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Vánoční dopis
Každý z nás na radnici obdrží občas nějaký do-

pis. Také já je dostávám a dělím je na dvě hro-
mádky. Ta první obsahuje listy, které dokáží po-
těšit a dodají chuť do práce, ale ta je menší. O to
více si takových dopisů vážím. 

Ve druhé kupce jsou ta psaní, na něž se, upřímně
řečeno, moc netěším. Ve většině případů totiž
platí, že sedne-li si už někdo v dnešní uspěchané
době ke stolu a začne psát dopis „někomu tam
nahoře“, znamená to, že jej něco rozčílilo, že není
spokojen, že prožívá pocit křivdy a potřebuje ně-
komu pořádně vynadat. Takové dopisy se nečtou
dobře, ale jsou důležité. Umožňují totiž kontakt
s každodenním děním ve městě, které může být
skryté za událostmi, jež považujeme za nejdůle-
žitější.

Na dopisy s věcným obsahem je možné zarea-
govat a sjednat nápravu. Lidské příběhy a pro-
blémy v nich jsou ale často komplikované a při-
jít s radou či pomocí nebývá snadné. Vyžaduje to
hodně soustředění i času a toho se nám dostává
stále méně. Často též nebývá lehké odlišit noto-
rické stěžovatele, pro něž jsou stížnosti koníč-
kem, či grafomany píšící stále a o všem, od lidí,
jež jsou opravdu v nesnázích, cítí se být opuštění
a bezmocní, a proto hledají pomoc. 

Není žádným tajemstvím, že nejhezčí psaníčka
posílají děti. Jejich čas právě přichází, protože se

začínají psát vánoční dopisy Ježíškovi. Děti sli-
bují, jak se polepší ve škole, jak budou hodné
a pracovité a těší se, že Ježíšek jim za to splní je-
jich přání. 

Bylo by hezké, kdyby jeden takový dopis mohly
děti poslat Ježíškovi i za naše město a jeho obyva-
tele. Jablonec by určitě leccos potřeboval. Třeba
dopravní odlehčení, upravené okolí přehrady,
obnovené domy včetně radnice, čisté ulice a také
hezké parky. 

Na dětství je pěkné to, že věříte, že je tu svět
pro vás, aby vám plnil vaše přání. A když jste
dospělí, tak pochopíte, že jste to naopak vy, kdo
může plnit dětská přání. Je na vás postarat se,
aby byl svět příjemným místem k životu. Možná
bychom mohli poprosit Ježíška, aby lidé žijící
v našem městě byli spokojení a usměvaví, aby se
k sobě pěkně chovali a radovali se z maličkostí.
Aby ctili starší spoluobčany, ochraňovali slabé
a bezbranné, vážili si přírody a pečovali o životní
prostředí. Můžeme Ježíškovi napsat spolu s dět-
mi, ale na rozdíl od nich víme, že tahle přání si
musíme splnit my sami. A tak je to spravedlivé.

Milí Jablonečané, přeji vám krásné Vánoce
a celý příští rok 2008!

Petr Vobořil
místostarosta města
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■ Přicházejí
Vánoce
Nechť se sváteční dny stanou vý-
zvou k pozastavení a soustředění
a také příležitostí k tomu, aby-
chom projevili pochopení, úctu
a lásku svým bližním.

Světlo betlémské hvězdy 
Světlo zrození a poselství dobré vůle
přinesou i letos členové skaut-
ských oddílů střediska Křišťál.
Štafetu roznesou do všech kostelů
a modliteben, odkud si může kaž-
dý v předvánočním čase přenést
světélko do svého domova. 

Dřevěný betlém
Jizerský dřevěný betlém s figurka-
mi v životní velikosti je vystaven
v kostele církve československé
husitské na náměstí Dr. Farského.

Achátová madona 
Netradiční betlém si můžete přijít
prohlédnout do starokatolického
kostela Povýšení svatého Kříže na
náměstí Boženy Němcové. Bude pří-
stupný od 22. do 30. prosince a 1.
a 7. ledna,vždy mezi 10.–18. hodinou. 

Přijďte se podívat
V pondělí 24. prosince bude ve 13 ho-
din otevřen betlém v kostele Nej-
světějšího Srdce Ježíšova na Hor-
ním náměstí v Jablonci nad Nisou.

Hejnické jesličky
V roce 1932 vyhrály 1. cenu na vý-
stavě betlémů v Liberci. Existují
domněnky, že autorem mohl být
věhlasný chrastavský malíř Josef
Führich (1800–1879). Událost na-
rození Ježíše je zakomponována
do krajiny Jizerských hor. Budou
vystaveny od 25. 12. po celou dobu
vánoční v hejnickém chrámu.

Vánoce chystáme, 
aneb „aby všeho bylo dost“ – tak
se jmenuje vánoční výstava v Dlas-
kově statku v Dolánkách. Přiblíží
nám přípravy vánočních svátků,
pohoštění pro hosty i jaká byla ad-
ventní a vánoční kuchyně našich
babiček a prababiček. Otevřeno
od 1. do 30. prosince od 9 do 16
hodin (kromě pondělí).

Betlémy 
současných betlémářů z Novo-
packa a okolí si můžete prohléd-
nout v Městském muzeu v Nové
Pace. Přichystána je i výstava pů-
vabných vánočních pohlednic ma-
líře Jiřího Škopka. Koná se od
5. do 19. prosince, otevřeno je 8–12
a 13–16,30 hodin kromě pondělí.
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Původ prastarého zvyku můžeme hledat již u svatého
Františka z Assisi, jenž žil na přelomu 12. a 13. stole-
tí. Jesličky se zpočátku stavěly výhradně v kostelech
a do Čech je přinesli v 16. století jezuité. Postupně se
betlémy dostaly do domácího prostředí, na což měl
mimo jiné vliv Josef II., který je svými reformami vy-
kázal z chrámů. Lidoví betlemáři z českého venkova
si pro příběh o narození Ježíška vytvářeli svůj vlastní
svět. Děj často zasazovali do krajiny jim blízké, a tak
se u některých betlémů můžeme setkat s místní kraji-
nou, stavbami nebo i lidmi.

Také v Jizerských horách mělo stavění jesliček hlu-
boké kořeny. Téměř v každé domácnosti se nějaké
o Vánocích stavěly. Někde stály jen malé v rohu míst-
nosti, jinde zabíraly třeba půl světnice. Již z kraje
podzimu se v lese sbíral čerstvý mech a pár týdnů
před svátky se začalo s opravami postaviček. U složi-
tějších betlémů bylo třeba zkontrolovat i provázky,
pomocí kterých hodinový nebo jiný strojek dodával fi-
gurkám pohyb. Největší pozornost ale byla věnována
jesličkám, které se stavěly v kostelech. To bývala pýcha
celé vesnice. 

V obci Skuhrov, nedaleko Jablonce, bývalo hned ně-
kolik domácích dřevěných vyřezávaných betlémů, a to
ještě po druhé světové válce. „Podle jednoho z nich zho-
tovil můj děda betlém na tři stěny a později na něm po-
kračoval i můj otec,“ vypráví o svém domácím pokladu
paní Štěpánová, která nyní žije v okrajové  čtvrti Jab-
lonce. 

Každý rok začínají v této rodině Vánoce už koncem
listopadu: „Stavění betlému je předvánoční tradice,
kterou dodržujeme, co si pamatuji. Jsme na to čtyři
a práce máme dost na celou sobotu. Chlapi nejprve
připraví dřevěnou kostru a já s dcerou stavíme vlast-
ní betlém s krajinou. Dnes nám už pomáhá i vnouče,
které se při práci učí poznávat zvířátka a nakonec
vkládá do jesliček Jezulátko,“ říká paní Štěpánová
a dodává: „Betlém je pověšen na stěnách a rozložen
na stojanech s jedenácti fošnami, na které rozmístíme
celý příběh. Každý rok tak vzniká originál.“

Štěpánovic betlém je rozdělen na les, město a ovčín.
Háj tvoří smrky z pálené hlíny (ty byly prý kupované,

děda dělal skleněné a otec z tvrdého papíru), zvířátka
pocházejí z dávných dětských her. Městské domy, kte-
rých je kolem třicítky, jsou z papíru, stejně jako část
jeho obyvatel. Bydlí tu ale i dřevění a dokonce cínoví
vojáčci. Celkem jich tu spolu žije na padesát a navíc
Jezulátku ještě vyhrává osmadvacet muzikantů. Ko-
lem statku a ovčína se pase šedesát figurek ovcí a hos-
podářských zvířat.

„Myslím, že udržování českých tradic má svůj vý-
znam. Přes Vánoce máme sice z bytu „průchoďák“, ale
to mi nevadí. Jsem ráda, když k nám přijdou děti a ro-
zevřou doširoka oči i pusu na tu krásu. Podle muzej-
níků máme sice v obýváku kýč, protože betlém je tvořen
mnoha materiály – dřevem, papírem, sklem, cínem
i pálenou hlínou. Ale pro mě je to spousta ruční prá-
ce mého otce a dědy. Celé tohle dílo vznikalo kolem
roku 1950 a stavíme ho každý rok dodnes. Teď předá-
vám štafetu dceři, protože lézt po štaflích pro mne už
není,“ směje se majitelka rozsáhlé stavby a vypráví
o návštěvě australského faráře někdy po devadesátém
roce, který chtěl rodinnou památku koupit pro své
farníky žijící v české komunitě na opačné polokouli.
„Pochopil ale, že žádné peníze mi toto dědictví nemo-
hou vyvážit. Jsem ráda, že dcera, zeť a vnouče jsou
pro věc stejně zapálení jako já a také staví.“

Při tvorbě této vánoční tradice se schází celá rodina
a v tom okamžiku započnou „babiččiny“ Vánoce. Když
se šestimetrový betlém vybalí, zavoní obývákem his-
torie celé rodiny, čas se zpomalí a vrátí zpět. Vypráví
se pohádky a všem se ukazuje Jezulátko, aby bylo jas-
né, kdo v Čechách nosí těm hodným dárky pod stro-
meček.

A v této rodině si to připomínají do konce února,
kdy prý teprve mají to srdce betlém zbourat. „Loni
jsme s manželem udělali rekord, za čtyři hodiny byl
v krabicích a na půdě,“ vyprovází nás paní Štěpánová,
která nás požádala, abychom neuváděli její správné
jméno a adresu, protože školky a školy jí jako před-
vánoční návštěvy stačí. Protože nemá srdce odmítnout
kohokoli, kdo se přijde na betlém podívat, zůstane prý
raději trochu v anonymitě.

(os, fr)

Betlémy a jesličky
Ještě před sto lety obcházely skupinky koledníků o vánočních svátcích vesnice
a měly u sebe betlém postavený v malé bedýnce či krabici. V přestrojení
za pastýře a anděla zpívali chlapci koledy a předváděli lidem scénky o narození
Ježíška. Dřevěné či papírové postavičky i jejich rozestavení se měnilo podle
toho, který den se koledovalo. Kde se ale vzaly jesličky a stavění betlému?

Skleněné jesličky, foto Jaroslav Janus
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V nemocnici
Kdo by chtěl strávit předvánoční čas nebo do-

konce i celé svátky v nemocnici? Patrně málo-
kdo, nicméně občas se někdo této situaci nevy-
hne. Pokud je to jen trochu možné, naši pacienti
jsou na vánoční svátky propouštěni domů.
V nemocnici jich na Štědrý den zůstává prů-
měrně okolo sto padesáti. Avšak ne všichni pa-
cienti zde zůstávají jenom proto, že to jejich
zdravotní stav vyžaduje. Bohužel, pouze některé
rodiny jsou ochotny si vzít nemocného člověka
na svátky domů, přestože by to ze zdravotního
hlediska možné bylo. 

O Vánocích je třeba zajistit chod nemocnice
téměř v plném provozu, ale přesto je ten Štědrý
den trochu jiný než ty ostatní. V kuchyni se
smaží ryba a dělá bramborový salát, a pokud
nemá pacient dietu, štědrovečerní večeře ho
nemine. 

Ani předvánoční období nemocnici zcela ne-
obejde. Před nastávajícími svátky se zde koná
řada akcí. Setkání pro bývalé zaměstnance po-
řádá Česká asociace sester, kulturní programy
s vánoční tématikou se konají i na některých
lůžkových částech nemocnice, pravidelně např.
na odděleních Centra doléčování a rehabilitace,
chirurgickém a dětském. Za nemocnými dětmi
na pediatrii přijde také Mikuláš, čert a anděl.
Vánoční výzdobu seniorů z domů pro seniory si
budou moci v letošním roce prohlédnout ná-
vštěvníci nemocnice v prostorách před kaplí.

Vážení čtenáři Jabloneckého měsíčníku, do-
volte mi, abych vám jménem Nemocnice
Jablonec nad Nisou, p.o. popřál šťastné, poho-
dové, pohádkové Vánoce a pevné zdraví do ro-
ku 2008. Děkuji zároveň personálu nemocnice
za jeho obětavou práci ve prospěch našich pa-
cientů. Vánoční povídání si dovoluji zakončit
citátem Miloše Kopeckého: „Zdraví je předpo-
kladem všeho“.

Vít Němeček
ředitel nemocnice

V Domě Naděje
Psát nebo mluvit o Vánocích v Domě Naděje

se stává pomalu ale jistě tradicí. Zájem o lidi na
okraji společnosti s přicházejícími svátky kaž-
doročně sílí, a to zřejmě proto, že jsme všichni
o něco citlivější a přemýšlíme i nad věcmi, na
které nám jindy nezbývá čas. Vděčnost za rodi-
nu, přátele, střechu nad hlavou a třeba i vlastní
teplé peřiny je vždy o něco větší než jindy,
a stejně tak i vědomí, že to není úplná samo-
zřejmost a že jsou mezi námi i ti, kteří nic z to-
ho nemají. A právě takovým Naděje pomáhá,
a to nejen o Vánocích, ale každý den.

Prožívat Vánoce v Naději určitě není žádná
výhra. Člověk by si představil mnoho míst, kde
by byl o svátcích raději. Na druhou stranu je to
jistě stonásobně lepší než být na ulici. Atmos-
féra bývá velmi specifická. Radost z dočasného
zázemí a přijetí se mísí s lítostí nad chybějící
rodinou a neutěšenou životní situací. Někteří li-
dé to řeší tím, že si Vánoce vůbec nepřipouštějí.
Většina však ráda přijímá pozvání ke společné-
mu posezení s pracovníky a pomáhá vytvořit
sváteční prostředí i náladu.

Ve stísněných prostorách nízkoprahového
denního centra se tak vždy sejde okolo stolu
přes třicet lidí. Společně zpíváme koledy za do-
provodu kytary a někdy i elektrických varhan,
jíme řízky s bramborovým salátem, pochutná-
váme si na cukroví a ovoci. Obsahem setkání je
také společné přemýšlení nad smyslem Vánoc,
čtení z Bible, modlitba, ale také rozdávání dár-
ků, neformální rozhovory a zábava. Jídlo i dár-
ky máme díky našim sponzorům, za což jim
patří veliký dík. Během dalších svátečních dnů
přicházejí do Naděje návštěvy, především lidé
z řad místních církví. Sledují se pohádky v tele-
vizi a hrají se společenské hry. Prostě takové ty-
pické české Vánoce, avšak ve zvláštním pro-
středí a v netradiční společnosti. 

Jan Vaněček
oblastní ředitel Naděje

V dětském domově
Doba vánoční je časem, kdy si některé sku-

tečnosti uvědomujeme rozdílně. Vlivem mnoha
faktorů hlouběji, „jinak“ prožíváme věci, které
jindy neřešíme, nevnímáme. Více než kdy jindy
si uvědomuje potřebu citového zakotvení, po-
třebu sounáležitosti s přirozeným společen-
stvím rodiny. Pochybnosti o přijetí rodinou, nebo
v mnohých případech ještě horší vědomí o ne-
přijetí a odmítnutí, jsou velmi těžko překona-
telnými břemeny.

Deprivace, pocity citové nenaplněnosti jsou
základními limitami provázejícími každodenní
život nám svěřených dětí. My víme, že řešením
není zapomenout, nepříjemné skutečnosti ne-
vnímat, ale je nutno naučit se žít bez pocitu
křivdy a nesplnitelných iluzí, hledat cestu k pře-
konávání obtíží. To je těžký úkol! 

V době Vánoc vidíme, jak se nám podařilo na-
učit děti prožívat radost – ty menší ve chvíli ob-
darování, ty větší však i při pocitu z obdarování
druhého. Děti proto samozřejmě dárky dostá-
vají, ale i dávají. Již dlouho před svátky dárky
společně se svými pedagogy připravují. Dávají
je lidem, které mají rádi, lidem opuštěným, ne-
mocným. Připravují si i vystoupení na besídky.
Předvádějí ukázky z činností, kterým se celo-
ročně věnují: tancují, recitují, hrají na hudební
nástroje, výtvarně tvoří. Vystupují i s pěveckým
kroužkem, kde zpívají písně s vlastními texty.

Vánoční program je pestrý. Děti, které nemo-
hou jet domů, jsou přes svátky v Krkonoších.
Díky laskavosti sponzorů jsou na Erlebachově
boudě a v krásném horském prostředí si užívají.
Lyžují, jezdí na snowboardu, mladší děti sáňku-
jí. Štědrovečerní večeře se odehrává vysoko v ho-
rách, mezi lidmi, kteří je mají rádi. Po návratu
do dětského domova, na Hod Boží, usednou ještě
ke společné slavnostní večeři společně s těmi,
s kterými prožívají celý rok.

Jan Řičář
ředitel dětského domova

■ Vánoce ve městě

Ohlasy na naše
články

Pan Jiří Zikmund z Jablonce nám
k článku „Ohrožené památky“ na-
psal (zkráceno):

Jsem jablonecký rodák, poprvé
jsem moje rodné město spatřil v roce
1924. Téměř celý život jsem praco-
val v LIAZu a byl svědkem nemála
změn, z nichž většina byla k lepší-
mu. To jistě stačí k tomu, aby mě
zajímalo vše, čím město žije.

Až při čtení listopadového měsíč-
níku jsem se dověděl, že hrozí zbou-
rání „zámečku“ u Nisy. Bylo by pro
naši novou demokratickou společ-
nost velkou ostudou, kdyby náš „hrá-
dek“, postavený začátkem minulé-
ho století světově známým spolkem
Šlarafia přestál několik státních
zřízení, od Rakouska-Uherska přes
první republiku, německý fašismus
a socialistická desetiletí, měl být
právě teď zbourán. Nechce se mi to-
mu věřit a určitě nejsem sám.

Věřím, že se najde nějaké výcho-
disko, aby „hrádek“ zůstal, pokud
možno, v původní podobě a zapadl
do pěkného nového okolí. Jistě by
přitom mohl být užitečný i pro ve-
řejnost. Zda je to technicky možné,
to by měli objektivně a nezaujatě
rozhodnout odborníci společně
s majiteli a zástupci města.

Ke stejné věci nám napsal i Martin
Trdla (22 let):

Uvědomuji si, že se mi to jako řa-
dovému občanovi, který nevlastní
tento objekt a nemá tolik finanč-
ních prostředků jako současní
vlastníci, „kecá“, ale přesto vyjá-
dřím svůj názor. Bohužel stejně ja-
ko v případě mnohých dalších his-
torických staveb na území naší re-
publiky se ukazuje, že vlastníkům
jde jen o jejich prospěch (což chápu,
mně by šlo také), ale nedokáží se
postavit k těmto objektům se ctí
a frajerstvím. Proč to nemůže fun-

govat jako na řadě míst v Evropě,
kde soukromí vlastníci opraví sta-
rou budovu, vrátí jí bývalý lesk
a slávu a mají zde třeba své repre-
zentativní sídlo? Vím, že je to jen
rozhodnutí majitelů a ctím soukro-
mé vlastnictví, ale nešlo by se nad
tím z jejich strany ještě zamyslet
a třeba zkusit být tou „bílou vrá-
nou“, jež ukáže, že nezapomínáme
na minulost, ale naopak ji funkčně
zařazujeme do současnosti. 

Jaroslav Řezáč nám napsal, co
mu v Jablonci chybí:

Nejspíš nebudu jediný, když řek-
nu, že význam Jablonce pokulhává
za lety předválečnými. Tak si napří-
klad myslím, že Jizera, jak ji známe
dnes, pozbyla svojí architektonické
krásy již při někdejší přestavbě.
Bylo by asi dobré zrekonstruovat ji
do původní podoby. Hotel Praha si
také ještě mnozí z nás dokáží před-
stavit v dřívější podobě, ale zub času
a nečinnost majitele se na stavu ne-
movitosti do značné míry podepsa-
ly. Myslím si, že obchodní pasáž by
se v této budově dobře vyjímala
a byla by i dobře dostupná. 

Na autobusovém nádraží by bylo
pro cestující příjemné, kdyby měli
možnost se za nepříznivého počasí
někam skrýt, hlavně mimo otvírací
dobu dopravní kanceláře. Domní-
vám se, že prostory už nevyhovují
dnešním požadavkům na komfort
a permanentně zavřené sociální za-
řízení tomu jen nahrává. 

Pan Petr Kumprecht z Jablonce –
Mšena je spokojen s měsíčníkem:

Jablonecký měsíčník mě vždy po-
těší svou úpravou i obsahem. Ze-
jména články o historii města, tipy
na výlety a portréty osobností jsou
čtivé a objevné. Čtenář připsal
i vlastní tip na vycházku do Nové
Vsi, kde se nacházejí dva architek-
tonicky zajímavé kostely. Jeho ná-
vrh rádi příležitostně využijeme.

■ Nad dopisy čtenářů
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V říjnu loňského roku jste byla zvolena za
stranu Domov nad Nisou do městského zastupi-
telstva. S čím jste do komunální politiky vstupo-
vala a v čem se liší skutečnost od původních
představ?

Nemaluji si nikdy předem vzdušné zámky,
a tak mě skutečnost ani nezklamala, ani nějak
zvlášť příjemně nepřekvapila. Na hodnocení je
však ještě příliš brzy. Zajímají mě všechny
aspekty veřejného života, ale především se za-
měřuji na rodiny s malými dětmi a na kulturní
oblast. V případě rodin mi jde zejména o ob-
čanskou vybavenost, tj. zřizování míst pro trá-
vení společného času rodičů s dětmi, ale také
třeba o odstraňování bariér, za které nepovažuji
jen překážky stavební, ale i problémy týkající
se mezilidských vztahů. Proto jsem moc ráda,
že se tato situace v našem městě částečně zlepši-
la. Přibylo nové velké hřiště u přehrady, vzni-
kají další a rekonstruována byla i některá již

existující. Vím, že kultura není nejhlavnějším
tématem života města, ale každý zastupitel by
měl mít – alespoň dle mého názoru – ten „svůj“
problém, který dobře zná a v němž může být
přínosný.

Známé je hlavně vaše propojení s Nisankou.
Čím může být pro dnešního mladého člověka
folklor? 

Do Nisanky mě jako malou holku v roce 1985
přivedla maminka. Nejdříve jsem ji brala jen
jako koníček, ale postupně se tancování a folk-
lor staly běžnou součástí mého života. Je to
skvělý způsob odreagování se od starostí, ja-
kým je pro jiné sport, televize nebo knížka.
Folklor – to je tradice předků a k té mám úctu.
Myslím si, že bychom neměli zapomínat na mi-
nulost, ale ani se bránit novým zvykům. Tra-
dice se různě spojují a neustále mění, prostě
jsou živé. Takže mně vůbec nevadí nové zvyky,
jako je například Halloween, naopak si myslím,
že naše děti se budou zakrátko divit, že my
jsme v maskách na Dušičky nikdy nechodili. 

Vychovává si Nisanka mladou generaci? 
Snažíme se vést k lásce k lidovým písničkám

děti již od 2,5–3 let, máme jich kolem sedmde-
sátky. Každý rok je zájem větší a větší, takže
musíme i odmítat. Pro takto malé děti není na-
bídka vyžití tak veliká a zřejmě proto zájem

převyšuje nabídku. Čím víc děti rostou, nabídka
je širší, ale pak nám utíkají k fotbalu, hokeji, ly-
žím nebo atletice. Ale že se nám práce s dětmi
daří, dokládá fakt, že Nisanka je zde již od roku
1964 a končit se rozhodně nechystá. 

Jsou roční období, kdy popularita folkloru
vzrůstá?

Samozřejmě, že zájem se zvyšuje vždy před
Velikonocemi nebo Vánocemi. Lidé ani nevědí,
že se zajímají o folklor, jen udržují tradice, které
se naučili doma. A Nisanka se snaží zvyky při-
pomínat, třeba účastí na Velikonočních trzích či
tradičním pořadem „Vánoce s Nisankou“ kona-
ném v Městském divadle. Avšak soubor nepři-
stupuje k těmto věcem jen pasivně, naší snahou
je aktivní spoluúčast. Dokladem toho je třeba
spolupráce s Eurocentrem při pořádání zmíně-
ných Velikonočních trhů. 

A co vaše divadelní tvář?
Stále hraji v Příležitostném divadle Vichr z hor.

Letos jsme měli úžasnou obnovenou premiéru
hry „Šachy“ a v současnosti připravujeme úplně
nové představení „Jezdec do neznáma“, které
mohou diváci shlédnout těsně před Vánocemi
v sobotu 22. prosince v Klubu Na Rampě. 

Není občas politika také tak trochu pouhé di-
vadlo?

Svým způsobem určitě. Čím lepší herec, tím
větší úspěch má u lidí. Ale čas většinou ukáže,
že jen dobrý herecký výkon nestačí a že důleži-
tější je práce, která za tím určitým politikem je. 

Když jste vstupovala do řad městských zastu-
pitelů, dala jste si nějaký osobní slib? 

Ano, dala a práce v zastupitelstvu mě v něm
jen utvrzuje. Řekla jsem si, že musím zůstat no-
hama pevně na zemi, žít dál svůj život s rodi-
nou a umět jí svou nepřítomnost vynahradit.
Mít vždycky svůj vlastní názor, dokázat se za
něj postavit, ale zároveň si umět přiznat chybu.
Doufám, že se mi to daří plnit a že si to přede-
vším myslí právě moje rodina. 

Jste maminkou malého synka a nastává ob-
dobí, které je asi právě pro rodiče tím nejkrás-
nějším. Jak se těšíte u vás doma na Vánoce? 

Vánoce jsou svátky, které mám opravdu ráda
a narozením mého syna nabývají nových roz-
měrů. Nikdy nezapomenu na hvězdičky v jeho

očích, když jsme loni o Vánocích úplně zhasli
v obývacím pokoji, rozsvítili ozdobený strome-
ček, zapálili prskavky a v míse na stole plavaly
rozsvícené svíčky. Přesto, a možná i právě pro-
to, že mu byl teprve rok a byly to jeho první
Vánoce, si tento zážitek uchováme všichni na
celý život. Myslím, že to je podstata svátků, dě-
lat lidem okolo sebe radost a trávit s nimi čas
bez všudypřítomného shonu. 

Smíte být chvíli zase dítětem a napsat Ježíš-
kovi jedno své přání. Co to bude?

Vím, že se leckdy říká, že je to fráze, ale já si
to nemyslím – zdraví je to nejdůležitější, co člo-
věk na světě má. Proto bych si opravdu přála,
aby nám všem zdraví dlouho sloužilo a nemoci
se nám oklikou vyhýbaly! A pokud budeme
zdraví, tak nás štěstí a láska budou jistě také
provázet. Přála bych všem občanům Jablonce,
aby rok 2008 byl pro všechny rokem úspěšným
a šťastným! 

(fr)

Jana Hamplová
Dala jsem si slib, který se teď snažím plnit

■ Jana Hamplová  
Je rodilá Jablonečanka, v roce 1996
odmaturovala na OAaHŠ v Turnově v oboru
cestovní ruch, o tři roky později absolvovala
Školu folklorních tradic a v roce 2004 se
s vysokoškolským diplomem v kapse stala
bakalářkou specializovanou na účetnictví. 
Má muže Petra a dvouletého syna Šimona.
Od roku 1985 tančí ve folklorním souboru
písní a tanců Nisanka, který už deset let
vede. Zajímá se celkově o kulturu,
především však o film, tanec, divadlo,
knížky a hudbu. Hraje v Příležitostném
divadle Vichr z hor, společně s Eurocentrem
pořádá „Léto tančí“ a nyní chystá už jeho
desátý ročník. Prostě Jana Hamplová si
rozhodně nemůže stěžovat na nudu.foto Jiří Jiroutek

foto archiv

foto archiv
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■ Naši jubilanti
97 let
Vrchotková Anežka 

95 let
Hajnová Jana

94 let
Cermanová Bertha a Hádková Anna

93 let
Jindrová Božena

92 let
Hübnerová Marie, Jaroušová Vlasta
a Vítková Věra

91 let
Růžička Vladimír

85 let
Adamírová L., Bouzková S.,
Fenclová M., Jindříšková Š., Jirsová A.,
Kyloušková M., Maláková V.,
Ondrejková G., Podvalová L., Syrová B.,
Šoltýsová E. a Žehrová E.

80 let
Antonínová L., Antoš A., Benda M.,
Benešová J., Blafková A., Fišera A.,
Hnětynková M., Hojsáková E.,
Choutka J., Kalousek B., Kubíková Z.,
Marešová R., Plachá B., Suchochlebová R.,
Šilhánová J., Tesařová B., Vaníčková V.
a Vondráčková V.

75 let
Boudová E., Gajgr J., Hejduková E.,
Honc A., Jelínková V., Ježková H.,
Jindříšek J., Konrádová E., Kožíšek L.,
Lesková H., Liberácká Z., Marušinská V.,
Miškovský K., Musich V., Pavelková B.,
Pechanec J., Prokešová E., Rálišová M.,
Reichmann J., Růžička J., Řehák V.,
Shrbená Š., Solnická E., Váňová D.
a Žantová I.

70 let
Bartošová E., Drahotová H.,
Ferencová G., Horák J., Chrtek F.,
Jízdná E., Kopecký A., Kotrbová K.,
Kraus M., Kunc J., Matěcha J.,
Mrňová A., Pávková K., Pilařová Jana,
Pilařová Jiřina, Roneš O., Růžičková L.,
Řeháčková J., Sílová E., Váchová E.
a Váňová 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).

Cvičenky TJ Bižuterie
blahopřejí k významnému životnímu
jubileu dlouholeté cvičitelce
Jiřině Benešové. Do dalších let
přejeme pevné zdraví!

■ Vítání dětí
Sobota 3. listopadu
Petra Vajskebrová, Michal Jastrab,
Lukáš Kostka, Tomáš Hrubý,
Pavel Nermuť, David Boháček,
Anna Kardosová, Veronika Vančurová,
Pavlína Havlíčková, Natálie Englberthová,
Ondřej Zappe, Jasmína Budínová,
Lucie Jarošová, Štěpán Jireček,
Melissa Fululi, Tereza a Štěpán
Svobodovi, Antonín Suržin, Dalibor
Lupínek, Cyril Macháček, Tomáš
Hermann, Matěj Košťák, Daniel
Libich, Veronika Vokušová, Nela
Nováková, Mikuláš Tampier, Dorotea
Lea Hrdá, Marek Sutnar, Tereza
Eliášová, Michaela Čechová, Tomáš
Grega, Michal Hadač, Jakub Kovář,
Jaroslav Hlavatý, Patrik Gadziňski,
Anna Kutáková, Filip Metelka, Vojtěch
Krupka, Pavla Dvořáková a Radek Bílý.

Kurzy první pomoci
Také vy se můžete ocitnout v situ-
aci, kdy bude záležet jen na vás.
Dokážete rychle a účinně poskyt-
nout první pomoc? Přijďte, my vás
to naučíme! Oblastní spolek ČČK
pořádá další kurz s názvem
„Rozdýchejte s námi Evičku.“
Je vhodný pro stávající i budoucí
maminky, ženy v domácnosti, ale
i další zájemce. Přihlášky předem
na tel. 483 356 216, 602 458 088
nebo na cck.jablonec@seznam.cz.
Více na www.cck-jablonec.cz. 

Vánoční trhy
v Arbesovce
Základní škola v Arbesově ulici
zve zájemce nejen z řad rodičů
žáků na tradiční vánoční prodejní
trhy. Budou spojené s dílnou pro
děti předškolního i školního věku
a vánočním vystoupením žáků
školy. Trhy se konají v úterý 18.
12. od 16 hodin v budově školy
(16,00 – vystoupení, 16,45 – trhy
+ dílna). Pro rodiče i děti bude
připraveno příjemné posezení
s občerstvením.

Svoz odpadu
Oznamuje občanům, že ve dnech
24. 12. 2007 a 1. 1. 2008 nebude
prováděn svoz komunálního od-
padu. V době od 25. do 29. 12.
a od 2. do 5. 1. bude proto svoz
o jeden den posunut. Od 7. ledna
2008 budou odpadky opět odvá-
ženy v obvyklém režimu.

Tisíc miminek
V pondělí večer 12. listopadu při-
šlo v jablonecké porodnici na svět
letošní tisící miminko a po několika
letech se „slavil“ také tisící porod.
Ten se konal hned následující

úterý po poledni. Pogratulovat
oběma maminkám i tatínkům při-
šli zástupci nemocnice a také
místostarosta města Petr Vobořil.
Maminky dostaly od nemocnice
i místostarosty dárečky a od firmy
Jablotron elektronickou chůvičku.

Týden pro ZTP
Okresní organizace Svazu tělesně
postižených v ČR pořádá od 19.
do 26. 12. vánoční týden pro osa-
mělé v harrachovském penzionu
Koruna. Přihlášky každý čtvrtek
od 13 do 15 hodin v ul. Na Vršku 2
(M. Musichová, tel. 723 732 766,
484 846 254). Každé pondělí od 14
do 15 hodin se můžete též zúčast-
nit cvičení na židli a s míči s prvky
jógy. Cvičí se v Malém zrcadlovém
sálu Městské haly u přehrady.

Omezení provozu
knihovny
Čtenáře městské knihovny upo-
zorňujeme na prosincové omeze-
ní provozu některých oddělení
a poboček. Z technických důvodu

bude 3.–4. a 10.–11. 12. uzavřeno
oddělení pro dospělé čtenáře.
V pondělí 17. 12. bude od 11 do
14 hodin z provozních důvodů
uzavřena studovna, čítárna a mul-
timediální oddělení a pobočky
v Kokoníně a Na Šumavě otevřou
až ve 14 hodin. Ve čtvrtek 27. 12.
bude uzavřena pobočka Mšeno
a 31. prosince i celá knihovna
včetně poboček. Nezapomeňte si
proto vybrat včas to správné čtení,
popř. vrátit půjčené knihy. Nově
registrovaným čtenářům do 28. 12.
nabízíme vánoční bonus, a to 50%
slevu na registračním poplatku.
Slevový kupon najdete na straně 17. 

Mšenský Snow-park
V úterý 25. prosince bude ve 14 ho-
din slavnostně otevřena zimní se-
zona ve Snow-Parku Mšeno.
Součástí akce budou závody pro
děti a od 16,30 exhibice místních
profesionálů na lyžích a snow-
boardech. Celou akcí vás bude
provázet speaker Richie a DJ
Rolland. Na závěr zatočí jablone-
čtí Hybatelé se svou ohnivou
show. Akci připravuje trojice po-
řadatelů: Sundisk, Snowschool
a IMP Squad. Více informací na-
leznete na www.snowschool.info.

Nová kniha
o Jablonecku
„Historie a současnost podnikání
na Jablonecku, Tanvaldsku a Že-
leznobrodsku“, tak se jmenuje no-
vá publikace, kterou vydává na-
kladatelství Městské knihy. s.r.o.
Kniha bude za účasti autorů Petra
Nového, Jaroslava Lubase
a Zbyňka Černého pokřtěna
10. prosince v 15 hodin v hotelu
Petřín. Kmotrem knihy je starosta
města Petr Tulpa. Publikaci si
budete moci koupit v místních
knihkupectvích.

Rozsvícení vánočního stromu  
Tradiční zažehnutí svíček na vánočním smrku se uskuteční v pondělí
3. prosince na Mírové náměstí. V 16,30 zazní vánoční muzika, v 17,00 bude
následovat ohnivá show Infinitos, v 17,10 putování světla a rozsvícení stromu.
Na závěr vystoupí v 17,20 dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! ze ZUŠ
Jablonec nad Nisou. Jen v tento den bude pod stromem umístěna vánoční
poštovní schránka.

Slosování hry 
Celé léto jste mohli putovat naším
městem i jeho okolím a sbírat
razítka na herní kartu
„Jabloneckého putování“. Jestliže
se vám povedlo nasbírat všech
13 razítek, vaše herní karta bude
zařazena do slosování. To se
uskuteční v pondělí 17. prosince
v 16 hodin v jabloneckém infor-
mačním centru. Přijďte se podívat,
třeba si odnesete domů nějakou
z pěkných cen. 

Nová doména
Ve spolupráci s firmou R-INCON
s.r.o. zprovoznilo město Jablonec
nad Nisou novou doménu. Od lis-
topadu tedy můžete internetové
stránky města nalézt nejen na
adrese www.mestojablonec.cz,
ale nově i na www.jablonec.eu.
Nová doména by měla umožnit
uživatelům snazší zapamatování,
a tím i rychlejší přístup k infor-
macím o městě. Obsah webu je
na obou doménách shodný.foto Otokar Simm

foto Pavel Kusala
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Strom Jablonecka 2007

V pátek 19. října vyhlásil místostarosta Otakar Kypta
při příležitosti Dne stromů výsledky druhého ročníku
soutěže Strom Jablonecka 2007. Stromem roku se stala
lípa rostoucí na louce poblíž Dalešic, která získala ve
veřejném hlasování 441 hlasů. Druhý v pořadí skon-
čil buk v Riegrově ul. se 430 hlasy a třetí byla lípa
v Janově n. N. (147). Vyhlášení výsledků proběhlo za
účasti navrhovatelů jednotlivých stromů a zástupců
města. Pro každého z navrhovatelů byl připraven malý
dárek.

Lípa u Dalešic si ocenění jistě zaslouží vzhledem
ke své kráse, jejím úctyhodným rozměrům i stáří.

Odměnou za vítězství v soutěži bude její odborné
ošetření a přihlášení do celostátního kola soutěže
v roce 2008. Pokud budou souhlasit majitelé pozem-
ku, na kterém lípa roste, bude orgánem ochrany pří-
rody a krajiny vyhlášena za památný strom. Věříme,
že i v příštím roce nás obyvatelé Jablonce a okolí u-
pozorní prostřednictvím dalšího ročníku soutěže na
stromy, jež si zaslouží náš obdiv a úctu.

(bš)

V celorepublikové soutěži v Brně se na pěkném
4. místě umístil ze dvanácti hodnocených „Školní
buk“, který roste u jablonecké základní katolické ško-
ly. Strom obdržel 4 864 hlasů.

Pozor na doklady s končící
platností!

Upozorňujeme občany, že do konce letošního roku
musí být provedena výměna občanských a řidičských
průkazů, které ke dni 31. 12. 2007 pozbývají své plat-
nosti. Žádáme občany, aby si zkontrolovali, zda se
jich výše uvedená informace netýká. 

Jedná se o následující doklady: občanské průkazy
vydané před 31. 12. 1998 (netýká se občanů naroze-
ných do 1. 1. 1936) a řidičské průkazy vydané před
31. 12. 1993. 

O nové doklady si lze zažádat na správním odboru
MěÚ, který sídlí v Komenského ul. 8. Občanské prů-
kazy se vyměňují na oddělení správních agend, řidič-
ské průkazy na oddělení dopravně správních agend.
Úřední hodiny obou oddělení jsou v pondělí a ve středu
8–11,30 a 12,30–17 hodin, ve čtvrtek od 8 do12 hodin.

(pk)

Věc veřejná
V minulém čísle jsme vás informovali o tom, že se

město Jablonec zapojilo do komunitního plánování
sociálních služeb. V současné době vzniká přehled
poskytovatelů, který bude uveřejněn na interneto-
vých stránkách města Jablonec.

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, ro-
dinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování
co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nej-
početnější skupiny příjemců sociálních služeb patří
zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodi-
ny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí
„na okraji“ společnosti. Prostřednictvím sociálních
služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu,
zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou,
poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, psycho- a socioterapie, po-
moc při prosazování práv a zájmů.

Výčet základních činností u jednotlivých druhů so-
ciálních služeb je stanoven zákonem č.108/2006 Sb.,
o sociálních službách, který nabyl účinnosti 1. 1. 2007,
obsah je uveden ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., části
druhé. 

(Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb.)

Jitka Mi Hong
CEPROS, o. s.

Změny v místních poplatcích
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou vydává

s platností od 1. 1. 2008 čtyři dílčí obecně závazné vy-
hlášky (dále jen OZV) upravující problematiku míst-
ních poplatků. Současně ruší k 31. 12. 2007 OZV
o místních poplatcích č. 1/2006 ve znění novel 7/2006
a 16/2006. K tomuto kroku město přistoupilo na do-
poručení Ministerstva vnitra ČR. Celý text OZV na-
jdete buď na www.mestojablonec.cz (Městský úřad –
Dokumenty – Vyhlášky), nebo je můžete získat ve
vnitřním informačním středisku MěÚ.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním
poplatku ze psů

Výše poplatku zůstává nezměněna, mění se pouze
jeho splatnost. Došlo ke zrušení dřívější možnosti
čtvrtletního placení. Splatnost je stanovena jednorá-
zově, nejpozději do 31. 3. kalendářního roku, u všech
sazeb poplatku. Všem poplatníkům bude začátkem
roku zaslána složenka. Informace L. Zikešová, tel.
483 357 367, e-mail: zikesova@mestojablonec.cz.

OZV č. 3/2007 o místním poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity

Do jedné OZV byly spojeny dva místní poplatky ob-
dobné povahy, které spolu navzájem souvisejí. Výše
zůstává nezměněna, mění se jen splatnost, která je
nově stanovena nejpozději do 15. dne následujícího
měsíce po skončení každého kalendářního čtvrtletí. 

Informace Z. Křikavová, tel. 483 357 440, e-mail:
krikavova@mestojablonec.cz.

OZV č. 4/2007 o místním poplatku za provozova-
ný výherní hrací přístroj

Znění vyhlášky zůstává beze změn. Informace
I. Vízková, tel. 483 357 223, 
e-mail: vizkova@mestojablonec.cz.

OZV č. 5/2007 o místním poplatku za užívání ve-
řejného prostranství

Zde dochází k největším změnám. Oproti původní
vyhlášce jsou rozšířeny plochy, vymezené jako veřej-
né prostranství, a to na základě požadavků oddělení
životního prostředí, které tímto krokem chce zamezit
např. dlouhodobě trvajícím výkopovým pracím na
zeleni. Veřejné prostranství je nově vymezeno v pří-
lohách trojím způsobem: seznamem ulic, seznamem
parcelních čísel spolu s grafickým zanesením do ma-
py a vymezením pěší zóny.

Dále došlo k úpravám ve výši a stanovení poplatku,
např. je nově zpoplatněno provozování reklamních
akcí, a to 10 Kč za každý i započatý m2 a každý i za-
počatý den užívání. Měsíční paušální částkou 200 Kč
je řešeno umístění reklamního zařízení o výměře
menší než je 1 m2. Tento paušál je splatný do konce
ledna příslušného kalendářního roku ve výši dvanác-
tinásobku měsíční paušální částky. 

Informace I. Vízková, tel. 483 357 223, e-mail:
vizkova@mestojablonec.cz.

V nově vydaných OZV byly vyjmuty formulace uži-
té duplicitně se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích. Jedná se např. o osobu poplatníka a plát-
ce, předmět poplatku, o zákonem stanovené osvobo-
zení od platby místního poplatku atd.

Pro lepší a snadnější orientaci v nově vydaných
obecně závazných vyhláškách budou připraveny me-
todiky k jednotlivým místním poplatkům. Ty budou
k dispozici ve vnitřním informačním středisku MěÚ. 

(orp)

Na Silvestra zavřeno
Oznamuje občanům, že v pondělí 31. 12. budou mít

všechna oddělení městského úřadu zavřeno. Úřední
den tím pádem odpadá.

Výběrové řízení 
na pronájem bytu

Město Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení
na pronájem bytu se smluvním nájemným na tyto byty:

Růžová 9/745, č. bytu pro VŘ: 18/2007
Byt 1+3, 2. patro, podlahová plocha 131,60 m2.

Minimální výše smluvního nájemného pro účast ve
VŘ je 4.392 Kč/měsíc bez služeb spojených s užívá-
ním bytu.

Prohlídku zajišťuje RK ADRIA 10. 12. 2007 od 15
do 15,30 hodin. 

Liberecká 158/1917, č. bytu pro VŘ: 19/2007
Byt 1+3, přízemí, podlahová plocha 93,25 m2.

Minimální výše smluvního nájemného pro účast ve
VŘ je 3.616 Kč/měsíc bez služeb spojených s užívá-
ním bytu.

Prohlídku zajišťuje RK REWA 12. 12. 2007 od 15 do
15,30 hodin. 

V Aleji 6/1322, č. bytu pro VŘ: 20/2007
Byt 1+2, přízemí, podlahová plocha 98,31 m2.

Minimální výše smluvního nájemného pro účast ve
VŘ je 3.541 Kč/měsíc bez služeb spojených s užívá-
ním bytu.

Prohlídku zajišťuje RK REKA 11. 12. 2007 od 15 do
15,30 hodin.

Sraz zájemců vždy ve stanovenou dobu před vcho-
dem do objektu.

Přihlášku do VŘ podávejte na předepsaném formu-
láři. Formulář lze vyzvednout na odd. technické obs-
luhy a bytů MěÚ (TOB), ve vnitřním informačním stře-
disku MěÚ nebo na www.mestojablonec.cz. Žadatel
doručí žádost na TOB nebo do podatelny MěÚ v zale-
pené obálce od 30. 11. do 17. 12. 2007 do 15,00 hodin.
Obálka musí být zřetelně označena nápisem VŘ s ozna-
čením čísla bytu (tj. např. 18/2007 – NEOTVÍRAT –
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU).

Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky. Neúplně
označené a před nebo po termínu podané obálky ne-
budou akceptovány!

Tajemník MěÚJablonecn.N. 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENT VODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚŘADU
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání
nebo střední vzdělání s maturitou (obor vodohospo-
dářství výhodou). 
Další požadavky: praxe v oboru výhodou, obsluha
PC (Word, Excel, internet), znalost místních podmí-
nek, ochota k práci v terénu, organizační schopnosti,
odpovědnost, samostatnost, flexibilita a kreativita,
schopnost jednat s lidmi. 

Nástup: dle dohody
Informace podá vedoucí oddělení životního prostředí,
tel. 483 357 187, 
e-mail: prouskova@mestojablonec.cz.
Přihlášku doloženou profesním životopisem, výpi-
sem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců), ověře-
ným dokladem o dosaženém vzdělání a případnými
referencemi zasílejte na adresu: Městský úřad, perso-
nální úsek, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec n. N.
Termín pro podání: do 7. prosince 2007

Eurocentrum Jablonec n. N.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
VEDOUCÍ STŘEDISKA KINA
Pracovní náplň: dramaturgie kin, řízení provozu
střediska. 
Požadavky: SŠ/VŠ vzdělání, znalost práce na PC (Word,
Excel), řidičský průkaz, komunikativnost, samostat-
nost. Praxe v oboru vítána.
Podmínky VŘ: předložení podnikatelského záměru.
Nástup: 1. 1. 2008 nebo dle dohody
Informace: na tel. 483 311 281.
Písemné nabídky s profesním životopisem, kopií do-
kladu o vzdělání a podnikatelským záměrem zasílejte
nebo doručte do 13. 12. 2007 na adresu: Eurocentrum,
Jiráskova 7, 466 01 Jablonec n. N. Obálku označte slovy
„Výběrové řízení“.

Lípa v Dalešicích, foto archiv
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Před kanceláří označené štítkem „Obecní byty“
postává obvykle více klientů, kteří čekají na okam-
žik, kdy se rozsvítí znamení ke vstupu. Z toho mi
vyplývá, že zájem o obecní byty je značný. Na co
se občané nejčastěji dotazují? Na to jsem se ze-
ptal vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů
Šárky Fukalové.

Občané, kteří k nám přicházejí, se nejčastěji
ptají na to, jestli si mohou podat žádost o pro-
nájem bytu, zda mají na byt nárok, nebo co mu-
sí udělat proto, aby nějaký byt získali. Musíme
jim zpravidla odpovědět, že nárok na byt mají
jenom ti občané, které město potřebuje z jejich
bytu přestěhovat z různých důvodů jinam. Jako
příklad můžeme uvést stěhování nájemců
z ulice 5. května. Jiným způsobem jsou ovšem
řešeni neplatiči.

Častým dotazem, se kterým se na nás lidé ob-
racejí, je také to, zda si mohou byt od města
koupit. V takovém případě ovšem nejsou ve
správných dveřích, neboť prodeje řeší majetko-
právní oddělení.

Kdo si tedy může podat žádost o pronájem bytu?
Žádost o pronájem bytu si může podat ten zá-

jemce, který splňuje podmínky stanovené
„Pravidly pronajímání obecních bytů ve městě
Jablonci nad Nisou“ (dále jen Pravidla). Žádos-
ti se podávají pouze v termínu vyhlášeném

k danému výběrovému řízení, které je zveřej-
ňováno i v Jabloneckém měsíčníku. Trvale pak
evidujeme žádosti např. pro děti z dětského do-
mova nebo z pěstounské péče, pro zájemce
o byty zvláštního určení (bezbariérové a pro
zrakově postižené) a o bytové náhrady. Takové
žádosti lze podávat kdykoliv.

Objevil jsem obecní byt, ve kterém už dlouho
nikdo nebydlí. Mohu ho nějakým způsobem zís-
kat do pronájmu?

Pokud se byt nachází v objektu, který je ur-
čen k prodeji jako celek nebo po jednotlivých
bytech, pak již jeho obsazení není možné, pro-
tože bude řešeno v rámci privatizace.

Pokud se volný byt nachází v objektu, který
není určen k prodeji a je schopný užívání a po
právní stránce volný, bude pronajat v souladu
s Pravidly.

Jak je zřejmé, jsou podmínky pro pronájem bytu
striktně stanovené. Kde o nich občan získá in-
formace, aniž by musel stát ve frontě před uve-
deným pracovištěm?

Zmiňovaná Pravidla může každý získat na inter-
netových stránkách města www.mestojablonec.cz,
ve vnitřním informačním středisku nebo samo-
zřejmě i v kanceláři oddělení technické obsluhy
a bytů ve 2. patře radnice, č. dveří 226.

(os)

Obecní byty

V posledním čtvrtletí tohoto roku se měst-
ská policie zaměřila hlavně na dodržování
rychlosti motorových vozidel ve městě. Jen
v minulém měsíci bylo na silnicích zjištěno
hlídkami MP přes sedmdesát přestupků tý-
kajících se překročení povolené rychlosti. 

Kromě stále častějších kontrol jde též o vyu-
žití preventivních opatření, jako je například
instalace elektronické tabule informující o ak-
tuální rychlosti vozidla. Patří sem i společné
kontroly s Policií ČR. V součinnosti s PČR byly
též prováděny kontroly řidičů, zda neřídí vozidla
po požití alkoholických nápojů. K dobré spolu-
práci s PČR však dochází nejen na úseku do-
pravním, ale také při asistenci během zákroků
na pachatele trestných činů.

Zvlášť se chceme zmínit o odtahování špatně
zaparkovaných vozidel. Ponechá-li řidič své vo-
zidlo na místě, kde tvoří překážku silničního pro-
vozu (například před přechodem pro chodce nebo
ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním či v kři-
žovatce), může strážník nařídit jeho odtah. V po-
slední době bylo nejvíce takto řešených událostí
v ulicích E. Floriánové, Generála Mrázka, Jung-
mannova či 28. října. Vozidla zde parkovala v kři-
žovatce, a tudíž tvořila překážku silničního pro-
vozu. Situace v centru města se oproti předchozí-
mu období uklidnila a řidiči zde jsou ukázněnější. 

Kromě dopravní problematiky prováděla
městská policie také kontroly restauračních za-

řízení, zda zde nejsou podávány alkoholické
nápoje mladistvým. 

Na zjištění přestupce či pachatele a dořešení
události se značnou mírou podílejí i občané na-
šeho města. Uvést můžeme telefonické ozná-
mení obyvatele Mšena, který si v nočních hodi-
nách všiml podezřelé osoby procházející se
mezi zaparkovanými auty. Přivolaná hlídka MP
zajistila muže, který se pokusil o krádež dílů
z osobního automobilu. Takových případů je
ale mnohem více – může to být i oznámení
„černé“ skládky, volně pobíhajících agresiv-
ních psů, vraky vozidel atd. Všem, kterým není
bezpečnost v našem městě lhostejná, chceme
tímto poděkovat.

Městská policie se zúčastnila několika jednání
a besed s občany našeho města. Tak například
besedy se seniory v pedagogicko-psychologické

poradně ve Mšeně se zúčastnilo přes sedmde-
sát zájemců. Cílem besedy bylo seznámit seni-
ory nejen s prací MP, ale i s tím, jak se vyvaro-
vat nebezpečnému kontaktu s pachatelem.
Současně šlo o rady, jak se lze v takovém pří-
padě útokům bránit. Městská policie poté obdr-
žela děkovný dopis od předsedkyně místní or-
ganizace Svazu tělesně postižených v ČR.

Od poloviny prosince budou v provozu nové
internetové stránky jablonecké městské poli-
cie, kde bude možné nahlédnout do práce
strážníků. V hlavní nabídce tohoto webu bude
například periodická statistika událostí, tisko-
vé zprávy a aktuality, fotogalerie z terénu, dis-
kuze a mnoho dalších odkazů. Stránky budou
průběžně aktualizovány a doplňovány o nové
poznatky a zajímavosti. Naleznete je na
www.mpjablonec.cz, přístup bude možný i ze
stránek www.mestojablonec.cz.

Také jablonecké dětské dopravní hřiště
chystá nový projekt, který bude zaměřen na dě-
ti předškolního a školního věku. Projekt se týká
prevence kriminality a výuky bezpečného cho-
vání dětí v silničním provozu. Ředitel městské
policie pan Bohumír Doležal pověřil tímto úko-
lem řídícího referenta dětského dopravního
hřiště Bronislavu Plešingerovou, která v tuto
chvíli již připravuje materiály a podklady pro
prezentaci uvedených témat školákům a před-
školním dětem. 

(dš)

O činnosti městské policie

Autobusy mění jízdní řády

Linková doprava
Od 9. 12. vstupují v platnost nové jízdní řády

linkové autobusové dopravy. K nejvýznamnější
změně dochází o víkendech u spojů Jablonec n. N.
– Ž. Brod. Přehled změn v jízdních řádech včetně
vývěsních jízdních řádů a aplikace jízdní řády
v mobilu (novinka!) najdete na www.csadjbc.cz.
Od 5. 12. bude v informační kanceláři na auto-

busovém nádraží v prodeji brožura s jízdními
řády všech linek. 

Městská hromadná doprava
Od 7. 12. (v souvislosti se zavedením noční

dopravy na tramvajové lince č. 11) nebude za-
jišťován noční autobusový spoj z Jablonce do
Liberce a zpět a bude upraven i jízdní řád ví-
kendové noční linky N1 (odjezd z Kamenné bude
v 1:20 hodin směr Vrkoslavice – Kokonín – Žiž-
kův Vrch přes zastávku Liberecká (1:40 – ná-

vaznost na tramvaj) zpět do Kamenné, odtud
v 1:44 přes Rýnovice, Mšeno, sídl. Šumava a Pa-
seky do Kamenné.

Od 9. 12. na lince č. 1 pojede první spoj z Ja-
novské ve 3:41 přes Kamennou (3:55) do Rych-
nova. Spoj jezdící dosud ve 3:51 z Janovské po-
jede jen v úseku Kamenná – Rychnov.

Na lince č. 15 se změní odjezd posledního
spoje z Rychnova (místo v 18:40 pojede již
v 18:15).

Soukenná ulice, foto Jiří Jiroutek

foto archiv Městské policie
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jablonecký měsíčník / prosinec 2007 zajímá vás

O letních prázdninách 2007 byl zahájen projekt
zřízení pobočky Vysoké školy regionálního rozvoje
v Jablonci nad Nisou. Tento projekt přináší zejména
pro občany Jablonce nad Nisou a okolí zajímavou
možnost získat vysokoškolské vzdělání studiem přímo
v místě bydliště. Celý projekt vznikl v partnerské spo-
lupráci se Soukromou obchodní akademií SOAPA, s.r.o.,
Opletalova 4, Jablonec nad Nisou. 

Vysoká škola regionálního rozvoje se zaměřuje na
výuku všech klíčových oblastí regionalistiky a veřejné
správy v kombinaci s předměty obecného ekonomic-
kého zaměření (mikroekonomie, makroekonomie,
marketing, management, finance, účetnictví, apod.). 

Absolvent je teoreticky i prakticky připraven pro
výkon práce ve všech úrovních managementu v ob-

lasti veřejné správy s vysokou specializací na řízení
rozvoje územních celků v rovině socio-ekonomické,
právní i správní. Absolventi jsou zodpovědně připrave-
nými odborníky pro výkon práce v krajských a obec-
ních samosprávách, obecních a krajských úřadech,
v úřadech regionálních rad a v úřadech státní správy.
Vzhledem k zajímavému propojení odborných regio-
nalistických předmětů s vybranými ekonomickými
předměty s důrazem na jejich praktickou využitel-
nost získává absolvent široký přehled a kvalifikaci
pro uplatnění ve specifických oborech soukromé
sféry.

Více informací lze získat na www.vsrr.cz nebo na
www.soapa.cz. 

Soňa Štrynclová

■ Vánoční 
bohoslužby
Farnost římskokatolická
Mše svaté se konají

24. 12. /pondělí/
16,00 – Lučany n. N. 
16,00 – Jablonec n. N. – pro děti
22,00 – Rychnov u Jablonce n. N.
22,00 – Jablonec n. N.
24,00 – Bedřichov

25. 12. /úterý/
7,30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9,00 – Jablonec n. N.

14,00 – Rádlo
18,00 – Jablonec n. N.

26. 12. /středa/
9,00 – Jablonec n. N.

18,00 – Mšeno n. N.

31. 12. /pondělí/
7,00 – Jablonec n. N.

18,00 – Jablonec n. N. 

1. 1. /úterý/
7,30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9,00 – Jablonec n. N.

10,45 – Rýnovice
16,00 – Mšeno n. N.
18,00 – Jablonec n. N.

Farní obec starokatolická, 
kostel Povýšení sv. Kříže

24. 12. /pondělí/ 24 hodin
„Půlnoční“ eucharistická slavnost
Narození Páně (23,30–24,00 zpěv Žalmů).

26. 12. /středa/ 17 hodin
Koncertní představení „Hlasy světla“.

27. 12. /čtvrtek/ 18 hodin 
Koncert souboru renesanční hudby
„Al Fianco“

Sbor Českobratrské církve
evangelické, Pod Baštou 1375/10

2. 12. – 1. adventní neděle 
Vysluhování sv. Večeře Páně (začátek
církevního roku).

9. 12. – 2. adventní neděle
16. 12. – 3. adventní neděle
23. 12. – 4.  adventní neděle
24. 12. /pondělí/

Dětská vánoční slavnost.
25. 12. /úterý/

Narození Páně– vysluhování sv.Večeře Páně.
26. 12. /středa/

Štěpána mučedníka.
30. 12. /neděle/

1. po narození Páně.
31. 12. /pondělí/ 16 hodin

Rozloučení se starým rokem na faře – 
– společné posezení.

1. 1. /úterý/
Nový rok – vysluhování sv. Večeře Páně.
Není-li uvedeno jinak, začínají
bohoslužby v 9,30 hodin.

Církev československá husitská,
nám. Dr. Farského

23. 12. /neděle/ 9 hodin
4. neděle adventní.

24. 12. /pondělí/ 22,30 hodin
Štědrý den – půlnoční
J. J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“.

25. 12. /úterý/ 9 hodin
Hod Boží vánoční.

30. 12. /neděle/ 9 hodin
Neděle po Vánocích

31. 12. /pondělí/ 16 hodin
Silvestr – rozloučení s uplynulým rokem.

6. 1. /neděle/ 9 hodin
Neděle po Novém roce
Losování biblických textů.

Církev bratrská, Smetanova 26
23. 12. /neděle/ 9,30 hodin 

4. neděle adventní
25. 12. /úterý/ 9,30 hodin

Hod Boží vánoční – 1. svátek vánoční.
30. 12. /neděle/ 9,30 hodin

Poslední neděle v roce.

Nová vysoká škola na SOAPA, s.r.o.
v Jablonci nad Nisou

Milé děti,
zanedlouho zavoní maminčino cukroví a pod stro-

mečkem zacinká kouzelný zvonek vašich přání.
Také my, vaši noví kamarádi Klára, Bára a skřítek
Pastelka jsme si pro vás připravili malý dárek. Bude
jím tato stránka, která vám bude po celý rok přiná-
šet pěkné obrázky a básničky a také drobné rady tře-
ba pro vaše starší brášky a sestřičky. 

Ale hlavně, a to je důležité, některým z vás pomů-
žeme splnit přání stát se opravdovým malířem.
Třeba právě s pomocí nových pastelek, barviček a fi-
xů, které vám přinese Ježíšek. Nevěříte? Tak dobře
poslouchejte. 

Každý měsíc se můžete vy všichni předškoláci zú-
častnit naší velké soutěže pro malé malíře. Na-
malujte obrázek na jedno z témat, které skřítek
Pastelka právě slavnostně vyhlašuje. A paní učitelky
ve školce vyberou ty nejhezčí a přinesou nebo poš-
lou nám je do pastelkového království. Soutěžit mo-
hou samozřejmě i předškoláci, kteří jsou doma
s maminkami. A my, ale také dospělí lidé, kteří při-
pravují Jablonecký měsíčník, pak vyberou tři nej-
lepší a ty otisknou právě na téhle stránce. A vy za ně
od nás dostanete pěkné dárečky. 

Šanci bude mít opravdu hodně dětí, protože kol je
přesně tolik, kolik má rok měsíců (s výjimkou prázd-
ninového dvojčísla). Pro všechny, tedy i pro ty z vás,
kteří se třeba zrovna neumístíte, připravíme v kaž-
dém čísle navíc pěknou básničku od některého pana
spisovatele

A teď pozor hlavně pro paní učitelky a maminky.
S obrázky si musíte pospíšit. Uzávěrka každého čísla
je vždy 9. den předcházejícího měsíce. Tedy do vá-
nočních obrázků je potřeba se pustit hned teď

a přinést nebo poslat do redakce nám je musíte
nejpozději do 10. prosince 2007. Formát by neměl
být větší než A4.

Adresa redakce: Městský úřad, redakce Jablonec-
kého měsíčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec
nad Nisou. Pokud obrázky přinesete, odevzdejte je
v podatelně v přízemí radnice. 

Na obálku napište heslo – „Skřítek Pastelka“.

Vyhlašujeme tato témata na celý příští rok:

Leden: Vánoce, Vánoce, přijdou zase po roce. 
Únor: Zima, zima, padá sníh, pojedeme na saních. 
Březen: Těšíme se na jaro. 
Duben: Co jsou to Velikonoce?
Květen: Máme rádi zvířata.
Červen: Jedeme na výlet
Červenec + srpen: Hurá, máme prázdniny!
Září: Povídám, povídám pohádku...
Říjen: Jakou barvu má příroda?
Listopad: Čím budu, až vyrostu?
Prosince: Půjdem spolu do Betléma...

Skřítek Pastelka vyhlašuje soutěž



(9)

jablonecký měsíčník / prosinec 2007 kam za kulturou v Jablonci n. N.

■ Kino Radnice
1.–5. 12. /sobota–středa/ 
17,30 a 20 hodin
HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
Nový film Roberta Redforda.

6.–12. 12. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
CHYŤTE DOKTORA
Česká komedie o lásce a jejich
následcích… 

13.–19. 12. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
ZLATÝ KOMPAS
Fantastické dobrodružství pro celou
rodinu. České znění.  

20.–26. 12. /čtvrtek–středa, kromě 24./
17,30 a 20 hodin
BEOWULF
Širokoúhlá sága Roberta Zemeckise. 

24. 12. /pondělí/ 22 hodin
SEJMI JE VŠECHNY
Drsná americká komedie.

27. 12.– 2. 1. /čtvrtek–středa, kromě 31./
18 hodin
PAN VČELKA
Rodinná animovaná komedie
v českém znění.

27. 12.–2. 1. /čtvrtek–středa, kromě 31./
20 hodin 
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
Nový historický velkofilm S. Kapura.

■ Kino Junior
1.–2. 12. /sobota–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
SÍLA SRDCE
Angelina Jolie v příběhu o události,
která šokovala celý svět, a přesto jste
ho nikdy neslyšeli. 

3.–5. 12. /pondělí–středa/ 18 a 20 hodin
SHREK TŘETÍ
Třetí pokračování animované komedie.
České znění.

6.–9. 12. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
CRASH ROAD
Česká komedie o lásce, naději a boji
s osudem. 

10.–12. 12. /pondělí–středa/ 
17,30 a 20 hodin
SAW IV.
Hra pokračuje.

13.–16. 12. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
POSLEDNÍ LEGIE
Historický dobrodružný film. 

17.–19. 12. /pondělí–středa/ 
17,30 a 20 hodin
INVAZE
Americký sci-fi thriller.

20.–26. /čtvrtek–středa, kromě 24./
17,30 a 20 hodin
VÁŠEŇ A CIT
Vášnivý milostný příběh.

27.–30. 12. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
CHUŤ LÁSKY
Hořkosladká komedie o průzkumu lásky
ve všech variacích, věku a stadiích.

www.mestojablonec.cz 
tel. 483 311 446

■ Městské divadlo
1. 12. /sobota/ 16 hodin
VÁNOCE S NISANKOU
Host: soubor Jaro z Ústí nad Orlicí
a Jitřenka z Dolní Čermné.
Pořadatelem není Městské divadlo.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

2. 12. /neděle/ 19 hodin
MRAZÍK PO RANDOVSKU
Gymnázium, ul. Dr. Randy
Pořadatelem není Městské divadlo
(zadáno).

3. 12. /pondělí/ 19 hodin
AKT
Divadlo Járy Cimrmana Praha
Hra známé autorské dvojice tentokrát
se zpěvy a tanci. Část vstupenek zadána.

4. 12. /úterý/ 19 hodin
VELKÁ ZEBRA aneb Jak že se to
jmenujete?
Divadlo Palace Praha (zadáno).

6. 12. /čtvrtek/ 19 hodin
JAK JSEM SE ZTRATIL
aneb Malá vánoční povídka 
Divadlo v Dlouhé Praha.
Poetický příběh zasazený do předvá-
noční Prahy šedesátých let.

7. 12. /pátek/ 19 hodin
PAVEL ŠPORCL
Severočeská filharmonie Teplice
Program: P. I. Čajkovskij, A. Dvořák.

8. 12. /sobota/ 19,30 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT 2007
Orchestr Václava Hybše, N. Urbánková,
G. Urbánková a další. 
Host: É. Loué-Feichter – hoboj
(Francie).

9. 12. /neděle/ 15 hodin (RD)
VÁNOČNÍ KOUZELNÉ KLUBÍČKO
Agentura Dagmar Březinové – MD
Jablonec n. N.
Čáry, máry fuk – pořad kouzel, čarová-
ní, soutěží a legrace pro děti i dospělé.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

11. 12. /úterý/ 19 hodin
XIV. ADVENTNÍ KONCERT DPS
VRABČÁCI
Vánoční vystoupení DPS Vrabčáci a jeho
přípravných oddělení Písklata
a Vrabčata.
Sbormistři: P. Žur, M. Jirušková.
Klavír: R. Halamová, P. Hostinský.
Host: Kolegia a L’Accord – komorní or-
chestry ZUŠ Jablonec pod vedení
Luboše Lachmana.
Pořadatelem není Městské divadlo.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

12. 12. /středa/ 19 hodin (H)
SMETANOVO TRIO
J. Čechová – klavír, 

J. Vonášková-Nováková – housle 
a J. Páleníček – violoncello.

13. 12. /čtvrtek/ 19,30 hodin
CHVILKOVÁ SLABOST
Divadlo Radka Brzobohatého Praha
(zadáno). 

14. 12. /pátek/ 19 hodin (ND)
TIME OF PAIN (Čas Bolesti)
Balet Státní opery Praha
Dynamická choreografie vzdáleně
inspirovaná asijskou kulturou. 

16. 12. /neděle/ 19 hodin
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA
Ars Iuvenum Liberec – Městské
divadlo Jablonec n. N.
Světoznámý muzikál. 

17. 12. /pondělí/ 19 hodin
BIG BAND CL
Swingový a jazzový orchestr Nový Bor
Host: T. Savka a trombonista P. Pelc,
rodák z Jablonce nad Nisou.

20. 12. /čtvrtek/ 19 hodin (DA)
ORCHESTR TITANIK
Divadlo Bez zábradlí Parha
Jemná parafráze bezvýchodné situace
osazenstva potápějící se slavné lodi. 

21. 12. /pátek/ 19 hodin
FEŠÁCI
Koncert oblíbené country skupiny
v pořadu „Vánoční salon“.

26. 12. /středa/ 18 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT SPS JANÁČEK
Účinkuje: SPS Janáček, sbormistryně
Mgr. Olga Fröhlichová, klavír Romana
Halamová.
Pořadatelem není Městské divadlo.

VÝSTAVA
MIROSLAV HORNÍČEK – KOLÁŽE
Výtvarný svět legendárního herce,
autora a spisovatele.

www.divadlojablonec.cz 

■ Kostel svaté Anny
1. 12. /sobota/ 19 hodin
ADVENTNÍ KONCERT
Cimbálová muzika Slovácko se
sólistou Jožkou Šmukařem.

9. 12. /neděle/ 17 hodin
ADVENTNÍ KONCERT
Komorní smíšený sbor A my taky.
Pořadatelem není Městské divadlo.

16. 12. /neděle/ 19 hodin
ČAS ADVENTNÍ
Adventní, vánoční písně a pastorely.
P. Hostinský – varhany, J. Chuchválek
– housle, K. Hořejšová – soprán,
Komorní sbor DPS Vrabčáci.

18. 12. /úterý/ 19 hodin (S)
AURELIUS Q

Koncert slovenské jazzové kapely, jejíž
repertoár tvoří především upravené
lidové písně z okolí Trenčína, v před-
vánočním čase také známé koledy
v jazzové úpravě. 

20. 12. /čtvrtek/ 18 hodin 
JABLONECKÁ PÍŠŤALKA –
VÁNOČNÍ KONCERT
Host: Pěvecký sbor Anima Saxí
Gymnázia U Balvanu Jablonec n. N.
Pořadatelem není Městské divadlo.

Kostel sv. Anny je otevřen v sobotu
a v neděli vždy od 10 do 12 a od 14
do 17 hodin.

■ Eurocentrum
7. 12. /pátek/ 19 hodin
EWA FARNA A KAPELA
Koncert na turné k novému albu
Ticho.

11. 12. /úterý/ 8 hodin
REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ
2008
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP.
Pořádá Commerce Base.

12. 12. /středa/ 10 hodin
OD GERSHWINA K MUZIKÁLU
A FILMOVÝM MELODIÍM
Pořad pro ZŠ a SŠ.

14. 12. /pátek/ 20 hodin
MICHAL PROKOP TRIO
Leader kapely Framus M. Prokop
s kytaristou L. Andrštem a houslistou
J. Hrubým.

16. 12. /neděle/ 14 hodin
PODKRKONOŠSKÁ DECHOVKA
Taneční odpoledne.

19. 12. /středa/ 8,30 a 10 hodin
Kino Junior
VÁNOČNÍ KOUZLO
Loutkové představení Divadýlka Kuba
z Plzně. Omezená kapacita sálu.

27. 12. /čtvrtek/ 18 hodin
VÁNOCE S IUVENTUS, GAUDE!
Účinkuje hlavní sbor a přípravné
sbory Pueri, gaudete I a II ZUŠ.
Host: Jablonecké komorní sdružení.

29. 12. /sobota/ 20 hodin
...A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
PŘED SILVESTREM
Společenský večer s melodiemi
Orchestru Rudy Janovského.

Do 30. 12. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
FOTOKLUB SAFÍR TURNOV
NA CESTÁCH
Fotografická výstava.

www.eurocentrumjablonec.cz 

Tip na zajímavou výstavu

Od 2. prosince v kostele svaté Anny
BETLÉMY VČERA A DNES
Výstava betlémů a jesliček od nejstarších po současné. Slavnostní za-
hájení s živými obrazy a koledami 2. 12. ve 14 hodin. Účinkují FS Šaf-
rán a DPS Vrabčata, mluvené slovo děkan římskokatolické farnosti
v Jablonci nad Nisou Oldřich Kolář. 

z filmu Chyťte doktora
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17hodin

Do 7. 12.
Anna Polanská / Lada Semecká
ZAHRADY NOCI
Výstava předních českých sklářských
výtvarnic mladé generace, které před-
stavují svoji novou tvorbu, v níž se
objevuje klasické téma krajiny. 

13. 12.–11. 1.
Jiří Nepasický
KRAJINY
Výstava současné tvorby libereckého
malíře, který se v posledním tvůrčím
období věnuje krajinářskému tématu.
Vernisáž ve čtvrtek 13. 12. v 17 hodin. 

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 7. 12.
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
we Wrocławiu
Studenti z ateliéru SKLO.

Od 12. 12. 
SKLO A ODĚV
Kristina Krotká a Radka Valentin
Výstava pedagožek TU Liberec.
Vernisáž ve středu 12. 12. v 17 hodin.

■ Muzeum skla
a bižuterie
HLAVNÍ BUDOVA
úterý – neděle 9 – 17 hodin 
24.–25., 31. 12. a 1. 1. zavřeno

Stálé expozice
Kouzelný svět bižuterie 
Čarovná zahrada. České sklo.

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

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

Doprovodný program
VÁNOCE V MUZEU
Výstava + ateliér Hřejivé vločky.
7. a 11. 12 od 14 do 17 hodin pro veřej-
nost, 7. a 10.–13. 12. pro školy.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
úterý–pátek 9–12 a 12,30–17 hodin
22. 12.–1. 1. zavřeno.

Stálé expozice
Historický empírový salonek
Skleněný knoflík 19. století 

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

Doprovodný program
VÁNOCE V BELVEDERU
Ateliér Lampička na čajovou svíčku.
11.–14. 12. od 9 do 17 hodin.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

Tel. 483 310 947.

■ Základní 
umělecká škola
13. 12. /čtvrtek/ 18 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER 
Koncert žáků hudebního oboru
v koncertním sálu školy.

■ Městská 
knihovna
3. 12. /pondělí/ 10 hodin
VÁNOČNÍ HUDBA
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

4. 12. /úterý/ 13–16 hodin
MALOVÁNÍ S BARBORKOU
Volný literární klub

4. 12. /úterý/ 14 hodin
RÝNOVICE A LUKÁŠOV
Beseda s V. Vostřákem.

4. 12. / úterý/ 17 hodin 
SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, 
REKLAMACE 
Sdružení obrany spotřebitelů, přednáší
Ondřej Macoun. 

11. 12. /úterý/ 14 hodin
ŘECKO
Promítání.

11. 12. /úterý/ 17 hodin
MYSTIKOVÉ A SPOLEČNOST
Soulad nebo konflikty?
Radomíra Mědílková.

13. 12. /čtvrtek/ 16 hodin
7. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Vyhlášení výsledků.

13. 12. /čtvrtek/ 18 hodin
VIKTORIE, ANEB JAK SE PÍŠE
PRVOTINA
Debut Olivy Mlsové představuje Eva
Koudelková.

18. 12. / úterý/ 13–16 hodin
VÁNOCE PODLE JOSEFA LADY
Setkání ve volném literárním klubu.

18. 12. /úterý/ od 17 hodin
JABLONECKÉ HOSPODY,
RESTAURACE A HOTELY
Beseda s V. Vostřákem.

19. 12. /středa/ 14,30 hodin
ZLATÁ MAKOVICE
Vyhlášení a odměnění vítězů.

20. 12. /čtvrtek/ 17 hodin
VÁNOCE S HUDEBNÍ ŠKOLOU BONI
Zadáno.

NOVÁ VÝSTAVA
KRAJINA
Fotografie Zdeňka Holubce.

■ Klub Na Rampě
1. 12. /sobota/ 20 hodin
SKA & PUNK & ROCK’n’ROLL
PAŘBA
Všechny zve Hr.Necc.

4. 12. /úterý/ 20 hodin
ROCKOVÁ KLIPOTÉKA JAROSLA-
VA ŠPULÁKA
Aktuální dění na hudební scéně, video-
klipy, historky a spousta skvělé muziky.

5. 12. /středa/ 20 hodin
FOTODÍLNA 
Téma: Zima – lidé, krajina.

6. 12. /čtvrtek/ 20 hodin
LEZENÍ V JORDÁNSKU A ČÍNĚ
Diashow Ondry Beneše ze skálolezení
v Číně a film o prvovýstupu
v Jordánsku (výstup roku).

7. 12. /pátek/ 20 hodin
TANEČNÍ PÁRTY
Taneční večer s nejlepší anglo-americ-
kou hudbou 60.–80. let z černých vinylů.

8. 12. /sobota/ 20 hodin
NEPROPÁSNI: FRU FRU + DJs
Koncert. Vtipný alternativní rock. 
Můžeš mít vstup zdarma, více na
www.nepropasni.cz.
DJs Pety, Mint a Skyflare.

10. 12. /pondělí/ 20 hodin
3. FRESH FILM FEST 
Ozvěny. Výběr nejlepších studentských
filmů z celého světa.

11. 12. /úterý/ 20 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU
Quatro Jablonec – funky, soul, LA.

12. 12. /středa/ 18 hodin
TEÁTR VÍTI MARČÍKA 
Setkání před Betlémem
Lidový příběh o narození Ježíška. Pro
dospělé a děti asi od 6let. 
V rámci projektu „Jablonec 2007“
pořádá JabKO.

14. 12. /pátek/ 20 hodin
ELEMENT BIKE VIDEO
Promítání, muzika, tombola. Pořádají
jablonečtí bikeři.

15. 12. /sobota/ 20 hodin
PRAŽSKÝ VÝBĚR 2
Rocková tvrdá muzika nejvyšší
kategorie! 

17. 12. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÝ SEMINÁŘ
Setkání nad novinkami z astronomie. 

18. 12. /úterý/ 20 hodin
STRASTI A RADOSTI STÁŘÍ
Tomáš Škrdlant a jeho dokumentární
tvorba. Film, beseda.

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

20. 12. /čtvrtek/ 20 hodin
BARMA
Radka Tkáčiková, projekce a povídání.

21. 12. /pátek/ 20 hodin
MARŠÁL BAZÉN A HOSTÉ
Koncert legendární jablonecké rockové
kapely.
Support: Estetická lasička – punk rock
jak vyšitej.

22. 12. /sobota/ 20 hodin
JEZDEC Z NEZNÁMA  
Vichr z hor a Nůž v dech beroucím
vánočním westernovém příběhu
z místnosti s kopírkou.

23. 12. /neděle/ 20 hodin
REGGAE NIGHT 
Music by Rolland and Q. 

24. 12. /pondělí/ 23 hodin
JEŽÍŠEK TU NECHAL PRO VÁS...

26. 12. /středa/ 20 hodin
VÁNOČNÍ ROCKOVÁ BESÍDKA 
S kapelami Hegeš, Armagedon
a Aseptic.

27. 12. /čtvrtek/ 20 hodin
BAČKŮRKY Z MECHU
Gotický punk rock z Uherského
Hradiště, Nejsme v plánu – punk folk
z Bojkovic, Pátý jezdec – undergrunge
Jbc, Suchy & Ladis – rockotéka.

28. 12. /pátek/ 20 hodin
T. O. P. DREAM COMPANY
Soul-funkové groovy doplněné dechovou
sekcí a skvostným zpěvem O. Rumla. 
MILO – blues, funky, pop, rock, soul.

29. 12. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Petr Vobořil uvádí tradiční videopárty.

30. 12. /neděle/ 20 hodin
PŘEDSILVESTROVÝ VIDEOMAZEC 
Hodně taneční pan Kiss a pan WS.

31. 12. /pondělí/ 21 hodin
SILVESTR NICKA SLOTERA
Spousta barev, dobrých nápojů, muziky,
soutěží.

Každé úterý (kromě 25. 12.) 17,30 hodin
DIVADELNÍ DÍLNA SE SLAMĚNKOU
Přijďte si vyzkoušet hodiny nejen
herecké průpravy. 

www.klubnarampe.cz

■ DDM Vikýř
1. 12. /sobota/ 15 hodin
MIKULÁŠSKÉ POHÁDKY 
Loutková scéna, pro děti od 3 let

1. 12. /sobota/ 14–18 hodin
VÁNOČNÍ DÁREČKY
Bylinkové polštářky pro děti, drátková-
ní pro dospělé.

1.–2. 12. /sobota–neděle/ 
VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ 
mládežnického parlamentu mladých
v Radostíně. 

2. 12. /neděle/ 14,30 hodin
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ
spojené s nadílkou v Eurocentru. 
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

3. 12. /pondělí/ 18 hodin
YOUTH VISION 
aneb máme rádi zvířata
Vernisáž soutěžních fotografií s vyhlá-
šením výsledků.

5. 12. /středa/ 15 hodin
ADVENT OČIMA DĚTÍ
Zdobení prostoru DDM adventními
výrobky a výkresy. 

8. 12. /sobota/ 8–17 hodin 
PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍMI
TRADICEMI
do Lysé nad Labem a do Prahy.

10. 12. /pondělí/ 18–21 hodin
MEZI SVĚTY – NAŠE MEXIKO CITY
Historie, koktejly, oblečení a hudba ve
stylu mexickém.

11. a 18. 12. /vždy úterý/
FLORBALOVÝ TURNAJ
Sportovní odpoledne, od 8 let.

11. 12. /úterý/ 16–19 hodin
BATIKOVÁNÍ
Zdobení plátěných tašek a vlastních
textilií.

13. 12. /čtvrtek/
BASEBALLOVÝ HAPPENING
Sportovní odpoledne pro všechny
věkové kategorie.

14. 12. /čtvrtek/ 8,30 hodin
BETLÉMY A VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Autobusový výlet pro seniory do
Kamenického Šenova a do Kryštofova
Údolí.

14. 12. /pátek/ 
MÚZA 2007
Uzávěrka literární soutěže pro
začínající i zkušené autory.

14. 12. /pátek/ 16–18 hodin
VITRÁŽE TECHNIKOU TIFFANY

14. 12. /pátek/ 18–18,30 hodin
BLUDIČKY
Večerní hra pro rodiče s dětmi
v Tyršově parku.

15. 12. /sobota/ 9–13 hodin
VÁNOČNÍ VOSKOVÁNÍ
Výrobky pro potěšení malých i velkých.

15. 12. /sobota/ 15 hodin
VÁNOČNÍ HUDBIČKA
Koncert dětí z hudebně pohybových
kroužků DDM Vikýř.

15. 12. /sobota/ 17–9 hodin
PYŽAMOVÝ VEČÍREK
Dívčí vánoční dílna.

18. 12. /úterý/ 15–17 hodin 
OŽIVLÝ BETLÉM 
aneb dárky pro opuštěná zvířátka
z lučanského útulku Dášenka.
Na Mírovém náměstí.

20. 12. /čtvrtek/ 9–12 a 18–20 hodin
KAM SE KOUKNU, SNĚHULÁK
Sněhové stavby v předvánočním
stresu. Pro MŠ, ZŠ i veřejnost.
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
Šaldovo divadlo
1. 12. /sobota/ do 21,30 hodin (K6/13)
VĚJÍŘ
Komedie o třech dějstvích.

2. 12. /neděle/ od 15 hodin (RD/8)
O CHYTRÉ PRINCEZNĚ
Muzikálová verze klasické pohádky. 
Host: Agentura DaP.

3. 12. /pondělí/ od 18 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT 
ZŠ A ZUŠ Jabloňová
Pořádá Eurytmie za podpory města
Liberec.

4. 12. /úterý/ (K8/OB/6)
GALAKONCERT BALETNÍCH HVĚZD 
Účinkují sólisté ND Praha a DFXŠ
Liberec.

6. 12. /čtvrtek/ do 22 hodin (K4/13)
FAUST A MARKÉTKA
Opera v originálu.

7. 12. /pátek/ do 21,45 hodin
NABUCCO
Opera v originálu.

8. 12. /sobota/ od 15 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT 2007 
Večer plný hudby, lidových písní
a vánočních koled. 
Účinkují: Orchestr V. Hybše,
N. Urbánková, G. Urbánková, J. Šmik-
mátor, 
hoboj: Éléonore Loué-Feichter.

9. 12. /neděle/ od 17 hodin
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ 
ZUŠ Frýdlantská 

11. 12. /úterý/ do 21,10 hodin
GIROFLÉ–GIROFLA
Francouzská opereta.

12. 12. /středa/ do 21 hodin (K9/O/5)
SVĚTEM OPERETY
To nejlepší z operetního žánru. Účin-
kují sólisté a orchestr DFXŠ.

13. 12. /čtvrtek/ do 21,10 hodin
(K10/Č/9)
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Poslední Molièrova komedie.

14. 12. /pátek/ do 21,30 hodin
(K11/Č/9)
CYRANO Z BERGERACU
Komedie o pěti jednáních.

16. 12. /neděle/ od 10,30 a 15 hodin
MRAZÍK
Výpravná pohádka pro malé i velké.
Host: DVD Litvínov.

17. 12. /pondělí/
VÁNOČNÍ ČAS S MARIÍ ROTTROVOU 
Hosté: R. Vojtek, Duo Fresh, DS Coro
Piccolo, orchestr Septet Plus, uvádí TT
PRODUCTION.

18. 12. /úterý/ do 21,50 hodin (K2/14)
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ 
aneb COKOLI CHCETE
O světě naruby a bláznovství
s písničkami.

20. 12. /čtvrtek/ do 21,30 hodin (SPP)
HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta, slavnostní
předpremiéra.

21. 12. /pátek/ do 21,30 hodin (PŠ)
HRABĚNKA MARICA
Premiéra.

22. 12. /sobota/ od 16 hodin
HRABĚNKA MARICA 
Klasická opereta.

23. 12. /neděle/ od 15 hodin
POPELKA
Pohádka s písničkami.
Host: Mladá scéna Ústí n. L.

25. 12. /úterý/ od 17 hodin
Jan Jakub Ryba
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 

26. 12. /středa/ od 17 hodin
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

27. 12. /čtvrtek/ K10/OB/6
LOUSKÁČEK
Balet. Host: SDOB Ústí n. L.

28. 12. /pátek/ do 22 hodin
FAUST A MARKÉTKA
Opera v originálu.

29. 12. /sobota/ do 21,30 hodin
POSTELOVÁ FRAŠKA
Jeden večer ve třech ložnicích.

30. 12. /neděle/ do 22,15 hodin
DONAHA!
Slavný muzikál.

31. 12. /pondělí/ od 15 a 18,30 hodin
ORFEUS V PODSVĚTÍ
Klasická opereta, derniéra.

Malé divadlo
1. 12. /sobota/ od 14 hodin
KPLO
Předvánoční zpívání s Poláchovými.

3. 12. /pondělí/
BESEDA k inscenaci Zázrak v černém
domě. Pořádá Klub přátel činohry i pro
veřejnost.

4. 12. /úterý/ do 21,15 hodin (K2/13)
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
Komedie o dvou dílech.

7. 12. /pátek/ do 21,20 hodin (PM)
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

10. 12. /pondělí/ konec 21 hodin
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Nejtajemnější komedie W. Allena.
Zadáno.

11. 12. /úterý/ do 21,15 hodin (K8/Č/9)
NÁVŠTĚVNÍK
(Freude, Freude, Freude i na tebe dojde.)

12. 12. /středa/ do 21,20 hodin (Č/9)
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

14. 12. /pátek/ do 20,30 hodin
NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
Rozkoš bez rizika – komedie.

15. 12. /sobota/ do 21,15 hodin (K6/14)
HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
Život, smrt a láska.

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

17. 12. /pondělí/
ZA OPONOU
Laskavý občasník ze zákulisí divadla,
tentokrát na téma „herecké vánoce“,
vernisáž výstavy „Malované opony“.
Tento pořad vznikl za podpory statu-
tárního města Liberec.

18. 12. /úterý/ do 20,45 hodin
MÉDEIA
Stále živý antický obraz.

19. 12. /středa/ do 21,30 hodin (K3/14)
TŘI MUŽI VE ČLUNU
Dobrá nálada za každého počasí

20. 12. /čtvrtek/ do 21,15 hodin (K4/14)
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
Komedie o dvou dílech.

21. 12. /pátek/
Létající divadlo na kolečkách 
VÝLET
Divadelní spolkem osob s postižením
a dobrovolníků Občanského sdružení
S(C)HODY. 

27. 12. /čtvrtek/ do 21,30 hodin
SLAMĚNÁ ŽIDLE
Slavná skotská balada o lásce.

28. 12. /čtvrtek/do 21,20 hodin
ROZMARNÝ DUCH
Laskává, ale spiritistická komedie.

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky
představení v 19 hodin.
www.saldovo-divadlo.cz 
tel. 485 101 523 (pokladna)

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

■ Lidové sady 
7. 12. /pátek/ 20 hodin
HOUPAČKY
...návrat ke kořenům... možná bude
i Slečna Bláhová.

8. 12. /sobota/ 19,30 hodin
KRUCIPÜSK-PARDON TOUR 2007
Turné k novému DVD, support: 
PROJEKT PARABELUM, DEMAJA.

9. 12. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým
tanečním orchestrem.

13. 12. /čtvrtek/ 19 hodin
4. abonentní koncert 49. koncertní se-
zony komorní hudby – vánoční koncert.
Český chlapecký sbor BONI PUERI,
sbormistr Pavel Horák.

17. 12. /pondělí/ 19,30 hodin
JazzNight s Kalendářem Liberecka 
AURELIUS Q (Slovensko)
T. Rajnicová – zpěv, P. Sedlák – zpěv,
perkuse, E. Vladár – klávesy, P. Belák
– kytary, perkuse, I. Letaši – baskytara,
J. Šušaník – bicí, R. Rehák – perkuse,
J. Králik – saxofon.

20. 12. /čtvrtek/ 19,30 hodin
4TET – KONCERT
Pěvecké seskupení ve složení 
JIŘÍ KORN, DUŠAN KOLLÁR, 
JIŘÍ ŠKORPÍK a DAVID ULIČNÍK.

30. 12. /neděle/ 14 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÉ ODPO-
LEDNE S BIG BANDEM LIBEREC
Největší liberecký taneční orchestr.

■ Experimentální 
studio 
3. 12. /pondělí/ 19,30 hodin
BŮHVÍ
Koncert v rámci O2 Pohoda Tour 2007.

4. 12. /úterý/ 18,30 hodin
Klub přátel výtvarného umění
SOCHAŘSTVÍ STAROVĚKÉHO ŘECKA
Přednáší Mgr. Zuzana Štěpanovičová.

6. 12. /čtvrtek/ 19,30 hodin
Divadlo bez opony – Lyra Pragensis
ŠIMON
Rudolf Pellar v příběhu Šimona, věčné-
ho optimisty s osobitou životní filozofií
a laskavým humorem.

7. 12. /pátek/ 19,30 hodin
Občasný divadelní soubor SU FJFI
ČVUT uvádí
VINNETOU – POSLEDNÍ FLAŠKA
aneb co v Mayovkách nenajdete
Původní jaderňácká dobrodružná
divadelní hra přístupná všem.

10. 12. /pondělí/ 19,30 hodin
c. k. Adventura
TREKING V PATAGONII
Jižní částí Argentiny a Chile s J. Bímem.

11. 12. /úterý/ 19,30 hodin
NEZMAŘI
Zaručeně zábavný večer s jihočeskou
folkovou legendou.

12. 12. /středa/ 18 hodin
SOŠ a Gymnázium Na Bojišti
VÁNOČNÍ AKADEMIE

13. 12. /čtvrtek/ 19,30 hodin
OLDŘICH JANOTA 
Tradiční předvánoční koncert
tentokrát s vynikajícími hosty: 
IRENA A VOJTĚCH HAVLOVI.

14. 12. /pátek/ 19,30 hodin
PAKÁŽ & UŽ JEDOU
Posezení s libereckou country muzikou.

15. 12. /sobota/ 8 hodin
AUKČNÍ SÍŇ HOBBY KLUBU
Dražba historických pohlednic
Liberecka a Jablonecka.

19. 12. /středa/ 18 hodin
VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ

21. 12. /pátek/ 19,30 hodin
Vánoční ozvěny Godyho memoriálu
NOVÁ SEKCE (Praha), FREETIME
(Liberec)

22. 12. /sobota/ 17 a 20 hodin
Vánoční JEN TAK
...a hosté: Disneyband a překvapení...

Výstava
TOMÁŠ LAUB – GRAFIKY

Tip na zajímavé představení

20. 12. /čtvrtek/ 19,30 hodin – Lidové sady
4TET
Koncert pěveckého seskupení ve složení JIŘÍ KORN, DUŠAN KOLLÁR,
JIŘÍ ŠKORPÍK a DAVID ULIČNÍK. 4TET byl založen z iniciativy Ji-
řího Korna v říjnu 2002 v souvislosti s připravovaným tanečně-excen-
trickým představením „TEP“ Jiřího Korna.
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Zázemím klubu je administra-
tivní budova v Břízkách a lyžařský
areál – známé „Kolečko“. Areál
vznikl v 80. letech a svým vybave-
ním je přizpůsoben k pořádání zá-
vodů na všech úrovních. Veřejnost
bude jistě zajímat, že v zimních
měsících je večer kolečko osvětleno
a upravené stopy umožňují „jít na
běžky“ každému i ve všední den
po práci. Tréninky závodníků končí
kolem 18. hodiny a svítí se přibližně
do devíti.

Ohlédneme-li se za největšími
úspěchy závodníků klubu, jsou tu
dnes již historické medaile z MS či
ZOH. Novodobá historie je spojena
hlavně s úspěchy dorostenců a ju-
niorů, neboť reprezentanti v do-
spělých kategoriích se dále připra-
vují v rezortních klubech (ženy
v SKP Jablonec, muži v Dukle Libe-
rec). Ve dvanáctičlenném reprezen-
tačním družstvu juniorů bylo v loň-
ském roce zařazeno devět členů
našeho Ski klubu. Loňským vel-
kým úspěchem bylo vítězství
v Superpoháru, kde je hodnoceno
všech 57 českých klubů od žáků po
dospělé. Úmyslně zde neuvádíme
konkrétní jména, protože bychom

neradi na někoho zapomněli. Na-
víc by jen soupis jmen zaplnil vy-
mezený rozsah článku.

Pokud se zaměříme na další cíle
klubu, pak se jedná především o fi-
nanční a materiálové zajištění
sportovní činnosti všech našich
družstev od přípravky po dospělé.
Dále chceme kvalitně uspořádat
plánované soutěže a podílet se na
přípravě a organizaci Světového
poháru a Mistrovství světa v kla-
sickém lyžování. V investiční ob-
lasti připravíme v souvislosti s In-
tegrovaným plánem města kvalitní
podklady a projekty pro získání
grantů na rekonstrukci sportovní-
ho zázemí klubu.

Nejdůležitější je ovšem práce
trenérů s dětmi, a proto zde chceme
poděkovat všem dobrovolným tre-
nérům, rozhodčím a členům reali-
začních týmů. Vyzýváme též rodiče
šikovných dětí ve věku od 6 do 10 let,
které by se chtěly věnovat krásné-
mu, ale těžkému sportu, aby je
mezi nás přivedli. Přijít můžete
každé pondělí od 16 hodin na „Ko-
lečko“.

S lyžařským pozdravem „Skol!“
Ski Klub Jablonec n. N.

Ski Klub – oddíl běžeckého lyžování
■ Představujeme vám

Vznik klubu sahá až do poválečné historie, kdy byl
v roce 1948 založen jako Sokol Mšeno. Za bohatou
éru své existence se stal nejúspěšnějším klubem
Svazu lyžařů ČR, a to nejen v počtu nasbíraných
republikových titulů (více jak 250), ale i největší
členskou základnou s bezmála čtyřmi stovkami
členů.

Městská hala

1. 12. /sobota/ 9 hodin
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ 
FK Jablonec 97 a DDM Vikýř –
turnaj mladých fotbalistů
(1998–99).
Koná se v rámci projektu
„Jablonec 2007“.

2. 12. /neděle/ 
TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ 
Rapid 05

2. 12. /neděle/
VÁNOČNÍ AEROBIK 
s Fit Elán Dáši Březinové.

8.–9. 12. /sobota–neděle/
DISCO DANCE 2007
Extraliga

15. 12. /sobota/
VÁNOČNÍ TURNAJ
v sálové kopané.

31. 12. /pondělí/
SILVESTROVSKÝ TURNAJ 
v sálové kopané.

1. 1. /úterý/
NOVOROČNÍ CVIČENÍ
S DÁŠOU
www.sportjablonec.cz 

Sportovní kulečník

TJ Bižuterie
15. 12. /sobota/ 10–15 hodin
HARCOV LIBEREC
Utkání I. třídy. Herna v Pražské
ul. 20.

Zimní stadion

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
středa 16–17 hodin
sobota, neděle 14–15,30 hodin

Novoroční výstupy

1. 1. /úterý/ 
Obec Nová Ves a Okrašlovací
spolek
Na rozhlednu Nisanku
1. ročník – prezentace 8–11,30 hodin
u rozhledny. Zahájení celoroční
soutěže v počtu výstupů. Speciální
vstupenky.

1. 1. /úterý/ 
TJ Tatran Jablonec nad Nisou
Na Černou studnici
25. ročník – prezentace 10–16 hodin
u věže. Rozhledna otevřena jen za
příznivého počasí. Pamětní list,
odznak a razítko pro účastníky.

1. 1. /úterý/
KČT Semily
Na Kozákov
30. ročník hvězdicového výstupu.
Tradiční novoroční turistické
setkání na Kozákově. Start odkud-
koliv, prezentace u Riegrovy chaty
od 9 do 15 hodin.

Plavecký bazén Jablonec n. N.

Provozní doba o svátcích
22. 12. /sobota/ 10–21,30 hodin
23. 12. /neděle/ 10–20 hodin
24. 12. /pondělí/ zavřeno
25.–26.12. /úterý–středa/10–20 hodin
27.–29. 12. /čtvrtek–sobota/
10–21,30 hodin
30. 12. /neděle/ 10–20 hodin
31. 12. a 1. 1. /pondělí–úterý/ zavřeno

Ve dnech 17.–21. 12. proběhne plá-
novaná odstávka celého areálu.
Změna vyhrazena – sledujte
www.bazenjbc.cz. 

■ Projekt
Jablonec 2007
8. 12. /sobota/ 10 hodin
TJ LIAZ v atletické hale Střelnice
POMERANČOVÝ MÍTINK
Mezinárodní atletické halové
závody žactva.

14. 12. /pátek/ 17 hodin
Oddíl triatlonu a plavání TJ
Bižuterie v plaveckém bazénu
PŘEDVÁNOČNÍ PLAVÁNÍ
aneb „Štafetka 3 x 25 m“. Plavecký
závod pro veřejnost. 

26.–31. 12. /středa–pondělí/
13 hodin
SKP Maják v lyžařském areálu
Břízky
JABLONECKÁ ŠESTIDENNÍ
Závody v běhu na lyžích pro
veřejnost.

Projekt finančně podporuje
město Jablonec nad Nisou.

■ Otevření 
lehkoatletické haly
V sobotu 8. prosince otevře město
svoji novou lehkoatletickou halu.
Po symbolickém přestřižení pásky
přednese starosta města Petr Tulpa
slavnostní projev a společně se
zástupci ČSTV a firmy Corny spustí
provoz sportovního zařízení. Násle-
dovat budou živá vystoupení popu-
lárních interpretů a lehkoatletický
Pomerančový mítink pro děti.

Nabídka sportovních programů

foto: archiv Ski Klub Jbc 

foto: archiv Sport Jbc
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V prosinci vrcholí aktivity vánočního prů-
myslu a obchodu. Nepřeberný sortiment slad-
kostí, pochutin a lahůdek, světel a lesku na nás
útočí každý den.

Ale nebylo tomu tak vždycky. V minulosti se
před Vánocemi gruntovalo a pak se jednu neděli
peklo cukroví – zázvorky. Hned za týden přišla
na řadu vánočka nebo vánoční věnec. A úplně
blízko toho sladkého dne nadílky přinášel tatí-
nek voňavý stromek a maminka snesla z půdy
krabici. Ta obsahovala několik druhů ozdob,
řetězy, svíčky a stojan. 

Šest ozdob bylo ze dřeva a byly vyřezány
z překližky – šesticípé hvězdy a koule byly po-

malovány vánočními motivy. V horní části
stromku byly každý rok umístěny tři foukané
zvonky, ozdobené červenými stužkami. Skle-
něná špička byla křehká, a tak ji později vystří-
dala hvězda z pozlacené spirály. Také foukané
kuličky neměly dlouhou životnost – hrál si s nimi
nezbedný kocour. Ty nejhezčí ale byly vytvořeny
z drobných perliček a napodobovaly malé lustry.

Mnohem později jsem se dozvěděla, že právě
takové ozdůbky jsou předmětem velkého sbě-
ratelského zájmu a mají i poměrně starý původ.
Již koncem 19. století byla značná poptávka po
foukaných zlacených perličkách. Jablonecký
průmysl expandoval do bližšího i vzdáleného
okolí a dostal se až do krkonošské vesničky Po-
niklá. Perličky se nejprve foukaly jednotlivě
z volné ruky, ale jelikož je lidský důmysl neko-
nečný, byly vynalezeny násobné formy zvané
klauče.

Jejich produktem byly rauty – vyfouknutá řádka
perliček. Říkalo se jim také klaučata – podle
formy. V Poniklé byli šikovní faktoři panové
Horna a Hajna, kteří do perličkové práce zapo-
jovali mnoho domácích dělníků. Ze zbytků raut
začali přemýšliví horáci vyrábět vánoční ozdo-
by, které brzy konkurovaly rozvinutému prů-
myslu foukaných vánočních ozdob v proslulém
německém městě Lauscha.

Tradice těchto líbezných ozdob však stále po-
kračuje. V roce 2006 jsem doprovázela skupinku
čtyř mladých Japonců (kteří dokonce napsali
japonsky knihu o Jablonci) do Poniklé, kde si
mohli tradiční výrobu v místním podniku ne-
jen prohlédnout, ale dokonce dostali i možnost
vlastnoručně si vyrobit „svoji“ ozdobu. 

V Poniklé se nachází také Muzeum krkonoš-
ských řemesel. Uchovává nejen doklady o hos-
podaření a životě horáků, ale i foukací stůl
a „mašinu“ na navlékání rokajlu. Přibližně ve
třicátých letech minulého století byly z klaučat
vytvořeny i zvláštní gigantické ozdoby. Jsou

mezi nimi letadla s rozpětím křídel až 30 cm,
lokomotivy a další technické zvláštnosti. Dle
mého názoru je jistě vymysleli muži.

České ozdoby jsou stále žádané v západní
Evropě i v Americe. Jelikož v Americe se lidé
častěji stěhují, neexistují tam vánoční krabice
se „staletými“ ozdobami. Každý rok stromeček
včetně ozdob vyhodí a další rok si koupí úplně
nové – jeden rok mají stromek celý modrý, dal-
ší stříbrný. Doufejme, že se jim ty naše ozdoby
budou líbit i v budoucnu více než ty, které jim
nabízí laciná a nekvalitní asijská konkurence. 

Christa Petrásková

Vánoční ozdoby ze severních Čech

Prodejní trhy 9–18 hodin
Mírové náměstí, Podhorská ulice, náměstí

Dr. Farského, Výstavní pavilon Eurocentra

Vánočních trhů se zúčastní více než 130 pro-
dejců. Ti budou návštěvníkům nabízet:

Vánoční dárky (keramika, textil, batika, vý-
robky z kůže, dřevěné hračky, kameny, sklo,
bytové doplňky, výrobky z proutí atd.), vánoční
zboží (jmelí, vánoční ozdoby, věnce, svíčky,
svícny, sušené květiny), pečivo (vánočky, cuk-
roví, koláče), tradiční potraviny (cukrovinky,
med, perníky, marcipán, turecký med), nápoje
(medovina, slivovice, víno). 

K občerstvení budou selata, klobásky, sýry,
uzenářské speciality, arménské speciality,
bramboráky, pražené oříšky a další.

Od 19. do 23. 12. bude probíhat u Eurocentra
prodej kaprů. 

Doprovodný program 
Mírové náměstí

18. 12. /úterý/
10,00 Zpívání u stromečku – MŠ Pampeliška,

DPS Jablíčko z MŠ Jablůňka, DPS Sluníčko
z MŠ Motýlek.

11,00 Akční pohádka; 
12,00 a 13,00 Žonglovací představení; 
14,00 Myší dostihy – soutěž. Uvádí spolek

Wagabundus Colective.
14,30 Jáma s.r.o. a Kateřina Šedivá – folkový

soubor s hostem.
15,00 Oživlý Betlém s dobročinnou akcí

pro pejska a kočičku aneb Daruj jídlo zvířát-
kům z útulku Dášenka.

15,00 Živé vánoční koledy – hraje dechový
orchestr Celestýnka.

16,30 Kejklířská ohňová show – Wagabundus
Colective.

19. 12. /středa/
8,30 a 10,00 Vánoční kouzlo – loutkové před-

stavení Divadýlka Kuba v kině Junior.
10,00 Zpívání u stromečku – MŠ Montes-

sori, Speciální MŠ, DPS Skřivánek z MŠ Mše-
ňáček.

11,00; 13,00 a 15,00 Sokolnické vystoupení.
12,00; 14,00 a 16,30 Šermířské vystoupení –

Grex-sever.
14,30 Náš domov – Taneční a hudební vy-

stoupení dětí z Dětského domova v Jablonci
nad Nisou.

15,30 Jablonecká píšťalka a Anima saxí –
sbory při Gymnáziu U Balvanu.

20. 12. /čtvrtek/
10,00 Zpívání u stromečku – DPS Rolnička

ze ZŠ Liberecká, DPS Notička ze Žluté školky.
11,00; 12,00; 13,00 a 14,00 středověcí hudeb-

níci a dobové tanečnice – sdružení Bohém,
Grál a Ambrosia.

14,30 Zuzana Vrbová, Eliška Holubcová –
jablonecké písničkářky.

15,30 Iuventus, gaude! – pěvecký sbor ZUŠ
Jablonec nad Nisou.

16,30 Středověcí hudebníci a tanečnice
s ohni – sdružení Bohém, Grál a Ambrosia.

21. 12. /pátek/
11,00; 12,00; 13,00 a 14,00 Středověcí hudeb-

níci s kouzelníkem – sdružení Bohém Grál.
14,30 Mladá dechovka hraje k poslechu ne-

jen vánoční melodie.

Náměstí Dr. Farského
13,00–15,00 Jízda na koni pro malé i velké.

Vstup zdarma. 

Program financuje město Jablonec nad Nisou.

www.slavnosti.mestojablonec.cz 

Vánoční trhy v Jablonci nad Nisou
18.–21. 12. /úterý–pátek/
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Už od svých 14 let se pohyboval kolem kina s takovým
zápalem, že byl přes své mládí brzy přijat do výboru
klubu filmového diváka. Záhy na to se naučil promítat
a pomáhal profesionálním zaměstnancům. Byl to ne-
pochybně jeho veliký koníček, a proto si v roce 1966,
krátce před odchodem na vojnu, udělal promítačské
zkoušky. Později vystudoval večerní ekonomickou ško-
lu, a když odešel bývalý vedoucí správy kin pan Trojan
do důchodu, nastoupil na jeho místo Otto. Dříve se
v kinech leccos dělo – třeba Filmové festivaly pracují-
cích, na kterých se občas objevily dobré zahraniční fil-
my, dlouhou dobu tady fungoval FilmKlub, pořádaly
se filmotéky. V kině Junior se Otto snažil udržovat cosi
na způsob „artkina“. Otto byl prostě vždycky u toho.

O pár vzpomínek na Otto Vejnara jsme požádali
Jiřího Čeřovského a Jiřího Rudolfa, kteří s ním přichá-
zeli z titulu svých funkcí často do kontaktu. O slovo
jsme poprosili i starostu Petra Tulpu.

Jiří Čeřovský na Otto Vejnara vzpomíná:
Přiznám se, že je pro mě velmi bolestné a těžké psát

o Ottovi, když vím, že již není mezi námi, že ho již ne-
budu potkávat a on se mě již nikdy nezeptá „Tak co,
jak se ti vede, a co Petra?“ Poprvé jsme se setkali
v prosinci před 13 lety, kdy mně Otto Vejnara na rad-
nici představili jako ředitele jabloneckých kin a tlu-
močníka v německém jazyce. Naše vzájemné oťuká-
vání a poznávání proběhlo na zahraničních cestách
do partnerských měst, Budyšína a Zwickau v násle-
dujícím roce. Otto se ukázal jako veselý a společensky
zábavný kolega. Jeho vyprávění o připravovaných fil-
mových novinkách a také o jeho účasti na filmovém
festivalu v Karlových Varech mě vždycky utvrdilo v tom,
že on měl svou práci opravdu rád.

Na našich společných pracovních cestách ho trochu
trápilo, že si nemohl v autě zapálit, a proto jsme zařa-
dili poněkud více přestávek, než by bylo z jiných dů-
vodů potřeba. Jakmile však nastoupil do auta, pustil
jsem kazetu s rokenrolem nebo jazzem a Otto si začal
hlasitě broukat a zpívat, protože tu muziku miloval.
Otto patřil také neodmyslitelně do týmu lidí, kteří při-
pravovali program pro zahraniční návštěvy, a byl vždy
tím správným tahounem společenského dění, protože
ho k mnohým lidem z delegací partnerských měst
poutalo dlouholeté osobní přátelství. Mnozí z nich se
s ním přijeli do Jablonce naposledy rozloučit. 

Nezapomenutelné pro mne zůstane jeho umění vy-
právět vtipy a jeho typická otázka: „Jiří, a tenhle znáš?
Přijde Pepa do hospody…“ Vždy to skončilo salvou
smíchu a Otto vyprávěl dál jeden vtip za druhým. Byl
to optimista a veselý člověk. Tak si ho budu pamato-
vat já, Jirka Čeřovský.

„Otto, a tenhle znáš? Přijde ředitel kina do nebe fil-
mových hvězd…“

Ottova láska k filmům byla veliká, a proto se snažil
velmi rychle každou filmovou novinku zprostředkovat
i jabloneckému divákovi. Filmové premiéry bývaly v Jab-
lonci k vidění velmi brzy, hned za těmi pražskými.
Navíc se je vždy snažil zpestřovat zajímavými hosty.
Když se například poprvé v kině Radnice uváděl Tma-
vomodrý svět autorského tandemu Svěrákových, po-
zval na premiéru i zástupce místních modelářů, kteří
se na výrobě filmu podíleli leteckými modely. Uvedení

filmů též doplňoval zasvěceným výkladem, do kin zval
i prostřednictvím psaných tipů v jabloneckém periodi-
ku, kam v devadesátých letech posílal své glosy o festi-
valovém dění v Karlových Varech. Tam samozřejmě
nemohl chybět. 

Jiří Rudolf 
S Ottou jsem se znal dlouho. Kromě mnoha různých

příležitostí jsme se setkávali při oficiálních i neoficiál-
ních jednáních s našimi německými partnery. Otto jako
tlumočník byl nejen bezchybný a pohotový. On znal
ducha jazyka a svým tlumočením dovedl vytvořit přá-
telskou atmosféru i tam, kde z počátku chyběla. Byl
vynikající společník při každé příležitosti. 

Bude chybět jako tlumočník, budou chybět jeho anek-
doty, bude chybět ČLOVĚK.

Petr Tulpa, starosta města
Je to jen několik dní, kdy jsem se jménem občanů

Jablonce nad Nisou naposled rozloučil ve smuteční
síni místního hřbitova s panem Otto Vejnarem, ředite-
lem městských kin. Dovolte mi, abych ještě jednou vy-
slovil všem rodinným příslušníkům i lidem, kteří jej
důvěrně znali, upřímnou soustrast. 

Pro město udělal hodně, proto mu patří jedno jedi-
né nezapomenutelné – DĚKUJEME.

Otto Vejnar
Ředitel jabloneckých kin

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Jsou lidé, kteří stojí svým způsobem v ústraní a jejich význam a velikost
vynikne o to více, když náhle zjistíme, že již nejsou mezi námi. K takovým
osobnostem patřil nepochybně Otto Vejnar. Jablonecká kina řídil neuvěřitelných
třicet tři let, ale již dávno předtím jim byl třeba v roli promítače stále nablízku.
Jako absolvent Filmové akademie múzických umění, oboru produkce, byl
dokonalým odborníkem.

■ Krátké zprávy
Jablonec a jeho okolí 
Tak se jmenuje výstava výtvarných
prací žáků základní umělecké
školy vedených Věrou Činčarovou
a Ingrid Kostřicovou. Expozice
bude přístupná po celý prosinec
ve vestibulu jablonecké radnice.

Fleret a Jarmila Šuláková
vystoupí v Rychnově u Jablonce
nad Nisou s koncertem nazvaným
Vánoce na Valašsku. Koncert se
koná 7. 12. od 19,30 hodin v hu-
debním klubu Bažina v restau-
raci Beseda.

Hovory o životě
pokračují v pondělí 10. 12. v 17 ho-
din v salonku hotelu Zlatý lev
v Jablonci nad Nisou. Na téma
Síla přítomného okamžiku před-
náší Ivan Přibyl. Informace na tel.
603 164 363.

Charitativní večer
zdravotníků věnovaný o. p. s.
„Pomocné tlapky“, která se zabývá
chovem a výcvikem asistenčních
psů pro tělesně postižené, se koná
15. 12. od 20 hodin v Domě kultury
v Liberci. Vstupenky tam můžete
zakoupit od 5. 12. nebo též na tel.
604 383 010 (P. Semerád),
www.pomocnetlapky.cz.

Svaz důchodců
pořádá své akce vždy ve středu od
14 hodin v Domě seniorů
v Novoveské ulici. Na 5. 12. je při-
pravena beseda s Lubošem
Wejnarem z ČSAD Jablonec n. N.,
12. 12. beseda s Lukášem
Pletichou, místostarostou města
a 19. 12. beseda s p. Posltovou
o vaření v mikrovlnné troubě.

13. ples města
se uskuteční v sobotu 2. února
2008 od 20 hodin v Eurocentru
Jablonec nad Nisou. Informace
o prodeji vstupenek a kulturním
programu najdete v lednovém
vydání Jabloneckého měsíčníku.

Eppl Club 
zve své příznivce: 
1. 12. Defectators crew, Djs
Drumshot/Affection; 
7. 12. Soul Vibes, hiphop, Dj
Jorgos (War Trak Posse, Praha),
Dj Sakul, Rap, RnB, Funk, Soul,
Raggeaton; 
14. 12. Ragga Jungle night, Bass
Beast & Basetix, Djs Rich, Anus,
Medis; 
21. 12. L RU, liberecky stonerrock
s novou deskou 2008; 
24. 12. X-mas party (visačky
neodtrhávejte a přijďte spláchnout
kapříka); 
28. 12. Keep music live Manana
Jam – jam session, Dj Firstep +
guest (funk, jazz, hiphop); 
29. 12. Destruct Notes, Djs Peet,
Moower, Fleg, Scarf 23 (Flowtekk
ss), Georg (Hradek city); 
31. 12. North Formation and
d EppL Club present Silvestr
night 2008 neverending dnb, Djs
Škubán, Pospa, Radar a Kopeček
Special laser show.
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S blížícími se vánočními svátky stoupá napětí
dětí, nervozita hospodyněk a zisky obchodníků.
Uprostřed všeobecného shonu tak mnohým
z nás přijde vhod ostrůvek klidu. Může ho před-
stavovat například i předmět zhotovený s poko-
rou a trpělivostí, jakým je poslední letošní ex-
ponát měsíce. 

Narození Páně je jedním z nejvýznamnějších
svátků v církevním kalendáři. V lidovém pro-
středí byla tato scéna hlavní součástí betlémů.
V tomto případě je aranžována se všemi detaily
uvnitř skleněné lahve (obrázek vpravo). Ve druhé
polovině 19. století byly takové práce velmi oblí-
bené. Uvnitř láhví byly sestavovány různé ob-
jekty. Ve sbírkách Muzea skla a bižuterie v Jab-
lonci nad Nisou se nachází například i v láhvi
uzavřený model tkalcovského stavu vystavený
a oceněný na Průmyslové výstavě ve Vídni v roce
1872. Zhotovil ho Karl Hübner z Proseče (obrá-
zek vlevo). 

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie

Exponát měsíce je součástí výstavy „Podoby víry“
pořádané Muzeem skla a bižuterie v Jablonci n. N. 

■ Exponát měsíce

Jesličky ve skleněné láhvi

Odborné a střední školství ve druhé
polovině 19. století

Specifika jabloneckého průmyslu určila vývoj
místního odborného a středního školství. Již
v roce 1855 byla v rámci jablonecké obecné ško-
ly zavedena rozšířená výuka kreslení. Velkou zá-
sluhu na založení odborné školy měl Průmys-
lový vzdělávací a podpůrný spolek (Industrieller
Bildungs und Unterstützungsverein). Diskuze
o významu odborného vzdělávání pro kvalitu
a konkurenceschopnost řemeslné výroby rezo-
novala i v odborných časopisech a Obchodní
a živnostenská komora v Liberci tyto snahy plně
podporovala. 

Odborná škola pro modelování a kreslení (Fach-
zeichnen und Modellierschule) zahájila výuku
1. prosince roku 1870. Vyučování probíhalo denně
odpoledne a v neděli tak, aby ho mohli navště-
vovat i zaměstnaní frekventanti. Docházka byla
dobrovolná. Škola měla však příliš mnoho pro-

blémů, aby se dokázala udržet a v roce 1874 za-
nikla. 

Hospodářská krize, která na jablonecký prů-
mysl dolehla plně v letech 1875–76, byla impul-
zem k jednání o vhodnějším uspořádání poměrů
v místní výrobě. Jedním z navrhovaných opatře-
ní, která měla tyto poměry v dlouhodobém hori-
zontu zlepšit, bylo i obnovení odborné školy.
Záležitosti se tentokrát ujalo okresní hejtman-
ství v čele s baronem Johannem Wraždou von
Kunwald a jeho snaha byla po několikaletém
snažení korunována úspěchem. 

Řemeslná škola pro kreslení, modelování a ci-
zelování (Gewerbliche Zeichen, Modellier und
Ziselierschule) zahájila činnost 1. května roku
1880, zpočátku ještě jako součást Státní řemesl-
nické školy v Liberci. Později se osamostatnila
a v červenci roku 1882 se přestěhovala do nově
postavené budovy.

Vyučovací program byl rozvržen do dvou, po-
zději do tří let s řádnou denní docházkou. Škola
nabízela i jiné typy výuky přizpůsobené míst-
ním podmínkám. Každou neděli dopoledne se

otvírala veřejná kreslírna spojená se sbírkou
vzorů. Dále tu byla také odpolední pokračovací
škola, určená především pro pracující dělníky
nebo učně. Již v roce 1881 začalo vyučování
v okolních obcích (Lučany, Smržovka, Albrech-
tice, Horní Tanvald a Jiřetín, Potočná, Polubný,
Desná). Ve stejném roce byl otevřen i kurz kres-
lení pro žáky měšťanských škol. 

V souladu s potřebami místního průmyslu
a obchodu vznikla v roce 1891 také Obecní ob-
chodní škola (Communal-Handelsschule). Návrh
na její zřízení vzešel ze zasedání zastupitelů
města v roce 1889 a podpořili ho i zdejší průmy-
slníci a obchodníci. Již za necelý rok byla pro
tento účel postavena budova na dnešním
Horním náměstí. Žáci zde absolvovali dvouletou
řádnou denní docházku. Vedle toho nabízela
škola ještě pokračovací obchodnický kurz. Brzy
přibyly samostatné kurzy angličtiny a francouz-
štiny. Význam exportu se projevil při rychlých
změnách statutu školy. V roce 1898 se kuratori-
um rozhodlo prodloužit docházku o další roč-
ník, čímž by se dosud dvouletá obchodní škola

změnila ve vyšší obchodní školu. Z ministerstva
vyučování však vzešel podnět k dalšímu rozšíře-
ní. Od září roku 1899 tak měla zdejší obchodní
škola formu čtyřleté obchodní akademie. 

V roce 1898 bylo pak v Jablonci otevřeno reál-
né gymnázium. Tento typ školy byl kompromi-
sem mezi humanitně zaměřeným gymnáziem
a přírodovědně orientovanou reálkou. První dva
roky byla výuka jednotná a poté se studenti roz-
hodovali buď pro humanitní směr, nebo pro
praktičtěji zaměřený reálný směr. Zřizovatelem
školy bylo původně město Jablonec, v roce 1908
ho pak převzal stát. 

Na počátku 20. století sílilo v Jablonci volání
po zřízení vyšší školy pro dívky. Ta byla otevřena
jako státní až v roce 1919. Po dvou letech ji pře-
vzalo město. V roce 1922 bylo původní lyceum
změněno na Reformované reálné gymnázium
(Mädchen-Reformrealgymnasium).

Jana Nová 
Muzeum skla a bižuterie

Foto: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N.

Budova odborné školy na dnešním Horním náměstí 
na počátku 20. století.

Z historie jabloneckého školství (závěrečný díl)
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Hejnice – Libverda (1 km) – Peklo (3 km) –
Raspenava (6 km) – smírčí kříž – Frýdlant
(11 km) – ČD (12 km).

Prosincový tip na výlet nás zavede do údolí
Smědé, kde sněhu nebývá ani v zimě mnoho.
Začátek je v Hejnicích, kam se můžeme snadno
dopravit vlakem či autem. Od nádraží zamíříme
doprava k závorám a po červených značkách se
vydáme do Lázní Libverda. Na lázeňském domě
při silnici se nachází obnovená pamětní deska
připomínající pobyt hudebního skladatele Carl
Maria von Webera v roce 1814. 

Za kolonádou vyhledáme žlutě značenou ces-
tu. Ta stoupá nejprve na blízké návrší, aby po-
sléze opět klesla do vísky Peklo. V této osadě,
stranou turistického ruchu, žil po mnoho let
spisovatel Václav Kaplický (1895–1982), který
zde našel inspiraci k dvoudílnému románu Že-
lezná koruna. 

Širokým údolím Pekelského potoka pokraču-
jeme po pohodlné silničce vedoucí mezi lesy
a pastvinami do Raspenavy. Asi po půl hodině
dojdeme na hlavní silnici, kterou můžeme pře-
kročit a kolem rekreačního areálu (hřiště, uby-
tovna) dorazíme na zelené značení. To nás již
doprovodí až do Frýdlantu. Cesta vede stále po
pravém břehu Smědé, do níž se brzy zprava při-

pojuje Lomnice, která pramení těsně pod vrcho-
lem Smrku. Přejdeme další silnici a při trošce
pozornosti sotva přehlédneme jeden z pěti smír-
čích křížů Frýdlantska, který stojí vpravo nad
cestou. Jinou zajímavostí je žulový pomník připo-
mínající smrt šesti osob (tří mužů, ženy a dvou
dětí) v období sedmileté války (1756–1763). Na-
chází se asi 150 vpravo od naší cesty za soukro-
mou usedlostí (ulomený kříž s Kristem je upev-
něn na stromě zasaženém bleskem). 

Trasa pak pokračuje na návrší s Frýdlantským
zámkem, kolem kterého sestoupíme do města.
Cílem naší vánoční vycházky je nepříliš známý
frýdlantský betlém. Jesličky s více než stovkou
pohyblivých figurek jsou celoživotním dílem
Gustava Simona (1873–1953), jenž ho stavěl še-
desát let. Betlém se nachází v několik století
staré chaloupce nedaleko náměstí a je celoroč-
ně přístupný (kromě pondělí od 10 do 16 hodin,
vstupné 10 Kč). V letošním roce byl prohlášen
za kulturní památku. Abychom nemuseli dlouho
hledat, bude nejlépe optat se některého z domo-
rodců, určitě o něm bude vědět.

Na vlakové nádraží to odtud máme pouhou
čtvrthodinku. Pokud jsme do Hejnic přijeli au-
tem, můžeme se pro něj vlakem snadno vrátit. 

(os)

Za frýdlantským betlémem
■ Tip na výlet

foto Otokar Simm

Ves patrně existovala již v době předhusitské
a v roce 1469 snad byla vypálena. Nejstarší
zmínka o Rýnovicích ale pochází až z roku
1559. Badatelé ji objevili v účetní knize liberec-
kého panství, v níž je zmiňován název Rey-
nowitz. Urbář z roku 1560 zde uváděl 18 sedlá-
ků a dva domkáře. V roce 1584 se tu nacházel
církevní statek přináležející ke jmenovanému
panství.

Již roku 1615 je doložen zdejší evangelický
kostel. Po zničení obce Švédy r. 1643 byl v letech
1697–98 postaven stavitelem Marcem Antoniem
Canevallem nový kamenný kostel, který byl rok
na to vysvěcen. V roce 1764 se kostel stal po-

bočkou farního okresu Vratislavice a roku 1852
následovalo jeho povýšení na farnost. Už v roce
1680 působil při místním kostele i učitel. Vlastní
dvoutřídku si zde však mohli postavit až v le-
tech 1867–68. Prvním kantorem se stal Rudolf
Neumann.

Změna správního systému v roce 1850 zna-
menala pro Rýnovice sloučení s Lukášovem
a tato nově vzniklá obec byla začleněna do okresu
Jablonec. Až po 47 letech (1897) se Rýnovice na
delší dobu osamostatnily. Další významnou

změnu přinesl Rýnovicím počátek nového sto-
letí, kdy bylo dokončeno tramvajové propojení
s Jabloncem, Janovem a Rychnovem. Tramvaje
sem začaly jezdit 7. února 1900 a 5. září zde byl
zahájen i nákladní provoz z Brandlu. Tratě se
spojovaly před bývalou poštou a později hospo-
dou na Ostrém rohu. 

Důležitým zdrojem pracovních příležitostí
bývala zdejší sklárna Karla Riedela ml., ve kte-
ré se vyrábělo především sklo pro skleněné
čočky. Řadu pracovních míst dále nabízela pila,
mlýny, přádelna ovčí vlny, barvírna a bělírna,
pracovala tady i velká brusírna skla Ernsta
Schmiedela. V sedmi (!) místních cihelnách se
pálily cihly, pro které tu bylo dostatek kvalitní
suroviny. Běžné bylo pochopitelně i drobné ze-
mědělství.

Novodobá historie Rýnovic je spojena s ná-
rodním podnikem LIAZ (Liberecké automobi-
lové závody). Nacházel se v prostorách bývalé-
ho závodu FAB (Feinapparate-Bau), známého
běžně jako „Zeiss-Werke“. Areál vybudovali
Němci v roce 1938 pro účely válečné výroby.
Výrobu později převzal podnik Elektropraga.
Dnes tvoří objekty a pozemky bývalého LIAZu

jabloneckou průmyslovou zónu s více podniky
a věznicí.

Roku 1962 byly Rýnovice a Lukášov sloučeny
s Jabloncem, když již předtím spadaly obě obce
dva roky pod Mšeno. V 80. letech zde bylo po-
staveno rozlehlé sídliště, což způsobilo značný
příliv nových obyvatel. V současnosti mají
Rýnovice 2195 obyvatel, kteří žijí v 287 domech.
Pro srovnání lze uvést, že v roce 1910 žilo
v Rýnovicích 1149 lidí, z nichž pouhých 10 bylo
Čechů. 

Rýnovice současnosti jsou společně se Mše-
nem nejrychleji se rozvíjející částí našeho měs-
ta, díky čemuž mění podstatně i svůj vzhled.
Nové výrobní provozy i velkoprodejny patří
k novodobému trendu proměny Jablonce nad
Nisou.

Václav Vostřák

■ Zmizelý Jablonec

Rýnovice a jejich proměny

Zbourané domy nad rýnovickým motorestem
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
městské knihovně.

Oddělení pro dospělé čtenáře
Faulks Sebastian   
Po stopách člověka
Dva hlavní hrdinové se společně vy-
dávají na složitou cestu odhalování
podstaty lidské mysli.

Suchý Jiří   
Život není jenom legrace
Spisovatel, textař, skladatel, výtvar-
ník, zpěvák, herec, režisér a drama-
turg představuje čtenářům svou
další knihu, tentokrát povídek o ži-
votě. 

Štursa Jan 
101 našich nejkrásnějších
kopců a hor
Putování po nejkrásnějších horách
a kopcích Čech, Moravy a Slezska
– od nejvyššího vrcholu naší vlasti
Sněžky až po legendární Říp. 

Oddělení pro děti a mládež

Stínil Luděk  
Přísný zákaz lásky
Bára je snem každého kluka. Jak do-
padne Miky, který si dělá velké na-
děje.

Johnson Neil 
Škola fotografování pro děti
Rady fotografů National Geogra-
phic, digitální fotografie a vše o foto-
aparátech.

Taylor Jeremy   
Česko-anglická kniha vtipů
Jak jste našel váš steak, pane? Od-
sunul jsem bramboru, a byl tam. Z vánoční nabídky

Jizerský rok – Jan Veselý, 
cena 680 Kč.
Zcela nová kniha kouzelných
fotografií Jizerských hor. Autor
představuje kraj pozoruhodných
skalních útvarů, barevných
horských potoků, rozlehlých bučin,
sněhových plání, zádumčivých
rašelinišť i tajemných mlh. 
Proměny ročních dob rozdělil
neobvykle do sedmi kapitol, z nichž
každou uvádí text vztahující se
k nadcházejícímu ročnímu cyklu.
Čtenáři se dostává vzácná příle-
žitost zastavit se a naslouchat
poselství přírody. Autor též připo-
míná neprávem opomíjenou
duchovní tradici, která má snad
více než kdy jindy co říci dnešnímu
člověku. Kniha je pozváním
k vlastní cestě – k putování, jež

vede k navázání hlubšího vztahu
k jizerskohorské krajině. 
V pondělí 17. 12. se od 16
do 17 hodin uskuteční v prosto-
rách IC autogramiáda autora.

Tisícovky Jizerských hor, 
cena 298 Kč.
Tak se jmenuje další z řady publi-
kací, kterou právě vydal Jizersko-
ještědský horský spolek.
Námětem knížky jsou vrcholy,
jejichž nadmořská výška přesa-
huje tisícimetrovou vrstevnici.
Redakční kolektiv vedený
O. Simmem přišel s neokouka-
ným nápadem: o každém vrcholu
napsal jiný autor. Více než dvacít-
ce českých i polských autorů byla
ponechána značná volnost, takže
se zde setkáme s texty nejen vlasti-
vědnými nebo přírodovědnými,
ale i s osobním vyznáním, pověstmi

či dokonce s povídkami, jež s ho-
rou souvisejí jen okrajově.
Encyklopedické informace proto
musí čtenář hledat jinde.

Šláftruňk – pití na dobrou noc,
250 ml, cena 89 Kč.
Jedná se o medicinální víno –
přírodní produkt, vyrobený dle
tajné receptury Eleazara Kittela,
slavného, neobyčejnými schop-
nostmi nadaného lidového léčitele.
„Šláftruňk“ obsahuje sedm léči-
vých bylin s uklidňujícím účin-
kem, hroznové víno a hroznový
mošt. Je produktem zdejšího regi-
onu a při jeho pití znovu ožívá le-
genda o doktoru Kittelovi.
Výrobek byl oceněn a má právo
nosit na obalu logo Libereckého
kraje a nápis „Výrobek roku
2007“. Je k dostání ve zlaté a rudé
variaci.

■ Informační centrum

Senioři letos vyzdobí nemocnici
Vánoce jsou obdobím, kdy člověk více propadá sentimentálním náladám, slibuje,
že ten příští rok bude hodnější a bude se více věnovat své rodině. I svým rodičům,
o které se lépe postará. Někdy však není v silách potomků, aby se starali o své rodiče
celý den, a v tom okamžiku pomáhají penziony seniorů, domy s pečovatelskou službou.

Zeptala jsem se proto ředitelky Sociální služby Jablo-
nec n. N. Ireny Grohové, o kolik lidí se v současné době
ve vašich zařízeních staráte? 

V souladu s ustanoveními zákona 108/2006 Sb. je
organizací zajišťována pečovatelská služba v devíti
domech s touto službou, jejichž kapacita je celkem
255 míst. Zároveň poskytujeme službu terénní for-
mou přímo v domácnostech jabloneckých občanů
a celkově tak pečujeme téměř o čtyři sta klientů. 

Když tak někdy v létě procházím kolem některého
z domů seniorů, vidím jeho klienty posedávat v druž-
ném hovoru na lavičkách. Zajímalo mě proto, zdali
jsou spíše pasivními obyvateli domovů nebo se rádi or-
ganizují při nějakém druhu zábavy? A pokud ano, tak
který z nich je tím nejoblíbenějším? 

Pro obyvatele domů s pečovatelskou službou za-
jišťujeme rozmanité aktivizační programy, například
besedy na různá témata, kavárničky, taneční zábavy,
počítačový klub, pěvecký sbor, šití panenek „Míša“,
cvičení, canisterapie atd. Každý má možnost vybrat si
z nabídky volnočasových aktivit podle svého zájmu. 

Vánoce pro většinu hospodyněk znamenají dobu hek-
tického uklízení, pečení cukroví a shánění dárků. Jak
se na tyto zimní svátky chystají senioři? 

V současné době již připravují vánoční výzdobu,
která všem zpříjemní prostředí v jejich domech.
A stejně tak jako se v loňském roce podíleli na vá-
noční výzdobě interiéru jabloneckého městského
úřadu, letos chystají vánoční překvapení pro zdejší
nemocnici. 

Problémem současnosti je nedostatek financí na co-
koli – tedy i na sociální zabezpečení. Co vás, kromě to-
hoto obecného jevu, při vaší práci trápí a co vám na-
opak dělá radost? 

Problémem je skutečně nedostatek finančních pro-
středků vkládaných do sociální sféry, což nám mnohdy
brání v uskutečňování plánovaných projektů. Proto
nás naopak těší i malé krůčky, kterými postupně rea-
lizujeme některé představy, jejichž cílem je spokojený
uživatel našich služeb.

Začal advent a s ním všeobecné příjemné a přátelské
prostředí mezi lidmi. Co byste všem, jak obyvatelům
DPS, tak ostatním Jablonečanům, popřála? 

Všem občanům města bychom chtěli jako kolektiv
popřát příjemně prožitý vánoční čas a do nového roku
především dobré zdraví, štěstí a spokojenost.

(fr)

Kavárnička v DPS ve Mšeně
foto Pavel Kusala
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✱ 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

RELAXAâNÍ UVOL≈UJÍCÍ MASÁÎE
v centru Jablonce n. N.

– Aromaterapeutické masáÏe vonn˘mi oleji
– MasáÏ pfii bolestech hlavy a migrénû

– Reflexní masáÏe chodidel
– Tibetské masáÏe

– Prohfiívací obklady z pfiírodní ra‰eliny
moÏnost dárkov˘ch poukazÛ

Objednávky na tel.: 775 081 124
Petra ·imáãková

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

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

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, POTÁPùNÍ,
aquafitness. Celoroãní kurzy potápûní,

freedivingu, odborné poradenství
– v˘hodné ceny v e-shopu –
Info na: www.snakesub.cz

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

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

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

pro dûti, kojenecké cviãení a plavání, 
saunování dûtí, gravidjoga, úklid domácností.
Prodej dûtsk˘ch kníÏek a pfiírodní kosmetiky
AKCE: Mikulá‰ská nadílka sobota 1. 12. od 16 hod.
Vánoãní dílniãka -vyrábíme andílky 12. 12. od 16 hod.
Stfiedy 10–12 hod hlídání dûtí u nás 40,- Kã za pobyt

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

PÒJâOVNA VYSAVAâE NA âI·TùNÍ KOBERCÒ
Na adrese: 5. kvûtna 4

Jablonec nad Nisou
Tel.:483 313 363

omluva inzerce za ‰patnû uvedené
telefoní ãíslo v minulém vydání JM

OZNAMUJEME V·EM 
pfiátelÛm a znám˘m,

Ïe dne 26. 10. 2007 zemfiela
paní Emilie Cermanová, 

V Aleji 18, Jablonec n. N.

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 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,

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

Tel.: 602 839 310

ÚâETNICTVÍ, DA≈OVÁ EVIDENCE
– vedení daÀové evodence (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

KOUPÍM
Sbûratel koupí staroÏitné poãítací, psací

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

PRODEJ AREÁLU
s komerãními prostory a vefiejnou ãerpací

stanicí PHM, Jablonec n.N.-Kokonín. 
Areál je oplocen, buÀka pro ostrahu 

a kamerov˘ systém. 
Zastavená plocha 2500 m2, 

uÏitná plocha 5000 m2 + zpevnûná plocha
s pfiístfie‰kem 760 m2. V budovách se nachází
prostory vhodné pro garáÏe a haly na skla-
dování, v˘robní ãinnost ãi zfiízení opraven. 

Cena: 41.496.000,– Kã vã. provize bez DPH. 
Tel.: 724 911 466

KOSMETIKA
trvalá na fiasy, permanentní make-up,

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

Tel.: 602 172 122
emai: IvetaD.pmu@seznam.cz
! novû otevfieno od 9. kvûtna !

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

NABÍZÍ:

• ·IROK¯ V¯BùR LAMINÁTOV¯CH
A D¤EVùN¯CH PODLAH

• RENOVACE D¤EVùN¯CH 
PODLAH

• KUCHYNù NA MÍRU

• SCHODI·Tù NA MÍRU

• ZAMù¤ENÍ ZDARMA! 

vzorkovna: 
BUDOVATELÒ 8
JABLONEC n. N.

PO–PÁ 9–17.30 hod. 

Tel.: 483 714 135, 603 859 543

www.debabohemia.cz

Info: Dáša  Březinová 
603 812 214, 483 319 532 

Jarní 42, 466 01 Jablonec n. N.  
e-mail: dasa.brezinova@volny.cz

NOVOROâNÍ CVIâENÍ V MùSTSKÉ HALE (kurt) 
1. 1. 2008 od 17 do 19 hodin, vstupné 5O,– Kã

FIT ELÁN 
AEROBIC PRO KAŽDÉHO

VÁNOâNÍ AEROBIK
nedûle 2. 12. 2007 od 10 hod.
Mûstská sportovní hala v Jablonci n. N.

KATKA BÍMANOVÁ
VA·EK KREJâÍK
ANDY TRAKALOVÁ
MICHAL ·UBR
Vstupné: 250,– Kč, s sebou: podložky, gumičky

s partnerem akce, kterým je OBOROVÁ
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA „Sportujte s OZP“

PROÎIJTE DOKONALÉ 
UVOLNùNÍ TùLA A MYSLI!

Floating koupele – relaxace 
v beztíÏném stavu

~ tlumí bolesti kloubÛ, zad, hlavy,
zlep‰uje hybnost 

~ pomáhá pfii koÏních onemocnûních
(akné, lupénka, ekzém)

~ odstraÀuje stres, deprese, nespavost 
~ podporuje detoxikaci organismu 
~ urychluje celkovou regeneraci

PRODEJ VÁNOâNÍCH DÁRKOV¯CH POUKAZÒ

Centrum MAJA
Moskevská 658 

Liberec – centrum
Tel. 485 164 202, 737 412 366

www.centrummaja.info

> centrum Magnet < 
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

DNY OTEV¤EN¯CH DVE¤Í – V·E ZDARMA
sobota 8. 12. 2007 10–21 hod. 
nedûle 9. 12. 2007 10–18 hod.

relaxace – koncentrace – meditace – v˘uka – kurzy – semináfie – fyzioterapie 
doktor celostní medicíny – kondiãní a v˘Ïivové plány – tarot a osobní konzultace 

harmonizace ãaker – intuitivní kreslení – mandaly – barevná numerologie 
masáÏe Shiatsu – taijiquan – bylinky a ãaje – solárium – infrasauna  
AEROBIC–basic, step, slade, classic, mix a dance, dále bodybuilding, 

bodystiling, pilates, joga, joga pro tûhotné, orientální tance, powerjoga, 
rehabilitaãní cviãení s prvky jogy, pfiedná‰ka – sobota 19 hod. „Zmûna je Ïivot?“ 

Celodenní hlídání dûtí (od 30 Kã/h Po–Pá 8–18 hod.)
MoÏnost pronájmu pfiedná‰kového a cviãebního sálu, infrasauny, solárií + dal‰ích prostor

Sídlíme na adrese: 28. fiíjna 2015/23, Jablonec n. N.
Info a rozvrh akcí od 1. 12. na www.pritazlivost.com
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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 – B A R V Y
Barvífi Plus 40 kg 

Barvífi Arktik 40 kg 
HET Klasik 30 kg 

V prodeji za super ceny! 

UNITHERM, s. r. o.
slévárna hliníkov˘ch v˘robkÛ – Jablonec n. N.

pfiijme

slévaãe, taviãe, formífie, cídiãe
BliÏ‰í informace získáte na osobním oddûlení – telef. ã. 483 306 350

Informace o na‰í spoleãnosti mÛÏete také získat na na‰ich webov˘ch stránkách www.unitherm.cz

www.unitherm.cz

V‰em na‰im zamûstnancÛm dûkujeme za dosavadní práci.

ZároveÀ pfiejeme pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ a hodnû zdraví a osobní pohody 
v roce 2008.

Vedení spoleãnosti 

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

• NEZAPOME≈TE SI VâAS ZAREZERVOVAT 
MÍSTA PRO VÁ· FIREMNÍ VEâÍREK!

Tel.: 483 312 550  •  mobil: 608 312 550 
www.horakelektro.cz • info@horakelektro.cz

➽ VÁNOâNÍ DÁRKY 
SORTIMENTU ELEKTRO 

➽ KVALITNÍ ZNAâKY, 
NEJLEP·Í CENY 

➽ K NÁKUPU DÁRKY ZDARMA 

AUDIO • VIDEO • HIFI 
TV • ANTENY • SATELITY

Letáky 

najdete ve Va‰ich schránkách
SPLÁTKY – nejlep‰í nabídka, do 12 mûsícÛ bez nav˘‰ení

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

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   

Prodej nov˘ch bytÛ do osobního vlastnictví

Bytové domy Lesní
Bydlení v moderním stylu v atraktivní lokalitû!

e-mail: byty@stavo-union.cz
tel.: 483 314 493

mobil: 602 602 003

Prodej zahájen!

Naposledy jen s 5% DPH!

STAVO-UNION
DEVELOPMENT S.R.O. 

www.BytyLesni.cz


