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Minulost, která ovlivňuje 
budoucnost
Říjen nás ještě občas potěšil odlesky babího léta
a připomínal nám, že vhodná doba pro stavební
činnost v Jablonci se kvapem blíží ke svému zá-
věru. A je to vidět i na městských stavbách, v říjnu
jsme po roční práci otevřeli stavební archív v su-
terénu radnice, v listopadu dokončíme vydláždění
nové městské tržnice u autobusového nádraží
a opravu havarijního stavu ulice Pod Vodárnou.
Nyní již dokončujeme dokumentaci staveb a re-
konstrukcí včetně rozpočtů na příští rok.

Podkladem pro výběr nových projektů je pře-
devším Strategický plán rozvoje města. Doku-
ment, který kromě úřadu spoluvytvářela odborná
i laická veřejnost. Poslední aktualizace strategic-
kého plánu vyhodnotila jako slabé stránky za-
staralý bytový fond, chybějící přestupní terminál
pro veřejnou dopravu či špatnou provázanost
s MHD. Jako klad vyzdvihla mimo jiné zajímavou
architekturu z počátku 20. století a městskou pa-
mátkovou zónu. Právě tímto směrem jsme se te-
dy v poslední době ubírali při rozhodování o in-
vesticích. Od doby aktualizace propojil terminál
na autobusovém nádraží městskou dopravu
s meziměstskou, nyní budovaná otočka autobu-

sů u nádraží Českých drah do konce roku spojí
autobusy s vlakem a tramvají. Alespoň část by-
tového fondu včetně veřejných ploch se rekon-
struuje v rámci Integrovaného plánu rozvoje
města na jednom z nejstarších jabloneckých síd-
lišť – na Žižkově Vrchu. Právě díky němu vznikl
například lesopark nebo park Nová Pasířská
a soubor hřišť ve stejné lokalitě. 

Ke schválení je také připravený zcela nový a ve
městě dosud chybějící Plán ochrany městské pa-
mátkové zóny v Jablonci nad Nisou. Stane se vý-
znamnou pomůckou nejen pro státní správu, ale
i pro majitele nemovitostí v památkové zóně.
A protože jde o skutečně zásadní a kvalitně zpra-
covaný dokument, který bude ovlivňovat podo-
bu historického centra, považuji za důležité vás
s ním seznámit podrobněji uvnitř měsíčníku. 

Domnívám se, že je nezbytné město rozvíjet
a připravovat nové možnosti pro budoucnost.
Stejně důležité je také chránit minulost, aby-
chom věděli, odkud jdeme a kam směřujeme.

Petr Vobořil, 
náměstek primátora

Malí návštěvníci na výstavě grafik Karla Vika v bývalé jablonecké faře
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Hlavním úkolem Plánu ochrany městské památkové
zóny (MPZ), který vznikal od letošního dubna, je za-
chovat urbanistickou strukturu města, jeho historic-
kého centra a připravit podmínky pro obnovu.
Součástí je seznam kulturních národních památek
v MPZ a seznam nemovitostí bez tohoto statutu.
Architektonický průzkum, pasport a plán ochrany vy-
tvořil ateliér Casua.

Žádné zbytečné požadavky
„Je to pomůcka pro město i státní orgány při posuzo-
vání žádostí o rekonstrukce či přestavby. Pomáhá
i majitelům objektů, neboť přímo určuje, kdy vlastník
nebude muset žádat stanovisko památkového úřadu.
Pravidla určují co a jak chránit a vymezují, kde je
zbytečné vyžadovat nadstandardní úpravy,“ vysvětlu-
je podstatu a přínos plánu ochrany MPZ náměstek
primátora Petr Vobořil. 

Plán vznikal půl roku, nyní je připravený k projed-
nání a schválení krajským úřadem. „Každý objekt
v městské památkové zóně je v něm popsaný a přes-
ně zařazený do příslušné kategorie,“ chválí dosud
chybějící dokument Vobořil. Po vyhlášení jej najde
každý Jablonečan na webových stránkách města me-
zi strategickými dokumenty. Platný bude deset let.

Pět kategorií architektury
Nejdůležitější architektonické rysy získal Jablonec ve
druhé polovině 19. a v první polovině 20. století.
Jednotlivé domy v městské památkové zóně rozděluje
plán do čtyř kategorií a jedné, tzv. nulté. „V ní jsou
především drobné přízemní objekty. Přesto i práce na
nich by měly odpovídat obecným pravidlům pro stav-
by v městské památkové zóně,“ podotýká Vobořil
a dodává, že jejich majitelé nemají povinnost předem
žádat o stanovisko dle památkového zákona, mohou
provádět jakékoliv práce, které nevyžadují územní
rozhodnutí. 

Do první kategorie jsou zařazené stavby blížící se
svým charakterem těm architektonicky cenným. Bez
závazného stanoviska památkového úřadu je možné
pouze udržovat interiér. V žádném případě nelze za-
sahovat do fasády, konstrukce domu nebo střechy,
tvořit vikýře, vybourávat či zazdívat okna, měnit je za
plastová, nedovolené je bourání domů.

Druhá kategorie zahrnuje domy po necitlivých sta-
vebních zásazích, které nemají výraznou stavební
hodnotu. Nelze je však bezhlavě přestavovat a dalšími
změnami stav ještě zhoršovat, žádoucí je návrat k pů-
vodní podobě. Bez závazného stanoviska jsou možné
všechny práce, jež se neprojeví na vnějším vzhledu
budovy.

Stavby ze třetí kategorie působí rušivě stejně jako
jejich úpravy. Jen v krajním případě je možná demo-
lice a nová zástavba. Bez závazného stanoviska jsou
možné jen opravy uvnitř. 

Také čtvrtá kategorie sdružuje stavby v urbanistic-
ké struktuře zcela nevhodné. Další úpravy už jejich
stav nesmí zhoršovat, veškeré změny musí směřovat
jen ke zlepšení architektonické podoby. 

Aby bylo nač se dívat
„Stavět v památkové zóně možné je. V prolukách
a v neuzavřených městských blocích. Ale jen s klad-
ným stanoviskem památkářů. Nové stavby musí re-
spektovat urbanistickou strukturu bloků, charakter
historických parcel a míru zastavitelnosti, měřítko,
kompozici a panorama města,“ vypočítává podmínky
pro výstavbu v historickém centru náměstek pro roz-
voj města. 

Plán nechrání jen budovy, ale i pohledy na ně a prů-
hledy ulicemi. Proto jsou v něm stanovena také pravidla
pro umísťování vývěsních štítů, dopravních značek, či
dokonce zeleně. Hlavní jabloneckou kompozici tvoří
síť ulic přiléhajících k Mírovému náměstí, nutné je
chránit především průhledy ulicemi Kubálkova,
Lidická a Kamenná. Plán mluví o znečištění světel-
ném, spočívajícím v přílišném osvětlení výkladů, svě-
telných reklamách apod., a akustickém, které způso-
buje vzduchotechnika, hrací automaty, příliš hlasitá
hudba z restaurací. Popisuje nevhodný stav výklad-
ních skříní a jejich polepů či markýz, vylučuje v pa-
mátkové zóně používání velkoplošných reklam. 

Majitelé domů v městské památkové zóně v Jab-
lonci nad Nisou by se o plán měli zajímat, zjistit si, do
jaké kategorie spadá jejich nemovitost. „Plán ochrany
městské památkové zóny bude schvalovat krajské za-
stupitelstvo,“ uzavírá náměstek primátora Petr Vo-
bořil.

(jn)

Historii je nutno chránit před
necitlivými úpravami
Jablonec nad Nisou se může pochlubit poměrně uceleným a zachovalým historickým centrem, jež se
stalo památkovou zónou. Bohužel neexistoval závazný dokument, jenž by od sebe odlišil stavby, které
je nutné chránit a které nikoli. Proto vznikl tzv. Plán ochrany městské památkové zóny. Je to nástroj,
který pomůže památkářům i majitelům objektů, protože jasně definuje pravidla. V kategoriích odděluje
to, co z pohledu památkové ochrany hodnotu nemá a usnadní majitelům projednání stavebních úprav. 

■ Město žádá
o dotaci na veřejná
prostranství
na Žižkově Vrchu
Nový projekt v rámci 6. Výzvy In-
tegrovaného plánu rozvoje města
zóny Žižkův Vrch a okolí (IPRM)
schválili zastupitelé ve čtvrtek
17. října. 

Jedná se o revitalizaci veřejné-
ho prostranství obytného souboru
Řetízková a otočky MHD na Žiž-
kově Vrchu v Jablonci nad Nisou.
Lokalita je vymezena ulicemi
Skřivánčí, Pasířská a Vodní. Cel-
kové náklady jsou vyčísleny na té-
měř 28 milionů. Město žádá o do-
taci z Evropské unie ve výši
22,3 milionu korun. 

Předkládaný projekt byl projed-
nán s veřejností již v listopadu ro-
ku 2010. „V rámci projektu chce-
me zrekonstruovat komunikace,
vystavět nové chodníky a schodiš-
tě, upravit parkovací stání a vybu-
dovat nová hřiště. Dojde také
k obnově veřejného osvětlení,“ vy-
počítává plánované úpravy ná-
městek primátora Petr Vobořil.
Součástí stavebních úprav bude
i rekonstrukce stávající otočky
autobusů městské hromadné do-
pravy.

Projekt je rozdělen do dvou etap.
V té první v období duben až
srpen 2014 dojde k rekonstrukci
otočky MHD, budou vybudována
víceúčelové a dětská hřiště včetně
přístupového chodníku a nového
veřejného osvětlení. Ve druhé eta-
pě v období září 2014 až květen
2015 budou rekonstruovány ko-
munikace, chodníky, schodiště, vy-
budována parkovací místa. 

„Rozdělení do dvou etap je i z fi-
nančních důvodů, aby bylo možné
již v roce 2014 obdržet část dotace
do rozpočtu města. V roce 2014
počítáme s dotací 9,3 mil. Kč, v ro-
ce 2015 ve výši 13 mil. Kč. Jedná
se však o maximální částky, sku-
tečnost se bude odvíjet od výsled-
ku výběrového řízení a samotné
realizace,“ vysvětluje vedoucí od-
dělení dotací a manažerka IPRM
Iveta Habadová. Celkové náklady
na městský rozpočet se odhadují
na 5,7 milionu korun.

Foto Radka Baloghová
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V Jablonci nad Nisou je sedm městských
hřbitovů. Největším z nich je hlavní hřbitov,
který čítá více než 4000 hrobových míst
a rozptylovou loučku. 

Na hlavním hřbitově jsou pohřbeni jablonečtí
starostové včetně toho prvního – Josefa Pfeiffe-
ra. Nedávno hrob navštívila jeho vnučka, šesta-
osmdesátiletá paní Hannelore Singer, která do
Jablonce přijela na Podzimní slavnosti z Kauf-
beuren. Potěšilo ji, že se o hrob jejího předka
město Jablonec stará. 

Městský hřbitov, stejně jako radnice nebo ná-
městí, vypovídá svým vzhledem mnoho o živo-
tě ve městě. Úcta k živým se odráží i na úctě
k mrtvým. I proto se vedení města rozhodlo při-
stoupit k jeho postupné obnově. K postupné
proto, že nároky na napjatý městský rozpočet
nejsou zrovna malé, jelikož se s hřbitovem
dlouhá léta nijak výrazně nepracovalo. Zarostlé
cestičky i hroby, které už dávno nikdo nenav-
štěvuje, znamenají, že rozdělení hřbitova na
různé sekce existuje prakticky už jen na mapě.
Je potřeba znovuobnovit cestní síť i rozvody vo-
dy, elektřiny. O provoz a údržbu městských
hřbitovů se stará pohřební služba. Vzhledem ke
vzrůstajícím cenám energií ale na vlastní údrž-
bu příliš peněz nezbývá. „Příspěvek provozova-

teli činí 1,7 milionu ročně, ale hřbitovů je sedm
a jen svoz a likvidace odpadu ze hřbitovů stojí
měsíčně 25 tisíc korun,“ říká Dana Försterová,
která má hřbitov na magistrátu na starosti a do-

dává, že na poplatcích za hrobová místa se roč-
ně vybere zhruba 600 tisíc. Na úklidech hřbito-
vů se podílí deset pracovníků veřejné služby
a veřejně prospěšných prací, i to šetří nemalé
peníze. 

Důkazem, že město to s opravou hřbitova myslí
vážně, je opravená smuteční síň, na jejíž neutě-
šený stav poukazovali obyvatelé města již ně-

kolik let. Síň pro smuteční obřady bude po nároč-
ných stavebních úpravách, které si vyžádaly více
než 3 miliony korun, otevřena 1. listopadu. 

„Uvědomujeme si, že stav městského hřbito-
va není ideální. Je potřeba obnovit síť cestiček,
revitalizovat zeleň a stromy na hřbitově a za-
měřit se také na inženýrské sítě,“ uvažuje na-
hlas primátor Beitl. „Zadali jsme vypracování
studie architektonické obnovy hřbitova, ta by
měla být hotová do konce roku a pak se roz-
hodneme, jak pokračovat dál. Zatím se snažíme
postupně opravovat významné hroby. Začali
jsme prvními jabloneckými starosty,“ dodává
primátor. 

Hrobka Adolfa Posselta potřebovala pouze
vyčistit a zbavit mechu, hrobka starosty Josefa
Pfeiffera si vyžádala důkladnější zásah. Anděla,
který náhrobek zdobil, totiž stejně jako mnohé
další hroby poškodili vandalové. Právě s vanda-
ly a zloději kovů se městský hřbitov potýká nej-
častěji. Nejvíce poškozené se zdají být velké
hrobky po obvodu. Ty kdysi patřily významným
a bohatým Jablonečanům a byly ozdobou hřbi-
tova. Dnes zarůstají a chátrají, tvoří ale součást
hřbitovní zdi a jejich odstranění je nemožné.
Jejich oprava a údržba je ovšem vzhledem ke
zdobným prvkům a jejich historické hodnotě fi-
nančně náročná. (mh)

Úcta k živým se odráží i na úctě k mrtvým

Stavba protipovodňové štoly finišuje. Podle
sdělení Povodí Labe se v současné době pro-
vádí pouze drobné dokončovací práce a te-
rénní úpravy. 

Aby bylo možno provést vyčištění koryta v mís-
tě, kde štola z Pasek vyúsťuje do přehrady, sni-
žuje se hladina vody v přehradě na kótu 508,00
(t.j. o 2 m níže, než je provozní hladina). 

Při této snížené hladině se provedou rovněž
definitivní terénní úpravy v prostoru loděnice,
zejména vyčištění dna a úpravy břehů. Na ob-
jektu nové odpadní štoly se v současné době
provádí injektáž drenáží. Po dokončení těchto
prací bude postupně docházet k zavodnění
půdního profilu v okolí vybudované štoly a tím
k obnově původního vodního režimu. Dobrá

zpráva pro majitele studní, ze kterých se ztrati-
la voda, je, že by se voda postupně měla vracet.
Jedná se však o proces, který může trvat 3–4
měsíce. Celou stavbu si Povodí Labe začne pře-
bírat 5. listopadu, vzhledem k rozsahu díla se
samozřejmě nejedná o záležitost jednoho dne.
„Prohlídka vybudované štoly pro veřejnost ne-
ní možná. Vstupovat do štoly lze pouze z reviz-
ní šachty po žebřících a hloubka je zde cca
25 m,“ konstatuje ředitel Povodí Labe Jaroušek.

Vyčištění 2. a 3. přehrady pomohlo
V letech 2012–2013 zajišťovalo Povodí Labe, s. p.,
odstranění bahna z druhé a třetí přehrady ve
Mšeně. „Bahno s vysokým obsahem fosforu,
který je živnou půdou pro vznik sinic, bylo od-
sáváno sacím bagrem do vaků za třetí přehra-

dou,“ vysvětluje ředitel povodí Jaroslav Jaroušek.
„Zde postupně dochází k vysoušení a v příštím
roce bude odvezeno,“ dodává. Celkově bylo
z druhé a třetí přehrady vytěženo cca 6 500 m3

sedimentů. Při odsávání se firma, která čištění
prováděla, potýkala se značnými technickými
problémy. Soustavně totiž docházelo k ucpává-
ní potrubí igelity, PET lahvemi, větvemi, atp.
a bylo nutné sací zařízení čistit. 

Využití unikátní technologie odsávání jedno-
značně přispěje ke zlepšení kvality vody v hlavní
nádrži. Už letošní rekreační sezona byla po strán-
ce výskytu sinic velmi dobrá. „Zjištěné hodnoty
byly jedny z nejnižších v rámci vodních děl
v celé České republice a voda po celou rekreační
sezonu splňovala požadavky vyhlášky č. 238/
2011Sb.“, pochvaluje si ředitel Jaroušek. (mh)

Hotovou štolu si převezme Povodí Labe

Nová éra teplárenství v Jablonci začala 17.
července letošního roku, kdy město odkoupi-
lo většinový podíl společnosti JTR a stalo se
jediným akcionářem jablonecké teplárny. 

Záhy bylo rozhodnuto o přejmenování společ-
nosti na Jablonecká energetická, a. s. „Protože
bychom chtěli, aby se nová městská společnost
v budoucnu zabývala problematikou energeti-
ky ve městě komplexně, hledali jsme název,
který by činnost společnosti lépe vystihoval,“
řekl tenkrát primátor města Petr Beitl. 

V září teplárna oznámila snížení ceny tepla
o 14 %. Od nového roku lidé za teplo zaplatí při-
jatelných 689 Kč za GJ. Cena tepla klesla na
úroveň roku 2010. V říjnu společnost Jablo-
necká energetická (JE) zahájila informační
kampaň směrem k zákazníkům. 

„Naším cílem je se zákazníky komunikovat
a vybudovat důvěru v soustavu CZT,“ řekl ředi-
tel společnosti Pavel Spilka. JE spustila nové
webové stránky, které kromě informací o spo-

lečnosti a ceníku přinášejí také informace o no-
vě poskytovaných službách. „Pro firemní klien-
ty bude jistě zajímavá nabídka poradenství
v oblasti energetických úspor, energetický ma-
nagement anebo termovizní měření. Další kli-
enti nás mohou naopak požádat o pravidelné

revize a údržbu či o zpracování průkazů ener-
getické náročnosti budov“, uvedl předseda
představenstva společnosti Miloš Vele. 

V prvé polovině října se konala v Eurocentru
první setkání s občany, kteří jsou klienty
Jablonecké energetické. Na nich zástupci vede-
ní městské teplárny vysvětlují lidem změny ve
společnosti i to, jak bude jablonecká energetika
v budoucnu vypadat. Představenstvo teplárny
chystá projekt „Jablonec – energeticky úsporné
město“, který bude znamenat vybudování
nového úsporného systému výroby a rozvodu
tepla.

„Lidé vítají snížení ceny tepla, které jsme pro
příští rok schválili. Ohlasy ze setkání s občany
jsou vesměs pozitivní. Jablonečané nám svůj
souhlas se změnami v Jablonecké energetické
potvrzují ve vyplněných dotaznících, které do-
stáváme po skončení těchto mítinků,“ přiblížil
ředitel Jablonecké energetické Pavel Spilka
a dodal, že podobná setkání se zákazníky roz-
hodně nejsou poslední. (mh)

Jablonecká energetická informuje

Primátor Petr Beitl, náměstek Miloš Vele a majitel 
pohřební služby Ladislav Kopal při prohlídce 

jabloneckého hřbitova. Foto Markéta Hozová
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Není neobvyklé, že před blížícím se koncem
roku musíme začít rekapitulovat rok ještě
neskončený a hluboce se zamyslet nad někte-
rými fakty, v mém případě nad čísly. 

Moje úvahy začínají tím, že je třeba opět při-
pravit rozpočet na další období. Je třeba zcela
seriózně vyhodnotit, zda rozpočet pro rok letoš-
ní byl postaven na reálných základech a zda se

jej povedlo naplnit a dodržet. Pokud projdu tím-
to procesem, tak mohu říci, že letošní rozpočet
se povedl. 

Příjmy jsme odhadli s velkou přesností, výda-
je držíme zcela pod kontrolou a co je velmi
podstatné, splácíme historický městský dluh.
Tato skutečnost vede k zamyšlení, proč vlastně
tento dluh vznikl a co pro nás znamená z hle-
diska budoucího plánování financí. 

Nejdříve musím konstatovat, že dluh na
městských financích činil v roce 2010 nepřed-
stavitelných 450 milionů korun. Hned mě na-
padlo provést přepočet na občana Jablonce.
Znamená to, že každý jsme včetně našich dětí
dlužili takřka deset tisíc korun na osobu. Pokud
udržíme náš trend snížení dluhu, a ono to snad
ani jinak nejde, vždyť dluhy se skutečně zapla-
tit musí, tak v roce 2014 budeme každý dlužit
„už jen“ méně než pět tisíc. Od roku 2014 bu-
deme tedy splácet ještě 250 milionů, až do roku
2020. To si ještě užijme, vždyť peníze nemáme
půjčeny zadarmo a i ony úroky něco stojí.

V prvních letech splácení posíláme bankov-
ním domům 80 mil. korun a z toho jsou 30 mil.
úroky. Co k tomu dodat? Zatížit budoucnost ně-
kolika neuváženými rozhodnutími lze velmi

rychle, zvláště když nenesete za chybná roz-
hodnutí osobní odpovědnost. Když o této větě
hlouběji přemýšlím, tak nenést odpovědnost za
chybná rozhodnutí je možné asi opravdu jen
v politice. V osobním, profesním nebo v podni-
katelském životě toto možné není. 

Miloš Vele, 
náměstek primátora

Zamyšlení nad několika čísly

Již druhý měsíc pokračuje oprava frekven-
tovaného mostu na Paseckém náměstí
v Jablonci. 

Po úvodních problémech, jež se vyskytly v sou-
vislosti s rozvody inženýrských sítí, které neby-

ly v plánech znázorněny, nyní pokračují práce
podle harmonogramu.

„Klimatické podmínky nám přejí a započaté
práce zatím nekomplikuje počasí. Inženýrské
sítě byly přeloženy. Na základě této skutečnosti
jsme provedli aktualizaci harmonogramu stav-
by. Podle tohoto plánu by měly být práce hoto-
vy do konce listopadu,“ sdělil Pavel Kozák, ve-
doucí oddělení správy komunikací.

Jednoho z kontrolních dnů, které se na stav-
bě pravidelně konají, se zúčastnil Miloš Vele,
náměstek primátora, jenž se podrobně sezná-
mil s průběhem prací. „Je potřeba, aby bylo vše
do zimy dokončeno, neboť se jedná o strategic-
ký most. Je to jediný přístupový bod do Pasek
pro dopravní obslužnost této části města,“ zdů-
raznil Miloš Vele.

Podle Kozáka by měl být i vzhledem k blížící
se zimě termín dodržen. „Nyní probíhá betonáž
obvodových základů a pokračují další betonář-

ské práce. Na přelomu listopadu dojde k vybe-
tonování desky a následně k položení povrchu
a osazení zábradlí,“ nastiňuje postup prací Ko-
zák. Rekonstrukci paseckého mostu financuje
statutární město Jablonec nad Nisou a provádí
ji Technické služby Jablonec. (end)

Opravě mostu v Pasekách přeje počasí
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Oprava smuteční síně na hlavním městském
hřbitově je u konce. Slavnostně se otevře
v pátek 1. listopadu. O dušičkovém víkendu
budou moci do síně pro smuteční obřady
nahlédnout i Jablonečané a návštěvníci
hřbitova. 

„I když se termín posunul, Dušičky stihneme
a po celý víkend bude po dohodě s pohřební
službou obřadní síň otevřená, aby se lidé mohli
podívat dovnitř,“ říká náměstek primátora
Miloš Vele. 

Začátkem září po odkrytí dřevěného obložení
objevili stavbaři historická vitrážová okna.
Objev oken rozhodl o dalším průběhu oprav
i o posunutí termínu celé rekonstrukce. „Roz-
hodli jsme se, že okna zachováme, necháme je
repasovat a vrátíme budovu smuteční síně do
původního stavu, proto jsme zhotoviteli změni-
li zadání,“ říká náměstek Vele. Na fasádu se tak
vrátily malé římsy a ostatní zdobné prvky, do-

šlo také ke kompletní výměně střešní krytiny.
Ve vnitřním prostoru byly veškeré rozvody a in-
stalace ukryty za stropními podhledy a do smu-
teční síně přibyla nová svítidla v historizujícím
stylu. Zachovaná zůstane původní dlažba i ob-
ložení katafalku. 

Změna zadání stavebních prací si vyžádala
i navýšení ceny. „Původně jsme na opravu smu-
teční síně v rozpočtu vyčlenili 3 miliony korun.
Náklady vzrostly o dalších 360 tisíc na výměnu
osvětlení a střešní krytiny. Tyto peníze jsme
uvolnili z rezervy města,“ vypočítává Vele cel-
kové náklady. 

Slavnostní přestřižení pásky je plánováno na
pátek 1. listopadu v 10 hodin dopoledne. Pro ve-
řejnost se smuteční síň otevře ve čtyři hodiny
odpoledne. Od 10 do 18 hodin pak bude otevře-
na i v sobotu 2. a v neděli 3. listopadu. Obřady
se budou v nové smuteční síni konat zhruba od
poloviny listopadu. „Nejprve musíme všechno
stoprocentně připravit, nainstalovat techniku,
vyzkoušet ozvučení. Prostor bude mít po opra-
vě jinou akustiku a chceme si být jistí, že je
všechno perfektní,“ vysvětluje provozovatel
smuteční síně a majitel pohřební služby
Ladislav Kopal.

(red)

Smuteční síň je opravená

Dluh v Kč na obyvateleVýše dluhu v milionech Kč

Foto Markéta Hozová Foto Markéta Hozová

Foto Markéta Hozová
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Nový bowlingový klub v industriálním stylu
dvacátých let v New Yorku otevře společnost
Proč, s. r. o., poprvé 8. listopadu v Žitné ulici
v Jablonci. Tedy v místech, kam Jablonečané
v uplynulých letech chodili do svého oblíbe-
ného Bowling live klubu, který byl v červen-
ci letošního roku uzavřen.

„Na pronájem nebytových prostor v areálu ne-
mocnice bylo vyhlášeno výběrové řízení, které
vyhrála firma Proč, s. r. o. Rada města poté
schválila nájemní smlouvu, která byla uzavře-
na na dobu deseti let, tedy do roku 2023,“ pro-
zradil Miloš Vele, náměstek primátora statutár-
ního města Jablonec.

Nový nájemce se zavázal, že ve dvou etapách
proinvestuje částky 1450 000 korun a 310 000 ko-
run. „K první etapě by mělo dojít do konce le-
tošního roku, kdy se společnost Proč, s. r. o., za-
vázala zateplit střechu, renovovat topný systém
a technické zázemí. Ve druhé etapě plánu-
jeme zateplit obvodový plášť budov a opravu fa-
sády,“ provádí výčet činností, které by měly být
v budově provedeny, náměstek.

Firmu v Jablonci zastupuje Marek Straus
a podle jeho slov chce společnost navázat na
dobré jméno, které měl v Jablonci jejich před-
chůdce. „Na Jablonecku máme mnoho přátel
a mezi nimi i vášnivé hráče bowlingu. Jeden
z našich kolegů má zkušenosti s vedením bow-
lingového centra v zahraničí, i proto jsme se
rozhodli do tohoto druhu podnikání jít v Jab-
lonci. Také bychom chtěli spolupracovat s lid-
mi, kteří v minulosti pořádali a zajišťovali tur-
naje Jablonci,“ říká Marek Straus.

Společnost již několik týdnů pracuje na zá-
vazcích, které jsou uvedeny v nájemní smlou-
vě, velký důraz klade zejména na interiér.

„Chceme, aby už vstup a prostředí návštěvníky
oslovily a ti se cítili naladěni na zábavu a sport.
Uvnitř bude prostor v industriálním stylu dva-
cátých let v New Yorku, kde a kdy právě bow-
ling získával na popularitě a rozmachu. Vede-
me konečná jednání s plzeňským Prazdrojem
o možnosti točení piva z pivních tanků, protože
kvalitní pivo a dobrý bowling mají k sobě blíz-
ko. Chceme zlepšit i kvalitu kuchyně, aby
k nám zákazníci hledali cestu i za dobrým jíd-
lem. Prostor nabízí místo i na obnovení zábavy
s hudbou. Plánujeme opětovné hraní turnajů,
chybět nebude ani klání o Pohár primátora
Jablonce,“ prozrazuje některé plány Straus. 

Přípravy na otevření finišují a nový nájemce
dělá maximum, aby první koule letěly po bowlin-
gové dráze již v listopadu. „Času je málo a rádi
bychom otevřeli co nejdříve. Pokud vše půjde
jako doposud, přivítáme první hráče v sobotu
8. listopadu,“ sdělil plánovaný termín otevření
bowlingového klubu Marek Straus. (end)

Bowling ve stylu dvacátých let

Zpracování tříděného 
odpadu – II. část
Nápojové kartony
Nápojové kartony po vytřídění putují většinou
do papíren, kde jsou rozvlákněny a dále se pou-
žijí k výrobě papíru či lepenky. Výrobky, ve kte-
rých jsou použita tato vlákna, se vyznačují vyso-
kou pevností. Zbylý polyetylén a hliník se pou-
žije například jako palivo do cementáren nebo
se zpracovává na další výrobky. Jinou možností
recyklace je rozdrcení nápojových kartonů a je-
jich následné tepelné lisování na desky použí-
vané ve stavebnictví. Vyrábějí se z něj i tepelně
izolační panely, ze kterých se staví celé domy.

Směsné plasty
Recyklace plastů je v posledních době velice
populární záležitost. Opakovanou recyklací
však některé druhy plastů ztrácejí své původní
vlastnosti a některé více druhové plasty jsou
nerecyklovatelné. Plasty z domácností se musí
dotřídit na lince na jednotlivé druhy. Ty se dále
upravují, taví a vtlačují do připravených forem.
Vznikají tak výrobky jako např. plastová prkna,
kůly, trámy, zatravňovací dlaždice, zámková
dlažba, nebo celé protihlukové stěny atd. Dále

se recyklované výrobky používají na výrobu la-
viček, květináčů a dětských hřišť, které jsou
odolné proti povětrnostním podmínkám.
Ovšem ne vždy je materiálová recyklace vhod-
ná. Plasty se proto někdy stávají i velmi vydat-
ným palivem. Běžně se tak využívají plastové
odpady z průmyslu i z domácností. Tato alter-
nativní paliva se používají zejména při výrobě
cementu a spalují se při vysokých teplotách. Na
rozdíl od spalování na lokálních topeništích
(kamna apod.) je výhodou malá produkce emi-
sí, protože látky uvolněné při hoření se částeč-
ně vážou do struktury cementu. 

Kovy
Sebrané kovy putují ve většině případů do hutí,
kde se recyklují. Z barevných kovů i železa se
opětovně vyrábějí výrobky jako plechy, dráty,
tyče, trubky nebo profily. Recyklace se týká
i drahých kovů, jako jsou zlato, stříbro, palla-
dium, které se získávají demontáží vyřazených
elektrozařízení sebraných v rámci zpětného
odběru. Recyklace kovů má svoje ekonomické
i ekologické zdůvodnění. Při recyklaci se ušetří
velké množství energie, podle druhu kovu je to
až 95 %, a zároveň se šetří přírodní zdroje
a krajina, kterou těžba rud v naprosté většině
případů devastuje. (end)

Parkování kamionů
u Janovské město 
neschválilo 

Záměr vytvořit městské parkoviště pro kamio-
ny mezi firmami K+B Electro a SPECTRUM
Franěk na Ostrém rohu vyvolalo nevoli mezi
obyvateli sídliště Janovská. 

Plochu u sídliště Janovská jako vhodnou
k parkování kamionů navrhla dopravní komise.
Proti zřízení parkoviště protestovalo občanské
sdružení Spokojené bydlení otevřeným dopi-
sem, který na jednání zastupitelů v září oko-
mentoval jeho zástupce Jaromír Janega: „Ne-
chceme jen protestovat a říkat tady ne, chceme
i navrhnout jiné možnosti.“ 

Jako vhodnější místa navrhuje občanské
sdružení prostor bývalé otočky autobusů u rý-
novické průmyslové zóny nebo dále směrem na
Lukášov u věznice či autobazaru s tím, že
všechny plochy výhodně leží při silnici I/14.
Další pozemky navrhovali při výjezdu na
Prahu. Kamiony nemají v Jablonci povolené
parkování na městských plochách nikde. Do
parkování na soukromých plochách město za-
sahovat nemůže. 

Čilý pracovní ruch na pozemních komuni-
kacích zaznamenali mnozí Jablonečané bě-
hem celého roku. V mnohých případech mu-
seli trpělivě objíždět místa, na kterých pro-
bíhaly plánované opravy, rekonstrukce in-
ženýrských sítí nebo nápravy škod po tzv.
bleskové povodni, která se v červenci pře-
hnala v Jablonci.

„V současné době se dokončují opravy, jež si
vyžádaly povodně během měsíce července.
Byly to popraskané asfaltové koberce na ulicích
a poničená dlažba na chodnících, propadané
uliční vpusti a další veškeré škody, která voda
nadělala,“ říká Pavel Kozák, vedoucí oddělení
správy komunikací. Opravy byly hrazeny z roz-
počtové rezervy města. 

„Jednalo se o částku zhruba tří milionů korun,
se kterou jsme počítali na opravy komunikací,

mostů a vpustí, ale bohužel nenadálá živelná po-
hroma učinila škody, které jsme museli prioritně
řešit,“ konstatuje náměstek primátora Miloš Vele.

Kromě škody po povodních probíhaly pláno-
vané velkoplošné opravy silnic. „Byly položeny

nové koberce například v ulicích V Nivách,
v Pobřežní, U Kostela i v ulici Dr. Randy. Opra-
ven byl chodník v ulici Rabasova,“ vyjmenová-
vá Kozák místa, kde se řidiči mohou těšit z no-
vých silnic. V současné době se pracuje na
odvodňovacích zařízeních, příkopech, uliční
vpusti, dokončujeme prořezy silniční vegetace,
aby těžká technika v zimě snadněji projela,“
tvrdí Kozák.

Do zimy by měla být také dokončena většina
oprav, které na území Jablonce neprovádí sta-
tutární město. „Již několik týdnů je řada silnic
uzavřena z důvodu rekonstrukce inženýrských
sítí (voda, kanalizace, elektřina a další.) Tyto
komunikace se v současné době dokončují
a předávají správci a vlastníku komunikací.
Tyto akce nejsou hrazeny z rozpočtu města
a nejsou námi ani realizovány,“ upozorňuje na
skutečnost vedoucí oddělení. (end)

Některé komunikace mají nový kabát

Foto Jiří Endler
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Oslav dvacetiletého partnerství statutárního
města Jablonce nad Nisou s Budyšínem se
účastnili také partneři z okresu Jelení Hora.
Oslavy se konaly v rámci podzimních slav-
ností. 

Vzhledem k tomu, že obě partnerská města jsou
zapojena do projektu Euroregion Nisa, uspořá-
dalo město seminář, který byl zaměřen na nové
programové období ERN 2014/2020. „Přemýš-
leli jsme nad novými společnými projekty již
na začátku roku, ale nevěděli jsme, jaká krité-
ria budou vyhlášena na novou „sedmiletku“.
Díky tomuto semináři, na němž přednášel pro-
jektový manažer pan Branda z ERN, jsme měli
možnost diskutovat konkrétněji témata budoucí
přeshraniční spolupráce,“ říká Monika Šourko-
vá, hlavní garant projektu Oslavy dvacetiletého
výročí partnerských měst Jablonec – Budyšín
a hlavní organizátor semináře.

V odpoledních hodinách se všichni návštěv-
níci sešli ve foyer Eurocentra, kde byl slavnostně

pokřtěn kalendář Jablonec nad Nisou – Budy-
šín 2014. „Tento kalendář byl výjimečný tím, že
se na něm podíleli občané Budyšína a Jablonce.
Každé město dodalo do kalendáře šest vybra-
ných fotek autorů, kteří se přihlásili do soutěže.
Soutěžících, kteří poslali svoje fotografie, bylo
ovšem víc, i proto jsme se rozhodli nechat vy-
tisknout všechny fotografie a vystavit je v Euro-
centru,“ dodává Šourková. 

Během sobotního dopoledne si zástupci part-
nerských měst připomněli 120. výročí od vzni-
ku Tyršova parku. Během této příležitosti zasa-
dili budyšínští hosté v parku nový strom, který
byl nazván stromem přátelství. „Tenhle strom
mi připomíná partnerství obou měst, už je pěk-
ně vzrostlý a má silné kořeny. Přeju mu, aby

rostl a sílil stejně jako přátelství mezi Jab-
loncem a Budyšínem,“ řekl při zasazení stromu
předseda Spolku přátel města Jablonce Lukáš
Pleticha.

Vzácným hostem Jabloneckých podzimních
slavností byla prapravnučka prvního jablonec-
kého starosty Josefa Pfeiffera – paní Hannelore
Singer. Ta přijela spolu s občany a místostaros-
tou Ernstem Holym z Kaufbeurenu. V obřadní
síni jablonecké radnice je přijal primátor Petr
Beitl. Přijetí probíhalo v přátelské a příjemné
atmosféře. „Jsem dojata,“ poznamenala paní
Singer, když se podepisovala do pamětní knihy
města. V doprovodu primátora a radního Petra
Loudy v sobotu navštívila hrob svého předka
Josefa Pfeiffera, kde položila květiny. (end)

„Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního
rozvoje – Fond malých projektů Cíl 3 2007–2013) prostřednictvím
Euroregionu Nisa“

Partnerská města na podzimních slavnostech

O průzkumu spokojenosti obyvatel s kvalitou
života v Jablonci jsme psali už v minulém
čísle Jabloneckého měsíčníku. Vlastní šetření
odborné firmy začne na jaře příštího roku. 

Otázky se budou týkat předem daných témat,
tak aby byla zachovaná návaznost na poslední
šetření, které proběhlo v roce 2010. Lidé si bu-
dou moci zvolit téma, které jim připadá důleži-
té, a to pak bude do dotazníkového šetření a dá-
le i do zprávy o kvalitě života zahrnuto. 

„Jako primátorovi mi záleží na tom, aby se
vám v Jablonci žilo dobře. Zajímá mě, co si
myslíte a co je možné změnit k lepšímu. Proto

se potkáváme na různých veřejných besedách
a proto se opět pouštíme do průzkumu spoko-

jenosti obyvatel s kvalitou života,“ vysvětluje
primátor Petr Beitl. Anketní lístek, kde je mož-
né nejen dané téma zaškrtnout, ale v případě
potřeby i dopsat, naleznete na str. 22. 

Anketa od 1. listopadu probíhá i na webu
města. Na Vánočních trzích bude 19. a 20. pro-
since informační stánek k dotazníkovému šet-
ření, kde budete mít poslední možnost odevzdat
anketní lístek a také jedinou možnost jak získat
jako dárek placku s logem celé kampaně. 

Podepsané anketní lístky s uvedeným kontak-
tem budou slosovány a tři z vás se mohou těšit
na osobní setkání s primátorem města.

(mh)

Žiju tady rád? Odpovídejte v průzkumu

■ Z jablonecké radnice…

Díl 10. – O e-aukci
Desátý díl pořadu Z jablonecké radnice jsme
věnovali aktuálnímu tématu – elektronické
aukci. 

Přihlašování do e-aukce na elektřinu a plyn
probíhá do 20. listopadu na kontaktním místě
v bývalých prostorách Městské galerie MY
v přízemí radnice. Reportáž přináší nejen in-
formace k e-aukci, ale také zachycuje přímo
primátora města Petra Beitla při uzavírání
smlouvy o vstupu jeho domácnosti do elektro-
nické aukce. Premiéra pořadu se vysílala v úte-
rý 15. září. Ke stažení je na webových stránkách
města nebo tvrtm.cz.

Elektronická aukce
Kontaktní místo v přízemí radnice v bývalých
prostorách Galerie MY rozšiřuje 
od úterý 29. října pracovní dobu:
Pondělí–čtvrtek 8.00–17.00 hodin
Pátek 8.00–15.00 hodin

Ve čtvrtek 7. listopadu se od 16.00 hodin 
uskuteční v jabloneckém Eurocentru beseda
s veřejností o e-aukci.

V pondělí 11. prosince proběhne v Eurocentru 
on-line přenos e-aukce pro veřejnost.
• od 14.00 hodin – plyn
• od 16.00 hodin – elektřina

Paní Hannelore Singer mezi P. Tulpou a P. Beitlem Sázení stromu přátelství v Tyršově parku Hosté z Kaufbeuren

Foto Markéta Hozová
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■ Naši jubilanti
v listopadu
95 let
Milada Krejcarová 

94 let
Marie Černíková, Anna Jeníková,
Věra Švandová. 

92 let
Anna Grögerová, Anna Hadravová,
Růžena Kučerová, Alžběta
Sluková, Marie Šimková,
Zdeňka Vachková.

91 let
Vlasta Horáková, Lidmila Medková,
Irena Zavoralová.

90 let
Květoslava Bobková, Marie
Boubelíková, Irena Dvořáková,
Hana Ježová, Marta Jílková,
Ilse Mazánková, Libuše
Procházková, Zdeněk Prokůpek.

85 let
Červinková M., Hradecká H.,
Hribiková Z., Hubková J.,
Kopalová E., Lavický J.,
Morávková L., Patřičná V., 
Pilařová J., Pulíčková J., Raková A.,
Sládková G., Šebesta V., Šefčík Č.,
Šimek F., Valášková G.,
Vocásková D., Vrkoč V. 

80 let
Bastl J., Běla J., Bursová M.,
Čermáková V., Jandal O., Jarošová V.,
Kopa V., Koudelková J., Langová E.,
Laušmanová I., Mazánková H.,
Menclová L., Nováková D.,
Petters F., Strnadová J., Štérová H.,
Štubniaková M., Tomová S.,
Vocelová E., Wognar M. 

75 let
Cerman L., Černíková J., Hnát Z.,
Holický J., Hrabalová B.,
Klustová Z., Kotúčková E.,
Křístek K., Kučerová A., Luňák J.,
Mindeková S., Pavlištová J.,
Pešková M., Plívová G.,
Pozdníček A., Růžičková K., Tichý J.,
Trtíková H., Záhorová R. 

70 let
Balogová V., Bobková B.,
Brůžek D., Čejchanová H.,
Černá M., Černíková M.,
Dvořáková N., Fečušová L.,
Grimová V., Hujer I., Chaloupka J.,
Jůna P., Kepáková H., Klominský B.,
Kocourová V., Kodytek V.,
Kořínek M., Kosnar K., Kouřil J.,
Krause W., Matura R., 
Miškovský M., Neumannová R.,
Pavlišta S., Peukertová A.,
Poláčková M., Popela R., 
Sluková J., Šourek P., Ulrychová H.,
Václavík J., Volešová E.,
Zmatlíková B.

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).

Po dvanácti letech je
ulice 5. května hotová
Po dvanácti letech je konečně hotová ulice 5. května v Jablonci
nad Nisou. Dobrá věc se podařila, i když celkový výsledek ne-
má původně zamýšlenou podobu bulváru s polyfunkčními do-
my, sídly firem a byty. Tento úsek státní silnice I/14 nejen
splňuje požadavky na komunikaci I. třídy, ale zároveň Jablo-
nec získal dopravní tepnu s cyklostezkami a pásy zeleně. 

Jablonecký Týden sociálních služeb opět
doprovázela po celý měsíc prezentace po-

skytovatelů ve vestibulu radnice. 
Foto Markéta Hozová

Nový archiv stavebního úřadu byl slavnostně
otevřen 7. října v suterénu radnice 
v prostorách bývalého Boccaccia. 

Foto Radka Baloghová

Tradiční burza škol, vzdělávání, pracovních
příležitostí a volnočasových aktivit 

AMOS 2013 se v Jablonci konala popatnácté. 
Foto Radka Baloghová

Výzva
Sbor pro občanské záležitosti hle-
dá novou členku, která by chodila
gratulovat jubilantům v Rýno-
vicích a Lukášově. Jedná se o dob-
rovolnou neplacenou práci, vhod-
nou pro zdatnější důchodce, kteří
rádi komunikují s lidmi. 
Bližší informace na tel. 483 357 292
– H. Roudná

Výročí 17. listopadu
V pátek 15. listopadu 2013 od 10.00
hodin proběhne vzpomínkové set-
kání u pomníku v ulici Generála
Mrázka u příležitosti 17. listopadu
– Dne boje za svobodu a demokra-
cii za přítomnosti představitelů
města a dalších hostů.

Advent v Jablonci
1. prosince
Tradiční zažehnutí svíček na vá-
nočním stromě se uskuteční na
první adventní neděli, 1. prosince
v 17.00 hodin na Mírovém náměs-
tí. Jen v tento den pod ním děti na-
jdou tradičně poštovní schránku
na dopisy, kam mohou vhodit své
přání Ježíškovi. 

V doprovodném programu vy-
stoupí skupina Fireshow JBC s oh-
ňovou show a všichni si mohou
společně s hostem zazpívat u stro-
mu vánoční koledy.

Múza 2014
Oddělení školství, kultury a sportu
a DDM Vikýř vyhlašují 18. ročník
literární soutěže – MÚZA 2014. Le-
tošní téma zní: Je Jablonec měs-
tem sportu? Zkuste nás přesvědčit

a nastínit vlastní představy, sny
i události ve formě pohádky, úva-
hy, povídky či poezie. 

Vyhlášení výsledků a slavnostní
předání cen proběhne 20. ledna
2014 a opět bude spojené s autor-
ským čtením a literární čajovnou.
Své práce zašlete či předejte do 6.
prosince 2013 elektronickou poš-
tou nebo v obálce s označením
MÚZA na adresu: Magistrát města
Jablonec nad Nisou, oddělení škol-
ství, kultury a sportu – Monika Švor-
cová, Mírové náměstí 19, 466 01
Jablonec nad Nisou. Nebo e-mail:
svorcova@mestojablonec.cz. 

Kritéria soutěže: poezie a próza
1. kategorie do 11 let, 2. kategorie
12–15 let, 3. kategorie nad 16 let.
Práce z důvodu objektivního hod-
nocení nepodepisujte a přiložte ty-
to údaje: Jméno a příjmení autora,
datum narození, soutěžní katego-
rie, adresu bydliště, adresu školy.
Připište prohlášení „Souhlasím
s podmínkami soutěže“. Berete
tím na vědomí, že práce zaslané do
soutěže se nevracejí. Vyhlašovatel
si vyhrazuje právo práce se jmé-
nem autora dále využívat (např. je
vystavit či jinak zveřejnit). Pokud
to bude možné, dodržte rozsah
nejvýše 2 strany formátu A4.

Točí se videoseriál 
o výrobě perliček
Historii a současnost výroby perlí
a perliček popisuje videoseriál,
který připravuje Muzeum skla
a bižuterie a společnost Preciosa
Ornela. Na projektu se podílí i sta-
tutární město Jablonec nad Nisou.
Jablonec nad Nisou je nejen cent-
rem výroby a obchodu s bižuterií,
ale leží také „v srdci perličkového
kraje“. Natáčelo se v září a říjnu
i na jablonecké radnici. V chysta-
ném seriálu budou použity i „le-

tecké“ záběry pořízené malým
bezpilotním vrtulníkem.

Vítání dětí
sobota 5. 10. 2013
Vojtěch Grégr, Barbora Sudková,
Vít Skrbek, Amálie a Filip Vávrovi,
Berenika Horáková, Eliška Val-
kounová, Valerie Reimová, Tobiáš
Duňka, Tadeáš Jirků, Elisa Ben-
šová, Denisa Kopitáková, Kateřina
Fričová, Tereza Růžová, Markéta
Nyčová, Sebastien Bártl, Matyáš
Pochop, Eduard Procházka, Eliška
Skřítková, Jan Heligr, Julie Gutová,
Sára Sanigová, Anežka Skořepová,
Sofie Gáborová, Jonáš Mengler,
Radka Balásková, Tereza Kupcová,
Jakub Knotek, Matyáš Souček,
Sofie Stefanová, Tomáš Jakoubě,
Matěj Háza, Oliver Jirousek, Ondřej
Patočka, Jakub Daníček, Matyáš
Lietava, Tadeáš Kvapil, Kryštof Ju-
rásek, Kateřina Dolečková, Domi-
nika Matyášová, Adéla Čurdová,
Eliška Boháčková, Marek Tomí-
ček, Tomáš Ouředníček, Tereza
Fuchsová, Marek Pfeffer, Johana
Řechtáčková

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Michal Vele
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Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od
1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé po-
vinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. 

Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu,
pozbývají řidičské průkazy platnosti (v souladu
s novelou zákona č. 119/2012 Sb.).

„Připomínáme řidičům, že do konce letošní-
ho roku musí být provedena výměna řidičských

průkazů (ŘP) vydaných do 30. 4. 2004 (včetně)
a zároveň je žádáme, aby si zkontrolovali, zda
se jich výše uvedená informace netýká. Všichni
držitelé ŘP s končící platností mají povinnost
zažádat o jeho výměnu (nejlépe ještě do konce
listopadu), případně mohou využít práva se
svého řidičského oprávnění úředně vzdát,“ říká
Petr Karlovský, vedoucí správního odboru
Magistrátu statutárního města Jablonec nad
Nisou.

Žádosti o výměnu ŘP se podávají na odděle-
ní dopravně správních agend odboru správního
magistrátu města Jablonec nad Nisou ve II. po-
schodí budovy v ulici Komenského. 

„Vzhledem k očekávanému náporu klientů,
žadatelů o výměnu ŘP, přichází oddělení do-
pravně-správních agend MMJN s dočasnou vý-
jimečnou službou občanům v podobě dalšího
mimořádného rozšíření úřední doby v měsíci
listopadu,“ upozorňuje občany Karlovský.

Přepážky evidence řidičů budou otevřeny
každou středu dle potřeby tak, aby byly schop-
ny obsloužit všechny klienty, kteří se na úřad
dostaví do 18.00 hod. (po 17. hodině budou
přednostně obslouženi klienti, jichž se povinná
výměna týká). (end)

Úřední hodiny evidence řidičů 
v listopadu 2013:

Pondělí 8.00–17.00
Úterý 8.00–14.00
Středa 8.00–18.00 
Čtvrtek 8.00–14.00
Pátek 8.00–14.00
Sobota (pouze 2. 11.) 8.00–12.00

Přepážky evidence řidičů dočasně
prodlužují úřední hodiny 

S účinností od 4. 10. 2013 schválila Rada
města Jablonec nad Nisou úpravu Pravidel
pronajímání obecních bytů ve městě Jablo-
nec nad Nisou (dále jen Pravidla).

Tato Pravidla byla rozdělena do dvou částí:
— Pravidla pronajímání bytů v majetku statu-

tárního města Jablonec nad Nisou
— Pravidla řešení bytových záležitostí v působ-

nosti statutárního města Jablonec nad Nisou

První část Pravidel se týká pronájmu bytů
(dříve výběrová řízení). Bytové jednotky byly
rozděleny na:
A) byty obecní – u této skupiny došlo ke zmír-

nění podmínek tak, aby se mohlo hlásit více
zájemců; rozhodovací pravomoc při výběru
nájemce je pouze na radě města

B) byty zvláštního určení – jedná se o byty so-
ciální, pro seniory, pro osoby se zdravotním
postižením, pro děti z dětského domova atd.,

zde zůstává doporučení budoucího nájemce
pro radu města na Komisi humanitní péče

U bytů obecních musí žadatel splňovat mi-
mo jiné tyto podmínky:
— věk 18 let, trvalý pobyt v Jablonci nad Nisou

nebo zaměstnání v Jablonci nad Nisou více
než posledních 6 měsíců

— nesmí mít dluhy vůči statutárnímu městu
Jablonec nad Nisou

— nesmí mít dluhy vůči předchozímu pronají-
mateli ani vůči dodavatelům médií, tj. plyn,
el. energie, odpady apod.

— před podáním žádosti musí složit kauci troj-
násobku měsíčního nájemného

— musí být schopen hradit nájemné a další
úhrady spojené s užíváním bytu

K žádosti musí doložit:
— veškerý příjem svůj a své rodiny za posled-

ních 6 měsíců
— čestné prohlášení o schopnosti žadatele hra-

dit pravidelně nájemné a poplatky za služby

v předpokládané výši
— doklad o uhrazené kauci
— doklad o bezdlužnosti vůči SMJN (týká se

všech osob uvedených na žádosti)
— doklad o zaměstnání (u žadatelů s trvalým

pobytem mimo Jablonec nad Nisou)

Druhá část Pravidel se týká řešení bytových
záležitostí v působnosti SMJN. Jedná se např.
o byty vstupní, v obecním zájmu, služební, dá-
le řešení výměn bytů, podnájmů, městských
ubytoven atd.

Tato aktualizovaná Pravidla vč. žádostí najde-
te na www.mestojablonec.cz nebo jsou k dispo-
zici na oddělení správy bytových domů (dále
jen OSBD). 

Informace o bytu nabízeném k pronájmu či
VŘ budou zveřejňovány na informační desce
OSBD a na oficiálních webových stránkách
SMJN, tj. www.mestojablonec.cz, a to minimál-
ně po dobu 15 dnů.

Úprava pravidel pronájmu obecních bytů

Dosloužila vám doma varná konvice, holicí
strojek, vysavač či fén? Rádi byste se tohoto
vysloužilce zbavili ekologicky, ale do sběrné-
ho dvora nemáte kdy se dostat nebo jej máte
daleko? 

Pokud cestujete vlakem na trati Liberec – Jablo-
nec nad Nisou – Smržovka – Tanvald a zpět, vy-
užijte ojedinělou příležitost vysloužilý elektro-
spotřebič vzít s sebou na cestu. Liberecký kraj
ve spolupráci se společnostmi ELEKTROWIN
a České dráhy rozjede na kolejích od 4. 11. do
8. 11. nový projekt Jízda do stanice Recyklace. 

Záštitu nad akcí přijal radní Libereckého
kraje pro životní prostředí a zemědělství Josef
Jadrný. Každý, kdo v uvedených dnech bude
tímto vlakem cestovat, může ve jmenovaných

stanicích nepotřebný elektrospotřebič odevzdat
promotýmu oblečenému do nepřehlédnutel-
ných zelenožlutých kostýmů. Prvních 300 pasa-
žérů, kteří vysloužilý spotřebič přinesou, obdr-

ží od obsluhy hodnotný dárek. Ti další za při-
nesený elektrospotřebič získají drobnou pozor-
nost a slosovatelný kupon, na který mohou vy-
hrát nový spotřebič v hodnotě 1000 Kč.
Losování proběhne 11. listopadu 2013 v 10.00
hodin v budově Krajského úřadu Libereckého
kraje. 

Jízdu do stanice Recyklace mohou absolvovat
i školní třídy. Pro ně bude ve stanicích Liberec,
Jablonec nad Nisou a Tanvald připravena zají-
mavá naučná lekce z ekologie.

Vlakové spoje, kde ve dnech 4.–8. listopadu 2013
mohou cestující odložit vysloužilé elektro-
spotřebiče – místo odjezdu a čas: Liberec 7.57,
Desná, Riedlova vila 9.28, Tanvald 9.40, Liberec
11.17, Tanvald 12.20, Liberec 13.57, Tanvald 15.00,
Liberec 16.37. (end)

Využijte Jízdu do stanice Recyklace!

Foto Jiří Endler
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Základní škola Pasířská 74 na Žižkově
Vrchu slaví v letošním roce 50 let od svého
otevření. 

Poprvé do školních lavic usedli žáci 2. září 1963,
kdy byla škola slavnostně otevřena a přivítala
prvních 856 žáků. Za tu dobu prošlo školními
lavicemi desetitisíce žáků, které do života při-
pravovalo nespočet pedagogů. Mezi absolventy
patří významné osobnosti města, ale i světového
sportu. V současné době vede školu ředitel Jiří
Vondráček, kterému jsme položili několik otázek.

Připomeňte, prosím, stručně historii školy
a osobnosti, které školu absolvovaly? 
Škola se otvírala 2. září 1963 a přivítala prvních
856 žáků. Od 1. 9. 1964 byla v naší škole otevře-
na první sportovní třída. V roce 1970 byla zaháje-
na výstavba nového hřiště se škvárovou lehko-
atletickou dráhou - celou výstavbu připravoval
a řídil Zdeněk Krykorka a hřiště bylo slavnost-
ně předáno k užívání 1. 9. 1973 (toto hřiště zís-
kalo v roce 2003 nový povrch – polytan). Škola
ve své historii vychovala spoustu atletů a atletek,
kteří reprezentovali tehdejší Československo.
Tou nejzajímavější osobností je samozřejmě
Bára Špotáková, dvojnásobná olympijská vítěz-
ka v hodu oštěpem, která k nám docházela v le-
tech 1987–1995. Z absolventů, kteří se prosadi-
li i mimo sportovní pole, jsou zajímavými osob-
nostmi např. Rony Plesl, přední český designer
skla, a stávající náměstek primátora Petr Vobořil.

Většina škol má dnes speciální zaměření, jak
je to na vaší škole?
Škola se zaměřuje na výchovu mladých atletů ve
sportovních třídách na 2. stupni ZŠ a v příprav-
ných třídách na 1. stupni ZŠ ve spolupráci s ob-
čanským sdružením Školní atletický klub při
5. ZŠ a oddílem LIAZ Jablonec nad Nisou. Žáci
ve sportovních třídách mají od šestého ročníku
zvýšený počet hodin tělesné výchovy, účastní
se pravidelně specializovaných tréninků, zim-
ních i letních soustředění a kurzů a mnoha re-
gionálních i republikových soutěží.

Prošla škola v posledních letech moderniza-
cí, co vše může žákům nabídnout?
Nejvýznamnějším stavebním počinem v posled-
ních letech byla v letech 2008–2009 rozsáhlá

rekonstrukce školy spojená se zateplením ob-
vodových plášťů všech pavilonů a střešních
konstrukcí, výměnou oken a izolacemi proti
zemní vlhkosti. Celkové náklady na tento pro-
jekt se vyšplhaly k částce 58,5 mil. Kč. V závěru
školního roku 2008/2009 bylo v našem areálu
vybudováno nové víceúčelové hřiště s umělým
povrchem, oplocením a umělým osvětlením.
V rámci projektu OPVK 1.4. (šablony) jsme v je-
ho průběhu (2010–2013) zmodernizovali obě
učebny výpočetní techniky a do pěti učeben in-
stalovali nové keramické tabule s interaktivní-
mi dataprojektory.

Připravujete oslavy 50. výročí založení školy,
v jakém duchu budou probíhat?
Veškeré aktivity a přípravy oslav výročí jsou cí-
leny do jediného dne, a tím je sobota 9. 11.
Nedílnou součástí programu oslav jsou výstavy
o historii a různé doprovodné aktivity přímo ve
škole. Odpoledne se setkáme na Střelnici se
všemi bývalými i současnými pracovníky školy
za přítomnosti primátora města a dalších zá-
stupců našeho zřizovatele, s významnými osob-
nostmi, které patřily mezi absolventy naší školy,
a zástupci sponzorů. Večer od 19.00 v sokolov-
ně v Kokoníně v rámci tradiční akce pořádané
atletickým oddílem LIAZ Jablonec nad Nisou
strávíme jistě příjemný večer spojený s vyhlá-
šením nejlepších atletů oddílu a nejúspěšněj-
ších žáků naší školy.

(end)

Škola v Pasířské chystá oslavy půlstoletí

Rozsáhlá rekonstrukce jablonecké Základní
školy Liberecká 26, jež začala v červnu 2012,
je definitivně hotova. Dokončeny jsou i prá-
ce, jež byly realizovány v září po zahájení le-
tošního školního roku. 

Budova získala zateplenou fasádu, nová okna
i vchodové dveře, předsazené žaluzie a novou
střešní krytinu. Rekonstrukce byla náročná ne-
jen rozsahem, ale i komplikacemi, které způso-

bil nález azbestových vláken ve výplních pů-
vodních panelů. Jedná se o jednu z největších
investičních akcí města v tomto roce za bezmá-
la 40 milionů korun. Projekt byl 15 miliony spo-
lufinancován Evropskou unií a Státním fondem
životního prostředí. Stavba bude slavnostně
předána k užívání v pátek 29. listopadu.

„Rádi bychom při této příležitosti pozvali
představitele města i širokou veřejnost na Den
otevřených dveří naší školy, který se koná
29. listopadu od 16.00 hodin,“ zve ředitel ZŠ
Liberecká Jiří Čeřovský a dodává, že zájemci si
budou moci prohlédnout zblízka nejen nový
kabát budovy, ale i interiér školy, kde bude při-
praven bohatý program. Kromě ukázek z výuky
a nejrůznějších prezentací výukových možnos-
tí bude k vidění například i výstava zachycující

budovu a chod školy v její třicetileté historii.
Návštěvníkům budou zpřístupněny všechny
odborné i běžné učebny, prostory školní druži-
ny či obě tělocvičny. (end)

Projekt „Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou“ je spolufi-
nancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem
životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Ukončení rekonstrukce ZŠ Liberecká

Sportovní kluby Handisport Liberec a Jab-
lonec spolupořádaly 13. Mistrovství České
republiky v přespolním běhu členů Českého
svazu mentálně postižených sportovců. 

Závody se konaly ve dnech 10.–11. října 2013 ve
sportovním areálu Břízky a jejich garantem byl
Magistrát města Jablonec nad Nisou, který pod-
pořil závody i finančně. Závodu se ve dvou
dnech zúčastnilo 72 závodníků v osmi věko-
vých kategoriích, mezi nimiž byli zástupci de-
seti oddílů. 

Nejlepších výsledků v obou dnech dosáhli zá-
vodníci pořádajících oddílů pod vedením Jána

Belici. Roman Pavlata zvítězil v kategorii star-
ších žáků na 1 500 a 3 000 m, Radek Pavlata ve
stejných závodech skončil druhý. Zlato vybojova-
la Sylva Čorejová v kategorii ml. žákyň 1 000 m
a 2 000 m, když v součtu časů byla nejúspěš-
nější ze všech dívek a žen. Jakub Hollas skončil
na třetím a sedmém místě. 

„Odměnou pro oddíl Handisport Jablonec
nad Nisou je účast čtrnácti sportovců a dvou
trenérů na čtyřdenním sportovním soustředění
na přelomu listopadu a prosince ve Sportovním
centru v Nymburku,“ řekl spokojený předseda
oddílu Ján Belica.

(end)

V Břízkách kralovaly děti z Handisportu

Den otevřených dveří 
ZŠ Liberecká
29. listopadu 16.00–19.00 hodin Foto Jiří Endler Foto Jiří Endler

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Ján Belica
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■ Stalo se
Uzavřená ulice Pod Vodárnou
Až do 15. listopadu zůstane ulice
Pod Vodárnou zcela uzavřená. Dů-
vodem je sanace svahu pod komu-
nikací v délce 27 metrů a rozšíře-
ní vozovky o půl metru. Stavební
práce si vyžádají 1,75 mil. Kč.

„V uzavřeném úseku ulice Pod
Vodárnou se vlivem opakovaného
vsakování vody do podloží sesu-
nul násyp a vozovka byla nebez-
pečná. V celé opravované délce ji
rozšíříme o půl metru a osadíme
svodidlo. Zároveň nad poškoze-
ným úsekem pročistíme propus-
tek a opravíme jeho vpusť,“ vy-
světluje příčinu stavby náměstek
primátora Petr Vobořil. (jn)

Nová dlažba pro tržnici
Od počátku října dláždí Technické
služby Jablonec plochu neoficiál-
ního parkoviště v sousedství auto-
busového nádraží. Práce potrvají
do půlky listopadu a město za ně
zaplatí 2,3 mil. Kč. 

„Vydlážděná plocha se stane no-
vou městskou tržnicí,“ vysvětluje
náměstek primátora Petr Vobořil,
který má na starosti rozvoj města.
Právě sem se v budoucnu přesune
tržnice od velkoprodejny Jabloň.
Trhovci tam budou mít povolený
vjezd, toalety budou k dispozici
v budově BusLine. (jn)

Město pro byznys – Jablonec 
druhý
Rychlost vyřizování agendy, od-
bornost úředníků, nízké ceny bytů
i stavebních pozemků. To jsou dů-
vody, proč se podnikatelsky nej-
přívětivějším městem Liberec-
kého kraje stal Železný Brod. Na
druhém místě skončil vítěz po-
sledních dvou ročníků Jablonec nad
Nisou. Třetí příčku ve srovnáva-
cím výzkumu Město pro byznys,
který již šestým rokem hodnotí
205 obcí s rozšířenou působností
a dvaadvacet městských částí
hlavního města České republiky,
obsadil Tanvald. (end)

Dům Jany a Josefa 
V. Scheybalových nepostoupil
Zrekonstruovaná fara, dnešní Dům
Jany a Josefa V. Scheybalových, se
ucházel o titul Stavba roku 2013.
Do soutěže bylo přihlášeno 56
projektů z celé České republiky.
Jablonecká stavba bohužel nepo-
stoupila do druhého kola národní
soutěže. (end)

Jablonec hostil tanečníky 
Poslední říjnový víkend se v měst-
ském divadle a v kostele sv. Anny
v Jablonci uskutečnil jedenáctý
ročník celostátní přehlídky scé-
nického tance mládeže a dospě-
lých Tanec, tanec… Záštitu nad
přehlídkou převzala náměstkyně
primátora Soňa Paukrtová, která
letos poprvé také předala Cenu
města tance. (end)

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Jablonecká energetická, a. s. (JE)
Jabloneckou energetickou, a. s., dříve JTR, město
letos v červenci převzalo pod svou stoprocentní
kontrolu. 

S procesy, které od doby převzetí ve společnosti pro-
běhly, i s harmonogramem další činnosti seznámil
zastupitele ředitel společnosti Pavel Spilka.

Informoval o úsporách, kterých se podařilo dosáh-
nout uzavřením výhodnějších smluv na dodávané
služby. Společnost také vysoutěžila levnější dodávky
elektřiny a v příštích dnech proběhne i soutěž na
plyn. „Provozní úsporu přinese i plánované přesunutí
letního zdroje teplárny z výtopny v Rýnovicích na
Brandl,“ uvedl předseda představenstva společnosti
Miloš Vele s tím, že výtopna v Rýnovicích generuje
roční ztrátu až 15 milionů.

JE, a. s., spustila v říjnu nové webové stránky a za-
hájila také informační kampaň směrem k zákazní-
kům – odběratelům tepla. „Naším cílem je se zákaz-
níky komunikovat a vybudovat důvěru v soustavu
CZT,“ řekl Spilka. Opět získat důvěru je pro Jablo-
neckou energetickou klíčové. 

Snížení ceny tepla od 1. 1. 2014 na 689 Kč/GJ z pů-
vodních 807 Kč/GJ by mělo být hlavní motivací pro
stávající zákazníky. Finanční plán společnosti na se-
zonu 2013/14 počítá s nahlášenými či již odpojenými
domácnostmi, nicméně další pokles připojených do-
mácností by již společnost mohl zásadně ohrozit.
Krátkodobý finanční plán počítá na konci fiskálního
roku (říjen 2013–prosinec 2014) se ztrátou až 39 mi-
lionů korun. „Jedná se o ztrátu účetní, se kterou jsme
připraveni se krátkodobě vyrovnat. Zhruba 20 milionů
činí odpisy a výši předpokládané ztráty také ovlivní
vysoutěžená cena plynu,“ uvedl Spilka. 

Nové zásady poskytování dotací z rozpočtu 
Zastupitelé schválili nové zásady pro poskytování
dotací a peněžitých darů z rozpočtu města. 

Zásady byly na doporučení Krajského úřadu Libe-
reckého kraje přepracovány tak, aby proces přidělo-
vání dotací umožňoval soudní přezkum a vyhověl tak
judikatuře Nejvyššího správního soudu. 

Hlavní změna spočívá v tom, že žadatelé předkláda-
jí své žádosti na základě výzvy. Jednotlivé žádosti vy-
hodnocují příslušné komise rady města z hlediska
formální správnosti a z hlediska opodstatněnosti. Pod-
le nových pravidel komise zpracovávají protokol, ve
kterém uvádějí vedle způsobu hodnocení a seznamu
žádostí vybraných k podpoře i žádosti vyřazené včet-
ně odůvodnění. Finanční prostředky jsou žadatelům

poskytnuty až po řádném předložení vyúčtování. Ža-
datelé mohou aktuální informace a vyhlášení přísluš-
ných výzev sledovat na webu města.

Zásady pro poskytování dotací sociálním 
službám
Od 1. listopadu platí nové zásady pro poskytování
dotací z rozpočtu města pro poskytovatele sociál-
ních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Podle nich
se mění termín pro doručení žádostí o dotaci
z městského rozpočtu. 

Zatímco dříve bylo možné žádosti podat pouze v říj-
nu, nyní se o dotaci na následující rok žádá na zákla-
dě vyhlášené výzvy, ve které by měla být uveřejněna
základní kritéria pro hodnocení žádostí. Předpokládá
se, že termínem pro podávání žádostí pro rok 2014
bude třicetidenní lhůta v průběhu listopadu a prosince.
Žadatelé mohou aktuality sledovat na webu města. 

Projekt „Jablonec nad Nisou 2014“
Projekt Jablonec nad Nisou 2014 vychází z osvěd-
čených akcí předchozích ročníků a zároveň se vra-
cí k původnímu poslání projektu. 

14. ročník by měl opět obohatit kulturní a sportovní
život v Jablonci a zároveň oživit střed města a měst-
ská sportoviště akcemi pro širokou veřejnost. Z pro-
jektu byly vyřazeny příměstské tábory a některé kul-
turní a sportovní soutěže, naopak přibyl Rok české
hudby. 

„Finanční příspěvky na postupové přehlídky a závody
a mistrovství budou nově řešit komise v rámci vyhla-
šovaných výzev. Příměstské tábory budeme financo-
vat přímo z rozpočtu. Vyřazení z projektu neznamená,
že město akce nepodpoří,“ vysvětluje náměstkyně
Soňa Paukrtová. 

Pobřežní 19, 21 – objekt prodán družstvu
Zastupitelé schválili prodej objektu Pobřežní 19, 21
bytovému družstvu, které založili tamní nájemníci.

Nájemci objektu původně žádali slevu z kupní ceny
2 240 000 Kč, tu ale zastupitelstvo v červnu 2013 ne-
schválilo. Nájemci bytů v objektu se dohodli na tom,
že objekt koupí za kupní cenu stanovenou městem, tj.
16 371 375 Kč a založili družstvo.

Bytové domy Pobřežní 19 a 21 byly první, které měs-
to prodalo dle nové metodiky prodeje bytů. Další na-
bídku dostali na jaře nájemníci domů Palackého 40,
42; Na Vršku 10 a Na Vršku 16. Ani v jejich případě za-
stupitelé neschválili požadovanou slevu ze zvýhodně-
né kupní ceny. (mh)

Zastupitelé města Marek Řehoř a Jana Hamplová. Foto Jiří Endler
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz
/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior
1. 11. /pátek/
17.30 /R/ ENDEROVA HRA
17.30 /J/ RIVALOVÉ
20.00 /R/ LÁSKY ČAS

Exkluzivní předpremiéra
20.00 /J/ DON JON

2. 11. /sobota/
15.00 /R/ TURBO (RP)
17.30 /R/ GRAVITACE (3D/T)
17.30 /J/ RIVALOVÉ
20.00 /R/ PŘÍBĚH KMOTRA
20.00 /J/ DON JON

3. 11. /neděle/
15.00 /R/ TURBO (RP)
16.00 /J/ ZA KAMARÁDY

Z VEČERNÍČKŮ 6
17.30 /R/ ENDEROVA HRA
17.30 /J/ RIVALOVÉ
20.00 /R/ PŘÍBĚH KMOTRA
20.00 /J/ DON JON

4. 11. /pondělí/
17.30 /R/ GRAVITACE (3D/T)
19.00 /J/ NĚMÉ FILMY S ŽIVOU

HUDBOU SKUPINY OZMA
Dny francouzské kultury –
vstup volný do naplnění
kapacity sálu

20.00 /R/ PŘÍBĚH KMOTRA

5. 11. /úterý/
17.30 /R/ PŘÍBĚH KMOTRA
20.00 /R/ GRAVITACE (3D/T)

6. 11. /středa/
18.00 /R/ VERNISÁŽ - FILMOVÁ

KLASIKA NA FILMOVÉM
PLAKÁTU

19.00 /R/ AMARCORD
Vstup volný do naplnění
kapacity sálu

7. 11. /čtvrtek/
17.30 /R/ THOR: TEMNÝ SVĚT
17.30 /J/ ŽENA V KLECI
20.00 /R/ THE MUSE

Záznam koncertu
20.00 /J/ POZICE DÍTĚTE (FK)

8. 11. /pátek/
17.30 /R/ LÁSKY ČAS
17.30 /J/ ŽENA V KLECI
20.00 /R/ THOR: TEMNÝ SVĚT
20.00 /J/ MACHETE ZABÍJÍ

9. 11. /sobota/
13.30 /R/ ZATAŽENO, OBČAS

TRAKAŘE 2 (RP)
16.00 /R/ THOR: TEMNÝ SVĚT
17.30 /J/ MACHETE ZABÍJÍ
18.45 /R/ TOSCA

Přímý přenos z MET NY
20.00 /J/ ŽENA V KLECI

10. 11. /neděle/
15.00 /R/ PTAČÍ ÚLET (RP)
16.00 /J/ PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK
17.30 /R/ LÁSKY ČAS
17.30 /J/ MACHETE ZABÍJÍ
20.00 /R/ THOR: TEMNÝ SVĚT
20.00 /J/ ŽENA V KLECI

11. 11. /pondělí/
17.30 /R/ GRAVITACE (3D/T)
20.00 /R/ THOR: TEMNÝ SVĚT

12. 11. /úterý/
17.30 /R/ GRAVITACE (3D/T)
20.00 /R/ PŘÍBĚH KMOTRA

13. 11. /středa/
15.00 /R/ DONŠAJNI

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ THOR: TEMNÝ SVĚT
18.00 /J/ HOTELIÉR
20.00 /R/ PŘÍBĚH KMOTRA
20.00 /J/ iSHORTS - FeinKOšt

14. 11. /čtvrtek/
17.30 /R/ LÁSKY ČAS
17.30 /J/ NEPRAVDĚPODOBNÁ

ROMANCE
20.00 /R/ THOR: TEMNÝ SVĚT
20.00 /J/ VELKÁ NÁDHERA (FK)

15. 11. /pátek/
17.30 /R/ LÁSKY ČAS
17.30 /J/ NEPRAVDĚPODOBNÁ

ROMANCE
20.00 /R/ THOR: TEMNÝ SVĚT
20.00 /J/ INSIDIOUS 2

16. 11. /sobota/
15.00 /R/ TURBO (RP)
17.30 /R/ THOR: TEMNÝ SVĚT
17.30 /J/ HUSITI
20.00 /R/ LÁSKY ČAS
20.00 /J/ INSIDIOUS 2

17. 11. /neděle/
14.30 /R/ PTAČÍ ÚLET (RP)
16.00 /J/ ZA KAMARÁDY

Z VEČERNÍČKŮ 7
16.45 /R/ KORZÁR

Záznam Bolšovo baletu
17.30 /J/ HUSITI
20.00 /J/ INSIDIOUS 2
20.15 /R/ LÁSKY ČAS

18. 11. /pondělí/
17.30 /R/ PŘÍBĚH KMOTRA
20.00 /R/ GRAVITACE (3D/T)

19. 11. /úterý/
17.30 /R/ APOKALYPSA

V HOLLYWOODU
20.00 /R/ GRAVITACE (3D/T)

20. 11. /středa/
17.30 /R/ APOKALYPSA

V HOLLYWOODU
17.30 /J/ SNOW FILM FEST

Pásmo sportovních filmů se
zimní tématikou

20.00 /R/ THOR: TEMNÝ SVĚT

21. 11. /čtvrtek/
17.30 /R/ BELLA MIA
17.00 /J/ PERVERZNÍ PRŮVODCE

IDEOLOGIÍ
20.00 /R/ HUNGER GAMES:

VRAŽEDNÁ POMSTA
20.00 /J/ SEDMIKRÁSKY (FK)

22. 11. /pátek/
17.30 /R/ BELLA MIA
17.00 /J/ PERVERZNÍ PRŮVODCE

IDEOLOGIÍ
20.00 /R/ HUNGER GAMES:

VRAŽEDNÁ POMSTA
20.00 /J/ RIVALOVÉ

23. 11. /sobota/
15.00 /R/ PTAČÍ ÚLET (RP)
17.30 /R/ BELLA MIA
17.30 /J/ ODHALENÝ PŘÍSTAV
20.00 /R/ HUNGER GAMES:

VRAŽEDNÁ POMSTA
20.00 /J/ ŽENA V KLECI

24. 11. /neděle/
15.00 /R/ ZATAŽENO, OBČAS

TRAKAŘE 2 (RP)
16.00 /J/ DVANÁCT MĚSÍČKŮ
17.30 /R/ BELLA MIA
17.30 /J/ ODHALENÝ PŘÍSTAV
20.00 /R/ HUNGER GAMES:

VRAŽEDNÁ POMSTA
20.00 /J/ ŽENA V KLECI

25. 11. /pondělí/
17.00 /R/ HUNGER GAMES:

VRAŽEDNÁ POMSTA
20.00 /R/ GRAVITACE (3D/T)

26. 11. /úterý/
17.30 /R/ GRAVITACE (3D/T)
20.00 /R/ LÁSKY ČAS

27. 11. /středa/
17.30 /R/ LÁSKY ČAS
18.00 /J/ DK
20.00 /R/ HUNGER GAMES:

VRAŽEDNÁ POMSTA
20.00 /J/ ZMIZENÍ

28. 11. /čtvrtek/
17.30 /R/ KŘÍDLA VÁNOC
17.30 /J/ HUSITI
19.00 /J/ ROZBITÝ SVĚT (FK)
20.00 /R/ KAPITÁN PHILLIPS

29. 11. /pátek/
17.30 /R/ KŘÍDLA VÁNOC
17.30 /J/ HUSITI
20.00 /R/ KAPITÁN PHILLIPS
20.00 /J/ VLHKÁ MÍSTA

30. 11. /sobota/
14.30 /R/ TURBO /RP/
17.00 /R/ HUNGER GAMES:

VRAŽEDNÁ POMSTA
17.30 /J/ CESTA ZA VÁNOČNÍ

HVĚZDOU
20.00 /R/ KŘÍDLA VÁNOC
20.00 /J/ VLHKÁ MÍSTA

(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
náš web www.kinajablonec.cz.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

1. 11. /pátek/ 19.00 hodin
HRDÝ BUDŽES
Divadlo A. Dvořáka Příbram 
Hrají: B. Hrzánová j. h., J. Vlčková j. h. /
M. Šiková j. h. Dramatizace spisovatelky
Ireny Douskové, činohra, skupina ND.

7. 11. /čtvrtek/ 19.00 hodin
HARMONIE SFÉR 
– ÚSVIT ROMANTISMU
Antonín Rejcha & Felix Mendelssohn
Bartholdy, Musica Florea, sbor
Collegium Floreum. 
Dirigent: Marek Štryncl. 
Program: Antonín Rejcha – Harmonie

sfér, Felix Mendelssohn-Bartholdy –
Sinfoniesatz, hudba, skupina H.

9. 11. /sobota/ 17.00 hodin
SPOLEČNĚ NEJEN NA JEVIŠTI
XI. ročník komponovaného večera,
v němž se na jevišti divadla společně
představí handicapovaní a zdraví
umělci. Vystoupí jako zpěváci, herci,
hudebníci. Hostem večera bude Petr
Šrámek – umělec malující nohama. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2013, za
finanční podpory Libereckého kraje. 

10. 11. /neděle/ 15.00 hodin 
PRINCEZNY JSOU NA DRAKA
Docela velké divadlo Litvínov. 
Hrají: L. Lavičková, P. Erlitz, H.
Marvanová, J. Galinová a L. Masár.
Výpravná činoherní pohádka
o krvelačném čaroději a hodném Draku
Habánkovi, pohádka, skupina RD.

12. 11. /úterý/ 19.00 hodin
BURZA MLADÝCH ZPĚVÁKŮ 2013
Koncert vybraných účastníků. Eliška
Melichaříková – soprán, Aleš Janiga –
baryton, Miroslav Urbánek – bas,
Augustin Kužela – klavírní doprovod,
Radmila Hrdinová – průvodní slovo.
Program: Árie z oper B. Smetany,
W. A. Mozarta, G. Verdiho, 
P. I. Čajkovského a dalších. Pro majitele
Skupiny H vstup zdarma. Hudba.

13. 11. /středa/ 19.00 hodin
GIUSEPPE VERDI – LA TRAVIATA
Svč. divadlo Ústí n. L. 
Účinkují sólisté, sbor, balet a orchestr
Severočeského divadla, dirigent –
M. Formáček. Lyrická opera na námět
Dumasova románu Dáma s kaméliemi,
opera, skupina ND.

14. 11. /čtvrtek/ 19.00 hodin
DĚDEČEK AUTOMOBIL
Městské divadlo M. Boleslav 
Hrají a zpívají: D. Klapka j. h., 
M. Ruml, P. Mikeska, V. Kubařová j. h./
T. Rumlová, M. Slaný j.h., P. Bucháček
a další. Na motivy spisovatele Adolfa
Branalda a režiséra Alfreda Radoka,
muzikál, skupina DB.

15. 11. /pátek/ 19.00 hodin
AŤ SVOBODA ZVONÍ
Spirituál Kvintet – Iuventus, Gaude!
Společné setkání první české folkové
skupiny a dětského sboru roku 2012
u příležitosti 50. výročí slavného
projevu M. L. Kinga, hudba,
pořadatelem není Městské divadlo.

19. 11. /úterý/ 19.00 hodin
THE BACKWARDS 
Beatles revival. Několikanásobný vítěz
Světového Beatlefestu v New Yorku
ve zbrusu novém programu! Zazní
známé a osvědčené hity z raných
období „Beatlemánie“, hudba.

20. 11. /středa/ 19.00 hodin
SEN ČAROVNÉ NOCI
William Shakespeare. Divadlo ABC.
Hrají: H. Bor, H. Hornáčková,
V. Gajerová, J. Klem, R. Kalvoda,
Z. Kalina a další. Poetická komedie
o rozmarech lásky a noci plné divů,
které se možná staly nebo se jenom
zdály, činohra, skupina DA.

21. 11. /čtvrtek/ 19.00 hodin
KVARTETO DOLNOSLEZSKÉ
FILHARMONIE
Polsko, Dominika Lukasiewicz 
– klarinet, Dariusz Motyka – saxofon,
Jacek Jaguš – kytara, el. kytara,
Piotr Michalak – klavír. 
Program: Evergreeny světové jazzové
a muzikálové scény - skladby
L. Armstronga, L. Bernsteina, 
R. Charlese, O. Petersona a dalších,
hudba.

The Backwards v městském divadle

19. 11. /úterý/ 19.00 hodin
Košická skupina The Backwards, jež začala svou kariéru v roce 1995
původní tvorbou a která se poté začala věnovat hudbě své nejoblíbe-
nější skupiny Beatles, zahraje v Jablonci nad Nisou.
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23. 11. /sobota/ 17.00 hodin
HVĚZDY NAD JEŠTĚDEM
Pěvecká soutěž, finálový večer soutěže
o nejlepšího zpěváka regionu. Akce se
koná pod záštitou náměstkyně hejtmana
Libereckého kraje Hany Maierové a za
finanční podpory Libereckého kraje.

26. 11. /úterý/ 19.00 hodin
JAK UTOPIT DR. MRÁČKA ANEB
KONEC VODNÍKŮ V ČECHÁCH
Západočeské divadlo Cheb 
Režie: Šimon Dominik. Hraje, tančí
a zpívá celý soubor Západočeského
divadla. Muzikálová adaptace bláznivé
filmové komedie o konci vodníků
v Čechách, činohra, skupina DS.

28. 11. /čtvrtek/ 19.00 hodin
JANA BOUŠKOVÁ – harfa, 
JIŘÍ BÁRTA – violoncello
Koncert dvou vynikajících hudebníků
– jedné z nejuznávanějších harfistek
Jany Bouškové a violoncellisty Jiřího
Bárty. Zazní skladby J. S. Bacha, 
J. L. Dusíka, C. Debussyho a daších,
hudba, skupina H.

29. 11. /pátek/ 19.00 hodin
KRÁLOVA ŘEČ
Divadlo Pod Palmovkou 
Hrají: M. Stránský, D. Sitek, P. Hor-
váthová, K. Macháčková, M. Kopečný,
K. Vlček a další. Hra napsaná podle
tajných deníků královského logopeda
Lionela Logua, činohra, skupina DB.
Náhradní titul za původně plánované
představení „Až naprší a uschne“. 

VÝSTAVY
11. 10.–27. 11.
KERAMIČKY OD MAGDIČKY
Výstava prací žen z keramické dílny
Magdaleny Jirsové.

29. 11. 2013–7. 1. 2014
ZDENĚK DANIEL 
– Z CEST DO STŘEDOMOŘÍ
Akryl na desce. 
Vernisáž 29. 11. od 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 nábyt-
kem, 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.

29. 10.–9. 11. 
OBJEVUJTE KRÁSY
LIBERECKÉHO KRAJE
Z HŘEBENŮ HOR
Výstava v přízemí domu k nejdelší
vyznačené hřebenové trase v Čechách,
která propojuje atraktivní místa vrcho-
lových partií Jizerských, Lužických
a Žitavských hor. Na znovuobnovení
části této hřebenové cesty se podílí
Liberecký kraj společně s německým
partnerem Landkreis Görlitz za podpory
Evropské unie. 

12. 11. /úterý/ 17.00 hodin
NEJEN O GETSEMANSKÉ
ZAHRADĚ
Památník. Povídání o známých 
i neznámých místech Rádla a okolí
s autory knížky Rádlo – putování
krajinou s Janem Pikousem ml.
a Markem Řeháčkem.

■ 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/
Pokračování výstavy grafika, malíře
a ilustrátora Karla Vika, který
významným způsobem obohatil české
grafické umění. 

■ Kostel sv. Anny
Kostel otevřen na vyžádání v infor-
mačním centru v Domě Jany a Josefa
V. Scheybalových v budově staré fary
naproti kostelu. Možnost rezervací
na akce v kostele na tel.: 483 356 201,
774 667 677.

Do Vánoc 
OBRAZY ŽIVOTA
Žitavská postní plátna a VIA SACRA.
Výstava o dějinách fenoménu postních
pláten ze Žitavy a o VIA SACRA –
novodobé poutní cestě po česko-ně-
mecko-polském Trojzemí. Součástí
výstavy je působivá instalace kopie
Malého žitavského postního plátna.

14. 11. /čtvrtek/ 18.00 hodin
DARUJ NADĚJI S NADĚJÍ
Benefiční koncert pro organizaci
NADĚJE pod záštitou biskupa Václava
Malého. Vystoupí Dechový orchestr
ZUŠ Turnov, Jan Ostrov Band, Generace
Gospel Choir a Kaiser Band Light.
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude
věnován na podporu práce s klienty.
Pořádá Naděje, o. s., ve spolupráci s JKIC.

17. 11. /neděle/ 18.00 hodin
RADIM HLADÍK A BLUE EFFECT
UNPLUGGED
Akustický koncert kapely Radima
Hladíka je zahájením série kulturních
pořadů k 25. výročí sametové revoluce.

29. 11. /pátek/ 19.00 hodin
CANTUS GREGORIANUS ET
ORGANUM 
Schola Gregoriana Pragensis. Adventní
liturgie k Panně Marii. Poslední kon-
cert letošní sezony v kostele sv. Anny. 

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

2. 11. /sobota/ 20.00 hodin
UNITED FEDERATION TOUR 2013
Vystoupí skupiny Zoči Voči, zakázanÝ
ovoce, Prague Conspiracy a Exots. 

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

8. 11. /pátek/ 20.00 hodin
LACO DECZI & CELULA NEW YORK
Koncert kapely amerického jazzového
trumpetisty a hudebního skladatele
slovenského původu.

11. 11. /pondělí/ 9.00 hodin
CO POTŘEBUJETE VĚDĚT
O NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
A ZÁKONU O OBCHODNÍCH
KORPORACÍCH 2014
Přednáší: Ivana Pilařová, auditor a DP
Informace a přihlášky na tel: 484 846
220. Pořádá: Commerce Base s.r.o.

14. 11. /čtvrtek/ 10.30 hodin 
kino Junior
POHÁDKA ZE STARÉ KNIHY 
Loutkové představení Divadla Matěje
Kopeckého pro diváky od 3 let

15. 11. /pátek/ 20.00 hodin
A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
Taneční večer s velkým swingovým
Orchestrem Rudy Janovského. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

16. 11. /sobota/ 16.00 hodin
POSVÍCENÍ V MODRÉM
Třicáté výročí bluegrassového festivalu.
16.00 hodin – tradiční soutěž skupin
o posvícenskou husu, vystoupí:
Poutníci, Nugget, Blanket, BG Bazar
a Sunny Side.
20.00 hodin – Modrotisk: 30 let.
Vystoupení současné sestavy i většiny
bývalých členů skupiny
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

17. 11. /neděle/ 14.00 hodin
TURNOVANKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem pro seniory.

22. 11. /pátek/ 20.00 hodin
TĚLA: 20 LET / KŘEST ALBA
Nové album „Na mále“ pokřtí Michal
Malátný (Chinaski) a další hosté.

23. 11. /sobota/ 10.30 hodin
MICHAL NA HRANÍ
Dětské představení Michala Nesvadby.
Pořádá Pragokoncert Bohemia a. s.

23. 11. /sobota/ 20.00 hodin
BENEFIČNÍ GALAVEČER
ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Moderuje Jan Čenský a Petr Salava,
hraje Bohemia Universal Band.
Losování vstupenek o hodnotné ceny.
Zakoupením dárcovské vstupenky za
1 000 Kč dostanete 2 vstupenky pro Vás
a zároveň pozvete dva zasloužilé dárce
krve (možnost daňového odpočtu),
běžné vstupenky za 250 Kč. Pořádá
Oblastní spolek ČČK Jablonec n. N.

24. 11. /neděle/ 15.30 a 18.30 hodin 
VÁCLAV A LENKA ŠPILLAROVI:
HAVAJ 
Panoramatická diashow nás provede
fascinující přírodou, krásami
a životem Havajských ostrovů.

29. 11. /pátek/ 20.00 hodin
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE:
MARATONIKA TOUR 2013
Turné k novému albu skupiny.

30. 11. /sobota/ 14.00 hodin
O JIZERSKOU SOVU
Okresní rada junáka pořádá
v Eurocentru 23. ročník celostátní
hudební soutěže pro děti a mládež. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

VÝSTAVA
Do 3. 12. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, foyer
JOSEF KAREL
Fotografická výstava známého
jabloneckého fotografa.

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

5. 11. /úterý/ 17.00 hodin
KOMETA ISON
Astronomické okénko Martina Gembece.

7. 11. /čtvrtek/ 16.30 hodin
LEVHARTICE
Setkání se spisovatelkou Ivou
Pekárkovou nad její novou knížkou.

11. 11. /pondělí/ 10.00 hodin
ITALSKÉ TENORY
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

12. 11. /úterý/ 14.00 hodin
PERU
Pravidelné promítání.

12. 11. /úterý/ 17.00 hodin
HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

14. 11. /čtvrtek/ 17.00 hodin
JAK DÁL S OBNOVITELNÝMI
ZDROJI?
Co to bude znamenat v praxi? Klesnou
ceny elektřiny? Přednáška Milana Smrže,
místopředsedy Evropského sdružení
Eurosolara, tvůrce modelů úplného
zásobování obnovitelnými zdroji.

20. 11./středa/ 17.00 hodin
AZORSKÉ OSTROVY
Cestopisný pořad Petra Schlindenbucha.

26. 11. /úterý/ 14.00 hodin
ZÁZRAKY NAŠÍ PLANETY
Zázraky lidského génia. Pravidelné
promítání.

29. 11./pátek/ 10.00 hodin
POVÍDÁNÍ O KNÍŽKÁCH PRO
DĚTI Z PRODUKCE
NAKLADATELSTVÍ BOR
Knížky představí majitelka nakladatel-
ství Bor Eva Koudelková a autor knihy
Tajemství starého sklepení Jiří
Miškovský. /zadáno/

29. 11. /pátek/ 13.00–17.30 hodin
SETKÁNÍ, NA KTERÁ SE
NEZAPOMÍNÁ
Součást cyklu Zapomenuté osobnosti
a rodáci Jablonecka. Pořadatelem akce
je JKIC s podporou Česko-německého
fondu budoucnosti. Besedy a rozhovory
na téma knihy, knihovny a překlady.

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

VÝSTAVA
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 multi-
mediálnímu oddělení.
Pokračujeme v luštitelských soutěží
O ZLATOU MAKOVICI, TOULKY
EUROREGIONEM NISA, 
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE

Schola Gregoriana Pragensis 

29. 11. /pátek/ 19.00 hodin – Kostel sv. Anny
Krásný hudební zážitek mohou prožít návštěvníci koncertu Schola Grego-
riana Pragensis pod vedením Davida Ebena. Na varhany doprovází Tomáš
Thon. Adventní liturgie k Panně Marii v chorálních zpěvech a varhanní
hudbě. Mimořádně úspěšný program výjimečný spojením zpěvu a varhan.
Soubor se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. 
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■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz, tel. 483 713 004

1. 11. /pátek/ 16.00–24.00 hodin
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
16.00–19.00 hodin – pro děti od 7 let
19.00–24.00 hodin – pro dospělé, tvoření
kalendářů a přání z vlastních fotogra-
fií, přihlášky a informace M. Šípková.

4. 11. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
PRACOVNÍ PONDĚLÍ
Každoměsíční beseda o úřadu práce
a pracovních možnostech v jabloneckém
regionu, akce se koná v ICM v Euro-
centru, informace A. Tauchmanová.

8. 11. /pátek/ 17.00 hodin
HALOWENSKÁ STEZKA ODVAHY
Pro menší děti, od 18.00 hodin pro
starší, dospělé a všechny milovníky
hororů, koná se ve Srnčím dole, cena
20 Kč/osoba, občerstvení zajištěno,
možnost pečení vlastních buřtíků,
informace všichni pracovníci Vikýře.

9. 11. /sobota/ 10.00 hodin
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK
Prezence 9.00–10.00 hodin, od 10.00
hodin vlastní soutěž. Další ročník kraj-
ského kola pěvecké soutěže s postu-
pem do celostátního kola v Karlových
Varech, koná se v DDM Vikýř, startov-
né i vstupné 40 Kč, přihlášky a infor-
mace S. Příhonská nebo na webu.

11. 11. /pondělí/ 15.30–17.00 hodin
SETKÁNÍ S LOUTKOU
Edukační zážitková dílna s loutkou
a materiálem určená pro děti se
speciálními potřebami. 
Informace a přihlášky I. Literová.

15.–16. 11. /pátek–sobota/ 
18.00-9.00 hodin
HOLČIČÍ NOC
Holčičí mejdan s lakováním nehtů,
konzumováním dobrot, povalováním
u Pipi Dlouhé punčochy a tvořením,
pro dívky od 5 let, cena 250 Kč, 
informace a přihlášky do 6. 11., 
A. Tauchmanová

15.-17. 11. /pátek–neděle/
RODINNÝ POBYT
Tentokrát se rodiny setkají a užijí si
společný pobyt na horách, informace
a přihlášky M. Šípková.

16. 11. /sobota/ 
KYTAROVÁ STRUNA NA RAMPĚ
Prezentace 10.00–11.00 hodin, od 11.00
hodin vlastní soutěž, další ročník kraj-
ského kola hudební soutěže s postu-
pem do celostátního kola v Plzni, star-
tovné i vstupné 40,- Kč, informace
a přihlášky S. Příhonská nebo na webu.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

16. 11. /sobota/ 14.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Tradiční sportovní akce pro všechny
věkové kategorie na zimním stadionu,
cena 30 Kč/dospělí, děti zdarma, infor-
mace P. Dostál.

17. 11. /neděle/ 15.00-17.00 hodin
DISKOTÉKA VE WOKU
Diskotéka pro malé, větší děti, pro
rodiče i prarodiče. Na programu jsou
taneční soutěže, výtvarné dovádění,
tanec, zábava. Cena 20 Kč, informace
A. Tauchmanová.

18.–22. 11. /pondělí –pátek/
EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE
Prezentace organizací a agentur, které
nabízejí výměny mládeže, pracovní
příležitosti v zahraničí, studium v za-
hraničí. Semináře o EUROPASSU,
DOBROVOLNICTVÍ, EVROPSKÉ
DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ. V rámci
akce se konají tematické večery (Itálie,
Francie, Anglie), vzdělávací programy
pro školy (Coca-Colonizace, Kam po
Evropě), ukázky české i zahraniční lido-
vé tvorby (patchwork, knihařská dílna),
mládež pro nejmenší (čtení evrop-
ských pohádek). Na vzdělávací progra-

my je nutné se přihlásit minimálně tři
pracovní dny dopředu. Informace
a přihlášky A. Tauchmanová. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

22. 11. /pátek/ 14.00 – 17.00 hodin
MALÝ KUTIL
Pro děti od 7 let, výroba jednoduchých
předmětů ze dřeva, cena 100 Kč, přihláš-
ky a informace do 20. 11., P. Dostál.

22.–23. 11. /pátek–sobota/ 
16.00-16.00 hodin
VÍKENDOVÉ PŘEDVÁNOČNÍ
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
Pro malé i velké zájemce od 8 let, so-
botní kurz v předvánočním čase na-
bídne zhotovení vlastnoručních dárků,
příjemně strávený čas s vánoční atmo-
sférou. Připravená je dílna výroby ad-
ventních věnců, vánoční vazby, výroba
mýdel a svíček, korálkové šperky
a drobné dárečky pod stromeček. Cena
450 Kč, informace a přihlášky do 15. 11.,
A. Tauchmanová.

22. 11. /pátek/ 12.30–14.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNA PRO ZP
Akce je určená pro handicapované,
předvánoční dílnička s výrobou ozdob,
dekorací a dárečků. Cena 20 Kč.
Součástí akce je malý trh výrobků
z chráněných dílen, vstup volný, 
informace a přihlášky I. Literová.

25.–29. 11. /pondělí–pátek/
TRH VÝROBKŮ Z CHRÁNĚNÝCH
DÍLEN
Malý trh výrobků ve Vikýři, zakoupe-
ním výrobku podpoříte handicapované
z chráněných dílen v Libereckém kra-
ji, více informací naleznete na plaká-
tech a na webových stránkách DDM,
informace I. Literová a A. Francová.

1. 12. /neděle/ 10.00 hodin
ADVENT S VIKÝŘEM
Výroba dárečků, drobné dílničky pro
všechny věkové kategorie, možnost
zakoupení drobných dárků, připraven
je kulturní program. Více informací na
plakátech, webu.

PRAVIDELNĚ OPAKUJÍCÍ SE AKCE

1., 15., 29. 10. /pátek/ 15.30–17.30 hodin
GEOCACHING
Chcete se stát Kačerem hledačem po-
kladů? Přijďte za námi do ICM. K dis-
pozici máme GPS a jednou za 14 dní
vyrazíme do terénu v Jablonci a okolí.
Informace A. Tauchmanová.

5., 19. 11. /úterý/ 9.00–10.30 hodin
HŇÁCÁCI
Výtvarné tvoření pro rodiče s dětmi,
vhodné od jednoho roku věku dítěte,
cena 40 Kč, přihlášky a informace
A. Tauchmanová.

13. a 27. 11. /středa/ 9.00-11.00 hodin
DOVOLENKÁŘI
Dopoledne pro maminky, prarodiče
s dětmi, kdy si dospěláci vyrábějí, děti
si hrají s pedagogem. Dovolenkáři se
setkávají v Eurocentru v ICM,
program SCRAPBOOKING,
DRÁTKOVÁNÍ, cena: 80 Kč/rodič a dítě,
60 Kč/pouze dítě nebo dospělý, infor-
mace a přihlášky A. Tauchmanová.

■ ZUŠ
Podhorská 47, 466 01 Jablonec nad
Nisou. Tel.: 488 880 300, 488 880 308.
E-mail: zusjbc@zusjbc.cz,
www.zusjbc.cz.

4. 11. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál, Podhorská 47.

20. 11. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál, Podhorská 47.

28. 11. /čtvrtek/ 17.00 hodin
VÁNOČNÍ VERNISÁŽ
Koncertní sál, Podhorská 47.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

5. – 29. 11.
VÝSTAVA AKADEMIE SZUTK PI-
EKNYCH
Pedagogové a studenti ateliéru textilu
a plastiky z Akademie Sztuk Pięknych
v Lodži vystavují v Jablonci. Vernisáž
výstavy v úterý 5. 11. v 17.00 hodin.

■ 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
22. 11. 2013–16. 2. 2014
SALON 2013
Pravidelná, již 6. přehlídka aktuální
tvorby výtvarníků sdružených
v Asociaci umělců medailérů představí
kromě medailérské také volnou so-
chařskou tvorbu a kresby. Vernisáž vý-
stavy ve čtvrtek 21. listopadu od 17.00
hodin.

Muzejní programy
23. 11. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
BIŽUTERNÍ KURZ
V další části podzimního cyklu si mo-
hou účastníci vytvořit hvězdičky z per-
liček jako vánoční dekoraci na svícen.
Rezervace do 15. 11. na adrese: jaro-
slava.vanova@msb-jablonec.cz, tel.:
483 369 021. ateliér muzea

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 infor-
mace a objednávky skupin Mgr. Kate-
řina Hrušková, tel. 483 310 947, e-mail:
katerina.hruskova@msb-jablonec.cz

29. 11. 2013–16. 5. 2014
SKLENĚNÁ ZOO – EXKLUZIVNÍ
VÁNOČNÍ OZDOBY
Z mimořádně rozsáhlé a jedinečné
sbírky vánočních ozdob byla tentokrát
vybrána zvířata a rostliny všech koutů
světa. Vernisáž výstavy ve čtvrtek
28. listopadu od 17 hodin.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 11. /pátek/ 20.00 hodin
J.H.KRCHOVSKÝ & KRCH-OFF BAND
Dušičkový koncert rockové kapely 
A Andrej Polanský wtf. Emül Langman.

2. 11. /sobota/ 20.00 hodin
ARIES (CZ) A ZUR SCHÖNEN 
AUSSICHT (D)
Jazzové improvizace v rámci Dnů
české a německé kultury.

3. 11. /neděle/ 14.00 hodin
BRÁNA A DĚTSKÁ PORTA 
Sč předkola hudebních soutěží.

5. 11. /úterý/ 20.00 hodin
ROCKOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Večer s hudebním publicistou. 

6. 11. /středa/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
Ve hře: Matka měst a její děti. 

7. 11. /čtvrtek/ 20.00 hodin
MONDAY MORNING (BELGIE)
Koncert belgické pohodové 
folk-rockové kapely. 

8. 11. /pátek/ 19.00 hodin
JOHNY MACHETTE, ADAM MIŠÍK,
VOXEL
Společné turné tří mladých
nastupujících hvězd!

10. 11. /neděle/ 17.00 hodin
DRAČÍ POHÁDKY
Tři loutkové pohádky zahrají Čmukaři.

12. 11. /úterý/ 20.00 hodin
TOMÁŠ KLUS
Koncert písničkáře, herce a moderátora.

13. 11. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO
KAŽDÉHO
Zpracování RAW v Lightroom
a Photoshop pro začátečníky. 

15. 11. /pátek/ 20.00 hodin 
WOHNOUT
První unplugged šňůra originální české
kapely.

16. 11. /sobota/ 20.00 hodin
RAMPA LIVE: TRIBUTE TO JIMI
HENDRIX
Jablonečtí muzikanti hudebně
zavzpomínají na J. H. 

18. 11. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Kometa století – přežije listopadový
průlet kolem Slunce a předvede nám
očekávané velkolepé vesmírné divadlo?
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Nekompromisní Pat Travers Band

20. 11. /středa/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
Patrick Henry Travers, kytarista, zpěvák a skladatel, se přes tvrdé blues
a různé zajímavé projekty vrátil k tomu, čím začínal – k silovému a ne-
kompromisnímu hard rocku.

Foto Ted Washington
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19. 11. /úterý/ 19.30 hodin
CRAFT 1000 MILES ADVENTURE 
Promítání Honzy Kopky z nonstop
závodu přes Česko–Slovensko. 

20. 11. /středa/ 20.00 hodin
PAT TRAVERS (USA)
Poctivý dravý rock kytarové legendy,
mimořádně v Evropě! 

21. 11. /čtvrtek/ 19.30 hodin
OZVĚNY FRESH FILM FESTU 2013
To nejlepší z MF studentských filmů
a debutů.

22. 11. /pátek/ 20.00 hodin
GIPSY.CZ
Známá kapela v novém složení. 

23. 11. /sobota/ 20.00 hodin
SKRZJAZZFEST VIII
Rampa festival napříč žánry za účasti
kapel Lanugo, Funk Corporation
a Nano Illusions, tentokráte skrz jazz,
soul, pop, funky. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

26. 11. /úterý/ 19.30 hodin 
ZPÁTKY VE SLUNEČNÍ ŠKOLE
Blanka Nedvědická o letošní cestě
do Sluneční školy a cestování po Indii. 

27. 11. /středa/ 19.30 hodin
MAREK HOLEČEK
O posledním vydařeném prvovýstupu
na Himálajský Talung, za nějž získal
ocenění Výstup roku.

29. 11. /pátek/ 20.00 hodin
VÁCLAV KOUBEK A SYLVIE KROBOVÁ
Koncert písničkáře, harmonikáře
a herečky, šansoniérky hrající
na piano a harmoniku.

30. 11. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videoparty Petra Vobořila.

14. a 28. /čtvrtek/ 17.30 a 19.30 hodin
BUBENICKÉ DÍLNY
Od 17.30 začátečníci, od 19.30 pokročilí.

1. 12. /neděle/ 15.30 hodin
MIKULÁŠ DĚTEM 
Písničky z pohádek, hrátky s odměnou,
nadílka. Pro děti od 2 let.

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

6. 11. /středa/ 19.00 hodin
PAMÍR – VÝSTUP NA PIK LENINA
Zážitky a fotodokumentace z výpravy
uvádí Martin Hubner. Další příspěvek
do cestopisné série.

14. 11. /čtvrtek/ 19.00 hodin
ZIMNÍ A VÁNOČNÍ ČAJE
Uvádí Markéta Puzrlová – čajová
specialistka.

15. 11. /pátek/ 14.00–22.00 hodin
DO GALA
IV. ročník jabloneckého fashionmarketu
– oděvy, oděvní doplňky, design!

21. 11. /čtvrtek/ 19.00 hodin
BEAUJOULAIS NOUVEAU EST
ARRIVÉ!
Tematický večer o vínech z Beaujolais
s promítáním. Rezervace vítáme na
tel.: 604 468 538.

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

1. 11. /pátek/ 20.00 hodin
FUNKY RULES
Underground house music night, Djs
Otik von Hell/Sveejk (pekelnej bar),
Efotan/Afroger (wonderbeat.cz),
Shark8 (CBS Crew).

9. 11. /pátek/ 20.00 hodin
WAKE UP
Hip Hop event, Jorgos (ph), Zak/P-illa.

15. 11. /pátek/ 20.00 hodin
IM CYBER – DRUM and BASS story
Lathis /Meehay (local support), DRUM
and BASS story

22. 11. /pátek/ 20.00 hodin 
SEVERNÍ VÍTR JE KRUTÝ
DJs Daho & Ginger (Nula2), Mooris
(Shotgun Festival), Spyro
(Lopatadoplata), + guest.

29. 11. /pátek/ 20.00 hodin 
OLD FRIENDS MEETING
Reggae-dub-dancehall, Djs Dr.X,
Matejkys, Pavlik, Hazeflow.

■ Klub WOKO
Podzimní 21, www.klubwoko.cz

1. 11. /pátek/ 20.00 hodin
CALICOBALL
Urban disco párty, dj Sakul + guest.

2. 11. /sobota/ 19.00 hodin
E!E
Koncert punkové kapely.

8. 11. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
Drum n Bass party

15. 11. /pátek/ 20.00 hodin
OFFICIAL MAGNETIC FESTIVAL
WARM UP
Dance music experience for new
generation, djs: JOHN CULTER
(www.johnculter.com), Mike
Morphine, Lisik, Momo, George.

16. 11. /sobota/ 19.00 hodin
VISACÍ ZÁMEK
Koncert punkové legendy.

17. 11. /neděle/ 15.00 hodin
DĚTSKÁ DISKOTÉKA
Diskotéka pro děti, pořádá DDM VIKÝŘ.

22. 11. /pátek/ 20.00 hodin
HOUSE RETROSPECTIVE
House párty, djs: Lana, Eazy + guest.

23. 11. /sobota/ 20.00 hodin
BANG IT!
Progresive house, Dj Lisik + guest.

24. 11. / neděle/ 14.00 hodin
ŽONGLOVACÍ WORKSHOP
Pořádá JBC Fireshow.

29. 11. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
Drum’n’bass party, B-COMPLEX
(Hospital records), Sakul + guest.

30. 11. /sobota/ 19.00 hodin
STARTÉR
Hudební soutěž. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

■ Ochranovský
sbor při ČCE 
Máchova 29, Jablonec nad Nisou

30. 11. /sobota/ 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ OCHRANOVSKÉ
ADVENTNÍ HVĚZDY
Vstup do adventu s divadlem,
písničkami a pohoštěním.

■ Český červený
kříž–Jablonec n. N.
Florianova ulice (Spolkový dům)
www.cck-jablonec.cz

4. 11. /pondělí/ 17.00 hodin
OBOJŽIVELNÍK 
Určeno pro děti 8–14 let. Zápis do
společného kroužku červeného kříže
a vodní záchranné služby ČČK
Jablonec nad Nisou. Učebna ČČK.

8. 11. /pátek/ 16.00 hodin
MAŠKARNÍ REJ „DUŠIČKOVÝ“ 
Zveme všechny nadšence, kteří mají
rádi „Svátek dušiček“, taktéž zvaný
„Hallowen“. Pro všechny od 3 do 99
a výš, maska výhodou. Velký sál SD.

12. 11. /úterý/ 8.00 hodin
PRVNÍ POMOC PRO PRACOVNÍKY
POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB 
Akreditace MPSV č. 2013/0175-
PC/SP/VP. Prezenční forma kurzu
v délce šestiti hodin, ukončený písem-
ným testem obsahujícím teoretickou
přednášku a účast na modelových 
situacích, učebna ČČK – 4. patro SD.

16.–17. 11 /sobota, neděle/ 8.00–18.00
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
Akreditace MSMT č. 10538/13-
212/245. Rekvalifikační kurz pro širo-
kou veřejnost, prioritně pro ty, kteří
chtějí vykonávat na táborech funkci
zdravotníka, pořádají pobytové akce
s dětmi, nebo se věnují aktivní práci
s dětmi, učebna ČČK – 4. patro SD.

21. 11. /čtvrtek/ 15.00 hodin
KURZ PRO UCHAZEČE O ŘIDIČÁK
Pravidelný kurz první pomoci pro
uchazeče o řidičský průkaz i pro širo-
kou veřejnost, učebna ČČK – 4. p. SD.

30. 11.–1. 12. /sobota, neděle/ 8.00–18.00
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
Akreditace MSMT č. 10538/13-
212/245. 2 část kurzu, vodní záchrana
v bazénu, táborová dokumentace a zá-
věrečné zkoušky, učebna ČČK – 4. pat-
ro SD.

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

1. 11. /pátek/ 18.30 hodin
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA Č. 11
Adam Gebrian, teoretik a propagátor
architektury.

■ 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.

■ Palace plus česká
bižuterie a sklo
Palackého 41, Jablonec nad Nisou

14. 11. /čtvrtek/ 16.00 hodin
MILOSLAVA VRZALOVÁ
Přednáška známé oděvní výtvarnice
a majitelky MV Boutique. Dozvíte se
informace o její tvorbě i o současných
módních trendech v oděvech a doplňcích. 

■Mateřské centrum
Jablíčko
www.mcjablicko.cz
jablickomc@seznam.cz

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

4. 11. /pondělí/ 10.00–11.30 hodin
DĚTSKÝ PSYCHOLOG
Poradí s výchovnými problémy, 
zapojením do kolektivu apod.

5. 11. /úterý/ 9.00–12.00 hodin
HRABÁK
Doneste věci, které se ještě dají unosit,
prodáme za 10/ks.

5. a 19. 11. /úterý/ 10.00 hodin
DEN KRÁSY
Stříhání nejmenších. Kosmetička
i kadeřnice – zkrášlí, upraví, poradí.

6. 11. /středa/ 15.00–17.00 hodin
SETKÁNÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Pravidelný klub, výměna zkušeností

7. 11. /čtvrtek/ 10.00 hodin
PODVĚDOMÍ
Jeho moc a síla.

9. a 22. 11. /čtvrtek/ 10.00–13.00 hodin
SPOLEČENSKÉ HRY
Pojďte vyzkoušet nové stolní hry pro
celou rodinu i jednotlivce.

12. 11. /úterý/ 10.00 hodin
DĚTSKÁ RÝMA
Co s ní.

14. 11. /čtvrtek/ 10.00 hodin
STRES A JEHO ZVLÁDÁNÍ

21. 11. /čtvrtek/ 10.00 hodin
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
aneb Jak se rychle bezbolestně učit.

21. 11. /čtvrtek/ 13.00 hodin
SCHŮZKA ČLENŮ
Volba nového vedení, náhled do
dalších let.

22. 11. /pátek/ 14.30–22.00 hodin
PEČENÍ PERNÍKOVÝCH KOULÍ
A PERNÍKOVÝCH ADVENTNÍCH
VĚNCŮ
Rezervace do 15. 11. nutná, rezervujte
místa již nyní, omezený počet.

28. 11. /čtvrtek/ 10.00 hodin
CVIČÍME POZITIVNÍ MYŠLENÍ

29. 11. /pátek/ 10.00 hodin
ZDRAVÉ ZOUBKY
beseda pro rodiče i děti, pouze pro 
přihlášené. Omezený počet.

■ ZŠ Pasířská
Jablonec n. N., www.zspasirskajbc.cz

9. 11. /sobota/ 10.00 hodin
50 LET OD SVÉHO OTEVŘENÍ
10.00–15.00 hodin – možnost návštěvy
školy, zhlédnutí výstavy o historii
a současnosti školy, prohlídka školy.
14.00 hodin – setkání všech pedago-
gických a nepedagogických pracovníků
s primátorem města Jablonec nad
Nisou Petrem Beitlem - areál Střelnice,
posezení s občerstvením a projekcí
vzpomínkových videozáznamů ze
života školy – lze využít přepravu.
17.00 hodin – společenský večer v so-
kolovně v Kokoníně (spojený se slav-
nostním vyhlášením nejlepších atletů
TJ LIAZ a nejlepších žáků školy
ve vybraných kategoriích). 
Všichni absolventi školy, současní
i bývalí zaměstnanci a přátelé školy,
budou na oslavách srdečně vítáni.

■ MŠ Mšeňáček
Jablonec n. N., www.msmsenacek.cz

11. 11. /pondělí/ 16.00 hodin
JABLONECKÁ PÍSNIČKA
DPS Skřivánek pořádá v mateřské ško-
le „Mšeňáček“, Přehlídka nejmenších
zpěváčků v sólovém zpěvu. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

■ Tělocvična Břízky
Jablonec n. N.

29.–30. 11. /pátek–sobota/
WORKSHOP AFRICKÉHO TANCE
A VÝUKA HRY NA DJEMBE
SRK pořádá v tělocvičně v Břízkách.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

■ Studio FIT
Náměstí Dr. Farského 4, Jablonec n. N.
www.studiofit.cz

5. 11. /úterý/ 17.30 hodin
CYKLISTICKÁ ŽENA
Beseda s Gabrielou Kolátorovou.

7. 11. /čtvrtek/ 17.00 hodin
METODA RUŠ
Beseda s Pavlínou Rálišovou.
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Mladí judisté se poperou v hale
V sobotu 9. listopadu se v Městské
sportovní hale uskuteční Mistrovství
České republiky dorostu. 

Akce se zúčastní více jak dvě stě nej-
lepších dorostenek a dorostenců České
republiky včetně reprezentantů. „Jed-
ná se o náročnou soutěž, na které star-
tují pouze závodníci podle výsledků zá-
vodů v Českém poháru (jedná se
o 5 nominačních závodů), kde za umís-
tění a vyhrané zápasy dostávají body
do ranking listu, na jehož základě star-
tují,“ říká Roman Polák, člen vedení
pořádajícího Judo klubu Jablonec. 

Akce se plánuje několik měsíců do-
předu a její příprava zabere množství
hodin. „Pro pořádání už máme vytvo-
řený tým organizátorů a členů klubu,
kteří se o tuto akci spolehlivě postarají.
Minulý rok jsme byli oceněni svazem
juda za nejlepšího organizátora roku,“
zmínil ocenění Polák.

Do bojů o mistra České republiky
dorostu se za pořádající klub zapojí
čtyři borci. Marek Man bude bojovat ve
váze do 55 kg. 

„Marek byl třetí na juniorském po-
háru Jablonec a druhý na mezinárod-
ním závodě v Bautzenu. Starší žákyně

Kateřina Poláková (1. na GP Chomu-
tov, 3. na Budapešť Cup, 1. na GP
Teplice) se bude prát za dorostenky ve
váze 63 kg. Třetím naším želízkem je
starší žák Petr Prokopič (3. na USK Cup
Praha, 2. na VC Broumov), bude starto-
vat v kategorii dorostu do 55 kg.
Posledním domácím borcem, který bu-
de bojovat o medaile, je Dominik Liška
ve váze 66 kg (3. na Syner Cup 2013),“
představil Jablonečany trenér.

O přípravu těchto svěřenců se stará
tým trenérů Pavel Hrubý, Pavel Murka,
Jiří Šťastný a Barbora Hoření.

(end)

Městská sportovní hala
www.sportjablonec.cz

Florbal
2. 11. /sobota/ 18.00 hodin
1. FBK JABLONEC 
– FBC PANTHERS LIBEREC
II. liga mužů, centrkurt.

10. 11. /neděle/ 8.00 hodin
PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Pořádá 1. FbK Jablonec na kurtech č. 1
a č. 2.

30. 11. /sobota/ 18.00 hodin
1. FBK JABLONEC 
– FBC 98 CHOMUTOV
II. liga mužů, centrkurt.

Futsall
3. 11. /neděle/ 17.30 hodin
LEGNEX – SLAVIA TU LIBEREC
Krajský přebor, centrkurt.

10. 11. /neděle/ 17.45 hodin
FK GMMULTIMEDIA – MCE SLANÝ
Divize mužů, centrkurt.

17. 11. /neděle/ 17.30 hodin
LEGNEX – GREENS
Krajský přebor, centrkurt.

24. 11. /neděle/ 17.45 hodin
FK GMMULTIMEDIA – MCE Slaný
Divize mužů, centrkurt.

29. 11. /neděle/ 17.30 hodin
LEGNEX – REAS
Krajský přebor, centrkurt.

Fotbal
24. 11. /neděle/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt.

30. 11. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt.

1. 12. /neděle/ 9.00 hodin
MEZINÁRODNÍ TURNAJ
PŘÍPRAVEK
SK Rapid pořádá mezinárodní turnaj
žáků ročník 2003 a mladší, centrkurt.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Házená
2. 11. /sobota/ 12.00 hodin
ELP JABLONEC – ÚVALY
II. liga staršího dorostu, centrkurt

2. 11. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – ZRUČ N. S.
II. liga staršího dorostu, centrkurt

Judo
9. 11. /sobota/ 8.00 hodin
MČR
Domácí šampionát dorostenců
a dorostenek. 

Moderní gymnastika
16. 11. /sobota/ 9.45 hodin
OBLASTNÍ PŘEBOR
SPOLEČNÝCH SKLADEB
V MODERNÍ GYMANSTICE 
VI. kolo oblastní ligy, 
podzimní závod ZPMG.
Pořádá Sport centrum Sokol Jablonec,
kurty č. 1 a 2.

17. 11. /neděle/ 10.00 hodin
JABLONECKÝ POHÁR 
Pořádá oddíl moderní gymnastiky TJ
Bižuterie, 20. ročník závodů jednotliv-
kyň a společných skladeb, kurt č. 1.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Volejbal
2. 11. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE B – RUMBURK
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

2. 11. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE – DOMAŽLICE
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

3. 11. /neděle/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE – OLYMP PRAHA
Extraliga juniorky, kurt č. 4.

10. 11. /neděle/ 10.00 a 12.00 hodin
JABLONEX – LOKO LIBEREC
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

10. 11. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
BIŽUTERIE A – ŽELEZNÝ BROD
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

16. 11. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
JABLONEX – BIŽUTERIE A
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

16. 11. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE B – STRÁŽ N. N.
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

16. 11. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE – NETOLICE
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

17. 11. /neděle/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE – ČESKÉ BUDĚJOVICE
Extraliga juniorky, kurt č. 4.

23. 11. /sobota/ 8.00 hodin
TURNAJ PRACOVNÍKŮ
VE ŠKOLSTVÍ
Volejbalové klání, centrkurt.

23. 11. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
BIŽUTERIE A – NOVÝ BOR
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

24. 11. /neděle/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE – SOKOL ŽIŽKOV
Extraliga juniorky, kurt č. 4.

30. 11. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
JABLONEX – BIŽUTERIE B
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

Atletická hala
9. 11. /sobota/ 12.00 hodin
MEZINÁRODNÍ VÍCEUTKÁNÍ
ŽACTVA
TJ LIAZ pořádá v atletické hale
na Střelnici atletické závody. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Plavecký bazén
15. 11. /pátek/ 7.30 hodin
OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ
V PLAVÁNÍ
Gymnázium U Balvanu pořádá 
v plaveckém bazénu u přehrady.
Okresní přebor základních a středních
škol v plavání družstev a jednotlivců.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Chance aréna
www.fkjablonec.cz

10. 11. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– 1. FK PŘÍBRAM
Gambrinus liga, 14. kolo.

1. 12. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– AC SPARTA PRAHA
Gambrinus liga, 16. kolo.

Změna termínu vzhledem k TV
přenosům možná. 

Sportovní areál Mšeno
www.fkjablonec.cz

18. 11. /pondělí/ 13.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– SK SIGMA OLOMOUC
Juniorská liga, 20. kolo

2. 12. /pondělí/ 13.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC – TŘINEC
Juniorská liga, 22. kolo

Sportovní areál Břízky
www.jiskramseno.cz

9. 11. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – SEDMIHORKY
Krajský přebor mužů, 1. kolo.

T. J. Sokol Jablonec n. N.
Fügnerova 5

23. 11. /sobota/ 9.00–11.30 hodin
BAZÁREK
Jabloneckých maminek.

23. 11. /sobota/ 10.00–12.00 hodin
VESELÉ HRY
Určeno pro nejmenší.

23. 11. /sobota/ 14.00–16.00 hodin
SENIOŘI V POHYBU

23. 11. /sobota/ 16.00–18.00 hodin
SOKOLSKÉ SETKÁNÍ

Městský zimní stadion

Hokej
www.hcvlci.cz

6. 11. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– HC VRCHLABÍ
II. liga, 13. kolo.

27. 11. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC TÁBOR
II. liga, 17. kolo.

30. 11. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– HC JINDŘICHŮV HRADEC
II. liga, 18. kolo

Veřejné bruslení
www.sportjablonec.cz

Pevné a stálé termíny bruslení
v průběhu sezony:
VEŘEJNÉ BRUSELNÍ 
úterý 16.30–17.30 hodin
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin

Volné termíny
Dopoledne 8.00–13.00 hodin.
V dopoledních hodinách je Městský
zimní stadion zdarma k dispozici školám
a školkám zřizovanými jabloneckým
magistrátem. Školy využívají ledovou
plochu v rámci hodin TV nebo zde
probíhají kurzy bruslení pro ZŠ
pod vedením lektorky Petry Marat.

Odpoledne 13.00–15.00 hodin.
V odpoledních hodinách pořádá DDM
Vikýř a Petra Marat pro školní družiny
a školní kroužky kurzy základů
bruslení – Veselá bruslička. 
Více na www.veselabruslicka.cz.

Sportovní hala
Podhorská 54, Jablonec n. N.

BASKETBAL
2. 11. /sobota/ 14.30 hodin,
BIŽUTERIE – KRALUPY
Liga juniorek U19.

3. 11. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – LIBEREC
Divize žákyně U15.

3.11. /neděle/ 12.30 hodin
BIŽUTERIE – LITOMĚŘICE
Liga juniorek U19

10. 11. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – ČESKÁ LÍPA
Liga žákyně U14.

30. 11. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – NUSLE
Liga juniorek U19.

1. 12. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – BENEŠOV
Liga juniorek U19.

Nabídka sportovních pořadů
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Ája i Jirka psali písničky a seznámili se na hudebních
soutěžích. „Začali jsme s Jirkou a s Andreou jako duo.
Posléze jsme přibrali Ájinu sestru Radku, která s ná-
mi nejdříve hrála na flétnu, ale spíše jsme chtěli bas-
kytaru. Ačkoliv je jí teprve 9 a baskytara není lehký
nástroj, tak to nebyl žádný problém. Zdá se, že je to
nástroj přesně pro ni. Posledním členem, který se
k nám přidal, je Martin,“ vysvětluje Jan Krajník. Kvar-
teto mladých hudebníků letos na jaře vyhrálo národ-
ní kolo Dětské porty. Na tento úspěch navázali minu-
lý měsíc vítězstvím v krajském kole talentové soutěže
dětí Zlatý oříšek, za což získali odměnu 25 000 korun
a tím i možnost natočení vlastního CD.

„To, že jsme vyhráli, je super. Cenná je především
možnost natočit vlastní CD v profesionálním studiu,“
nadšeně komentuje výhru Jiří Samek. Čtveřice jablo-
neckých muzikantů dosud natočila několik videokli-
pů, které jsou k vidění na webových stránkách
www.youtube.com.

Dvorním skladatelem kapely je Andrea Bělíková,
s finální podobou jí občas pomůže Jan Krajník.
„Občas jí jen pomůžu s aranžmá, většinou jen dopíšu
baskytaru. Nemají jen pár písniček, ale už je to vlast-
ní styl a repertoár na samostatný koncert. Tak mladá
kapela s vlastní originální tvorbou, v takovém rozsa-
hu, to je opravdu ojedinělé. Mladé kapely většinou do-
kážu napsat pár vlastních věcí, ale ona je důležitá
i kvantita,“ chválí své svěřence Krajník. Kde bere mla-
dá skladatelka inspiraci pro svoji tvorbu? „Hodně čtu,

zejména fantasy knížky,“ prozrazuje Andrea a dodá-
vá, že své první písně začala skládat již v sedmi le-
tech. „Ája je lepší zpěvačka, Jirka je lepší kytarista.
Má široký rozsah a kromě akustické kytary hraje na
tzv. dobro (rezofonickou kytaru). „Hraje se mnou
i klasiku, už máme za sebou i několik vernisáží,“ pro-
zrazuje na adresu nejstaršího člena kapely Krajník. 

Kapela zkouší jednou týdně, a kromě toho každý
z nich stále navštěvuje základní uměleckou školu.
„Před koncerty se scházíme častěji,“ doplňuje bube-
ník Martin.

Kapela prošla za tři roky své existence určitým vý-
vojem a nasbírala cenné zkušenosti. K neshodám mezi
členy prý nedochází. „Dokážeme si vzájemně vytknout
chyby a říci, co nám vadí. Nikdo nic neprosazuje za
každou cenu,“ doplňuje nejmladší Radka.

Každý z členů má své oblíbené muzikanty a kapely,
mezi něž patří i Mandragora, kde působí jejich učitel.
„Líbí se nám jeho muzika a neříkáme to, proto, že je

to náš učitel. Je to prostě pravda.“ V odpovědi na otáz-
ku, jakou písničku mají nejraději, se neshodli. Martin
má rád nové písně Nauticy, Jirka píseň od Mandra-
gory Kočky, Ája autorskou píseň Stonožky a nejmlad-
ší Radka všechny písně jejich kapely.

Každý z členů pracuje na svém hudebním růstu
a kromě školy, pilně trénuje i doma, kde má oporu ve
svých blízkých. „Zatím to nikomu nevadí, velmi mě
podporují,“ říká bubeník Martin, který má nejhluč-
nější nástroj. Sestry Bělíkovy trénují většinou každá
v jiné místnosti, nebo v době, kdy jedna z nich není
doma. „Někdy hrajeme i společně, ale většinou každá
zvlášť,“ prozrazuje Radka.

Dát dohromady takovou kapelu není ani na ZUŠ
lehké. „Hráči si musí rozumět, musí něco umět a nej-
těžší je najít společný čas. Také dost záleží na učiteli,
aby nelpěl na konvenčních postupech a dokázal si vů-
bec všimnout výrazné individuality,“ míní Krajník. 

Úspěch kapely v krajském kole Zlatého oříšku je
důkazem toho, že kapela Nautica kráčí správným
směrem. Nyní je čeká celostátní kolo Zlatého oříšku.
„První cíl si děti splnily již teď. Díky výhře v krajském
kole mohou nahrát CD. „Čeká je mnoho práce, ale
myslím, že to zvládnou,“ uzavírá Jan Krajník.

Nautica 
– vítěz krajského Zlatého oříšku

■ Osobnost Jablonecka

Jiří Samek, Martin Gorčík, Andrea a Radka Bělíkovy - takové je složení
talentované jablonecké hudební skupiny Nautica. Kvarteto mladých
muzikantů vede Jan Krajník, učitel hry na kytaru v Základní umělecké škole
v Jablonci, kterou všichni členové navštěvují.

■ Krátce
Na Dolní náměstí z ulice 
Kamenná
Do redakce Jabloneckého měsíč-
níku byl doručen dotaz ohledně
parkování na Dolním náměstí
v Jablonci. Čtenářka se táže, jak
se na zmíněné náměstí dostane.
O vysvětlení jsme požádali Pavla
Kozáka, vedoucího oddělení sprá-
vy komunikací: „Na parkoviště na
Dolní náměstí se občané dostanou
z ulice 5. května přes ulici Kamen-
nou. Půlhodina parkování na Dol-
ním náměstí je zdarma.“ (end)

Plšková, Mužiničová
a Zuzánková mezi oceněnými
Slavnostní zakončení Sympozia
uměleckoprůmyslových škol 2013
se uskutečnilo v Severočeském mu-
zeu v Liberci. Ceny 14 vítězům pře-
daly krajská radní Alena Losová
a náměstkyně ministra školství
Eva Bartoňová. Ve 14 uměleckých
dílnách měli účastníci možnost
tvořit díla na společné téma „Kon-
trasty“ a porovnat tak vzájemně
svou uměleckou tvořivost a řeme-
slnou zručnost, mezi vítězi byli
i talentovaní umělci z jablone-
ckých středních škol. Lenka Plš-
ková (Střední škola řemesel a slu-
žeb, Jablonec nad Nisou) vyhrála
v dílně – Stříbrnictví – netradiční
materiály, Nikol Mužiničová (SUŠ
a VOŠ Jablonec) – zvítězila v kate-
gorii Návlek – oděvní doplněk, Ja-
na Zuzánková (SUŠ a VOŠ Jablo-
nec) byla první v serigrafii. (end)

Zuzana Hejnová nejlepší
atletkou Evropy 2013
Zuzana Hejnová, mistryně světa
v běhu na 400 metrů překážek
a vítězka Diamatové ligy, která
vyhrála všech třináct letošních zá-
vodů, v nichž startovala, byla vy-
hlášena nejlepší atletkou Evropy.
Hejnová prošla jabloneckou líhní,
kde se na jejím růstu podílela tre-
nérka Dana Jandová. (end)

Spolu na jevišti pojedenácté
Komponovaný večer Společně ne-
jen na jevišti 2013, v němž se v di-
vadle společně představí handica-
povaní a zdraví umělci, se letos
pojedenácté uskuteční v sobotu
9. listopadu od 17.00 hodin. Projekt
umožňuje lidem se zdravotním
handicapem či postižením vystou-
pit na jevišti s jejich uměleckým
projevem a dodat jim tím pocit
vlastní hodnoty, důležitosti a na-
plnění určitého smyslu života.
K vidění bude mimo jiné stínové
divadlo, taneční i hudební vy-
stoupení, Mariána Banga ze Slo-
venska, Radka Žaluda a mnoho
dalších. (end)

Nábory dívek do fotbalového
oddílu FK Baumit
Dívčí fotbalový oddíl FK Baumit
Jablonec hledá do svých řad děv-
čata, a to pro týmy přípravky, žá-
kyň, dorostenek a žen. Bližší in-
formace podají trenéři Jan Štol
(mobil 776 702 777, e-mail: stol
@tvrtm.cz) nebo Petr Košteyn (mo-
bil 732 947 690, e-mail: dazdog@
email.cz). (end)Foto 3 x archiv Nautica
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Středisko Diakonie v Jablonci se stalo part-
nerem dvou projektů, které stojí za to před-
stavit a přizvat k nim i jabloneckou veřej-
nost. Cílem obou projektů je podpořit
a zkvalitnit péči o seniory či osoby se zdra-
votním postižením v domácím prostředí. 

První projekt „Vzpomínejme, když pečujeme“
se zaměřuje na komunikaci se seniory trpícími
nějakou z forem poruchy paměti a orientace.
Inovativní metoda „reminiscence“ je využívána
v profesionálních sociálních službách a škole-
ná reminiscenční asistentka Kateřina Švejdová
ze Střední zdravotnické školy v Liberci by ji rá-
da ukázala i rodinným pečovatelům. 

„Chtěli bychom na podzim uskutečnit čtyři
setkání pro pět skupin. Nejlépe ve složení: se-
nior, rodinný pečující, popřípadě i profesionál-
ní pečující. Budeme si především povídat
a vzpomínat na příjemné věci, které senioři
v životě prožili.“ 

Setkání se uskuteční v prostorách evangelic-
kého sboru, Pod Baštou 10. Součástí bude nejen
milé vzpomínání, ale například i tanec z dob

mládí našich blízkých, vzpomínky nad fotogra-
fiemi i malé občerstvení. Projekt je hrazen
z prostředků Evropské unie a pro účastníky je
zcela zdarma.

Druhý projekt nese název „Pečuj doma“. Již
od srpna máte možnost ve všední dny od 9 do
17 hodin volat zdarma na linku 800 915 915
a poradit se. Zájemcům budou předány infor-
mace, rady a zkušenosti ze všech oblastí péče.
Projekt je v letech 2013 až 2015 financován
z prostředků Evropského sociálního fondu pro-
střednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR
a pro účastníky je zdarma. 

Součástí projektu jsou i webové stránky
www.pecujdoma.cz, kde se již dnes dozvíte
spoustu zajímavých informací, jak se o svého
blízkého nejlépe postarat. Mimo jiné budou
v rámci tohoto projektu na podzim pořádány
kurzy pro pečující osoby. Od základních reha-
bilitačních metod přes sociálně právní mini-
mum až po psychologické minimum. První
kurz v sobotu 19. 10. zahájil primátor města
Petr Beitl. 

Koordinátorka pro Liberecký kraj Lenka
Pulščáková je k dispozici i osobně. A to vždy
v pátek od 9.00 do 17.00 hodin na adrese stře-
diska Diakonie – Pod Baštou 10, Jablonec nad
Nisou. (sh)

Pomáháme pečovat v domácím prostředí

V týdnu od 16. do 20. září 2013 pořádala
jablonecká pobočka NADĚJE sídlící v Dlou-
hé ulici v Jablonci dobročinný sběr věcí za-
měřený na pomoc klientkám – maminkám
a nastávajícím maminkám, které se ocitly
v tíživé sociální a finanční situaci. 

Širokou veřejnost oslovili terénní sociální pra-
covníci pobočky poprvé tímto způsobem a s na-
pětím se očekávalo, jaký bude zájem. Letáčky
byly umístěny na různých veřejných místech,
jako jsou obchody, ordinace lékařů, městská
knihovna a informační centrum. Akce byla pro-
pagována také přes stránku pobočky na sociální
síti, viz: www.facebook.com/NadejeStreetwork,
kde je již mnoho příznivců jablonecké sociální
terénní práce. A jak celá akce dopadla? Skvěle!
Účastníků bylo přibližně 25 a i touto cestou jim
ještě jednou ze srdce děkujeme, že podpořili
rodiny, které to potřebují. Sešly se nám nádher-

né oblečky pro nejmenší miminka, batolata
i pro větší děti. Dostaly jsme dokonce dva ko-
čárky, vaničku a jiné parádní věci do výbavič-
ky. V případě zájmu navštivte naše facebookové
stránky, kde jsou umístěné fotky. 

Naše klientky, s kterými jsme byli předem
o celé akci domluveni, jsou za dary velice vděč-
né a dovolujeme si za ně tímto prostřednictvím
veřejně poděkovat. S klientkami jsme zmapo-
vali jejich aktuální situaci a věci jsme rozdělo-
vali podle předem určených kritérií přerozdělo-
vání nízkoprahové pomoci a také podle našeho
nejlepšího svědomí. Se všemi klientkami, které
věci využily, spolupracujeme dlouhodoběji,
známe jejich příběhy a jejich rodinné poměry
a víme, kde je tato pomoc nejvíce potřeba. 

Za tým terénních pracovníků NADĚJE, 
pobočka Dlouhá – Soňa Houfková 

a Zuzana Baczová

Podporujeme maminky v tíživé situaci

Oblastní spolek Českého červeného kříže
pod vedením Kateřiny Havlové připravuje
na sobotu 23. listopadu do jabloneckého
Eurocentra Benefiční galavečer Českého čer-
veného kříže. „Večer moderuje Jan Čenský
a Petr Salava, hrát bude Bohemia Universal
Band,“ říká Kateřina Havlová z ČČK.

Důvodů pořádat benefiční koncert má jablone-
cký Červený kříž hned několik. „Jednak chce-
me poděkovat zasloužilým dárcům krve, jed-
nak poprvé představíme humanitární veřejnou
sbírku, jejíž výtěžek půjde na vybavení ČČK
Jablonec,“ informuje ředitelka místní pobočky.
Jde především o zakoupení výbavy, která bude
pomáhat při živelných pohromách. 

Za získané peníze chtějí jablonečtí pracovní-
ci a dobrovolníci ČCK pořídit vybavení huma-
nitárního stanoviště. „Soupis věcí, které potře-
bujeme, je dlouhý. Již jsme zakoupili stan. Dále
bychom chtěli koupit skládací lehátka s vakem,
digitální tlakoměry, kapesní resuscitační vaky,
zdravotnicky materiál, uniformy a mnoho dal-
šího potřebného,“ zmínila Havlová zlomek to-

ho, co mají v úmyslu v budoucnu zakoupit pro
jablonecký ČČK.

Vstupenky na benefiční galavečer jsou v pro-
deji v Eurocentru, které akci spolupořádá.
„Prodáváme dva typy vstupenek. Zakoupením
dárcovské za tisíc korun dostanete dvě vstu-
penky pro vás a zároveň pozvete dva zasloužilé
dárce krve, či běžné vstupenky za 250 Kč, ty bu-
dou slosovatelné. Na dobrou věc mohou také
přispět návštěvníci v průběhu večera do kasič-
ky. Nad večerem převzal záštitu hejtman
Libereckého kraje Martin Půta,“ sdělila ředi-
telka.

Slavnostní galavečer však není jedinou mož-
ností jak na humanitární vybavení Oblastního
spolku ČČK Jablonec přispět. „Sbírka se bude
konat rovněž prostřednictvím transparentního
účtu vedeného u KB Jablonec nad Nisou, číslo
107-5797910257/0100, kam nám mohou lidé po-
sílat příspěvky až do konce roku 2015. Připra-
vujeme také sérii upomínkových předmětů, je-
jichž zakoupením se bude také přispívat na
sbírku,“ uzavírá ředitelka.

(end)

Benefiční galavečer nejen pro dárce krve

Členové ČČK pomáhali i při letošních povodních.
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I tady jsme doma – seriál o Jablonci
Komise pro ochranu zvířat a životního pro-
středí spustila novou akci s názvem „I tady
jsme doma“. 

Cílem je přiblížit nejen místa, jež patří díky pé-
či občanů či města mezi ta upravená a pro život
příjemná, ale také lokality problémové.

Kaplička na Proseči
V odborné literatuře se lze dočíst, že se jedná
o pozdně barokní kapličku, jejíž stáří však nel-
ze přesně určit. Tato kaple je od září 2012 pro-
hlášena Ministerstvem kultury ČR za kulturní
památku. Osadní výbor Proseč a občanské
sdružení Proseč se snaží o její opravu již od ro-
ku 2008. Opravě kapličky bránily nevyjasněné
majetkové vztahy, od října je kaplička v majet-
ku města a začalo se s opravou.

Kaplička ve Mšeně
Stáří kapličky se datuje do konce 18. století a již
v roce 1958 byla vyhlášena kulturní památkou.
Tato kaplička však měla v minulosti více štěstí
než stavba na Proseči. Díky Pánskému spolku

přátel šachu Jablonec nad Nisou prošla kaplič-
ka ve Mšeně v roce 2001 rekonstrukcí.
Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí

■ Došlo do redakce

Měsíc září je pro nás každoročně nejen za-
čátkem školního roku, ale také obdobím vel-
kých starostí s konečnou podobou úvazků
učitelů a bohužel také obdobím mnohých
překvapení... 

To když se v polovině září, až po několika ur-
gencích, ozvou rodiče žáka s tím, že si docház-
ku do ZUŠ rozmysleli. Přitom byli ještě v čer-
vnu skálopevně přesvědčeni, že o docházku do
naší školy mají velký zájem. Prostě se v září ne-
podaří poskládat všechny kýžené aktivity tak,
aby zbylo místo na docházku do ZUŠ. 

To, že se tím přeruší předcházející trpělivá
a mravenčí práce učitelů, v takovou chvíli ab-
solutně ztrácí svou váhu. Veškerá naše snaha
o rozvoj morálně volních vlastností dětí je rá-
zem fuč. O starostech, které z takového, snadno
vysloveného oznámení vyplývají škole a učite-
lům ani nemluvě. 

Je pravda, že docházka do ZUŠ byla a vždyc-
ky bude otázkou svobodné volby a rozhodnutí

rodičů a jejich dětí, ale na druhou stranu nás
pokaždé velice mrzí, když nad pečlivě plánova-
nou, promyšlenou a dlouhodobou výukou zví-
tězí leckdy krátkodobé, módní nebo sezónní
aktivity plynoucí třeba z momentálního nad-
šení. ZUŠ se v takovou chvíli dostává v pořadí

priorit kamsi na okraj. Slýcháme často reakce
rodičů, že ZUŠ je pouze jedním ze zájmových
kroužků a není zapotřebí z toho dělat vědu.
Dokonce jsme se setkali i s názorem, že je ZUŠ
pouze neblahým dědictvím minulosti a je nej-
vyšší čas tohle změnit. Věřte, že taková slova se
poslouchají bolestně. Zvlášť tehdy, když podob-
né soudy vysloví neinformovaný a negativně
naladěný rodič. 

Na ZUŠ jsou žáci přijímáni na základě talen-
tových přijímacích zkoušek a průběh a výsledky
vzdělávacího procesu jsou pravidelně kontrolo-
vány Českou školní inspekcí. Kvalita umělecké-
ho vzdělávání se tak výrazně liší od vzdělávání
zájmového nebo volnočasových aktivit. Věřím,
že v očích většiny rodičů ale ZUŠ je a zůstane
tou správnou volbou a nenastane důvod k po-
chybnostem o smyslu, kvalitě a hlavně důleži-
tosti tohoto typu vzdělávání v našem městě,
v naší zemi.

Vít Rakušan, 
ředitel ZUŠ Jablonec n. N.

Proč ZUŠ není kroužek

Foto Jiří Endler

Kaplička na Proseči Kaplička ve Mšeně

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

2. listopadu 1913, číslo 258, strana 1
Český export na Balkán. Agrární „České listy“
propagují akci vývozu do balkánských zemí
pod logem „český výrobek“. V žádném případě
však nesmí dojít k vývozu podřadného zboží!

9. listopadu 1913, číslo 262, strana 17
Udusil se hořícím doutníkem. 19-letý kočí
z Kateřinek Wilhem Luke kouřil během své jíz-
dy na žebřiňáku doutník. I když byl již téměř
vykouřen, stále jej držel mezi zuby. Při náhlém
zakašlání však hořící oharek vdechl do plic. Ší-
lený bolestí spadl z vozu a svíjel se v příkopu
u cesty. Kolemjdoucí jej odnesli do nejbližšího
domu, kde přivolaný lékař již konstatoval smrt.

11. listopadu 1913, číslo 265, strana 1
Vzducholoď „Sachsen“ v Severních Čechách.
Včera, za úporného deště a mlhy, přeletěla nad
Libercem vzducholoď, mířící k přistání do

Nového Boru, kde na ni čekalo 20 000 lidí. Také
tam ležela mlha a trvalo asi 10 minut, než našla
místo určené k přistání. Zepelín odstartoval
v 8.30 v Lehnici (Liegnitz) a nad Borem byl
okolo 13-té hodiny. Borský starosta pronesl
oslavnou řeč a mezitím vystoupili pasažéři
a nastoupili jiní. Asi za 30 minut pokračovala
vzducholoď dál do Drážďan.

13. listopadu 1913, číslo 267, strana 4
Krkonoše. Luční bouda bude rozšířena o pří-
stavek. Také nedaleká Rennerova bouda se při-
pravuje na zimu. Okolní terény nabízejí vyni-
kající možnosti pro zimní sporty.

15. listopadu 1913, číslo 269, strana 5
Dalešice. U příležitosti posvícení uspořádal
zdejší spolek Eintracht (Svornost) velký hon na
„Postrach sedláků“ (Bauernschreck). Sedláci
a maskovaní vojáci ozbrojení vidlemi a cepy
skutečně ulovili dvounohého lva, kterého od-
vedli do Stephanova hostince, kde se konala
„poslední leč“. Mezitím se v domě č. 57 ze spí-
že ztratily koláče a plachta na vůz v ceně 80 K.

Podezření z krádeže padlo na poblíž tábořící
kočující Cikány.

16. listopadu 1913, číslo 270, strana 1
Paseky. Drzá loupež byla spáchána v domě
č. 77 včera okolo 18 hodin. Neznámý asi 40-tiletý
muž s černým plnovousem chtěl od paní Lan-
gové, která tou dobou byla sama v domě, kou-
pit psa. Když odmítla, přidržel jí lupič k nosu
šátek s omamnou látkou a ona ztratila vědomí.
Pak přišel domů z nedaleké mačkárny pan Lang
a paní ještě nebyla zcela při vědomí. Z otevřené
skříně zmizela kazeta s penězi (230 K) a 4 vklad-
ní knížky, na nichž bylo asi 9 000 K. Lupič je asi
180 cm vysoký, měl na sobě tmavý kabát a na
hlavě černý tvrďák.

16. listopadu 1913, číslo 270, strana 6
Jiřetín. Firma Johann Schowanek započala s vý-
stavbou nové továrny na dřevěné galanterní zbo-
ží (hlavně perličky a knoflíky). Firma nyní za-
městnává 400 dělníků a 300 navlékaček perlí.
Očekává se nárůst zaměstnanců na 1 000.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety



(19)

jablonecký měsíčník / listopad 2013 život seniorů

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

Program listopadových činností
s pohybovými aktivitami, beseda-
mi, výletem spojeným s přícho-
dem sv. Martina, hudebním odpo-
lednem s Jizerským triem v pátek
15. listopadu, přípravami na ad-
vent, kurzy ICT zaměřenými na
bankovní komunikaci a trénování
a posilování paměti je pro všechny
zájemce připraven k vyzvednutí
u Markéty Jeníčkové, specialisty
pro volnočasové aktivity, tel. 774

722 942, e-mail: marketa.jenicko-
va@centrumjablonec.cz.

Od měsíce října finančně podpo-
rujeme úterní cvičení v bazénu
pro členy klubů seniorů sdružují-
cích se pod Centrem sociálních
služeb. 

V rámci Týdne sociálních služeb
proběhl úspěšně Den otevřených
dveří v naší organizaci, kdy byl
velký zájem o prohlídku střediska
osobní hygieny v ulici Palackého
63 - 65.

V prostorách Spolkového domu
byl v sobotu 19. října zahájen pro-
jekt Diakonie ČCE Pečuj doma,
www.pecujdoma.cz, pro pečující
veřejnost, nad kterým převzalo
záštitu vedení statutárního města
Jablonec nad Nisou. Zájemci
o přednášky, které se budou konat
i v listopadu, se mohou informovat

u koordinátorky projektu pro Li-
berecký kraj Lenky Pulščákové,
tel. 603 167 539.

Světový den 
diabetu
V listopadu si připomínáme Svě-
tový den diabetu. Každý diabetik
ví, že je potřeba se s touto nemocí
vyrovnat a dodržovat rady lékaře.
Je nutné se naučit kázni a režimu
ve stravování a dostatečně se při-
tom pohybovat, jen tak lze žít pl-
nohodnotný život. 

Každý má nějaké zdravotní potí-
že a diabetes nepatří k těm nejhor-
ším a nejzákeřnějším nemocem.
Světové, ale i naše zdravotnictví již
v mnohém pokročilo a léčba dia-
betu je již na vysoké úrovni, díky
které se také prodloužil průměrný
věk diabetika. 

Proto přeji všem diabetikům ješ-
tě mnoho spokojených let a všem
ostatním, pokud Vás diabetes ne-
mine, přijďte mezi nás a zapome-
nete na starosti s nemocí. 

Hana Korcinová 
vedoucí Dia-club senior

■ Z bloku seniorů
Výlet Svazu důchodců
Ve středu 9. října uspořádal Svaz
důchodců ČR zájezd do Jelení Gó-
ry a Karpacze. Všech 42 účastníků
si prohlédlo historické centrum
města a prostory kostela Povýšení
svatého kříže. Dalším bodem vý-
letu byla prohlídka Karpacze
a kostelíku Wang. Počasí výletní-
kům přálo, a tak si užili vyhlídky
do krásně zabarvené podzimní
krajiny i pohledy na Sněžku.
K dobré náladě na výletě přispěl
i řidič Bus Linu pan Hasenkop,
kterého výletníci chválili pro jeho
příjemné chování a ochotu. 

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů
5. 11. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou – relaxační 
a zdravotní cvičení na židlích
/další termíny 12., 19., 26. 11./

5. 11. /úterý/ 13.00 hodin
Papírové pletení pro začátečníky

12. 11. /úterý/ 13.00 hodin
Jak české sklo dobylo svět
komentovaná prohlídka v Muzeu
skla a bižuterie, vstupné 50 Kč

19. 11. /úterý/ 13.00 hodin
Papírové pletení pro pokročilé

20. 11. /středa/ 13.30 hodin
S humorem jde všechno líp
zábavné odpoledne plné veselých
historek a vtipů

26. 11. /úterý/ 13.00 hodin
Vánoční dílna 
výroba vánoční dekorace

přihlášky a informace 
B. Svobodová – tel.: 774 722 945 

Dia-club senior
5. 11. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu
/další termíny 12., 19., 26. 11./

8. 11. /pátek/ 15.00 hodin
Bezpečné stáří 
setkání členů klubu

Svaz důchodců ČR
6. 11. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku

13. 11. /středa/ 
Výlet Lomnice nad Popelkou

20. 11. /středa/ 14.00 hodin
Posezení s hudbou

27. 11. /středa/ 14.00 hodin
Přednáška

■ Aktivní věk

Ohlédnutí 
Rozloučili jsme se
s Jabloneckým škrpálem
Všem seniorům, kteří se zapojili do
projektu Jablonecký škrpál, přišla
vyslovit svůj obdiv a uznání ná-
městkyně primátora Soňa Paukr-
tová a za kancelář primátora vyři-
zovala pozdravy od Petra Beitla
Markéta Hozová. Společně si pro-
hlédli fotografie ze všech jedenácti
výletů, které pro ně připravili pra-
covníci CSS a senioři – dobro-
volníci. 

Všichni obdivovali i deník z výle-
tů, který vytvořila paní Tomsová
a jemuž věnovala hodně práce
a času. Po vzpomínání a ocenění
všech, kdo splnili limit 100 km,
přišlo slibované překvapení –
nefalšovaná cimbálová muzika
z Moravy. A potom už se jen zpíva-
lo a tančilo. Všichni se rozcházeli
s přáním, aby i příští léto bylo
opět tak aktivní a činorodé, plné
nových poznatků a zážitků.

Koncert k výročí vzniku 
samostatného 
Československa
Stejně jako v minulých letech si
i letos připomněli jablonečtí senio-
ři spolu s primátorem Petrem Beit-
lem a náměstkyní Soňou Paukrto-
vou výročí vzniku samostatného

Československa. V úvodním slově
vyzdvihla Anna Červenková odkaz
prvního prezidenta T. G. Masaryka
a jeho úvahy o demokracii, které
jsou i dnes, téměř po sto letech,
stále živé a aktuální. 

Následoval slavnostní koncert,
na kterém si účastníci vyslechli u-
kázky z oper G. Pucciniho, A.
Dvořáka, G. Verdiho a z operet I.
Kalmána, F. Lehára a R. Frimla
v podání houslisty Františka
Lamače a operní sólistky liberec-
kého divadla F. X. Šaldy Věry
Poláchové. V sobotu 26. října, se
vydala skupina seniorů do Liber-
ce, kde položila květiny k pomníku
T. G. Masaryka před Severočeským

muzeem a následovala návštěva
Divadla F. X. Šaldy, do kterého se-
niory pozval jeho ředitel. V příjem-
né atmosféře si prohlédli zákulisí
divadla, seznámili se s jeho provo-
zem i s příhodami, o které v diva-
delním světě není nouze. (bs)

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

Senior plus
Foto Radka Baloghová

Foto L. Caránková – Svaz důchodců ČR

Foto archiv CSS Foto archiv CSS

Foto Středisko osobní hygieny CSS

Foto Středisko osobní hygieny CSS
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Krása a reprezentativnost Winterových zase-
dacích sálů se v době socialismu ztratila,
pryč jsou originální svítidla i stylový dubo-
vý nábytek. Eleganci potřel nevkus, jedineč-
nost alibistická funkčnost. Ztracený půvab
se nyní hledá a zdá se, že se blýská na lepší
časy.

Stejně jako dveře do reprezentativních prostor
byly i zasedací stěny obložené dubovým dře-
vem. A v dobách éry národního a okresního vý-
boru se všechny krásné dřevěné detaily ukryly
pod tehdy tak módními a praktickými umakar-
tovými deskami. Při průzkumu před pěti lety se
zjistilo, že ta spousta umakartu v zasedačkách
naštěstí jen zakrývá dubové ostění, dokonce
i prezidiální stůl v čele velké zasedací místnos-
ti. V tzv. kulaté zasedačce zase další umakart
a jekor zahalil původní obloukovitý stůl od
Karla Wintera, který je nyní sesazený dohro-
mady a místo dvou oblouků tvoří ovál. Z dvoji-
ce spojovacích dveří po stranách prezidiálního
stolu ve velké zasedačce a umožňujících prů-
chod do té „kulaté“ jsou funkční pouze jedny. 

Dokonce i mohutné zašupovací dveře nezmi-
zely z interiéru radnice. Jsou jen zastavěné vel-
kými šatními skříněmi ze strany velkého sálu,
nábytkovou stěnou a nevkusnými obklady ze
strany malé zasedačky. Skříněmi se také staly
dva z trojice velkých dvoukřídlých vchodů do
slavnostního sálu. 

Pro dokumentaci k rekonstrukci zasedacích
sálů se prováděly také sondy zjišťující jejich
původní barevnost, kterou zvolil architekt
Winter. I ta by se na stěny reprezentativních
radničních prostor měla vrátit. 

Další zasedačka se nachází ve III. poschodí.
Před ní byla léta jakási předsíň bez nějakého
valného funkčního opodstatnění. Ta byla v loň-
ském roce odstraněná, a chodba tak získala na
své vzdušnosti a přehlednosti. Před dvěma lety
se obnovila poradní místnost, která kdysi spo-
jovala kancelář starosty a kancelář ředitele
městského úřadu. Do ní se vrátily také repliky

původního stolu a židlí, ověsový lustr nahradi-
lo svítidlo, které se trochu podobá tomu původ-
nímu Winterovu. 

V tomto trendu, kdy se radnice vrací ke své
původní podobě, chce město pokračovat i v dal-
ších letech. (jn)

■ Zajímavosti z historie
Zasedací sály – dva menší a jeden velký, pat-
ří reprezentativním prostorám administrativní
části radnice. Všechny jsou umístěné ve II. pat-
ře a vchází se do nich z prostorné haly. 

Slavnostní zasedací sál přesahuje z II. do III.
poschodí. Vchází se do něj jedněmi z trojice du-
bových dveří s travertinovým ostěním. Je
20,5 m dlouhý, 8,5 m široký a 7,1 m vysoký
a má sedm vysokých oken. K sálu patří i galerie

pro přihlížející umístěná na jeho podélné stra-
ně nad vchody, která má kapacitu 50 míst.

Čelní stěně sálu dominuje středová reliéfní
plastika s motivy tehdy nejtypičtějších jablone-
ckých a sklářských řemesel. V dolní části je po-
lychromovaný městský znak. Hmotový návrh
reliéfu provedl architekt Winter, sochařské
zpracování šesti figur a celkové plastické pro-
vedení ve štuku je dílem sochaře Franze Huba.

Architekt Karl Winter vybavil slavnostní sál
stylovými dřevěnými obklady stěn a nábytkem
– stoly a židlemi ze světle a tmavě mořeného
dubového dřeva. Stěny i strop byly štukové, for-
mované profilovými lištami. Dominantní úlohu
v prostoru sehrávala velká nástropní svítidla
z kovových a skleněných částí na způsob ověsů. 

Dveře po obou stranách přední stěny zaseda-
cího sálu vedly do sálu městské rady, tzv. kula-
té zasedačky. Tady býval kromě předsednické
části umístěný rozložitý stůl podkovitého tvaru,
jehož konstrukce umožňovala různé tvarové
a funkční sestavy. 

Ve východní stěně hlavního sálu bývaly mo-
hutné posuvné dveře, kterými se vstupovalo do
malého zasedacího sálu s okrouhlým stolem
pro 25 osob. Tato místnost byla ještě v průběhu
války přeměněná na sňatkovou síň, dnes v ní
zasedá rada města. 

I oba menší zasedací sály byly vybavené ná-
bytkem, osvětlovadly a dalšími interiérovými
prvky, které navrhl Karl Winter. 

Kromě již zmíněných tří sálů měla městská
správa k dispozici ještě dvě menší zasedací
místnosti a 59 kanceláří. 

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

Při rekonstrukci se kapitalismus naštěstí
pouze zakrýval, nelikvidoval

■ Jablonecká radnice slaví 80 let

Velký zasedací sál, 30. léta 20. století

Stará radnice slouží jako knihovna již 80 let
Budova staré radnice na Dolním náměstí
byla postavena v letech 1867–1869. Od roku
1933, kdy byla městská správa přestěhována
do budovy radnice nové, slouží potřebám
knihovny.

Dominanta druhého nejstaršího jabloneckého
náměstí byla postavena libereckým stavitelem
Gustavem Sachersem ve stylu jednoduché novo-
renesance jako dvoupatrová budova s mohutnou
nárožní věží. Během let se v ní vystřídalo něko-
lik institucí, tou poslední byla knihovna, nejpr-
ve německá, po druhé světové válce česká.

Samotná budova prošla několika rekonstruk-
cemi. V roce 1901 byla rozšířena o přístavbu
z Chvojkovy ulice, která stavbu prodloužila
o celých šest metrů. Ve třicátých letech došlo ke
změně polohy vchodu, ten byl umístěn do části
s věží, navíc budově v přízemí přibyly výkladní
skříně. Právě zde byly po desítky let umístěny
obchody a sklady. V roce 1933 získala prostory
německá knihovna, měla však k dispozici pou-
ze první patro, kde byla umístěna půjčovna pro
dospělé čtenáře a čítárna, a sál ve druhém po-

schodí, který sloužil jako oddělení pro mládež.
Německou knihovnu zde mohla veřejnost na-
vštěvovat do konce druhé světové války, její
prostory a fond pak převzala obnovená česká
knihovna.

Další rozsáhlou přestavbou prošel objekt
v sedmdesátých letech, kdy bylo uvolněno pří-
zemí a celý objekt byl upraven přímo pro po-
třeby knihovny. Nejnápadnější byly úpravy
z vnějšku, kdy byla odstraněna nárožní polo-
kruhová konstrukce a výkladní skříně. V sále
bylo vybudováno audiovizuální středisko s uni-
kátním otočným hledištěm a dvanácti obrazo-
vými plochami, na něž bylo možné promítat
diapozitivy a filmy. Po Praze a Děčíně to bylo
třetí zařízení tohoto typu v naší zemi.

I výtvarné řešení prostor zůstalo do dnešní
doby zachované. Návštěvníci knihovny mají
možnost obdivovat mosazné plastiky Vratislava
K. Nováka, skleněné vitráže a obraz Jablonec
Jiřího Dostála. Ve druhém patře budovy je k vi-
dění obraz Jiřího Nepasického Hudba, který byl
letos při příležitosti křtu publikace Jablonecká
knihovna v proudu času autorem signován.
Budově staré radnice je ve jmenované knize vě-
nována samostatná kapitola, zájemci se v ní do-
čtou mnoho dalších zajímavostí „ze života“ této
jedinečné budovy.

Jitka Nosková
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Najdete nás na
Facebooku

Milí kamarádi, 

vaše podzimní obrázky jsou moc krásné! Další malování už bude skoro zimní. Blíží se
adventní čas, čas plný kouzel a pohádkových bytostí. Některé přicházejí i mezi vás, děti.
Jestlipak uhádnete, na které bytosti myslím? Jsou to čert, Mikuláš a anděl. Určitě jste je
také někdy zahlédli a možná vás i něčím obdarovali. Budu rád, když mi tuhle pohád-
kovou trojici nakreslíte a obrázky mi pošlete.

Těší se váš skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma 
„Když padá listí ze stromů“
Lukášek Humeník, 
5 let, MŠ Čtyřlístek, Švédská 14
Kryštof Matěcha, 
6 let, MŠ Hláska, Palackého 37
Beátka Vrajíková, 
5 let, MŠ Pampeliška, Lovecká 11
Lukášek Kostka, 
6 let, MŠ Pod Peřinkou, Havlíčkova 4
Pavlínka Petráčková, 
5 let, MŠ Kapička, Husova 3
Odměnu dětem předá náměstek primátora
Petr Vobořil.

Příští téma: Městem chodí Mikuláš. K malování si můžete zazpívat českou adventní písničku Čas radosti, veselosti. 

Kryštof MatěchaLukášek Humeník

Beátka Vrajíková Lukášek Kostka Pavlínka Petráčková

Obrázky s tématem „Městem chodí Mikuláš“ očekáváme do úterý 12. listopadu na podatelně 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 napište heslo
„Skřítek Pastelka“. Doporučený formát výkresu je A4. NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!
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Podlahové studio a prodejna plastových výrobků 

nově nabízí: 

pondělí až pátek 9.00–17.00
Anenské náměstí 2, Jablonec nad Nisou 
mobil: 608 480 881 www.linofol.cz

• podlahové krytiny včetně pokládky 

• nafukovací retro hračky Fatra

• realizace hydroizolačních fólií Fatrafol
(ploché střechy, terasy, základy, …) 

• obalové materiály (stretch fólie, bublinkové fólie, pytle, tašky,…) 

• pláštěnky, zakrývací plachty, přepravky
na ovoce, sudy, gymnastické míče a další 

• zakázková výroba plastových výrobků
(profily, obalové materiály, fólie,…)

sleva na luxusní vinylové 
podlahy Thermofix
sleva platí do 31. 12. 2013 při předložení tohoto kupónu15 %
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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

KURZY JAZYKÒ, ÚâETNICTVÍ, MZDY, PC 
·panûl‰tina – 4 úrovnû, uãí ãeská 

i rodilá mluvãí.
Angliãtina – zaãáteãníci aÏ pokroãilí, vãetnû

CAE, konverzace s rodil˘m mluvãím.
Dále ãín‰tina, ital‰tina, opakovací ru‰tina, 

individuální i firemní kurzy. 
Rekvalifikace: mzdové 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 listopad: sleva na vchodové dvefie 20 %, 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã 
+ sleva na BEZPEâNOSTNÍ

+ sleva 25 % 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

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

âI·TùNÍ KOBERCÒ A SEDACÍCH SOUPRAV,
prodej a pokládka podlahov˘ch krytin,

malífiské a natûraãské práce.
Kalkulace a poradenství ZDARMA

www.interierynovotny.cz 
tel.: 604 503 848

STUDIO FIT, nám. Dr. Farského 4
14. 11. 2013 18.00 pfiedná‰ka Îivá strava,

www.zitinazivo.cz, 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.

ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST REKRA, s. r. o.
nabízí:

– jednorázové i pravidelné úklidy kanceláfií,
penzionÛ, bytÛ atd.

– profesionální hloubkové ãi‰tûní ãalounûného
nábytku, kobercÛ a sedacích souprav

– mytí oken
– ãi‰tûni interiérÛ vozÛ osobních 

i uÏitkov˘ch, autobusÛ atd.
– sekání trávy, úklid snûhu

DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA!!!
Kontakt: 776 593 264, e-mail: info@rekra.cz

P¤EKLADY A TLUMOâENÍ
v nûmeckém jazyce na vysoké úrovni. 

Nûkolikalet˘ pobyt v zahraniãí,
aktivní vyuÏívání jazyka dennû.

Radka Henrietta Pro‰ková
777 791 376, radka.josifkova@seznam.cz

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

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

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

NAJLA orientální studio s tradicí
www.brisnitancejablonec.cz

pfiíjemné studio s rodinnou atmosférou 
v centru Jablonce, ulice 28. fiíjna 23

PARKOVÁNÍ V MÍSTù!
vyuãujeme tance ORIENTU

EXKLUZIVNù DELIKÁTNÍ PERSII
A TANEC S MIMINKY
volejte 774 801 087

PSYCHOSOMATICKÁ PORADNA
MUDr. Igor Skaliãan

Odborné posouzení zdravotního stavu
Klasická i alternativní terapie 

Konzultace formou osobních náv‰tûv 
Pfiedná‰ky, semináfie, meditace

www.igorskalican.cz, tel.: 721 958 838 

Autopatické poradenství v centru Jablonce 
Jednoduchá pomoc na cestû ke zdraví.

KaÏd˘ v sobû máme svÛj lék.
Valerie Jakubíková, tel. 737 545 801 

www.autopatiejablonec.cz 
Markéta Vajskebrová, tel. 605414849

www.autopatie.com

PRODEJ BYTU PO REKONSTRUKCI
2+1, 69,5 m2 v OV.

Jablonec nad Nisou, ul. Mánesova.
Cena: 640 000 Kã.
Tel: 608 305 708

PRODEJ BYTU 2+1, 
61m2, v OV. 

Jablonec nad Nisou, ul. Kokonínská.
Cena: 590 000 Kã.
Tel: 608 305 708 

STAVEBNÍ POZEMEK DALE·ICE
o rozloze 1278 m2. 

Sítû (el., voda) na hranici pozemku.
Cena: 480 Kã/m2. 
Tel: 608 305 708

NABÍDKA ODDLUÎENÍ
Bezplatná konzultace

Zaplatíte 30–70 % va‰eho dluhu
sms: 602 436 907

Focení MATURITNÍCH PLESÒ, 
spoleãensk˘ch událostí a firemních akcí.

Dlouhodobé zku‰enosti 
s reportáÏní fotografií.

Profesionální pfiístup na míru 
poÏadavkÛm klienta.

Slevov˘ kód: SJM011 
Dominik Pech, 724 080 355

www.dominikpech.cz

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
pfiezouvání pneu, prodej nov˘ch pneu,

na‰í specializací jsou brzdy, jsme
certifikované BRZDOVÉ CENTRUM ATE
Za kvalitu nabízíme NEJLEP·Í CENY!!!

Diagnostika ¤J – jen Kã 290, 
ve‰keré opravy,

i havar. vozÛ – spolupráce s poji‰Èovnami
www.autoservismokosin.cz 

tel.: 483 313 977, 
604 242 111

Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

Textil u V˘stavi‰tû, Podhorská 8
Jablonec nad Nisou

Kupón lze uplatnit pfii nákupu zboÏí 
v minimální hodnotû 1 000 Kã do 10. 12. 2013

300 Kã   300 Kã 
✄

kupón na slevu
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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

Kanceláfi âMSS v pasáÏi Corso 
Mírové námûstí 17, Jablonec n. N.

opût otevfiena

FP Martina Matûjíãková
tel. 723 173 514

e-mail: martina.matejickova@cmss-oz.cz
www.cmss-oz.cz/martina.matejickova

Kanceláfi ve 2. patfie pasáÏe Corso

Otevfieno: Po 9–12, 13–17 hod.
Út 9–12, 13–17 hod.
St 9–12, 13–17 hod.
ât objednaní
Pá objednaní

Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

> nové fie‰ení pro spalování tuku – 
zejména v okolí bfiicha 

> cviãení v krátkém ãase, 
bez potfieby namáhavé fyzické síly – 

staãí pouh˘ch 10 minut 
> sniÏuje cholesterol, zlep‰uje 

celkov˘ svalov˘ tonus a stabilitu
kloubÛ, stabilizuje tûlesnou hmotnost 

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

www.medsix.cz

Podzimní akční nabídka 
estetického a regeneračního 

centra ZenZen
VŠECHNY SLUŽBY za 50 %!

Kosmetika
Masáže
Pedikúra
Anti age procedury
Fyzioterapie
Liposukce

Akce platí v týdnu 
od 11. do 17. listopadu

ZenZEN, Palackého 4, Jablonec n. N.
Tel.: 777 685 550, www.zenzen.cz

Listopadová romantika 
ve Studiu FIT
� Přijďte načerpat pozitivní energii 
do našeho jedinečného wellness 
v centru Jablonce.

� Součástí wellness je vířivka, solno-bylinková pára, klasická sauna 
a infrasauna, Kneippovy lázně, Sunsky.

� Pestrá nabídka služeb pro páry, jednotlivce i rodiny s dětmi. 
Pro uzavřenou společnost i širokou veřejnost. Cenově dostupné každému. 
Originální dárkový poukaz nejen pod vánoční stromeček.

� NOVINKA: Kompletní lázeňské balíčky přímo v našich prostorech, 
již nemusíte jezdit daleko.

� Více info www.studiofit.cz. Přijďte načerpat sílu na jabloneckou zimu.
Volejte 773 485 800 nebo pište info@studiofit.cz. Jsme na Facebooku.

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

Hledám ženy a muže, 

kteří se rozhodli ŽÍT
láskyplný, zdravý, šťastný

ŽIVOT.

Společné setkávání. 
Chci objevovat moudra,
která jsou ukryta v nás.

•
Mgr. Krista Halamová

kristajbc@seznam.cz
tel. 602 439 222
www.traces.cz


