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Pojďme do toho společně 
– elektronická aukce pro občany
Podobně jako mnohá města a obce v České re-
publice připravilo město Jablonec nad Nisou pro
občany, drobné podnikatele, spolky i jiné sub-
jekty možnost zúčastnit se elektronické aukce
na dodavatele elektrické energie a zemního
plynu.

Elektronická aukce je vlastně výběrové řízení
pořádané tzv. on-line pro velký počet zákazníků
s cílem získat co nejlepší možné ceny. Nesoutěží
tedy jednotliví odběratelé, ale všichni najednou
jako jeden velký balík, o který je větší zájem.
Velký soutěžený objem a on-line průběh výběro-
vého řízení jsou dvěma klíčovými faktory k zís-
kání nejnižší ceny na trhu.

Soutěží se cena silové elektřiny a zemního ply-
nu (bez distribuce, poplatků a regulovaných pla-
teb). Organizátor aukce garantuje minimálně
11 % úsporu ze soutěžených komodit, ale občané
a další subjekty mohou počítat, že z původních
cen elektřiny lze ušetřit 40–60 % a u zemního
plynu 70–80 %. V průměru dosahované úspory
činí 20–30 % a za rok mohou takové úspory či-
nit několik tisíc korun.

Magistrát našeho města připravil spolu s orga-
nizátorem e-aukce takové podmínky pro doda-
vatele energií, které garantují 100% právní i ad-
ministrativní servis bez vícenákladů formou
různých poplatků. Nemusíte se tedy bát výdajů
za registraci a smlouvy, vysokých plateb za tele-
fonní hovory či jinak zpoplatněný infoservis.
Zkrátka využíváme všechny možné nástroje
a způsoby, aby vše probíhalo naprosto transpa-
rentně, dle pravidel, která jsou jasná od samého
počátku.

Aby bylo vše opravdu absolutně transparentní,
dovoluji si tímto oznámit, že váš primátor a jeho
rodina se mezi zájemce hlásí jako první. Pokud
budete potřebovat radu či pomoc mimo oficiální
strukturu e-aukce, jsem vám já i má kancelář
k dispozici.

Pojďme do toho společně, čím víc nás bude,
tím výhodnějších podmínek dosáhneme!

Petr Beitl, primátor

Více informací na letáku uvnitř a na městských
webových stránkách.

Foto Radka Baloghová

Foto Graphis
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O rok později už bylo patrné, že oba akcionáři
teplárenské společnosti JTR ke shodě v otázce
ceny za teplo a dalšího vývoje společnosti nedo-
jdou, a zastupitelstvo odhlasovalo záměr odkou-
pit většinu akcií. V červenci letošního roku se to
podařilo a společnost JTR se stala majetkem
města. Došlo k výměně managementu, přejme-
nování společnosti na Jablonecká energetická
a v září vedení teplárny oznámilo snížení ceny
tepla o celých 14 %. Od ledna 2014 lidé připojení
na soustavu CZT zaplatí za GJ 689 Kč včetně
DPH, což je méně než v sousedním Liberci.

„Pokud bychom zachovali stávající cenu za GJ,
hospodářský výsledek společnosti by stejně lepší
nebyl a navíc bychom ničemu nepomohli.
Nedokázali bychom soustavu udržet, lidé by po-
kračovali v odpojování a doplatili by na to ti, kte-
ří se odpojit nemohou. Za tyto lidi máme zodpo-
vědnost. Zvolili jsme variantu zlevnit teplo, tím
stabilizovat teplárnu a pokusit se zabránit další-
mu odpojování zákazníků,“ komentuje primátor
Petr Beitl zlevnění tepla. Jedná se o zásadní roz-
hodnutí v historii teplárny, které ale před společ-
nost staví velmi obtížný úkol – vypořádat se
s krátkodobým hospodářským propadem. „Dů-
ležité je, aby lidé znovu získali důvěru v sousta-
vu centrálního zásobování teplem,“ dodává Beitl.
Důvěru v CZT má obnovit i nový způsob tvorby

ceny. „Vracíme se před rok 2006, k vyúčtování
formou jednosložkové ceny tepla. Laicky řečeno,
každý zákazník uvidí počet protopených jedno-
tek a její cenu. Domníváme se totiž, že jedno-
složková cena je vůči odběratelům férovější, je
přehledná a odběratel pochopí, že platí pouze za
spotřebované teplo,“ vysvětluje náměstek primá-
tora a zároveň předseda představenstva společ-
nosti Miloš Vele.

Zlevnění jednotkové ceny ale není jediným
strategickým rozhodnutím společnosti. Je potře-
ba zajistit její funkčnost a snížit provozní nákla-
dy. To je úkolem managementu, který v součas-
né době intenzivně připravuje k realizaci projekt
„Jablonec – energeticky úsporné město“. Jedná
se o plánovaný a již dříve prezentovaný rozpad
soustavy na menší celky – blokové kotelny. Kon-
krétní podoba projektu včetně finančního plánu
bude předložena zastupitelstvu ke schválení le-
tos v říjnu. Zároveň dochází k vnitřním úsporám
v provozu teplárny. Noví dodavatelé služeb ze-
jména v oblasti IT, účetnictví nebo poradenství
budou poskytovat své služby za nižší ceny.
Současně se podařilo vysoutěžit novou – nižší
cenu za elektrickou energii a soutěží se i s cenou
dodávek plynu, kde se dá také předpokládat
úspora. „Jsme připraveni se vyrovnat s krátko-
dobou ztrátou,“ konstatuje Vele. (mh)

Teplo se v Jablonci 
zlevňuje o 14 procent

Nabídnout odběratelům tepla napojených na CZT v Jablonci nad
Nisou konkurenceschopnou cenu za GJ bylo záměrem současného
vedení města už při vstupu na radnici na podzim 2010. 
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■ „Začali jsme tvrdě 
pracovat na obnovení 
důvěry našich zákazníků,“
říká Ing. Pavel Spilka, 
nový ředitel Jablonecké energetické 

Pane řediteli, představte se, prosím, na-
šim čtenářům. Jak jste se k funkci ředite-
le Jablonecké energetické dostal? Jaký je
váš vztah k Jablonci? 
Poté, co jsme byli osloveni městem, jsme letos
v létě manažersky převzali od předchozího
majoritního vlastníka do krizového řízení jab-
loneckou teplárnu. Jsem najatý, abych vyře-
šil nelehkou ekonomickou a obchodní pozici,
ve které se firma nyní nachází. Přicházím
z konzultantské skupiny, jež působí přede-
vším v oblasti české energetiky a manažer-
ského poradenství pro národní společnosti.
Jsem absolventem ČVUT v oboru Ekonomie
a řízení firmy se zkušenostmi z manažerských
pozic v národních i nadnárodních společnos-
tech. Jablonecko mám osobně velmi rád, jez-
dím sem pravidelně na lyže. Původem jsem
z Podkrkonoší, z Trutnovska.

V září jste obyvatelům města oznámili
příznivou zprávu o snížení ceny tepla. Co
bude následovat nyní?
Situace nebyla dobrá. Konečnému rozhod-
nutí předcházela jednání krizového mana-
gementu a představenstva teplárny o další
strategii. Shodli jsme se, že naší prioritou je
udržet stávající zákazníky na síti dálkového
tepla. Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke
snížení ceny tepla, která byla opravdu ne-
konkurenceschopná. V tuto chvíli začínáme
s procesem restrukturalizace a startujeme
projekt „Jablonec – energeticky úsporné
město“. Klíčová pro nás je pravidelná komu-
nikace s našimi zákazníky. To je aktivita,
která zde byla zcela opomíjena.

Řekněte nám, prosím, co si mají Jablone-
čané představit pod pojmem „Jablonec –
energeticky úsporné město“?
Projekt je koncipován na období 2014 až
2017 a předpokládá výstavbu nových men-
ších úsporných zdrojů na výrobu tepla a tep-
lé užitkové vody a dále také rekonstrukci
starých rozvodů tepla ve městě. Jedná se
v podstatě o revitalizaci, se kterou již byli li-
dé seznámeni na besedách s vedením města
na jaře letošního roku. Projekt také spočívá
v hledání interních úspor. Už v tuto chvíli
jsme nalezli na 30 milionů úspor provoz-
ních nákladů pro příští 3 roky. Pokud chce-
me, aby byl Jablonec energeticky úsporným
městem, musíme investovat. Starý systém
má téměř 30 let, rozvody tepla ve městě ma-
jí i více než 40 let. Tepelné ztráty jsou ob-
rovské. Jde o to, že lidé platí za teplo, které
se k nim ani nedostane, protože se po cestě
prostě částečně ztratí.

Jak vlastně lidé potom, co jste oznámili
razantní snížení ceny, reagují?
Právě v těchto dnech organizujeme osobní
setkání se zástupci jednotlivých bytových
družstev, správcovských kanceláří a spole-
čenství vlastníků bytů. Stejně tak probíhají
individuální jednání s našimi průmyslovými
a terciárnímu klienty. Chceme a musíme li-
dem vysvětlit kroky, které Jablonecká energe-
tická v blízké budoucnosti v Jablonci chystá.
Začali jsme tvrdě pracovat na obnovení důvě-
ry našich zákazníků. Není to vůbec jednodu-
ché. Dostáváme spoustu dotazů, klienti jsou
o problematice tepla velmi dobře informo-
váni. Přemýšlíme o systému nebo produktu,
který by jistotu stabilní ceny a dodávky našich
služeb zákazníkům garantoval, bez ohledu
na jakékoliv budoucí vnější vlivy. Budeme
poctivě vysvětlovat, aby lidé pochopili, že to
myslíme se změnami v teplárně vážně.

Foto Markéta Hozová
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V minulém čísle Jabloneckého měsíčníku
jsme informovali o rekonstrukci mostu
v Pasekách, která měla být zahájena na kon-
ci srpna. Oproti původnímu plánu ale došlo
k posunu začátku stavebních prací. Dů-
vodem je, že inženýrské sítě ve správě a ma-
jetku RWE se nacházely v naprosto odliš-
ných místech, než bylo uvedeno v písemném
vyjádření RWE ke stavebnímu řízení. 

„Okamžitě jsme zahájili jednání o řešení celé
situace a výsledkem je, že RWE na své náklady
přeloží plynovodní řad, který se nachází
v mostní konstrukci,“ vysvětluje náměstek pri-
mátora Miloš Vele. 

„Dohodli jsme se, že tato přeložka by měla
být provedena tak, aby mohlo možné zrekon-
struovat most ještě v letošním roce. Do oprav
mostů ve městě se v minulosti téměř neinvesto-
valo a stav mostní konstrukce je na hranici ži-
votnosti. Zimní období by proto z hlediska

údržby a těžké techniky bylo problematické,“
říká Vele. Stavba včetně překládání plynovodní-
ho řadu začala 12. září a oproti původnímu plá-

nu, který počítal pouze s částečnou uzavírkou,
došlo z důvodu překládky inženýrských sítí
RWE k úplné uzavírce paseckého mostu pro
dopravu. Pěší rekonstrukce neomezí, pro chod-
ce povede lávka z jedné strany na druhou.

„Práce se skutečně již naplno rozeběhly, pra-
cuje se na přeložení inženýrských sítí vedení
RWE a postupně se rozebírají konstrukční vrst-
vy mostu. Lávka pro pěší je osazená a zprovoz-
něná, zastávka MHD byla přestěhovaná na kru-
hový objezd,“ informuje Pavel Kozák, vedoucí
odd. správy komunikací. Objízdné trasy pove-
dou ulicemi Pionýrů a Přemyslova, konkrétní
objížďky a dopravní značení stanoví Dopravní
inspektorát Policie ČR. 

Rekonstrukci mostu provádí Technické služ-
by Jablonec nad Nisou, s. r. o., které už rekon-
struovaly most v Kamenné ulici. Rekonstrukce
si vyžádá 2,8 milionu korun z městského roz-
počtu.

(end)

Most v Pasekách je zcela uzavřený

Smuteční síň na městském hřbitově prochá-
zí dlouho očekávanou opravou. „Z městské-
ho rozpočtu jsme na opravu vyčlenili tři mi-
liony korun. Bylo už bezpodmínečně nutné
zajistit občanům důstojné rozloučení s jejich
blízkými. Stav smuteční síně před opravou
byl opravdu tristní,“ přiznává náměstek pri-
mátora Miloš Vele.

„Rozsáhlými opravami už prošla střecha, jejíž
krovy byly napadené hnilobou. Opravují se
vnitřní instalace, které neodpovídaly součas-
ným normám, stropy staticky zajistily sloupy
vstupního portálu. V márnici bude rekonstruo-
vána technologie chlazení,“ vypočítává některé
stavební práce Jaromíra Čechová, vedoucí od-
boru správy majetku města.

Opravou projde i venkovní fasáda tak, aby
dům korespondoval se sousední budovou
a hřbitovní branou. Překvapením po odkrytí

vnitřního obložení síně byla vitrážová okna,
která ve spojení s mramorem na podlaze dodá-

vají vnitřnímu prostoru eleganci. „Okna roz-
hodně zachováme, byla by škoda je ničit.
Necháme pouze odborně opravit okenní rámy,“
prozrazuje náměstek Vele. 

Právě díky opravě oken se práce prodlouží
o necelý měsíc. Zachované zůstane také členě-
ní stropu, podlaha a obložení katafalku. Z in-
teriéru síně zmizí naopak veškeré rozvody
a nevzhledné deskové radiátory budou vymě-
něné za moderní lavičkové.

„Celý prostor bude světlý, v souladu se sou-
časným trendem v pohřebnictví,“ pochvaluje si
stavební zásahy provozovatel smuteční síně
a majitel pohřební služby Ladislav Kopal. Po
celou dobu trvání opravy jablonecké smuteční
síně, se obřady konají v sousedním Liberci.
„Pro naše klienty se uzavřením síně nic nezmě-
nilo. Obracet se mohou stále na nás a my vše
potřebné zařídíme,“ ujišťuje Jablonečany Kopal.

(end)

Smuteční síň bude světlé a důstojné místo

Foto Jiří Endler

Tradiční letní přestávka jabloneckého kina
Junior byla využita ke stavebním úpravám.
Kino získalo nový vstup a novou promítací
kabinu, o digitální projektor se Junior dělí
s Letním kinem. 

Vše mělo být vybudováno v době prázdnin, ale
kvůli vysoké náročnosti stavby došlo k posunu
termínu. Kino by mělo být uvedeno do provozu
3. října. Stavební úpravy si vyžádaly 2 miliony
korun z městského rozpočtu a lze je rozdělit na
dvě části. První bylo vybudování nového vstu-
pu, druhou část tvořily úpravy zázemí kina.
Jelikož se jedná o objekt, který je kulturní pa-
mátkou, musely být veškeré změny konzultová-
ny s památkáři.

„Dříve se do kina chodilo přes průjezd ved-
lejšího objektu, kde město platilo pronájem,
proto jsme rozhodli o vybudování nového vcho-
du,“ vysvětlil důvody, které vedly k vybudování
vstupu z Kamenné ulice náměstek primátora
Miloš Vele. Aby se nájemníci domu mohli po

nové chodbě pohybovat, bylo povoleno před-
časné užívání stavby. Kromě nové chodby dům
dostal kočárkárnu a také stání pro popelnici.
„Z důvodu usazení nových dvoukřídlových
vstupních dveří musí být přetřena část fasády,“
doplňuje stavební technik magistrátu Jiří
Cvrček.

Promítat se bude z nového digitálního projek-
toru, jenž byl v letních měsících umístěn
v Letním kině. I proto byla nově upravena pro-
mítací kabina, místnost pro promítače a hala
pro návštěvníky kina. „Velmi složitá byla zejmé-
na elektroinstalace, nově byla v promítací kabi-
ně a hale pro návštěvníky zavedena vzducho-
technika. Nutné byly statické zásahy do podlah.
Kabina promítače byla obložena akustickým
obkladem, a to nejen strop, ale i stěny. Akus-
tické stropy jsou i v hale,“ vypočítává stavební
práce Cvrček. „Byly položeny nové podlahové
krytiny, stěny dostaly nové obklady, je vymalo-
váno,“ dodává stavební technik.

(mh)

Kino Junior ve čtvrtek 3. října slavnostně
zahájí své digitální promítání

Foto Markéta Hozová

Foto Alena Nová
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Od loňského září se bouralo a stavělo v su-
terénu radnice. Vznikal zde moderní archiv
s badatelnou pro veřejnost, který si vyžádal
investici zhruba pět a půl milionu korun. 

„Radnice touto přestavbou získala moderní
a kvalitní prostory pro trvalé ukládání archiv-
ních dokumentů v papírové podobě,“ vysvětlu-
je náměstek primátora Petr Vobořil a dodává:
„Pro snazší přístup veřejnosti zde vznikla také

badatelna, kde budou moci občané, zvláště pak
majitelé nemovitostí, nahlédnout do dokumen-
tace či pořídit kopie podkladů ke své nemovi-
tosti.“

Nový archiv ve sklepních prostorách budovy
radnice je dlouhodobým záměrem vedení měs-
ta, jelikož ten současný je v dezolátním stavu.
Nevyhovuje vybavením, ani dispozičním uspo-
řádáním, nesplňuje požadavky bezpečnostní,
přístup do něj byl značně omezený a pro veřej-
nost nebyl možný vůbec. „Investice do nového
archivu se vrátí v podobě lepší služby pro ob-
čany a také v podobě kvalitního prostředí pro
uložení dokumentů podrobně mapujících sta-
vební historii města,“ připomíná náměstek.
Náklady na stavební úpravy přesáhly pět milionů
korun, necelé dva miliony si vyžádalo vybave-
ní, které umožňuje uložit téměř dva kilometry
archiválií.

Nový archiv navazuje na vnitřní schodiště
v severozápadním nároží radnice, bezbariérový
vstup do něj je možný z výtahu. „Archivační
místnost je vybavená moderními regály pojíž-
dějícími na kolejničkách, a to umožňuje snad-
nou manipulaci i přístup k uloženým doku-
mentům při maximálním využití prostoru,“
popisuje Vobořil novinku v suterénu, kam se

v těchto dnech začaly stěhovat archivní mate-
riály stavebního úřadu.

Stavební práce začaly loni v září. Příčky se
bouraly a stavěly nové, upravovaly se povrchy
stěn, podlah, rozvody elektrické energie, vody
a kanalizace. Zaváděla se požární a zabezpečo-
vací signalizace, vnitřní rozhlas, telefon a dato-
vá síť. „Pro archiv je asi nejdůležitější dobrá
vzduchotechnika, která zajišťuje stabilní pro-
středí,“ uzavřel Petr Vobořil. (jn)

Stavební archiv přístupnější pro všechny

Mottem letošního Dne evropského dědictví
byly památky v novém světle. V sobotu 21.
září se jich v Jablonci otevřelo celkem 14.
Jednou z těch, která v novém světle opravdu
září, je Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
– bývalá fara u kostela svaté Anny.

Historická budova s číslem popisným 1 patří
k těm „šťastnějším“, které mají nejen nový ka-
bát, ale podařilo se jí vdechnout i nový život.
Obnovená fara dnes slouží jako turistické infor-
mační centrum, galerie a památník v jednom.
Její jedinečnou atmosféru měli návštěvníci
možnost okusit také v rámci programu Dne ev-
ropského dědictví. 

Zájmu se těšily nejen interiéry s dobovými
detaily, ale také zahrada s cennými sochami.
Budova jako celek v sobě kloubí historii s no-
vými technologiemi, např. v podobě moderního
výtahu nebo ochrannými elektronickými prvky.

Těžko uvěřit, že ještě nedávno byl dům opuště-
ný a chátral. Jak připomíná náměstek primáto-
ra Petr Vobořil, cesta ke znovuoživení nebyla

snadná ani levná: „Bývalou faru z 18. století
obývali národopisci Jana a Josef V. Scheybalovi.
Po jejich smrti připadla fara státu, který ji po
dlouhých jednáních v únoru 2010 převedl bez-
úplatně na město. Naším cíle bylo dům opravit,
ale bez dotace Evropské unie by město tak roz-
sáhlou přestavbu nezvládlo. Podařilo se získat
20 milionů korun a v letech 2011–2012 prošla
fara náročnou rekonstrukcí.“ 

Pomyslnou třešničkou na dortu letošního
Dne evropského dědictví byla ukázka ražby
brakteátu ve dvoře Střední uměleckoprůmyslo-
vé školy. Brakteát je forma mince ražená pouze
jednostranně na tenkém plíšku, byl oblíbený
hlavně ve 12. a 13. století. Ten současný jablo-
necký nese jméno a znak města, doplněný leto-
počtem. Autorem výtvarného návrhu je Asamat
Baltaev, nadaný student VOŠ mincovní a me-
dailérské tvorby pocházející z Čuvašské repub-
liky. (jn)

Ohlédnutí za Dnem evropského dědictví 

Stavební práce, které znepříjemňují život
hlavně řidičům, probíhají nyní i na křižo-
vatce ulic Belgická – Čs. armády. Ředitelství
silnic a dálnic Libereckého kraje zde zaháji-
lo přípravu stavby, která naplno začne na
jaře příštího roku. Výsledkem bude okružní
křižovatka na silnici I/14 u průmyslového
areálu.

„Letos jsou v plánu pouze přeložky datových
kabelů a vedení ČEZ. Město se stavby okružní
křižovatky více zúčastní až v příštím roce, kdy
bude plnit svůj obvyklý podíl, jímž je vybudo-
vání chodníků, veřejného osvětlení a úprava
zeleně,“ říká náměstek primátora Petr Vobořil.
Do konce letošního roku tak řidiči nemusí oče-
kávat v ulici Belgické rozsáhlejší uzavírku, do-
prava bude omezená pouhým zúžením vozovky
při zachování obousměrného provozu. Jen ka-

miony nebudou mít možnost odbočit do Mšena,
ale budou projíždět okružní křižovatkou u čer-
pací stanice Shell. 

V příštím roce plánuje město zahájit příprav-
né práce a naplno začít budovat v roce 2015
další připojení k okružní křižovatce malou
vlastní stavbou: „Chceme navázat vybudová-
ním sjezdu do průmyslového areálu v bývalém
LIAZu, který by mohl být čtvrtým ramenem
křižovatky,“ doplňuje náměstek Vobořil. Dobu-
dování silnice I/14 spojující Liberec a Jablonec
sliboval při své návštěvě Jablonce v únoru 2012
tehdejší ministr dopravy Pavel Dobeš. Respek-
tive sliboval pouze krátký rovný úsek od Lu-
kášova právě po okružní křižovatku v Belgické
ulici. 

„Do celého úseku spojnice Kunratice – Jab-
lonec, což je silnice I/14, bylo v minulosti inve-
stováno kolem 1,5 miliardy korun,“ řekl tehdy
Dobeš s tím, že stát najde peníze jen na onen
krátký úsek od Lučan po Belgickou, na narov-
nání serpentin peníze nejsou. (jn)

Na jaře se začne stavět v Belgické

Foto Milan Bajer

Foto Jiří Endler

Foto Radka BaloghováFoto Radka Baloghová
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Svoz nebezpečného odpadu
v sobotu 26. října
V sobotu 26. října se uskuteční svoz nebez-
pečného odpadu a elektrospotřebičů. Příští
svoz proběhne v roce 2014.

Do nebezpečného odpadu patří: upotřebené
motorové oleje (v uzavřených nádobách do
30 l), olejové filtry a další zaolejovaný materiál,
akumulátory i s elektrolytem, baterie, domácí
kapalné a tuhé chemikálie, kyseliny, louhy, vý-
vojky, chemické přípravky na ochranu rostlin,
hubení plevelů, škůdců apod. – nádoby musí
být označeny! Dále zbytky starých barev, obaly
od barev, ředidla včetně obalů, léky všeho
druhu.

Mezi elektrospotřebiče patří např.: televizory,
ledničky, pračky, fritézy, myčky, sporáky, vysa-
vače, mikrovlnné trouby, žehličky, kávovary,
fény, el. nářadí a nástroje, videopřehrávače, ra-
diopřijímače, videokamery, fotoaparáty, el. hu-
dební nástroje, počítačové monitory, notebooky,
počítače, klávesnice, telefonní přístroje, faxy,
tiskárny, kalkulačky, elektrické hračky, světel-
né zdroje (trubice, úsporky), výbojky a svítidla. 

Rozpis zastávek ambulantního svozu nebez-
pečných odpadů – časový harmonogram:

8.00–8.15 sídliště Janovská ul. Na Úbočí 
8.20–8.35 sídliště Mšeno ul. Mládí 
8.40–8.55 ul. S. K. Neumanna 
9.00–9.15 Pasecké náměstí 
9.20–9.35 sídliště Šumava, ul. Vysoká 

9.40–9.55 ul. Vysoká, křižovatka s ul. Jitřní 
10.00–10.15 ul. Novoveská, křižovatka s ul. Jarní 
10.25–10.40 ul. Květinová, křižovatka 

s ul. Křížová 
10.50–11.05 ul. Rychnovská, křižovatka 

s ul. Dalešická 
12.30–12.45 Ul. Janáčkova, křižovatka 

s ul. Vrkoslavická 
12.50–13.00 Ul. Žítkova, křižovatka 

s ul. U Srnčího dolu 
13.05–13.15 Ul. Pasířská, u školy 
13.20–13.30 Ul. U Nisy, uprostřed 
13.35–13.45 Nemocnice, parkoviště 
13.50–14.00 Horní náměstí, parkoviště 
14.10–14.20 Prosečská – u hasičské zbrojnice 

Odpad je nutné odevzdat přímo na stano-
višti – při odevzdávání odpadu dbejte pokynů
obsluhy. Je nepřípustné odkládat odpady před
příjezdem mobilní sběrny.

Další možnosti odevzdání odpadu jsou po
celý rok na sběrném dvoře nebezpečného od-
padu Smetanova 91, tel.: 483 312 403. Zde je
možno odevzdat nebezpečný odpad i elektro-
spotřebiče v provozní době: pondělí–pátek 7–17
hodin.

Na překladišti Proseč n. N., tel. 483 318 826
je možno odevzdat pouze nebezpečný odpad
(NE elektrospotřebiče!) v provozní době: pon-
dělí–pátek 7.00–14.30, čtvrtek do 17.00 a v sobo-
tu 9.00–13.00 hodin. Pozor výjimka: elektrické
bojlery je možno ZDARMA odevzdat na překla-
dišti Proseč! 

Pozor!!! Odpady jako eternit či lepenka ne-
budou při svozu přijaty – je možné je za
úplatu odevzdat na překladišti Proseč.

Svoz bioodpadu ze zahrad
Historicky první svoz bioodpadu ze zahrad
se uskuteční v sobotu 26. října. Jedná se o pi-
lotní projekt, který má zjistit zájem občanů
o tuto službu. 

Na 13 lokalit v Jablonci nad Nisou budou od
13.00 do 17.00 přistaveny velkokapacitní kontej-
nery s obsluhou. Do těchto kontejnerů budou
moci občané odevzdat pouze trávu, listí, větve
a zbytky rostlinného materiálnu včetně zeminy
z truhlíků apod. Nebude možné zde odložit bio-
odpad z domácností (slupky, čajové sáčky atd.)
a zbytky živočišného původu.

Prosíme občany, kteří přivezou větve, aby se
snažili minimalizovat jejich objem. Obsluha
bude kontrolovat čistotu přijímaného odpadu.
Stále zůstává i možnost odevzdat až 200 kg bio-
odpadu na osobu na překladišti Proseč.

Lokality svozu:
1. Dalešická u sběrného dvora
2. Janáčkova u hasičské zbrojnice
3. Pod Hájem u kontejnerů na tříděný odpad
4. U Zastávky u kontejnerů na tříděný odpad
5. Arbesova otočka autobusu
6. Na Kopci a Panenská u garáží
7. Vrchlického sady u kontejnerů na tříděný

odpad
8. Lučanská a Zahradní u parčíku
9. Jindřichovská u parčíku
10. Smetanova u parku
11. Maxe Švabinského u kontejnerů na tříděný

odpad
12. Zemědělská a Na Stráni
13. Horní otočka autobusu

■ Odpadové hospodářství

Jablonecká radnice slaví letos 80. výročí. V mi-
nulých měsících prošla změnami, kterými se
vedení města snaží vrátit budově historický
ráz. Nově byly vymalovány chodby radnice,
položena nová linolea, úpravami prošly
i mnohé kanceláře v budově. 

Nyní dochází i na opravy radnice z vnější strany.
Jako první je naplánovaná oprava střechy ná-
dvoří, jež je ve špatném technickém stavu a na
mnoha místech zatéká nejen do kanceláří, ale
i do kina, které je součástí historické budovy.

„Je to dlouholetý problém, který se neřešil.
Na střechu byla v minulosti nastříkána takzva-
ná pur pěna, která se časem loupe, ale k jejímu
poškození došlo i mechanicky při každoročním
odklízení sněhu. Na střeše jsou díry, které za-

mrzají, a následně do střechy zatéká, izolace
přestala sloužit a střecha neplní svou funkci,“
vysvětluje Marek Řeháček, tajemník Magistrá-
tu města Jablonec nad Nisou.

Kompletní oprava střechy se dlouhodobě od-
kládala. „Všichni se toho obávali. Udělali jsme
sondy, abychom věděli, co na střeše je. Na
základě zjištění se rozhodlo, že se pokusíme
vrátit střechu do původního stavu. Připravil se
projekt. V plánu je odstranění staré krytiny
a izolace. Následná kontrola nosných prvků,
v případě poškození i výměna některých částí.
Poté bychom na střechu nechali navařit izolace,
položit polystyren, jenž unese pracovníky, kteří
v zimě udržují střechu a stahují sníh. V rámci
této akce dojde i k opravám světlíků, jež jsou
nefunkční. Nově se vrátíme i k původní podobě
a nad tzv. šatnu pro nevěsty nový světlík vybu-
dujeme. Budeme se snažit vrátit původní řeše-
ní střechy,“ objasňuje Řeháček.

Na začátku září byla vytvořena projektová
dokumentace a technický popis řešení, které
tajemník předložil Radě města. „Odhadovaná
částka na opravu činí 700 000 korun. Našli jsme
zdroje v jiných položkách provozu magistrátu,
na kterých jsme ušetřili. Jedná se např. o poš-
tovné atd. Snažili jsme se tedy najít rezervy ve
schváleném rozpočtu. Stav střechy se blíží ha-
várii. Pokud Rada města vše schválí, oprava by
mohla být zahájena ještě letos s dokončením na
jaře příštího roku,“ informuje tajemník. Navý-
šení položky na opravy o úspořenou částku
schválilo zastupitelstvo na svém zářijovém za-
sedání. 

Kromě příprav na opravu vnitřní střechy pro-
bíhají dokončovací práce na zlepšení interiéru
radnice. „Do konce roku bychom chtěli dokon-
čit dvě horní patra. Rekonstrukce směřuje k pů-
vodnímu vzhledu radnice. K tomu patří i chy-
staná výměna lamp ve prvním patře před ob-
řadní síní, kde by měly být instalovány repliky,
shodné s těmi na schodišti,“ prozrazuje dále ta-
jemník.

Diskuze se rovněž vedou o výplni rámečku
ve vestibulu. „Kdysi tam asi byla cedule, ale ni-
kde v archivu jsme nedohledali, co přesně na
ní stálo. Na toto téma se rozpoutala velká dis-
kuze s mnoha rozdílnými názory, někdo prosa-
zuje například artefakt charakterizující Jablo-
nec – mozaiku, sklo atd.“ uzavírá tajemník.

(end)

Oprava střechy jablonecké radnice 
bude hrazena z úspor

Foto Jiří Endler Foto Radka Baloghová
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V neděli 8. září řešili strážníci Městské poli-
cie Jablonec nad Nisou hned několik přípa-
dů úmyslného zapálení odpadkových košů
a kontejnerů na katastru města 

Vše začalo v neděli 8. září v půl třetí ráno, kdy
strážníci MP přijali první oznámení o hořících
kontejnerech, a to na křižovatce ulic Pasířská
a Na Výšině. „Na místo byla vyslána hlídka
a uvědomen HZS Libereckého kraje,“ říká ředi-
tel MP Jablonec Luboš Raisner. Hlídka po pří-
jezdu na místo oznámení potvrdila. „V době pří-
jezdu hořela torza tří kontejnerů a čtvrtý byl již
v takovém stavu, že jej nebylo možno vytáh-
nout ze stanoviště. Požár hasiči uhasili,“ sdělil
ředitel. O hodinu později hořel další kontejner,
tentokrát v ulici Mšenská. 

„V době příjezdu hlídky MP byl již oheň
likvidován hasiči. Kontrolou dalších stanovišť
kontejnerů, byl z ulice Palackého zjištěn požár
kontejnerů v ulici B. Němcové 24. Hlídce se po-
dařilo dva kontejnery vytáhnout ze stanoviště

dříve, než začaly hořet,“ prozrazuje Raisner,
který sdělil, že v souvislosti s požáry prověřo-
vali strážníci dvě osoby, které se pohybovaly
v blízkosti požáru, a dvě osoby, jež odpovídaly
popisu možných pachatelů. Další oznámení

o požáru dostali strážníci v neděli ve 2.40 ráno
hodin. Tentokrát hořely tři nádoby na sběr od-
padu v ulici Polní. „Podle slov oznamovatelky
se nejprve ozvala rána a posléze začalo hořet.
Na místo byla neprodleně vyslána hlídka MP,
která oznámení potvrdila. Na místě podnikla
veškeré možné kroky, aby zabránila dalšímu
šíření ohně,“ informoval ředitel MP.

Žhářský den však ještě neskončil. Ve 20.00
hodin hořel v ulici Komenského, před prodej-
nou Rossman, odpadkový koš. Požár uha-
sili strážníci. Poslední oheň nedělního dne byl
nahlášen čtvrt hodiny před půlnocí, tentokrát
v blízkosti požární zbrojnice v ulici Vrkoslavic-
ká. „Hlídka zjistila, někdo úmyslně zapálil dva
plastové kompostéry, které jejich majitel uhasil
vodou z hadice,“ uzavřel výčet Luboš Reisner. 

Podle sdělení Nikoly Štěpánové z oddělení
správy veřejné zeleně statutárního města
Jablonec žhář napáchal škodu za více než 60 ti-
síc korun. Kontejnery jsou postupně nahrazo-
vány novými. (red)

Ve ulicích šlehaly plameny z kontejnerů

Pro rok 2014 město Jablonec chystá ve spo-
lupráci s neziskovou organizací CI2, o. p. s.,
po necelých čtyřech letech znovu dotazníko-
vý průzkum, který by měl vypovídat o spo-
kojenosti občanů s životem v našem městě.
Poslouží mimo jiné pro sestavení zprávy
o kvalitě života. 

Dotazník o životě ve městě ale nejde vyplňovat
bez lidí, kteří v něm žijí. Počítá se tedy se zapo-
jením veřejnosti. „Většina témat, kterých se bu-
dou dotazy týkat, je daná a vyplývá z minulých
průzkumů, aby byla zachovaná návaznost a bylo
možné porovnat výsledky – demografické uka-
zatele, ochrana přírody, doprava, sociální služ-
by aj.,“ vysvětluje Martin Oklamčák, vedoucí
oddělení interního auditu a stížností, který je
garantem průzkumu za jabloneckou radnici.
Jedno téma bude volitelné. Lidé si budou moci
zvolit, co jim připadá důležité, a to pak bude do
dotazníkového šetření a dále i do zprávy o kva-
litě života zahrnuté. Výběr tématu veřejností
bude probíhat během podzimu. 

„V příštím čísle Jabloneckého měsíčníku vy-
jde anketní lístek s danými tématy a kolonkou,
kam lidé budou moci dopsat to, co by chtěli
podrobit průzkumu. S ukončením sběru anket-

ních lístků se počítá v období Vánočních trhů,“
informuje Oklamčák. 

Poté se vše vyhodnotí a nejčastěji zmíněná
problematika doplní deset základních okruhů.
Vlastní šetření začne odborná firma na jaře, a-
bychom do prázdnin znali výsledky zprávy
o kvalitě života ve městě. „Cílem každého vede-
ní města je, aby se občanům v Jablonci žilo

dobře. Proto je váš názor důležitý, zajímá nás,
co vás trápí. Proto pořádáme každoročně setká-
ní s občany ve všech částech města a proto bu-
du také velmi rád, pokud se do volby tématu
i do celého následného průzkumu zapojí co
nejvíce lidí,“ apeluje na Jablonečany primátor
Petr Beitl.

(red)

Žiju tady rád?

■ Z jablonecké radnice…

Díl 9. – Odpady ve městě
Devátý díl pořadu Z jablonecké radnice...
věnujeme odpadovému hospodářství v Jab-
lonci nad Nisou.

O tom, jak se odpad třídí, sbírá, likviduje a uklí-
zí a kolik to všechno stojí hovoří Jitka Lo-

chovská, vedoucí odd. správy veřejné zeleně,
náměstek primátora Miloš Vele i tajemník
Marek Řeháček. Jak už bývá zvykem, celý po-
řad uvádí a uzavírá primátor statutárního měs-
ta Jablonec nad Nisou Petr Beitl. Premiéra po-
řadu se vysílala v úterý 24. září. Ke stažení je na
webových stránkách města nebo webu tvrtm.cz.

Chcete získat nákupní
tašku nebo pytel 
na separovaný odpad?
Odměnu pro zodpovědné občany, kteří odevz-
dávají vysloužilé elektrospotřebiče na sběrných
dvorech měst a obcí, připravil kolektivní
systém ELEKTROWIN ve spolupráci s Libe-
reckým krajem. Každý, kdo od září přiveze na
sběrný dvůr v Jablonci nad Nisou velký domá-

cí spotřebič, jako je pračka, myčka nádobí
apod., obdrží skládací nákupní tašku. Eko-
logické nákupní tašky jsou vyrobené z recyklo-
vaných plastových lahví. Akce probíhá na sběr-
ném dvoře ve Smetanově ulici č. p. 91 v Jab-
lonci nad Nisou a netýká se ledniček. 

Od října město připravilo podobnou akci pro
zodpovědné občany na sběrném dvoře v Pro-
seči. Každá domácnost, která zde odevzdá více
než 100 kg velkoobjemového odpadu, získá
zdarma sadu tašek na tříděný odpad. „Naším
záměrem je lidi motivovat, ale zároveň by tato
akce měla být malým poděkováním těm, kteří
neodloží odpad vedle kontejnerů, ale odvezou
ho na sběrný dvůr,“ říká Nikola Štěpánová
z odd. veřejné zeleně. 

Každý jablonecký občan, který má uzavřenou
smlouvu na popelnici či kontejner, může na
překladišti v Proseči odevzdat až 200 kg velko-
objemového odpadu zdarma. 

Foto Graphis



(7)

jablonecký měsíčník / říjen 2013 aktuality

■ Naši jubilanti
v říjnu
96 let
Hedvika Záleská 

95 let
Vlasta Preislerová 

94 let
Helena Štěrbová 

93 let
Oldřich Bělohlávek 

92 let
Miroslava Červená, 
Marie Jakubičková, Josef Pluhař

91 let
Ema Bobková, Alenka Ebrová,
Jarmila Holá, Božena Kouřilová,
Božena Nováková, Věra Novotná,
Oldřich Souček, Emilie Starcová 

90 let
Josef Jukl, Stanislava Leškovová,
Růžena Matěchová,
Marie Svobodová, Božena Šálková,
Věra Tolarová 

85 let
Bočanová Z., Feigl M., Fialová
Anna M., Hájková M., Hanušová M.,
Hejnová E., Kramosilová J.,
Mechírová J., Stejskal J.,
Straková O., Šmídová L.,
Vandová I., Votočková V.

80 let
Gajgrová K., Hanák V.,
Koudelková B., Návesník J.,
Poznar B., Richtrová A., Šefl F.,
Šourek M., Weiss S., Weissová I.,
Zaňková J.

75 let
Boštík F., Boštíková H., Cilichová J.,
Čejková M., Ederová A.,
Frydrychová A., Jaskula J.,
Jirešová B., Job J., Knappová D.,
Kolník M., Loziňák P., Mikulčík J.,
Neumann G., Pangrác T., Panýr J.,
Pecina M., Prouzová V., Sobotová D.,
Svoboda M., Svobodová H., Šuta J.,
Valášek F., Vinšová I.,
Zahrádková H., Zelenáková J. 

70 let
Adamec M., Brudna Z., Černý M.,
Drasnarová M., Fadrhons J.,
Fialová H., Hakenová I., Hlavová B.,
Hnátová Z., Houska L., Kaňková K.,
Kopecký J., Kvasnicová M.,
Lhotová M., Máslová Z.,
Mužíčková J., Nádvorníková V.,
Nič I., Paldus J., Pošmourná V.,
Přikryl V., Radkovič M.,
Rosmaníková M.,
Schneemannová L., Sobotková Z.,
Šábrt Z., Šedá J., Škodová J.,
Šťovíčková B., Ťukal J., Vlček L.,
Votroubek J., Vrba Z., Weinert W.,
Zemánková M.

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).

Hejtman Libereckého
kraje navštívil Jablonec
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (na snímku vlevo)
navštívil Jablonec. Po městě ho provázeli Petr Beitl a Petr
Vobořil. Hejtman se zajímal především o komunikace, jež spra-
vuje Krajská správa silnic Libereckého kraje. Kromě ulic na-
vštívil i Českou mincovnu, Gymnázium U Balvanu, hovořil
s majitelem firmy Jablotron Daliborem Dědkem. Na závěr ná-
vštěvy besedoval Martin Půta se zastupiteli města a s občany. 

Pětičlenná delegace z jihočínského
partnerského města Beihai vedená

předsedou čínského politického poradního
pléna oblasti Guangxi Li Weiem navštívila

ve dnech 10.–11. září 2013 Liberec,
Jablonec nad Nisou a Železný Brod.

Místo pro děti, kde najdou na nezbytnou
dobu zázemí a soukromí maminky s malými

dětmi, bylo otevřeno ve čtvrtek 12. září
v Eurocentru. O prostor se podělí

s Informačním centrem mládeže Střediska
volného času Vikýř. 

V pátek 20. září byla slavnostně zahájena
Všemodelářská výstava a Mezinárodní

soutěž lodních modelů. Akce se konala
v jabloneckém Eurocentru, slavnostního
zahájení se zúčastnil primátor Jablonce

Petr Beitl a náměstkyně Soňa Paukrtová.

Uzavření dětské 
ordinace
Vzhledem k náhlému umrtí oblí-
beného dětského lékařa MUDr.
Pavla Fastra, který v Jablonci pů-
sobil od roku 1978, se ordinace
v ulici Na Vršku 2 uzavřela.

Všechny pacienty převzala MUDr.
Věra Fastrová do ordinace v ulici
28. října 14 v Jablonci nad Nisou
a bude pokračovat v běžné zdra-
votní péči.

„Pokud by vám tato ordinace ne-
vyhovovala, můžete se zaregistro-
vat u vámi vybraného pediatra
a zažádat o kartu na e-mailu
(Pavel.Fastr@seznam.cz) nebo na
telefonu: 483 314 999,“ říká Věra
Fastrová.

Dopravní omezení 
linek MHD
Opravy jabloneckých mostů pro-
vází odklony hned několika linek
MHD. Oprava mostu v ulici Novo-
veská se oproti plánovanému ter-
mínu (15. 9.) pozdrží a k návratu
linek MHD na původní trasu by
mělo dojít do 30. října. Havarijní
stav mostu na Paseckém náměstí
znamená jeho uzavření pro auto-
busy městské hromadné dopravy
do odvolání.

Novoveská – původní termín
ukončení opravy 15. září 2013 se
prodloužil až do 30. října 2013.
Probíhající dopravní opatření na
linkách MHD č. 102, 108, 116, 120,
131 a 132 zůstávají v platnosti. 

Pasecké náměstí – do odvolání
bude kvůli opravě mostu na
Paseckém náměstí linka č. 109,
114, 119 a 131 ukončena před vjez-
dem na Pasecké náměstí (za kru-
hovou křižovatkou), kde bude zří-

zena náhradní zastávka Pasecké
náměstí. Zastávka Nádraží Jablo-
necké Paseky bude po dobu uza-
vírky zrušena bez náhrady.

Dobrá rada 
pro cestující
Pokud je pro vás každý začátek
měsíce noční můrou, ve které sto-
jíte frontu na autobusovém nádra-
ží a čekáte, až vám nabijí OPUS
kartu na další měsíc, máme pro
vás dobrou zprávu. Od ledna letoš-
ního roku si cestující MHD v Jab-
lonci nad Nisou mohou dobít svoji
OPUS kartu také ve Vnitřním in-
formačním středisku v přízemí
radnice. Můžete tam téměř bez če-
kání rovněž naplnit svou elektro-
nickou peněženku. 

Vzpomínka 
na zesnulé
Sbor pro občanské záležitosti města
Jablonce nad Nisou zve na pietní
shromáždění, které se uskuteční
v neděli 3. listopadu od 14.00 ho-
din na městském hřbitově v pro-
storu rozptylové loučky. O dušič-
kovém víkendu bude pro zájemce
otevřená nově opravená smuteční
síň, a to v pátek od 16.00 do 18.00
hodin, v sobotu a v neděli od 10.00
do 18.00 hodin. 

Dárci dostali plakety
Bezpříspěvkové dárce krve za 20
a 40 bezplatných odběrů krve oce-
nil ve středu 4. září primátor statu-
tárního města Jablonec nad Nisou
Petr Beitl. Dárci v obřadní síni jab-
lonecké radnice obdrželi zlatou
a stříbrnou medaili doktora Jana
Janského.

Stříbrné medaile
(za 20 bezplatných odběrů)
Patricie Maličová, Šárka Lucke,
Josef Maroši, Zdeněk Bubák, Jan
Kopal, Miroslav Řebíček, Pavel
Onodi, Roman Kaplan, Václav Gu-
mulák, Aleš Krejča.

Zlaté medaile
(za 40 bezplatných odběrů)
Filip Mastník, Jan Plíva, Tomáš Laj-
dar, Martin Tollar.

Vítání občánků
sobota 7. 9. 2013
Renáta Štrynclová, Klára Nováková,
Darina Pleštilová, Matyáš Eduard
Berdych, Magdaléna Novotná, Pat-
rik Čáp, Anna Dohelská, Veronika
Rozálie Šislerová, Karolína Šver-
mová, Nikola Iveta Žigová, Ondřej
Soldát, Natálie Černá, Natálie Se-
lingerová, Vojtěch Hrdina, Albert
Beršík, Nela Kudry, Gabriela Su-
chánková, Veronika Engelová,
Magdaléna Hujerová, David Pešta,
Matěj Špaček, Jan Schwarz, Nela
Klimperová, Nikolas Dujava, Ale-
xandra Vedralová, Ema Čmelíko-
vá, Jan Mach, Barnabáš Verner,
Ondřej Šalanda, Beáta Vokatá,
Tereza Čánská, Kristýna Klabano-
vá, Jakub Hřebíček, Laura Janouš-
ková, David Heller.

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Radka Baloghová Foto Monika Šourková Foto Radka Baloghová
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Dvanáct let trvala jednání o vyvlastnění domu
v ul. 5. května č. p. 690/9, který patřil Mar-
cele a Zdeňkovi Musilovým. 

Město vykupovalo nemovitosti přiléhající k teh-
dejší ulici 5. května za účelem jejich demolice
tak, aby nebránily rozšiřování stávající komuni-
kace. V rámci výkupu nedošlo k dohodě s manže-
ly Musilovými a po dlouhé řadě bezvýsledných
jednání se městu podařilo dosáhnout dohody
v letošním roce. Poté došlo k demolici domu
a následnému dokončení tzv. Velkého bulváru,
který byl slavnostně otevřen ve čtvrtek 26. září. 

„Dokončení bulváru byl jedním z hlavních
úkolů, které jsme si při uvedení do vedení rad-
nice dali. Jsem rád, že jsme po složitých jedná-
ních dospěli ke zdárnému konci. Dohodli se
s vlastníky domu o vyrovnání a celá kauza tr-
vající 12 let dospěla do svého konce,“ sdělil spo-
kojený Miloš Vele, náměstka primátora

Fakta a časový průběh

Březen 2003 – Musilovi podali u Okresního sou-
du v Jablonci žalobu, v níž namítají, že nebyly
splněny podmínky ani důvody vyvlastnění. 

Srpen 2003 – Musilovi požádali okresní soud
o vydání částky 4 169 770 korun ze soudní ús-
chovy (hodnota nemovitosti dle soudního od-
hadu) a soud rozhodl o jejím vydání 11. 8. Proti
tomuto usnesení se město odvolalo s odůvod-
něním, že vydání předmětu úschovy Musilo-
vým by za dané situace bylo v rozporu s dobrý-
mi mravy, protože město Jablonec s ohledem
na odklad vykonatelnosti správního rozhodnu-
tí nemůže předmětné nemovitosti užívat, kdež-
to Musilovi je užívají, odmítají důvody i rozsah
vyvlastnění a po vydání předmětu úschovy by
užívali i peněžní náhradu za vyvlastnění.
Návrh vzali Musilovi zpět. 

Září 2003 – Schůzka účastníků sporu a jejich
právních zástupců u tehdejšího starosty Jiřího
Čeřovského. K dohodě nedospěli kvůli zcela
nereálným požadavkům žalobců. 

Listopad 2003 – Okresní soud v Jablonci roz-
hodl ve věci vyvlastnění zamítnutím žaloby
Marcely a Zdeňka Musilových. 

Leden 2004 – Žalobci podali proti tomuto roz-
sudku jabloneckého soudu odvolání k liberec-
ké pobočce krajského soudu. 

Srpen 2004 – První jednání odvolacího soudu –
Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka
Liberec. Po poradě odvolací soud sdělil účastní-
kům, že své rozhodnutí vyhlásí 6. 9. 2004.
Nestalo se tak, odvolací soud jednání odročil na
neurčito s tím, že věc předloží Zvláštnímu se-
nátu složenému ze tří soudců Nejvyššího soudu
a tří soudců Nejvyššího správního soudu. Tento
Zvláštní senát rozhoduje na neveřejném jedná-
ní o tom, zda daná věc přísluší obecným nebo
správním soudům. Dne 15. 9. 2004 podala libe-
recká pobočka Krajského soudu v Ústí nad
Labem návrh Zvláštnímu senátu v Brně. 

Červen 2006 – Zvláštní senát vydal usnesení,
kterým návrh odmítl s odůvodněním, že odvo-
lací soud není oprávněn takový návrh podat.
Současně vyjádřil závazný právní názor, dle ně-
hož musí odvolací soud v Liberci zrušit nejprve
rozsudek Okresního soudu v Jablonci z listopa-
du 2003 a zavázat ho k podání návrhu
Zvláštnímu senátu v Brně. 

Září 2006 – Liberecký krajský soud zrušil roz-
sudek soudu v Jablonci a věc mu vrátil k další-
mu řízení. 

Prosinec 2006 – Jablonecký soud podal návrh
ke Zvláštnímu senátu v Brně, aby rozhodl o pří-
slušnosti soudu. 

Červen 2007 – Brněnský senát rozhodl o pří-
slušnosti soudu tak, že ve věci žaloby proti
rozhodnutí správního orgánu o vyvlastnění ne-
movitosti je příslušný soud v občanském řízení
(obecný soud). Dále vyjádřil závazný právní
názor s ohledem na aplikaci nového zákona
o vyvlastnění, účinného od 1. ledna 2007, že
k řízení v této věci je v prvním stupni příslušný
krajský soud, tedy jeho pobočka v Liberci.

Březen 2009 – Konalo se 2. zasedání krajského
soudu v této věci, kde Musilovi uplatňují pro
vyvlastnění dvě námitky: 1) nesplnění zákonné
podmínky k vyvlastnění, tj. nedostatek činnosti
směřující k vyřešení věci dohodou; 2) náhrada
za vyvlastnění neodpovídá obvyklé tržní ceně
předmětných nemovitostí.

Duben 2009 – Paní Musilová na jednání u kraj-
ského soudu prohlásila, že neakceptuje kupní
cenu 8 milionů bez dalších podmínek (bytové
náhrady). Akceptovala by pouze směnu nemo-
vitosti v Lidické ulici s doplatkem. Jednání soudu
bylo odloženo na neurčito za účelem vypraco-
vání znaleckého posudku ke stanovení obvyklé
ceny předmětných nemovitostí. K vypracování
tohoto posudku byl v červnu 2009 soudem sta-
noven znalec Oldřich Dědeček.

Prosinec 2009 – Znalec určil obvyklou cenu
předmětných nemovitostí ve výši 5,3 mil. Kč.
K tomuto posudku vznesli Musilovi v únoru
2010 námitky

Květen 2010 – Soudu byl doručen doplňující
znalecký posudek, ve kterém znalec námitky
Musilových odmítl a na základě průzkumu tr-
hu uvedl, že současná cena je 4 381 000 Kč.
Musilovi opět podávají námitky.

Únor, květen 2011 – Jednání s p. Musilovou
u místostarosty Miloše Vele s cílem smírného
řešení celé věci. Při těchto jednáních byly
Musilovým nabídnuty nemovitosti ke směně.

Květen 2011 – Obě strany informovaly soud na
dalším jednání krajského soudu o jednáních
k uzavření dohody.

Červen 2011 – Na jednání p. Musilové a mís-
tostarosty Vele dochází k alternativní dohodě.
U krajského soudu pak Musilovi vyčíslili ná-
klady na stěhování ve výši 21.804 Kč. Jednání
soudu bylo odročeno s tím, že je možné, že do-
jde k dohodě obou stran. 

Leden 2012 – Došlo k dohodě: Musilovi za svůj
dům v ul. 5. května získají budovu ve Skřivánčí
ulici včetně přilehlých pozemků, dále částku
6 milionů korun a město na své náklady a svůj
účet přestěhuje vybavení z domu v ul. 5. května.

Duben 2013 – Začínají práce na dostavbě bul-
váru, 17. dubna byl dům srovnán se zemí.

Květen – září 2013 – Bylo provedeno dokonče-
ní silnice a chodníků na ulici 5. května.

26. září 2013 – Velký bulvár na ulici 5. května
byl slavnostně otevřen

Velký bulvár konečně dokončen

■ Svaz výrobců skla a bižuterie rozšiřuje aktivity

PALACE PLUS – česká bižuterie a sklo – to je
nový název centra, které se po vnitřní pře-
stavbě zpřístupní veřejnosti nejpozději
10. října 2013 v areálu Palackého 41. Provo-
zovatelem bude firma Texo Plus, s. r. o.

Kromě dosavadní nabídky z produkce svazo-
vých firem se centrum obohatí o výrobky part-
nerských firem vyrábějících české užitkové
sklo. Představíme i žákovské práce odborných
škol. 

Pro návštěvníky budou připraveny nové vý-
chovné a vzdělávací aktivity. Tvůrčí dílna bude
k dispozici po celý den, každou středu odpoled-
ne se bude v centru předvádět výroba bižuterie,
vánočních ozdob nebo skla. Některé z těchto
postupů si budou moci návštěvníci sami vy-
zkoušet.

V prodejním centru PALACE PLUS budou
k dispozici informace o módních trendech a po-
řádány budou i přednášky designérů. 

(red)

Foto Jiří Endler
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KDO KANDIDUJE?
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky (dále jen volby) se řídí záko-
nem číslo 247/1995 Sb. o volbách do Parlamen-
tu České republiky a o změně a doplnění ně-
kterých dalších zákonů, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen zákon). Poslanecká
sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni
na čtyřleté volební období. Volby se budou ko-
nat ve volebních krajích, kterými jsou vyšší
územní samosprávné celky, u nás konkrétně
Liberecký kraj. Věk kandidáta musí být nejpoz-
ději v druhý den voleb 21 let.

Kandidátní listiny pro volby v libereckém vo-
lebním kraji v zákonném termínu do 16 hod.
dne 17. 9. 2013 (zkrácený termín) podalo 15 po-
litických stran (Česká pirátská strana, Česká
strana sociálně demokratická, Dělnická strana
sociální spravedlnosti, HLAVU VZHŮRU – voleb-
ní blok, Komunistická strana Čech a Moravy,
Křesťanská a demokratická unie – Českosloven-
ská strana lidová, LEV 21 – Národní socialisté,
Občanská demokratická strana, Romská demo-
kratická strana, Strana Práv Občanů ZEMA-
NOVCI, Strana soukromníků České republiky,
Strana svobodných občanů, Strana zelených,
Suverenita – Strana zdravého rozumu, TOP 09)
a 3 politická hnutí (ANO 2011, politické hnutí
Změna, Úsvit přímé demokracie Tomia Oka-
mury). Na kandidátní listině (a poté na hlaso-
vacím lístku) v Libereckém kraji může být uve-
deno maximálně 17 kandidátů. Krajský úřad
LK 25 dnů přede (zkrácený termín) dnem voleb
(tj. 30. 9. 2013) rozhodne o registraci nebo od-
mítnutí kandidátní listiny. 

Volič vloží za zástěnou do úřední obálky zís-
kané od volební komise jeden vybraný hlasova-
cí lístek, na kterém může přiznat preferenci
maximálně 4 vybraným kandidátům zakrouž-
kováním jejich pořadového čísla.

KDY K VOLBÁM?
Prezident republiky vyhlásil tyto volby na dny
25.–26. října 2013. V pátek 25. října 2013 budou
volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.

KAM K VOLBÁM?
V našem městě nedojde ke změně počtu voleb-
ních okrsků a bude jich vytvořeno 49. Jejich
dislokace bude zhruba stejná jako u voleb
v lednu 2013 vyjma OVK 14, 15 a 46 a 47. Z dů-
vodu stavebních prací ve Střední škole slu-
žeb a řemesel, Smetanova 66 jsou volební
místnosti okrsků 14 a 15 přesunuty do II. pat-
ra Základní školy, Na Šumavě 43 a volební
místnosti okrsků 46 a 47, dříve se nacházejí-
cích v Kulturním domě Kokonín, jsou přesu-
nuty do Základní školy Kokonín, budova Rych-
novská 215 (poblíž fotbalového hřiště v Koko-
níně).

Oznámení o volebních místnostech a popisu
volebních okrsků bude zveřejněno vylepením
na území města Jablonec nad Nisou a dále bu-
de zveřejněno na internetových stránkách měs-
ta (www.mestojablonec.cz), a to nejpozději 10.
října 2013. Stejnou informaci lze získat i na
vnitřním informačním středisku v přízemí bu-
dovy radnice. Občané voliči, kteří mají z úřed-
ní moci trvalý pobyt evidován na radnici (cca
1 300 osob), se mohou voleb účastnit (pokud
nebudou mít voličský průkaz) ve volebním okr-
sku č. 1 – volební místnost v budově radnice.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Volič může ode dne vyhlášení voleb požádat
o vydání voličského průkazu, a to písemně
s úředně ověřeným podpisem (ověření je osvo-
bozeno od povinnosti hradit správní poplatek)
nebo elektronicky s uznávaným elektronickým
podpisem nebo prostřednictvím datové schrán-
ky (datová schránka statutárního města Jablo-
nec nad Nisou je wufbr2a) doručené nejpozdě-
ji do 16.00 hod. dne 18. října 2013. O voličský
průkaz je možné žádat i osobně (Magistrát
města, Komenského ul. 8, oddělení správních
agend) nejpozději do 16 hod. dne 23. října 2013.
Magistrát města předá voličský průkaz přímo
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle na jím uvedenou adresu nejdříve 10. října
2013. Voličský průkaz opravňuje voliče uplatnit
své aktivní volební právo v kterémkoliv voleb-
ním okrsku na území ČR, popř. zvláštním vo-
lebním okrsku. Pokud volič svého práva využi-
je ve volebním okrsku mimo Liberecký kraj,
dostane hlasovací lístky od okrskové volební
komise platné pro ten volební kraj, ve kterém
se bude nacházet. Pokud volič svého práva vy-
užije ve zvláštním volebním okrsku (tj. v za-
hraničí) bude volit kandidáty ze Středočeského
volebního kraje tak, jak losem, v souladu se zá-
konem, určila Státní volební komise.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Magistrát města zajistí doručení sady hlasova-
cích lístků každému voliči společně s poučením
nejpozději ve čtvrtek 24. října 2013 (zkrácený
termín) do místa jeho trvalého bydliště. I tento-
krát vyzýváme občany, aby si prověřili, zda mají
správně označeny svoje poštovní schránky. Po-
kud se výjimečně stane, že volič lístky neobdrží
do výše uvedeného data, může si celou sadu vy-
zvednout v den voleb ve volební místnosti. 

AKTIVNÍ VOLEBNÍ PRÁVO
Státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.

Volič, který přijde do volební místnosti, je po-
vinen prokázat komisi svoji totožnost a státní
občanství České republiky. Musí k tomu použít
platný občanský průkaz nebo cestovní, diplo-
matický či služební pas.

VOLBY MIMO VOLEBNÍ MÍSTNOST
Volič, který bude v den voleb ležet v jablonecké
nemocnici, o své aktivní volební právo nepři-
jde. Vedení nemocnice nahlásí magistrátu měs-
ta v pátek 18. října 2013 nejpozději do 14 hod.
tyto pacienty, kteří budou zahrnuti v tzv. zvlášt-
ním seznamu. Druhý den voleb se dostaví zá-
stupci jedné okrskové volební komise a umož-
ní pacientům volit. I zde však platí prokázání
totožnosti a občanství. Obdobně se uskuteční

volby ve věznici v Rýnovicích. Volební komise
určitě navštíví s přenosnou schránkou Dům
zvláštního určení Palackého 63-65 a Boženy
Němcové 54, aby zde mohli odvolit ti občané,
kteří o to požádají.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
můžete požádat Magistrát města v Jablonci nad
Nisou e-mailem: reichelova@mestojablonec.cz,
tel. č.: 483 357 364 a v den voleb také okrskovou
volební komisi o to, abyste mohli hlasovat do-
ma. Příslušná komise k vám v takovém případě
vyšle své dva členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími líst-
ky. Komise ale může vyjíždět s volební schrán-
kou pouze na území svého volebního okrsku. 

VOLEBNÍ ORGÁNY
Na organizačně technickém zabezpečení voleb
se podílí řada volebních orgánů od Státní vo-
lební komise přes primátora, magistrát města
až k okrskové volební komisi. Komise dbá na
pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasová-
ní a sčítá odevzdané hlasy. Komise jsou složeny
přednostně z delegátů volebních stran, a pokud
tak není dosaženo minimálního počtu členů
okrskových volebních komisí, tak dále z dobro-
volníků jmenovaných primátorem města. Všem
dobrovolníkům – zájemcům o tuto práci za
ochotu pomáhat při technickém zvládnutí vo-
leb děkujeme. 

Upozorňujeme na skutečnost, že vzhledem
ke zkrácení lhůt bude mezi delegováním členů
okrskových volebních komisí volebními stra-
nami (do 16 hod. čtvrtek 10. 10. 2013 = zkráce-
ný termín) a prvním zasedáním okrskových vo-
lebních komisí (nejpozději úterý 15. 10. 2013 =
zkrácený termín) pouze lhůta 5 dnů na rozeslání
pozvánek (obyčejným dopisem). Z tohoto důvo-
du bude seznam členů komisí s číslem okrsko-
vé volební komise, datem a časem konání prv-
ního zasedání okrskových volební komisí také
vyvěšen na úřední desce MMJN a na internetu.

VÝSLEDKY VOLBY
Volební výsledky zpracovávají z podkladů okr-
skových volebních komisí orgány Českého sta-
tistického úřadu. Český statistický úřad spravu-
je internetové stránky www.volby.cz, kde jsou
uveřejňovány výsledky průběžně tak, jak jsou
předávány jednotlivými okrskovými volebními
komisemi sumarizačním útvarům Českého sta-
tistického úřadu za jednotlivé kraje, obce i za
jednotlivé okrskové volební komise. Celkové
výsledky voleb budou po podepsání zápisu
Státní volební komisí vyhlášeny uveřejněním
sdělení ve Sbírce zákonů.

SOUDNÍ PŘEZKUM
Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta
se může domáhat ochrany u soudu (Nejvyšší
správní soud) mimo jiné každý občan zapsaný
do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku,
kde byl poslanec zvolen. Návrh je nutno podat
nejpozději do 10 dnů po vyhlášení celkového
výsledku voleb.

INFORMACE
Za materiálně technické zabezpečení voleb ve
městě odpovídá na Magistrátu města Jablonec
n. N. tajemník úřadu JUDr. Marek Řeháček.
Připomínky, podněty, návrhy můžete podávat
na telefon: 483 357 364 nebo na e-mailovou ad-
resu: reichelova@mestojablonec.cz.

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky /25.–26. října 2013/
Vzhledem k rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a konání těchto voleb jako
předčasných je třeba upozornit, že některé zákonem stanovené lhůty jsou zkráceny nebo změněny.
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■ Stalo se
Hlasujte pro faru
Hlasujte pro faru
Až do 10. října můžete svým hla-
sem podpořit zrekonstruovanou
faru – Dům Jany a Josefa V. Schey-
balových v soutěži o Cenu veřej-
nosti Stavba roku 2013. Hlasovat
můžete na www.stavbaroku.cz.
Hlasování se uzavře 10. října 2013
ve 12 hodin.

Konzulové obdivovali 
jabloneckou bižuterii
Více než sto honorárních konzulů
přivítal v neděli 1. září v Jablonci
nad Nisou primátor města Petr
Beitl. Návštěvu připravil Svaz vý-
robců skla a bižuterie (SVSB) ve
spolupráci s českou centrálou ce-
stovního ruchu Czech Tourism.

Bezpečný přechod 
V souvislosti se začátkem školní-
ho roku a s tím spojených vyšších
nároků na bezpečnost silničního
provozu bylo v Jablonci nad Nisou
obnoveno vodorovné dopravní
značení na vozovkách a přechody
pro chodce. 

Pro vyšší bezpečnost došlo k úpra-
vě přechodu pro chodce v ulici
Československé armády v Rýno-
vicích v blízkosti základní a ma-
teřské školy. Město vyslyšelo přá-
ní tamních obyvatel, kteří si na
jarním setkání s občany v Rýno-
vicích stěžovali, že díky frekvento-
vané nepřehledné zatáčce dochází
v těchto místech k nebezpečným
situacím. 

„Obnovili jsme přechod pro
chodce, který byl navíc vybaven
takzvanými psychologickými brz-
dami a pro větší bezpečnost jsme
do těchto míst instalovali zrcad-
lo,“ říká Pavel Kozák, vedoucí od-
dělení správy komunikací. 

V Základní škole Liberecká 
přivítali školáky až 9. září
O týden později než většina škol,
tedy v pondělí 9. září, uvítala první
školáky jablonecká ZŠ Liberecká.
Prvňáčky zde spolu s ředitelem
školy Jiřím Čeřovským přivítal ta-
ké primátor Jablonce nad Nisou
Petr Beitl.

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Město hospodaří s převisem
První pololetí roku 2013 město ukončilo hospoda-
ření s převisem 74,2 milionu na straně příjmů.

Příjmy byly vzhledem k úpravám plněné z 53 %, vý-
daje z necelých 37 %. „Příznivý vývoj je v daňových
příjmech OSVČ, z pronájmu nebo z úroků,“ komentu-
je vedoucí odboru ekonomiky Renata Vítová. Běžné
výdaje hradí činnost magistrátu, provoz městských
organizací, svoz a likvidaci odpadů aj. „Kapitálové vý-
daje zatím čerpá ze 7,4 % odbor rozvoje,“ pokračuje
Vítová a dodává, že úvěry jsou splácené v termínech.

Operativně se uvolňovaly peníze z rezervy na opra-
vy: 1,5 milionu na likvidaci škod po záplavovém dešti
či 11,8 milionu na opravy městských komunikací. „Na
opravy komunikací se podařilo opět získat dotaci
9,9 milionu z ministerstva financí,“ říká náměstek
Miloš Vele. 

Rozpočtové změny řeší zejména úhradu akcií spo-
lečnosti Jablonecká energetická, a. s. (dříve Jablonec-
ká teplárenská a realitní, a. s.), zdrojem je příjem
z dekapitalizace společnosti. Zastupitelé odsouhlasili
1,2 milionu na financování vodovodu a kanalizace na
bulváru 5. května k původním 4 milionům na chodní-
ky, cyklostezku, veřejné osvětlení a zeleň. Dalších 1,9
milionu si vyžádala kanalizace Krkonošská, likvidace
azbestu při zateplování ZŠ Liberecká stála 3,7 milio-
nu korun. 

Změna zásad 
V přípravách jsou nové zásady pro poskytování do-
tací a peněžitých darů z rozpočtu. Zastupitelé zru-
šili obecné zásady, dále ty pro poskytovatele sociál-
ních služeb a z fondu na reprezentaci města.
„Poskytovat je ale budeme i nadále,“ ujišťuje ná-
městkyně Soňa Paukrtová.

Zásady se musí přepracovat, aby proces přidělování
umožňoval soudní přezkum a vyhověl judikatuře
Nejvyššího správního soudu. „Intenzívně pracujeme
na novém systému, vše se postupně projednává
a schvaluje v komisích a v Řídící skupině komunitní-
ho plánování. Vzhledem k plánovaným úpravám je
třeba zrušit zásady s termíny pro podávání žádostí,“
konstatuje Paukrtová. 

Podle nové metodiky bude o přidělení či nepřiděle-
ní a výši rozhodovat rada nebo zastupitelstvo.
„Kritéria musí být jasná a známá v době podávání žá-
dostí o dotace. Smlouva o poskytnutí dotace je veřej-
noprávní, řídí se správním řádem a příjemce poruše-

ním porušuje rozpočtovou kázeň,“ přibližuje vedoucí
humanitního odboru Miroslava Rýžaková.

Nový systému poskytování dotací budou zastupitelé
schvalovat v říjnu, nové žádosti se budou moci podá-
vat po vyhlášení výzev. 

Dotace na čističky do konce října
Ano získalo dalších devět žádostí z Programu pod-
pory výstavby technické infrastruktury. Celkem na
oddělení dotací přišlo 44 projektových záměrů a 11
žádostí o dotaci. Dosud byly schválené dotace za
necelých 362 tisíc korun z možných 2 milionů. 

„Osm žádostí se týká kanalizační přípojky, jedna
čistírny odpadních vod,“ říká náměstek Petr Vobořil
a dodává, že výše dotace činí 50 % způsobilých výda-
jů, maximálně však 50 tisíc Kč na jeden byt. 

Podmínkou přidělení je vlastní podíl žadatele na fi-
nancování. K jeho krytí nabízí město půjčku z Fondu
na zlepšení úrovně bydlení splatnou do 5 let. „Dříve
byla 30 000 korun, dnes může být do výše rozdílu me-
zi celkovými náklady a dotací,“ vysvětluje vedoucí od-
dělení dotací Iveta Habadová a upozorňuje na další
drobné úpravy dokumentů dotačního programu (viz
web města).

Petice za zřízení městské části Kokonín
Zastupitelé se zabývali požadavkem 29 občanů Ko-
konína na zřízení samostatné městské části, který
obsahovala petice doručená na magistrát 7. 8. 2013. 

V diskuzi zastupitelé poukazovali na fakt, že jen
29 občanů z celkem 1491 obyvatel Kokonína starších
18 let petici podepsalo. „Domnívám se, že jsme nevy-
čerpali všechny možnosti, jak narovnat komunikaci
mezi radnicí a Kokonínem,“ vyzval primátor Koko-
nínské a dodal, že kromě potíží s čističkou radnice ne-
eviduje výraznější problém. „Na každoročních bese-
dách s občany v Kokoníně jsem nezaznamenal podnět
k osamostatnění. Skutečně nevím, zda se Kokonínští
opravdu odtrhnout chtějí.“

Nezanedbatelné nejsou ani ekonomické dopady na
rozpočet města, kam by bylo třeba začlenit další ná-
klady na zřízení a provoz nového městského úřadu. 

Referendum na zřízení samostatné části Kokonín
proběhlo 19. února 2011, dostavilo se 360 oprávněných
osob, což bylo méně než 35 %, a tak bylo referendum
neplatné. Pro odtržení hlasovalo 35 lidí. Na způsob je-
ho pořádání podalo o. s. Kokonín stížnost k Ústavní-
mu soudu ČR, který dosud nerozhodl.

Foto Jiří Endler

Foto Michal Vele



(11)

jablonecký měsíčník / říjen 2013 kam za kulturou v Jablonci n. N.

■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz
/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 10. /úterý/
17.30 /R/ LETADLA /RP/
20.00 /R/ DONŠAJNI

2. 10. /středa/
17.30 /R/ ŠMOULOVÉ 2 /RP/
20.00 /R/ DONŠAJNI

3. 10. /čtvrtek/
17.30 /R/ DONŠAJNI
19.30 /J/ ARGO
20.00 /R/ GRAVITACE

4. 10. /pátek/
17.30 /R/ DONŠAJNI
17.30 /J/ NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
20.00 /R/ METALLICA: THROUGH

THE NEVER
20.00 /J/ PĚNA DNÍ
22.30 /J/ V ZAJETÍ DÉMONŮ

5. 10. /sobota/
13.30 /R/ ZATAŽENO, OBČAS

TRAKAŘE 2 /RP/
16.00 /R/ GRAVITACE
17.30 /J/ PĚNA DNÍ
18.45 /R/ EVŽEN ONĚGIN

Přímý přenos z MET NY
20.00 /J/ NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

6. 10. /neděle/
15.00 /R/ ZATAŽENO, OBČAS

TRAKAŘE 2 /RP/
15.00 /J/ OMALOVÁNKY
17.00 /J/ LIDSKÝ ROZMĚR

+ beseda v rámci 
„Dne architektury“

17.30 /R/ DONŠAJNI
20.00 /R/ GRAVITACE
20.00 /J/ BESEDA

7. 10. /pondělí/
17.30 /R/ DONŠAJNI
20.00 /R/ GRAVITACE

8. 10. /úterý/
17.30 /R/ DONŠAJNI
20.00 /R/ RIVALOVÉ

9. 10. /středa/
17.30 /R/ DONŠAJNI
17.30 /J/ KAUZA CERVANOVÁ
20.00 /R/ RIVALOVÉ
20.00 /J/ LÍBÁNKY

10. 10. /čtvrtek/
17.30 /R/ KAMEŇÁK 4
17.30 /J/ LÍBÁNKY
20.00 /R/ RIVALOVÉ
20.00 /J/ SEDM SAMURAJŮ

11. 10. /pátek/
17.30 /R/ KAMEŇÁK 4
17.30 /J/ ZUZANA MICHNOVÁ 

– JSEM SLAVNÁ TAK
AKORÁT

20.00 /R/ KAMEŇÁK 4
20.00 /J/ JAKO NIKDY
22.00 /J/ V ZAJETÍ DÉMONŮ

12. 10. /sobota/
15.00 /R/ ZATAŽENO, OBČAS

TRAKAŘE 2 /RP/
17.30 /R/ KAMEŇÁK 4
17.30 /J/ FUTUROLOGICKÝ

KONGRES
20.00 /R/ KAMEŇÁK 4
20.00 /J/ JAKO NIKDY

13. 10. /neděle/
15.00 /R/ ZATAŽENO, OBČAS

TRAKAŘE 2 /RP/
16.30 /J/ POHÁDKY PRO KOČKU
17.30 /R/ KAMEŇÁK 4
18.00 /J/ JAKO NIKDY
20.00 /R/ GRAVITACE
20.00 /J/ FUTUROLOGICKÝ 

KONGRES

14. 10. /pondělí/
17.30 /R/ GRAVITACE
20.00 /R/ KAMEŇÁK 4

15. 10. /úterý/
17.30 /R/ MAKE YOUR MOVE
20.00 /R/ KAMEŇÁK 4

16. 10. /středa/
15.00 /R/ DIANA

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ MAKE YOUR MOVE
17.30 /J/ JASMÍNINY SLZY
20.00 /R/ KAMEŇÁK 4
20.00 /J/ iSHORTS -

KAMERAMANSKÁ SOUTĚŽ

17. 10. /čtvrtek/
17.30 /R/ KAMEŇÁK 4
17.30 /J/ JASMÍNINY SLZY
20.00 /R/ PLÁN ÚTĚKU
20.00 /J/ OMAR

18. 10. /pátek/
17.30 /R/ PLÁN ÚTĚKU
18.00 /J/ TOHLE NENÍ KALIFORNIE
20.00 /R/ KAMEŇÁK 4
20.00 /J/ ZMIZENÍ
22.45 /J/ CARRIE

19. 10. /sobota/
15.00 /R/ TURBO /RP/
17.30 /R/ PLÁN ÚTĚKU
18.00 /J/ TOHLE NENÍ KALIFORNIE
20.00 /R/ KAMEŇÁK 4
20.00 /J/ ZMIZENÍ

20. 10. /neděle/
14.00 /R/ TURBO /RP/
15.30 /J/ TŘI LOUPEŽNÍCI
16.45 /R/ SPARTAKUS

Přímý přenos Bolšovo baletu
17.00 /J/ VELKÝ GATSBY
20.00 /J/ ZMIZENÍ
20.15 /R/ PLÁN ÚTĚKU

21. 10. /pondělí/
17.30 /R/ KAMEŇÁK 4
20.00 /R/ CARRIE

22. 10. /úterý/
17.30 /R/ CARRIE
20.00 /R/ KAMEŇÁK 4

23. 10. /středa/
17.30 /R/ DONŠAJNI
18.00 /J/ KŘEHKÁ IDENTITA
20.00 /R/ METALLICA: THROUGH

THE NEVER
20.00 /J/ COLETTE

24. 10. /čtvrtek/
17.00 /R/ RIVALOVÉ
17.30 /J/ COLETTE
20.00 /R/ PŘÍBĚH KMOTRA
20.00 /J/ NO

25. 10. /pátek/
17.00 /R/ RIVALOVÉ
17.30 /J/ U KONCE SVĚTA
20.00 /R/ PŘÍBĚH KMOTRA
20.00 /J/ KAPITÁL
22.15 /J/ CARRIE

26. 10. /sobota/
13.30 /R/ TURBO /RP/
16.00 /R/ PŘÍBĚH KMOTRA
17.30 /J/ KAPITÁL
18.45 /R/ NOS

Přímý přenos z MET NY
20.00 /J/ U KONCE SVĚTA

27. 10. /neděle/
15.00 /R/ TURBO /RP/
15.30 /J/ VĚNEČEK POHÁDEK
17.30 /R/ KAMEŇÁK 4
17.30 /J/ NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
20.00 /R/ PŘÍBĚH KMOTRA
20.00 /J/ U KONCE SVĚTA

28. 10. /pondělí/
15.00 /R/ JUSTIN: JAK SE STÁT

RYTÍŘEM /RP/
17.30 /R/ BATTLE OF THE YEAR:

THE DREAM TEAM
18.00 /J/ OGGY A ŠKODÍCI /RP/
20.00 /R/ VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
20.00 /J/ U KONCE SVĚTA

29. 10. /úterý/
15.00 /R/ ZATAŽENO, OBČAS

TRAKAŘE 2 /RP/
17.30 /R/ BATTLE OF THE YEAR:

THE DREAM TEAM
18.00 /J/ OGGY A ŠKODÍCI /RP/
20.00 /R/ PŘÍBĚH KMOTRA
20.00 /J/ U KONCE SVĚTA

30. 10. /středa/
15.00 /R/ TURBO /RP/
17.30 /R/ BATTLE OF THE YEAR:

THE DREAM TEAM
18.00 /J/ OGGY A ŠKODÍCI /RP/
20.00 /R/ PŘÍBĚH KMOTRA
20.00 /J/ TENKRÁT NA ZÁPADĚ

31. 10. /čtvrtek/
17.30 /R/ PŘÍBĚH KMOTRA
17.30 /J/ NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
20.00 /R/ ENDEROVA HRA
20.00 /J/ iSHORTS – MONSTER

KABARET

1. 11. /pátek/
20.00 /R/ LÁSKY ČAS

exkluzivní předpremiéra

/RP/ = rodinné představení – možnost
získat bonusovou vstupenku zdarma 
Podrobnější informace 
na www.kinajablonec.cz 
nebo www.jabloneckarodina.cz

V případě více verzí filmu v distribuci:
(3D) = 3D projekce s dabingem 
(3D/T) = 3D projekce s titulky 
(2D) = 2D projekce s dabingem
(2D/T) = 2D projekce s titulky
Změna programu vyhrazena – sledujte
webové stránky www.kinajablonec.cz

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

2. 10. /středa/ 19.00 hodin
KOŘENY
Představení k 15. výročí založení
tanečního a pohybového studia
Magdaléna, o. s. Představení v rámci
Projektu „Česká hudba 20. století
v kontextu scénického tance
a pohybového divadla“ za finanční
podpory Státního fondu kultury ČR. 

11. 10. /pátek/ 19.00 hodin
HADAR GALRON – MIKVE
Stavovské divadlo
Hra současné izraelské dramatičky.
Hrají: I. Janžurová, V. Hybnerová j. h.,
J. Boušková, T. Medvecká,
J. Pidrmanová, A. Talacková,
E. Salzmanová a P. Beretová. Skupina DB.

13. 10. /neděle/ 15.00 hodin
PRINCEZNA OSLÍ KŮŽE
Divadlo Lampion
Výtvarně bohatá inscenace na motivy
klasické pohádky Charlese Perraulta.
Hrají: M. Lážňovská, F. Čachotský,
J. Svoboda a další. Pohádka, skupina RD.

14. 10. /pondělí/ 17.00 hodin
POJĎ SE MNOU DO CHAMBRE
SÉPARÉE
Dárek seniorům. Opereta, nezbedná
sestra opery. Koncert slavných operet-
ních melodií v podání sólistek českých
operních scén. Spoluúčinkuje sólista
Státní opery a Národního divadla Lubo-
mír Havlák. Vstup pro seniory zdarma.

15. 10. /úterý/ 19.00 hodin
GALA PRO GOGOLA
Jaroslav Svěcený – housle 
& Jan Přeučil – umělecký přednes. 
Dva mistři na jednom jevišti v dokonalé
symbióze v rámci jedinečného projektu
Gala pro Gogola. Unikátní spojení
hlasu a houslí. Hudba, skupina H.

22. 10. /úterý/ 15.00 hodin
PODZIMNÍ FANTAZIE 2013
Přehlídka neprofesionálních tanečních
souborů scénického tance pohybového
divadla. XII. ročník. Nesoutěžní
přehlídka scénického tance a pohybo-
vého divadla dětí a mládeže za účasti
souborů z celé České republiky. 

23. 10. /středa/ 19.00 hodin 
KORESPONDENCE V + W
Národní divadlo Brno – Divadlo Reduta
Kultovní inscenace brněnské Reduty
ověnčená mnoha cenami 
– Cenou Českého divadla 2011,
Cenou Divadelních novin 2010/2011,
Cenou Alfréda Radoka 2010 a dalšími.
Hrají: V. Vašák, J. Vyorálek a G.
Mikulková. Činohra, skupina DS.

25.–27. 10. 2013
TANEC, TANEC 2013
XXVII. Celostátní přehlídka scénického
tance mládeže a dospělých. 
Nipos Artama Praha, Taneční a pohy-
bové studio Magdaléna, o. s., Rychnov
u Jablonce n. N. ve spolupráci
s Městským divadlem Jablonec n. N.,
o. p. s., Eurocentrem, s. r. o., Jablonec n. N.,
Palace Made in Jablonec a Muzeem skla
a bižuterie v Jablonci n. N. pořádá za
finanční podpory Ministerstva kultury
ČR, Krajského úřadu Libereckého
kraje, pod záštitou statutárního města
Jablonec nad Nisou. Tanec.

25. 10. /pátek/ 18.00 hodin
I. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
Nejlepší choreografie amatérských
tanečních souborů v sezoně
2012/2013. Přehlídka se uskuteční
v prostorách Městského divadlo.
Tanec.

26. 10. /sobota/ 18.00 hodin
II. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
Nejlepší choreografie amatérských 
tanečních souborů v sezoně 2012/2013.
Program: 
18.00 hodin – Kostel sv. Anny –
Barokní fuga, 
19.00 hodin – Městské divadlo –
Přehlídka tanečních souborů. Tanec. 

28. 10. /pondělí/ 19.00 hodin
SBOHEM, ZŮSTÁVÁM
Divadlo Kalich
Vybroušená komedie o tom, jak se
šeredně mýlíte v okamžicích, kdy si
myslíte, že jste neporazitelnými pány
situace a svůj život svíráte pevně
v rukou. Hrají: I. Janžurová, 
J. Paulová, P. Zedníček, J. Dulava/
A. Procházka. Činohra, skupina DA.

Začíná sezona přímých přenosů

Kino Radnice zahájí v sobotu 5. října novou sezonu přímých přenosů
z Metropolitní opery v New Yorku. První přenášenou operou bude Evžen
Oněgin P. I. Čajkovského. V neděli 20. října pak přijde na řadu první ze
série přímých přenosů a záznamů z Bolšovo baletu v Moskvě. K vidění
bude vynikající balet J. Grigoriče na hudbu A. Chačaturjana Spartakus.
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29. 10. /úterý/ 16.00 hodin
KŘEST
Recitál Uršuly Klukové za vydatné
podpory Zdeňka Duška. Divadlo
Na Okraji. Recitál. 

31. 10. /čtvrtek/ 19.00 hodin
VĚRA ŠPINAROVÁ
& band Adama Pavlíka. Hudba.

VÝSTAVA
11. 10. – 27. 11. 2013
KERAMIČKY OD MAGDIČKY
Výstava prací žen z keramické dílny
Magdaleny Jirsové. 
Vernisáž 11. 10. v 17.00 hodin

■ Dům manželů
Scheybalových
Kostelní ulice 1/6, www.jablonec.com
Otevírací doba: TIC, památník:
pondělí až pátek 9.00–17.00 hodin,
sobota 10.00–13.00 hodin

Stálá expozice v památníku
Zákoutí s lidovým historickým
nábytkem, předměty, které J. V. Scheybal
při své práci používal, perokresby,
výběr z jeho sbírek a další dobové
exponáty evokují návrat do dob života
manželů Scheybalových.

15. 10. /úterý/ 17.00 hodin
BESEDA O KRAMÁŘSKÉ PÍSNI
Další díl z cyklu přednášek ze sbírek
manželů Scheybalových. Charakteris-
tiku fondu, který má téměř 4 tisíce
kramářských tisků, vám představí pra-
covnice Muzea Českého ráje v Turnově
A. Kulíšková, kurátorka sbírky.

■ Městská 
galerie MY
Výstavní síň Domu Jany a Josefa
V. Scheybalových, Kostelní ulice 1/6,
Otevřeno úterý–pátek
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
sobota 10.00–13.00 hodin.

12. 9.–9. 11.
GRAFIK KAREL VIK /1883–1964/
Cyklus výstav děl výtvarných umělců,
kterým se Josef V. Scheybal věnoval
jako historik umění. Grafik, malíř
a ilustrátor Karel Vik významným
způsobem obohatil české grafické
umění. Jeho doménou byla technika
barevného dřevorytu. Výstava je
připomínkou 130. výročí narození
Karla Vika.
V úterý 22. října proběhne v galerii
od 17 hodin Večer Karla Vika, beseda
a komentovaná prohlídka výstavy.
Vzpomínání na K. Vika a J. V. Schey-
bala se zúčastní vnučka významného
českého grafika M. Jeřábková. V hu-
dební části programu vystoupí písnič-
kář Dalibor Cidlinský a synové.

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com

Kostel otevřen na vyžádání
v informačním centru v Domě Jany
a Josefa V. Scheybalových v budově
staré fary naproti kostelu.

od 7. 10. do konce sezony
MALÉ POSTNÍ ŽITAVSKÉ PLÁTNO
Výstavu reprodukce tzv. malého
žitavského postního plátna s výstavkou
o jeho dějinách a s fotografiemi z VIA
SACRA, novodobé poutní cesty, která
spojuje významné sakrální památky
v oblasti česko-německo-polského
Trojzemí. Vernisáž se koná 7. 10.
od 17.00 hodin. Vstup zdarma. 

■ Ekocentrum
www.jablonec.com

11. 10. /pátek/ 9.00–17.00 hodin
DEN STROMŮ

Lesopark na Žižkově Vrchu. Různo-
rodé aktivity pro děti a rodiče určené
k pobavení, zamyšlení i vyzkoušení.
Připraveny jsou malé dílničky a há-
danky ze života stromů a lesa. Akci
v rámci Dne stromů, který je po celém
světě slaven 20. 10., pořádá Jablonecké
kulturní a informační centrum, o. p. s.,
ve spolupráci s odborem územního
rozvoje a oddělení životního prostředí
Magistrátu města Jablonce nad Nisou.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

1.–6. 10. /úterý–neděle/
TÝDEN SENIORŮ 

4. 10. /pátek/ 9.00–18.00 hodin 
areál Eurocentra
AMOS – Burza škol, vzdělávání
a pracovních příležitostí.

6. 10. /neděle/ 14.00 hodin 
BROĎANKA
Hosté: Blanka Tůmová, 
Milan Černohouz, Malá Nisanka. 
Akce v rámci Týdně seniorů.

10. 10. /čtvrtek/ 9.00 a 10.45 hodin 
JŮ A HELE: 
NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Představení loutkoherecké skupiny
Loudadlo pro děti od 4 let.

11. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
MARSYAS: 40 ROKŮ / TOUR ’13
Koncert ke kulatému výročí legendární
skupiny. Host: Pepa Lábus.

13. 10. /neděle/ 15.00 hodin
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
Vystoupení nabité písničkami,
tancováním, dováděním a sladkými
odměnami. Pořádá M. Růžičková.

20. 10. /neděle/ 14.00 hodin 
CELESTÝNKA
Taneční odpoledne s dechovkou
pro seniory. 

25. 10. /pátek/ 20.00 hodin
KRYŠTOF
Fernet Club Tour 2013.

2. 11. /sobota/ 20.00 hodin
UNITED FEDERATION TOUR 2013
ZOČI VOČI, ZAKÁZANÝ OVOCE, 
EXOTS, PRAGUE CONSPIRACY 

5. 11. /úterý/, 19.00 hodin
ONDŘEJ RUML: A CAPELLA TOUR
Host: Dobrý Večer Kvintet. 
Pořádá: MORAVIA-STAV, s. r. o.

VÝSTAVA
9. 10.–3. 12. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, foyer
JOSEF KAREL
Fotografická výstava známého jablonec-
kého fotografa. Vernisáž 8. 10., 17.00 hodin.

■ Městská 
knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

30. 9.–4. 10.
TÝDEN KNIHOVEN
V prvním říjnovém týdnu proběhne
17. ročník Týdne knihoven s mottem
S NÁMI JEN ALL INCLUSIVE! Jedná
se o celostátní akci vyhlášenou Sekcí
veřejných knihoven SKIP. V naší
nabídce najdete pořady určené školám
i široké veřejnosti, našimi hosty budou
známé i méně známé osobnosti.
Kromě přednášek a besed můžete
využít i další námi nabízené služby.

1. 10. /úterý/ 17.00 hodin
INTELEKTUÁL ÚSPĚŠNÝM
POLITIKEM? 
Jablonecký starosta Karl R. Fischer
(1871–1934) pohledem archiváře
a knihovnice. Přednáška Jana Kašpara,
ředitele Státního okresního archivu
Jablonec n. N., Jitky Noskové, vedoucí
oddělení půjčoven MěK.

2. 10. /středa/ 
JEŠTĚ NEJSI NAŠÍM ČTENÁŘEM?!
Půlroční registrace bez poplatků
pro nové čtenáře hlavní budovy
na pobočkách v daný výpůjční den.

2. 10. /středa/ 17.00 hodin
DVA LETOŠNÍ JUBILANTI
Setkání s literární tvorbou významných
tvůrců našeho regionu Otfrieda
Preusslera (1923–2013) a Ludvíka
Středy (1928–2006). Pořad připravila
vysokoškolská pedagožka Eva
Koudelková, ukázky z tvorby obou
autorů čte členka Divadla F. X. Šaldy
v Liberci Markéta Tallerová.

4. 10. /pátek/ 10.30 hodin
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pohádka pro děti, agentura Kamila
Kouly, (zadáno).

1.–3. 10. /úterý–čtvrtek/
ČTENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ČTENÁŘE 
1. 10. /úterý/ pobočka Mšeno.
2. 10. /středa/ pobočka Kokonín.
3. 10. /čtvrtek/ pobočka Šumava (zadáno).

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
30. 9. /pondělí/
SCRAPBOOKING V KNIHOVNĚ
Výtvarné dílny (zadáno).

1.–4. 10. /úterý–pátek/
KOLO ŠTĚSTÍ
Připraveno pro registrované čtenáře
dětského oddělení.

1.–4. 10. /úterý–pátek/
S NÁMI JEN ALL INCLUSIVE
aneb S knihovnou až na druhý konec
světa. Vyberte si z knih proslulých
cestovatelů a poznejte celý svět za 5 dní.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 
DARUJ KNIHOVNĚ KNIHU
Čtenáři a příznivci knihovny mají
možnost v tomto týdnu věnovat
knihovně některou z knih, které budou
zveřejněny na seznamu na webových
stránkách knihovny a v půjčovnách.

STARÉ, ALE ZAJÍMAVÉ
Výstavka starších titulů knih, uložených
v depozitu knihovny, které ale za léta
neztratily nic na své zajímavosti
a určitě stojí za čtenářovu pozornost.

STUDOVNA A ČÍTÁRNA
30. 9. /pondělí/ 
S NÁMI MEZI § NEZABLOUDÍTE...
Ukázka databází ASPI, Solón, Zákon.

30. 9.–4. 10. /pondělí–pátek/ 
VZPOMÍNKY NA MINULOST
Výstavka kronik Jablonce n. N. z fondu
studovny.

1. 10. /úterý/ 13.30 hodin
KNIHOVNA V PROUDU ČASU
Beseda pro seniory ve Spolkovém
domě nad nově vydanou knihou
o knihovně, současně nabídka nových
zvukových knih.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
KNIHA JE ZAHRADA DO KAPSY
(arabské přísloví). Soutěž je vyhlášena
k Týdnu knihoven, letos 13. ročník.
Pro žáky I. a II. stupně ZŠ, studenty SŠ
a odborných učilišť. Pohádky, básničky,
úvahy, povídky atd. Uzávěrka v pátek
15. listopadu 2013. Informace
D. Foltýnová, tel. 603 991 505, 
484 846 353, více na
www.knihovna.mestojablonec.cz
v sekci Soutěžte s námi. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

DALŠÍ AKCE
7. 10. /pondělí/ 10.00 hodin
LUDWIG VAN BEETHOVEN 
– klavírní tvorba
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

8. 10. /úterý/ 14.00 hodin
MEXIKO
Pravidelné promítání.

8. 10. /úterý/ 17.00 hodin
ASTRONOMIE NA INTERNETU
Astronomické okénko Martina Gembece.

17. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
Z JIZERSKÝCH HOR DO BRAZÍLIE
O své cestě do Brazílie po stopách
emigranta Josefa Ulmanna vypráví
jablonecká rodačka Christa Petrásková.

22. 10. /úterý/ 14.00 hodin
ZÁZRAKY NAŠÍ PLANETY
Zázraky přírody. Pravidelné promítání.

22. 10. /úterý/ 17.00 hodin
NA DNĚ SLUNCE UKRYTÉ
Básnířka Olga Novotná se skupinou
Duro Nux představí v komponovaném
pořadu své nové verše.

24. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ
Z ROKU 1935–1938
Virtuální prohlídka tvrzí a objektů
spojená s vyprávěním v podání Jiřího
Duška, člena Klubu vojenské historie
Praha.

VÝSTAVY

FOTÍM, CO SE DÁ...
Fotografie Anny Dolenské v prostoru
schodiště.

KNIHOVNA V PROUDU ČASU
Výstava k 90. výročí otevření německé
městské knihovny na chodbě
k multimediálnímu oddělení. 

Pokračujeme v luštitelských soutěžích
O ZLATOU MAKOVICI, 
TOULKY EUROREGIONEM NISA,
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE.

Kryštof – Fernet Club Tour 2013

25. 10. /pátek/ 20.00 hodin – Eurocentrum
Kryštof se vrací do klubového prostředí, ze kterého vzešel a které má moc
rád. Kromě koncertu plného známých hitů i novinek z poslední desky
Inzerát se můžete těšit na speciální efekty a jedinečnou světelnou show. 
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■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz, tel. 483 713 004

3. 10. /čtvrtek/ 
SPORTOVNÍ DEN S POLICIÍ
Dopolední hodiny, sportovní týmová
akce pro žáky 7. tříd základních škol
v různých dovednostech, zručnostech,
koná se ve spolupráci s dalšími
organizacemi, informace M. Šípková

4. 10. /pátek/ 10.00–15.00 hodin
DEN ZVÍŘAT VE VIKÝŘI
Oslava světového dne zvířat. 
Informace A. Francová.

4. 10. /pátek/ 16.00 hodin
TECHNIKA SCRAPBOOK
Pro děti od 7 let 16.00–19.00 hodin, 
pro dospělé 19.00–24.00 hodin, 
tvoření kalendářů a přání z vlastních
fotografií, informace M. Šípková.

19. 10. /sobota/ 9.00–13.00 hodin
KURZ FIMA I.
Na kurzu se seznámíte s mnoha
různými přírodními i profesionálními
texturami. Ukážeme si, jak se tyto
textury dají různým způsobem použít,
výroba šperku. Cena 250 Kč, 
informace A. Tauchmanová.

20. 10. /neděle/ 15.00–17.00 hodin
DISKOTÉKA VE WOKU
Vhodné pro děti již od narození,
tancování na oblíbené písničky, hry,
soutěže, zábava, vstupné 20 Kč/dítě,
informace A. Tauchmanová.

24. 10. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
DÝŇOBRANÍ
Přijďte si vydlabat dýni, vyrobit
lucerničku nebo halloweenskou
dekoraci do domácnosti. Cena 50 Kč 
+ dýně/cena dle velikosti, 
informace A. Tauchmanová.

PRAVIDELNĚ OPAKUJÍCÍ SE AKCE

1. a 15. 10. /úterý/ 9.00–10.30 hodin
HŇÁCÁCI
Výtvarné tvoření pro rodiče s dětmi,
vhodné od 1 roku věku dítěte, 
cena 40 Kč, informace A. Tauchmanová.

2., 9., 16. a 23. 10. /středa/ 
9.00–11.00 hodin
DOVOLENKÁŘI
Dopoledne pro maminky s dětmi, kdy
maminky tvoří, děti si hrají
s pedagogem. V letošním roce se
Dovolenkáři budou setkávat
v Eurocentru v ICM, 
informace A. Tauchmanová.

8. a 22.10. /úterý/ 9.00–10.00 hodin
ČLOVÍČEK 
– cvičení rodičů s dětmi, říkanky,
překážkové dráhy, cena 40 Kč, 
informace A. Tauchmanová.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
29. 10. /úterý/ 8.00-16.00 hodin
SINGLTREK
Výlet s koly do Nového Města
pod Smrkem, cena 400 Kč, 
informace a přihlášky P. Dostál.

29. 10. /úterý/ 8.00–16.00 hodin
PONIKLÁ – RAUTIS, MUZEUM
KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL
Výlet do krkonošské obce Poniklá,
exkurze do firmy Rautis (výroba
vánočních ozdob, kreativní dílna),
návštěva Muzea krkonošských
řemesel, cena 250 Kč, 
informace I. Literová, A. Francová.

30. 10. /středa/ 8.00–15.00 hodin
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
Prázdninový den nabitý kreativitou,
tvořením a výtvarkou. Cena 250 Kč,
informace A. Tauchmanová.

30. 10. /středa/ 8.00–15.00 hodin
BAZÉN LIBEREC
Výlet do Liberce do bazénu. 
Cena 300 Kč, informace P. Dostál.

30. 10. /středa/ 8.00-15.00 hodin
PODZIMNÍ PRÁZDNINOVÝ DEN
PRO ZP
Výlet, výtvarné tvoření a další hrátky,
cena 250 Kč, informace I. Literová,
A. Francová. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

POBYTOVÉ AKCE
18.-20. 10. /pátek–neděle/
PODZIMNÍ PRÁZDNINY S RODINOU
Pobytová akce pro celé rodiny
s nabitým podzimním programem,
informace M. Šípková.

25.–30. 10. /pátek–středa/
PODZIMKY V JANSKÝCH LÁZNÍCH
Pobytový tábor ve středisku DUNCAN.
Na programu je výlet na Černou horu,
Sněžku, hry venku i uvnitř, informace
Tauchmanová.

25.–30. 10. /pátek–středa/
HUDEBNĚ POHYBOVÉ
DOVÁDĚNÍ NA BENECKU
Pobytový tábor na Benecku
v Krkonoších. Informace S. Příhonská.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

1.–25. 10.
STŘÍBRNÉ ŠKOLY
Studenti plzeňské univerzity vystavují
svoje šperky. 
Vernisáž výstavy je v úterý 1. října.

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4
www.msb-jablonec.cz
tel. 483 369 011
úterý–neděle 9.00–17.00 hodin

Stálé expozice
KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století.

Výstava
28. 6.–27. 10.
SKLENĚNÁ KOUZLA – PRECIOSA
300 let broušení skleněných kamenů
na Jablonecku, 65. výročí založení
firmy Preciosa. Unikátní výstava
představí nejen fenomén skleněných
bižuterních kamenů, které se v Čechách
vyrábí od 18. století, ale též širokou
škálu výrobků světoznámé české firmy
Preciosa, která letos slaví 65. výročí
svého založení.

Muzejní programy
26. 10. /sobota/ 10.00–14.00 hodin 
ateliér muzea
BIŽUTERNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
V další části podzimního cyklu se

účastníci naučí ušít dutinku – náramek
pravoúhlým stehem. Rezervace do
21. 10. na e-mailu jaroslava.vanova@
msb-jablonec.cz, tel.: 483 369 021

28. října /pondělí/ 15.00–20.00 hodin
DERNIÉRA VÝSTAVY
SKLENĚNÁ KOUZLA – PRECIOSA
Výjimečná příležitost naposledy si
prohlédnout výstavu a vychutnat si její
světelné efekty za večerního osvětlení.
Otevřeny budou také stálé expozice
muzea, připraven bude doprovodný
program. Vstup zdarma. 

GALERIE BELVEDER
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin
Mlýnská 27
466 02 Jablonec nad Nisou,
tel.: 483 310 947

Stálá expozice
VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE 
– ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ
Historické šperky a doplňky ze sbírky
Waldes. Po předchozí domluvě
možnost komentovaných prohlídek.
Bližší informace a objednávky skupin
Mgr. Kateřina Hrušková, 
tel. 483 310 947, e-mail: 
katerina.hruskova@msb-jablonec.cz

Výstava
4. 10.–1. 11. 
OTCOVÉ MĚSTA JABLONCE X
– EXPORTÉŘI
Desátým pokračováním končí muzejní
cyklus, který mapoval významné místní
historické osobnosti, spolky a zájmová
sdružení. Poslední díl je věnovaný
exportérům, bez jejichž existence by
město vypadalo zcela jinak. Vernisáž
výstavy spojená s komentovanou
prohlídkou se koná ve čtvrtek 3. října
od 17 hodin.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 10. /úterý/ 20.00 hodin 
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
ve hře: Micka Myšáková aneb Román
moderního děvčete.

2. 10. /středa/ 19.30 hodin
KONGO
Tomáš Kubeš o letošní extrémní
expedici do země obestřené
tajemstvím a mnoha protiklady. 

3. 10. /čtvrtek/ 14.00 hodin
BRÁNA
Severočeské předkolo dětských soutěží
Brána a Dětská Porta. Pořádá A. Vítová. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

4. 10. /pátek/ 20.00 hodin
THE BREW (UK)
Jedna z největších rockových pecek
západoevropských klubů a festivalů!

5. 10. /sobota/ 21.00 hodin
PAYANOIA+SEVEN
Kapela bubenice Páji Táboříkové
představí nové album. Hosté: Štěpán
Smetáček a kapela Seven. 

8. 10. /úterý/ 19.30 hodin
AUTOŘI Z JABLONCE
O SOUČASNÉ LITERATUŘE
O současné české poezii a próze budou
diskutovat literární teoretik a básník
Jiří Koten a básník a prozaik Josef
Straka. V průběru večera zazní i jejich
básnické texty. Pořádá JabKo. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

9. 10. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO
KAŽDÉHO
Téma: Makro a detaily. 

11. 10. /pátek/ 20.00 hodin
ZRNÍ
Koncert kladenské kapely. 

12. 10. /sobota/ 20.00 hodin
KRAUSBERRY
Zemité rhythm’n’blues kultovního
žižkovsko-hanspaulského seskupení. 

14. 10. /pondělí/ 19.00 hodin
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ 
Seskok z Mount Everestu, A secret spot, 
Honnold 3.0, River God 2 
Beseda: Petr Čivrný – extremní sjezdy
divokých řek celého světa.

15. 10. /úterý/ 19.00 hodin
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ 
Věřím, že mohu snít, Šalený vychodňar, 
Kongo: Velký projekt Inga, Nine
Knights MTB 2012 
Beseda: Martin Trdla – basejumping 

16. 10. /středa/ 20.00 hodin
BERUŠKY A CROSSBAND
Folk-country-pop-rockový koncert.

18. 10. /pátek/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT UPGRADE 
Poctivý rock, punk a skáčko s DJ Igorkem.

19. 10. /sobota/ 20.00 hodin
Uraggan Anrew & Reggae Orthodox
A CHÁSKA
Koncert severočeských reggae a ska
reggae kapel.

20. 10. /neděle/ 17.00 hodin
CIRKUS PLNÝ POHÁDEK
Pro děti od 3 let zahraje divadlo Krtek.

22. 10. /úterý/ 19.30 hodin
ROUTE 66
Film T. Zindlera „Route 66 – Mainstreet
U.S.A.“ a beseda Z. Juráska o nejslavněj-
ší silnici světa.

23. 10. /středa/ 20.00 hodin
TRIBAZIK (UK) 
Energický, unikátní mix trash metalu,
acid techna a alt. rocku. 

24. 10. /čtvrtek/ 19.30 hodin
OZVĚNY FRESH FILM FESTU 2013
Animované filmy z letošního MF
studentských filmů

25. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
STREET’N’BANANA + LOOK OUT!
+ CURLIES
Koncert rock, pop a punkových kapel.

26. 10. / sobota / 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videoparty Petra Vobořila.

28. 10. / pondělí / 19.00 hodin
SHARON LEWIS (USA) 
& JAN KOŘÍNEK GROOVE 
Koncert vynikající černošské blues
soulové zpěvačky s unikátní
muzikantkou sestavou.

29. 10. /úterý/ 20.00 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU

Dejte o sobě vědět a přijďte si zahrát!
30. 10. /úterý/ 19.00 hodin
ÚVOD DO BUDDHISMU 
Buddhismus Diamantové cesty.

Fascinující The Brew

4. 10. /pátek/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
Kapelu tvoří trojice vynikajících instrumentalistů: Jason Barwick – ky-
tara, zpěv, Tim Smith – basa, zpěv a Kurtis Smith – bicí. V jejich hudbě
může posluchač objevit ozvěnu let minulých (J. Hendrix, Led Zeppelin,
The Who), ovšem podání je naprosto současné a neuvěřitelně razantní. 
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3., 17. a 31. 10. /čtvrtek/ 
17.30 a 19.30 hodin
BUBENICKÉ DÍLNY 
Nový cyklus 10 lekcí pod vedením
Jana Vorlíčka, pro začátečníky
i pokročilé. Zájemci hlaste se na: 
info@rampaklub.cz

■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka 4, Jablonec n. N.
www.lakavarna.com

Do 10. 11.
ZNÁMÁ, NEZNÁMÁ KRAJINA
Vernisáž – Jan Tomášek.

10. 10 /čtvrtek/ 19.00 hodin
VINOBRANÍ V BEAUJOLAIS 2013
Reportáž týmu La Kavárny z letošního
vinobraní v Beaujolais – Burgudy.

23. 10. /pondělí/ 17.00 hodin
LE THÉ O PÁTÉ
Tématické odpoledne o Francii s J. Za-
hradníkovou a J. Šídou. Téma: sýry.

■ d-EppL music
& board club
www.deppl.com

4. 10. /pátek/ 20.00 hodin
AMP
Křest videoklipu, hip hop party.

11. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
FORBIDDEN FRUIT CLAN
MC Henry D -rap/live koncert/Praha,
BEAZET KRITIKZ,AMP, Local support.

18. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
ELECTRONIC VIBES-DANCE PARTY
Breakz, D’n’B, house music.

25. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
ROOK’s SQUAD
Djs Wako, Rook, Akademy (Pardubice),
grime-garage-2step,trap.

26. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
BIRTHDAY PARTY ADA
Dj’s Direct, Inspecta, Valdez, D’n’B,
Ragga Jungle

■Mateřské centrum
Jablíčko
www.mcjablicko.cz 

Pravidelný program
Denně 13.00–15.00 hodin
Doučování dětí 1.–8. tř.
Úterý 9.00–12.00 hodin
Scrapbook
Středa 9.00–12.00 hodin
Hudební dopoledne
Pátek 9.00–12.00 hodin
Výtvarné dopoledne

1. 10. /úterý/ 8.30–13.00 hodin
VÝSTAVA ZDRAVÍ
Program pro ZŠ a MŠ, tento den
pro veřejnost zavřeno.

3. 10. /čtvrtek/ 10.00 hodin
DOMÁCÍ NÁSILÍ
Jak se bránit fyz. i psych. násilí a jak
mu předcházet.

4. 10. /pátek/ 15.00–18 hodin
ŠVESTKOBRANÍ
Soutěž o nejchutnější pokrm
ze švestek, švestkové dílny. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

6. 10. /neděle/ 10.00 hodin
DRAKIÁDA
Soutěž o nejlepší létající draky, sraz
u „prutu“ u přehrady.

7. 10. /pondělí/ 10.00 hodin
BIO POTRAVINY
Beseda.

8. a 22. 10. /úterý/ 10.00 hodin
DĚTSKÁ KADEŘNICE
Stříhání nejmenších.

8. a 22. 10. /úterý/ 10.00 hodin
KOSMETIČKA
Zkrášlí, upraví, poradí.

10. 10. /čtvrtek/ 10.00 hodin
ROZUMNÉ ZADLUŽOVÁNÍ
Jak se nedostat do potíží.

17. 10. /čtvrtek/ 10.00 hodin
ROZPOČET
Jak a proč sestavit domácí rozpočet.

18. 10. /pátek/ 10.00 hodin
ZDRAVÉ ZOUBKY
Beseda pro rodiče i děti, pouze
pro přihlášené, omezený počet.

24. 10. /čtvrtek/ 10.00 hodin
BYDLENÍ
Nájem, pronájem, vztahy.

29. 10. /úterý/ 10.00 hodin
BAZÁREK
zimního dětského i dospěláckého 
oblečení a potřeb.

■ Starokatolický
kostel Povýšení 
sv. Kříže
náměstí Boženy Němcové

6. 10. /neděle/ 17.00 hodin
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
KOMORNÍ HUDBY
Uvedeny budou písně z doby
Shakespeara. Pořádá SPŠH, o. s.

27. 10. /neděle/ 17.00 hodin
SOUZNĚNÍ
Koncert Jary Hudcové.

■ Kostel
Nejsvětějšího srdce
Ježíšova
Horní náměstí

12. 10. /SOBOTA/ 16.00 hodin
7. KONCERT PRO DIAKONII
Učinkují: Ondřej Halama – Pranic Tur-
nov, Tomáš Pospíšil – Chrámová schola.

■ Klub WOKO
Podzimní 21, www.klubwoko.cz

4. 10. /pátek/ 20.00 hodin
CALICOBALL
Urban night – hip hop, rnb, funky,
electro, house, bremz, djs: Sakul,
Buick (Praha-infamous clique).

5. 10. /sobota/ 20.00 hodin
KATAPULT
Výroční koncert k 50 letům Oldy Říhy
na pódiu, 50 letům, co hraje rock.

11. 10. /pátek/ 20.00 hodin
BANG IT!
Electro & Progressive House
Djs: RICHARD REYNOLDS, 
Mike Morphine, Lisik.

12. 10. /sobota/ 20.00 hodin
MIG 21
Šnůra tour. 

18. 10. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
Deadly Viperz live (shadowbox.cz), 
djs: Akira, Anakin, Sakul.

19. 10. /sobota/ 19.00 hodin
MARPO
R!OT TOUR – hip-hop párty, koncert
talentovaného rapera známého také
z kapely Chinaski, afterpárty by dj Sakul

20. 10. /neděle/ 16.00 hodin
DĚTSKÁ DISKOTÉKA
Diskotéka pro děti, spolupořádá DDM
Vikýř.

25. 10. /pátek/ 20.00 hodin
BANG IT!
Electro & progresive house, 2x B2B set,
djs: MATAMAR (Duplex, Praha)-djs
duo se skvělou show, Mike Morphine
& Lisik (Mecca, Praha).

■ Studio Relaxace
Komenského 15
www.sarkavavrova.cz

Nabízí soubor sebekoučovacích
seminářů pro rozvoj osobnosti se
Senza život aneb Tvořím si svůj život.
2. 10. /středa/ 18.00 hodin
TAJEMSTVÍ LÁSKY
A HARMONICKÝCH VZTAHŮ

17. 10. /čtvrtek/ 18.00 hodin
ENERGIE PENĚZ

31. 10. /čtvrtek/ 18.00 hodin
JAK SI ZVÝŠIT SEBEVĚDOMÍ

■ Knihkupectví 
Serius
Mírové náměstí 11, tel. 601 581 591

4. 10. /pátek/ 18.30 hodin
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA
10. díl přednáškového cyklu, který je
věnován knihám a textům architektů,
o architektech a o architektuře. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

25. 10. /pátek/ 18.00 hodin
LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE:
PAVEL LUFINKA
Nadčasová kniha J.A.Komenského
ve světle kvantové fyziky, Bible
a selského rozumu.

■ Český červený
kříž–Jablonec n. N.
1. 10. /úterý/ 8.00–18.00 hodin
ZÁKLADNÍ NORMA
ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ
Kurz akreditovaný MŠMT v systému
DVPP určený nejen pedagogům, ale
i osobám pracujícím s dětmi
a rozšiřující kurz první pomoci pro
veřejnost. Učebna ČČK – 4. patro SDJ

23. 10. /středa/ 16.00 hodin
OCEŇOVÁNÍ DÁRCŮ KRVE
Proběhne tradiční oceňování bronzových
dárců krve v reprezentativních
prostorech kaple jablonecké nemocnice.

24. 10. /čtvrtek/ 15.00 hodin
4 HODINY PRO ŽIVOT
Základní čtyřhodinový kurz první
pomoci pro veřejnost a hlavně pro
uchazeče o řidičský průkaz, učebna
ČČK – 4. patro SDJ.

25.–30. 10. /pátek–středa/ 
Oblastní spolek ČČK Jablonec n. N.
pořádá v OSS Bedřichov
OBLASTNÍ STUDIJNÍ STŘEDISKO
pro děti všech věkových kategorií ze
základních škol. Hravou formou pomo-
cí modelových situací i přednášek se
děti seznámí během týdne se základy
anatomie a fyziologie, první pomoci. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Pro školy od října v nabídce opět:
Program pro MŠ: 
DOKTORŮ SE NEBOJÍME!
Určeno pro nejmenší, aby se hravou
formou seznámili s první pomocí.
Program pro ZŠ:
DOMA, VENKU, VE ŠKOLE,
VE ZDRAVÍ A V POHODĚ!
Připraveno podle věku dětí pro
jednotlivé třídy. Aktivní formou se děti
učí první předlékařské pomoci
a základům vlastní ochrany.
Program pro SŠ:
ZÁKLADY MEZINÁRODNÍHO
HUMANITÁRNÍHO PRÁVA
Je válka skutečně bez pravidel? Jsou
civilisté dostatečně chráněni? Co jsou
to vlastně Ženevské konvence? A další
otázky civilizovaného světa.

■ ČSŽ–Jablonec n. N.
7. 10. /pondělí/ 15.00 hodin
PŘÍJĎTE ZDOKONALIT SVŮJ
VZHLED
Akce se koná ve Spolkovém domě.
Dozvíte se o zásadách správné každo-
denní péče o pleť. Dále jsou pro vás
připraveny kosmetické služby, které
můžete při tomto setkání využít zdarma.

■ Klub Ex
Riegrova 2573/3, www.klubex.cz

24. 10. /čtvrtek/ 18.00 hodin
ANALOGOVĚ KE GRAMOFONOVÉ
DESCE aneb Jak se nahrávalo za časů
Deep Purple. Vernisáž k vydání gramo-
fonové desky kapely ERIDU. Způsoby
nahrávání hudby, audioukázky
z gramofonové desky.

24. 10. /čtvrtek/ 20.00 hodin
ERIDU
(J. Krajník, R. Švehla, M. Hartmann)
ACOUSTIC BLUES PROJECT
(J. Verl, A. Letham). Unplugged. 

■ Studio FIT
16. 10. /středa/ 17.00 hodin
METODA RUŠ
Diskuze, P. Rálišová

19. 10. /sobota/ 9.00 hodin
ČERNÁ A BÍLÁ 
Prožitkový program pro ženy, žena
v nás. Kolik úsilí nás stojí zachovat si
tvář té bílé, hodné holky. Proč se černá
žena v nás tak často ozývá a co nám
tím chce říct? G. Kolátorová

■ Dům
česko-německého
porozumění
www.dumrynovice.org 
středa–sobota 14.00–17.00 hodin

24. 10.–15. 11.
DOMY EXPORTÉRŮ 
– ARCHITEKTURA BLAHOBYTU
Výstava fotografií historika umění
Dietera Kleina.

Šňůra tour – podzim ve znamení MIG 21!

2. 10. /sobota/ 20.00 hodin – Klub WOKO
Skupina MIG 21 vyráží na tradiční podzimní turné, pro letošek s názvem
Šňůra tour. Návštěvníci koncertů se mohou těšit nejen na novinkovou
scénu a nové kostýmy, ale i na řadu písní, které zazní v úplně premiéře.
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Jablonecký in-line maraton 2013
První říjnovou sobotu 5. 10. 2013 se
uskuteční další ročník tradičního
jabloneckého in-line maratonu. 

Open závod, který startuje v 10.00 ho-
din, je určen pro širokou veřejnost
a jeho cílem je nabídnout obyvatelům
Jablonce nad Nisou a okolí další mož-
nosti aktivního trávení volného času. 

„Minulé ročníky se uskutečnily
u vodní nádrže Mšeno, ale vzhledem
k již nevyhovujícímu povrchu dráhy
jsme se rozhodli závod přesunout do
areálu volnočasových aktivit v ulici

F. L. Čelakovského a U Hřiště ve Mše-
ně. Asfaltový okruh nabídne různě
dlouhé trasy od 800 do 19 500 m pro
různé věkové kategorie, od dětských
až po masters,“ říká Martin Bauer ze
společnosti SUNDISK, s. r. o., která
akci spolu s SK Tuleň Jablonec nad
Nisou pořádá. 

Závod je určen pro všechny věkové
kategorie. Propozice a další informa-
ce naleznete na webových stránkách
www.sundisk.cz.

(end)

Městská sportovní hala
www.sportjablonec.cz

Florbal
20. 10. /neděle/ 15.00 hodin
1. FBK JABLONEC – FBC DDM DĚČÍN
II. liga mužů, centrkurt.

Futsall
6. 10. /neděle/ 17.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
Divize mužů, centrkurt.

20. 10. /neděle/ 17.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
Divize mužů, centrkurt.

27. 10. /neděle/ 17.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
Další zápas divize mužů, centrkurt.

Házená
26. 10. /sobota/ 14.30 hodin
ELP JABLONEC – KOBYLISY
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

26. 10. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – LIBČICE
II. liga mužů, centrkurt.

Tanec
12. 10. /sobota/ 8.00 hodin
TANEČNÍ SOUTĚŽ
Pořádá TŠ X DANCE, celá hala. 

Trampolíny
18.–19. 10. /sobota–neděle/ 8.00 hodin
SKOKY NA TRAMPOLÍNĚ
Mezinárodní závod, centrkurt.

Volejbal
5. 10. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE A – TURNOV
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

5. 10. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE B – LOKOMOTIVA 
LIBEREC
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

5. 10. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE – CHABAŘOVICE
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

19. 10. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE – MLADÁ BOLESLAV
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

19. 10. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
JABLONEX – NOVÝ BOR
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

20. 10. /neděle/ 10.00 a 12.00hodin
BIŽUTERIE A – BIŽUTERIE B
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

TJ Sokol Jablonec n. N.
Fügnerova 5
tel. 728 761 563 nebo 604 647 315

Zveme zájemce na pravidelné 
cvičební hodiny:
Pondělí
9.30–10.30 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – seniorky.

9.30–10.30 hodin
STOLNÍ TENIS – senioři.
18.00–19.00 hodin
KONDIČNÍ CVIČENÍ – ženy.

Úterý
9.30–10.30 hodin
RODIČE S DĚTMI – pro děti od 2 let.
9.30–12.00 hodin
STOLNÍ TENIS – senioři.
16.00–17.00 hodin
CVIČENÍ VĚRNÉ GARDY
17.00–18.00 hodin
ABY ZÁDA NEBOLELA – ženy i muži.
18.30–20.00 hodin
FLORBAL – ženy i muži.
20.00–21.30 hodin
KONDIČNÍ CVIČENÍ – muži.

Středa
16.00–17.00 hodin
STREET DANCE děti do 12 let
17.00–18.00 hodin
STREET DANCE děti nad 13 let
17.30–18.30 hodin
FLORBAL DÍVKY /11–14 let/
18.30–19.30 hodin
TANEČNÍ MIX dívky + ženy

Čtvrtek
9.30–10.30 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ seniorky
15.30–16.30 hodin
RODIČE S DĚTMI od 2 let
16.30–17.30 hodin
PŘEDŠKOLÁCI a ŠKOLÁCI 1. tř.
17.00–18.00 hodin
PILATES S ALEXANDROU
17.30–18.30 hodin
KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN
17.30–18.30 hodin
FLORBAL CHLAPCI /8–12 let/

19. 10. /sobota/ 9.30–11.30 hodin
BAZÁREK JABLONECKÝCH 
MAMINEK

Lyžařský a biatlonový areál Břízky
5. 10. /sobota/ 9.30 hodin
MŠENSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH
pořádá SKI KLUB v lyžařském areálu
Břízky. Věkové kategorie od předžáků
po dospělé závodníky. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Sportovní rekreační kluby Břízky
Sportovní 310
www.srk-brizky.cz

Pondělí 10.00–11.00 hodin
CVIČENÍ PRO MALÉ DĚTI
2,5–3,5 roku, Marcela Valášková

Pondělí 16.00–17.00 hodin
ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA
5–8 let, Monika Všetečková

Pondělí 19.00–20.00 hodin
AEROBIC MIX
Helena Kolářová

Úterý 18.00–19.00 hodin
PILATES
Pavel Gilar

Úterý 19.00–20.30 hodin
KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN
Libuše Franckeová

Středa 15.00–16.00 hodin
ZDRAVOTNÍ KONDIČNÍ CVIČENÍ
Helena Kolářová

Středa 18.00–19.00 hodin
SÁLOVÁ KOPANÁ
Břetislav Skrbek

Středa 19.00–20.30 hodin
KONDIČNÍ KULTURISTIKA MUŽŮ
A ŽEN
Jiřina Vargová

Čtvrtek 10.00–11.00 hodin
CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ DĚTI
1,5–2,5 ROKU
Markéta Krahulcová

Čtvrtek 16.00–17.00 hodin
LYŽAŘSKÁ PŘÍPRAVKA
Lenka Michálková

Pátek 16.00–17.00 hodin
PILATES
Pavel Gilar

Jablonecké přehrada
5. 10. /sobota/ 9.00 hodin
Vodní Skauti Jablonec n.N. pořádají na
Jablonecké přehradě 5. ročník závodu
skautského jachtingu. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Sportovní hala
Podhorská 54, Jablonec n. N.

BASKETBAL
5. 10. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – MLADÁ BOLESLAV
Divize žákyň U15.

6. 10. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – NOVÁ PAKA
Divize žákyň U15.

26. 10. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
BIŽUTERIE – STUDÁNKA
PARDUBICE
Oblastní přebor minižákyň.

26. 10. /sobota/ 13.00 hodin
BIŽUTERIE – TRUTNOV
Divize žákyň U14.

26. 10. /sobota/ 15.30 hodin
BIŽUTERIE – ARIMTA PRAHA
Liga kadetek U17.

26. 10. /sobota/ 18.00 hodin
BIŽUTERIE – SPARTA PRAHA B
II. liga žen.

27. 10. /neděle/ 9.00 hodin
BIŽUTERIE – JIČÍN
Divize žákyň U14.

27. 10. /neděle/ 11.30 hodin
BIŽUTERIE – KLADNO
Liga kadetek U17.

27. 10. /neděle/ 14.00 hodin
BIŽUTERIE – ARITMA PRAHA B
II. liga žen.

Chance aréna
20. 10. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FK MLADÁ BOLESLAV
Gambrinus liga, 11. kolo, fotbal.
Změna termínu možná.

Sportovní areál Břízky
7. 10. /pondělí/ 15.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– TÁBORSKO
Juniorská fotbalová liga, 14. kolo.

12. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – BOZKOV
Krajský přebor mužů, 10. kolo.

21. 10. /pondělí/ 15.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– PARDUBICE
Juniorská fotbalová liga, 16. kolo.

26. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – TURNOV B
Krajský přebor mužů, 12. kolo.

AEROBIK ELÁN
Tel. 603 812 214, 
brezinova.dasa@gmail.com

Městská sportovní hala Jablonec n. N. 
Úterý
16.00 hodin
JUNIOR AEROBIK – lektoři Petra
a Pepča
17.00 hodin
FIT CVIČENÍ BEZ OHLEDU NA VĚK
aneb Aby záda nebolela
Nová lekce příjemného, preventivního
cvičení pro dobrou kondici a hezký
pocit z pohybu se zkušenou lektorkou
Ivou Kretschmerovou.
18.00 hodin
POWER JÓGA – lektorka Lenka.
19.00 hodin
PILATES – lektora Lenka.

Středa
19.00 hodin
CALANETIKA – lektorka Lenka.

20.00 hodin
PORTE DE BRAS – lektora Lenka.

Tělocvična ZŠ Šumava Jablonec
Pondělí 18.00 hodin
BODYBUILDING
Středně rychlé posilování celého těla.
Lektorka Dáša.

Úterý 19.00 hodin
ZUMBA – lektor Dan.

Středa 19.00 hodin
P CLASS
Formování břicha, hýždí, nohou.
Lektorka Dáša.

Čtvrtek 18.00 hodin
ZUMBA – lektor Dan.

Nabídka sportovních pořadů

Foto 2 x Aleš Majer
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Vaše firma patří k nejstarším, jaké byly začátky? 
S rekuperací jsem začal v roce 1973, kdy jsme vyvíje-
li rekuperační výměníky z plastických hmot. V té do-
bě v Evropě takový neexistoval. Mé podnikání byl při-
rozený vývoj mé profese. V roce 1990 jsme začínali
takřka na koleni, s odhodláním a elánem, s montáží
ve sklepě rodinného domku. Poté jsme přešli do pro-
najaté malé dílny a v roce 1996 jsme zrekonstruovali
v ulici Masná objekt, který jsme odkoupili po bývalé
Bižuterii. Budova byla tehdy v havarijním stavu. Po
čtyřech letech byly i tyto prostory pro výrobu nedo-
statečné. Poohlíželi jsme se po další budově a koupili
jsme objekt V Aleji. Ruinu, která zde tehdy stála a by-
la ostudou města, jsme zrekonstruovali a výrobu sem
převedli. Zde jsme se drželi dvanáct let, ale opět na-
staly stejné problémy s nedostatkem prostoru pro vý-
robu i venkovních ploch pro zásobování. 

Rozhodli jste se tedy postavit budovu tzv. na zele-
né louce?
Nejprve jsme hledali vhodný objekt, který bychom vy-
užili, ale v Jablonci takový není, a tak jsme se po dlou-
hých úvahách rozhodli postavit novou budovu, a to
v ulici Čs. armády naproti bývalému LIAZu. Naštěstí
jsme našli pochopení u místních obyvatel.

Co vaše firma vlastně vyrábí?
Zabýváme se vývojem, výrobou a prodejem vzducho-
technických zařízení s rekuperací tepla. To je nosný
obor. K tomu přistupuje i zařízení pro větrání velko-
kuchyní – tzv. digestoře, dále větrací kuchyňské stro-
py, vývoj a výroba tepelných čerpadel, zabýváme se
i vývojem regulačních systémů. V poslední době se
podílíme i na výstavbě energeticky pasivních a pluso-
vých rodinných domů. Jedná se o domky, které jsou
plné naší technologie a realizují se podle našeho kon-
strukčního systému ATREA. Nestavíme je my, ale
zhruba dvanáct firem, které s námi úzce spolupracu-
jí. V ČR patříme mezi špičky pasivních domů, ale
i těch plusových, což jsou domy, vyrábějící více ener-
gie, než samy spotřebují. Na domky jsem velmi hrdý,
zejména na urbanistický komplex, který jsme již v ro-
ce 2006 vybudovali v Koberovech a dodnes nemá kon-
kurenci. Domy zůstanou, jednotky, které vyrábíme, se
časem vymění. 

Hlavním programem jsou, ale rekuperační jednot-
ky, o co ve stručnosti jde?

Bylo mi líto, že teplo, které odchází z domu, se nevy-
užívá. Proto jsme vymysleli rekuperační jednotky,
v nichž odcházející teplo ohřívá vzduch, jenž do do-
mu přichází. V úvodu našeho podnikání jsme dělali
tzv. Radonové programy, kdy jsme odvětrávali budovy
a začali využívat „odpadního tepla“. Tím se nám daři-
lo snižovat energetickou náročnost domů. Zařízení
byla nejprve určena pro větrání a rekuperaci průmy-
slových budov, časem se rozvinula na obytné stavby.
Převážnou část exportujeme do Evropské unie. Jsme
na evropské špici, co se týče vysoké účinnosti rekupe-
račních výměníků, elektronicky řízených ventilátorů
a úrovně řízení. Na mezinárodním trhu se v popředí
držíme 15–16 let, a to o něčem svědčí, protože toto
prostředí je velmi náročné. I proto musíme ročně na
trh přinést 6 až 7 zcela nových vývojových věcí. Máme
své obchodní zástupce a celou řadu zahraničních od-
běratelů. V minulosti jsme jednotky i montovali, ale
od toho jsme postupně upustili. Jsme ryze výrobní firma.

Nemáte zahraniční kapitál, přesto patříte k předním
zaměstnavatelům ve městě. Kolik zaměstnáváte lidí?
V současné době máme 150 zaměstnanců. Je to kádr
nesmírně kvalitních lidí. Zaměstnáváme Jabloneča-
ny, vnímáme, že mají rodiny i to, že za jejich „osud“
neseme zodpovědnost. Někteří lidé říkají, že jsme pří-
liš sociální firma. Ale práce našich lidí si vážíme.
Ačkoli je snadné „zabalit“ firmu a převést výrobní
program jinam, touto cestou jsme jít nechtěli.
Chceme nadále využívat služeb vysoce kvalifikova-
ných lidí. Jsme jablonecká firma s více jak dvacetile-
tou tradicí a v Jablonci chceme zůstat. I proto buduje-
me novou výrobní halu.

Nabídnou nové prostory i nová pracovní místa?
Postupně, jak roste výroba a optimalizují se výrobní
toky, dokážeme zlevnit výrobky, a tím zvýšit jejich
konkurenceschopnost. Tím pádem se předpokládá
další nárůst kvalifikované pracovní síly.

Zmínil jste kvalifikované síly, je dnes problém ta-
kové sehnat?
Ano, máme dvacet inženýrů v managementu firmy,
kteří se zabývají jejím chodem, ale i vývojem. Další
tvoří lidé různých profesí např. obsluha CNC strojů,
elektrikáři, svářeči, montážníci a další. Ti všichni jsou
vysoce kvalifikovaní. U nás nelze bezmyšlenkovitě
vykonávat svoji práci, ale je třeba u ní myslet a vnést
do ní ducha, být všichni vlastně spolutvůrci nových
výrobků a systémů. 

V zasedací síni máte řadu ocenění, je nějaké, kte-
rého si nejvíce vážíte?
Z těch novějších jsem pyšný na úspěch studentů
z ČVUT, s nimiž spolupracujeme na vývojových pro-
jektech. Na základě této spolupráce jsme se podíleli
na tzv. Slunečním domě Air House, který navrhli a vy-
robili tamní studenti. V současné době bude dům po-
staven v Los Angeles v Kalifornii, na prestižní mezi-
národní soutěži Solar Decathlon.

Máte nějaké životní krédo?
Snažím se chovat slušně a vyžaduji totéž od všech
v naší firmě. Slušnost je nutná a v dnešní době jí je
čím dál méně. Přál bych si, aby v celé naší společnos-
ti ubylo sprostoty, vulgarit a zbabělosti. 

Jiří Endler

Petr Morávek
■ Osobnost Jablonecka

Chovám se slušně a totéž vyžaduji v naší firmě
Majitel jablonecké firmy ATREA, s. r. o., Petr Morávek je absolventem průmyslové školy stavební
a Stavební fakulty ČVUT v Praze. Firma ATREA vznikla v roce 1990 jako soukromá firma
Ing. Petra Morávka, CSc., později se transformovala na společnost s ručením omezeným.
Petr Morávek má dlouholeté zkušenosti v mikroklimatu budov a hlavně rekuperace odpadního
tepla. V této oblasti je tvůrcem mnoha autorských osvědčení, patentů a průmyslových vzorů.

■ Krátce

Pietní akt u pomníku
v Tyršových sadech
Slavnostní připomenutí 95. výročí
vzniku samostatného českoslo-
venského státu se uskuteční v pá-
tek 25. října 2013 od 10 hodin
u Památníku obětí 1. světové vál-
ky, v Tyršových sadech za přítom-
nosti představitelů města a dal-
ších hostů.

Celostátní kampaň
sociálních služeb
Jablonec nad Nisou se připojuje
k celostátní kampani, která široké
veřejnosti přibližuje sociální služ-
by. Letošní 5. ročník s mottem:
Stabilita, jistota a bezpečí se koná 
od 7. do 13. října. Město připravilo
doprovodnou výstavu v budově
radnice představující sociální
služby nabízené klientům v Jab-
lonci. 

Výstava bude zahájena 1. října
a potrvá celý měsíc. Jednotliví po-
skytovatelé sociálních služeb chy-
stají 8. a 9. října Dny otevřených
dveří, kdy si mohou zájemci kon-
krétní služby a jejich zázemí pro-
hlédnout. Termíny dní otevřených
dveří najdete na webových strán-
kách www.mestojablonec.cz a též
na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz.

Pragováci vyhráli premiérový
turnaj
Jablonečtí házenkáři ve spoluprá-
ci se statutárním městem Jablon-
ce nad Nisou uspořádali turnaj za
účasti družebního města Neugab-
lonz a sousedního Liberce. Pre-
miérové klání, které se konalo
v rámci Projektu Jablonec n. N.
2013, vyhráli domácí muži ELP
Jablonec pod vedením trenéra
Františka Dědečka.

Nábor volejbalistů
Jablonecký volejbalový oddíl TJ
Bižuterie chce navázat na svou
úspěšnou sportovní tradici a prů-
běžně pořádá nábor nových hráčů
a hráček. Tentokrát láká dívky
a chlapce – žáky 2. až 5. tříd.
„Chceme hravou formou sezná-
mit děti se základy volejbalu
a rozvíjet u nich základní pohybo-
vé schopnosti s míčem,“ říká tre-
nér Jaroslav Novák. Nábor se pod
názvem Minivolejbal v barvách
koná každý čtvrtek od 16.30 do
17.30 hodin v Městské sportovní
hale v Jablonci. Informace na tel.
777 052 008.

AC Jablonec láká atlety
Nábor dětí do atletické přípravky
klubu AC Jablonec se koná celo-
ročně, každý den od 16.00 hodin
na stadionu Střelnice. Děti trénují
v samostatných skupinách, popří-
padě společně. Trénink s dětmi se
zaměřuje na všestrannou vícebo-
jařskou přípravu s možností urče-
ní další specializace. Informace
podá trenér Miroslav Rucký 603
809 564.
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V letošním roce, stejně jako v loňském, zajiš-
ťovaly prázdninový provoz mateřských škol
po jednom týdnu střídavě jednotlivé školky.
Během sedmi týdnů se vystřídalo devět ma-
teřských škol, od 8. do 12. července byly
v provozu tři malé MŠ. 

„Rodiče své děti předběžně nahlašovali na
prázdniny na konci března, během května vše
závazně potvrdili platbou. Maximálně mohli
rodiče přihlašovat své děti na čtyři týdny,“ vy-
světluje vedoucí oddělení školství, kultury
a sportu Zdeňka Květová: „Na jednotlivé týdny
jsme vybírali školy podle kapacity a počtu
předběžně přihlášených dětí. Tato fáze přípravy
patří k nejsložitějším. Počet nezávazně přihlá-
šených dětí je vždy o dost vyšší, než pak je ve
skutečnosti. A ani ten se nakonec neshoduje
s počtem zaplacených míst,“ říká Květová. 

Platba za prázdninovou službu MŠ se pohy-
bovala mezi 52–58 Kč za den včetně stravného.

„Je zřejmé, že tolik potřebná kvalitní a profesi-
onální služba je poměrně levná, a tak i dostup-
ná všem rodičům,“ konstatuje Zdeňka Květová
a dodává, že pracovnice oddělení školství v létě
postupně navštívily všechny prázdninové MŠ
a přinesly si řadu pozitivních poznatků a téměř
žádná negativa. Například spolupráce s rodiči,
z nichž většina si prázdninové práce váží, je
velmi dobrá. Dalším milým překvapením byly

děti, které vesměs velmi dobře reagovaly na no-
vé prostředí a byly nezvykle hodné. „Jsme rádi,
že prázdninový provoz využívali hlavně rodiče,
kteří opravdu během léta chodili do zaměstná-
ní. Místa tak zbytečně ve velké míře nevyužíva-
li rodiče, kteří nepracovali a své dítě si mohli
zajistit sami,“ chválí rodiče Zuzana Brodská,
mající na magistrátu na starosti MŠ.

„Sami bychom nedokázali prázdninový pro-
voz MŠ připravit v takovém rozsahu a profesio-
nalitě. Nebývalá ochota ředitelek a ostatních
zaměstnanců MŠ nám umožnila znovu na-
bídnout rodičům celoprázdninovou, kvalitní
a hlavně finančně dostupnou službu, kterou by
nám možná mohlo mnoho měst závidět. Mám
radost, že mohu za spokojené děti, rodiče i ma-
gistrát města vyslovit všem pracovníkům MŠ
velké poděkování,“ uzavírá náměstkyně primá-
tora Soňa Paukrtová s tím, že na příští rok se
chystá podobná služba také pro budoucí prv-
ňáčky. (zk)

Prázdninový provoz v mateřských školách 
přinesl spokojenost rodičům i dětem

Od září navštěvuje mateřské školy 1 623 dětí.
K zápisu se jich dostavilo 668, 188 z nich ne-
byly tři roky. Některé děti nebyly dokonce
ještě ani dvouleté. Děti mladší tří let přijímá
např. školka v areálu nemocnice, kam k zá-
pisu přišlo 69 dětí a přijatých bylo 23. Co však
s těmi mladšími, když matka musí do práce?

Určitým řešením jsou soukromé miniškolky
s malými kolektivy, kam je možné přihlásit dí-
tě kdykoli během roku. V Jablonci jsou čtyři,
nabízejí hlídání na několik hodin týdně, dopo-
ledne či odpoledne i celodenní docházku včet-
ně stravování. 

Od srpna přijímají Tadeáškovy jesličky
v Jabloneckých Pasekách děti od dvou měsíců
do tří let. Tři zdravotní sestry s praxí v dětské
nemocnici jsou připravené i na ty chronicky
nemocné, včetně autistů či epileptiků. Ma-
minky mohou využít tzv. kočárkové hlídání na
krátkou dobu. Jesličky nabízejí svoz a rozvoz
dětí, návštěvy dentální hygienistky a fyziotera-
peuta. Otevřeno je denně od 6.30 do 15.30 ho-
din (www.tadeaskovyjeslicky.cz). 

Jedenapůlroční zkušenost má Oříškova mini-
školka v Jiráskově ulici. Od července je otevře-
ná denně od 7 do 16, případně 16.30 hodin,

včetně prázdnin. Přijímá děti od jednoho do pě-
ti let. Pedagogický kolektiv se zdravotní sestrou
nabízí navíc výuku angličtiny a hudby trochu
jinak (www.studioorisek.cz).

Další variantou je Dětské centrum Neználek
v Dalešické ulici v Kokoníně, jež může pečovat
najednou o 12 dětí od dvou do pěti let, ale
i o mladší. O děti se starají tři hodné a kvalifiko-
vané tety, otevřeno je každý všední den kromě
svátků od 7.30 do 16 hodin, po domluvě i déle.
Neználek nabízí svoz a rozvoz dětí a hravé se-
znamování s němčinou (www.dcneznalek.cz).

Miniškolka Motýlek je pro maximálně šest
dětí od 2 let. Otevřená byla letos v březnu a na-
jdete ji v rodinném domě se zahradou v ulici
Vrkoslavická. Nabízí celodenní i občasnou péči
denně od 7 do 17 hodin a její koncept vychází
z pedagogického programu Respektovat a být
respektován (www.miniskolka-motylek.cz).

„Město zřizuje mateřské školy, které jsou
vzdělávacími institucemi a předpisy stanovují,
že jsou určené pro děti tříleté a starší. Proto
v nich nepracuje zdravotnický personál, ale
učitelky. Obecně se předpokládá, že maminky
zůstanou doma do chvíle, než dítě nastoupí do
školky, ale někdy to prostě nejde. A tak každou
podobnou soukromou iniciativu vítám,“ říká
náměstkyně primátora Soňa Paukrtová. 

Město nejen službu vítá, ale snaží se i v rám-
ci možností pomoci. V sousedství Tadeáško-
vých jesliček je staré dětské hřiště v majetku
města. „Je dobře situované a chráněné. Město
spravuje desítky hřišť v různém technickém
stavu a jsme rádi, když občané upozorní na ta,
jejichž opravu by uvítali. Podle ohlasů pak sta-
novujeme priority úprav. Budeme se snažit i toto
hřiště vybavit nějakými jednoduchými herními
prvky a pískovištěm,“ konstatuje náměstek pri-
mátora Petr Vobořil. (jn)

Když je třeba pohlídat dítě

Krásné slunečné a především teplé léto vy-
užívali mnozí Jablonečané k návštěvě jablo-
necké přehrady, ale i louky u plaveckého
bazénu v Jablonci nad Nisou. Zde pro ně
provozovatel bazénu – společnost Sport Jab-
lonec nad Nisou, ve spolupráci s městem –
Obcí přátelskou rodině, připravil novinku. 

„Nově se v nabídce vstupu na sluneční louku
objevilo rodinné vstupné, které přineslo víta-
nou slevu na celodenní vstupné pro rodiče
s dětmi, pro něž je tento venkovní areál ideál-
ním místem pro letní venkovní vyžití,“ říká Jan
Lála, vedoucí provozu plaveckého bazénu.
Podle platného ceníku platil rodič s dítětem
menším než 120 cm jako vstupné na letní lou-

ku 50 korun. „Se společností Sport Jablonec
jsme se dohodli, že v rámci prorodinné politiky

poskytneme prázdninovou slevu 20 korun, tak-
že rodič nebo prarodič s děckem zaplatil za ce-
lodenní pobyt na louce u bazénu 30 korun,“
sdělila náměstkyně primátora Soňa Paukrtová.
Sleva byla udělována na jedno dítě s jedním do-
spělým, to znamená čtyřčlenná rodina zaplatila
za celodenní pobyt 60 korun.

Kromě spokojených zákazníků přinesla tato
spolupráce své ovoce rovněž v podobě meziroč-
ního nárůstu návštěvnosti o více jak pět set spo-
kojených zákazníků za dva letní měsíce. „Velmi
se těšíme na možnou spolupráci i v létě 2014
a samozřejmě i na dalších případných projek-
tech pro jablonecké rodiny a jejich ratolesti,“
konstatoval spokojený Lála. 

(end)

Sluneční louka lákala v létě rodiče s dětmi

Foto Michal Jakoubě

Foto Radka Baloghová

Foto Radka Baloghová
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Městem tance už pojedenácté
Jablonec nad Nisou bude hostitelem celo-
státní přehlídky scénického tance mládeže
a dospělých Tanec, tanec… už pojedenácté
v řadě. Ta letošní se odehraje ve dnech 25.–27.
října v Městském divadle, v kostele sv. Anny
a v Eurocentru. Záštitu nad přehlídkou pře-
vzala náměstkyně primátora Soňa Paukr-
tová, která letos poprvé také předá Cenu
města tance. 

„Tanec, tanec… 2013 – to je především předsta-
vení Couch Corner premiérované v Kanadě,
návštěva velvyslance současného belgického
tance z Dance Impact Festival a 12 současných
českých choreografií,“ charakterizuje letošní
ročník Jiří Lössl z NIPOS-ARTAMA Praha, kte-
rý je společně s Tanečním a pohybovým studi-
em Magdaléna, o. s., Rychnov pořadatelem pře-
hlídky.

Slavnostní zahájení 27. celostátní přehlídky
scénického tance mládeže a dospělých je plá-
nované na pátek 27. října v 18 hodin: „Letos
jsme první přehlídkový večer umístili netradič-
ně do Palace Made in Jablonec, kde bude k vi-
dění šest choreografií toho nejlepšího z kraj-
ských přehlídek,“ přibližuje program Lössl.
Domácí a pořádající TPS Magdaléna otevře so-
botní program od 18 hodin v kostele sv. Anny

a večer pak bude pokračovat od 19 hodin v di-
vadle. „Představí se dalších šest českých taneč-
ních děl včetně jabloneckého tanečního usku-
pení Parau Parau a host z Belgie. Choreografie
Nataschi Pire z tanečního studia Impuls Geel je
vyslancem současného belgického tance jako
vítěze Dance Impact Festival v Bornem, pořá-
daného vlámskou organizací pro současný
amatérský tanec všech žánrů Danspunt,“ říká
Ludmila Rellichová z TPS Magdaléna.

Přehlídku zakončí v neděli opět v Palace Ma-
de in Jablonec ve 13 hodin mezinárodní projekt
Milana Kozánka (SR) Couch Corner v Jablonci.
„Premiéru měl v Kanadě, reprízy v Polsku a na
Slovensku. Nyní má jedinečnou příležitost jej
zhlédnout i český tancechtivý divák. Couch
Corner v interpretaci slovenských a českých ta-
nečníků dny tance v Jablonci slavnostně ukon-
čí,“ zve do prostor reprezentační prodejny
Svazu výrobců skla a bižuterie Jiří Lössl.

A právě zde předá Soňa Paukrtová poprvé
Cenu města tance. „Hned od počátku se mi líbi-
lo, že Jablonec, léta vnímaný jako město sportu
nebo město bižuterie, získá další přívlastek, a to
město tance. A tak jsme se rozhodli, že toto ozna-
čení ještě podpoříme Cenou města tance, kterou
předám choreografovi, jehož doporučí odborná
přehlídková porota,“ vysvětlila Paukrtová.

Nejde o klasickou věcnou cenu, i když se ta-
ké zvažoval nějaký výrobek z typicky místních
surovin související se sklem či bižuterií. Vybraný
choreograf a jeho soubor získají třídenní rezi-
denční pobyt před příštím ročníkem Tanec, ta-
nec… 2014: „Využijí jej k nastudování choreo-
grafie, která bude souviset s městem a premiéru
bude mít na 28. ročníku přehlídky v roce 2014,“
vysvětluje podstatu náměstkyně primátora.

(jn)

Burza Amos 2013 v Eurocentru
Každoroční burza škol, vzdělávání, pracov-
ních příležitostí a volnočasových aktivit se
uskuteční v pátek 4. října mezi 9. a 18. hodi-
nou v jabloneckém Eurocentru. Jedná se
o nabídku škol a vzdělávacích zařízení.
V rámci akce je zajištěno poradenství Úřadu
práce v Jablonci nad Nisou a poradenství
v oblasti trhu práce i pro osoby se zdravot-
ním znevýhodněním - Rytmus Liberec.

Pátek 4. 10. 2013
9.00 Zahájení 

VELKÝ SÁL
9.00 ČČK – 150 let – průřez činností
9.30 Módní přehlídka – SPŠ textilní Liberec
10.00 Pásmo přednášek – Student Agency, TI

Automotive, Evropská dobrovolná služba 
11.00 Módní přehlídka – SŠ gastronomie

a služeb Liberec
11.30 Taneční vystoupení – Image – taneční

studio Jablonec nad Nisou
12.00 Módní přehlídka – SŠ uměleckořemesl-

ná a oděvní Liberec
12.30 Ukázka barmanských dovedností – SŠ

řemesel a služeb Jablonec n. N. a Střední
hotelová škola Turnov

13.00 Módní přehlídka – SPŠ textilní Liberec
13.30 Taneční vystoupení – X Dance Jablonec

nad Nisou
14.00 Módní přehlídka – SŠ uměleckořemesl-

ná Liberec
14.30 Taneční vystoupení – Tasmina Jablonec

nad Nisou
15.00 ČČK – 150 let – průřez činností
15.30 Hudební vystoupení kroužků Vikýř
16.00 Hudební vystoupení kroužků Vikýř
16.30 Speciální host – Jaro Smejkal – finalista

SuperStar 2013
17.30 Taneční vystoupení – X Tream Jablonec

nad Nisou

KINO JUNIOR
9.00 Promítání pro MŠ: Tři loupežníci

(65 min. pásmo krátkých filmů)
10.30 Promítání pro ZŠ: Neuvěřitelná dobro-

družství Tada Stonese (90min. dobro-
družný animovaný film). Počet míst v ki-
ně Junior je omezen (cca 170 míst), pro-
síme o rezervaci předem.

VÝSTAVNÍ PAVILON S3
Výstavu s přednáškou „Přemysl Otakar II. oči-
ma dnešního člověka“ – volnou rekonstrukci
válečné zbroje a královského majestátu před-
staví Vladimír Kozák z Jablonce nad Nisou.
Výstava je po celý den, přednášky v 9.00 a 10.00
hodin.

VÝSTAVNÍ PAVILON S4
Sportovní program pro mládež – Sundisk Jab-
lonec nad Nisou

BUDOVA COS 
(Horní foyer za recepcí) 
Den otevřených dveří nově vzniklého Infor-
mačního centra pro mládež. 

Změna programu vyhrazena 

Foto Iva Mošnová

Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku Gab-
lonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před sto lety.

7. října 1913, číslo 235, strana 5
Požár ve sklárně Leopolda Riedla v Rýnovicích
vypukl v sobotu večer v 18.30 a rozšířil se tak
rychle, že se nepodařilo uchránit ani vedlejší
dům. Požární sbory z celého okolí zachránily
aspoň nedaleký dělnický činžák, kde se také
vyrábějí pánve. 300 m dlouhá budova sklárny
shořela kompletně. V přízemí se nacházely
sklady a kanceláře, v patře rozsáhlý byt pana

Riedela. Drahý nábytek i sbírky se staly kořistí
plamenů. Pan Riedel meškal tou dobou v Jab-
lonci. Příčinou požáru byla patrně jiskra. Škoda
se předběžně odhaduje na 600 000 korun. 

12. října 1913, číslo 239, strana 18
Švýcarsko. V těchto dnech měl klášter sv. Ber-
narda v Alpách zvláštní hosty. Zvečera se za
hustého sněžení blížilo k průsmyku velké hej-
no vlaštovek. Mniši jim otevřeli okna a brzy by-
ly sály, chodby i cely zaplněny vyčerpanými
ptáky, kteří tu v příjemném teple přečkali noc.
Za úsvitu pokračovali dál na jih.

15. října 1913, číslo 242, strana 4
Výlov Velkého rybníka (nyní Máchovo jezero)
se bude konat od 20. do 26. října. 350hektarový
rybník dodal při posledním výlovu 400 q kaprů,
100 q štik a mnoho dalších ryb.

16. října 1913, číslo 243, strana 5
K výročí „Bitvy národů“ míří do Lipska 35 835
běžců z Německa, Rakouska a Belgie. Štafety se
konají i v Severní a Jižní Americe. Němci v Bra-
zílii běží 400 km ze Santa Maria da Bocca de
Monte do Porta Alegre. 

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Foto Ivo Mičkal
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Co nabízí Centrum 
sociálních služeb 
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové akti-
vity, celodenní klub a prostory pro
setkávání seniorů.

V měsíci říjnu připravilo CSS pest-
rou nabídku aktivit. Senioři jsou,
a vždy budou, součástí našeho ži-
vota, naučili jsme se chápat jejich
potřeby, a proto nabízíme příleži-
tosti k jejich seberealizaci, naplně-
ní života a kvalitní využití volného
času. Pohyb je ideální prostředek,
protože působí pozitivně na zdra-
ví, na socializaci seniorů do spo-
lečnosti a také na jejich psychiku.
Přiměřené aktivy pomáhají upra-
vit životní styl, udržet si kondici,
ale i zlepšit a posílit krátkodobou
paměť, mají vliv na spánek a na
celkovou spokojenost, pomáhají
navazovat nebo udržet přátelství.

Pokračovat budou jazykové kurzy,
kurzy počítačové gramotnosti i tré-
nování paměti, nově CSS nabízí
seniorům besedy na téma preven-
ce kriminality Bezpečné stáří, kte-
ré připravilo oddělení krizového
řízení Magistrátu města Jablonec
n. N. ve spolupráci s městskou po-
licií. Na pátek 4. října je připraven
ve Spolkovém domě CSS kulturně
zábavný program Švestkové posví-
cení a o týden později, ve čtvrtek
10. října, se senioři rozloučí s Jab-
loneckým škrpálem. 

V říjnu bude také zahájen cyklus
kurzů Pečuj doma, který volně na-
vazuje na vzdělávací projekt Aka-
demie seniorů, a kurzy v rámci
projektu Bankovní komunikace
pro seniory podpořeného Nadač-
ním fondem vzdělávání ČSOB. 

Už tradičně si v měsíci říjnu při-
pomenou senioři výroční vzniku
samostatného Československa slav-
nostním koncertem a položením
kytice k bustě T. G. Masaryka. Stále
je možnost trénovat kuželky. Pokud
počasí dovolí, hraje se i pétanque,
minigolf, pokračovat bude i výcvik
s turistickými holemi nordic wal-
king a nově mohou senioři využít
i cvičení v bazénu pod vedením
odborné cvičitelky, kterou pro ně
zajistilo CSS. Pro milovníky hudby
a tance pořádá CSS oblíbená hu-
dební odpoledne s Jizerským tri-
em a Valdštejnkou ve Frýdlantu.

Podrobnější informace o připra-
vovaných akcích získáte u Markéty
Jeníčkové, specialistky pro volno-
časové aktivity, tel. 774 722 942,
e-mail: marketa.jenickova@cen-
trumjablonec.cz

Z prázdninových 
činností klubů 
a svazů
Léto v Jabloneckých Pasekách
Krásné letní počasí letos vybízelo
k výletům do blízkého i vzdáleněj-
šího okolí, a tak nebyl týden, aby
klienti Domova důchodců Jablo-
necké Paseky, p. o., nevycestovali
někam za poznáním. Zavítali do
Miletína, rodiště K. J. Erbena,
a v bývalé osadě Byšička, kam
umístil Erben děj balady Svatební
košile, si zmíněné literární dílo za-
recitovali. Navštívili i lázně Poděb-
rady, kde kromě prohlídky lázní
byla zlatým hřebem výletu pro-
jížďka parníkem po Labi. 

Nezklamal ani Český ráj a kratší
výlety na Ještěd, Novou louku a Ji-
zerku. Nejstarší účastnici výletů je
přes 93 let a její vitalita a elán jsou
důkazem, že i v pozdním senior-
ském věku je příjemné udělat si
radost, prožít něco hezkého, ochut-
nat místní speciality a radovat se
z maličkostí společně s ostatními
vrstevníky. A na překážku není ani
invalidní vozík, protože vždy je na-
blízku někdo připravený pomoci.
Nejčastěji jsou to naši dobrovolní-
ci. A právě díky jejich obětavosti
můžeme pro klienty zajistit podob-
né akce. Každý, kdo by chtěl po-
máhat na správném místě, bude
v Jabloneckých Pasekách vítán.

Bc. Šárka Petříčková
vedoucí úseku sociální práce

■ Z bloku seniorů
Aktivity seniorů pokračují, v září
se senioři v jednotlivých klubech
seznámili s historií a zpracováním
kávy, ochutnali pravé italské esp-
reso a senioři z KJS se rozloučili
s létem. 

I když počasí jim tentokrát ne-
přálo, vůně grilovaných klobás,
písničky s kytarou a harmonikou
a dobrá nálada na setkání nechy-
běly. Kdo měl chuť rozhýbat tělo
navzdory věku, přišel si zahrát
minigolf a protáhnout tělo ve ven-
kovní posilovně.

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů
1. 10. /úterý/ 13.30 hodin
Beseda s autorkou nové publikace
o historii Městské knihovny
v Jablonci n. N.

2. 10. /středa/ 
Výlet – Praha – Židovské město,
Karolinum
Informace a přihlášky
u B. Svobodové – 774 722 945

8., 15., 22., 29. 10. /úterý/ 
10.00 hodin
Cvičení s Hankou – zdravotní
a relaxační cvičení na židlích

15. 10. /úterý/ 10.00 hodin
Seznamování s automatickou
kresbou – pro pokročilé
Přihlášky u B. Svobodové 
– 774 722 945

22. 10. /úterý/ 13.30 hodin
Beseda na téma prevence krimi-
nality Bezpečné stáří
Informace a přihlášky 
u B. Svobodové – 774 722 945

Dia-club senior
11. 10. /pátek/ 13.00 hodin
Setkání členů Dia-clubu senior

1., 8., 15., 22. 10. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

Svaz důchodců ČR
2. 10. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku

9. 10. /středa/ 7.00 hodin
Výlet do Jelení Gory
Cena zájezdu 150 Kč, odjezd
z Horního nám. v Jablonci n. N.

16. 10. /středa/ 14.00 hodin
Posezení s hudbou

23. 10. /středa/ 14.00 hodin
Přednáška

30. 10. /středa/ 14.00 hodin
Posezení u kávy

■ Aktivní věk

Ohlédnutí 
Společně jsme to dokázali aneb
Díky za Jablonecký škrpál!
V pátek 27. září se konal poslední
výlet Jabloneckého škrpálu a nám
účastníkům se ani nechce věřit,
jak rychle utekl čas mezi prvním
a posledním výletem. 

Když jsme se 2. května vydali na
první výlet na Pelíkovický hřeben,
nikoho z nás nenapadlo, že Jablo-
neckým škrpálem projde zhruba
osmdesát seniorů ve věku od 59 do
90 let, a z toho přibližně polovina
ujde stanovený počet 100 km. 

Za tuto akci patří dík pracovníkům
CSS i seniorům – dobrovolníkům,
kteří jednotlivé trasy připravili,
předem si je prošli, zorganizovali
a leckdy zajistili i překvapení, na
kterém se podílely i osobnosti z lo-
kalit, jimiž trasy výletů vedly. Při
ohlédnutí můžeme s uspokojením
konstatovat, že záměr a hlavní myš-

lenky škrpálu byly beze zbytku na-
plněny – účastníci posílili svoji
kondici, poznali nová zajímavá
místa v našem kraji a dokázali, že
společně se dá zvládnout i zdán-
livě nemožné a překonat i pomysl-
né hranice svých možností. 

Opětovný dík pracovníkům CSS,
ČČK, primátorovi města Petru

Beitlovi, tajemníkovi města Marku
Řeháčkovi a všem seniorům, kteří
se na Škrpálu podíleli ať už jako
organizátoři nebo „jen“ jako účast-
níci. Loučíme se s Jabloneckým
škrpálem 2013 plni dojmů, nových
poznatků a zážitků s přáním, aby
se vydařil i Jablonecký škrpál
2014! (bs)

„My můžeme všechno, něco jen s vaší pomocí.“

Senior plus
Jablonecký škrpál – Foto CSS

Foto CSS

Foto Domov důchodců Jablonecké Paseky

Rozloučení s létem – Foto KJS
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Radniční kino bylo a je na špici zařízení své-
ho druhu. Možná i díky faktu, že vždycky
mělo štěstí na šéfy – počínaje tím prvním,
Gustavem Fingerem, který dohlédl na jeho
technické vybavení, a konče dvěma posled-
ními - Otto Vejnarem a Naďou Hetešovou. 

Postupem času prošlo kino změnami. Zmizely
lóže i středová ulička z hlediště, balkon už není
členěný, svou velkorysost ztratil vstupní vesti-
bul, zmizel elegantní sedací nábytek. Poslední
větší stavební úpravy změnily kino v 70. letech
minulého století, v roce 2005 se znovu pozmě-
nil interiér. „Co je platná veškerá dokonalá zvu-
ková a obrazová technika, když divák v kině
nemá ke sledování svého oblíbeného filmu po-
třebné pohodlí,“ zamyslel se tehdy Otto Vejnar
a dva měsíce se opravovalo. V přízemí vzniklo
zcela nové sociální zařízení pro imobilní divá-
ky. V hledišti, na chodbách i schodišti bylo po-
ložené nové linoleum, všude se vymalovalo.
Barevnost se tak změnila na kombinaci hnědé
s modrou. Z této doby jsou i modrá kvalitní ča-
louněná sedadla. Modrá je také koženka na
zadní stěně hlediště. 

Další změny jsou spojené s kvalitou technic-
kou a s Naďou Hetešovou. Horkou novinkou
v prosinci 2008 byly přenosy z Metropolitní
opery v New Yorku. „Zvuk je přenášen v pro-
storovém provedení a oko kamery se během
přenosu dostane daleko blíže k dění na jevišti
než oko diváka sedícího na těch nejlepších mís-
tech přímo v Metropolitní opeře. Diváci přeno-
sů si tak v kině mohou vychutnávat úžasné de-
tailní záběry, které by v samotné MET nikdy
neviděli,“ řekla tehdy Naďa Hetešová. O rok po-
zději se k přenosům z MET, které byly vždy
beznadějně vyprodané, připojily i přenosy
z londýnských divadel.

V témže roce bylo jablonecké kino na šestém
místě v žebříčku návštěvnosti. Pokud si toto po-
stavení a dobrou konkurenceschopnost s multi-
plexy chtělo udržet, byl nevyhnutelný další
krok – digitalizace. Za téměř pět milionů korun
získalo kino nové technologie – projekční, pro
přehrávání a správu digitálního obsahu, pro
přehrávání 3D obsahu a AV technologii. 

Své úspěšné tažení kino Radnice zatím do-
končilo v roce 2010 tím, že získalo členství v sí-
ti evropských kin Europa Cinemas. (jn)

■ Zajímavosti z historie
Kinosál v radnici patřil ve své době k největ-
ším a nejkvalitněji vybaveným v Čechách. Měl
více jak tisíc míst k sezení, pořádaly se tu i kon-
certy, varietní programy apod. Na technickém
zařízení kina od začátku spolupracoval jeho
první nájemce ing. Gustav Finger. V promítací
kabině byla nejmodernější technika – dva pro-
mítací přístroje Mechau, které mohly promítat
bez přerušení, a zvuková aparatura Europa
Klang film. 
Původně návštěvník prošel předsíní do vstup-
ní haly s pokladnami a velkou výlohou proti
vchodu, vitrínami a sedacím nábytkem, výraz-
ná kulatá stropní světla doplňovala menší svě-
telná rampa. 
Balkon měl hlavní část s třinácti řadami sedadel
a dvě menší postranní. V přízemní prostorné
hale byly šatny, bufet a odpočinková místa se
sedacím nábytkem. Odtud vedly vchody do dese-
ti lóží i do střední uličky hlediště s dvaceti řadami,
kam se vcházelo ještě z postranních chodeb. 
Důmyslnému osvětlení kinosálu vládlo stře-
dové, dvanáct metrů dlouhé a téměř dva metry
široké zaoblené těleso se 166 žárovkami.
V rampě při okraji stropu bylo 234 červených,

zelených a modrých žárovek. V zadní části stro-
pu byla ještě rampa s nepřímým bílým světlem.
Světelné pásy ze 100 žárovek probíhaly na vněj-
ším a vnitřním rámu promítacího plátna. Portál
jeviště osvětlovalo dalších šest řad světel s 250
žárovkami. Celkem kino osvětlovalo 1300 žáro-
vek s příkonem 56 400 wattů.

Kino vytápělo parní topení kombinované
s teplovzdušným. Přívod vzduchu a odvětrání
se řídilo centrálně. Čerstvý vzduch přicházel
otvory pod balkony, vydýchaný odváděly kaná-
ly vedle osvětlovací rampy. 

Dveře, zařízení šaten a pokladen bylo z tma-
vého dubového a ořechového dřeva. Tmavá se-
dadla byla potažená červeným sametem, stejně
jako část stěn. V chodbách převažovala austral-
ská bříza. 

Výmalba byla pestrá. Pokladny byly vymalova-
né zelenožlutě, spojující schodiště červenofia-
lově, velká promenáda byla šedomodrá a strop
kinosálu ve žlutooranžové kombinaci. Tóny jas-
ných barev se střídaly s pruhy metalických od-
stínů mědi, bronzu a stříbra.

Zdroj: Jablonecká radnice 1931–1933 – Příběh
stavby architekta Karla Wintera: J. Strnad,
Z. Lukeš, J. Křížek, J. Jaros.

Kino patřilo od svého počátku ke špičce
■ Jablonecká radnice slaví 80 let

Hlediště kinosálu, 30. léta 20. století

Česká veřejná čítárna v Jablonci
Na letošní rok, kdy si jablonecká knihovna
připomíná devadesátileté výročí založení
německé městské veřejné knihovny ve městě,
připadá též výročí – pro tehdejší české oby-
vatele Jablonce nezpochybnitelně velmi vý-
znamné události – otevření české čítárny při
Veřejné Jiráskově knihovně.

Stalo se tak první prosincový den roku 1933. Po
mnoha letech snažení byla konečně při české
menšinové knihovně otevřena i česká čítárna.
Tohoto roku byl totiž knihovně přidělen k uží-
vání domek na Neuer Markt čp. 2 (dnešní Dolní
náměstí), kde byl dostatek místa i pro to, aby
zde mohla být umístěna čítárna. Jednalo se
o jednopatrový objekt vedle budovy staré rad-
nice, dnešního sídla knihovny. 

První patro patřilo půjčovně, čítárna byla
umístěna v přízemí a čtenáři do ní mohli při-
cházet denně od úterý do soboty mezi osmnác-
tou a jednadvacátou hodinou, v neděli pak do-
poledne mezi desátou a dvanáctou hodinou.
Nebyla zapovězena ani mládeži. Pro ně byla

přístupná čtyřikrát týdně, a to odpoledne od
sedmnácti do osmnácti hodin. V průměru ji
navštěvovalo v té době padesát pět osob denně.
Při vstupu měl každý návštěvník povinnost za-
psat svoje jméno a povolání do knihy, mohl si
vypůjčit najednou pouze jeden výtisk novin či
časopisu, a to jen v prostorách čítárny. Bylo zde

zakázáno kouřit, hlasitě mluvit či jakýmkoliv
způsobem rušit klid. K dispozici byla celá řada
tehdy populárních novin a časopisů: Hlasatel,
Svět práce, Hvězda, Listy paní a dívek, Světozor,
Národní politika, Pestrý týden, aj. Součástí byla
i příruční knihovna, obsahující nejrůznější pří-
ručky, slovníky a zákony. 

Avšak ani tyto prostory nebyly zcela ideální.
Česká menšinová rada opakovaně upozorňova-
la městskou radu na nedostatky nově zřízené
čítárny. Jednalo se zejména o nedostatečnou
ventilaci, vlhnoucí stěny do dvora i náměstí,
velmi špatný stav podlahy a zápach ze stoky ve-
doucí pod podlahou. Dozorcem čítárny se stal
Jaroslav Donát, přísný zastánce pořádku a hro-
bového ticha v čítárně. Každý provinilec byl
údajně bez milosti vyváděn ven.

Čítárna spolu s knihovnou fungovala do kon-
ce září 1938, kdy byly obě uzavřeny. Po válce
pak jako první byla v srpnu 1945 otevřena prá-
vě čítárna, a to v prostorách staré radnice, kte-
rou knihovna získala po zrušené knihovně ně-
mecké. Jitka Nosková

Plánek čítárny
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www.jabloneckarodina.cz

Najdete nás na
Facebooku

Ahoj děti, 

děkuji za veselé draky! Ani nemusíte uklízet pastelky a malířské barvy, protože se hned
dozvíte další téma na kreslení. Venku už touhle dobou bývá trochu nevlídno, ale pro
malíře je podzim krásný. Všimněte si, jak se zabarvují stromy a jak ve větru poletují
listy nejrůznějších tvarů. Co jich je a přesto každý trochu jiný. Dívejte se pozorně a na-
kreslete mi, co jste viděly a co jste zažily. Obrázky mi pošlete – už se moc těším, až si uva-
řím bylinkový čaj a budu si je pěkně v teple prohlížet.

Váš kamarád skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Pouštíme draky“

Nella Pražáková, 5 let, MŠ Pohoda, Tichá 19
Filip Hnyk, 4,5 let, MŠ Jablůňka, Hřbitovní 10
Eliška Kloubková, 6 let, MŠ Na Kopečku, V. Nezvala 12
Liliana Kiferová, 6 let, MŠ Jablůňka, Hřbitovní 10

Odměnu dětem předá náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Když padá listí ze stromů“ očekáváme do pátku 11. října na po-
datelně v přízemí jablonecké radnice nebo na adrese redakce: Magistrát města Jablonec nad Nisou,
redakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na obálku na-
pište heslo „Skřítek Pastelka“. Doporučený formát výkresu je A4. NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu
celé jméno, věk a také kontakt!

Příští téma: Když padá listí ze stromů. K malování si můžete zazpívat písničku Ivana Mládka Nejkrásnější období je podzim. 

Nella Pražáková

Eliška KloubkováFilip Hnyk Liliana Kiferová
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SUZUKI SX4 S-CROSS 
v prodeji od 18. září 
v Jablonci n. N.

www.autofics.cz
SUZUKI SX4 S-CROSS: emise CO2 130 g/km, kombinovaná spotřeba 5,7 l/100 km

Teď můžete cokoli

Autocentrum FICS
prodej a servis vozů SUZUKI

Želivského 1, Jablonec n. N. (naproti Intersparu)
Tel.: 483 368 893, mobil: 606 608 997, 602 466 148

CENÍK INZERCE 
(platný pro rok 2013)

Uvedené ceny jsou bez DPH

Další podmínky:

• V ceně za inzerci je zahrnuto grafické zpracování
inzerátu v tiskárně (při dodání zpracovaného
inzerátu se sleva neposkytuje).

• Pro jiné typy inzerce, než jsou stanoveny v ceníku,
se sjednávají smluvní ceny

Množstevní slevy:

• Množstevní sleva může být poskytnuta pouze
při úhradě sjednaného počtu inzerátů najednou
a před vydáním prvního inzerátu, na který
se sleva vztahuje.

• Sleva se počítá z celkové ceny (bez DPH) na daný
počet měsíců.

vzhled
inzerce

modul

vnitřní
strana

A1
52 x 70 mm

2 400 Kč

B1
108 x 70 mm

4 800 Kč

C1
108 x 145 mm

9 600 Kč

D1
220 x 145 mm

19 200 Kč
––––– –––––

zadní
strana

A2
52 x 70 mm

2 900 Kč

B2
108 x 70 mm

5 800 Kč

C2
108 x 145 mm

11 600 Kč

D2
220 x 145 mm

23 200 Kč

E2
220 x 42 mm

4 800 Kč

F2
108 x 42 mm

2 400 Kč

A B C D E F

–––––

G2
220 x 117 mm

16 400 Kč

G

zadní
strana
plno-

barevná
inzerce

––––– ––––– –––––

D3 
plnobarevná inzerce
220 x 145 mm

27 200 Kč

––––– –––––

G3
plnobarevná inzerce
220 x 117 mm

18 400 Kč

R1
řádková

do pěti řádků 

(šíře 52 mm)

170 Kč

S1
řádková

do deseti řádků 

(šíře 52 mm)

330 Kč

vnitřní
strana

Inzerce na počet měsíců Sleva

3 měsíce 5 %

4 měsíce 7 %

5 měsíců 8 %

6 měsíců 10 %

7 měsíců 11 %

8 měsíců 12 %

9 měsíců 13 %

10 měsíců 14 %

Na jeden rok (11 měsíců) 15 %

Kontakt: 

Jana Fričová
Inzerce Jabloneckého měsíčníku
Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové nám. 19
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: + 420 483 357 185 
Mobil: + 420 775 371 889
e-mail: fricova@mestojablonec.cz
www.mestojablonec.cz 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, PASÍŘSKÁ 72 
(Z· ÎIÎKÒV VRCH) 

SI PŘIPOMENE

50 LET OD SVÉHO OTEV¤ENÍ 
(1. školní rok – 1963–64)

OSLAVY K TOMUTO VÝROČÍ PROBĚHNOU DNE

9. listopadu 2013
Oslovujeme touto cestou všechny absolventy školy s prosbou
o případné zapůjčení fotodokumentace či jiných archiválií

souvisejících s historií školy pro účely chystané výstavy.

Podporu oslavám ve formě sponzorského příspěvku lze vyjádřit 
jeho odesláním na účet 43-1475800257/0100, 

variabilní symbol 502013 s uvedením jména dárce. 
Za případnou podporu upřímně děkujeme.

Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy

Program oslav je na webových stránkách školy.

www.zspasirskajbc.cz
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Zveme Vás do nové 
prodejny lahůdek Váhala 
na Horním nám. v Jablonci n. N.

LahÛdky Váhala

Jednorázový kupon na 10% slevu
z nákupu v měsíci 10/2013 

Nabízíme: • uzeniny a lahůdky s vy-
sokým obsahem masa • bez lepku
a soji • svět holandských gouda sý-
rů • kravské, kozí a ovčí • saláty,
chlebíčky, polévku a teplou sekanou 

JAN REJSEK – PODLAHY
Vzorkovna RÛÏová 29, Jablonec n. N. 

(u PNEU Hnídek)
Vinylové dílce: EXPONA, MODULEO,

THERMOFIX, DESIGN LINE, 
CONCEPT LINE, PROJECT FLOOR. 

Moderní materiál, zajímavé vzory, tichá 
a odolná podlaha, snadná údrÏba, opravitelná.
www.rejsek-podlahy.cz, mobil: 724 119 523

EDUCA – JE·Tù VOLNÁ MÍSTA V KURZECH
Jazyky – i konverzace a intenzivní kurzy, kurz
ãínstiny v sobotu, opakovací ru‰tina a dal‰í…

Rekvalifikaãní kurzy:
kurz mzdového úãetnictví,

úãetnictví, daÀová evidence, kurzy PC.
23 let zku‰eností, praktické kurzy, 

profesionální a trpûliví lektofii, akreditace M·MT.
Nauãíme Vás. 483 318 621, 602 505 288, 

Info@educa-jbc.cz, www.educa-jbc.cz

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 

Akce fiíjen–listopad: sleva na vchodové 
dvefie 20 %, 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã 
+ sleva na BEZPEâNOSTNÍ

+ sleva na dvefie s obloÏkov˘mi zárubnûmi  
vnitfiní (bílé, buk, jabloÀ, ofiech) od 666 Kã s

tímto inzerátem. Profi v˘fiez zárubní.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií 

na‰im zákazníkÛm ZDARMA 
âESKÁ OKNA: dfievo, plast, hliník SLEVA 40 %.

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

ODHADY TRÎNÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ
Nabízím zpracování ocenûní nemovitostí 

– byty, nebytové prostory, rodinné 
a bytové domy, chaty, chalupy, pozemky.
tel.: 724 953 484, www.kopacikova.cz

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE,
dekoraãní techniky, mramory, batiky, malba

bytÛ, firem, ‰kol, zdravotnick˘ch zafiízení atd.
R. First, 607 886 687, 483 714 042

e-mail: first.r@centrum.cz

NAJLA orientální studio s tradicí
www.brisnitancejablonec.cz

DELIKÁTNÍ PERSIE, POPORIENT,
ARABICFLAMENCO, GIPSYMIX, TRIBAL, 

TRIBALFUSION, BOLLYWOOD, BURLESQUE
VOLEJTE 774 801 087, SKUPINY PRO ÎENY 
Podzimní cyklus, meditace, proÏitkové techniky. 

STUDIO FIT, nám. Dr. Farského 4
11. a 12. 10. Îití na Ïivo s Ïivou stravou

– kurz vafiení, H. J. Ungermannová.
Kosmetické sluÏby (L. Havrdová, DiS)

– pro Ïeny, pro mladistvou pleÈ 
15+, pro muÏe.

Kineziologie One Brain (L. Regenermelová)
– odstraÀuje úzkosti, poruchy spánku, 

migrény, alergie atd. akãní cena 300 Kã.

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
AKCE – do konce fiíjna 2013 

– 15% sleva na antikorozní nástfiik podvozku
a dutin zn. DINITROL,

bliÏ‰í info na: www.autoservismokosin.cz.
Dal‰í na‰í specializací jsou brzdy, 

jsme certifikované BRZDOVÉ CENTRUM ATE,
za kvalitu nabízíme NEJLEP·Í CENY!!!
PNEUSERVIS-pfiezouvání, nové pneu.

tel.: 483 313 977, 604 242 111
Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

ZAJISTÍM STAVEBNÍ POVOLENÍ
pro jakoukoli stavbu, rekonstrukci 

ãi pfiístavbu vãetnû pfiípojek, pfiípadnû i pro le-
galizaci ãerné stavby. Vãetnû ve‰ker˘ch pod-

kladÛ i projektové dokumentace. 
e-mail: bukinacom@seznam.cz

tel.: 606 068 292

SEMINÁ¤E PRO ÎENY – ÎENSKÉ KRUHY 
Podzimní cyklus 2013 

ASPEKTY ÎENSKÉ SÍLY II.
Více info: www.cantara.cz

PIANO – SERVIS
Opravíme, naladíme, vyãistíme, poradíme.

http://ladeni-opravy-klaviru.webnode.cz
e-mail: klavíry.kadlec@seznam.cz

tel.: Vodafone 608 004 448; 
O2 606 383 471

RÁDIEM ¤ÍZENÉ MODELY!
Prodejna RC modelÛ a e-shop www.RC66.cz

RC auta, vrtulníky, tanky, letadla, lodû. 
Stavební materiál, lepidla, baterie, náhradní díly.

Bfiezová 31, Jablonec n. N.

TANEâNÍ KURZY – JARO 2014
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

neustále na internetov˘ch stránkách 
www.tanecnisvoboda.cz

Podrobné informace o kurzech 
vám poskytneme na telefonu: 603 512 887

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE
Jifií Chalupníãek

tel. +420 606 886 779
e-mail: chalupnicek.malovani@seznam.cz

NABÍZÍM V·ESTRANNOU PÉâI O DùTI 
od 1,5 roku s reÏimem a náplní odpovídající

vûku dûtí v domácím prostfiedí 
pfiizpÛsobeném jejich potfiebám. 

Docházet je moÏné v libovoln˘ch dnech 
i ãase. Vzdûlání a praxi mám. 

Kontakt: 721 650 721

NISALAK, s. r. o., JELÍNEK MILOSLAV
malby, nátûry, zednictví, obklady,
sádrokarton, vodo a elektro práce

e-mail: nisalak@email.cz
tel. 603 157 944, www.nisalak.eu 

Jógové studio – JÓGA NA V¯SLUNÍ 
nabízí cviãení power jógy, relaxaãní jógu, 
jógu pro tûhotné a cviãení s owerbally.
www.jogajablonec.cz, 728 178 474

NABÍZÍME KURZY NA PODZIM 2013:
Ruãní lymfodrenáÏ: základní kurz,

lektor Eva Hrubá, 18.–20. 10. 2013 
a 8.–10. 11. 2013 – Tanvald (do 10 zájemcÛ),

Jablonec (10–12 zájemcÛ), cena 4 400 Kã.
Mûkké techniky: I. termín 16.–17. 11. 2013
II. termín 30. 11.–1. 12. 2013 v Tanvaldû 

nebo Jablonci.
Kurz DORNOVA METODA a BREUSSOVA
MASÁÎ, lektor A. Veli‰ková z Norimberka,
6.–8. 12. 2013 v Tanvaldû nebo Jablonci,

cena 3 100 Kã. Pfiihlá‰ky, info:
dusekunhost@seznam.cz, 604 154 133

NAUâTE SE NùMECKY
Intenzivní konverzace a gramatika 

podle Va‰ich potfieb a Va‰í rychlostí.
Ukonãené studium V· v nûmecky mluvící
zemi + dlouholetá praxe v˘uky NJ, více 

neÏ dvacetilet˘ pobyt v zahraniãí. 
Dále nabízím pfieklady a tlumoãení 

(nadstandardní kvalita za rozumné ceny). 
Tel. 737 357 630

LADùNÍ A OPRAVY KLAVÍRÒ
Pavel Pospí‰il 

Sv. âecha 7a, Jablonec n. N.
e-mail: pavelpospisil@volny.cz

www.klavirservis.cz, tel. 604 112 410

PUJâKY PRO KAÎDÉHO
pro zamûstnance, pro osoby pobírající 

matefisk˘ pfiíspûvek, pro dÛchodce,
pro Ïivnostníky a podnikatele. 

Volejte: 731 470 516
Zprostfiedkovatel pracuje pro jednoho vûfiitele

a je oprávnûn ke spolupráci pfii uzavfiení
smlouvy o revolvingovém úvûru a péãi 

o klienta po uzavfiení smlouvy
www.uver-kazdemu.cz

PRODEJ ·IROKOPRS¯CH KRÒT 
Z DOMÁCÍHO CHOVU, 110 Kã/kg 

Farma NA SLUNCI, Luãany nad Nisou
e-mail: jana.zva@seznam.cz 

tel.: 602 559 006, www.naslunci.cz

KOSMETIKA–LASER 
Lucie Antonie Dejanová 
KOSMETICKÉ SLUÎBY

BIOSTIMULAâNÍ LASER 
602 860 363, www.kosmetika-laser.eu

Metoda RU·
(Rychlá, Úãinná zmûna Skuteãnosti)

Je jednoduchá, praktická, emocionálnû
odblokovací metoda s trval˘mi v˘sledky

Vhodná pro ‰irokou vefiejnost.
¤e‰í nepfiíjemné pocity ze situací,

které ubírají energii a psychickou pohodu.
Pavlína RÁLI·OVÁ, 603 340 491

Janáãkova 15, Jablonec nad Nisou
e-mail: pavlina.ralisova@centrum.cz

www.educa-jbc.cz

EDUCA 
VZDùLÁVACÍ CENTRUM

EDUCA, Ml˘nská 46a Jablonec n. N.
tel./fax: 483 318 621, mobil: 602 505 288

★
★★

ZÁPIS DO KURZÒ POKRAâUJE

JAZYKY: angliãtina, nûmãina, 
francouz‰tina, ital‰tina, ‰panûl‰tina, 

ru‰tina, pol‰tina, ãín‰tina. 

Pfiíprava na zkou‰ky, 
konverzace, novû i intenzivní kurzy, 

kurzy pátek a sobota.

Rekvalifikaãní kurzy: 
kurz mzdového úãetnictví, kurzy PC, 

kurzy úãetnictví, daÀové evidence a dal‰í.

23 let zku‰eností, akreditace M·MT, 
profesionální a trpûliví lektofii.

Pfiijìte se podívat na bezplatnou 
ukázkovou hodinu 

8. 10. nebo 22. 10. od 17.30 hodin.
LITE Jablonec, Komenského 33 
tel. 739 611 714, www.lite.cz

Chcete opravdu mluvit, 
mluvit, mluvit anglicky?

• 80 % mluvení.
• OkamÏité v˘sledky.
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NABÍZÍME 
• palubky, podlahová prkna 

• plovoucí podlahy, dfievûné li‰ty, 
• prahy, OSB desky, izolaci,

• stfie‰ní okap. systémy.

Masivní nábytek od ãesk˘ch 
dodavatelÛ – postele, skfiínû, 
komody, jídelní sety, matrace.

Podhorská 128a, Jablonec nad Nisou 
tel.: 483 310 880 

e-mail: jablonec@pospichal-strechy.cz 
www.pospichal-strechy.cz

➧ zabezpeãovací 
a kamerové systémy

➧ kamerová 
a televizní technika 
➧ poãítaãov˘ servis 
➧ elektroinstalace, 

revize
➧ hromosvody, revize

604 215 868
www.kpsystem.cz
Pfii pfiedloÏení tohoto kupónu 
10 % sleva na práci.

KPsystem

KPsystem

✄

PRONÁJEM KANCELÁ¤Í

• V centru Jablonce nad Nisou
• MoÏnost pronájmu jedné i více kanceláfií (od 22 m2)

• MoÏnost parkování (i pro náv‰tûvy) 

• Zabezpeãení kanceláfií
• Nízké ceny nájemného (800 Kã/m2 za rok + sluÏby)

www.jakob.cz
tel. 603 161 915, 732 108 472

Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

RÁZOVÁ VLNA
A LASER

Rychlá a efektivní pomoc od bolesti, 
bez potfieby lékÛ a vedlej‰ích úãinkÛ

Vhodné na:
> zánûty ramene    > tenisov˘ loket

> patní ostruhy
> zánûty ‰lach, vãetnû Achillovy

> poãínající artrózu
a podobné potíÏe pohybového aparátu

BliÏ‰í informace na Rehabilitaci 
na Poliklinice I v Jablonci n. N., 

tel. 483 341 275
www.medsix.cz

Relax s barvami 
podzimu ve Studiu FIT
� Provoňte si podzim s naší 
pestrou paletou masáží. 
Vyberte si z více jak 20ti druhů.

� Masáž měsíce října:
Medová masáž – 350 Kč / 60 min.

� Nově u nás! Klinika komplexní péče – MUDr. Jana Všetičková

� Vyberte si vhodný balíček pro Vaši postavu a zdraví:
Komplexní detoxikační program, balíček formování a tvarování těla, 
šestitýdenní komplexní hubnoucí program, malý hubnoucí balíček.

� Více info www.studiofit.cz. Přijďte k nám strávit podzimní chvilky!

� Volejte 773 485 800 nebo pište info@studiofit.cz. Jsme na Facebooku.

STUDIO FIT • nám. Dr. Farského 4, Jablonec n. N. • www.studiofit.cz


