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Vážení spoluobčané,
skončil rok 2007 a myslím, že ho musím alespoň
několika větami komentovat. Obecně bych jej
charakterizoval jako období hledání vlastního
postavení nového vedení radnice v občanské
i politické džungli našeho města. Realita byla ta-
ková, že jsme se v první polovině roku každo-
denně setkávali s novými a novými problémy,
na které jsme neznali odpověď. Nezbylo nám nic
jiného než se od počátku prokousávat jejich
podstatou. Připadalo mně to jako neustálé oteví-
rání dveří do místností, o kterých jsme nevěděli,
co v nich je. Nikdo nám v tom nebyl ochoten po-
máhat a musím přiznat, že mě překvapila ško-
dolibost opozice i medií. 

V dalším pololetí se situace změnila. V rámci
integrovaného plánu jsme vytvořili základní
směry vývoje města (například rozvoj bydlení,
zázemí přehrady, rekonstrukce škol, rozvoj vol-
nočasových aktivit, budovy radnice a staré hasi-
čárny, obchodního centra atd). Některé záměry
jsme již zařadili mezi žádosti o evropské peníze,
neboť všechno nepůjde realizovat z peněz měst-
ského rozpočtu. Proto bych toto období charak-
terizoval jako čas příprav na následný rozvoj. 

Pravdou je, že ne všechno se nám podařilo
v minulém roce napravit či odstranit. Zůstaly
„věčné“ problémy – čistota a bezpečnost města,
zásobování teplem, dopravní průjezdnost... Na-
proti tomu řadím mezi úspěchy aktualizaci stra-

tegických dokumentů města, vytvoření zásobníku
projektů pro realizaci, výrazné prosazení kultu-
ry, udržení investičního rozvoje škol i městské
nemocnice, změnu ve správě bytového fondu,
lepší komunikaci s občany a jsou i další.

Je však třeba si říci i to, co bude dál. Před ná-
mi je rok 2008. Nastane období velmi intenziv-
ních příprav realizace projektů. Chceme je smě-
rovat tak, aby výsledky této práce bylo vidět již
v roce 2009. Nelze zapomenout ani na duševní
hodnoty. Jablonec čeká řada velkých kulturních
i sportovních akcí, které určitě potěší nejen naše
občany. Bude to například Jablonecké Trienále
(obnova tradičních výstav bižuterie ve spojení
s designem a oděvní tvorbou), velký festival zá-
kladních uměleckých škol, finále Mistrovství
Evropy ve fotbale devatenáctiletých, 200 let po-
výšení Jablonce na městys. To je jen malá ochut-
návka pro rok 2008. Pevně věřím v to, že se nám
podaří posunout o kousíček dál i některé palčivé
otázky, jež jsem označil jako „věčné“. 

A jaká jsou moje přání do roku 2008? Předev-
ším přeji všem občanům trpělivost a pevné nervy,
zdraví a chuť aktivně žít i pracovat v Jablonci
nad Nisou. Ať se nám společně podaří realizovat
všechny úkoly, které směřují k prospěchu a spo-
kojenosti občana našeho města.

Petr Tulpa
starosta města
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■ Anketa
Několika náhodných občanů
jsme se zeptali na to, co se jim
vybaví, řekne-li se hotel Praha.
Zde jsou jejich odpovědi:

V. P.
Sám jsem tam nechodil, pamatuji
si něco spíš jen z doslechu. Prý to
bývala jedna z luxusnějších jablo-
neckých restaurací s nádherným
sálem. Vím, že tam byla taky
pivnice, snad se jí říkalo Plzeňka.  

J. P.
Já jsem z Desné, takže jsem tam
byl snad jednou v životě. S hotelem
Praha mám spojenou vzpomínku
z dětství. Byl jsem tam na nějaké
schůzi pionýrů. V paměti mi
kupodivu utkvěl velký sál s galerií.
A z pozdějších let i bufet dost
hrubého ražení.

J. Š.
Jsem z Liberce, v Jablonci jen
pracuji, takže si tu budovu
nepamatuji jinak, než jak vypadá
teď. Vidím v tom jeden velký
problém současného města.
Je mi to moc líto, protože mám
ráda staré věci.

P. R. 
Vybaví se mi velký sál a vánoční
besídka, které jsem se jako malá
holka zúčastnila. Soutěžili jsme
tenkrát ve škrábání jablek. Dnes
je to z mého pohledu příšerný
dům, do kterého jsem již mnoho
let nevstoupila. Měl by se
zbourat.

K. S.
Pamatuji si to v provozu a bolí
mě srdce, když vidím, kam až to
s bývalým lepším pohostinstvím
došlo. V jedné části bývala taková
„rybářská bašta“, kde se podávaly
rybí speciality. A samozřejmě
taky sál, kam jsem chodila na
plesy. Současný stav je otřesný.

P. Š.
No to se mi vybaví řada hezkých
chvilek. Při tanečních zábavách
jsme tam s Nisankou dělali
předtančení a také jsem tam
vystupovala jako manekýnka.  
Do bufetu jsme chodili pro
knedlíky a za 2,50 pro bramborové
lupínky, které nikde jinde neměli.
Ve městě to byla jediná budova
s velkým sálem.

Platí to také o Komenského ulici, která dnes už ne-
působí tak monotónním a ponurým dojmem, jako
před lety. Většina objektů již má opravený kabát a no-
vý dům na rohu ulic Komenského a Anenské zapadl
do města tak dobře, jakoby tady stál odedávna. Horší
je to s domem číslo 6, bývalým hotelem Praha. 

Hotel zde stál již v dobách, kdy tato ulice byla ještě
prašnou a blátivou komunikací a místo aut po ní jez-
dily povozy obchodníků a trhovců. Jeho minulost sahá
až do roku 1879, kdy pozemek se starším domem a za-
hradou koupil Gustav Geling. Ten původní objekt od-
stranil a na jeho místě dal postavit hotelový areál
s restaurací, pokoji a s velkým, bohatě dekorovaným
sálem, jehož součástí bylo i jeviště. Rodina Gelingů,
jež propůjčila hotelu své jméno, ho vlastnila až do ro-
ku 1944. Tehdy hotel koupil Hermann Winkler, ale již
po dvou letech byl jeho majetek zkonfiskován. Od ro-
ku 1951 do roku 1990 pak hotel provozoval státní pod-
nik Restaurace a jídelny, který ho nakonec prodal
pražskému Družstvu Tourgent.

V dobových pramenech se dočteme, že hotel nabízel
místo pro ustájení padesáti koní a k tomu zde byl
i prostor pro odstavení odpovídajícího množství povo-
zů. Doba se však měnila stejně bouřlivě jako dnes.
Počátkem nového století začala pod okny jezdit mo-
derní elektrická dráha, v roce 1902 byla zastavěna úz-
ká proluka mezi dnešními domy číslo 4 a 6, za čas se
zde objevily i první automobily. Sál býval centrem
kulturního dění ve městě. Předtím než bylo v roce
1907 postaveno městské divadlo, využívali prostorné
jeviště známí umělci, hrála se tady divadelní předsta-
vení, pořádaly koncerty, vystupovali zde oblíbení ko-
mici, zpěváci i baletní umělci. 

Již v roce 1945, kdy se nájemcem stal Jan Semerád,
nesl podnik na tehdejší Třídě maršála Stalina název
Hotel Praha. Ani později nepřestal patřit k významným
místům zábavy Jablonečanů. Nesčetné bály, kulturní
pořady, ale i stranické či odborářské konference a pod-
nikové dýchánky tady nacházely své zázemí. Sál býval
dokonce i kolbištěm boxerů a zápasníků. Ani tento
výčet není jistě úplný, tomu ale tento článek neslouží.

Většina z nás má toto kdysi známé pohostinství
s bufetem v Komenského ulici ještě v dobré paměti.
Jablonečanům restaurant sloužil až do doby nepove-
dené privatizace, kdy nový majitel pohostinství zrušil
a jeho prostory pronajal vietnamským trhovcům.
V oknech, kterými hosté mohli kdysi sledovat ruch
města, visí dnes veteš dobře známé provenience a ob-
jekt tak rozhodně nepatří k ozdobám města. Neudržo-
vaná a tudíž chátrající budova na hlavní třídě se stala
ostudou a bolákem celého centra. Opadávající omítka,
rozbitá okna, děravá střecha... Nic na tom nezměnil ani
fakt, že se jedná o objekt zapsaný do státního sezna-
mu nemovitých kulturních památek.

Bývalý pražský majitel se dostal do konkurzního ří-
zení a po dlouhých průtazích a obstrukcích se nako-
nec uskutečnila dražba hotelu Praha. Úspěšným vy-
dražitelem a novým vlastníkem nemovitosti se stal
jablonecký podnikatel Jaromír Schubert. Před několika
dny vyhověl mé žádosti a objektem mne provedl. A věř-
te, nic příjemného na mne nečekalo. Posuďte sami:

Již vstup do temných místností bývalého restaurantu
není vábný. Tržnice k prasknutí napěchovaná nekva-
litním zbožím nabízí kulturu prodeje, jež rozhodně
není hodná těchto zeměpisných poloh. Místnosti ve
vyšších patrech jsou zcela zdevastované, na mnoha
místech jsou viditelné stopy po zatékání, houba tady
nachází živnou půdu. Žalostný je pohled do bývalých
hotelových pokojů. Nakonec jsme navštívili chloubu
hotelu – velký sál. Místo jevištní opony zazděný otvor,
hromady haraburdí. Jen stěny, lustry, veliké zrcadlo
či sálový balkón jsou ještě pozůstatkem někdejší slá-
vy. I laický pohled nenechá nikoho na pochybách
o tom, že se jedná o památku nanejvýš ohroženou.

Co tedy bude s hotelem Praha dál? Původní způsob
využití se zdá být nenávratnou minulostí. Dnešní do-
ba si žádá moderní obchodní centra různorodého vy-
užití, podobná těm, jaká známe z větších měst nebo ze
zahraničí. Zdá se, že právě teď má Jablonec velkou
šanci. Bude ovšem jistě záležet nejen na majiteli, ale
i na vstřícnosti a velkorysosti města. 

(os)

Hotel Praha – lesk, sláva,
zmar a naděje
Centrum našeho města prošlo od devadesátých let uplynulého století význačnými
změnami. Dopravní tepny nahradila rozsáhlá pěší zóna, zmizely šedé asfaltové
chodníky, vyměněno bylo pouliční osvětlení i drobný mobiliář. Také fasády
domů byly v mnoha případech renovovány a často září barvami, přibyly i zcela
nové objekty. Ne všechno je ale takové, jak bychom si přáli.

foto Jiří Jiroutek
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Změna majitele prospěje
Hotel Praha patří mezi stavby s bohatou mi-

nulostí. Má za sebou období slávy i období zře-
telného úpadku. Ve 20. letech minulého století
to byl proslulý hotel, později, v 60. letech, slav-
né místo prvního československého striptýzu,
který – viděno tehdejšíma očima – představoval
společenský život západního střihu. Především
se zde ale konaly plesy, taneční a věnečky v mi-
mořádně krásném, historicky ceněném sále. 

Na začátku 90. let byl hotel Praha prodán
(zcela mimo vliv města) pražskému Družstvu
Tourgent. To předložilo projekt rekonstrukce
hotelu, jehož součástí byla přístavba v zadní
části hotelového traktu. Tak došlo k dílčímu vy-
bourání budovy spolu s někdejším pódiem ta-
nečního sálu. Hlavní protagonista rekonstrukce
hotelu pak bohužel zemřel a jeho dědicové a os-
tatní majitelé Družstva Tourgent již v rekon-
strukci nepokračovali. Použitelné části hotelu
pronajali na vietnamskou tržnici a ostatní části
hotelu nijak nezabezpečili. Přišlo období úpad-
ku a chátrání. Město Jablonec vlastnilo a vlast-
ní pozemek pod hotelem, a tak využilo všech
možností k zastavení a nápravě takového stavu,
bohužel bezvýsledně. Selhaly všechny pokusy
o jednání s představiteli Tourgentu, veškeré zá-
sahy státní správy, hygieny apod. vždy dopadly
stejně. Družstvo Tourgent zaplatilo vyměřené
pokuty a dál se nedělo zhola nic, pokračoval
stav, který ohrožoval bývalý hotel až na samot-
nou hranici jeho existence. Naštěstí letos na
podzim hotel Praha změnil majitele, který je
zárukou, že se této kdysi tak krásné budově
vrátí její lesk a nezpochybnitelné místo mezi vý-
znamnými budovami Jablonce nad Nisou. Vě-
řím, že se tak stane za podpory města Jablonec
nad Nisou. 

Soňa Paukrtová
senátorka

Na čem závisí úspěch
revitalizace hotelu Praha

Předně je nezbytné konstatovat, že celý ob-
jekt je vlivem neexistence údržby a zejména
vlivem dlouhodobého zatékání do nosných
konstrukcí (zdi, podlahy, stropy, krovy) zdeva-
stován podstatně více než je při letmém pohle-
du z ulice zřejmé. V současné době proto není

možné kvalifikovaně potvrdit, které části objektu
a které konstrukce jsou zasaženy natolik (sta-
ticky, dřevokaznými houbami), že je nebude
možné zachránit a bude je nutné demolovat. To
vše bude jasné až po provedení detailního průz-
kumu stavu stavebních konstrukcí z hlediska
statického a provedení kompletní diagnostiky
konstrukcí objektu.

Přesto je zřejmé jedno: bez změny způsobu
užívání objektu, který je nemovitou kulturní
památkou, není možné uvažovat o tom, že by
rekonstrukce mohla mít řádný ekonomický zá-
klad – tedy návratnost vložené investice. Zna-
mená to, že hotel Praha už nebude hotelem, tak
jako jím přestal být hotel Corso. Budoucnost
objektu je dána umístěním a polohou na pěší
zóně, tedy jako centrum obchodu, služeb, kan-
celáří a pravděpodobně i bytů ve vyšších pat-
rech. 

K úspěchu této vize je nutné vyřešit řadu pro-
blémů, jako např.:

— Prodej pozemku, který vlastní město Jab-
lonec, investorovi, aby bylo jasné, kdy a za ja-
kých podmínek se toto uskuteční. Je to i pod-
mínka budoucích financujících subjektů.

— Získání podpory Národního památkového
ústavu pro uvedený koncept záchrany a využití
objektu včetně úpravy sklonu střechy.

— Zařazení hotelu Praha na seznam městem
podporovaných brownfieldů – tj. dlouhodobě
nevyužívaných, zanedbaných nebo málo využí-
vaných objektů v centru města, na které by by-
lo pak možné získat spolufinancování z operač-
ních programů EU.

— Úzká spolupráce s městem ve zpřístupnění
objektu z Máchovy ulice tak, aby bylo možné
zpřístupnit přízemí zadní části objektu pod sá-
lem a vchodem s výlohami propojit oba přístu-
py, tj. z Komenského a Máchovy ulice.

— Rozpracování koncepce revitalizace dvor-
ního traktu a přilehlých pozemků a propojení
těchto ploch průchodem z Mírového náměstí
chodbou objektu Baťa jako spojovací pasáží.

— Možnost propojení přízemí se sálem v I. pat-
ře pohyblivými eskalátory a možnost východu
ze sálu v místě bývalé opony a jeviště bezbarié-
rovým spádovým chodníkem, opět do Máchovy
ulice u dvora Telecomu.

Bylo by možné pokračovat, zřejmé je ale to,
že město a spolupráce investora s městem pod-
statným způsobem ovlivní výsledek, tj. rozsah

a kvalitu projektu a celkový způsob využití ob-
jektu. Vizí jsou obchody a služby v přízemí i sálu
v I. patře, přístupné nejen z Komenského ulice,
ale i z dalších částí pěší zóny, tj. Máchovy ulice
a Mírového náměstí.

Uvidíme, zda bude vůle a prostor toto společ-
ně dokázat.

Jaromír Schubert
majitel

Naděje na záchranu
Bývalý hotel Praha byl dlouho těžko řešitel-

ným problémem. Restaurace a jídelny prodaly
celý areál soukromému družstvu, které prosto-
ry dál pronajímalo. Navíc v rozporu s tím, pro
co byl objekt kolaudován. V průběhu využívání
objektu družstvem byl sice zachován sál, ale
odbouráno bylo jeviště a sociální zázemí.
Pokuty vystavené v minulosti jak okresním, tak
městským úřadem nevedly k žádnému uspoko-
jivému řešení. 

Až nedávná dražba přinesla výsledek, od kte-
rého já osobně očekávám, že v budoucnu při-
nese kladné řešení. Nový vlastník má za sebou
několik dobře realizovaných rekonstrukcí ob-
jektů a věřím, že podobně bude i pokračovat.
Zřejmě zde už v budoucnu nenajdeme hotel,
ale spíš obchodní centrum. Účelný by byl pro-
jekt, který by počítal s budoucím propojením
celého vnitrobloku mezi Mírovým náměstím
a Komenského a Máchovou ulicí pomocí pasá-
ží a krytých prostor. V centru města jednoznač-
ně chybějí velké kryté nákupní prostory multi-
funkčního charakteru. Ty by pak přilákaly do
města lidi i o víkendech a o svátcích, což by mě-
lo i následný kladný dopad na řadu dalších vě-
cí, zejména pak na bezpečnost města.

Město má určitě na realizaci zájem a podob-
ně, jako podporujeme jiné akce, budeme hledat
vhodný způsob, jak se tohoto významného pro-
jektu zúčastnit. Pozemek je ve vlastnictví města
a existuje několik forem, jak můžeme garanto-
vat jeho správné využití. Jsem rád, že celá věc
probíhá v souběhu s výběrovým řízením, které
město vypsalo na realizaci víceúčelového ob-
chodního objektu, jenž by měl v budoucnu vy-
růst v prostoru zahrnujícím bývalou prodejnu
Jabloň a volná prostranství po tzv. Žluté
a Zelené škole.

Otakar Kypta
místostarosta

■ Komentáře a názory

Poděkování 
do nemocnice

Ráda bych vám prostřednictvím
Jabloneckého měsíčníku vyprávě-
la můj příběh. Mám devítiměsíční
dcerku Nicol, která prodělala těž-
kou bronchitidu. Po vyléčení nám
bylo doporučeno změnit klima,
a tak jsme vyrazily na hory. Jenže
týž den se Nicolce velmi přitížilo
a v noci bylo její dýchání špatné. Za-
volala jsem 155. Během chvilky
nás na opuštěném místě v Albrech-
ticích v Jizerských horách našla
záchranná služba z Tanvaldu. Lé-
kař dceru vyšetřil a odvezl nás do
centra Albrechtic, kde na nás už
čekala sanitka z Jablonce. Velmi
rychle jsme se dostaly do jablonec-
ké nemocnice na oddělení pediat-
rie. Pan primář Mudr. Pavel Šo-
chman, který nás přijal, udělal pro
mou dceru maximum. 

Druhý den rentgen potvrdil zá-
pal plic. A tak jsme obě musely zů-
stat týden ve vaší nemocnici. Kom-
fort, který dětské oddělení nabízí,
vynikající péče lékařů a sestřiček
i dalšího personálu, nelze jen tak
přehlédnout. Tímto bych chtěla
všem moc poděkovat za obětavou

práci, pomoc a péči o nemocné dě-
ti. Doufám, že se nebudu muset do
nemocnice se svou dcerou již vra-
cet, ale na vaši nemocnici budu
velmi ráda vzpomínat. 

Lucie a Nicol Rybářovy
z Mělníka

Chybí tady 
pasáže

Co se týká pasáží, prostorů je tu
dost a dobrých. Ve městě je několik
obytných komplexů s dobrými
dvory, takže v množství není pro-
blém, spíš v dostupnosti. Hotel Pra-
ha je k tomuto dobře situovaný
a má i dostupnost obsluhy k zadní-
mu traktu. Myslím si, že několik
pasáží by Jablonec dostalo na zají-
mavou cestu zkvalitňování a zmno-
žení služeb. Mám za to, že musíme
postupovat tímto směrem, protože
jinak město bude působit fádně až
archaicky, což snad lidi příliš ne-
chtějí; nemusí jít o bourání, ale
o využití toho, co máme a zmoder-
nizovat interiéry. Existují zdroje,
které město ještě v podstatě nevy-
užilo, a to je soukromý kapitál.

Jaroslav Řezáč

■ Nad dopisy čtenářů
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Kdo by vlastně měl dělat politiku? Úspěšní
podnikatelé, protože je tu předpoklad, že
budou stejně uvažovat i ve prospěch obyva-
tel města? Nebo idealisté a teoretikové? A zá-
leží na věku?

V prvé řadě vyrovnaný, vyzrálý a existenčně
zajištěný občan. Politik by měl být člověk, který
došel k vlastnímu poznání své odpovědnosti
nejen za sebe a svou rodinu, ale i za své město.
K odpovědnosti za svěřené hodnoty, které mu
byly dány ke správě obecného prospěchu a ne
do jeho vlastní kapsy. Lze si položit otázky:
„Může úspěšný podnikatel uvažovat ve pro-
spěch občanů? Bude vždy rovný a bude vždy
rozhodovat ve prospěch společnosti bez osobní-
ho zájmu?“ Myslím, že je to stejné, jako kdyby-
chom se ptali, jestli může uvažovat ve prospěch
občanů třeba učitel nebo doktor. 

Podnikatel není druh člověka, ale pouhá pro-
fese. Vždy záleží na osobních hodnotách každého

a na přístupu k řešeným problémům. Dobrého
politika bych nehledal ani mezi idealistou a teo-
retikem, dobrý politik musí být především vy-
zrálý praktik. Proto, dle mého názoru, hodně
záleží na věku, zkušenostech, rozvaze a úsud-
ku. Neméně důležitá je schopnost učit se a při-
jímat nové zkušenosti pro své sebezdokonalo-
vání. 

V minulosti jste patřil k velkým kritikům
radnice. V čem jste viděl hlavní rozpory?

Pokud jsem v minulosti kritizoval vládnoucí
strany v Jablonci nad Nisou, bylo to hlavně pro-
to, že mé hodnoty a životní zkušenosti vycházely
z jiných priorit.

Vedení radnice se po posledních volbách
změnilo, jste nyní spokojen?

Těžká, přetěžká otázka. Jsem spokojen s lid-
skou změnou, která nastala a zdemokratizovala
procesy městského rozhodování. Před volbami
jsem jako opoziční zastupitel voličům vzkázal:
„Po vítězných volbách budeme dva roky látat
díry po předchozích rozhodnutích!“ A můj
vzkaz se naplňuje. Mnohé věci bylo třeba pře-
pracovat. 

Jeden z příkladů: V poslední době se objevila
kritika ODS na zimní údržbu. Celý systém zim-
ní údržby byl s nástupem nového vedení od zá-
kladů přepracován a dotažen do nejmenších

podrobností. To ale neznamená, že půjde
všechno hned hladce. Nový systém se zrodil,
ale odpovědní pracovníci se s ním musí naučit
zacházet a začít s ním efektivně a odpovědně
pracovat. Bývalé vedení mělo na přesvědčování
voličů o svých kvalitách v řízení města dvanáct
let. Lehce se vykazuje sebechvála při hojnosti
a rozhazování veřejných financí v životě města
na dluh. Lehce se kritizuje při rozpočtech, kdy
je třeba s dluhy a nutnými kompromisy vyjít ke
všeobecné spokojenosti! Dejme i novému vede-
ní potřebný čas k tomu, aby v rámci svého vo-
lebního období mohlo postupně předkládat vý-
sledky své práce.

Vaše firma získala jednu z prvních značek
kvality. I městské a obecní úřady soutěží
o svou značku kvality a jakosti, stejně tak
i jablonecký. Jaké požadavky na udělení
známky jakosti panují v podnikání a daly
by se uplatnit i na politickou práci?

Neříká se mi to lehce, ale od roku 1996 jsem
jediná fyzická osoba v České republice, která
získala národní ocenění „Cena ČR za jakost I.
stupně“. O tom, že získat národní cenu za ja-
kost je složité, svědčí skutečnost, že zatím ne-
mám v republice jako fyzická osoba konkuren-
ci. U firem a právnických osob je situace jiná.
Tam bylo od roku 1995 uděleno již na padesát
ocenění. 

V politické práci je to obdobné. Zákazníkem
městského úřadu je občan a ten hodnotí, jak se
úřad mění. Úředník musí být občanovi pomoc-
níkem, partnerem, ne překážkou. V marketin-
ku obecně platí padesátka základních principů
úspěšnosti. Už ten první říká, že základem ús-
pěchu pracovníka ve službách je milý úsměv
a pozdrav. I městský úředník je takovým pra-
covníkem v občanských službách vůči svému
zákazníkovi – občanovi. 

Pozitivní ale je, že městský úřad se přihlásil
do přípravy k získání ocenění jakosti mezi
městskými úřady již před třemi lety. To svědčí
o tom, že mnohé v přístupu úředníků vůči ob-
čanům napravilo již předchozí vedení města.
Vidím však i znatelný posun a snahu současné-
ho vedení v postupném přibližování úřadu
k občanům. Je to ale cesta dlouhá a mnohé ješ-
tě na ní bude muset být vykonáno.

Jak moc účinkování v politice zasáhlo
a ovlivnilo vaše podnikání a osobní život? 

Přítomnost v komunální politice a v rozhodo-
vacích procesech mně bere poměrně hodně ča-
su. Popravdě řečeno, reakce mé rodiny je spíše
záporná. Čas věnovaný komunální politice je
především časem na úkor rodiny, protože práci
ve firmě ošidit nelze. Úměra vložené práce do
politiky není asi nikdy v rovnováze s konečným
výsledkem. V politice je to spíše vynucený kom-
promis, tedy to, co se v podnikání hodnotí jako
vysoce rizikový faktor osobní nerozhodnosti. 

Leden je měsícem předsevzetí. Dáváte si
i vy nějaká? A plníte je nebo jsou už v únoru
zapomenuta?

Předsevzetí do nového roku si již nedávám.
Koleje mého života jsou už vyjeté. Snažím se
být užitečný, moc nerozčilovat svou manželku,
těšit se z úspěchů našich dětí a jejich životních
partnerů, z roztomilých vnoučátek a předávat
své zkušenosti těm, kteří o ně mají zájem a vy-
užívají jich především ku prospěchu druhých.

(os, fr)

Pavel Šourek
Politikem by měl být vyrovnaný a vyzrálý člověk

■ Pavel Šourek
Je ženatý, má tři děti, tři vnoučata a je
podnikatelem ve funkci jednatele a ředitele
firmy. K jeho zájmům patří rodina, horská
turistika, fyzická práce, systémová analýza,
systémy jakosti. Do politiky vstoupil jako
nezávislý, nespokojený občan, který chtěl
hodně nahlas vyjadřovat svůj názor
k městským prioritám. Sám říká, že přitom
vycházel ze základní systémové poučky:
„Chceš-li něco změnit, musíš do procesu
aktivně vstoupit a být vytrvalý, protože to
může být záležitost dlouhodobá,“ a dodává:
„Tak, jako je mým prioritním přáním stálé
zlepšování pracovních a finančních podmínek
spolupracovníků ve firmě, musí mít politik
na mysli své město a spoluobčany.“foto Jiří Jiroutek

Převzetí ceny Czech made

foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
93 let
Krupková Marie, Marková Zdenka

92 let
Klust Vincenc a Svoboda František

90 let
Friedrichová Marie

85 let
Andryková V., Benda J., Brebtová V.,
Fukal K., Funkeová Ch., Hase J.,
Havel J., Hermanová V., Hoffmanová L.,
Králíková Z., Melichová V.,
Strejčková V., Suchomelová M.,
Sunková L., Svobodová V., Šolcová E.,
Vosáhlová M. a Zdichyncová R.

80 let
Batorková B., Beneš M., Elger O.,
Galajda J., Havel M., Hrdinová M.,
Knotková A., Král M., Kypta J.,
Mošnerová M., Pitro V., Pivrncová M.,
Podzimek J., Poštulková N., Rašová M.,
Staňková V., Šírová J., Škodová J.,
Vacátková H., Vélová D. a Žáková M.

75 let
Březina J., Foglová V., Gloserová L.,
Hájková V., Hlavatá M., Chmelařová M.,
Janda M., Jirásková M., Kodejšová A.,
Lejsková D., Mikule J., Podzimková D.,
Přibyl T., Řezníček M., Salaba J., Simm H.,
Šedivý F., Třmínek J., Vavřínková O.,
Vinšová H., Vlková M., Zajíčková I. aŽákJ.

70 let
Dobešová H., Dvořáková A., Ebr J.,
Kubáček V., Kurťák S., Lochman K.,
Malá M., Matura J., Mikš Z., Neťuková R.,
Nosková J., Ovesná M., Petráň J.,
Pulda K., Radovská M., Ryšánková L.,
Stodolová J., Tomek A. a Zimmerová M.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody. 

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

■ Čestní dárci krve
Dne 12. prosince převzali
z rukou starosty Zlaté medaile
Jaroslava Čecháčková, Hedvika
Chmelíková, Naděžda Štálová,
Miloslav Holas, Roman Jašek,
František Kral, Bohumil Solar, Petr
Sysala, Miroslav Václavík, Jiří Valtr
a Jiří Votoček, všichni z Jablonce nad
Nisou, Milan Vunderer z Jeníšovic,
Šárka Nováková a Jan Hauer
z Rychnova u Jbc, Dana Králová, Aleš
Flídr a Luděk Špráchal z Tanvaldu
a Emil Matějka ze Železného Brodu.

Zlaté kříže 3. třídy obdrželi
Jaroslav Bartoš z Jablonce nad Nisou
a Petr Bartoň z Rychnova.

■ Vítání dětí
Sobota 1. prosince 2007
David Křelina, Ondřej Žák, Oliver
Mrakovčić, Nela Zavadilová, Adéla
Hejhalová, Nela Sedlmajerová,
Karolína Šantrochová, Adam Staněk,
Kateřina Karvayová, Eliška Kloubková,
Nikola Mechírová, Tomáš Sedlický,
Lukáš Karas, Zuzana Kvapilová, Leona
Malichová, Matyáš Oplištil, Tomáš
Holomek, Matouš Červený, Matyáš
Kratochvíl, Johanka Michalenková,
Štěpán Hoření, René Lejdar, Nikola
Lajdorfová, David Šibal, David Bejdl,
Maxmilian Weber, Tomáš Macoun,
Kristýna Potůčková, Eliška Vávrová,
Anna Koutková, Sára Študentová,
Šárka Palatová, František Procházka,
Aneta Hušková, Zuzana Táborská,
Michael Křen a Štěpánka Svobodová.

Jablonecké 
putování 
V pondělí 17. prosince bylo vyloso-
váno deset výherců putovní hry,
kteří nasbírali všech 13 razítek.
Zaplněných karet se sešlo celkem
47. Vylosováni byli: D. Vlček z Par-
dubic, Z. Kadeřávek z Tanvaldu, L.
Slanařová z Antonínova, Š. Huško-
vá ze Bzí, L. Dobešová, Z. Drahoto-
vá, J. Koudelka, J. Vácha, M. Marat
a M. Frey, všichni z Jablonce n. N.
Přítomní výherci měli možnost si
vybrat knihu o jablonecké historii
nebo hodinky s logem města. Těm,
kteří se nemohli dostavit, bude cena
zaslána poštou.

Ověřovatelská 
kancelář
Hospodářská komora v Jablonci
nad Nisou, Jiráskova 9, oznamuje,
že na této adrese můžete získat ově-
řený výpis z Obchodního rejstříku,
Registru živnostenského podniká-
ní a z Katastru nemovitostí. Úřední
hodiny jsou v pondělí – pátek od 8
do 15,30 hodin.

Literární Múza
Ve čtvrtek 24. ledna v 16 hodin bu-
dou v radniční obřadní síni vyhlá-
šeny výsledky literární soutěže
Múza. Mladí literáti tentokrát tvo-
řili na téma „Babi, dědo, vypravuj,
aneb vzpomínky na Jablonec“. Zá-
roveň budou předány ceny úspěš-
ným autorům. Setkání bude spoje-
no s literární kavárnou, autorským
čtením a hudebním vystoupením.

Kalmanach 
2007/2008
V úterý 11. prosince byl v galerii
Boženy Němcové na faře církve
Československé husitské v Liberci
slavnostně přivítán velký alma-
nach Kruhu autorů Liberecka.
KAL je kolektivním členem Obce
spisovatelů České republiky a své
prestižní sborníky vydává již pět
let. Nový Kalmanach – ročenku re-
gionálních publicistů, literátů, pře-
kladatelů, historiků a výtvarníků –
si můžete nyní zakoupit v Městské
galerii MY.

Otcové města 
Jablonce
Již od roku 2003 připravuje Mu-
zeum skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou každoročně výstavy

z cyklu „Otcové města Jablonce“.
Seriál dokumentuje život a činnost
významných jabloneckých osob-
ností, skupin a spolků v minulosti
města. V současné době probíhá
výstava „Podoby víry“, která se za-
bývá působením církví a nábožen-
ských hnutí. 
V pátek 11. ledna v 17 hodin v Ga-
lerii Belveder (Mlýnská ulice 27)
představí muzeum veřejnosti no-
vou publikaci, která nese stejný
název jako celý cyklus a shrnuje
témata prvních pěti výstav.

V Jugoslávské se
zase cvičí
Důvodem uzavření tělocvičny v Ju-
goslávské ulici byl posudek stati-
ka, jenž v listopadu označil za ha-
varijní stav střechy. Objekt musel
proto být okamžitě uzavřen. Měst-
ští radní operativně rozhodli o tom,
že do oprav budou investovány ne-
zbytně nutné peníze. Opravu zajis-
tila firma Jiřího Koska a město za
ní zaplatilo cca 70 tisíc korun. Od
poloviny prosince je tělocvična
opět v provozu.

Návštěva
z Vietnamu
Počátkem nového roku zavítá do Li-
bereckého kraje delegace z viet-
namské provincie Ha Tinha a při
této příležitosti navštíví i Jablonec
nad Nisou. Starosta Petr Tulpa viet-
namské hosty přijme 9. ledna na
radnici. Tradičně se budou moci po-
dívat na město z radniční věže a pak
navštíví dvě jablonecké chlouby –
kostel sv. Anny a Českou mincovnu.

Městský ples
Starosta Petr Tulpa zve na 13. ples města Jablonec nad Nisou, který se koná
v sobotu 2. února od 20 hodin v sálu Eurocentra. Hrát bude Orchestr L. Bareše
a Cimbálovka B. Eliáše, hostem bude K. Kahovec a George and Beathovens
band, moderuje A. Hemala. Část výtěžku ze vstupného bude věnována na
dobročinné účely. Předprodej vstupenek 24. ledna od 15 hodin v pokladně
Eurocentra.

Nový přístroj 
v nemocnici
Minulý měsíc uvedla nemocnice
do provozu novou skiaskopickou
stěnu. Zakoupen byl přístroj znač-
ky Philips, který má oproti starší-
mu jinou konstrukci. Ta umožňuje
operativnější vyšetření s možnost-
mi zobrazení pacienta z různých
pozic, přičemž vyšetřovaný nemusí
měnit polohu. Velkou výhodou je
to u osob nepohyblivých, hůře spo-
lupracujících, či u pacientů v nar-
kóze. Zařízení, na jehož nákupu se
5 mil. korun podílelo také město,
bylo pro jabloneckou nemocnici
nejvyšší investicí do zdravotnické

techniky v roce 2007. Přístroj stál
9,3 milionů korun a pořízen byl také
díky sponzorům. 
Bližší informace o přístroji najdete
www.nemjbc.cz. 

Autobusem
do Hrabětic
Do 16. března bude o víkendech
a školních prázdninách v provozu
zvláštní linka MHD X Jablonec–
–Hrabětice–Bedřichov–Jablonec.
Spoj s odjezdem z Pražské v 7:45
jede přes Bedřichov do Hrabětic,
spoje s odjezdy v 9:20, 10:50 a 12:40
jedou přes Hrabětice do Bedřichova.

foto: Jablonecký deník
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Věc veřejná 
Téma sociálních služeb se týká většiny z nás a ni-

kdo nemůže předem vyloučit, že je v budoucnu ne-
bude potřebovat. Aby tyto služby byly poskytovány
i využívány efektivně, k tomu slouží tzv. komunitní
plánování. Do něho se v rámci Libereckého kraje za-
pojilo také město Jablonec nad Nisou. 

Prvním krokem je školení účastníků, které zajišťuje
občanské sdružení CEPROS. Na webových stránkách
www.kp.cepros.eu se můžete informovat o komunit-
ním plánování nejen v Jablonci. Také zde najdete
přehled jabloneckých poskytovatelů sociálních slu-
žeb. 

V rámci pracovní schůzky s neziskovými subjekty
z oblasti sociální a zdravotní, která se bude konat
16. ledna ve Spolkovém domě, budou podány podrob-
né informace o současném stavu procesu komunitní-
ho plánování v Jablonci nad Nisou a o jeho dalším
postupu.

Na únor pak připravujeme ustanovující schůzi,
které se zúčastní zástupci města, poskytovatelů a uži-
vatelů. Akce bude příležitostí i pro další zájemce z řad
veřejnosti, kteří se chtějí do procesu zapojit. 

Jitka Mi Hong
CEPROS, o. s.

Znečišťujete ovzduší?
Provozovatelům středních zdrojů znečišťování

ovzduší připomínáme, že jsou podle § 13, zákona
o ochraně ovzduší, povinni předat obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností (dále ORP) do 15. úno-
ra následujícího roku provozní evidenci. Hlášení je
možné podat dvojím způsobem:

1. K předání agendy ochrany ovzduší lze využít
aplikace IntForm – agenda ovzduší, která je k dispo-
zici na adrese http://centralniohlašovna.cz/intform/.

2. Vyplnit formuláře SPE, které jsou k dispozici na
http://www.chmi.cz/uoco/emise/evidence/2007/pe_st
redni.html a odevzdat je na ORP. Pokud provozovatel
nemá možnost obstarat si tyto vzory z internetové ad-
resy, může se je vyzvednout na úřadě. Doporučujeme
využít pouze jeden z uvedených způsobů ohlašování
a navzájem je nekombinovat. 

(jr)

Odstraňte zdarma vraky aut
Majitelé autovraků jsou povinni odevzdávat je pou-

ze tam, kde je zajištěna jejich ekologická likvidace.
V Jablonci n. N. se nachází linka na likvidaci vraků
v areálu Kovošrotu Děčín a.s. (bývalé Sběrné surovi-
ny), Želivského 3a. 

Majitel, který vozidlo nepoužíval k podnikání,
zde zadarmo obdrží doklad o zneškodnění starého
auta. Vozidlo, jehož vlastník nemůže tento doklad
předložit na oddělení dopravně správních agend MěÚ
v Komenského ulici 8, není možné trvale vyřadit
z provozu. Značná část vraků se využívá k recyklaci,
např. katalyzátory, baterie, barevné kovy, pneumati-
ky, sklo, železo, kabely. Nenechávejte proto vraky aut
na chodnících nebo dokonce v lese. Z nepojízdných
aut vytékají oleje a další chemikálie, které ničí půdu
a prosakují do spodních vod. 

Informace na tel. 724 240 903 (p. Waněk).
(rh)

Nový správce bytů
Rada města Jablonec nad Nisou rozhodla na svém

jednání 22. 11. 2007, že od 1. ledna bude zajišťovat
správu celého bytového fondu města pouze jeden
subjekt, a to realitní kancelář RIA REALITY a. s. Pro-
najímatelem bytů zůstává nadále město Jablonec nad
Nisou. Změnou správy nedochází ke změně nájem-
ních smluv ani ke změně jiných práv a povinností ve
vztahu pronajímatele a nájemce.

Správce sídlí v Podhorské ulici č. 7, vchod proti
kostelu Dr. Farského.

Úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8 do 17,
v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15,30 a v pátek od 8 do
14,30 hodin. Telefon: 483 319 440 (změny nájmů/slu-
žeb), 483 312 393 (hlášení závad v bytě), 724 264 303,
602 418 072 (havárie mimo úřední hodiny), e-mail:
ria@ria.cz, smida@ria.cz, lenka.dankova@ria.cz

(šf)

Nový ceník MHD
Rada města schválila 4. října nový ceník jízdného,

který platí od 1. 1. 2008. Oproti současnému ceníku se
ruší časová pásma 20 a 40 minut a zavádí se nové ča-

sové pásmo 30 minut za 12 Kč. Při používání obou-
stranných jízdenek přijde jedna jízda na 10,50 Kč.
Cena hodinové přestupní jízdenky a jednodenní jíz-
denky se nemění, taktéž zůstává nezměněna cena
roční jízdenky pro držitele Zlaté Janského plakety
a ceny měsíčních, čtvrtletních a půlročních předplat-
ních jízdenek pro seniory do 70 let a od 70 do 80 let.

Občanská měsíční 400 Kč
čtvrtletní 1.070 Kč
půlroční 2.030 Kč
roční 3.820 Kč

Seniorská do 70 let měsíční 230 Kč
čtvrtletní 575 Kč
půlroční 1.040 Kč

Seniorská od 70 do 80 let měsíční 70 Kč
čtvrtletní 190 Kč
půlroční 360 Kč

Žákovská měsíční 180 Kč
roční 1.620 Kč

Studentská měsíční 200 Kč
roční 1.800 Kč

Měsíční síťová přenosná 800 Kč

Týdenní občanská 125 Kč

Jízdenky v předpl. blocích 20 ks
(1 jízda 30 min. = 10,50 Kč) 210 Kč

Žákovská prázdninová přenosná (měsíční) 200 Kč

Janského plaketa (roční) 120 Kč

Základní jízdenka 30 min. nepřestupní * 12 Kč

Základní jízdenka 60 min. přestupní * 18 Kč

Zlevněná jízdenka 30 min. nepřestupní * 6 Kč

Zlevněná jízdenka 60 min. přestupní * 9 Kč

Základní jízdenka jednodenní přestupní * 30 Kč

Zlevněná jízdenka jednodenní přestupní * 15 Kč

* ... možnost zakoupení i u řidiče s příplatkem 2 Kč.

Výměna jízdenek s platností 20, 2x20 a 40 minut v před-
prodeji MHD v Pražské ul. od čtvrtka 27. 12. 2007 do
pondělí 31. 3. 2008.

Výběrové řízení 
na pronájem bytu

Město Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrové ří-
zení na pronájem sociálních bytů:

Na Kopci 13/3057, č. bytu pro VŘ: 1/2008
Byt 1+1, 4. patro, podlahová plocha 44,30 m2.
Prohlídka 23. 1. 2008 od 15 do 15,15 hodin. 

Na Kopci 9/3055, č. bytu pro VŘ: 2/2008
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 44,30 m2. 
Prohlídka 23. 1. 2008 od 15,15 do 15,30 hodin. 

Řetízková 11/3054, č. bytu pro VŘ: 3/2008
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 40,10 m2. 
Prohlídka 23. 1. 2008 od 15,30 do 15,45 hodin. 

Řetízková 7/3052, č. bytu pro VŘ: 4/2008
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 43,00 m2. 
Prohlídka 23. 1. 2008 od 15,45 do 16,00 hodin. 

Prohlídky zajišťuje RK RIA REALITY, a. s. 
Sraz zájemců vždy ve stanovenou dobu před vcho-

dem do objektu.

Žádosti do VŘ podávejte na předepsaných formulá-
řích včetně všech stanovených příloh. 

Formulář je možno vyzvednout na odd. technické
obsluhy a bytů MěÚ (dále TOB), ve vnitřním infor-
mačním středisku MěÚ nebo na internetových strán-
kách města www.mestojablonec.cz. Žadatel doručí
žádost na TOB nebo do podatelny městského úřadu
v zalepené obálce v termínu od 14. 1. do 30. 1. 2008
do 15,00 hodin. 

Obálka musí být zřetelně označena nápisem VŘ
s označením čísla bytu, o který se žadatel zajímá (tj.
např. 1/2008 – NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
– PRONÁJEM BYTU).

Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky. 
Neúplně označené a před nebo po termínu podané

obálky nebudou akceptovány!

Tajemník MěÚJablonecn.N. 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍK ODDĚLENÍ DOTACÍ
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání

nebo střední vzdělání s maturitou.
Druh práce: vyhledávání dotačních titulů ze zdro-

jů EU a ČR, zpracování žádostí o dotace, sledování pl-
nění podmínek dotace, zajištění vyhodnocení dotace.

Další požadavky: praxe ve veřejné správě výho-
dou, praxe v oblasti příspěvkových či ostatních nevý-
dělečných organizací vítána, dobrá uživatelská zna-
lost práce s PC (Word, Excel, internet), organizační
a komunikační schopnosti, odpovědnost, samostat-
nost, flexibilita a kreativita.

Hledáme tři pracovníky.
Nástup: dle dohody, nejpozději 1. 4. 2008.
Informace: kancelář tajemníka, telefon 483 357 170,

e-mail: vackova@mestojablonec.cz. 
Přihlášky do 10. ledna 2008.
Přihlášku doloženou profesním životopisem, výpi-

sem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců), ověře-
ným dokladem o dosaženém vzdělání a případnými
referencemi zasílejte na adresu Městský úřad, perso-
nální úsek, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec n. N.

Rada města Jablonec n. N. 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ŘEDITEL MĚSTSKÉ POLICIE
(Strážník s pověřením plnění některých úkolů při

řízení městské policie)
9. nebo 10. platová třída podle kvalifikace
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělá-

ní nebo střední vzdělání s maturitou.
Další požadavky: praxe v oboru bezpečnostních

složek, trestní bezúhonnost, písemně zpracovaná
koncepce budoucí činnosti městské policie, praxe ve
vedoucí funkci výhodou, psychická odolnost, organi-
zační a komunikační schopnosti, ochota rozhodovat

a nést za svá rozhodnutí odpovědnost, znalost anglič-
tiny nebo němčiny na komunikativní úrovni.

Nástup: dle dohody, nejpozději 1. 4. 2008
Informace: tel. 483 357 170, 

e-mail: vackova@mestojablonec.cz. 
Přihlášky do 10. ledna 2008.
Přihlášku s konceptem doloženou profesním ži-

votopisem, výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 mě-
síců), lustračním osvědčením, ověřeným dokladem
o dosaženém vzdělání a případnými referencemi za-
sílejte na adresu Městský úřad, personální úsek, Mí-
rové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

Ředitel Městské policie 
Jablonec n. N. 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání

nebo střední vzdělání s maturitou.
Další požadavky: znalost problematiky prevence

kriminality a dalších sociálních a sociálně patologických
jevů; analytické, organizační a komunikační schop-
nosti; psychická odolnost; schopnost koncepční prá-
ce; časová flexibilita; praxe v oboru bezpečnostních
složek výhodou; znalost místních podmínek výhodou,
trestní bezúhonnost, znalost projektového řízení.

Náplň práce: zpracování koncepce prevence kri-
minality a její naplňování v praxi, koordinace projek-
tů prevence kriminality, zajištění sociální a situační
prevence, informování občanů o možnostech ochra-
ny před trestnou činností.

Nástup: ihned, informace tel. 483 357 432, e-mail:
vanicek@mestojablonec.cz. 

Přihlášky do 10. ledna 2008.
Přihlášku doloženou profesním životopisem, výpi-

sem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců), lustrač-
ním osvědčením, ověřeným dokladem o dosaženém
vzdělání a případnými referencemi zasílejte na adre-
su Městský úřad, personální úsek, Mírové náměstí 19,
467 51 Jablonec nad Nisou.
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Již z názvu vyplývá, jak širokou agendou
se toto oddělení zabývá. My jsme tentokrát po-
ložili pár otázek Kateřině Hronové a Jiřímu
Kubschovi, kteří mají na starost kulturu
a sport. První dva dotazy patřily ženě.

Začátkem prosince se před radnicí rozsvítil
vánoční strom. Na zcela zaplněném náměstí
vládla hezká nálada a myslím, že se tu přítom-
ní cítili dobře. Prý to byla vaše práce?

Je úžasné vidět plné náměstí lidí, kde všichni
s napětím čekají na okamžik, až se strom na ná-
městí rozzáří a ozve se takové zbožné povzdech-
nutí a potlesk. Rozsvícení vánočního stromu je
jedna z posledních akcí roku, které připravuji.
Ale zahálet nemohu, teď probíhají přípravy na
13. ples města a dalších akcí v roce 2008. Něk-
teré z nich budou spojené s 200. výročím pový-
šení Jablonce na městys a 75. jubileem radnič-
ní budovy.

Vídám vás také třeba u pomníků během oslav
státních svátků nebo i při vernisážích výstav
konaných ve vestibulu radnice. To také organi-
zujete?

Ano a nejen výše uvedené akce. Také můžete
zjistit, jak šikovné ruce mají naši dědečkové
a babičky v rámci Týdne seniorů, přečíst si práce
žáků a studentů, kteří se zúčastnili literární sou-
těže Múza nebo se ponořit do studia historie
města prostřednictvím kroniky. Dále spolupra-

cuji při přípravě velikonočních a vánočních trhů,
podzimních slavností, dne památek... 

Při své práci se setkávám s pracovníky kultur-
ních institucí, členy kulturní komise a kulturních

subjektů, spolků, sborů, souborů a sdružení v na-
šem městě. Velmi oceňuji jejich aktivní, skvělou
spolupráci. Bez nich by to v jablonecké kultuře
nešlo.

A s čím se mohou občané obrátit na sportov-
ního referenta? 

Třeba s dotazy ohledně sportovních klubů
a organizací na území města. Občané například
často hledají kontakt, aby mohli přihlásit svého
potomka na nějaký sport. Jiné dotazy bývají na
vlastníky sportovních areálů, na termíny koná-
ní sportovních akcí, závodů atp.

U vás se též žádá o příspěvky na sportovní čin-
nost. Jakým způsobem se přidělují?

Zájemci o finanční příspěvek na sportovní čin-
nost si musí podat žádost. Ta bude posouzena
Komisí pro sport a tělovýchovu, jež zhodnotí její
opodstatněnost a připraví návrh pro projednání
v radě města. Rozhodnutí o rozdělení finanční
pomoci přináleží zastupitelstvu města. S úspěš-
nými subjekty se uzavřou smlouvy o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu města. Žadatelé musí před-
ložit vyúčtování přidělené částky a na jeho zá-
kladě jim jsou peníze zaslány. Stejný postup se
uplatňuje i v dalších podporovaných oblastech.
Jedná se zejména o kulturu, výchovu a vzdělá-
vání, humanitní péči a prevenci kriminality.

(os)

Oddělení školství, kultury a sportu

Úřad rozšíří služby 

Od pondělí 14. ledna 2008 rozšíří Městský
úřad Jablonec nad Nisou své služby a otevře na
vnitřním informačním středisku v přízemí rad-
nice asistované místo pro komunikaci občanů
s veřejnou správou. Jedná se o tzv. Czech PO-
INT, což znamená „Český podací ověřovací in-
formační národní terminál“. 

Občané tady budou moci získat každý pra-
covní den od 8 do 17 hodin ověřené výstupy ze
Živnostenského rejstříku, z Obchodního rej-
stříku (úplný výpis nebo výpis platných údajů
k aktuálnímu dni) a Katastru nemovitostí
(podle čísla listu vlastnictví, čísla popisného,
čísla parcely, ale bez mapových částí). V průbě-

hu měsíce ledna 2008 bude nabídka na tomto
pracovišti rozšířena o možnost získání výpisu
z Rejstříku trestů atd. 

Poskytované služby budou podléhat správní-
mu poplatku.

(jn)

Na matrice bez front 

Od ledna přichází městský úřad s další no-
vinkou. Ta se tentokrát týká matričního úřadu,
který sídlí v radnici. Pro klienty, kteří nemají
při vyřizování své záležitosti na matrice čas
a chuť stát ve frontě, je nově zavedena praxe,
která již dva roky úspěšně funguje na odděle-

ních správních a dopravně správních agend
MěÚ. Jedná se o možnost objednání na určený
termín pomocí SMS či e-mailové komunikace. 

Tento systém lze prozatím využít pouze ve
čtvrtek dopoledne, v době od 8 do 12 hodin.
Tím prakticky dochází k rozšíření úředních ho-
din matriky. Také zde to tedy bude občan, kdo
si stanoví čas svého jednání a může se tak
v praxi setkat s jednou ze zásad činností MěÚ,
že úřad je tu pro občany a nikoliv naopak.
Návod k využití systému, stejně jako veškeré
další potřebné informace technického charak-
teru, je uveden na internetových stránkách
města (www.mestojablonec.cz). Barevné sklá-
dačky s instrukcemi jsou k dispozici také v in-
formačních střediscích úřadu.

(pk)

Tentokrát nechceme uvádět statistiky – kolik,
kde a jakých zásahů městská policie provedla,
kolik pokut a v jaké výši uložila. Městská poli-
cie plnila úkoly podle vlastního dlouhodobého
plánu činnosti a kromě toho další v součinnos-
ti s PČR. Zabezpečovala záležitosti veřejného
pořádku v některých lokalitách na upozornění
občanů, např. v centru města, neoprávněné
parkování v některých sídlištích a další.

V prosinci vedení městské policie provedlo
rozbor zaměření činnosti hlídek, účinnosti je-
jich práce jak v prevenci, tak nápravě zjiště-
ných a nahlášených porušování veřejného po-
řádku. Zabývalo se tedy tím, na co upozorňují
občané – k čemu hlídky jsou, že jen chodí po
městě nebo sedí v autě, nevšímají si nepořádku
a neřeší jeho případné narušení. Ano, městská
policie je zde pro občany, každý má právo se na
její zaměstnance obracet a žádat o pomoc. Toho
jsme si vědomi, to chceme plnit. Rozhodující

bude výsledek, tj. konání strážníků, zjednání
nápravy stavu a nejen jejich pouhá přítomnost
na ulici. 

Chceme s obyvateli města spolupracovat, bu-
deme reagovat na jejich podněty a připomínky
na webových stránkách, v mailech, telefonická
upozornění. Ale jen na ty konstruktivní; nebu-
deme reagovat na připomínky druhu „kdyby
nebyl strážníkem, umřel by hlady“. Na druhé
straně si musí každý občan uvědomit, že měst-
ská policie neuklízí chodníky, průjezdy domů
a že nemůže občan volat policii na úklid zne-
čištěného dvorku. Ano, hlídky si budou více
všímat nepořádku, např. řešit s oddělením ži-
votního prostředí černé skládky, upozorňovat
majitele domů na nepořádek v okolí a ukládat
zjednání nápravy apod.

Vedení městské policie chce změnit zaběhnutý
pohled občanů „pro občana je tu městská policie
nanic, nic nedělá a chová se k němu nevhodně“,
ale i strážníků „občané si vymýšlejí, jsou nespra-
vedliví v hodnocení, jsou arogantní atd.“

(jv)

Z akce Šikovné ruce našich babiček a dědečků

Informace městské policie

foto archiv městské policie
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K čemu slouží 
integrovaný plán?

V době, kdy vláda České republi-
ky schválila Integrovaný plán roz-
voje (IPRM), doporučila tento do-
kument zpracovat jednotlivým
městům, aby se ukázalo, jak budou
uceleně řešit nejzávažnější problé-
my pomocí promyšleně prováza-
ných projektů. Také Jablonec nad
Nisou takový plán připravil a zahr-
nul do něj nejen projekty vlastní,
ale i projekty podnikatelů a nezis-
kových organizací. Mají tak větší
šanci na získání dotací z fondů
Evropské unie, neboť jsou-li sou-
částí schválených integrovaných
plánů, dostanou ke svému bodové-
mu hodnocení deset procent navíc.

„Bonifikován není individuální
projekt, nýbrž jeho strategické zamě-
ření a vzájemné vazby. Tím je zajiš-
těno, aby města a další subjekty při-
pravovaly projekty řešící nejpalčivější
problémy a naplňující celkovou stra-
tegii rozvoje města i regionu. Bonifi-
kace přitom není zvýhodněním, ale
oceněním přidané hodnoty, kterou
přináší součinnost a strategické plá-
nování všech zastoupených subjektů
ve městě,“ říká se v materiálu Minis-
terstva pro místní rozvoj. Zpraco-
vatelem a předkladatelem integro-
vaného plánu je vždy město, které
rovněž zodpovídá za jeho realizaci.
„Ve všech fázích přípravy, zpracová-
ní i realizace je nutno respektovat
princip partnerství a zapojení veřej-
nosti,“ konstatuje se dále v doku-
mentu vydaném ministerstvem.

Zapojení institucí i občanů
Do integrovaného plánu Jablon-

ce se zapojilo přes sto dvacet jablo-
neckých odborníků, politiků, pod-
nikatelů, zástupců neziskových,
kulturních a sportovních organiza-
cí, škol a dalších institucí. Ti byli
soustředěni do sedmi pracovních
skupin a díky jejich vysokému  nasa-
zení se podařilo plán vytvořit během
tří měsíců. Znamenalo to neúnav-
nou spolupráci všech jmenovaných
včetně řady odborníků pracujících
na radnici. 

Bylo třeba si odpovědět na tři zá-
kladní otázky: Jaký má být v bu-
doucnu počet obyvatel Jablonce
a má se město snažit překonat pa-
desátitisícovou hranici? Jaké posta-
vení zaujme v budoucnu Jablonec
vůči sousednímu Liberci? Jaké bude
postavení cestovního ruchu – bude
z Jablonce turistické centrum? Od-
povědi definují vize rozvoje města.
Koordinační skupina se shodla na
tom, že vzhledem k současné kritice
systému kategorizace obcí a měst
ve vztahu k přerozdělování financí
a jeho možné změně, je odpověď
na první otázku zatím bezpřed-
mětná. Co se týká postavení vůči
Liberci a role turistického centra,
měl by se Jablonec spíše soustředit
na budování vlastní, charakteris-
tické tváře, zkvalitnit bydlení a in-
frastrukturu a zvýšit nabídku dob-
rých pracovních příležitostí. Stejně
tak, jako podpořit vzájemnou spo-
lupráci mezi oběma městy a podpo-
řit snadné dopravní spojení. V sou-
vislosti s přípravou integrovaného
plánu, byl také zaktualizován plán
strategický, na nějž navazuje vý-
běr záměrů a akcí, které by měly
být uskutečněny do roku 2009, te-
dy takzvaný akční plán. 

Zelená výstavbě
Jednou z priorit dalších let je sa-

mozřejmě zvyšování komfortu oby-

vatel města i jejich příliv do něj. To
podmiňují dvě hlavní věci – dosta-
tek bytů a dobrá občanská vybave-
nost. Proto město chce stavět nové
moderní byty či dát příležitost k to-
mu, aby si ti, kdo chtějí, postavili
bydlení dle svých představ. 

A právě za tím účelem byly vy-
mezeny zájmové lokality města,
z nichž tři už jsou připraveny k vy-
hlášení. Jedná se o lokality, které
vykazují určitá specifika a kde by
mohl vzniknout komplexní záměr
jejich využití. Tyto pozemky tvoří
jednak tzv. proluky v současné zá-
stavbě – tady by hlavně měla
vzniknout obchodní a společenská
centra, jednak stavební pozemky
určené pro výstavbu rodinných
domů či k zastavění bytovými do-
my prostřednictvím developer-
ských společností. Třetím okru-
hem jsou pozemky pro město cen-
né či klíčové k dalším rozvojovým
záměrům, a proto zatím nebudou
k prodeji nabízeny.

Revitalizace městského
centra

Zveřejněny zatím byly dvě loka-
lity z kategorie komerční – rodin-
né domy a byty, a jedna z katego-
rie proluky. Ta se týká jablonecké-
ho centra, neboť je připraven zá-
měr prodat či pronajmout pozem-
ky vymezené ulicemi Gen. Mráz-

ka, Komenského a Mírovým ná-
městím o celkové rozloze 22 tisíc m2.
Vybrán by měl být autor nejvhod-
nějšího architektonicko-urbanistic-
kého investorského řešení zástavby
na konkrétní téma „Revitalizace
a dostavba centra města Jablonec
nad Nisou“. Společně s investor-
ským záměrem se předkladatelé
musí postarat i o jeho finanční za-
jištění a realizaci. 

Architektonicko-urbanistický ná-
vrh bude rozpracován do dvou etap,
z nichž první není závislá na druhé.
To v praxi znamená, že nebude-li
uskutečněna druhá etapa, neovliv-
ní to realizaci první. 

Ta obsahuje pozemky městské
i soukromého vlastníka, komuni-
kaci i park a rovná se celkové ploše
12 000 m2, druhá etapa (10 000 m2)
zahrnuje pozemky městské, sou-
kromé i státní. V současnosti zde
stojí většinou bytové domy z druhé
poloviny 19. a první poloviny 20.
století společně s několika účelo-
vými objekty z doby nedávné.
Velkou část území tvoří otevřené
plochy, nyní parkoviště.

Školství
Nesmírně důležité je i vzdělává-

ní nové mladé generace. A to musí
probíhat v moderních školách. Už
v uplynulém roce se podařilo pro-
vést velký objem rekonstrukcí,
v nichž chce město i nadále pokra-
čovat. 

Namátkou připomeňme opravu
základní školy v Janáčkově ulici
ve Vrkoslavicích, kde se pracovalo
na střeše i na ozdobné štukové fa-
sádě, provedeny byly nátěry, opís-
kován byl kamenný sokl vstupní-
ho portálu a dodány byly hodiny
do štítu budovy. Společně s dalšími
pracemi se rekonstrukce vyšplha-
la na částku téměř 7 milionů ko-
run. Rekonstrukcí hlavně sociální-
ho zařízení prošly školy Pod Vo-
dárnou, Na Šumavě nebo v Arbe-
sově ulici, pozornost je věnována
i školám mateřským.

(fr)

Velké plány města

Škola ve Vrkoslavicích
foto Jiří Jiroutek

Vánoční trhy se vydařily
Svit ze špice vánočního stromu

ozařoval po čtyři dny vánoční trhy,
které probíhaly během posledního
adventního týdne na Mírovém ná-
městí, v Podhorské ulici i ve všech
prostorách výstavního pavilonu
A jabloneckého Eurocentra. Prodejci
opět zahltili návštěvníky nabídkou
nejrůznějšího zboží, jako je třeba
keramika, malované sklo, košíkář-
ské či dřevěné výrobky a samozřej-
mě i tradiční české vánočky nebo
i nakládaný sýr. Náměstím se linu-
la vůně selátka i klobásek, stánkaři
se předháněli v nalévání horké me-
doviny a svařeného vína.

V prodeji tohoto horkého vonného
nápoje konkuroval ostatním v první
den trhů významně starosta Petr
Tulpa se svým místostarostenským

týmem. Nabízeli totiž svařák v ori-
ginálních hrnečcích, ze kterých si
během několika dalších zim bude
moci každý složit zajímavý soubor
zdobený jabloneckými dominanta-
mi. Suvenýr s horkým nápojem šel
velmi dobře na odbyt. Navíc se ne-
prodávalo, ale přispívalo se na dob-
rou věc – padesátikoruny za hrnky
obdrží Mateřské centrum Jablíčko.

Bylo příjemné vidět, jak po ná-
městí korzují spokojení a dobře na-
ladění lidé, kteří si hřejí prokřehlé
ruce o hrneček, zastavují se spolu,
povídají si a poslouchají koledy.
Dokonalou přípravu a dobrý prů-
běh po celou dobu zajišťoval i ten-
tokrát pracovní tým Eurocentra.

(fr)
foto Otokar Simm
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Na hrníčcích, které Jablonečané dostali před
Vánoci s tradičním „svařákem od starosty“, se
objevilo nové logo města. Jedním z jeho tvůrců je
ředitel jablonecké střední uměleckoprůmyslové
školy Jiří Dostál. Zajímalo mě, jaká byla cesta
k současné podobě loga a proč vlastně vzniklo?

Je fakt, že město má svůj heraldický znak, ale dopo-
sud nemělo logo, které by mohlo používat na nej-
různější tiskoviny a propagační předměty. Pro pou-
žívání heraldiky existují určité zásady a nelze s nimi
bez rozmyslu nakládat. Logo lze použít právě třeba
na hrníček, kam by nebylo úplně vhodné namalovat
městský znak. To by bylo stejné jako použít znak
státní. 

Dalo by se ve stručnosti říci, co to vlastně logo je?
Jablonečané určitě znají logo Jablotronu nebo

České mincovny. Každé, ať firemní nebo městské, by
mělo přesvědčivě, velmi jednoduše a v grafické
zkratce vyjadřovat charakteristiku nebo typický jev.
Na příkladu bych se vrátil k logu Jablotronu – bylo
jedním z prvních, které vzniklo v naší škole. Říkali
jsme mu štěkající panáček, který je zlý, křikem va-
ruje a v hrudi mu tepe žluté srdíčko. Tenkrát na něj
pan ředitel Dědek velmi odvážně ukázal v celé řadě
návrhů a z loga se stala značka známá po celém světě.

Město přistoupilo k tvorbě loga i v souvislosti
s dvousetletým výročím povýšení Jablonce na měs-
tys. Objeví se nějak toto výročí v jeho výtvarné
podobě? 

Práce na výtvarném návrhu byla poměrně složitá.
Pracovali jsme na něm tři. Nejprve jsme přemýšleli
a ujasňovali si, kam by se podoba městského loga
měla ubírat, a po té jsme začali s kreslením. Chtěli
jsme, aby v něm byla obsažena nějaká charakteris-
tika Jablonce. Zvažovali jsme i dotek jabloneckého
průmyslu. Nakonec si zástupci města vybrali z řady
návrhů to, do kterého je zakomponován vizuální
charakter města, a to jsou především ony tři známé
věže – kostel na Horním náměstí, radnice a stará
radnice, současná knihovna. 

Také byla snaha logem vyjádřit fakt, že město ne-
ní na rovině. To znamená, že logo netvoří jen texto-
vý řádek. Jsou v něm zřetelně vidět tři stupně – tři
stavební dominanty. Ty jsou naznačeny v písme-
nech „N“ obsažených v jednotlivých slovech tvořících
název Jablonce nad Nisou, která jsou zvýrazněna
a symbolizují věž. A vrchol loga ještě tvoří tři čárky,
které mohou být vysvětlovány jako tři věže a nebo
nejvyšší část radniční věže. V letošním provedení loga
se navíc objevila číslovka 200 právě kvůli kulatému
výročí zmíněného povýšení. 

Někdo by snad mohl namítnout, proč chybí kostel
sv. Anny, když jeho věž je také výrazná městská do-
minanta. Ve výrazu města jsou však kostel z Hor-
ního náměstí a radnice typickými představiteli jab-
lonecké moderny, které je vizuálně blízká i dolní
radnice. Barokní ráz sv. Anny by znamenal jiný pří-
stup k logu.

Takže proto je kostel sv. Anny první z věží ob-
jevujících se jako kresba na hrnečku?

Ano, tento kostel je významná architektonická pa-
mátka, nejstarší ve městě, proto se jako první objevil
na hrnečku. A každý rok se pak objeví jiná domi-
nanta. 

Jsou loga měst jakousi novou tradicí, podle níž
se upouští od tradiční heraldiky a přechází k vý-
tvarné zkratce?

Je to opravdu takový trend, možná si člověk často
ani nevšimne, že loga obsahují i tradiční televizní
relace, jako je třeba Panoráma. U zahraničních měst
je už zcela běžné, že každé má nějaké logo. Známá
mají třeba i Praha nebo Brno. Designéři ve světě si jich
velmi všímají, na téma logo se píší nejen odborné
články do typografických časopisů, ale i celé publi-
kace. Vzniká tak nový předmět grafického zájmu.

Co ortodoxní zastánci jabloně a potoka vyvě-
rajícího z jejích kořenů?

Nepřijdou o ni. Jsou místa, kde je heraldika neza-
stupitelná a město by mělo mít manuál, který určí,
kdy se musí používat heraldika a kdy může být na-
hrazena logem. Přítomnost heraldiky musí být napří-
klad v oddací síni, na významných dokumentech
města, starosty atd. Použití loga je vhodné v různých
médiích a v komerčním užití. 

Novým logem se Jablonec začlení do řady měst,
která je už vlastní. Krásné má právě Praha, kde je
jméno města vyjádřeno v několika jazykových mu-
tacích. Objevují se velice pěkná loga, ale některá
jsou i méně šťastně vybraná. My všichni teď jen mů-
žeme doufat, že právě to naše, jablonecké, bude pat-
řit ke zdařilým.

(fr)

■ Školy otevřou
dveře
Budoucím prvňáčkům a jejich rodi-
čům jsou určeny Dny otevřených dveří
v základních školách. Pro vaši snad-
nější orientaci přinášíme jejich přehled.

ZŠ v Rýnovicích
ZŠ s rozšířenou výukou informatiky
a výpočetní techniky zve rodiče i bu-
doucí prvňáčky ve čtvrtek 10. ledna
od 14 do 17 hodin. Přístupné budou
třídy, odborné učebny, tělocvična atd. 

ZŠ Mozartova ve Mšeně
Pro budoucí prvňáčky pořádáme
lednové pondělky. Zveme vás 14., 21.
a 28. ledna vždy od 14,30 do 17 hodin.

ZŠ Kokonín
Otevřené dveře ve všech budovách
ZŠ Kokonín a Vrkoslavice najdete ve
čtvrtek 17. ledna od 13 do 17 hodin.

ZŠ v Liberecké ulici
V úterý 22. ledna mezi 13. a 17. hodi-
nou proběhnou ukázky výuky a pro-
hlídka školy, poskytneme informační
servis.

ZŠ Pasířská (Žižkův Vrch) 
Všechny prostory otevřeme ve čtvr-
tek 17. ledna od 10 do 17 hodin. Jsme
školou se sportovním zaměřením
(atletika, lední hokej), která však ne-
opomíjí kvalitní vzdělání našich žáků.
Nabízíme širokou škálu zájmových
mimoškolních aktivit.
ZŠ v Arbesově ulici
Ve čtvrtek 24. ledna v 16 hodin se
děti mohou zúčastnit některých čin-
ností, při kterých poznají prostředí
školy. Pro rodiče bude připravena
krátká prohlídka budovy. 

ZŠ Na Šumavě
Den otevřených dveří ZŠ a školní
družiny se koná v úterý 29. ledna od
15 do 18 hodin v prostorách budovy
D ve Švédské ulici (bývalé jesle).
Zveme rodiče budoucích prvňáků. 

ZŠ 5. května 
Den otevřených dveří se uskuteční
v úterý 29. ledna od 15 do 17 hodin
v budově školy Sokolí 9.

ZŠ Pivovarská 
Zveme rodiče a děti budoucí 1. třídy
i všechny ostatní zájemce ve středu
30. ledna od 15 do 17 hodin. Můžete si
prohlédnout školu a od učitelů získáte
informace o její činnosti a provozu.

Svobodná ZŠ, Rybářská ulice
Škola pro děti 1.–5. třídy zve rodiče
budoucích prvňáčků ve čtvrtek 9. led-
na od 8 do 16,30 hodin. Dopoledne lze
shlédnout výuku, od 15,30 do 16,30 si
budoucí prvňáčci mohou vyzkoušet
formou hry roli školáka.

Katolická ZŠ
Katolická základní škola vás zve ve
středu 16. ledna od 8 do 16 hodin do
obou budov (Saskova ulice a Hásko-
vy vily).

Žáky 9. tříd i jejich rodiče zve též
Střední průmyslová škola technická. 
Přijít můžete ve středu 30. ledna od 8
do 13,30 do budovy A v Belgické uli-
ci (bývalý Liaz) a ve středu 16. ledna
od 8 do 13,30 hodin do budovy B na
Horním náměstí. 

Jablonec má své logo
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■ Kino Radnice
1.– 2. 1. /úterý–středa/ 18 hodin
PAN VČELKA 
Americká animovaná komedie
v českém znění. 

1.–2. 1. /úterý–středa/ 20 hodin
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK 
Postavila se nejmocnější armádě světa.
České titulky. 

3.–9. 1. /čtvrtek–středa/ 18 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
Neobyčejné veverky, které mluví
i výborně zpívají. České znění. 

3.– 9. 1. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
VÁCLAV
Premiéra nové české tragikomedie.

10.–16. 1. /čtvrtek–středa/ 17,30 hodin
KOUZELNÁ ROMANCE
Spojení klasické pohádky s příběhem
z moderního New Yorku. České znění. 

10.–16. 1. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
VETŘELCI VS PREDÁTOR 2 
Na Zemi vypukne peklo. České titulky. 

17.–20. 1. /čtvrtek–neděle/ 17,30 hodin
GYMPL
Česká komedie.

17.–20. 1. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
HITMAN
Nemá jméno, minulost ani slitování.
České titulky. 

21.–23. 1. /pondělí–středa/ 17,30 hodin
RATATOUILLE 
Animovaná komedie o kryse. 
České znění. 

21.–23. 1. /pondělí–středa/ 20 hodin
ONCE
O lásce a porozumění mezi dvěma
mladými lidmi. České titulky. 

24.–30. 1. /čtvrtek–středa/ 19,30 hodin
AMERICKÝ GANGSTER
Strhující příběh o nejmocnějším muži
newyorského podsvětí a poldovi, který
ho dostal na kolena. České titulky. 

31. 1.–6. 2. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Premiéra české komedie. 

■ Kino Junior
1.–2. 1. /úterý–středa/ 20 hodin
NA DRUHÉ STRANĚ 
Německo-turecký psychologický film.
České titulky. 

3.–6. 1. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
POKOJ 1408 
Nikdo nepřežil déle než hodinu. 
České titulky. 

7.–9. 1. /pondělí–středa/ 
17,30 a 20 hodin
TĚSNĚ VEDLE
Nežeňte se do ženění. Komedie plná
omylů. České titulky. 

10.–13. 1. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
RESIDENT EVIL: ZÁNIK 
Závěrečná část trilogie Resident Evil.
České titulky.

14.–16. 1. /pondělí–středa/ 
17,30 a 20 hodin
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
Žena. Bojovnice. Královna. 
České titulky. 

17.–20. 1. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 hodin
PAN VČELKA
Americká animovaná komedie
v českém znění. 

17.–20. 1. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
SUPERBAD
Americká teenagerská komedie
s českými titulky. 

21.–23. 1. /pondělí–středa/ 20 hodin
30 DNÍ DLOUHÁ NOC
Hororový komiks s českými titulky.

24.–27. 1. /čtvrtek–neděle/ 17,30 hodin
HVĚZDNÝ PRACH
Příběh, který stvořila sama Fantazie.
České znění.

24.–27. 1. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
CHYŤTE DOKTORA 
Česká komedie o lásce a jejích
následcích... 

28.–30. 1. /pondělí–středa/ 
17,30 hodin 
DIVOKÉ VLNY
Naučte se surfovat s tučňáky. České
znění. 

28.–30. 1. /pondělí–středa/ 20 hodin
P. S. MILUJI TĚ
Slova, pro něž stojí za to žít... 
České titulky. 

31. 1.–6. 2. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
SEJMI JE VŠECHNY 
Thriller plný černého humoru. 
České titulky. 

www.mestojablonec.cz, tel. 483 311 446

■ Městské divadlo
6. 1. /neděle/ 15 hodin
TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ
Účinkují: DPS Skřivánek, Zvoneček,
Rolnička, Smržováček, Písklata I.,
Písklata II., Vrabčata, Vrabčáci,
Komorní orchestry ZUŠ Jablonec n. N.
Kolegia a L’Accord, Fialenka, Jablo-
necká píšťalka, Anima Saxí, Literárně
dramatické odd. ZUŠ Liberec.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

9. 1. /středa/ 19 hodin (H)
R. PATOČKA – housle 
S. JEŽKOVÁ – klavír
Program: L. van Beethoven,
F. Schubert a další.

10. 1. /čtvrtek/ 19 hodin (DB)
ŽEBRÁCKÁ OPERA
Švandovo divadlo Praha
Hrají: M. Dlouhý, I. Řezáč, J. Stryková
a další. Skvělá hra o moci slova – jak
lze slova používat nejen ke komunikaci,
ale především k manipulaci. 

11. 1. /pátek/ 19 hodin (DM)
DVEŘE, ANEB PANE, VY JSTE
NÁHODA
Divadlo Palace Praha
Hrají: J. Smutná, J. Hartl, J. Stryková
Úsměvná konverzační komedie o na-
ději ženy, kterou opustil manžel a ode-

šel za jinou, mladší. Ve chvíli, kdy má
žena pocit, že život nestojí za moc,
přichází ke dveřím jejího bytu muž. 

15. 1. /úterý/ 19 hodin (ND)
LA TRAVIATA
Severočeské divadlo opery a baletu Ús-
tí nad Labem
Opera o 3 dějstvích, libreto F. M. Piave
podle románu A. Dumase Dáma
s kaméliemi. Příběh o slavné a bohaté
kurtizáně. 
Náhradní titul za původně plánovou
operu Nabucco.

17. 1. /čtvrtek/ 19 hodin (DS)
RICHARD III.
Divadelní spolek Kašpar Praha
Hrají: J. Potměšil, M. Steinmasslová,
F. Kreuzmann a další. 
Shakespearovo drama o lidské
nestvůrnosti, boji o moc a cestě k trůnu. 

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

20. 1. /neděle/ 15 hodin (RD)
JAGABABA A TŘI LOUPEŽNÍCI
Metropolitní divadlo Praha
Výpravný muzikál pro celou rodinu, kte-
rý zavádí diváky do pohádkového světa.

21. 1. /pondělí/ 19 hodin (DB)
PRAHA STOVĚŽATÁ
Studio Ypsilon Praha
Hrají a zpívají: J. Lábus, J. Synková,
M. Eben, P. Vacek, J. Schmitzer, J.
Kretschmerová a další. Osobité zobra-
zení podstatných událostí, které se bě-
hem staletí odehrály na území Prahy. 
Odložené představení z 29. 10.2007 

23. 1. /středa/ 18 hodin
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC
JABLONECKA ROKU 2007
Vyhlašovatelé ankety: Deník
Jablonecka, OV OS TV Jablonec n. N.
a město Jablonec n. N. Vstupenky
v kanceláři Deníku Jablonecka.
Pořadatelem není Městské divadlo.

29. 1. /úterý/ 19 hodin (ND)
JE ÚCHVATNÁ
Divadlo Kalich Praha
Hrají: J. Kretschmerová, L. Potměšil,
N. Konvalinková a další. Brilantní
komedie, jež vypráví pravdivý životní
příběh madame Florence Foster
Jenkinsonové, která je přesvědčena, že
vládne výjimečně krásným sopránem. 

30. 1. /středa/ 19 hodin (S)
E. VIKLICKÝ – klavír 
K. RŮŽIČKA – klavír
Unikátní koncert dvou vynikajících
pianistů, kteří patří k nejvýraznějším
osobnostem české jazzové scény.

31. 1. (čtvrtek) 19 hodin (DA)
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Studio dva Praha
Hrají: K. Roden, Jana Krausová, Matěj
Hádek, Kristina Nováková a další. 
Hořká komedie o lidské malosti,
chamtivosti, domýšlivosti a sobeckosti. 

INFORMACE PRO ABONENTY
Výměna abonentek stávajícím předpla-
titelům proběhne od 14. do 18. ledna. 
Prodej novým zájemcům bude probí-
hat od 21. ledna.

VÝSTAVA
FOTOGRAFIE A OBRAZY
Jiří Srna
Vernisáž ve středu 10. ledna v 17 hodin.
Výstava ve foyeru divadla je přístupná
v době divadelních představení.

www.divadlojablonec.cz

■ Kostel svaté Anny
Od 7. ledna do 31. března 2008 bude
kostel uzavřen.

■ Eurocentrum
7. 1. /pondělí/ 9 hodin
ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMU 2008
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP. 
Pořádá Commerce Base s. r. o., 
tel. 484 846 220.

18. 1. /pátek/ 20 hodin
KAMELOT
Koncert brněnské hudební skupiny.

20. 1. /neděle/ 14 hodin
PLECHAŘINKA
Taneční odpoledne pro seniory.

22. 1. /úterý/ 9 hodin
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU FO
A PO 2007
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP. 
Pořádá Commerce Base s.r.o.
tel. 484 846 220

24. 1. /čtvrtek/ 8,30 a 10 hodin
kino Junior
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Divadelní představení pro děti od 3 let
hraje Divadlo rozmanitostí, Most.

26. 1. /sobota/ 20 hodin
I. PLES SALONU CHIC 
Vlasová show – trendy 2008
Barmanská show, taneční vystoupení
Top-dance, X-dance, koncert Ester
Ládové. Kapela UQ-Band. 
Předprodej v recepci Eurocentra.

3. 1.–17. 2. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
VI FOTOGRAFŮ
Vernisáž výstavy: 3. 1. v 17 hodin

1. 2. /pátek/ 20 hodin
HASIČSKÝ BÁL 
Pořádá SDH Jablonecké Paseky.
Předprodej recepce Eurocentra
a hasičská zbrojnice v Pasekách.

EUROREGION TOUR 2008
8. ročník veletrhu cestovního ruchu
19.–21. března 2008
Uzávěrka přihlášek vystavovatelů: 
8. února
Nomenklatura: cestovní a dopravní
kanceláře, regiony, kraje, města, lázně,
sportovní vybavení, relaxace, volný
čas, odborná cestopisná literatura, pro-
gramy pro seniory apod. 
Kontakt: Eurocentrum Jablonec n. N.
s. r. o., M. Sadílková, 
m.sadilkova@eurocentrumjablonec.cz,
tel. 483 712 505. 
www.eurocentrumjablonec.cz 

Tip na zajímavé filmové představení

3.–9. 1. /čtvrtek–středa/ 20 hodin – kino Radnice
VÁCLAV
Václav je vesnický outsider, který ve svých 40 letech žije s maminkou
pod jednou střechou. Přestože je Václav vnímán jako místní šašek, hlu-
pák a problematický nezvladatelný kluk, my v něm (spolu s maminkou)
uvidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší (a hlavou plnou
milých lumpáren).
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 11. 1.
Jiří Nepasický
KRAJINY
Výstava současné tvorby libereckého
malíře, který se v posledním tvůrčím
období věnuje krajinářskému tématu.

18. 1.–15. 2.
Václav Špillar
AFRICA/AMERICA/AUSTRALIA
Výstava fotografií jabloneckého cesto-
vatele a fotografa z putování po třech
kontinentech. Vernisáž ve čtvrtek
17. ledna od 17 hodin.
Václav Špillar, který uspořádal řadu fo-
tografických výstav ve velkých českých
městech a vydal společně se svou
manželkou několik publikací, se poprvé
představuje v domovském městě.

KRUH AUTORŮ LIBERECKA
V Městské galerii MY se můžete kromě
právě probíhajících výstav nově sezná-
mit také s literární tvorbou členů
Kruhu autorů Liberecka. Zastoupeny
zde jsou básnické sbírky, próza i lite-
ratura faktu. V mimořádné nabídce
galerie jsou tituly, které v knihkupec-
tvích budete většinou těžko hledat. 

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 11. 1. 
SKLO A ODĚV
Kristina Krotká a Radka Valentin
Výstava pedagožek Technické univerzity
Liberec.

17.–26. 1.
VÝSTAVA SEMESTRÁLNÍCH PRACÍ 
Katedra designu – textilní a oděvní
návrhářství. 
Vernisáž s módní přehlídkou 
17. 1. /čtvrtek/ v 17 hodin.

Od 31. 1.
IDENTIFIKACE
Vratislav K. Novák – pedagogická
činnost.
Vernisáž 31. 1. /čtvrtek/ v 16 hodin.

■ Muzeum skla
a bižuterie
HLAVNÍ BUDOVA
U Muzea 4
úterý–neděle 9–17 hodin 

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

Tematické výstavy 
Do 20. 1. 
UMĚNÍ VŠEDNÍHO DNE
Václav Hanuš – Jizerskohorská
krystalerie

1. 2.–2. 3.
IDENTIFIKACE/KOV A ŠPERK –
33 SEMESTRY
Společná výstava Vratislava Karla
Nováka, pedagogů, absolventů a stu-
dentů ateliéru Kov a šperk na Katedře
užitého umění Vysoké školy umělecko-
průmyslové v Praze

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

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

Stálé expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK
SKLENĚNÝ KNOFLÍK 19. STOLETÍ 

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

25. 1.–25. 4.
STAVEBNICE MERKUR
Nejznámější dětská hračka.

11. 1. /pátek/ 17 hodin
OTCOVÉ MĚSTA JABLONCE
Slavnostní křest publikace.

Telefon 483 310 947

■ Městská 
knihovna
7. 1. /pondělí/ 10 hodin
KLASICISMUS
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

8. 1. /úterý/ 14 hodin
JABLONECKÉ HOSPODY,
RESTAURACE A HOTELY
Beseda s Václavem Vostřákem.

8. 1. /úterý/ 17 hodin
HRANICE PŘIROZENÉHO
A NADPŘIROZENÉHO 
posvátného a hříšného, dobra a zla.
Mgr. Jaromíra Mědílková.

15. 1. /úterý/ 14 hodin
DÁNSKO
Pravidelné promítání.

22. 1. /úterý/ 17 hodin
PASEKY
Beseda s Václavem Vostřákem na téma
historie městských čtvrtí.

23. 1. /středa/ 9 hodin
ZIMNÍ VARIACE
Výtvarná dílna pro děti (zadáno).

24. 1. /čtvrtek/ 17 hodin
VALÉRIE ZAWADSKÁ
Poezie života – setkání se známou
herečkou.

ZLATÁ MAKOVICE II
Od 3. ledna startuje v oddělení pro děti
druhý ročník luštitelské soutěže.

VÝSTAVA
KRAJINA
Fotografie Zdeňka Holubce, 
člena fotoklubu Nekras.

www.knihovna.mestojablonec.cz 

■ Klub Na Rampě
4. 1. /pátek/ 20 hodin
WET PAINT
Jablonecká pop-funk-rocková formace
hrající převážně ve složení: Lucie
Bakešová (zpěv), Martina Pospíšilová
(klávesy, zpěv), Mirek Šolc (kytary,
zpěv), Honza Boháček (baskytary),
Honza Nick’n’dey (bicí).
STRAIN GLAM pop-rocková kapela
z Jindřichova Hradce.

5. 1. /sobota/ 20 hodin
Vichr z hor uvádí
DIVADLO RADIO IVO ve hře ŽIVOT
NEDOCENÍŠ. Přenesení rozhlasové
hry na divadelní prkna bez jakékoli
transformace. 
Hrají: Johana Švarcová, Petr Marek,
Marian Moštík.
DVA – koncert. Cirkus, kabaret,
beatbox, tango, akustické elektro
a elektrické akusto v dvouvrstevnatém
obalu. 

8. 1. /úterý/ 20 hodin
MAROKO BIGWALL
Lezení ve vápencových stěnách přiblíží
Moucha. Promítání a povídání.

9. 1. /středa/ 20 hodin
FOTODÍLNA 
Téma: Jak se fotí sklo.

10. 1. /čtvrtek/ 20 hodin
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO 
Renomovaný publicista vás opět
provede hudebními novinkami.

11. 1. /pátek/ 20 hodin
1ST CHOICE
Pražská kapela, hrající post-grunge,
alternative rock a punk-rock. Vlastní
tvorba 1984 – progresivní grunge
s prvky folku z Liberce.

12. 1. /sobota/ 20 hodin
SKA & PUNK & 
ROCK’n’ROLL PAŘBA
Pojďte si skočit a poslechnout hudbu,
co máte rádi! Všechny zve Hr.Necc.

15. 1. ve 20 hodin
RAMPA FREE 
PRO KAŽDOU KAPELU
Dejte o sobě vědět a přijďte si zahrát.

16. 1. /středa/ 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA
Africké bubny nejen pro začátečníky.
Bubnování na djembe, rytmická cviče-
ní, hra na další rytmické nástroje i ne-
nástroje, nácvik skladeb, rytmy hrané
na tělo. Buben pokud možno vlastní!

17. 1. /čtvrtek/ 20 hodin
TAIWAN 
Úchvatná příroda, kláštery, divoké
horské silničky, výstup na nejvyšší
horu Mt. Yushan i hlavní město Taipei.
Promítá a povídá Z. Skořepa.

18. 1. /pátek/ 20 hodin
BACK IN TIME VOL. IV
Taneční večer s anglo-americkou hud-
bou 60.–80. let pouštěnou z černých
vynilů (David Bowie, Status Quo, Susi
Quatro, Nazareth, Led Zeppelin, ABBA).
Bude to pecka! 

19. 1. /sobota/ 20 hodin
FUNK CORPORATION
Koncert desetičlenné funk-soulové ka-
pely z Turnova. Skladby Jamese
Browna, Maceo Parkera, Stevieho
Wondera, Arethy Franklin…
ROMANO ZORBA
Funk’n’latin gypsy music devítičlenné
kapely z Hradce Králové.

21. 1. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÝ SEMINÁŘ
Setkání nad novinkami z astronomie –
aktuální dění ve vesmíru, zajímavé
úkazy a pozorování noční oblohy.
Informace, rady, návody pro všechny
zájemce bez rozdílu věku.

22. 1. /úterý/ 20 hodin
DOKUMENTÁRNÍ VEČERY –
KONZUM
Klipový snímek švédského dokumen-
taristy s výbornou hudbou, černým
humorem a rychlým spádem.

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

24. 1. /čtvrtek/ 20 hodin
Krátké a úderné divadlo 
JÁMA A DIVADLO
Adolf Hitler, T. G. Masaryk, Bouše,
Brůžek a jiné osobnosti 1. poloviny 20.
století v krátké a úderné mozaice se
zpěvy, tanci a střílením na začátku.

25. 1. /pátek/ 20 hodin
BUDOÁR STARÉ DÁMY

26. 1. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Petr Vobořil uvádí tradiční videopárty.

28. 1. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY 
JABLONECKOU HISTORIÍ 
Téma: Vrkoslavice a Kokonín. 
Uvádí Václav Vostřák.

30. 1. /středa/ 20 hodin
SKALNÍ EXTRÉMY V ALPÁCH
A MT. KENYA
O zážitky z extremně těžké cesty
v J stěně Marmolády a na Grand
Capucin a nové skalní cesty na vrchol
Mt. Kenya se podělí Venca Šatava.

31. 1. /čtvrtek/ 20 hodin
ROLLAND & REGGAE, SKA
A DANCE HALL
Guide you through the vibe of one love.

Každé úterý (kromě 1. 1.) 17,30 hodin
DIVADELNÍ DÍLNA 
SE SLAMĚNKOU
Přijďte si vyzkoušet hodiny NEJEN
herecké průpravy. Možná přijde
i divadlo.

Tip na zajímavé představení

25. 1. /pátek/ 20 hodin – Klub Na Rampě
BUDOÁR STARÉ DÁMY
Mladá, hravá, dravá a ze 3/5 dámská kapela z Brna. Hravý rock s alter-
nativní oblohou. Velké nasazení kapely a charisma zpěvačky, autorky
hudby, textů a videoklipů.
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Minulost našeho města je od kon-
ce 19. století, kdy došlo k jeho hos-
podářskému a následně i kulturní-
mu rozmachu, spjata se vznikem
mnoha hudebních, divadelních,
ale zejména pěveckých spolků.
Těch tady v této době působila víc
než stovka. A na tuto tradici navá-
zal krátce po válce i hudební peda-
gog, nadšený sbormistr a první
správce hudební školy v předvá-
lečném Jablonci – František Chle-
beček. V roce 1949 stál společně
s Františkem Černým – sbormist-
rem mužského pěveckého sboru
při podniku Elektro-Praga, Jiřím
Pecháčkem a Věrou Vojtěchovou
i při vzniku SPS Janáček. 

Tyto osobnosti vystřídal v roce
1964 Josef Boček, který sbor vedl
po celých čtyřicet let. Janáček se
během své existence vyprofiloval
v uznávané hudební těleso a doká-
zal si vybojovat čestné místo v ob-
rovské konkurenci. Na prvních
Mezinárodních sborových dnech
v Praze v roce 1987 získal Janáček
absolutní prvenství a zvítězil i na
soutěži Zdeňka Lukáše v Hradci
Králové. 

Sbor nás reprezentoval také
v zahraničí, a to v řadě evropských

zemí, ale i v zámoří. Také tam se
dočkal úspěchů a získal cenné tro-
feje. Vystupoval rovněž s prestižní-
mi hudebními tělesy – Filharmonií
Hradec Králové či Dolnoslezskou
filharmonií Jelení Hora. Mezi poc-
ty můžeme řadit i účast sboru na
Pražském jaru v roce 1986. 

Výčet činnosti SPS Janáček by
nebyl úplný, kdybychom zapo-
mněli uvést diskografii souboru,
která čítá tři gramofonové desky,
audiokazety a CD i nahrávky v Čes-
kém rozhlasu. V současné době vede
těleso sbormistryně Olga Fröhli-
chová. A že si vede velmi dobře,
o tom svědčí i poslední úspěch na
mezinárodní soutěživ Praze. 

Smíšený pěvecký sbor Janáček je
sdružením čistých amatérů, které
láska ke sborovému zpěvu nadchla
natolik, že někteří v něm zpívají
více než třicet let. Hudba se čle-
nům Janáčka stala osudem a trva-
lou láskou. A pokud si v sobě ještě
nesete slavnostní atmosféru jeho
pravidelných vánočních koncertů
v Městském divadle, možná i vás
napadne, že slovo amatér je odvo-
zeno z latinského amare – tedy mi-
lovat.

(sve)

Smíšený pěvecký sbor Janáček
■ Představujeme vám

Jablonec charakterizuje mnohé: je městem skla,
bižuterie, sportu, ale také hudby. Na profesionální
i amatérské scéně tu působí řada vynikajících
hudebníků tvořících na špičkové úrovni. Mezi pojmy
v této oblasti bezesporu patří i SPS Janáček. 

foto archiv 

■ DDM Vikýř
2. 1. /středa/
ZPĚVÁČCI 2008
Vyhlášení soutěže dětských zpěváků
lidových písní. 

7. 1. /pondělí/ 17 hodin 
JAK NA STŘEDNÍ ŠKOLU
Přednáška pro žáky 9. tříd ZŠ. 

10. 1. /čtvrtek/ 9–13 hodin 
DRAMATICKÉ CHVILKY
Prožitkové programy pro žáky ZŠ
Jeníšovice. 

12. 1. /sobota/ 9 hodin 
DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
Celodenní hra pro mládež od 13 let
a dospělé; přihlášky do 9. 1.

16. 1. /středa/ 16–19 hodin 
ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER 
Stolní společenské hry.

17. 1. /čtvrtek/ 9–13 hodin 
DRAMATICKÉ CHVILKY
Prožitkové programy pro žáky ZŠ
Jeníšovice. 

19. 1. /sobota/ 8–17 hodin 
OBŘÍ AKVÁRIUM 
HRADEC KRÁLOVÉ
Autobusový výlet pro všechny věkové
kategorie. 
Přihlášky do 15. 1. S. Příhonská.

19. 1. /sobota/
ROZHLEDNY JABLONECKA
Lyžařský výlet pro celé rodiny,
informace P. Dostál.

19.–20. 1. /sobota–neděle/
DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
Skupinová hra s cílem zachránit
tučňáky. 
Přihlášky do 14. 1. A. Tauchmanová. 

24. 1. /čtvrtek/ 17 hodin 
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO PARLA-
MENTU MLADÝCH
Setkání v ICM.

24. 1. /čtvrtek/ 16 hodin 
LITERÁRNÍ KAVÁRNA
S AUTORSKÝM ČTENÍM
Vyhlášení výsledků 12. ročníku literární
soutěže MÚZA v obřadní síni radnice.

25. 1. /pátek/ 13–15 hodin 
DRAMATICKÉ CHVILKY
Prožitkové programy pro žáky ŠD
Rýnovice. 

29. 1. /úterý/ 18 hodin 
KLUBOVÉ VEČERY V ICM 
Francie – tématicky zaměřený večer.

1.–2. 2. /pátek–sobota/
POLOLETNÍ HUDBA, POHYB
Chvíle strávené v DDM při hudbě,
tanci, pohybu, rytmu, 
přihláška do 29. 1. S. Příhonská.

■ d EppL music
& board club
4. 1. /pátek/
DISCOBALL
Ska koncert.

11. 1. /pátek/
COMEBACK party
Djs Uego/Voita (ph) – break MIX.

12. 1. /sobota/
SNAIL – koncert
Koncert metal core skupiny
z Nepomuku u Plzně.

18. 1. /pátek/
LEBKY SOUNDSYSTEM

Djs Trilogy, Spook, Direct and quest,
D’n’B, Jungle. Power full sound and light. 

25. 1. /pátek/
BUBEN a BASSA
Djs Magdalli, L.A.D.I.S, Gebr-final
Scratch.

www.deppl.com

■ Základní 
umělecká škola

17. 1. /čtvrtek/ 18 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER 
Veřejné vystoupení žáků ZUŠ v kon-
certním sálu školy.

19. 1. /sobota/ 20 hodin
Eurocentrum
PLES ZUŠ 
Tradiční společenský večer pro rodiče
a příznivce ZUŠ. Vystoupí soubory
a žáci školy, k tanci hraje Velký
taneční orchestr Ladislava Bareše.

31. 1. /čtvrtek/ 18 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Veřejné vystoupení žáků ZUŠ
v koncertním sálu školy.

■ Plesová sezona
Sokolovna Kokonín
tel: 483 302 420, 605 433 774

13. 1. /neděle/ 20 hodin
FOTBALOVÝ PLES 
Sokola Kokonín

19. 1. /sobota/ 20 hodin
PLES ZŠ 
Kokonín

Střelnice
tel: 483 315 967

11. 1. /pátek/ 20 hodin
MATURITNÍ PLES SOAPA

18. 1. /pátek/ 20 hodin
MATURITNÍ PLES SOŠ A SOV 
Informace 777 274 464.

19. 1. /sobota/ 20 hodin
MATURITNÍ PLES SUPŠ
Informace 774 088 441.

25. 1. /pátek/ 20 hodin
MATURITNÍ PLES OA A 
Informace 721 870 667.

1. 2. /pátek/ 20 hodin
MATURITNÍ PLES A B
Informace 723 127 408.

2. 2. /sobota/ 20 hodin
REPREZENTAČNÍ PLES ČSAD
Informace 483 332 029.

Další informace o plesech najdete
v programech Eurocentra a ZUŠ 
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
Šaldovo divadlo
13. 1. /neděle/ od 16 hodin
PRODANÁ NEVĚSTA
Derniéra.

16. 1. /středa/ do 20,35 hodin (K3/1)
GALAKONCERT BALETNÍCH
HVĚZD
Účinkují sólisté ND Praha a DFXŠ
Liberec.

17. 1. /čtvrtek/ do 21,30 hodin (K4/1)
VĚJÍŘ
Komedie o třech jednáních.

18. 1. /pátek/ do 21,10 hodin (K5/1)
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Poslední Molièrova komedie.

22. 1. /úterý/ do 21,30 hodin (OB/6)
HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta.

24. 1. /čtvrtek/ do 21 hodin (SPP)
SMRT OBCHODNÍHO
CESTUJÍCÍHO
Slavnostní předpremiéra nejslavnější
americké hry.

25. 1. /pátek/ do 21 hodin (PŠ)
SMRT OBCHODNÍHO
CESTUJÍCÍHO
Premiéra.

26. 1. /sobota/ do 22 hodin (K6/2)
FAUST A MARKÉTKA
Opera v originálu.

27. 1. /neděle/ od 15 hodin (RD/1)
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Romantická pohádka pro malé i velké.
Host: Liduščino divadlo Praha.

28. 1. /pondělí/ do 22,15 hodin
DONAHA!
Slavný muzikál.

29. 1. /úterý/ do 21,30 hodin 
(O/5 – za r. 2007)
HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta.

30. 1. /středa / do 21,45 hodin
(K9/Č/1)
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

31. 1. /čtvrtek/ do 22 hodin 
(K10/OB /1)
MANON LESCAUT
Pucciniho opera v originálu.

Malé divadlo
11. 1. /pátek/ do 21,15 hodin
(K11/Č/1)
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
Komedie o dvou dílech.

12. 1. /sobota/ do 21,30 hodin (K6/1)
SLAMĚNÁ ŽIDLE
Slavná skotská balada o lásce.

15. 1. /úterý/ do 21,20 hodin (K2/1)
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

21. 1. /pondělí/ 
BESEDA K INSCENACI „JAŠEK“
Pořádá Klub přátel činohry i pro
veřejnost.

22. 1. /úterý/ do 21,20 (K8/Č/1)
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

24. 1. /čtvrtek/ 17 hodin
KPLO
Popremiérová beseda k operetě
Hraběnka Marica.

27. 1. /neděle/ do 21,30 hodin
TŘI MUŽI VE ČLUNU
Dobrá pohoda za každého počasí.

29. 1. /úterý/ do 21,15 hodin
NÁVŠTĚVNÍK
(Freude, Freude, Freude, i na tebe
dojde.)

31. 1. /čtvrtek/ do 20,30 hodin
NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
Rozkoš bez rizika – komedie.
Derniéra.

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

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

■ Lidové sady 
10. 1. /čtvrtek/ 19 hodin
5. abonentní koncert 49. koncertní
sezony komorní hudby.
DUO GUITARACCORD –
Vladislav Bláha – kytara, 
Jaromír Zámečník – bajan.

13. 1. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým
tanečním orchestrem.

21. 1. /pondělí/ 19,30 hodin
JazzNight a Kalendář Liberecka 
ADAM TVRDÝ TRIO & VLADIMÍRA
KRČKOVÁ
Host: JOHN SERRY (USA)
John Serry – klavír, 
Adam Tvrdý – kytara, 
Vladimíra Krčková – zpěv, 
Petr Dvorský – kontrabas, 
Jan Linhart – bicí.
Akce podpořená z Kulturního fondu
Statutárního města Liberec.

25. 1. /pátek/ 20 hodin
TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ BÁL RCL
Big Band Liberec Luboše Ottla a navíc
pravé vepřové hody. 

27. 1. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým ta-
nečním orchestrem.

31. 1. /čtvrtek/ 20,30 hodin
VÍTKOVO KVARTETO
Support: The Cell, 
koncert v rámci narozeninového
turné Radia Beat, 
vstup zdarma.

■ Experimentální 
studio 
8. 1. /úterý/ 18,30 hodin
Klub přátel výtvarného umění
HUDBA A ARCHITEKTURA
Symbióza dvojice uměleckých odvětví 
v moderním umění.
Přednáší muzikolog Martin Flašar.

9. 1. /středa/ 19,30 hodin
Hudební sklepy
PETR NIKL
Písničkářské zjevení jako host
putovního festivalu Vaška Koubka.

13. 1. /neděle/ 15 hodin
Pohádkové odpoledne
PASÁČEK VEPŘŮ
Premiéru pohádky pro nejmenší uvádí
Divadlo z Půdy.

14. 1. /pondělí/ 19,30 hodin
PERU
Po stopách velkolepé říše Inků
v diashow Martina Loewa.

16. 1. /středa/ 19,30 hodin
Divadlo bez opony – Pražské kulturní
služby
POPRVÉ VDANÁ
Poetická komedie, která s vtipem
a nadhledem vypráví o láskách jedné
betonářky. 
Hraje: Taťjána Medvecká, která 
za tuto roli získala v roce 2002 Cenu
Thálie.

18. 1. /pátek/ 19,30 hodin
6. výročí WorldExperimentu
MAJEROVY BRZDOVÉ TABULKY –
krajinopísně
HUSO – hudební socky + afterparty
IRISH PARTA.

21. 1. /pondělí/ 19,30 hodin
MADAGASKAR – 
SEDMÝ KONTINENT
Čerstvé zážitky z opakované návštěvy
kouzelného ostrova ve vyprávění
Jaroslava Šťastného.

23. 1. /středa/ 19,30 hodin
VLTAVÍN
Novoroční koncert držitele Porty
v nové sestavě.

24. 1. /čtvrtek/ 19,30 hodin
JAN BURIAN
Večer s televizním moderátorem,
spisovatelem, cestovatelem
a písničkářem.

27. 1. /neděle/ 15 hodin
Pohádkové odpoledne
O SNĚHURCE
Loutkové představení pro nejmenší
uvádí divadlo „Na cestě“.

28. 1. /pondělí/ 19,30 hodin
c. k. Adventura uvádí
KUBA
Přednáší Petr Novotný.

30. 1. /středa/ 19,30 hodin
HUDEBNÍ POŠŤOUCHNUTÍ II.
Petr Michalec a spol. se vrací na místo
činu.

VÝSTAVA
HANA PALEČKOVÁ
Fotografie

Tip na zajímavé představení

21. 1. /pondělí/ 19,30 hodin – Lidové sady
ADAM TVRDÝ TRIO & VLADIMÍRA KRČKOVÁ
Po pěti letech je tu opět vynikající klavírista a skladatel z hlavního měs-
ta jazzu – New Yorku v USA. Bude hostem skupiny renomovaného čes-
kého kytaristy Adama Tvrdého, který si pro tuto příležitost přizval ty
nejlepší hráče z pražské jazzové scény. Repertoár je složen převážně
z vlastních skladeb Johna Serryho, Adama Tvrdého a Vladimíry Krč-
kové. Jde o soudobou jazzovou hudbu s prvky různých dalších žánrů.
Vyvažuje se v ní kompozice s improvizací, typickou pro jazz.

z představení Zdravý nemocný
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Pro váš sport jsou potřebné
specifické podmínky. Máte kde
trénovat a soutěžit?

V současné době je akrobatické
lyžování spojováno se skoky (Valen-
ta), boulemi (Sudová) a skicrossem
(Kraus). Náš oddíl se zaměřuje
pouze na jednu z disciplín, a to
jsou boule (moguls). K tomu je po-
třeba strmý svah a dostatek sněhu.
A právě tyto podmínky máme ve
střediscích TJ Bižuterie, zejména
pak na Špičáku. V republice je jen
několik zimních středisek, kde se
dají uspořádat závody v boulích.
Náš oddíl je každoročně pořadate-
lem závodu série českého případ-
ně evropského poháru. Věkové ka-
tegorie žáků a přípravky se však
připravují na klasických terénech
přístupných ve všech lyžařských
střediscích.

Máte v oddílu i mládežnické
kategorie. Kdy se dá s akrobatic-
kým lyžováním začít? 

Oddíl se poslední roky zaměřuje
převážně na mládežnické katego-
rie. Jde o specifický sport, kde kro-
mě lyžování je potřeba zvládat

i další pohybové dovednosti, ze-
jména gymnastiku a akrobacii.
Proto je vhodné si boulaře vycho-
vávat od ranného věku a tím rozví-
jet potřebnou směs pohybových
dovedností. V oddíle pracujeme
s dětmi již od 3 let. Závodit se dá
od dvanácti.

Z vašeho oddílu vzešla i naše
nejlepší boulařka Nikola Sudo-
vá. Připravují se u vás nějaké
další naděje?

Nikola Sudová zvítězila ve SP,
přivezla stříbrnou medaili z MS ve
finské Ruce a 6. místo z OH v Tu-
ríně. Starší ze sester Sudových má
za sebou dvě olympiády, mladší
zatím jednu. Ale nejsou to jen ony
dvě. TJ Bižuterie vychovala řadu
boulařů, kteří patřili nebo ještě
patří k nejlepším nejen v ČR. Zá-
vodníci našeho oddílu získali řadu
medailí z mistrovství světa junio-
rů. Nyní je v oddílu silná juniorská
kategorie a doufáme, že alespoň
někteří naváží na výsledky Sudové,
bratrů Vokatých, Srbové, Linkové,
Hofmanové a dalších.

(os)

Oddíl akrobatického lyžování TJ Bižuterie
■ Představujeme vám

S akrobatickým lyžováním se začalo již na přelomu
19. a 20. století v Rakousku, k opravdovému
rozmachu však došlo až v 50. letech. K nám se toto
odvětví dostalo zhruba před čtvrt stoletím a mezi
jeho průkopníky patřili právě členové TJ Bižuterie.
Několik otázek jsme položili předsedovi oddílu
Martinu Lomskému.

CORNY městská hala

1. 1. /úterý/ 17–19 hodin
NOVOROČNÍ CVIČENÍ
S DÁŠOU

4.–6. 1. /pátek–neděle/ 9 hodin
MEMORIÁL R. MYSLÍKA 
Odbíjená chlapců za účasti
250 sportovců.

12. 1. /sobota/ 12 hodin
SEDMIKVÍTEK
Taneční soutěž.

13. 1. /neděle/, 19. 1. /sobota/, 
20. 1. /neděle/ a 26. 1. /sobota/
vždy 8–15 hodin
FK JABLONEC 97
Turnaje v sálové kopané dětí. 

www.sportjablonec.cz

Lyžování

13. 1. /neděle/ 9 hodin
PATRIA DIRECT JIZERSKÁ 50
ČEZ JIZERSKÁ 25
41. ročník 
Závod je zařazen do celosvětové
série 14 prestižních závodů
Worldloppet.

26. 1. /sobota/ od 12 hodin
Tri-club Jablonec n. N. ve
spolupráci se Ski klubem
a Gymnáziem dr. Randy 
JABLONECKÝ ZIMNÍ TRIATLON
1. ročník, běh – bike – běžky 
Přihlášky do 23. ledna na 
jandera@sportgym.cz. 

Autobusem na padesátku

ČSAD Jablonec nad Nisou a. s.
zajišťuje přepravu z Pražské do
Bedřichova v těchto časech: 6:15,
6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00,
8:15, 8:45 a dále dle jízdního řádu.
Po ukončení závodu je z Bedři-
chova od 11:33 do 16:33 zajištěna
doprava do Jablonce v intervalu
30 minut a dále dle jízdního řádu.

TJ Bižuterie 

Volejbalový klub přibírá děvčata
narozená 1997–1998, jež se zají-

mají o volejbal. Nabízíme trénin-
ky v Městské hale u přehrady,
kde se můžete naučit či
zdokonalit v této kolektivní hře.
První trénink v pondělí 7. 1.
od 18 hodin. Informace P. Kvoch, 
tel. 724 135 830.

Sportovní kulečník
Herna TJ Bižuterie, Pražská 20

11.–13. 1. /pátek–neděle/ 
10 hodin
GRAND PRIX V TROJBANDU 
Nejvyšší celorepublikový turnaj
za účasti deseti mistrů republiky.
V neděli semifinále a finále.

26. 1. /sobota/ 10–15 hodin
SOKOL HRADEC KRALOVÉ 
Utkání I. třídy.

Corny atletická aréna
Atletický oddíl TJ LIAZ 

5. 1. /sobota/ 10 hodin
OKRESNÍ PŘEBORY ŽACTVA

12. 1. /sobota/ 13 hodin
13. 1. /neděle/ 9 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR
VE VÍCEBOJÍCH 
A CHŮZI

26. 1. /sobota/ 15 hodin
JABLONECKÁ HALA 2008 
36. ročník mezinárodních závodů
v atletice.

9., 16., 23. a 30. 1. 
HALOVÉ ATLETICKÉ 
STŘEDY
Pravidelně od 16,30 hodin
s různými disciplínami.

TJ Sokol Jablonec n. N. 
Sokolovna, Fügnerova 5

8. 1. /úterý/ 16–17 hodin
CVIČENÍ PRO MUŽE 
všech věkových kategorií 
„Aby záda nebolela“. 
Vede Vlasta Procházková.

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

Nabídka sportovních programů

foto: archiv oddílu AL

foto: Pavel Fajgl
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Milé děti,
ani nevíte, jak jste mě svými obrázky potěšily.

Když jsem si je před Vánocemi prohlížel (to totiž
v redakci už připravují nové číslo, které si teď prá-
vě prohlížíte vy) úplně jsem cítil tu vůni, která se
ke mně z vašich výkresů linula. Voněly z nich stro-
mečky a cukroví a jablíčka a taky z nich byla cítit
pohoda, na jakou se doma pod stromečkem vždyc-
ky nejvíc těšíte. A hlavně na to, že máte vánoční
prázdniny a můžete být víc doma s mámou a tá-
tou nebo babičkou, dědou, zkrátka ve svém dou-
pátku, kde je vám hezky. Já si tak někdy poletuji
nocí, nahlížím do vašich pokojíčků i do vašich pos-
týlek a tak vídám, jak máte ještě pod víčky obráz-
ky z pohádky, kterou vám před spaním maminka
vypravuje. 

Ale nemyslete si, my skřítci, toho stihneme hodně,
takže jsem se byl, zatímco jste po obědě spaly, podí-
vat i ve vašich školičkách a úplně jsem oněměl!

Jéje, tam to ale bylo krásně vyzdobené. Však
jsem také ostatním skřítkům na velkém skřítkov-
ském vánočním setkání vyprávěl, jaké máme
v Jablonci šikovné děti. Někteří mi to ani nechtěli
věřit. Ale když jsem jim pak ukázal vaše obrázky,
uvěřili a musel jsem jim slíbit, že jim je budu naší
skřítkovskou poštou posílat každý měsíc. Tak jen
hezky malujte. Simonka, Lucinka a Eliška mají
ode mne na radnici schované dárečky. Počkejte, až
se vám ozvu. A vám všem teď posílám lednovou
básničku. Je od pána, který psal moc rád pro děti
a jmenoval se František Halas.

Tak se už moc těším na další, tentokrát zimní
malovánky. Nezapomeňte mi je poslat do 9. ledna
a užívejte si: na saních, lyžích, bobech i bruslích. 

Váš skřítek Pastelka 

F. Halas
Strom v zimě
Už je vidět hnízda, meluzína hvízdá,
táto, tomu říkáš hnízda?
Kdepak, zima mu je,
a tak si bačkory natahuje.

Vzkaz pro paní učitelky a maminky:
Obrázky na téma „Zima, zima, padá sníh, po-

jedeme na saních“ nám předejte do 9. ledna.
Formát by neměl být větší než A4.

Adresa redakce: 
Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíč-

níku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad
Nisou. Pokud obrázky přinesete, odevzdejte je
v podatelně v přízemí radnice. 

Na obálku napište heslo – „Skřítek Pastelka“.

Témata na únor a březen
Únor: Zima, zima, padá sníh, pojedeme na

saních. 
Březen: Těšíme se na jaro. 

MŠ Muchomůrka 
se představuje

Pohádky z mechu a kapradí inspirovaly děti
z Mateřské školky v Mechové ulici ve Mšeně
k názvu jejich školky „Muchomůrka“. Neobý-
vají ji dva večerníčkoví skřítci, ale Koťata,
Motýlci, Broučci a Rybičky. Tak se totiž jmenu-
jí jednotlivé třídy předškoláků. 

Jak už z názvu školky, jednotlivých oddělení
a konec konců i samotné lokality MŠ Mucho-
můrka vyplývá, jde o zařízení, které se kromě
mnoha jiných nejrůznějších aktivit, zaměřuje
na pobyt v přírodě. Zdejší děti často vyrážejí
nejen do blízkého, ale i do vzdáleného okolí.
Často si vyšlápnou na Bramberk, do Srnčího
dolu, na Černou studnici a k mnoha jiným cí-
lům, vedoucím k lepšímu poznání svého města
i jeho okolí.

Příroda je pro děti z MŠ Muchomůrka velkou
inspirací také při výtvarných aktivitách, které jim
pomohly dostat se mezi lednovou „vítěznou“
trojku. Děti nejenom rády kreslí náměty z lesa
i přehrady, ale do školky přinášejí nejrůznější
přírodní materiály, suché plody, listy a traviny,
z nichž potom vyrábějí půvabná dílka či koláže.
Mezi takové patřily krásné vánoční stromečky,
vystřižené z barevného papíru a nalepené na
výkres a ozdobené kaštánky. Hodně se tu také
pracuje s hlínou v keramické dílně. 

Jak už bylo řečeno, MŠ Muchomůrka se vě-
nuje mnohým aktivitám, které bývají dnes už
běžné – například výuce angličtiny, lyžování,
ale také, což je důležité, logopedické péči, tedy
správnému vyslovování a řeči. Co mi však na
Muchomůrce přišlo nejzajímavější, je heslo,
jímž se řídí zdejší děti a které má školka i v zá-
hlaví. Stojí tam totiž „STAŇME SE KAMA-
RÁDY!“ Připadá vám to běžné? Zdánlivě ano,
ale když se pořádně zamyslíme nad významem
těch tří slůvek, odcházejí zdejší děti vybaveny
do života něčím moc důležitým.

(sve)

Skřítek Pastelka je nadšen

Víte, že...
– Gymnázium Dr. Randy založilo v letošním ro-

ce novou tradici? 
Kromě mnoha jiných aktivit se rozhodlo vy-

dávat svůj školní kalendář – Randovka 2008. Jde
vlastně o fotografickou ročenku, která studen-
tům připomene uplynulé události. A že se na
téhle škole stále něco děje se dozvědí i zájemci
o víceleté studium v rámci Dne otevřených dveří,
kam zve gymnázium současné páťáky ve středu
9. ledna 2008. 

– Katolická základní škola majora Rudolfa
Háska v Jablonci nad Nisou pořádá v lednu tra-
diční dortový den pro A. Manju, adoptovanou
indickou holčičku? 

Jde o malou slavnost, na níž si děti z domova
přinesou koláče, dortíky a jiné domácí lasko-
miny, které si pak vzájemně nabízejí v „dorto-
vém obchodě“. Utržené peníze jdou na školní
konto čtrnáctileté dívenky, kterou škola a její
děti už čtvrtým rokem podporují. A. Manja po-
chází z těch nejchudších a jejím velkým snem

je vystudovat a stát se učitelkou. V rámci Dorto-
vého dne se děti věnují i nejrůznějším dopro-
vodným aktivitám z oblasti výtvarné výchovy
i společenských věd, jejichž cílem je přiblížit
dětem co nejvíce indickou kulturu.

Tahák do penálu
Věděli jste, že Lewis Carroll, anglický spiso-

vatel a autor legendárního příběhu o Alence za
zrcadlem byl původní profesí logik a matema-
tik, vědec a fotograf? Ani se tomu nechce věřit,
že autor příběhu „Alenčina dobrodružství v říši
divů“ a slova jako třeba „Tlapachoud“, mohl být
někdo, kdo se zabývá přísným světem matema-
tických rovnic a pravidel? A nebo právě proto?
L. Carrol studoval Oxford a také tam celých 26
let učil. Ale pokud byste třeba při návštěvě
Anglie hledali ve starých kronikách na této
legendární koleji jeho jméno, hledali byste
marně. Lewis Carroll byl totiž literární pseudo-
nym a pravé jméno spisovatele bylo Charles
Lutwidge Dodgson. 

Narodil se 27. ledna před 176 lety a 14. ledna
si celý svět připomene 110 let od jeho úmrtí.

(sve)

Teenager box – pro náctitelé

Lewis Carroll

Simonka Rydvalová z Desné, 5 let

Lucinka Hoffmannová, MŠ Muchomůrka, 6 let

Eliška Bukovská, MŠ  Jablůňka, 6 let
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Co je pro zimní Jablonec typičtější než sníh!
Sice je to s ním v posledních letech všelijaké, na
věci to ale nic nemění. Se sněhem a ledem jsou
samozřejmě spojené zimní sporty.

Již v první polovině minulého století býval
Jablonec nazýván městem zimních sportů. Za
přehradou, nedaleko Břízek, se nacházel sko-
kanský můstek, na jehož dopadu předváděli
kluci z okolí své sjezdařské umění. Z Černé
studnice vedla do tzv. Katzenlochu v Horním
Jablonci (dnes oblast Alšovy ulice a U Brusí-
ren) sáňkařská a bobová dráha. Dříve se také
v Jablonci hodně bruslilo. Místní krasobruslaři
i hokejisté dosahovali vynikajících výsledků
i na mezinárodním poli. Krátce po válce se tady
zkoušela i exotičtější odvětví – třeba motoski-
jöring – lyžař byl na laně tažen za motorkou.
Kolem přehrady se tak dokonce závodilo. Ale to
dávno odvál čas. Bylo tomu tak i později, třeba
v padesátých – šedesátých letech? Pamatuje-li
si to někdo, napište nám. 

Děti jezdily hlavně na sáňkách, ale králem
zimních sportů bylo lyžování. Styl byl předur-
čen dobovým i dostupným vybavením. Vázání
mělo spodní tah pro jízdu po rovině či do kopce
(to se blížilo dnešnímu běhu na lyžích) a horní
tah pro jízdu z kopce. Ten držel botu pevněji
k lyži. A mohlo se sjezdovat. Východiskem k lyžař-
ským túrám býval Janov a Bedřichov. Vyspělí bor-
ci si ale rádi zajeli do Krkonoš. Opravdoví la-
bužníci vyhledávali třeba jarní lyžování v Kotli. 

Sjezdové lyžování se začalo více rozvíjet až
od 60. let. Někdy na přelomu 60. a 70. let vznik-

ly přímo v Jablonci sjezdovky s vlekem na
Dobré Vodě a také na Žižkově Vrchu. Vždy bý-
valo vyčleněno kolem patnácti svažitých ulic,
kde bylo sáňkování povoleno (na to se ale moc

nehledělo, aut bylo podstatně méně než dnes).
Boby a skiboby přišly až v 70. letech.

A zatímco se děti ze zimy radovaly, rada na
radnici měla ze zimního období spíše těžkou
hlavu. Na jeho začátku se pro občany vydávala
vyhláška „k učinění opatření k zabránění vzni-
ku všech národohospodářských škod a újmy na
lidském zdraví.“ Tou se stanovovalo, jak mají
majitelé a uživatelé domů pečovat o přilehlé
chodníky, odstraňovat rampouchy ze střech, co
dělat s popelem, ale i třeba to, jak stromky
chránit před hlodavci. Největší pozornost a pé-
če však byla věnována ochraně vodovodu před
zamrznutím. Tehdy ještě byl ve většině domů
vodovod na nevytápěných chodbách, trubky o-
lověné, společná WC na schodištích. A zimy by-
ly tuhé. 

Se zimou a topením býval asi nejen
v Jablonci spojen i další zajímavý jev: více se
kradlo. Hlavně uhlí a nejlépe to „socialistické"!
Kradlo se ve fabrikách, na dráze, kradli si ho
i sousedi navzájem. A protože uhlí bývalo dlou-
ho na příděl, vesele se s ním i šmelilo. Když na
to orgány VB či všímaví sousedé přišli, řešila to
pak trestní komise městského národního výbo-
ru a někdy i soud. Dochované zápisky nám to
hojně dokládají. 

Zimy tedy nebývaly tak idylické, jak by se
mohlo zdát. Přesto na ně pamětníci rádi a s no-
stalgií vzpomínají.

Lukáš Pleticha

Dobrá Voda, 1974
foto Miloslav Kalík

Kdepak, žádné pojednání o kultovním filmu
nás nečeká! To si jen čas pohrává se vzpomín-
kami na plechovou krabici, v níž naše šetrné
babičky schovávaly knoflíky. Nevím, k čemu se
ta pestrobarevná sbírka hodila lépe než k dět-
ským hrám. Ale že to byly poklady! Knoflíky
velké, malé, s dírkami i oušky, knoflíky skleně-
né i kovové. Mačkané, malované i voskované,
k jejichž výrobě se kdysi používalo šupin moř-
ských ryb a vypadaly jako z pravé perleti. Knof-
líky jetové, připomínající černé krajkoví, nebo
ty velké, elegantní v kombinaci černého skla,
kovu, připomínající trochu maminčinu brož do
opery. Jemně tepané i porcelánové s malovaný-
mi výjevy pastýřek či myslivců. Knoflíky všech
barev, tvarů i velikostí. Dodnes nesou svědectví
o dávno zapomenutých technologiích i mód-
ních trendech minulých dvou století. 

Jablonecký knoflík je totiž pojmem a historie
nás zavede do poloviny 18. století, kdy se s jeho
výrobou začalo ve zdejších mačkárnách. Podle
knihy Jablonecký knoflík autorského týmu L. Ky-

balová, P. Nový a Š. Sirůčková byl nejstarším
zdejším „knoflíkářem“ rádelský rodák Henrich
Heydrich. Ve druhé polovině 18. století působi-
lo na Jablonecku sedm specializovaných řeme-
slníků. 

Knoflíky se začaly vyrábět také v mačkár-
nách na Josefodolsku či v Bedřichově. Jizersko-
horští skláři začali slavit úspěchy se skleněnými
knoflíky, zasazenými v kovu. Mačkářů skla s ob-
libou knoflíků rychle přibývalo, o čemž dodnes
svědčí typické stavby (drikety) roztroušené po
horských stráních. Na výrobě knoflíků začaly
spolupracovat i další profese, jakými byli pasí-
ři, zlatníci a malíři skla. Mezi „knoflíkářská“

centra na Jablonecku patřily Lučany a Janov nad
Nisou, Josefův Důl a Smržovka. 

Jablonecký knoflík se stával vyhledávanou
módní záležitostí i vynikajícím obchodním ar-
tiklem. Zájem vzbudil i na Průmyslových výsta-
vách v Praze. Skutečný rozkvět však výrobci
knoflíků zažili po roce 1860, kdy svět ovládla
móda černých skleněných knoflíků. Kromě
mačkaných knoflíků si oblibu získávaly i knof-
líky vinuté a foukané. Jablonecké knoflíky do-
dávali zdejší exportéři do celého světa, zájem
o ně měli i velké americké obchodní domy. Do-
mácí výrobu nahradila, stejně jako další odvět-
ví, průmyslová výroba a v roce 1900 působilo
na Jablonecku už pět továren, specializujících
se na jejich produkci. Historii tohoto malého,
všedního předmětu provázely úspěchy, udělo-
vání Rytířského kříže řádu císaře Františka
Josefa za zásluhy o rozvoj bižuterního průmys-
lu, boj o licence, malá životní dramata i celé
tragédie. Jako příklad poslouží příběh americ-
kého obchodníka Berolzheimera, který špatně

odhadl „obchod století“ a na základě obrovské-
ho prodělku se zastřelil. 

Výlet za tímto užitným i krásným předmětem
je malou detektivkou, kterou můžete rozplétat
třeba při návštěvě Muzea skla a bižuterie, jež
spravuje největší sbírku knoflíků na světě. 

(sve)

■ Zapomenutá řemesla

Knoflíkáři

Jablonec v zimě

z knihy Dobové fotografie Jablonecka
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Dětský pěvecký sbor Vrabčáci již popáté re-
prezentoval Jablonec a Českou republiku v Me-
xiku. Během listopadové cesty byli Vrabčáci
přijati v Parlamentu Spojených států mexických
a při této příležitosti se uskutečnil koncert pro
mexické poslance. Přítomen byl také I. tajemník
Velvyslanectví České republiky v Mexiku Bohu-
mil Paukner a prezidentka komise pro kulturu,
školství a sociální politiku Spojených států me-
xických María Esperanza Morelos Borja. 

Z rukou této dámy Vrabčáci obdrželi vyzna-
menání za podporu a kulturní spolupráci mezi
oběma zeměmi. Koncert byl o to významnější,
že zde sbor vystupoval jako první z České re-
publiky. Děti se zároveň zúčastnily 7. ročníku
festivalu Luminaria – festival de las artes, kde
získaly cenu za provedení mexické lidové písně
La Cucaracha v úpravě Viléma Valkouna. Oce-
něni byli také sbormistr Pavel Žur a klavíristka
Romana Halamová.

(mk)

Vrabčáci opět v Mexiku!

Nejčtenější knihy
Městská knihovna zveřejnila žebříček nejžá-

danějších titulů v roce 2007 tak, jak si ho svým
zájmem a počtem výpůjček sestavili sami čte-
náři. Je zajímavé porovnat tento seznam s žeb-
říčky nejprodávanějších knih pravidelně zve-
řejňovanými v nejrůznějších novinách. V kaž-
dém případě je potěšující, že mezi TOP tituly se
objevila i publikace místního autora – kniha
Jablonec nad Nisou od Jana Kašpara. Stejně tak
i další z nejžádanějších  titulů v oblasti naučné
literatury je knižní zpracování místopisných re-
portáží – Toulavá kamera od televizní moderá-
torky Ivety Toušlové. Svědčí to o tom, že lidem
není lhostejné, kde žijí a co nového se kolem
nich děje a jakou historii má místo, kde žijí
a nacházejí cíle svých výletů.

Zájem o beletristické tituly zase ukazuje, že
čtenáři mají chuť zasmát se nejen s autorem,
ale někdy i sami sobě a humorným příhodám
každodenního života. Naopak je tomu u mla-
dých čtenářů, kde druhé místo v kategorii be-
letrie sklidil román My děti ze stanice ZOO,
který vypráví příběh drogově závislých. U dětí
jsou ve velké oblibě komiksy (Čtyřlístek, Kačer
Donald, Asterixova dobrodružství) a fantasy
Čarodějky W.I.T.C.H. Z časopisů pro dospělé se

největšímu zájmu těšily Instinkt, Cosmopolitan
a Domov. Posuďte sami:

Dospělí
Naučná literatura: 1. J. Kašpar, Jablonec nad

Nisou (38 výpůjček), 2. B. Matragi, Blanka (26)
a 3. I. Toušlová, Toulavá kamera 3 (25).

Beletrie – dospělí: 1. M. Viewegh, Účastníci
zájezdu (56), 2. C. Hofmann, Bílá Masajka (53),
3.–4. S. Monyová, Deník citového vyděrače (50)
a Jednou nohou v blázinci (50).

Periodika: 1. Instinkt (342), 2. Cosmopolitan
(300) a 3. Domov (290).

Děti
Beletrie: 1. Čarodějky W.I.T.C.H. (54), 2. F.

Christiane, My děti ze stanice ZOO (33) a 3. A.
Uderzo, Asterixova dobrodružství 25 (32).

Naučná literatura: 1. O. von Frisch, Křeček (21),
2. M. Coleman, Pohádky, děsivá literatura (19)
a 3. N. Arnold, Vesmír, hvězdy a slizcí ufoni (17). 

Periodika: 1. Čtyřlístek (497), 2. Kačer Donald
(363) a 3. Top dívky (262).

Literární soutěž 
Už posedmé vyhlásila jablonecká městská

knihovna literární soutěž pro žáky a studenty.

Téma znělo: Co dělám rád, dělám dobře. Porota
vybírala ze 131 došlých prací z oblasti prózy
i poezie. 

V nejmladší kategorii z 1. stupně základních
škol získal za prózu 1. místo Jan Kousal ze ZŠ
Na Šumavě a za poezii Kryštof Nosek ze ZŠ
Kokonín. Na druhém stupni ZŠ a mezi víceletý-
mi gymnázii byli nejlepší Jana Gajdácsová
z Gymnázia Dr. Randy a mladý básník Tomáš
Verner ze ZŠ Liberecká. Stejnou školu zastupo-
vala i Michaela Vávrová, která získala zvláštní
cenu za úvahu. 

Mezi středoškoláky si nejlépe vedli Milan
Sýkora, navštěvující jedno z pražských gymná-
zií a Martin Večeřa z Gymnázia Dr. Randy. V ka-
tegorii poezie získali první cenu Klára Marko-
vičová z OA, vavříny za brilantní úvahu sklidili
Šárka Koldová a Zdeněk Štrajt ze Soukromé OA
v Jablonci n. N. 

Z výsledků soutěže vyplývá, že mladá gene-
race neztrácí v internetovém věku zájem o li-
teraturu, ale mimo jiné i to, jak se češtině a lite-
ratuře věnují na jednotlivých školách. Nejvíce
oceněných bylo kromě Gymnázia Dr. Randy ze
ZŠ Kokonín a ZŠ Liberecká. 

Z Městské knihovny Jablonec nad Nisou

Středa 19. prosince se do historie města zapí-
še jako den, kdy starosta Jablonce nad Nisou
Petr Tulpa a primátor Jelení Hory Marek Obrę-
balski podepsali smlouvu o partnerství. Akt se
uskutečnil na radnici polských sousedů. Jablo-
nec tak rozšířil počet partnerských měst, mezi
něž patří Zwickau a Bautzen v Německu, bel-
gické Ronse nebo italské Marsciano. Je předpo-
klad, že nová smlouva bude přínosná pro roz-
voj našeho města především z hlediska turistic-
kého ruchu. 

Oficiální spolupráce by měla navázat na již
dřívější projekty, které se mezi oběma městy
uskutečnily v rámci partnerství s Jelenohor-
ským okresem. Připomenout můžeme napří-
klad cyklus fotografických výstav Eurionfoto,
který každým rokem představuje v prostorách
Eurocentra trojici polských fotografů a jejich

prostřednictvím i tamní krajinu, kulturu a život
sousedů. Tradiční jsou i koncerty významného
hudebního tělesa Dolnoslezské filharmonie
Jelení Hora. 

Polské město dosud nemělo žádného partne-
ra na české straně. Spolupráce by nyní díky ofi-
ciálnímu podpisu partnerské smlouvy měla být
mnohem intenzivnější. „Chceme společně pra-
covat v oblasti kultury či sportu, ale rozhodně
vhodným tématem by mohlo být i budování in-
frastruktury, výstavba komunikací a cykloste-
zek,“ přiblížila konkrétní formy další spoluprá-
ce zástupkyně polské strany Jadwiga Olšanska.
Zároveň dodala, že velké finanční možnosti
představuje fond Občané pro Evropu, stejně ja-
ko strukturální fondy Evropské unie, na které
lze společnými silami lépe dosáhnout. 

(os, fr)

Jablonec je partnerským městem Jelení Hory

Setkání s primátorem Jelení Hory 
foto Jiří Jiroutek

foto archiv DPS foto archiv DPS
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Jste historik a archivář, vaší prací je zkoumání
a uchovávání minulosti. Máte čas a chuť vnímat
i současné dění kolem nás? 

Hledání otisků minulosti v současném světě, to pro
mne není jen práce, ale i potěšení. Nežiji ale celé dny
zahleděn někam „zpátky“. Každou vteřinou se přesně
definovatelné „teď“ mění v mlhavě rozostřené „ten-
krát“, současnost se proměňuje v minulost a stává se
předmětem mého zájmu. Člověk pak přemýšlí, co
z onoho nepřeberného množství událostí, jichž byl
svědkem, stojí za zaznamenání, za zprostředkování
těm, kteří nás jednou nahradí. Dobrý archivář tedy
nemůže být zahleděný jen do minulosti – podoba sou-
časnosti a vize budoucnosti jsou pro něj výzvami mi-
nimálně stejnými. 

Zapomínáme na svou minulost? Nebo se k ní vra-
címe, abychom se třeba poučili z chyb našich předků?

Myslím, že náš vztah k minulému má dvě roviny.
Na jedné straně žijeme ve společnosti orientované vý-
hradně na současnost, na silné citové prožitky, na
okamžitý výkon. Historie v jakékoliv ze svých podob
vypadá z tohoto úhlu pohledu jako dokonalý přežitek
a nadbytečný luxus. 

Na druhé straně ovšem statistiky dokládají stále se
zvyšující zájem lidí o minulé děje. Přibývá amatér-
ských genealogů, kteří už vědí, že mohou blíže poznat
nejen své rodiče a prarodiče, protože v dokumentech
lze bez potíží dohledat patnáct generací předků kaž-
dého z nás. O Dušičkách jsou hřbitovy plné návštěv-
níků navazujících důvěrná pouta se svými předky.
A o letošních Vánocích prý opět tvořily většinu kniž-
ních dárků encyklopedie, dějepisná literatura faktu
a historické romány. Lidé si začínají uvědomovat své
zakotvení v prostoru a čase. Jsem sice skeptik ohledně
schopnosti lidstva i jednotlivců poučit se z vlastních
chyb, ale obecně jsme ve svém rozhodování všichni
tak ovlivňováni ději dávno ukončenými (tím, o čem
většinou ani netušíme, že se někdy stalo), až je někdy
lepší si to pevné pouto mezi minulostí a dneškem ra-
ději nepřipouštět. 

Chtěl jste být archivářem nebo jste do této insti-
tuce doputoval nějakými životními zákruty, jak
už se to tak někdy stává zcela nečekaně?

Minulost mne zajímala už odmala. Chtěl jsem přijít
na to, proč lidé mysleli a jednali tak, jak si to pamatu-
jeme z dějepisu. Teprve na jabloneckém gymnáziu
jsem se ale rozhodl, že nebudu pouze historikem, tedy
„jen“ příjemcem a vykladačem historických podkla-
dů, co mi někdo jiný předpřipraví. Proto jsem se stal
archivářem. Ten všechny prameny drží v rukou jako
první. Citlivě vybírá, co z velkého množství dokumentů
zachovat. Značnou část je sice nutno zlikvidovat, co
se ale vybere pro zachování, to přežije. Činnost je to
dobrodružná a napínavá, zvenčí se to těžko posuzuje.  

Jak Jablonec prochází dobou, prochází i změna-
mi. Některé závratné pamatujeme my sami. Vy jste
navíc autorem knižního průvodce hned několika
staletími. Dá se z vašeho pohledu říci, že byste
chtěl žít v jiné době? 

Každá doba má svá světla i stíny. Protože jsem již
měl možnost podívat se našim předkům trošku „do ži-

vota“, nijak mi nevadí, že na mne vyšel právě přelom
dvacátého a jednadvacátého století. Cítím se relativně
spokojený. Pokud bych opravdu mohl cestovat časem,
lákalo by mne podívat se spíše do budoucnosti. Jen na
krátko, zato ale pokud možno postupně do více bu-
doucích epoch.

Skončil jeden rok, je tu doba, jež se tradičně pro
mnoho z nás stává časem bilancování a hodnoce-
ní. Provádíte také svou soukromou inventuru – co
jsem mohl, co se mi povedlo, co by mohlo být ještě
lepší?

Úspěchy a nezdary se v mém životě střídají stejně
jako u každého z nás. Jako člověk narozený ve zna-
mení Vah mám možná jen o něco úpornější snahu
o rovnováhu obou výkyvů. Ty první člověka potěší, ty
druhé alespoň zocelí. Z chyb se snažím poučit, hezké
chvíle (rodinné oslavy, cestování do přírody i za pa-
mátkami) si užívám. Život je fajn.

(fr)

Jan Kašpar
Z chyb se snažím poučit, hezké chvíle si užívám

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Tento skromný muž přátelského vystupování žije v Jablonci nad Nisou
od roku 1975. Je vystudovaným historikem, absolventem Filozofické fakulty
Karlovy univerzity. Do funkce ředitele Státního okresního archivu Jablonec
nad Nisou nastoupil v roce 1994. Kromě řady odborných článků je autorem
knihy „Jablonec nad Nisou. Stručný průvodce sedmi stoletími města“, vydané
v roce 2006. 

■ Krátké zprávy
Novoroční koncert
s vánočními koledami se uskuteční
v sobotu 5. ledna od 16 hodin
v kostele sv. Archanděla Michaela
ve Smržovce. Účinkovat bude
Dětský pěvecký sbor Řetízek ze
Železného Brodu. Na varhany děti
doprovodí Miloslava Vacíková
a Vojtěch Wachtl.

In medias res
se jmenuje fotovýstava Aleny
Poupové, která se koná od 5. do
31. ledna v Riedlově vile v Desné.
Jedná se o fotografie z cest do
srdce Indie v rámci mezinárodního
projektu nazvaného Kampaň
lidské podpory. 

Hovory o životě
pokračují v salonku hotelu Zlatý
lev v Jablonci nad Nisou. V pondělí
7. 1. s vámi bude nad knihou
Anastázie diskutovat Luboš
Blafka a 21. 1. budou tématem
mezilidské vztahy. Informace na
tel. 603 164 363. Začátky v 17 hodin.

Šárka Janková
bude od 12. 1. vystavovat své foto-
grafie ve výstavní síni městského
úřadu v Rychnově u Jablonce nad
Nisou. Vernisáž proběhne v sobotu
12. 1. od 17 hodin.

Okresní rada žen
pořádá od 17. 1. /čtvrtek/ od 16 ho-
din kurz práce na počítači pro
začátečníky (10 lekcí). Koná se
ve Střední průmyslové škole, vchod
z Korejské ulice (naproti bývalé
pekárně). Přihlášky v kanceláři
ČSŽ, Jungmannova ul. 8. 

Duchovní univerzita Bytí
zve 22. 1. /úterý/ od 18 hodin do
Spolkového domu na přednášku
filosofa a léčitele Tomáše Pfeiffera
na téma „Tvore lidského stupně,
staň se člověkem“. Informace na
www.dub.cz. 

AG Flek 
zlínská kapela vystoupí v původním
složení ve středu 23. ledna v sálu
rychnovské Besedy. Začátek
v 19,30 hodin.

Výroční setkání 
bývalých a současných členů při-
pravuje u příležitosti 20 let čin-
nosti soubor Jablonecká píšťalka
letos v květnu. Vyzýváme všechny,
kteří absolvovali alespoň jeden
ročník Dřevěné píšťalky, aby se
přihlásili na tel. 605 063 793 nebo
na adrese pepa.pustai@seznam.cz. 

Oblastní galerie
v Liberci pořádá do 9. 3. výstavu
s názvem Identifikace – Vratislav
Karel Novák. Výstava se uskuteční
k životnímu jubileu tohoto
významného sochaře působícího
v Jablonci nad Nisou a v Praze.

Svaz důchodců
pořádá své akce vždy ve středu od
14 hodin v Domě seniorů v Novo-
veské ulici. Na 9. 1. je připraveno
zahájení nového roku, 16. 1. měření
tlaku, 23. 1. beseda s Václavem
Vostřákem a 30. 1. volná zábava.

Rozjímání nad pomíjivostí světa
foto archiv autora

foto Jiří Jiroutek
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Eduard Dressler – exportér a regionální
politik (19. 8. 1833–26. 12. 1904)

Narodil se v pruské Marklisse nedaleko čes-
kých hranic. Po vyučení ve Smržovce pracoval
od roku 1853 u jablonecké exportní firmy Josef
Keil. V roce 1860 se Dressler osamostatnil a ús-
pěšně se věnoval exportu skleněných knoflíků.
Později se orientoval na výrobu a obchod
s krystalerií a skleněným užitkovým zbožím.

Dressler byl nejen podnikatelem, ale i veřej-
ně činnou osobou. Od roku 1867 zasedal v za-
stupitelstvu, o deset let později se stal i radním.
Prosadil stavbu dětské školky v Jablonci (1885),
zřízení městského chudobince (1909), od roku
1882 byl ředitelem jablonecké spořitelny. Byl
též správním radou zdejší plynárenské společ-
nosti a pokladníkem Výboru pro stavbu liberec-
ko-jablonecké železnice (od 1883). Za své zá-
sluhy byl odměněn Rytířským křížem řádu cí-
saře Franze Josefa. V den jeho pohřbu, kterého
se zúčastnily stovky občanů, se rozezněly zvo-
ny všech tří jabloneckých kostelů.

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Muži, kteří měnili město

Eduard Dressler 

Vydáme-li se někdy na pomezí Jizerských hor
a Krkonoš a obdivujeme-li přitom krásu zdejší
krajiny či architekturu prostých horských chalup,
můžeme si pomyslet, jak idylicky se tu asi žilo
v dobách dávno minulých. Jen ti, co si po gene-
race předávají vzpomínky svých prabáb a pradě-
dů však vědí, že život zde byl nesmírně těžký.
Mnohem tvrdší než by kohokoliv z nás mohlo na-
padnout. Při jedné z takových cest vedla průvod-
kyně a překladatelka Christa Petrásková tři Bra-
zilce – potomky zdejších horalů. Společně puto-
vali horami a mapou jim byla útlá knížka psaná
švabachem, kterou si s sebou přivezli. Nesla ná-
zev „Z Jizerských hor do Brazílie“ a napsal ji je-
den z jejich krajanů – Josef Umann, tkadlec z ro-

kytnické textilky a později brusič z Tanvaldu, kte-
rý se v roce 1877 vydal hledat šťastnější život v zá-
moří. Unikl tak osudu mnohých jizerskohorských
brusičů, kteří v útlém věku umírali na plicní cho-
roby. O svém neradostném dětství a mládí, ale
i odvaze, optimismu, silné vůli a touze ukazovat
lidem život z té lepší stránky, vypráví ve svých
vzpomínkách. Z nich vám v následujících třech
číslech poskytneme, se svolením paní Petráskové,
jež zmíněnou knížku přeložila, menší ukázku.

Tento malý výlet do historie připravujeme při
příležitosti chystané návštěvy krajanů ze spřátele-
ného brazilského města Nova Petrópolis, kteří
k nám přijedou ve druhé polovině března. 

Již v pěti letech jsem musel sedět u navíjecího
vřetene, po celý den pilně navíjet a nesměl pomys-
let na své dětské hry, dokud jsem nezpracoval
příděl příze, který mi matka přisoudila. To trvalo
ponejvíce do noci. Téměř všichni obyvatelé naší
obce byli ruční tkalci, avšak práce poskytovala
velmi malý výdělek, protože v tu dobu všude
rostly mechanické tkalcovny jako houby po deš-
ti a lidé museli napínat všechny síly, aby uhájili
holý život. Rodiče raději zapřáhli své děti do tvr-
dého jha práce, než aby je viděli hladovět.

O mé školní docházce lze říci jen málo; moji
učitelé se zprvu radovali z mých úspěchů, ale že
byli rodiče chudí, a tedy nemohli dávat učiteli
dary, jejich zájem o mne uhasl. K tomu se při-
dalo to, že jsem neměl čas dělat domácí úkoly
a často chyběly i krejcary na koupi papíru. Školu
jsem navíc kvůli práci často musel přerušovat
a v jedenácti letech jsem tam přestal chodit vů-
bec. Zapomněl jsem skoro všechno kromě čtení.
Později jsem se to v dospělém věku učil podle u-
čebnice znovu.

V devíti letech jsem byl ještě malý cvrček, ale
musel jsem stát celý den ve stodole a pomáhat
mlátit. V jedenácti, navzdory mé malé postavě,
mne postavili k rádlu a se dvěma kravkami, které
poháněl mladší bratr, jsem musel orat pole nebo
rozvážet hnůj. Byl jsem ale pyšný, že já, tak malý
mužský, umím dělat tu těžkou práci. Můj nej-
starší bratr se vyučil řemeslu a učit jsem se měl
i já, ale na to už rodičům chyběly peníze, a tak
jsem se místo toho musel posadit ke stavu a tkát.
V „hladovém“ roce 1866, bylo mi šestnáct, jsem
jezdíval s trakařem asi dvě hodiny cesty do pan-
ského lesa na dříví. Šplhal jsem na vysoké jedle
a buky a malou ruční palicí otloukal suché vět-
ve. Práce to byla sice nebezpečná a namáhavá,

ale těšila mne. Černý chléb, který jsem si nosil
k obědu a namáčel ho do studánky, mi chutnal
výborně. Za těžkou práci jsem každou neděli od
svých rodičů dostával krejcar kapesného.
Nastřádané krejcary jsem pak odnášel ke kniha-
ři a dával jsem mu je za půjčení knih. Koncem
toho roku, kdy skončila válka s Pruskem a zase
bylo trochu práce, nastoupil jsem v tkalcovně
u Franze Hanaie v Rokytnici. Pracovalo se v těž-
kých podmínkách a já dostal, jak bylo u nováč-
ků zvykem místo v temném koutě. Tak se stalo,
že jsem nezpozoroval chybu a dostal okamžitou
výpověď. Zase jsem měl být nezaměstnaný a ro-
dičům na přítěž. I poklekl jsem a prosil o práci.
Nic však nepomohlo. Stud a ponížení ovládly

mou mysl a já pomyslel na smrt. Vydal jsem se
proto zimní nocí přes rokytnické náměstí vzhů-
ru, daleko od domova, do hor, abych tam někde
v tichém koutku padl únavou a raději umrzl. 

(Pokračování najdete v příštím čísle). Redakčně
upraveno a kráceno. (sve)

Z Jizerských hor do Brazílie 
Vzpomínky emigranta Josefa Umanna (1850–1927) – dětství 

Chalupa emigrantů v Dětřichově u Frýdlantu

Náhrobek na jabloneckém hřbitově
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Harrachov (ČD) – státní hranice (0,5 km)
– Orle (6,5 km) – most přes Jizeru (8 km) –
Jizerka/Pyramida (10 km) – U Bunkru (11 km)
– soušská silnice (14,5 km) – Protržená pře-
hrada (16 km) – Mariánskohorské boudy
(18 km) – Josefův Důl (21,5 km).

Lednový výlet podnikneme na běžkách, po-
kusíme se však alespoň částečně uniknout nej-
většímu lyžařskému rojení. Z harrachovského
nádraží dojdeme na blízký hraniční přechod,
kde už většinou najdeme kvalitně upravené sto-
py. Vydáme-li se odtud doleva, objeví se před
námi po 6 km bývalá sklářská osada Orle. Větší
díl cesty je rovinatý a až ve druhé polovině při-
jdou kratší stoupání, ale i pěkné výhledy k Bu-
kovci. 

Orle dnes patří k nejnavštěvovanějším mís-
tům polských Jizerek. V blízkosti bývalé hájov-
ny, nyní přeměněné na pohostinství, se za pěk-
ných dnů soustřeďují turisté různých národnos-
tí. Obvyklá fronta na občerstvení ale vyžaduje
dost trpělivosti. Z Orle si to pak namíříme na
Jizerku. K hraničnímu mostu přes Jizeru, nově
postavenému v roce 2005, se dostaneme poho-
dlně kolem kopce Granicznik. Od mostu cesta
potom dále stoupá až na Jizerku a přivede nás
k chatě Pyramida.

Na Jizerce se můžeme samozřejmě rozhod-
nout pro řadu variant, jak pokračovat dále. Náš
tip ale směřuje do Josefova Dolu. Po jizerské
magistrále stoupáme na rozcestí U Bunkru, kde
překročíme známou Promenádní cestu. Naše
trasa teď bude delší dobu stoupat (pozor na
sjíždějící lyžaře!) až na Vlašský hřeben. Dříve
než začneme na druhé straně sjíždět, otevře se
nám krásný rozhled k Souši a Ještědu. 

Před námi je nejpříjemnější úsek našeho vý-
letu, neboť cesta dál převážně klesá až k souš-
ské silnici. Po dlouhém sjezdu nás nyní čeká
trochu náročnější stoupání na Desenský hře-
ben. Poté již brzy sjedeme k Protržené přehradě
na Bílé Desné. Letní varianta turistické cesty na
Mariánskohorské boudy není v zimě vhodná,
a proto zde pojedeme doprava po silničce, jež
tady tvoří velký oblouk.

Mariánskohorské boudy se nacházejí na kři-
žovatce dvou významných cest. Jedna spojuje
Josefův Důl s Jizerkou a druhá Mariánskou
Horu se Štolpišskou silnicí. Sjezd do Josefova
Dolu po neupravované silničce bývá někdy dost
krkolomný a vyžaduje opatrnost. Z lesa vyjede-
me v tzv. Hujerově Koutu, kde už možná bude
třeba odepnout lyže. Za pouhých 15 minut do-
jdeme na blízkou železniční stanici.

(os)

K soutoku Jizery s Jizerkou
■ Tip na výlet

Zimní Jizera
foto Otokar Simm

Prosincovým vyprávěním o zmizelém Jab-
lonci jsme ukončili seriál, který jsme pro čte-
náře Jabloneckého měsíčníku připravovali po
celý rok s Václavem Vostřákem. Hned jsme ale
začali spolupracovat na novém cyklu, tentokrát
o jabloneckých hostincích, restauracích, kavár-
nách a podobných zařízeních. Chceme tak navá-
zat na úspěšnou výstavu, která se koncem roku
konala v Městské galerii MY.

„Laudamus veteres, sed nostris utimur annis“
čili „Staré chválíme, a přec naším žijeme časem“,
praví jedno přísloví. 

Na dobových fotografiích a pohlednicích mů-
žeme obdivovat noblesní dámy a pány, jejich
apartní oblečení i hezké prostředí, ve kterém se
pohybují. Líbí se nám upravené parky i zahrad-
ní restaurace, z nichž vyzařuje klid a pohoda,
tak vzdálená dnešnímu uspěchanému světu.
Nemáme již čas na poklidné procházky, ani na

každodenní eleganci či pravidelné společenské
návštěvy. Divadlo a kino vytlačuje televize a my
se ženeme čím dál rychleji vstříc „lepším ča-
sům“. Ale je to náš svět a cítíme se v něm stej-
ně dobře, jako ryba v čisté vodě.

Postupný úpadek
Vzorně čisté a upravené hotely a restaurace

s dokonalou a profesionálně zdatnou obsluhou
začaly upadat po znárodnění. Z hostinců po-
stupně mizely kuželníky, kulečníky, šachové
stolky s figurkami a nakonec i ubrusy ze stolů.
Nebyl to jistě jev všeobecný, leč šířil se rychlo-
stí epidemie. 

Socialistické vlastnictví potlačovalo každou
individualitu a mělo neblahý vliv na mnohé, co
bylo označeno za přežitek minulosti. Obavy po-
litické moci z možné opozice vedly ke zrušení
spolků nezapojených do tzv. národní fronty.
Lidé se raději stáhli do soukromí a volný čas
trávili v zahrádkářských koloniích, na chatách
a v přírodě. Z restaurací se postupně stávaly
hospody a z nich putyky. Měnil se jejich vzhled
a návštěvník zde již nebyl váženým hostem,
nýbrž podezřelým individuem se špatným po-

měrem k „socialistické společnosti“. A tak se
s ním i zacházelo. 

Mimo hotely a restaurace nejvyšších ceno-
vých skupin byla profesionalita obsluhy, stolo-
vání a také čistota a stav sociálního zázemí ve-
lice špatná. Zákazníci se přizpůsobili a hosté
v montérkách či pracovním oblečení nebyli vý-
jimkou. Příliš toho nevyřešily ani kontroly, po-
kuty či knihy přání a stížností. 

Pátrání v naší minulosti není jen nostalgií.
Jedná se též o připomenutí toho hezkého, co
během let téměř zmizelo. A to právě bude cílem
našeho nového cyklu, který chceme v příštích
číslech připravovat opět s Václavem Vostřákem.
V únoru se dozvíme něco o nejstarších jablonec-
kých hospodách.

Václav Vostřák■ O starých jabloneckých hospodách

Elegance a šarm

Hotel Geling

Zimní zahrada hotelu Dobrá Voda
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
městské knihovně.

Oddělení pro dospělé čtenáře

Silveriová-Landrová Dagmar   
Co říkal můj manžel gynekolog 
Soubor humoristických povídek, je-
jichž hlavním námětem je svět žen.

Viewegh Michal    
Krátké pohádky pro unavené
rodiče 
Příběhy pro rodiče i děti jsou napsá-
ny autorem tak, abyste se nenudili. 

Beah Ishmael  
Došel jsem daleko...
Vzpomínky dětského vojáka. Bea-
hova neuvěřitelná sága nám uděluje
děsivou lekci o tom, že i citliví lidé
jsou schopni velkých krutostí, stejně
jako obrovského dobra a odvahy.  

McKinley Tamara    
Letní bouřka 
Příběh plný dobrodružství, lásky
a zrady.

Legátová Květa    
Mušle a jiné  odposlechy 
Sbírka příběhů, které spojuje pře-
svědčení, že věci bývají jiné, než se
zdálo na první pohled.

Oddělení pro děti a mládež

Black Jonah   
Černá kniha (deník puberťáka)
Dlouho očekávaný poslední díl dení-
ku Jonaha, studenta střední školy na
Floridě. Puberťák, který se sužuje
láskou, má neshody s výstřední mat-
kou a touží po úplné rodině.

Bartlett Sarah  
Tarot od A do Z
Obdivuhodný svět vykládacích karet
a jejich významů. Můžeme se po-
dívat do svého nitra, na své lásky
i kariéru.

Morgenstern Julie   
Jak si udělat pořádek pro
teenagery
Věnováno všem dospívajícím jako
hold tomu, jací jste, a vašim schop-
nostem uskutečňovat své sny. 

Fridrich Joachim  
Čtyři a půl kamaráda a mati-
kářovy plavky
Kalle tentokrát v roli zuřivého re-
portéra.

Sochorová Marie   
Český jazyk a literatura
Ucelená, přehledná příprava ke
zkouškám na střední a vysoké školy.

Z knižních novinek
informačního centra

Kniha o Jizerských horách,
cena 398 Kč.
Čtvrté vydání oblíbené knihy Mi-
loslava Nevrlého. Publikace má no-
vý formát a změněna byla kapitola
o starém jizerskohorském hornic-
tví. Podle mnoha hodnocení kniha
zůstává nepřekonaným vzorem
pro literární zpracování vlastivěd-
ných titulů a inspirací ve vztahu
člověka ke krajině a její historii.
Vydalo nakladatelství Vestri.

Tajemná místa severních Čech,
cena 199 Kč.
Název knihy Jana Kročy napovídá,
že nás publikace provede magic-

kými místy, která leží severně od
spojnice Řípu s Ještědem a vý-
chodně od údolí Labe. Na západě
oblast sousedí s Krušnými horami,
na východě pak s Jizerskými ho-
rami a Pojizeřím. Severní Čechy
se mohou pochlubit řadou mimo-
řádně zachovalých lokalit a míst
s „geniem loci“. Ke knize lze za 69
korun zakoupit i mapu tajemných
míst Severních Čech 1:75000.

Klenoty Jizerských hor
Nová Louka – Kristiánov
Historie a současnost
sklářských osad, cena 239 Kč.
Někdejší sklářské osady Nová Lou-
ka a Kristiánov patří již více než
sto padesát let k nejnavštěvovaněj-
ším místům Jizerských hor. Turisté

vystřídali zručné mistry skláře, kte-
ří zde provozovali své řemeslo od
druhé poloviny 18. století. Prostřed-
nictvím práce Petra Nového se pře-
nesete do dob největšího rozkvětu
těchto dvou osad. Kniha byla vydá-
na ve spolupráci s Muzeem skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Historie a současnost podnikání
na Jablonecku, Tanvaldsku
a Železnobrodsku, cena 285 Kč.
Publikace P. Nového, J. Lubase a Z.
Černého je již 54. knihou z edice
nakladatelství Městské knihy. Kni-
ha je průvodcem po historii jedno-
tlivých odvětvích průmyslu, které
měly v našem regionu dominantní
postavení a daly tak vzniknout tra-
dici další výroby. 

■ Informační centrum

Vychovávají elitu mladých lidí
Jestliže jen tvrdá dřina vede k úspěchu, pak u uměleckých činností to platí dvojnásob.
To jistě dobře vědí nejen žáci a studenti Základní umělecké školy v Jablonci nad Nisou,
ale i jejich učitelé a rodiče. Abychom činnost této zájmové školy čtenářům přiblížili,
položili jsme pár otázek jejímu řediteli Vítu Rakušanovi.

Od nového roku se Základní umělecká škola stane
organizací města. Co od tohoto kroku očekáváte?

Změna zřizovatele představuje završení snahy kraje
o sjednocení zřizovatelských funkcí pro daný typ
vzdělávání. Jde vlastně o logický návrat k původnímu
stavu – město už totiž v minulosti zřizovatelské zázemí
ZUŠce poskytovalo. Je to dobře, protože naše škola je
nedílnou součástí vnitřního života města, je spojena
s konáním celé řady kulturních akcí a má přímou
vazbu na tisíce jabloneckých obyvatel. Věříme tomu,
že město Jablonec bude spolehlivým partnerem a že
už tak dobré vztahy se ještě zlepší. 

Do konce roku jsme si mohli ve vestibulu radni-
ce prohlédnout výstavku výtvarných prací žáků
ZUŠ. Na vánočních trzích jsme slyšeli děti zpívat na
Mírovém náměstí, vystupovaly též v Eurocentru.
Považujete za důležité se takto prezentovat?

Snažíme se s dětmi pracovat tak, aby výsledky je-
jich práce přinášely radost nejen jim samotným, ale
i jejich okolí – rodičům, příbuzným i veřejnosti. Ex-
terní vystoupení, jak se o nich zmiňujete, představují
systematické uplatňování získaných dovedností v praxi.
Proto vystavujeme, koncertujeme a pořádáme různá

představení. Bez kontaktu s divákem by se výchovný
proces stal jenom tvrdou dřinou bez reálného motivu.
Dobrým příkladem je činnost hudebních souborů,
komorních orchestrů školy nebo dětského pěveckého
sboru. Kolektivní spolupráce totiž představuje vyvr-
cholení dlouhé a náročné individuální přípravy. 

Zúčastňujete se i republikových soutěží a vozíte
si domů dobrá umístění. V čem úspěšnost spočívá?

Každé umění, i to naše převážně malé a začátečnic-
ké, je vykoupeno poctivou a trpělivou prací. A to je zá-
klad naší školy. To, co ZUŠku odlišuje od jiných záj-
mových aktivit, je právě důraz na profesionální
a dlouhodobou péči. Výchovné činnosti se u nás vě-
nují kvalifikovaní učitelé. Jejich prvořadým zájmem
je motivovat, pěstovat v dětech vztah k umělecké dis-
ciplíně, kterou si vybraly a současně trpělivě pracovat
na utváření jejich hodnotového systému. Výsledky ne-
jsou rozhodně zadarmo a vždy jim předchází vynalo-
žení určitého úsilí. To si také plně uvědomují rodiče
našich žáků a studentů. Později, jak věku přibývá, to
pochopí i ti žáci a studenti. Náleží totiž, a dnes už se
to může říci bez obav, mezi elitu mladé generace.

(os)

foto archiv ZUŠ
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KOUPÍM
Sbûratel koupí staroÏitné poãítací, psací 

a ‰ifrovací stroje ãi podobné 
mechanismy a technické rarity.

Tel.: 602 359 377

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

Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 313 363

NABÍDKA PRONÁJMU 
BAK a. s., Na Hutích 44, Jablonec n. N. 

– v˘robní, kanceláfiské a skladové  
prostory na okraji Jbc 

– ceny dohodou 
Kontakt: Ing. T. Zeman 

mob. 603 567 115, tel. 483 368 309

HLEDÁME PRODAVAâKU/âE
pro ná‰ novû otevfien˘ obchod s dûtsk˘mi 

post˘lkami, lÛÏky, nábytkem z masivu,
loÏními a bytov˘mi doplÀky

Informace pfiímo v prodejnû na rohu ulic 
Ml˘nská a Podhorská

nebo na tel.: 777 570 427 p.Tomek

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

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

e-mail: first.r@centrum.cz

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

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

– vyhotovení obch. smluv, 
podnikatelského zámûru atd.

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

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

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. Staré odvezeme,
nové pfiivezeme. Dvefie: d˘ha, fólie,

protipoÏární, dfievûné, vnitfiní 
i venkovní: kazetové, masiv, palubkové,

zateplené + atypické. GaráÏová
vrata, okna. V‰e s montáÏí. Zamûfiení

zdarma. Prodej pouÏit˘ch dvefií.
Tel.: 604 404 861, Jbc. Sleva dohodou.

www.sweb.cz/dverehybner

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

Tel.: 721 320 875

VÁÎENÉ KLIENTKY KOSMETICKÉHO
SALONU IREN

Dovoluji si vyuÏít této pfiíleÏitosti
a srdeãnû Vám popfiát do nového

roku 2008 mnoho krásného, pevné
zdraví, buìte ‰Èastné a spokojené jak
v os. Ïivotû tak v zamûstnání, dûkuji

za pfiízeÀ a tû‰ím se na Va‰í náv‰tûvu.
Pincová Irena 723 086 220

poliklinika M‰eno (1. poschodí)

STUDIO BERU·KA
Zápis do krouÏkÛ na 2. pol. (dûti 2-6 let),

v˘tvarka rodiãe+dûti, v˘tvarka dûti, 
dramaÈáãek.

Saunování maminek s dûtmi nov˘ cyklus!
Hlídání dûtí, kojenecké cviãení a plavání,

gravidjoga. 11.-13.1. pobyt pro rodiny
s kojeneck˘m a dûtsk˘m

plaváním v hotelu se slan˘m bazénem.
Více info na www.studioberuska.cz

602 653 287, 602 143 585

KADE¤NICTVÍ ÎANETA
Palackého 7, Jablonec n. N.

Vás zve do moderního, stylovû zafiízeného
salonu v podkroví naproti Letnímu kinu.

Pfiíjemnou atmosféru
dokresluje hork˘ nápoj dle v˘bûru zdarma

Tel.: 483 318 443,
603 384 468 – Îaneta
739 648 666 – Marta

Do tohoto kadefinictví pfiijmeme
‰ikovnou kadefinici s praxí

STUDIO KRÁSY MARKÉTA
kadeřnictví, pedikúra, manikúra, 

modeláž nehtů, kosmetika, 
formování postavy

– vacupress a boditer (termostimulace)
Najdete nás: 

Podhorská ulice 34, 

Jablonec nad Nisou, 

tel.: 483 314 958

Inzerce a distribuce 
Jabloneckého měsíčníku 

Kontakt: 
Lenka Zachrová

Eurocentrum 
Jablonec nad Nisou, s. r. o. 

Jiráskova 7
466 01 Jablonec nad Nisou 

Tel.: + 420 483 711 334 
Mobil: + 420 777 747 183 

Fax: + 420 483 713 285 

e-mail: 
l.zachrova@eurocentrumjablonec.cz 

www.eurocentrumjablonec.cz

Firma CAMÉE JEWELLERY, s. r. o. 
pfiijme do HPP na profese: 

• samostatn˘ obchodní referent 
(angliãtina, druh˘ jazyk v˘hodou), poÏadujeme S·, V· 

• asistentka fieditele 
(anglick˘  jazyk slovem i písmem) 

• asistent/ka designéra 
(anglick˘ nebo francouzsk˘ jazyk), PC (Adobe Photoshop, Corel) 

v˘tvarné vzdûlání není podmínkou 

• samostatn˘ fiídící pracovník v˘roby
podmínka znalost problematiky biÏuterní v˘roby 

• montáÏ biÏuterie – poÏadujeme zruãnost a preciznost 

• zpracování skla na kahanu
(vinuté perle, figurky, maãkání kamenÛ) 

• brou‰ení kamenÛ – poÏadujeme peãlivost, rádi zauãíme 

• úãetní – (software Premiér) 

Kontaktní osoba: Petra Vondrová, tel. 724 318 213 (8–15 hod.) 
e-mail: info@camee.cz 

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

w w w . p r i t a z l i v o s t . c o m
pfiedná‰ky – v˘uka – kurzy – semináfie – solárium – infrasauna

pravidelná cviãení: relaxace – koncentrace – meditace – fyzioterapie – doktor ãínské-celostní medicíny – kondiãní a v˘Ïivové 
plány – tarot a osobní konzultace-harmonizace ãaker – intuitivní kreslení – mandaly – barevná numerologie – masáÏe – Shiatsu

AEROBIC – basic, step, slade, classic, mix a dance, dále bodybuilding, bodystyling, pilates, joga, joga pro tûhotné, 
orientální tance, joga s rehabilitaãními prvky

Dvû solária 4 Kã/min, infrasauna od kojencÛ po dospûlé – dûti 30 Kã/h dospûlí 60 Kã/h
Dûtsk˘ koutek – v‰ední den od 30 Kã/h – víkendové hlídání dûtí 50 Kã/h – cel˘ víkend s pfiespáním 800 Kã/h

Pronájem: cviãební a v˘ukov˘ sál, konzultaãní místnost. MoÏnost pronájmu centra necel˘ víkend – kurzy, semináfie...
Hledáme pfiedná‰ející a lektory rÛzn˘ch pohybov˘ch i jin˘ch aktivit

magnet@volny.cz
Info a rozvrh akcí na: www.pritazlivost.com, www.pochopeni.com – Objednávky na recepci: 773 66 66 06

Sídlíme na adrese: 28. fiíjna 2015/23, Jablonec nad Nisou
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PRONÁJEM KANCELÁ¤SK¯CH PROSTOR 
Podhorská 48, Jablonec nad Nisou (b˘val˘ celní úfiad) 

nedaleko centra mûsta 

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

ke kanceláfiím moÏnost skladu v suterénu 70 m2

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

KADE¤NICTVÍ NIKA 
dámské, pánské i dûtské kadefinictví

KOSMETIKA
MANIKÚRA

Po–Pá 8,00–18,00 hodin
U zastávky MHD „U Balvanu, Gymnázium“

pfiístup na internet, dûtsk˘ koutek
www.kadernictvinika.cz

Tel.: 603 444 977 nebo 488 488 477

KAREEMAH
Studio tance, pohybu, relaxace

otevírá od 4. února 2008
pro dívky a dámy v‰ech vûkov˘ch kategorií

nové kurzy pro zaãáteãníky
pfiihlá‰ky a info:

kareemah@centrum.cz, M: 776 653 153
platba za jednotlivou hodinu

speciální hodiny pro tûhululky otevfieny
(Horní nám.3, 1. patro)

JAPONSKÉ SUSHI
Komenského roh Anenská

Jablonec nad Nisou
MoÏno objednat na telefonu:

602 442 716

GEODETICKÁ KANCELÁ¤
– Geometrické plány 

(stavby, pozemky, bfiemena)
– Vyznaãení, vytyãení obvodu pozemkÛ

– Zamûfiení inÏen˘rsk˘ch sítí
– Úãelové mapování (podklady pro projekty)

– Ostatní geodetická práce
Ing. Miroslav Îídek

Tel.: 483 713 699,604 608 467
e-mail: zidek.geometr@atlas.cz

Podhorská 44, Jablonec nad Nisou

TANEâNÍ KURZY – JARO 2008
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

na internetov˘ stránkách
www.tanecnisvoboda.cz

Podrobné informace o kurzech 
vám poskytneme i na telefonu:

603 512 887

sf. KADE¤NICTVÍ
DAMSKÉ a PÁNSKÉ KADE¤NICTVÍ 

A VLASOVÉ PORADENSTVÍ
SE Tù·Í NA VA·I NÁV·TùVU

vÏdy po–pá 9:00–18:00
Tel.: 773 186 948, 

e-mail: kadernictvi@sfucto.com
www.sfcto.com/kadernictvi

NádraÏní 17a/1394,Jablonec n.N.
Od ledna spolupráce s pfiední praÏskou 
vû‰tkyní a kartáfikou Lindou Dragonari 

– dle objednávek více
na na‰ich www stránkách

V še nejlepší, 
hodně zdraví, 

mnoho osobních 
i pracovních úspěchů

v roce 2008 přeje všem
čtenářům i inzerentům

EUROCENTRUM 
Jablonec nad Nisou, s. r. o.

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
TRVALE NÍZKÉ CENY!

HOMATECHNIK, s. r. o.
tel.: 604 127 331

e-mail: jablonec@homatechnik.cz 

www.homatechnik.cz

✓ Okna Veka – značka 

nejvyšší kvality

✓ Značkové kování Roto

✓ Sklo U = 1/1 W/m2K

(jako standard)

✓ Možnost uskladnění 

✓ Kompletní servis od zaměření

po realizaci

VEKA

Prodejna – půjčovna 
svatebních a společenských šatů 

ul. Sadová 6 
Jablonec nad Nisou 

Otevírací doba: 
Po–St: 10–17 hod. 

Út, St, Čt: 13–18 hod. 
Tel.: 603 720 926 

www.svatebnisaty.in 
e-mail: pujcovna@svatebnisaty.in

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

➽ LEDNOVÉ AKâNÍ SLEVY 
A DOPRODEJE  

➽ KVALITNÍ ZNAâKY, NEJLEP·Í CENY 

➽ KVALIFIKOVANÁ OBSLUHA, ROZVOZ, 
INSTALACE, NASTAVENÍ 

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

Letáky a najdete ve Va‰ich schránkách

ãlen sítû 
Euronics

SPLÁTKY – nejlep‰í nabídka, 

do 12 mûsícÛ bez nav˘‰ení

EDUCA, Ml˘nská 46a, 466 02 Jablonec n. N., tel./fax: 483 318 621

Hledáme uãitele angliãtiny a pracovníka do administrativy. 

www.educa-jbc.cz ★ info @educa-jbc.cz

ZÁPIS DO KURZÒ ZÁPIS DO KURZÒ 
Ú N O R – â E R V E N

★ ãín‰tina i pro úplné zaãáteãníky
★ A, N, F, ·, I  
★ rodilí mluvãí A, N, ·
★ kombinované kurzy (ãesk˘ uãitel a rodil˘ mluvãí)
★ t˘denní intenzivní kurzy 
★ dopolední kurzy s hlídáním dûtí 
★ kurzy PC a úãetnictví
★ konverzaãní minikluby 

NOVINKA


