobota/ 9–16 hodin
NAUČNÝMI STEZKAMI
JIZERSKÝCH HOR
Ekohrátky v okolí Oldřichova v Hájích.

3. 11. /sobota/ 14–17 hodin 
KLUB VIKÝŘEK A ŠTRŮDLOVÁNÍ
Pochoutky z jablíček s ochutnávkou
a výtvarná dílna.

3. 11. /sobota/ 15 hodin
LOUTKOVÁ SCÉNA – BYL JEDNOU
JEDEN DVOREČEK 
Hraje Rolnička Liberec, od 3 let.

5.–6. 11. /pondělí–úterý/ 9 a 11 hodin
DOMÁCÍ ZABÍJAČKA – aneb násilí
v rodině, násilí na dětech
Beseda s Gailem Whitmore z New Yorku.

6. 11. /úterý/ 18–19 hodin
MÁME RÁDI ZVÍŘATA
Podvečerní putování za lesní zvěří.

10. 11. /sobota/ 9–17 hodin
ROZHLEDNY JABLONECKA
Cyklistický výlet pro celé rodiny –
Aktivní rodina III.

10. 11. /sobota/ 10–17 hodin
VÝLET KE STARÉ DÁMĚ
Exkurze do moštárny a pálenice
v Křížanech.

12. 11. /pondělí/ 16–18 hodin
ODPAD! KAM S NÍM?
Prohlídka výstavy o odpadech.

12.–16. 11. /pondělí–pátek/
EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE
Besedy, přednášky, výstavy, workshopy
o mladých lidech.

16. 11. /pátek/ 9 a 10,30 hodin
JSEM DEBIL, MÁM VYMAŠTĚNÝ
MOZEK
aneb příběh dívky Sabiny, která byla
10 let závislá na heroinu.

16. 11. /pátek/ 16 hodin
VITRÁŽE TECHNIKOU TIFFANY
Základy práce se sklem.

17. 11. /sobota/ 14–16 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Aktivní rodina III.

19.–23. 11. /pondělí–pátek/
DRAMATICKÉ CHVILKY
Programy se zaměřením na rozvoj klíčo-
vých kompetencí pro žáky 1. st. ZŠ a ŠD.

21. 11. /středa/ 16–17 hodin
CARCASONE
Herní odpoledne.

24. 11. /sobota/ 8,30–16 hodin
SPORTOVNÍ DEN
Aktivní rodina III. V Železném Brodě.

24. 11. /sobota/ 10–14 hodin
ZOO V ZIMĚ
Návštěva a exkurze do zákulisí ZOO.

24. 11. /sobota/ 14 hodin
DEN STARÝCH ŘEMESEL
Výroba ptačích budek, pletení košíků atp.

24. 11. /sobota/ 9 a 15 hodin
VITRÁŽE TECHNIKOU TIFFANY
Zájmové vzdělávání pro dospělé –
drobný šperk.

26. 11. /pondělí/ 16–18 hodin
MÁME RÁDI ZVÍŘATA
Prohlídka chovatelské stanice ve Vikýři. 

30. 11. /pátek/ 17–19 hodin
JAK SE OBNOVUJÍ JIZERSKÉ HORY
Beseda s odborníky z různých
organizací.

2. 12. /neděle/ 14,30 hodin 
DDM Vikýř pořádá v Eurocentru 
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ 
Mikulášská nadílka s překvapením.
Vstupenky je nutné zakoupit předem. 
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

■ Základní 
umělecká škola
15. a 29. 11. /čtvrtek/ 18 hodin
ŽÁKOVSKÉ VEČERY
pro rodiče a veřejnost. 
Koncertní sál ZUŠ.
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
Šaldovo divadlo
1. 11. /čtvrtek/ do 21,45 hodin 
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

2. 11. /pátek/ do 21,30 hodin (K5/14)
VĚJÍŘ
Komedie o třech dějstvích.

4. 11. /neděle/ od 16 hodin
TRUBADÚR
Opera v originálu.

6. 11. /úterý/ do 22 hodin (K8/OB/5)
FAUST A MARKÉTKA
Opera v originálu.

7. 11. /středa/ do 21 hodin 
SVĚTEM OPERETY
Koncert DFXŠ.

8. 11. /čtvrtek/ do 22 hodin 
FAUST A MARKÉTKA
Opera v originálu. Zadáno.

9. 11. /pátek/ do 21,10 hodin
(K11/Č/8)
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Poslední Molièrova komedie.

10. 11. /sobota/ do 21,30 hodin 
CYRANO Z BERGERACU
Komedie o pěti jednáních.

11. 11. /neděle/ od 15 hodin (RD/7)
PRINCEZNA A LOUPEŽNÍCI
Pohádkový muzikál.
Host: Umělecká agentura DAP.

13. 11. /úterý/ do 21 hodin (O/4)
SVĚTEM OPERETY – to nejlepší
z operetního žánru 
Účinkují sólisté a orchestr DFXŠ,
diriguje F. Babický.

14. 11. /středa/ do 22 hodin
BLUDNÝ HOLANĎAN
Opera v originálu.

15. 11. /čtvrtek/ do 21,30 hodin
(K10/Č/8)
VĚJÍŘ
Komedie o třech dějstvích.

16. 11. /pátek/ do 21 hodin
OPERNÍ RECITÁL ŠTEFANA
MARGITY
Závěrečný koncert mezinárodního
festivalu Lípa Musica ve spolupráci
s DFXŠ. 
Štefan Margita – tenor, 
Christina Vasileva – soprán.

18. 11. /neděle/ od 17 hodin 
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

20. 11. /úterý/ do 22 hodin (K2/12)
MANON LESCAUT
Opera v originálu.

22. 11. /čtvrtek/ 
LOUSKÁČEK
Klasický balet.
Host: Severočeské divadlo opery
a baletu Ústí nad Labem.

23. 11. /pátek/ 
LOUSKÁČEK
Klasický balet.

24. 11. /sobota/ do 21,50 hodin
(K6/12)
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ aneb
COKOLI CHCETE
O světě naruby a bláznovství s písničkami.

25. 11. /neděle/ od 16 hodin
BOHÉMA
Opera v originálu, derniéra.

27. 11. /úterý/ 
LOUSKÁČEK
Klasický balet.

28. 11. /středa/ do 22,15 hodin (Č/8)
DONAHA!
Slavný muzikál – nevhodné pro děti.

29. 11. /čtvrtek/ do 21,30 hodin
POSTELOVÁ FRAŠKA
Jeden večer ve třech ložnicích.

30. 11. /pátek/ do 22 hodin (K11/O/5)
BLUDNÝ HOLANĎAN
Opera v originálu.

Malé divadlo
1. 11. /čtvrtek / do 20,10 hodin
JAŠEK
Monodrama – životní puzzle mladé
herečky. Hraje Jana Kabešová.

3. 11. /sobota/ do 21,15 hodin (K6/11)
NÁVŠTĚVNÍK
(Freude, Freude, Freude i na tebe dojde.)

5. 11. /pondělí/ od 17 hodin
KPLO – beseda s Jiřím Ceé

6. 11. /úterý/ do 21,30 hodin (K2/11)
SLAMĚNÁ ŽIDLE
Slavná česká balada o lásce. Česká
premiéra!

7. 11. /středa/ do 21,35 hodin
(K9/Č/8)
HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
Život, láska, smrt.

8. 11. /čtvrtek/ do 21,30 hodin
TŘI MUŽI VE ČLUNU
Dobrá nálada za každého počasí.

12. 11. /pondělí/ do 21,35 hodin
HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
Představení bude natáčet ČT.

14. 11. /středa/ do 21 hodin (Č/7)
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Nejtajemnější komedie W. Allena.

16. 11. /pátek/ do 21,15 hodin
UBOHÝ VRAH
Vražda v divadle nebo v blázinci?

17. 11. /sobota/ do 20,30 hodin
NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
Rozkoš bez rizika.

19. 11. /pondělí/ 
Beseda k inscenaci „Návštěvník“.
Pořádá KPČ – i pro veřejnost.

20. 11. /úterý/ do 21,30 hodin (K8/Č/8)
SLAMĚNÁ ŽIDLE
Slavná česká balada o lásce.

21. 11. /středa/ do 21,15 hodin
(K9/Č/9)
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
Komedie o dvou dílech.

27. 11. /úterý/ do 20,45 hodin
MÉDEIA
Stále živý antický obraz.

30. 11. /pátek/ do 21,15 hodin
NÁVŠTĚVNÍK

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky před-
stavení v 19 hodin, www.saldovo-divadlo.cz 

Předplatné na celý rok (ABO + Bloky)
v budově Šaldova divadla, tel. 485 107 836.

■ Lidové sady 
4. 11. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým
tanečním orchestrem.

8. 11. /čtvrtek/ 19 hodin
3. abonentní koncert 49. koncertní
sezony komorní hudby
LUBOMÍR MALÝ – viola 
VĚRA HÁJKOVÁ – klavír

12. 11. /pondělí/ 19,30 hodin
JazzNight s Kalendářem Liberecka 
PHISBACHER
Walter Fischbacher – piano Petr
Dvorský – kontrabas, Otto Hejnic – bicí.
Akce je podpořena z Kulturního fondu
Statutárního města Liberec.

17. 11. /sobota/ 9,30 hodin
LIBEREC OPEN 2007
Postupové soutěže dětí, juniorů
a dospělých a hobby soutěže dospělých
a seniorů ve standardních
a latinskoamerických tancích. 

18. 11. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým
tanečním orchestrem.

20. 11. /úterý/ 20 hodin
VYPSANÁ FIXA – FENOMÉN TOUR 07

22. 11. /čtvrtek/ 19,30 hodin
Divadlo bez opony – Divadelní
společnost Háta
PRÁZDNINY SNŮ
Že vás nemůže na dovolené nic překva-
pit? Omyl, někdy stačí pouhé dvě hodiny... 
Hrají: Olga Želenská, Marcel
Vašinka, Jana Šulcová, Lucie
Zedníčková, Vladimír Čech, Michal
Jagelka a Hana Kusnjerová.

23. 11. /pátek/ 20 hodin
Country rytmus Liberec
15. REPREZENTAČNÍ COUNTRY BÁL
Hraje: MODROTISK, výuka tanců,
soutěže, předtančení a kankán.

30. 11. /pátek/ 17 hodin
Lidové sady Liberec a DDM Větrník
MIKULÁŠSKÁ SHOW
Dětská taneční párty, soutěže, hry
a nadílka od Mikuláše a čerta.

■ Experimentální 
studio 
1. 11. /čtvrtek/ 19,30 hodin
ŽALMAN – JÍŠOVÁ – HLAVÁČ
Původní, legendami opředená sestava
Pavla Žalmana Lohonky.

5. 11. /pondělí/ 19,30 hodin
PÁKISTÁN – Trek pod K2
Přednáška Zdeňka Skořepy.

6. 11. /úterý/ 18,30 hodin
Klub přátel výtvarného umění
JIŘÍ STRÁNSKÝ
Setkání se známým spisovatelem
a filmovým scénáristou.

7. 11. /středa/ 19,30 hodin
Hudební sklepy
VLASTA TŘEŠŇÁK
Malíř, spisovatel, fotograf, libretista,
herec, ale především vynikající
písničkář.

11. 11. /neděle/ 15 hodin
KAŠPÁREK A HONZA V PEKLE
Hraje Sváťovo Dividlo.

12. 11. /pondělí/ 19,30 hodin
IRSKO
Diashow Martina Loewa.

13. 11. /úterý/ 19,30 hodin
ESTER KOČIČKOVÁ – LUBOMÍR
NOHAVICA
Chanson, blues a třeskutý humor.
Zaručeně příjemný večer.

14. 11. /středa/ 19,30 hodin
POUTNÍCI
Stále živá legenda české country.

19. 11. /pondělí/ 19,30 hodin
KOLUMBIE A VENEZUELA
Opakování úspěšné diashow Petra
Niesiga.

21. 11. /středa/ 19,30 hodin
SPOLK TRIO + ELZA
Domácí trampská kapela a folkový
host z Prahy. 

23. 11. /pátek/ 19,30 hodin
Literární pozdravy Liberec 2007
JAN BALABÁN, PETR HRUŠKA
a YVETTA ELLEROVÁ

24. 11. /sobota/ 19,30 hodin
Literární pozdravy Liberec 2007
BOHDAN TROJAK 
JAROSLAV PÍŽL

25. 11. /neděle/ 15 hodin
ČERTOVSKÉ HROMOVÁNÍ
Hraje Divadlo z Půdy.

26. 11. /pondělí/ 19,30 hodin
c.k. Adventura uvádí
NOVÝ ZÉLAND
Přednáší Petr Páv.

28. 11. /úterý/ 18 hodin
S – HLEDÁNÍ
Setkání žáků a studentů dramatického
oddělení ZUŠ Liberec.

29. 11. /čtvrtek/ 19,30 hodin
Kulturní agentura ŠtěK uvádí
WorldExperiment
EKVATOR
Projekt emigrantů z Gruzie, Čečny,
Maďarska, Arménie a Iráku, kteří
propojují svou tradiční hudbu
v energickém rytmu.

30. 11. /pátek/ 18 hodin
Euroregionální sdružení fotografů
Kontakt
MILOSLAV KALÍK
Autorská beseda nad fotografiemi 
a fotografickými knihami.

Tip na zajímavé představení

14. 11. /středa/ 19 hodin – Malé divadlo
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA
Jedna z nejvýraznějších osobností světového humoru, americký drama-
tik, herec a režisér Woody Allen nás naposledy bavil svou komedií
Výstřely na Broadwayi. I tenkrát u toho byl režisér Pavel Palouš.
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Kuželkáři se původně scházeli
v Pasířské ulici, ale od roku 1986
mají své sportoviště v kuželně se
čtyřmi dráhami v Pražské ulici,
přímo v budově TJ Bižuterie. Před
čtyřmi roky byly obnoveny auto-
matické stavěče včetně kuželek,
čímž se kuželna dostala na vysokou
úroveň. Díky tomu ji dnes oceňují
i hostující oddíly. Přesto ale patří
oddíl kuželek mezi menší a méně
známá odvětví.

Za náš oddíl hrají celkem tři druž-
stva dospělých. Je to především
družstvo žen, které je účastníkem
II. kuželkářské ligy a každý rok
patří k favoritům této soutěže (mi-
nulou sezónu dělilo družstvo od pří-
mého postupu jediné vítězství). Opo-
rou družstva je vynikající hráčka
Jana Florianová, která se v hodno-
cení jednotlivců umisťuje do třetího
místa. Muži hrají III. kuželkář-
skou ligu a mají výkonnostně vel-
mi vyrovnané družstvo. Pod tre-
nérským dohledem Jiřího Tůmy se
v letošní sezóně pokusí vybojovat
postup do II. ligy. Smíšené druž-
stvo vedené Danielem Paterkou
hraje Krajský přebor 1. třídy. 

Trenérem mládeže je Stanislav
Král, který družstvo připravuje na

další ročník II. ligy dorostu. A nej-
mladší žáci už nyní sbírají první
velké úspěchy v celostátním Poháru
mladých nadějí. Jedenáctiletá Adéla
Honsová a David Laušman vybo-
jovali v této soutěži první a druhé
místo. Až do loňské sezony bylo do-
rostenecké družstvo složeno z hrá-
čů, kteří byli členy reprezentace
(Zuzana Dlouhá, Filip Hons a Petr
Šimek); ti už teď ale hrají v katego-
rii dospělých. Zapomenout nesmí-
me ani na Zdenka Vokatého, který
na Mistrovství České republiky se-
niorů vybojoval 4. místo. V soutěž-
ním ročníku 2006/2007 získal oddíl
kuželek čtyři tituly Mistr Liberec-
kého kraje, a tím jsme byli nejús-
pěšnějším kuželkářským oddílem
v kraji. 

Mimo svoji aktivní sportovní čin-
nost pořádá oddíl turnaje pro zá-
kladní a střední školy. Chceme tak
s tímto sportem seznámit co nejvíce
dětí. Kuželky si však pod odborným
dohledem zahrají rády i pracovní
kolektivy, které do tajů sportu za-
svěcují aktivní hráči. Z těchto akcí
již ostatně vzešlo několik výborných
kuželkářů. Přijďte i vy mezi nás!

Ivana Kaanová

Kuželky – sport pro všechny 
■ Představujeme vám

Kuželky jsou neprávem trochu opomíjeným
sportem. V Jablonci se jím zabývá oddíl kuželek
TJ Bižuterie. Jeho nespornou výhodou je, že ho
mohou provozovat zájemci bez rozdílu věku.
Hrát se začíná mezi 10 až 12 rokem a horní věková
hranice není omezena. 

Fotbal
FK Jablonec 97 a.s.

1. Gambrinus liga
stadion Střelnice

4. 11. /neděle/ 15 hodin
FC SLOVAN LIBEREC

25. 11. /neděle/ 15 hodin
VIKTORIA PLZEŇ

9. 12. /neděle/ 15 hodin
FK TEPLICE

Česká fotbalová liga
hřiště Český Dub 
(za nepříznivého počasí UMT
Mšeno)

3. 11. /sobota/ 10,15 hodin
GRAFFIN VLAŠIM

17. 11. /sobota/ 10,15 hodin
AC SPARTA PRAHA B

Česká liga dorostu
hřiště Břízky (UMT Mšeno)

10. 11 /sobota/ 11/13,15 hodin
BOHEMIANS 1905 B

Česká divize dorostu
hřiště Tanvald (UMT Mšeno)

4. 11. /neděle/ 11,45/14 hodin
AS PARDUBICE B

11. 11. /neděle/ 14/16,15 hodin
FK NOVÝ BYDŽOV

SSŽ Česká liga žáků
hřiště Mšeno

11. 11. /neděle/ 10/11,45 hodin
SK SLAVIA PRAHA

Městská hala
3. 11. /sobota/ 9 hodin
MODERNÍ GYMNASTIKA
Oblastní přebor, společné skladby.

4. 11. /neděle/ 9 hodin
JABLONECKÝ POHÁR
Moderní gymnastika.

10. 11. /sobota/ 8 hodin
TURNAJ UČITELŮ
V ODBÍJENÉ

17. 11. /sobota/ 10 hodin
TURNAJ VE FLORBALU 
2. liga muži, 1. Florbalový klub
Jablonec n. N.

18. 11. /neděle/ 7,30 hodin
TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ
Rapid 05

25. 11. /neděle/ 8 hodin
DĚTSKÝ TURNAJ V SÁLOVÉ
KOPANÉ
FK Jablonec 97

25. 11. /neděle/ 17 hodin
26. 11. /pondělí/ 10 a 17 hodin
REPREZENTACE ČR 
v odbíjené mužů – tréninky. 

29. 11. /čtvrtek/ 8 hodin
KRAJSKÉ KOLO 
v odbíjené středních škol.

www.sportjablonec.cz 

Zimní stadion
Každou sobotu od 17,30 hodin
HC VLCI 
2. hokejová liga 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
sobota, neděle 14–15,30 hodin

www.hcvlci.cz

TJ Sokol Jablonec n. N.
Fügnerova 5
24. 11. /sobota/ 
SOKOLSKÝ DEN

10–12 hodin 
Aerobik pro ženy, hry a soutěže
pro děti od 2 do 4 let (nutný 
doprovod), turnaj ve stolním
tenisu.

14–15 hodin
Tradiční sokolské setkání s hosty.

17–19 hodin
Florbalový zápas mužů.

Více na www.jablonec.org/sokol/
a ve vývěsce.

Běh na Českou chalupu
AC Slovan Liberec
3. 11. /sobota/ 9 hodin
37. ročník běhu do vrchu (2,5 km).
Přihlášky a prezentace v Lidových
sadech od 9 hodin.
Start dětských kategorií od 10 hodin. 
Hlavní závod ženy v 11,00; 
muži v 11,30 hodin.

Lyžování
16. 11. /pátek/ 14 hodin
JABLONEC JIBBING JAM
Občanské sdružení Impsquad
pořádá mezinárodní exhibici
ve freestylovém lyžování
a snowboardingu na umělém
sněhu na schodech před radnicí.
14–17 hodin – veřejné ježdění
formou neorganizovaného jamu.
Nutná registrace na 
milis@impsquad.cz. 
18–20 hodin – vrchol večera –
mezinárodní battle nejlepších
freeskierů z Polska, Slovenska
a Česka.

■ Projekt
Jablonec 2007
21. 11. /středa/ 8 hodin
Gymnázium U Balvanu 
OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ
V PLAVÁNÍ
Přebor ZŠ a SŠ družstev
a jednotlivců.
Plavecký bazén u přehrady.

1.–2. 12. /sobota–neděle/ 9 hodin
FK Jablonec 97 – mládež 
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ
Turnaj mladých fotbalistů
v kopané. Zúčastní se mužstva
prvoligových a druholigových klubů.
Městská hala u přehrady.

Projekt finančně podporuje
město Jablonec nad Nisou.

Nabídka sportovních programů

foto Jan Macek
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Mezi nejvýznamnější jablonecké rodáky patří
architekt Josef Zasche, autor projektů staroka-
tolického kostela Povýšení sv. Kříže a římsko-
katolického kostela Nejsvětějšího srdce Ježí-
šova. V první polovině 20. století patřil Zasche
mezi přední architekty působící v Čechách
a těšil se v odborných kruzích zaslouženému
respektu. V poválečné době však rychle upadl
v zapomnění a povědomí o něm bylo v jeho
rodném městě obnoveno až v průběhu 90. let
minulého století. V roce 1999 byla v průčelí
římskokatolického kostela osazena pamětní
deska zřízená péčí Spolku přátel města Jab-
lonce nad Nisou a Leuteltovy společnosti. V le-
tošním roce byl Josef Zasche zařazen mezi pa-
desát nejvýznamnějších osobností Libereckého
kraje. Od jeho úmrtí uplynulo letos 50 let.

Josef Zasche se narodil 9. listopadu roku 1871
v rodině chalupníka a brusiče skla, který rychle
zbohatl díky obchodu s bižuterními polotovary.
Ještě než stačili shromážděné prostředky inves-
tovat, Zascheho rodiče v krátké době zemřeli.
Díky zděděnému jmění se mohl jejich syn na-
dále vzdělávat – vychodil v Jablonci měšťan-
skou školu a v letech 1885–89 studovat ve sta-
vebním oddělení průmyslové školy v Liberci. 

Další Zascheho cesta za vzděláním vedla do
Vídně, kde se stal posluchačem Akademie vý-
tvarných umění ve speciální třídě architektury,
kterou vedl profesor K. von Hasenauer. Po stu-
diích zůstal nakrátko ve Vídni, kde nastoupil
praxi v projekčním ateliéru F. Schachnera. Brzy
se však osamostatnil a natrvalo se usadil
v Praze.

Zpočátku uskutečňoval své projekty zejména
v českém pohraničí – v Aši, Chomutově, Ústí n. L.,
Liberci a Jablonci. Jeho první samostatný pro-
jekt se realizoval v Jablonci. Byl to starokatolic-
ký kostel Povýšení sv. Kříže postavený v letech
1900–02 v secesním stylu. Zúčastnil se také
soutěže na stavbu jabloneckého městského di-
vadla, která proběhla roku 1903. V roce 1906
vypracoval plány rodinného domu pro H. Dress-
lera v Jablonci (dnes školka na rohu ulic Ko-
rejská a Jugoslávská) a dostal příležitost navrh-
nout Dům umění pro velkou výstavu českých
Němců v Liberci.

V tomtéž roce byl Zaschemu propůjčen titul
stavební rada. Velmi rychle se začal prosazovat

také v Praze, kde bylo v prvním desetiletí 20.
století podle jeho plánů postaveno hned několik
významných staveb – „Modrá vila“ pro sochaře
K. Wilferta ml. (1904), palác Pražské železářské
společnosti (1906–07), dům U Tří jezdců
(1906–08) a palác pražské filiálky Vídeňské
bankovní jednoty (1906–08). Za něj obdržel ce-
nu pro nejlepší stavbu Rakousko-Uherska po-
stavenou v letech 1900–1910. 

Ve stejném období navrhl Zasche několik ro-
dinných hrobek, z nichž se většina nacházela
na židovském hřbitově v Praze. Jedna byla v ro-
ce 1910 zbudována také na hřbitově v Jablonci.
Patřila rodině významného podnikatele a me-
cenáše Josefa Scheiblera (ve velmi poškozeném
stavu se nachází vedle křížení hlavních cest).
Ve stejném roce, kdy byla postavena Scheible-
rova hrobka, vyprojektoval Zasche rodinný dům
pro jabloneckého advokáta J. Giebische (dnes
bytový dům na rohu ulic Korejská a Opleta-
lova).

Avšak hlavní úkol, kterým se Zasche v rod-
ném městě zabýval, byla stavba nového řím-
skokatolického kostela. Jeho projektování se
věnoval plných 30 let a vytvořil několik stylově
zcela odlišných projektů, z nichž první, secesní,

vznikl již v roce 1898. Projekt, který se dočkal
realizace, dokončil v roce 1930. Součástí návr-
hu byly také úpravy prostoru dnešního Hor-
ního náměstí. Vedle kostela vznikla parková
plocha s kašnou od sochaře F. Metznera, od-
straněná po druhé světové válce, kamenný ta-
ras měl být zakončen tzv. schodišťovým do-
mem, který se nerealizoval. 

Jako jeden z mála architektů německého pů-
vodu se Josef Zasche stýkal s českými kolegy
a udržoval s nimi přátelské vztahy. S Janem
Kotěrou a Pavlem Janákem pracoval na společ-
ných projektech. Coby respektovaná osobnost
byl zván do porot architektonických soutěží
a byl členem řady významných společností.  

V roce 1945 musel Prahu opustit. Navzdory
přímluvám českých kolegů a přátel byl vysíd-
len do Německa, kde 11. října 1957 zemřel v za-
pomnění ve vesnici Schackensleben poblíž
Magdeburku.

Rodná chalupa architekta Josefa Zascheho
dosud stojí v Křížově ulici. Také všechny stav-
by, které v Jablonci realizoval, zůstaly zachová-
ny. Památka významného rodáka byla připo-
menuta v obou chrámech, které pro naše měs-
to navrhl, a to při vzpomínkových bohosluž-
bách 7. 10. ve starokatolickém a 28. 10. v řím-
skokatolickém kostele. 

Doufejme, že o odkaz slavného rodáka bude
v Jablonci nad Nisou v budoucích letech dobře
pečováno. 

Jan Strnad

Architekt Josef Zasche

Pozvání ke společnému muzicírování s dět-
ským pěveckým sborem ZUŠ Iuventus, gaude!
přijal již podruhé vynikající hudebník Jiří Sti-
vín. První říjnový čtvrtek vedl se sborem nád-
herný hudební dialog v kostele svaté Anny. 

Podle slov sbormistra Tomáše Pospíšila byly
jednotlivé sborové skladby vybrány tak, aby co
nejlépe inspirovaly Jiřího Stivína k následné im-
provizaci. A tento záměr se podařilo naplnit víc
než dobře. Skvělý výkon předvedli také žáci ZUŠ
Anička Drábková, Adélka Ježková, Jan Benhák
a Petr Bárta. Nejprve jako ukázněný doprovod
sboru na housle, violoncello a klarinet, později
jako zdatní sekundanti improvizujícího Mistra. 

Na Jiřím Stivínovi, dětech ze sboru i malých
muzikantech bylo vidět, jak si společné hraní
a zpívání s velkou radostí užívají. Nakonec na-
kazili i publikum. Plný sál nadšených diváků
odměnil všechny zpěváky a muzikanty opako-
vaným bouřlivým potleskem.

(iu)

Jiří Stivín s Iuventus, gaude!

foto Václav Landovský foto Václav Landovský
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Jak ses dostal do Jablonce nad Nisou?
Do Jablonce jsem přišel s tím, že mám rád hory,

blízko je Český ráj, Krkonoše, ale i divoká voda. Chtěl
jsem vstoupit též k Horské službě, měl jsem vztah ke
sportu a logicky i k traumatologii. Takže jsem si na
začátku kariéry myslel, že se budu věnovat zlomeni-
nám. Jenže 80. a 90. léta byla ve znamení obrovského
pokroku a expanze techniky a možností v oboru en-
doskopie. Laicky řečeno – pomocí endoskopů, oheb-
ných hadiček, lze proniknout do zažívacího traktu
a nemoci nejen diagnostikovat, ale zároveň i léčit.
Tato věc mne velmi zaujala a začal jsem se těmito lé-
čebnými metodami intenzivně zabývat.

Specializované gastroenterologické oddělení
vzniklo v jablonecké nemocnici v roce 2003 a dnes
patří ke špičkovým pracovištím v republice. Můžeš
ho čtenářům krátce přiblížit?

Začali jsme odstraňovat kameny ze žlučových cest,
léčit onemocnění slinivky atp. Těch zákroků stále při-
bývalo a myslím, že se nám po různých stážích doma
i v zahraničí podařilo u nás zavést celou řadu progre-
sivních metod. Před otevřením specializovaného od-
dělení se vyšetření prováděla na interním a chirurgic-
kém oddělení. Dnes zde pracuje šest lékařů a devět
sester. Ročně děláme asi 5 tisíc endoskopických výko-
nů a ošetříme asi 11 tisíc pacientů, což je srovnatelné
s velkými klinikami. Nedávno jsme např. provedli jako
první v republice několik zákroků vedených vnitřním
ultrazvukem, což momentálně patří k našim nejpres-
tižnějším věcem. 

Pomalu se pokusím přejít k tvým koníčkům. Jak
se dá náročná práce lékaře a primáře skloubit s ko-
níčky tak náročnými na čas?

Pro mne bylo vždycky podstatné, abych odjížděl, ať
už kamkoliv, se souhlasem rodiny. Časově se snažím
v rámci možností věnovat mým dvěma dětem. Svoje
věci pak dělám velmi často po nocích. Málo spím
a mám trvalý spánkový dluh. V zaměstnání vycházím
z toho, že pokud na nějakou dobu odjíždím, musím
všechno zase dohnat. Ze stáží jsem se též pokaždé
snažil přivést nějakou novou metodu. Je nezbytné vě-
dět, kudy se ubírá svět. 

Pokud jde o moje koníčky, tedy nejen horolezectví,
ale i další outdoorové aktivity, které jsou náročné na
čas a přesahují třeba rámec dovolené, pak se musím
domluvit s vedením. Zažil jsem již několik vedení ne-
mocnice, ale vždycky jsem dosud nacházel pochopení
a podporu. 

Co ti účast na takových podnicích, jako jsou ex-
pedice do velehor, přináší?

Účast na výpravách do hor, ale i třeba za potápěním,
mi dodává nový náboj, přináší tolik nutnou relaxaci.
Přínos cítím též v tom, že na expedicích mám dost času
zabývat se i myšlenkami, na něž mi za běžné rutinní
práce nezbývá čas. Mohu tam hovořit sám se sebou.
Přijde spousta nápadů a myslím, že se to zaměstnava-
teli vrátí. Zdolání nejvyšší hory světa nebo tzv. „Seven
Summits“ – sedmi nejvyšších hor jednotlivých konti-
nentů, je nakonec i dobrá prezentace naší nemocnice.

Co jsi měl již v horách za sebou, když jsi odce-
stoval na Mount Everest?

Předtím jsem stál sedmkrát na sedmitisícovkách na
Pamíru a Ťan-Šanu. Byl mezi nimi výstup na Pik Ko-

munismu nebo těžký prvovýstup na Chan Tengri. Do
výšky sedm a půl tisíce metrů jsem měl hory zažité
a věděl jsem, co se mnou udělají. Měl jsem též hodně
zkušeností z těžkých zimních výstupů v Tatrách, a když
na to dneska vzpomínám, tak si říkám, že už bych ne-
chtěl trpět po nocích zavěšen někde ve stěně a v mrazu. 

Kdy tě napadlo, že bys mohl vylézt na všech sedm
vrcholů?

Bylo to asi tři roky po výstupu na Everest, měl jsem
za sebou Aconcaguu, pak jsem se dostal do východní
Afriky, kde jsme vystoupili normální cestou na Kili-
mandžáro, rok na to jsem byl v Austrálii na Mount
Kosciuszko. Ten byl tak trochu navíc a také nejlehčí
ze všech kopců. Asi v té chvíli mne napadlo, že by bylo
dobré celý projekt dokončit. Výhodu jsem měl v tom, že
jsem nic nedělal pro medializaci a nebyl ničím vázaný. 

Následovala hora Denali na Aljašce a po kavkaz-
ském Elbrusu zůstaly už jen dva nejnáročnější vrcholy:
Mount Vinson v Antarktidě a Carstenz Pyramid na
Papuy. Obě jsou velice náročné jak finančně, tak i lo-
gisticky. Naštěstí jsem ale měl vždycky dobré přátele
a známé, kteří mi přitom byli nápomocni. Bez vyni-
kajících specialistů a znalců oblastí by dosažení těchto
vrcholů nebylo reálné.

Děkuji Vladimírovi za poskytnutý čas. Otázek bych
měl ještě mnoho, místo pro rozhovor je však omezené.
Musíme si je proto uložit pro jinou příležitost.

(os)

Vladimír Nosek
Primář jablonecké nemocnice, horolezec

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Lékaři patří obvykle ke známým osobnostem. Jejich péči či rady potřebuje
mnoho lidí a mnozí z klientů si je pak nadlouho zapamatují. Zvláště, pokud
jsou spokojeni s výsledky své léčby. Vladimír Nosek je ale znám též jako
vynikající horolezec, který stanul i na nejvyšším bodu zeměkoule – Mount
Everestu. Tento skromný muž žije v našem městě od roku 1988. 

■ Krátké zprávy
Duchovní univerzita Bytí
zve na přednášku filosofa a léčitele
Tomáše Pfeiffera na téma „Tvore
lidského stupně, staň se člověkem.“
Koná se v úterý 6. 11. od 18 hodin
ve Spolkovém domě. Informace
www.dub.cz, tel. 222 311 141.

Pochod proti cukrovce
odstartuje ve středu 14. 11.
ve 13 hodin na Horním náměstí
a poté povede kolem přehrady.
Pořádající Svaz diabetiků zve celé
rodiny s dětmi, babičkami a dědečky.
Přijďte podpořit tuto akci. 

Církev bratrská
se sídlem v ul. Smetanova 26 zve
ve čtvrtek 15. 11. v 18 hodin na
přednášku Josefa Valušiaka, střihače
filmového studia Barrandov,
„Film z jiné strany, aneb duchovní
poselství filmů“. Součástí přednášky
bude promítnutí třicetiminutového
filmu o starém muži v pohraničí. 

Nisanka v Brazílii
je název výstavy fotografií, kterou
si můžete prohlédnout do 16.
listopadu ve vestibulu jablonecké
radnice. Najdete zde fotografie ze
setkání s potomky krajanů,
z vystoupení folklorního souboru
i z podpisu smlouvy o přátelství
mezi městy Jablonec nad Nisou
a Nova Petrópolis.

Eppl Club 
zve své příznivce: 
2. 11. REGGAE destination King-
ston – Djs Herby boy and friend
(jahmusic/roccaflex crew) Dr. X 3000; 
9. 11. SMASH STREET – Dj Noir
(Wartrak posse, FX-Bounce) hip
hop, R’n’B, south; 
16. 11. ROOTS & FUTURE (RNF
showcase-jungle, raggajungle,
hardcore); 
17. 11. BODY SALSA – Dj Eazy
and everybody/birthday Radka;
23. 11. BREAK BEAT PUNK –
Djs Meehay and special quest; 
30. 11. PUNKOVÁ ZÁBAVA –
PMH/Muerti + Ad Bestias.

Hudební festival
WONDERfest pořádají v sobotu
17. 11. od 18 hodin ve smržovském
Parkhotelu. Vystoupí Jan Budař &
Eliščin band, Krch-Off, Bratři
Karamazovi, Buran Orffchester,
Rada Synergica/D a Petr Linhart.

Český svaz žen
přijímá přihlášky do počítačových
kurzů pro začátečníky. Informace
na tel. 483 711 702, 777 968 589.

Diakonie 
nabízí seniorům a osobám se
zdravotním postižením terénní 
pečovatelskou službu. Sídlí v ul.
Pod Baštou 10, Jablonec n. N.,
kontakt na tel. 483 314 051; 721
008 313, jablonec@diakoniecce.cz,
www.diakoniecce.cz. 

Svaz důchodců
pořádá své akce vždy ve středu
od 14 hodin v Domě seniorů
v Novoveské ulici. Na 7. a 21. 11.
je připravena volná zábava, 
14. 11. měření tlaku 
a 28. 11. Mikulášská zábava.

Antarktida, 2005
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Obrázek ze starého jabloneckého hřbitova je
malován na plechu a připomínal památku děv-
čátka, které na tomto světě pobylo jen velmi
krátce, na místě jeho posledního odpočinku na
starém jabloneckém hřbitově. 

Ten se nacházel přibližně v prostoru dneš-
ního letního kina. Původní hřbitov v bezpro-
střední blízkosti kostela sv. Anny byl zrušen
v roce 1809 a v tomtéž roce, dne 10. října, vy-
světil farář a vikář Josef Ultsch hřbitov, z něhož
pochází i tento náhrobní obrázek. Pohřbívalo se
zde až do počátku 20. století. Atmosféru hřbitova
zachytil tehdy na fotografii Artur Ritter, který
snímek v roce 1909 věnoval Městskému mu-
zeu. 

V roce 1901 byl otevřen nový městský hřbi-
tov, který slouží svému účelu dodnes.

Obrázky jsou součástí výstavy Podoby víry,
kterou můžete navštívit v galerii Belveder.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie

■ Exponát měsíce

Náhrobní obrázek 

Nižší školství ve druhé polovině 19. století
Po roce 1869 došlo díky reformě, která vyčlenila

školy z dohledu církve, k velkému rozvoji škol-
ství. Také v Jablonci ho významně podporovalo
okresní i městské zastupitelstvo a celá veřejnost.
Velmi brzy bylo rozhodnuto o stavbě nové školní
budovy. Již 16. června roku 1870 byl položen zá-
kladní kámen budoucí chlapecké obecné a měš-
ťanské školy, tzv. žluté, ve Školní ulici (Schul-
gasse, dnes ul. Generála Mrázka). První žáci za-
sedli v jejich lavicích na podzim následujícího
roku. Vedením ústavu byl nejprve pověřen Karl
Wanka a v roce 1881 ho na ředitelském postu
vystřídal Karl Güttler. Osudy této školy jsou také
spojeny se jménem pozdějšího starosty Jablonce
Karla R. Fischera. V letech 1883–1886 byl jejím
žákem a po absolvování učitelského ústavu v Lito-
měřicích od roku 1890 členem učitelského sboru.

Při škole vzniklo a působilo hned několik zají-
mavých zařízení. V roce 1871 vybudoval místní
Turnverein (tělocvičný spolek) v blízkosti školy
tělocvičnu. Díky zdejší tělovýchovné tradici se tě-
locvik záhy dostal také do školních osnov. Již od
konce 60. let 19. století probíhala cvičení chlap-
ců, která zajišťoval nejprve Turnverein. V roce

1886 nastoupil na chlapeckou školu první učitel
tělocviku Robert Thierde.

V roce 1882 byla centrálním ústavem pro me-
teorologii a zemský magnetismus ve Vídni otev-
řena ve škole pozorovací stanice II. řádu. Pozoro-
vání prováděl třikrát denně učitel Alois Richter.
Chlapecká škola měla také knihovnu, kterou od
roku 1885 vedl autor vlastivědy jabloneckého
politického okresu a městský kronikář Adolf Lilie.
V letech 1890–1891 byl v přízemí chlapecké školy
provozován spolkem hospodyň (Hausfrauenve-
rein) polévkový ústav pro chudé děti. V té době
tady již fungovala kreslírna a modelovna a také
chemická laboratoř, zařízení využívaná přede-
vším místní odbornou školou. 

Po zřízení chlapecké obecné a měšťanské školy
zůstaly dívky ještě patnáct let ve staré školní bu-
dově na Starém Trhu (Alter Markt, dnes Mírové
náměstí). V roce 1874 byla dosud pětitřídní dívčí
škola rozšířena o další třídu, byla to však stále
pouze škola obecná. Teprve ve školním roce
1878–79 došlo ke zřízení dívčí měšťanské školy.
Vzrůstající počet žákyň si vyžádal stavbu nové
budovy, o níž velmi usiloval ředitel Johann Gangl.
V místní školní radě i v zastupitelstvu města ji
podpořil i tehdejší starosta Adolf H. Posselt. 

Velkorysá stavba vyrostla vedle budovy chla-
pecké školy. Byla postavena podle plánů jablonec-
kého stavitele Franze Haslera a stála na tehdejší
poměry značnou sumu 93 865 zlatých. Český
zemský výbor poskytl subvenci ve výši 5 000 zla-
tých. Nová, tzv. zelená škola byla otevřena 1. září
1885 a v jejím přízemí sídlila i školka. V roce 1904
zde byly uloženy sbírky a slavnostně otevřena
první expozice muzea vybudovaná Řemeslným
spolkem.

Ani jedna z popsaných školních budov v sou-
časné době již neexistují. Stály v místech stáva-
jícího parkoviště a tržnice blízko pošty. Do sou-
časnosti zde zůstal pouze objekt tělocvičny. 

Jak stoupal počet obyvatel města, vyrostly v Jab-
lonci i další školní budovy. V roce 1894 obecná
chlapecká škola v dnešní Sokolí ulici, kde v roce
1905 přibyla i chlapecká škola měšťanská. Ve

stejném roce se začalo vyučovat v obecné škole
v ulici Pivovarské a také na dívčí obecné a měš-
ťanské škole v ulici 5. května.

Aby byl výčet základních škol vzniklých do
konce 19. století úplný, je třeba ještě připomenout,
že jablonecká evangelická obec provozovala již
od roku 1861 vlastní školu s právem veřejnosti.
V roce 1865 přesídlila do nově postavené budovy
vedle evangelického kostela, v níž se nacházela
také fara. Později, v roce 1903, vyrostla v dnešní
ulici Emilie Floriánové samostatná školní budo-
va. Dnes se v ní nachází Spolkový dům.

Dne 1. září roku 1889 zahájila vyučování sou-
kromá škola s českým vyučovacím jazykem, která
vznikla po pěti letech příprav z podnětu pilníkáře
Antonína Chvojky. Ten odkázal v roce 1884 čes-
kému školskému spolku svůj dům v Kamenné
ulici. V současné době zde najdeme Vyšší odbor-
nou školu mezinárodního obchodu.

Jana Nová 
Muzeum skla a bižuterie

Obrázky na této straně pocházejí ze sbírky
Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Dne 23. března roku 1878 navštívil chlapeckou obecnou
a měšťanskou školu člen panovnického domu, bratr císaře

Františka Josefa I., arcivévoda Karl Ludwig.

Dívčí obecná a měšťanská škola

Starý jablonecký hřbitov, vpravo hřbitovní kaple
Náhrobní obrázek děvčátka

Z historie jabloneckého školství
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Mšeno – skalní hřib v Jindřichově (3,5 km) –
Horní Maxov, kostel (6,5 km) – Horní Lučany
(8 km) – Záhoří (9,5 km) – Vyhlídka (11 km) –
Smržovka, ČD (12,5 km).

Naše krátké listopadové putování začíná ve
Mšeně u přehrady, odkud se Arbesovou ulicí
vydáme až na její konec. Neznačená cesta pak
vede dál lesním údolím Mšenského potoka. Za-
nedlouho však úval opustíme a začneme stou-
pat na zalesněný Loučenský vrch. Poté, kdy se
naše cesta spojí se žlutě značenou stezkou od
Janova, spatříme na mýtině unikátní jindři-
chovský skalní hřib. 

Pokračujeme po žlutých značkách, v Jindři-
chovském sedle překročíme silnici a namíříme
k tzv. Tobogánu. Úsek znají především vyzna-
vači úzkých lyží, kterým vděčí za své jméno.
Brzy však značky zase opustíme a tam, kde
v ostrém úhlu odbočují doprava k Bramberku,
půjdeme rovně k prvním stavením Horního
Maxova a kolem chaty Barborka zamíříme do-
prava. Většina horských chalup, které nyní mí-
jíme, vznikla v době rozmachu drobné sklářské
výroby, tj. ve druhé polovině 19. století.

Po chvíli před sebou zahlédneme maxovský
kostel Nejsvětějšího srdce Páně a k němu bu-
dou směřovat naše další kroky. Postaven byl

v roce 1910 a nyní již téměř deset let probíhají
jeho rozsáhlé opravy. Od konečné stanice auto-
busu MHD se znovu vydáme neznačenou cestou.
Hned u kostela mineme roubenou chalupu, sta-
rou maxovskou školu z roku 1862, a pokračujeme
podél nevzhledného oplocení opuštěné jelení
obory z let 1985–2003. I tady je cesta lemována
malebně roztroušenými chalupami, a přestože
většina z nich již neslouží k trvalému bydlení,
svědčí převážně o dobrých hospodářích. Na kři-
žovatce silnic, u penzionu Avicenum, najdeme
opět modré značení a to nás již doprovodí až do
cíle ve Smržovce. 

Za rozcestím značených cest v Záhoří na nás
čeká ještě krátká odbočka ke skupině mohut-
ných, až třicet metrů vysokých skal, zvaných
prostě Vyhlídka. Název je to jistě příhodný, ne-
boť za příznivého počasí odtud dohlédneme až ke
krkonošské Černé hoře. Nejmohutnější skalisko
obepínají charakteristické římsy a na jedné z nich
se nachází několik skalních mís. Největší, po-
věstmi opředená Čertova studánka, je trvale na-
plněná vodou. Schodiště a zábradlí tady vybu-
dovali již koncem 19. století členové místního
odboru horského spolku. 

Zhruba za 20 minut odtud dojdeme pohodlně
do centra Smržovky nebo na nádraží ČD.

(os)

Krajem skal a horských chalup
■ Tip na výlet

foto Otokar Simm

První zmínka o Pasekách pochází z roku 1687,
kdy se uvádí označení „beym Schlag“, tedy „u pa-
seky“. Osada byla součástí hutního statku Mše-
no, obce Vrkoslavice, a patřila do majetku malo-
skalského panství. Roku 1838 pak byly Paseky
připojeny ke Mšenu.

Spojení Pasek s okolím bývalo dříve obtížné.
Z Jablonce sem vedla „Stará pasecká cesta“ po-
kračující dál do Lučan. Byla poměrně strmá
a vozkové zde proto při projíždění sháněli pří-
přah. Druhá cesta sem směřovala od mšenské
anenské kapličky. Vedla v místech nynější pře-
hrady a překračovala hráz starého rybníka. 

Lázně Paseky
V roce 1893 navštívil Paseky přírodní léčitel

Sebastian Kneipp. Této události využil pasecký
občan Adolf Tischer k položení základního ka-
mene k lázním, jež měly využívat Kneippových
léčebných metod. Tischerovi ale vděčily Paseky
i za řadu dalších budov. Díky jeho aktivitám
mohla obec od roku 1894 užívat oficiálního ná-
zvu Bad Schlag, čili Lázně Paseky.

V roce 1903 se stal majitelem sanatoria Dr. Georg
Glettler, za jehož působení došlo k významným
vylepšením areálu. K objektu s krytou promená-
dou z let 1893–94, který byl dílem jabloneckého

stavitele Emiliana Herbiga, přibyl park o rozlo-
ze sto tisíc metrů čtverečních, restaurace, čítár-
na i hudební pavilon či plovárna. K léčení byly
využívány studené, mírně radioaktivní léčebné
prameny, jež nesly názvy Malý, Velký, Jeskynní
a Jiří. Dr. Georg Glettler řídil sanatorium až do
roku 1945, kdy musel z Pasek odejít. 

Paseky samostatné
Nejstarší paseckou stavbou býval šenk – Schlag-

schenke, původně panská fořtovna. Traduje se,
že na jednom z nosných trámů byl uveden leto-
počet 1771. Ve 30. letech minulého století se zde
nacházelo kino. Po vybudování císařské Krko-
nošské silnice vznikla před hostincem význam-
ná křižovatka, což ještě zvýšilo jeho význam. 

V roce 1904 se Paseky staly samostatnou ob-
cí. Prvním starostou byl zvolen Anton Fiedler,
jenž stál v čele obce 22 let. Váženému muži vě-
novali občané Pasek vyhlídku, která se nachá-
zela v zatáčce cesty na Kynast. Dnes je toto mís-
to zarostlé a zanedbané a snad jen prohlubeň
po pamětní desce může připomínat význam-
nou osobnost. 

Centrem obce bylo dnešní Pasecké náměstí.
Tvořila ho zejména škola a tělocvična s restau-

rací z let 1881–83. V parčíku se nachází pomník
samostatných Pasek věnovaný původně básníku
T. Körnerovi. Komplex zmíněných budov byl
nedávno proměněn v červeno-zelený „babylon“
obložený veteší všeho druhu. Nevím, jestli i tady
platí rčení „proti gustu žádný dišputát“...

Proměny
Po roce 1945 prošly Paseky velkými změnami

a staly se součástí Jablonce nad Nisou. Výstavba
věžových domů a objektu, dnes již nefunkční tep-
lárny, proměnila významně tvář celé obce. Vý-
stavba rodinných domů se přesunula k pasec-
kému kopci, kde jich v pěkném prostředí stále
přibývá. Někdejší lázeňské místo se od základu
změnilo. K horšímu nebo k lepšímu? Úsudek si
jistě každý udělá sám.

Václav Vostřák

■ Zmizelý Jablonec

Jablonecké Paseky
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
městské knihovně.

Oddělení dospělých čtenářů
Reinerová Lenka  
Čekárny mého života
Životní příběh německy píšící autor-
ky z Prahy, která pro svůj židovský
původ musela opustit v roce 1938
Československo. S pomocí svých přá-
tel se dostala do Mexika, kde půso-
bila na vyslanectví československé
exilové vlády.

Vondruška Vlastimil  
Letopisy královy komory II
Kniha obsahuje tři příběhy, ve kte-
rých písař Jiří Adam z Dobrotína
se svými pomocníky řeší případy,
s nimiž si pražští královští úředníci
nevědí rady. 

Shaw Patricia
Zátoka bouří
Historický román z trestanecké ko-
lonie v Tasmánii v 1. polovině 19.
století o mladých mužích a ženách
odsouzených za bezvýznamné pře-
stupky. 

Borovička Václav Pavel 
Pařížská Sureté pátrá
Osmnáct napínavých a poučných
příběhů z historie pařížské policie
vypovídajících o tom, jak se formo-
val, rozvíjel a zdokonaloval boj se
zločinem ve Francii od dob Velké
francouzské revoluce až do nedávné
minulosti.

Hanibal Jiří 
Úděl královský
Dějově bohatý příběh je plný váš-
nivých citů, diplomatických intrik
i touhy po opravdové lásce. Krále
Václava ukazuje jako hloubavého,
hluboce oddaného Bohu i českému
království.

Oddělení pro děti a mládež
Deary Terry 
Děsivě pravdivé žraločí příběhy
Tentokrát se vyděsíme pod mořskou
hladinou. Žraloci totiž útočí.

Havel Jiří
Kdo má smysl pro nesmysl
Hrajete si rádi se slovy? Kniha na-
bitá kvízy, hádankami a vtipným
veršem známého autora píšícího
pro nejmenší čtenáře.

Švandrlík Miloslav   
Kopyto, Mňouk a hromada zlata
Do zlatnictví pana Faltýna vnikli
dva zloději. Diskrétní pátraní Ko-
pyta a Mňouka se rozbíhá.

Novinky
Becherovka, dárkové balení be-
cherovky se skleničkami v knižní
vazbě se znakem a logem města –
pěkný reprezentativní dárek (cena
450 Kč).
Kalendář – rok 2008: Doteky
času 2008 – Jablonce a okolí
s fotografiemi Miloslava Kalíka
a s dobovými pohlednicemi (150 Kč). 
Horolezecký a turistický průvodce
Černá Studnice – česko-německá
brožura o lezení v oblasti Černo-
studničního hřebene s popisem
historie, geologie oblasti,
s instrukcemi a nákresy skal.
Autoři: P. Fajgl, P. Hejtmánek, 
P. Kotúček, M. Peč. (80 Kč). 
Ubytování – nový prospekt, zjed-
nodušený leták katalogu ubytování.
Chceme se jím prezentovat

především na výstavách cestovního
ruchu. Zdarma na IC.

Nabídka prezentace
V listopadu se zúčastníme tradiční
výstavy cestovního ruchu
v Lipsku (termín 21.–25. 11.).
Ubytovatelé, máte-li zájem, dodejte
nejpozději do pondělí 12. listopadu
max. 50 ks vašich propagačních
letáků v německém jazyce,
umístíme je zdarma na náš
výstavní pult!

Absolvované veletrhy 
Letos v září jsme navštívili výstavu
BUT 2007 – Budyšínské podni-
katelské dny v partnerském městě
a v říjnu výstavu cestovního ruchu
Salon Tour 2007 v Poznani. Před-
stavili jsme Jablonec nad Nisou

a Jizerské hory, návštěvníci se
zajímali o atraktivní příhraniční
oblasti, které mají co nabídnout
a jsou pro ně dostupné. BUT je
zavedená mezinárodní prodejní
výstava úspěšných průmyslových
firem, služeb a cestovního ruchu.
Výstavu navštívilo 13 500 návštěv-
níků. Tip pro jablonecké podnika-
tele: tato výstava je velmi vhodná
i pro vás! Na této výstavě jsme byli
poprvé.
Na Salonu Tour v Poznani jsme se
prezentovali již popáté. Tradičně
ho navštívilo mnoho odborníků
i návštěvníku laické veřejnosti, letos
přes 20 000 návštěvníků. Poláky
nejvíce zajímají volnočasové akti-
vity, adrenalinové sporty a v tomto
období hlavně již zimní nabídka
lyžování. Obě výstavy byly úspěšné.

■ Informační centrum

Centrum obchodu, kultury
a vzdělávání v centru
V září 2006 byl otevřen kompletně opravený areál, který dnes poskytuje prostory
pro pořádání kongresů, konferencí, výstav, veletrhů, plesů, koncertů, tanečních
zábav, přednášek i prodejních akcí. To vše na ploše téměř 1300 m2 s nejmodernějším
technickým zázemím.

Jak se liší Eurocentrum od bývalého Výstaviště
a v čem sleduje jeho tradice? – byla první otázka,
kterou jsem položila ředitelce Eurocentra Jablo-
nec nad Nisou Martě Procházkové.

Původní Výstaviště bylo zaměřeno hlavně na pořá-
dání kulturních a prodejních akcí a založilo tradici
veletrhu Euroregion Tour a Výstavy vzdělávání. Euro-
centrum na tyto činnosti navázalo a současně rozšířilo
působnost o mezinárodní aktivity v rámci Euroregionu
Nisa a podporu podnikatelské sféry v oblasti pořádá-
ní konferencí a seminářů. Zároveň vybudovalo za fi-
nanční podpory fondů EU fotogalerii, pořádá městské
slavnosti – Velikonoční a Vánoční trhy, Jablonecké pod-
zimní slavnosti, zajišťuje inzerci Jabloneckého mě-
síčníku a zabezpečuje činnost Jabloneckých kin. V no-
vých prostorách sídlí též jazyková škola pořádající
kurzy pro občany a Okresní hospodářská komora,
která s Eurocentrem úzce spolupracuje.

Co se opravdu povedlo a čím se můžete pochlubit?
Hudebníci chválí výbornou akustiku sálu, ostatní

nejmodernější variabilní technické vybavení. Euro-
centrum klade důraz na individuální přístup pracov-
níků k zajištění jednotlivých akcí. Cílem je dosáhnout
maximální spokojenosti jak pořádajících, tak ná-
vštěvníků – od nejmenších, kteří přicházejí za pohád-
kou, až po účastníky konferencí. Výsledkem je, že již

nyní provádíme rezervace sálu a fotogalerie na rok
2009 a že Eurocentrum je spojováno s kvalitou a pro-
fesionalitou. A z toho mám osobně velkou radost.
Mohu jmenovat mnoho povedených akcí, přesto bych
ale ráda zmínila úspěšný první ročník Jabloneckého
kulturního léta na Letní scéně Eurocentra, který byl
provázen velkým zájmem publika. 

Co chystáte a co by návštěvník neměl přehléd-
nout? 

V závěru roku se můžeme těšit na tradiční kulturní
akce od swingu přes bluegrass k elektronické taneční
hudbě, kadeřnickou a módní show a velké Vánoční tr-
hy v celém Eurocentru.

V čem spočívá jedinečnost této organizace, jaké
jsou její výhody a jaké máte ohlasy od návštěvníků?

Určitě je to spojení mnoha rozdílných činností od
obchodu po kulturu přímo v centru města. 

Z mnoha kladných ohlasů vybírám: „…přijměte pro-
sím, srdečné poděkování za skvělou podporu našeho
koncertu. Koncert dopadl skvěle i díky naprosto bez-
problémovému přístupu personálu. Myslím, že se jed-
nalo o akci po všech stránkách vydařenou a báječně
navštívenou publikem. Moc si možnosti vystupovat
v Eurocentru vážíme…“

(fr)

foto Jiří Jiroutek
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HUBNEME PO VÁNOCÍCH
dal‰í 3 mûsíãní cyklus aktivního hubnutí

v mûstské hale v Jablonci n. N.
kaÏdou stfiedu od 17.00 h. zaãínáme 9. ledna

info: 602 770 103 
www.stobjablonec.cz, info@stobjablonec.cz

STUDIO BERU·KA
Hlídání dûtí v koutku, v rodinách, krouÏky

pro dûti, kojenecké cviãení a plavání, 
saunování dûtí, gravidjoga, úklid domácností.

AKCE: stfiedy 10–12 h. hlídání dûtí u nás
v koutku pouze za 40,– Kã za pobyt.

ZÁPIS NA KOJENECKÉ PLAVÁNÍ
26. 11. 12–15 hod. 

NádraÏní 8, Jbc (vedle SOLITERU)
Info: www.studioberuska.cz, 
602 653 287, 602 143 585

D.E.A.W.S.Centrum
Specializovaná jablonecká prodejna 

pro vodní sporty – ‰norchlování, kurzy 
potápûní, plavání, servis, 

cestovní agentura, zájezdy, poji‰tûní.
Internetov˘ obchod a pfiíjemné ceny

Info: tel.: 483 317 117, www.deaws.cz

PRODEJ VYBAVENÍ NA PLAVÁNÍ, 
potápûní, aquafitness. Celoroãní kurzy 

potápûní, freedivingu, odborné poradenství,
v˘hodné ceny v e-shopu

Info na: www.snakesub.cz 

FRANCOUZ·TINA–RU·TINA
v˘uka – pfieklady – tlumoãení

Mgr. Zora Fi‰arová, tel.: 777 000 385
soukromé a firemní kurzy 

http://sweb.cz/zorfi, zorfi@o2active.cz

KOSMETIKA
trvalá na fiasy, permanentní make-up, 

tetování – klasické a tfipytivé 
Iveta D., Komenského 3, Jbc

Tel.: 602 172 122
e-mail: IvetaD.pmu@seznam.cz

Novû otevfieno od 9. kvûtna!

STUDIO KRÁSY MARKÉTA
kadefinictví, pedikúra, manikúra, modeláÏ 

nehtÛ, kosmetika, formování postavy 
– vacupress a boditer (termostimulace)

Najdete nás: Podhorská ulice 34, 
Jablonec nad Nisou, tel.: 483 314 958

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

Podhorská 44, Jablonec nad Nisou

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. 

Staré odvezeme, nové pfiivezeme. 
Dvefie: d˘ha, fólie, protipoÏární, dfievûné,

vnitfiní i venkovní: kazetové, masiv, 
palubkové, zateplené + atypické. GaráÏová

vrata, okna. V‰e s montáÏí. Zamûfiení zdarma.
Prodej pouÏit˘ch dvefií.

Tel.: 604 404 861, Jbc. Sleva dohodou. 
www.sweb.cz/dverehybner

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁ¤STVÍ
atypick˘ nábytek, kuchyÀské linky, 

vestavûné skfiínû
Mob.: 728 917 148, Ladislav Soukup

e-mail: truhlarSo@seznam.cz
Novû i moÏnost splátek 

se poleãností ESSOX s. r. o.

✱ Přírodní produkt 
✱ Spaní v bavlnce pro miminka i dospělé

✱ Různé sofy – rámy, postele, doplňky 
✱ Doporučujeme při bolestech zad, 

hlavy, neklidném spaní
✱ Rozvoz po Jablonci 

a okolí zdarma
✱ Přijďte se 

podívat

KIDOKAI FUTON
Tradiční japonská 

matrace 

www.kidokai.cz   tel. 603 281 483
info@kidokai.cz

MARTIN KÒRA – P¤EKLADY A TLUMOâENÍ
jazyky EU – v‰echny obory
rychle, spolehlivû a levnû

Tel.: 721 320 875

KADE¤NICTVÍ NIKA – EVA HORNOVÁ
dámské, pánské i dûtské kadefinictví

KOSMETIKA a MANIKÚRA
Po–Pá 8.00–18.00 hodin

U zastávky MHD „U Balvanu, Gymnázium“
www.kadernictvinika.cz

Objednávky na tel.: 603 444 977

KOUPÍM STARÉ DùTSKÉ 
âASOPISY âTY¤LÍSTEK

âísla 1–133 z let 1969–1985
jednotlivû i vyvázaná ve svazcích

Tel.: 608 043 210, e-mail:viking@tiscali.cz
Za kaÏdou Va‰i nabídku pfiedem dûkuji.

KADE¤NICTVÍ SMETANKA 
V JABLONCI N. N.

nabízí tyto sluÏby pro Ïeny, muÏe i dûti: 
mytí, stfiíhání, foukání, styling, Ïehlení, 

melír, barvení, pfieliv, trvalá.
Pfiijìte nebo se objednejte
v Kadefinictví Smetanka,

Jungmannova 7, Jablonec nad Nisou
(u cukr. Smetanka vedle Country sal.)

Tel.: 602 839 310

TANEâNÍ KURZY – JARO 2008
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 

KADE¤NICTVÍ
v centru Jablonce n. N.

Hledá kadefinici s Ïivn. listem
a manikérku – modeláÏ nehtÛ

Tel.: 737 284 679, 483 384 492

ÚâETNICTVÍ, DA≈OVÁ EVIDENCE
– vedení daÀové evidence (jedn. úãet.)

– vedení úãetnictví a mezd FO, PO
– zastupování na úfiadech (VZP, OSSZ, FÚ)

– vyhotovení obch. smluv, 
podnikatelského zámûru atd.

– moÏnost osobního vyzvednutí podkladÛ 
ve va‰í firmû nebo doma

kontakt: 736 106 914, 736 101 446
Anenské nám. 1, Jablonec nad Nisou

PÒJâOVNA VYSAVAâE 
NA âI·TùNÍ KOBERCÒ
Na adrese: 5. kvûtna
Jablonec nad Nisou
Tel.: 448 313 363

KOUPÍM
Sbûratel koupí staroÏitné poãítací, psací

a ‰ifrovací stroje ãi podobné mechanismy
a technické rarity.
Tel.: 602 359 377

FOLKLORNÍ SOUBOR ·AFRÁNEK
pfiijímá celoroãnû nové zájemce:

pfied‰kolní (4–6 let) a ‰koláky (do 15ti let)
Zpíváme, tanãíme, uãíme se koledy

a velikonoãní fiíkanky i âeskou besedu, 
jezdíme na 10 denní tábor nejen
pro ãleny sboru i pro kamarády.
‰kolné: pfied‰koláci 500 Kã/rok,
‰koláci 1000 Kã/rok, zkou‰ky 

kaÏdé út. od 16.00 hod. v M· v Rybáfiské 
ulici – b˘valá Spirála. Pfiijìte se na na‰i
zkou‰ku podívat v út 16.30–17.30 hodin
Jaroslava Václavíková – vedoucí sboru

mob.: 723 384 683 
e-mail: vaclavik.safran@volny.cz

Získáte 3 osvûdãení s celostátní platností – rekvalifikace:
• Úãetnictví
• Obsluha PC

• Pracovník hypermarketu s nûmãinou

Hradíme dopravu do místa rekvalifikací, uãebnice, poji‰tûní, pomÛcky

Tento projekt je spolufinancován evropsk˘m sociálním fondem a státním rozpoãtem 
âeské republiky. Pro osoby dlouhodobû nezamûstnané a ohroÏené dlouhodobou 

nezamûstnaností (není podmínka evidence na UP).

Tel.: 558 676 624, 603 264 190, 603 412 273 nebo na ucto@mybox.cz
Informaãní schÛzka se uskuteãní:

Liberec 26. 11. v 14.00 – Stfiední odborná ‰kola, Jablonecká 999, Liberec
Rezervujte si místo jiÏ nyní, kapacita rekvalifikací je omezena.

Agentura Úãtocentrum

Rekvalifikaãní kurzy zcela zdarma
projekt – pracovník hypermarketu
vzdûlávání, praxe, zprostfiedkování práce

Zveme Vás do novû otevfiené restaurace Viking
v Jablonci nad Nisou, Po‰tovní 5 (u divadla) 

rezervace na tel.: 736 778 763

Nabízíme:
Hotová jídla ve v‰ední dny od 11.00–14.00 hod.

(za 60 Kã vãetnû polévky – v˘bûr ze dvou menu, káva v cenû)
Dále minutky, severské speciality, kvalitní vína atd.

Na objednávku pofiádáme spoleãenské akce:
promoce, svatby, oslavy, rauty a jiné.

Otevírací doba:
pondûlí–ãtvrtek 11–21 hod.

pátek 11–23 hod.
sobota 17–23 hod.
nedûle 11–15 hod.

Otevírací doba dle poãtu hostÛ nebo dle divadelního pfiedstavení.

> M a g n e t <  
p r o s t o r  p r o  s e b e r o z v í j e n í  a u m û n í  p fi i t a Ï l i v o s t i

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
3.–4. 11. 2007 (3. 11. od 10 hod.) V·E ZDARMA

relaxace – koncentrace – meditace
v˘uka – kurzy – semináfie

solárium – sauna – masáÏe - fyzioterapie
AEROBIC–basic, step, slade, classic, mix a dance, dále bodybuilding, joga, joga pro tûhotné, 
orientální tance, powerjoga, rehabilitaãní cviãení s prvky jogy, kondiãní a v˘Ïivové plány,

masáÏe, doktor celostní medicíny – vy‰etfiení zdarma, pfiedná‰ka o smyslu Ïivota
Celodenní hlídání dûtí (od 30 Kã/h Po–Pá 8–18 h)

MoÏnost pronájmu pfiedná‰kového a cviãebního sálu + dal‰ích prostor
Sídlíme na adrese: 28. fiíjna 2015/23, Jablonec n. N.

Info a rozvrh akcí od 1. 11. na www.pritazlivost.com

V úter˘ 6. 11. od 19,00 hod beseda s ãlenem ND Vladimírem Javorsk˘m 
o Ïivotû, divadle, Japonsku a pobytu u Mina Tanaky 

V ulici 28. fiíjna 2015/23 – info na telefonu 775 991 368
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NOVINKA

obfií steakyPo – So 10.00 – 22.00 hodin, Ne 11:30 –21:00 hodin
Komenského 21 (naproti kostelu sv. Anny) Tel. 602 422 483

• polední menu – kaÏdé 10. zdarma
(polévka, hlavní jídlo, dezert) za 78,– Kã

• velk˘ v˘bûr minutek (moÏnost jídla s sebou)
• svatební hostiny, firemní ãi maturitní veãírky

• moÏnost zaváÏky obûdÛ a veãefií pro firmy 
i pro jednotlivce

• nezapomeÀte si vãas zarezervovat místa 
pro Vá‰ podnikov˘ veãírek

PRONÁJEM KANCELÁ¤SK¯CH PROSTOR 
Podhorská 48, Jablonec nad Nisou (b˘val˘ celní úfiad) 

nedaleko centra mûsta 

4 kanceláfie • celkem 110 m2  • moÏno i dvû a dvû kanceláfie 
sociální zázemí • parkování v areálu 

ke kanceláfiím moÏnost skladu v suterénu 70 m2

kontakt J. Kosatík tel. 483 337 339, mob. 603 161 915 

Hypoteãní a Realitní Centrum

Komplexní nabídka
• Stavební spofiení vãetnû vyfiízení úvûru 

ze stavebního spofiení
Aktuálnû do 300 000,– bez ruãitele i pro nové klienty

• Hypoteãní úvûry i bez doloÏení pfiíjmu
• Penzijní pfiipoji‰tûní

• Spotfiebitelské úvûry + kreditní karty
• Nákup a prodej nemovitostí ve spoluprácí s RK
• Informaãní a poradensk˘ servis zdarma vãetnû

fie‰ení Va‰ich bytov˘ch potfieb na míru

Aktuálnû do 30. 11. 50% sleva z poplatku 
za vyfiízení hypotéãního úvûru.

Dárek – sportovní ta‰ka ke kaÏdé smlouvû 
stavebního spofiení. 

Dolní námûstí 14, 466 01 Jablonec n. N. 
1. patro nad lékárnou a drogerií DM

E-mail: HRCJablonec@seznam.cz
Telefon: 483 310 893   

SÁDROKARTONY 
KAZETOVÉ PODHLEDY

ST¤E·NÍ OKNA 
IZOLAâNÍ MATERIÁLY

www.sadrokartony.com

Akustické a izolaãní stavby spol. s r. o.
Janovská 136

466 05 Jablonec n. N.
tel.: 483 305 549
fax: 483 306 443

A K C E
Pfii nákupu u nás
nad 10.000 Kã 

montérky + triãko
KNAUF zdarma!

Mírové náměstí 18, Jablonec nad Nisou
Soukenné náměstí 156/9, Liberec

Náměstí Dr. E. Beneše 18, Liberec

Tradiční český výrobce zlatých a stříbrných šperků
a šperků s brilianty

V roce 2008 oslavíme 100 let od založení

Navštivte naše prodejny a využijte možnosti
vánočních nákupů se slevou!

(sleva bude poskytnuta po předložení kupónu)

SLEVA 10 %
NA NÁKUP ZLATÝCH

A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ

v prodejnách firmy SOLITER
✄


