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Únorové radosti
Školáci, hurá, máte pokoj! Po lednovém kan-

torském běsnění se zkoušením, pololetními pí-
semkami, testy, diktáty a následným zvažová-
ním, jestli to bude „horší dvojka“ nebo „lepší
trojka“, jsou kostky vrženy. Něco se na to „vízo“
napsalo, doma se to přežilo a rodiče to už nějak
skousli. Ono jim vlastně ani nic jiného nezbývá,
pokud vás nechtějí vykázat z otcovského domu.
A teď je do června daleko, takže nazdar! Brzy tu
budou jarní prázdniny a hlavně – ve škole klid
„zbraní“! 

S odstupem let si už ani já nemyslím, že by si
kantoři leden a pololetí příliš užívali. Rozhodně
bych se někdy radši znova naučil, jak „aktivova-
ná kyselina octová reaguje s kyselinou oxalocto-
vou a vzniká kyselina citrónová, aby se pak
v průběhu cyklu dvěma dekarboxylacemi od-
stranily dva atomy uhlíku ve formě CO2“, než při
opravování diktátu dával devadesátkrát pozor,
zda „bílí mroži“ nejsou náhodou „bílý“ nebo do-
konce „mrožy“. A přitom je to vlastně prosté!
I tak složitá formule je něco úplně běžného, ne-
boť je to součást podstaty života – dýchání a trá-
vení. Umí to všichni živí tvorové. Jen těm kanto-
rům je to potřeba v pololetí převyprávět po jejich
a to jsou nervy. Ale i učitelé jsou lidé, dělají svoji
práci, která je často velmi úmorná. I oni si za-
slouží odpočinek. Třeba o jarních prázdninách,
které jsou kdoví proč vlastně v zimě. 

Ta zmíněná podstata mne přivádí na další úno-
rové téma: oslavu života! Únor býval, a snad i je,

měsícem masopustu. Je to taková tradice na půli
cesty. Vánoce již odezněly a do Velikonoc je dale-
ko. Před námi čtyřicet dní rostlinné stravy – maso
půstu – a těšit se není na co... Proto moudří lidé
vymysleli v dávných dobách masopustní zabí-
jačku. A jsme zase zpátky ve škole – matematika:
jídlo a pití dáme dohromady, uzavřeme závorku,
vynásobíme bodrými sousedy a vzniká maso-
pustní veselí. Jen ti chudáci vepři, husy a kachny
přicházejí o ten život v rámci naší oslavy ve zvý-
šené míře. Ale to jsou ty tradice, které se naštěstí
tu a tam do našeho života opět vracejí. 

Pro město jsou však typičtější plesy a je tomu
tak i letos. Nabídka je tak široká, že je obtížné si
vybrat kam a kdy vyrazit. Potřeboval bych se
přinejmenším roztrojit. Je to známka, že naše
město žije, a to je dobře! 

Zatímco v minulosti se život slavil hlavně „žra-
nicemi a pijatikami“, dnes jsou i zdravější mož-
nosti – zimní túra, výlet na lyžích, a zamrzne-li
přehrada, tak honem na ni. A pak navečer, když
se se soumrakem ochladí, je nejlépe ve vyhřáté
hospůdce. Kde jinde zakončit pěkný den, než
právě tam, třeba u grogu či horké čokolády. No
jo, a jsem zase tam, kde před chvílí. Jídlo, pití,
veselí... Tak si i vy, milí čtenáři, únor jaksepatří
a po svém užijte! ...a promiňte prosím, že úvod-
ník není tentokrát tak moc o věcech našeho
města.

Lukáš Pleticha
místostarosta
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■ Anketa
Zeptali jsme se několika občanů
na to, co si od „Schengenu“ sli-
bují nebo zda jim něco přinesl.
Odpovědi byly různorodé:

P. V.
Osobně to nijak nepociťuji, protože
od té doby jsem v zahraničí nebyl.
Je to ale určitě příjemný pocit,
když vím, že můžu cestovat bez
obav, že jsem zapomněl na něja-
kou formalitu.

N. V.
Jsem tak trochu pesimista, jako
žena se budu víc bát večer na uli-
ci. Budu o tom teď víc přemýšlet.
Myslím si, že Schengenu měla
předcházet větší kampaň. Dle
mého názoru nejsme na takovou
volnost připravení. Je možné, že
se můžeme spolehnout, ale nikdo
nám toho o tom moc neřekl.
Taky se obávám, aby se ještě ne-
zhoršila situace s nelegálním do-
vozem odpadů.

K. P.
Něco jsem o tom slyšel… Vidím
v tom všeobecně známé přínosy.
Potomka mám ale v Anglii a tam
to zrovna neplatí. Taky jsem za-
znamenal nevídanou věc: v Jab-
lonci jsem byl svědkem situace,
kdy finanční stráž zastavila auto
s německou „espézetkou“ a řidič
musel otevřít kufr. Chování stráže
bylo velice korektní.

O. M.
Mám ještě v dobré paměti dobu,
kdy cestování za hranice bylo
skoro nemožné. A teď najednou
úplná volnost! Z tohoto pohledu
je to pro mne nepředstavitelný
pokrok. Do Německa a do Polska
jezdím i chodím mnohokrát do
roka, takže to určitě využiji. Ale
vidím to i z druhé strany – nevím,
jestli to nepřinese zvýšené prob-
lémy s kriminalitou. Toho se tro-
chu obávám. 

P. S.
Tvrdilo se, že auta kradená
v tomto regionu mizela hlavně
u našich severních sousedů, a to
přesto, že hranice byly hlídané.
Zrušením všech kontrol zlodě-
jům jen nahrává. Jsem zvědavá
na příští statistiky.

Nedávná minulost
Je tomu teprve několik let. Se skupinou kamarádů

z Německa jsme byli na túře v Jizerských horách.
Vystoupili jsme též na nejvyšší horu Smrk a odtud
jsme chtěli navštívit nepříliš vzdálenou turistickou
chatu na polském Jizerském Stohu. V budce na zdej-
ším turistickém hraničním přechodu byli tehdy náho-
dou přítomni příslušníci polské pohraniční stráže. Při
kontrole našich dokladů zjistili, že většina mých ka-
marádů měla u sebe „jen“ občanské průkazy. Marné
bylo vysvětlování, že na stejné doklady projeli auty ze
Žitavy přes polské území do České republiky. Předpis
je předpis – tady je nezbytný pas – stáli nekompro-
misně na svém polští pohraničníci. V pravidlech pře-
chodu na Smrku to tak bylo opravdu psáno, a proto
nám nezbylo než se vrátit. 

O čem se nám dříve ani nezdálo
Skutečná příhoda je dnes již nepodstatnou epizo-

dou. O půlnoci z 20. na 21. prosince 2007 byly otevře-
ny státní hranice České republiky se všemi sousední-
mi zeměmi. Naše republika se spolu s dalšími osmi
státy EU stala součástí schengenského prostoru. Již
o tři roky dříve tomu předcházelo přistoupení České
republiky k tzv. Schengenské smlouvě. V té chvíli si
většina z nás možná ani neuvědomovala, co to za po-
měrně krátkou dobu přinese.

Dnes jsou tedy hranice volné a mezi čtyřiadvaceti
evropskými státy můžeme cestovat bez hraničních
kontrol. Z pobaltských zemí je možné projet Evropou
až do Portugalska. Kdo z nás se před deseti či více le-
ty odvážil na něco takového jen pomyslet?. 

Již po sametové revoluci přišlo uvolnění, které se
projevilo i tím, že začaly přibývat nové hraniční pře-
chody (zejména turistické). Poslední z nich byly otev-
řeny teprve před několika lety. Někdy jsme sice že-
hrali, že schvalovací procesy jdou příliš pomalu, přesto
se však mnohé měnilo k lepšímu. 

Vstup České republiky do Schengenu ovšem znamená
změnu zásadní, neboť dnes můžeme státní hranice
překračovat i mimo hraniční přechody. Přestala platit
i časová omezení, která jsme dobře znali například
z turistických přechodů. Hranice můžeme přejíždět
bez zastavení a na přechodech již nepůsobí policie.

Cestování bez kontrol platí pro všechny druhy vnitř-
ních hranic schengenského prostoru. Tak například
odpadnou nepříjemné noční kontroly při jízdě vla-
kem z jedné země do druhé atd.

Všechno má svá pravidla
To ale neznamená, že volnost přeshraničního i dal-

šího pohybu je uvnitř schengenského prostoru neome-
zená. Každý se samozřejmě musí podřídit předpisům
navštívené země. Jedná se třeba o pravidla silničního
provozu, ochranu přírody a soukromého majetku nebo
také o lhůty pro ohlášení pobytu.

Začlenění do schengenského prostoru také nezna-
mená, že můžeme cestovat bez platných cestovních
dokladů. Každý musí být v případě kontroly ze strany
odpovědných orgánů, tedy například policie nebo cel-
ní stráže, kdykoliv schopen prokázat svoji totožnost.
Musíme také dodržovat omezení, jež vyplývají z před-
pisů pro pohyb v národních parcích a národních přírod-
ních rezervacích. To se bezprostředně týká například
turistů a návštěvníků našeho regionu, tedy Jizerských
hor nebo Krkonoš. K povinnostem patří i dodržování
dopravních omezení.

Pokud budeme cestovat Evropou mimo území Schen-
genu, budeme i nadále potřebovat platný cestovní pas
a v některých případech i vízum. Občanský průkaz
občanů Evropské unie (Schengenu) uznávají pro
vstup na svá území i Andorra, Lichtenštejnsko, Mona-
ko, San Marino, Švýcarsko a Vatikán. Občanské prů-
kazy občanů ČR jednostranně uznává i Chorvatsko.
Bližší informace na www.mzv.cz. 

Zdravotní pojištění
Jestliže během pobytu v jiné zemi Schengenu one-

mocníme, máme nárok na související nezbytnou
zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny.
Zdravotní péči však musíme vyhledat ve zdravotnic-
kých zařízeních, která jsou financována z veřejných
zdrojů. K tomu je nutné prokázat se Evropským prů-
kazem zdravotního pojištění. Více informací nalezne-
te na www.cmu.cz. 

(os)
Zpracováno s využitím informačního letáku Minis-

terstva vnitra.

Jsme v Schengenu – a co dál?
Výrazem „Schengen“ je dnes nejčastěji zkráceně označován tzv. schengenský
prostor, v jehož vnitřním rámci nejsou na společných státních hranicích
vykonávány hraniční kontroly. Hranice lze překračovat kdykoli a na jakémkoli
místě. Co to všechno pro nás znamená? Zkusme hledat odpovědi.

Foto 
Otokar Simm

Hraniční most na Jizeře
Foto Otokar Simm
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Policie ČR k Schengenu
V pátek 21. prosince 2007 došlo ke zrušení

kontrol na společných hranicích mezi 24 státy
rozšířeného schengenského prostoru a na konci
března 2008 k němu dojde i na letech v rámci
jeho států. 

Odstranění kontrol na hranicích uvnitř Schen-
genu je kompenzováno vysokou úrovní meziná-
rodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a harmo-
nizovanými pravidly pro překračování vnějších
hranic.

Co to znamená pro české občany?
Hranice je možné překračovat i mimo sou-

časné hraniční přechody. Volnost pohybu osob
přes vnitřní hranice však není absolutní. I po
zrušení hraničních kontrol je třeba dbát na do-
držování pravidel vyplývajících z předpisů da-
ného státu. 

Schengen nijak nemění místní omezení vy-
plývající z pravidel silničního provozu, ochrany
přírody a krajiny či soukromého majetku.
Stejně tak se v jednotlivých zemích liší předpi-
sy stanovující např. nejvyšší povolenou rych-
lost, tolerovanou hladinu alkoholu v krvi při ří-
zení motorových vozidel atd.

Při projíždění hranic vozidly není nutné za-
stavovat a předkládat cestovní doklady. Cesto-
vání bez hraničních kontrol bude platit pro
všechny druhy vnitřních hranic schengenské-
ho prostoru, tj. hranice pozemní, říční, jezerní
a vzdušné, což platí pro lety do a ze zemí schen-
genského prostoru.

Kontroly však zůstávají při opuštění vnějších
hranic Schengenu, tedy třeba při jízdě na
Ukrajinu a do Švýcarska.

Rozšířením Schengenu o ČR přestává na po-
zemních hraničních přechodech působit poli-
cie. Její přítomnost v příhraničních regionech
ale zůstane zachována. Část těchto policistů bu-
de provádět hraniční kontroly jako posila jiné
složky policie.

Pravidla pro cestování v Schengenu
Nadále zůstává povinnost prokázat se v pří-

padě potřeby platným cestovním dokladem.
Jedná se o občanský průkaz či cestovní pas.
Zatímco všechny cestovní pasy jsou platné po
dobu v nich uvedenou, platnost občanských
průkazů bez strojově čitelné zóny končí nejpo-
zději 31. 12. 2008. Bližší informace najdete na
www.mvcr.cz. 

Cestování s dětmi
I děti mladší 15 let musí cestovat s platným

dokladem totožnosti. Tato podmínka nemusí
být splněna pouze v případě, že je dítě zapsáno
v cestovním dokladu rodiče, který ho na cestě
doprovází.

Řízení motorových vozidel
K řízení je třeba český, případně mezinárod-

ní, řidičský průkaz, osvědčení o technickém
průkazu vozidla, zelená karta a u zapůjčeného
vozidla notářsky ověřený dopis o zapůjčení vo-
zidla opatřený překladem. Doporučuje se rov-
něž sjednání havarijního pojištění vozidla. Více
na www.mdcr.cz. 

Převážení zbraní 
Chcete-li cestovat se zbraní a jste oprávně-

ným vlastníkem a držitelem zbraně, musíte si
před cestou přes hranice vyřídit evropský
zbrojní pas. Bližší informace na www.mvcr.cz.

Výjimky
V případě vážného ohrožení vnitřní bezpeč-

nosti nebo veřejného pořádku je možné dočas-
ně znovu obnovit hraniční kontroly a povinnost
předkládat cestovní doklad. Rozsah a trvání
těchto kontrol bude omezeno na nejmenší nut-
nou míru.

Z rozšíření Schengenu plynou i některé oba-
vy. Mohlo by například dojít ke zvyšování kri-
minality (především pašování drog, obchodu
s lidmi, krádežím aut). Z tohoto důvodu se v zá-
věru roku sešli v Jablonci n. N. zástupci PČR
OŘ Jablonec n. N. a polští policisté z Lubaně
a Jelení Hory. Cílem schůzky byla dohoda o vzá-
jemné pomoci a postupu při předcházení vzni-
ku trestné činnosti v příhraničních oblastech.

Policisté jsou totiž oprávněni při dodržení ur-
čených pravidel pronásledovat osoby i na úze-
mí druhého státu. Další formou spolupráce je

pak možnost tzv. společných hlídek k řešení
bezpečnostních problémů v příhraničí.

Ludmila Knopová
tisková mluvčí

Schengen z pohledu 
ochránců přírody

Otevření hranic je nejen pro turistickou veřej-
nost zásadní a vítanou změnou. Je však nutno
upozornit, že tato novinka má svoje pravidla
a na hranicích nenastává v konkrétních případech
zcela volný pohyb. Jedná se např. o území, kde
je pohyb osob regulován zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Severovýchodní hranice Chráněné krajinné
oblasti Jizerské hory je zároveň státní hranicí
s Polskou republikou. Měřeno vzdušnou čarou
je délka této linie více než 20 kilometrů, z toho
přibližně 60 % tvoří hranice národní přírodní
rezervace Rašeliniště Jizery. Předmětem nejvyš-
šího stupně ochrany zde jsou unikátní ekosys-
témy horských rašelinišť a rašelinných smrčin,
které patří k přírodně nejcennějším územím
Jizerských hor. Oblast má mimořádnou hodno-
tu a její mezinárodní význam je zdůrazněn za-
řazením mezi evropsky významné lokality
v rámci soustavy chráněných území Natura 2000. 

Změna dosavadního režimu na státní hranici
představuje mimořádné nebezpečí pro zacho-
vání biodiverzity v tomto fragmentu přirozených
horských ekosystémů. Nekontrolovaný pohyb
turistů, ale také třeba houbařů a zejména ko-
merčních sběračů borůvek (velký problém po-
sledních let, v přímé vazbě na Polsko), znamená
velké nebezpečí pro chráněnou přírodu a mož-
nost její degradace a nevratné poškození. 

Pro turisty, kteří mají úctu k nejzachovalej-
ším částem naší přírody, platí i nadále: kde jsou
červené pruhy s vyznačením hranic NPR, je
vstup z důvodu ochrany přírody nežádoucí
a zakázaný.

Jiří Hušek
vedoucí Správy CHKO JH

■ Komentáře a názory

Proč jen 
ve všední dny?

V měsíčníku jsem se dočetla, jak
se vydařily vánoční trhy, co vše bylo
k mání, jídlu, pití a zábavy. Nedá
mně to nereagovat. Hm – asi bylo,
ale bohužel ne pro všechny. Ač se
v jiných městech konají vánoční
trhy hlavně o víkendech, Jablonec
uspořádá trhy pouze ve všední dny.
Člověk dojíždějící za prací má prostě
smůlu. Protože se ve všední den
vracím do Jablonce okolo 17. ho-
diny, ověšená nákupy, unavená
a chvátající domů, moc jsem se tě-
šila na sobotu – vyrazíme, pojíme,
pokoukáme, nakoupíme. Ráno jsem
vytáhla rodinu z postele, s vidinou
pečeného selátka a teplé medoviny
jsme vynechali snídani – a dorazili
na prázdné náměstí. Pravda, moh-
la jsem si pročíst program, ale mě
vůbec nenapadlo, že by trhy byly
pouze do pátku. Tak se těším, že až
za třináct let půjdu do důchodu,
snad se i na vánoční trhy v Jab-
lonci podívám. Ve všední dny jsou
opravdu jen pro důchodce a matky
na mateřské dovolené.

Eva Šulcová

Co na to pořadatel?
Termín vánočních trhů se stano-

vuje podle data, na které vychází
Štědrý den. Přihlížíme též k trhům
konaným v okolních městech (např.
liberecké trhy se konají vždy před
jabloneckými). Jde nám o to, aby
na sebe navazovaly a uspokojily
nejen návštěvníky, ale i prodejce.
Termín konání je oznamován mě-

síc dopředu a letáčky jsou doručo-
vány do schránek. 

Vánoční trhy trvají 4 dny a v le-
tech 2004 a 2005 probíhaly i v so-
botu. V roce 2006 a 2007 se trhy
v sobotu nekonaly pro blízkost da-
ta 24. 12. Pořádat je o týden dřív
nebylo možné z důvodu krytí s li-
bereckými trhy. V dřívějším termínu
by se trhů zase nezúčastnili pro-
dejci kaprů a pečiva. V roce 2008

jsou trhy naplánovány opět od
středy do soboty. 

Během trhů byl střed města zce-
la zaplněn nejenom zmiňovanými
důchodci a maminkami, ale i širo-
kou veřejností všech věkových ka-
tegorií. Jsme moc rádi, že se s klad-
ným ohlasem všech zúčastněných
setkalo rozšíření trhů do areálu
Eurocentra. Myslím si, že všem,
kteří vánoční trhy připravovali
a v mrazivém počasí zajišťovali,
patří velký dík. 

Marta Procházková
jednatelka Eurocentra

Reakce na článek
Pan František Zdobinský z Jab-

lonce n. N. nám k článku o SPS Ja-
náček z lednového čísla JM upřes-
nil, že u zrodu mužského souboru
Elektro-Praga stál on společně
s Františkem Svobodou. Dirigen-
tem byl František Černík, nikoliv
Černý, jak bylo mylně uvedeno. Po
jeho odchodu tito pánové požádali
o spolupráci Františka Chlebečka
a tehdy vznikl na jeho přání sbor
smíšený. Deset let pak sbor působil
pod ZK ROH LIAZ. 

■ Nad dopisy čtenářů
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Kdy se z vás stal politik?
Ani nevím, kdy se stává z člověka politik.

Zkušenosti v politice jsem získával od zvolení
do městského zastupitelstva v roce 2002. Za-
býval jsem se zejména školstvím, kulturou
a sportem. Pracoval jsem ve školské a kontrolní
komisi a vykonával čestnou funkci obřadníka.

Kdo jste krom toho, že jste starostou města?
Já myslím, že jsem normální občan tohoto

města, kterého občas něco štve a taky někdy
potěší. Jsem ženatý, manželka je učitelkou.
Máme dvě dcery, starší již zakončila vysoko-
školské studium a začíná získávat praxi v oboru
marketing a management. Mladší bude letos
maturovat na gymnáziu. Volný čas jsem věno-
val práci s mládeží. Byl jsem více než patnáct
let dobrovolným trenérem volejbalu v TJ Bi-
žuterii a naučil jsem tři generace děvčat – star-
ších žákyň – pravidlům hry tohoto krásného spor-
tu. Zorganizoval jsem a podílel se na několika

vrcholných celostátních turnajích mládeže
i dospělých. 

Baví mě ale jakýkoliv sport, rád jezdím na
kole i na lyžích, občas si zahraji tenis. Rád si
pro vlastní potěšení zabrnkám na kytaru a po-
kud je čas, čtu detektivky a poslouchám folk
i rock. Jsem trochu moravský patriot, mluvím
podle vzniklé situace valašským dialektem, mi-
luji atmosféru vinných sklepů včetně ochutnáv-
ky i příležitostného zpěvu. S tím svým morav-
ským nadhledem to však nepřeháním, protože
Jablonecko mi přirostlo k srdci stejným způso-
bem jako rodné Valašsko.

Jste spokojen ve funkci starosty města?
Na to není jednoduchá odpověď. Je hezké vi-

dět, jak se dá ovlivňovat rozvoj města a tím
i spokojený život jeho obyvatel. Problémových
oblastí je však tolik, až se mi někdy zdá, že je-
jich počet převažuje nad optimismem dobrého
správce města.

Co například?
Čistota, bezpečnost a dopravní průjezdnost

města, sociální a zdravotní zabezpečení obyva-

tel, stav chodníků a vozovek, několik nevyjas-
něných problémů se starými stavbami, bytová
otázka, centrální zásobování teplem, využití
přehrady, volnočasové aktivity mládeže atd.,
atd. Podrobnější komentář a vysvětlování by
vydalo na mnoho stránek.

Co s tím chcete dělat?
Není jiné řešení než problémy odkrývat

a s využitím finanční podpory Evropské unie
i státu je postupně odstraňovat. Je to běh na
dlouhou trať a může se stát, že běžec buď do-
běhne do cíle, anebo se unaví a zchvátí!

Kdo to je vlastně politik? Je jeho úloha ve
společnosti nezbytná, anebo je to jen figurka
zmítaná dějinami?

Politik je člověk, který dostal prostřednictvím
voleb mandát spravovat věci veřejné. Myslím,
že jeho úloha je opodstatněná. Je to jakýsi ko-
ordinátor vývoje ve společnosti. Měl by spojo-
vat mnoho věcí najednou, zejména zájmy růz-
ných sociálních skupin tak, aby došlo k souladu
společenského vývoje. Vím, že je to idealismus,
ale čím lépe toto politik umí, tím je ten vývoj
pro lidi přijatelnější. A aby nebyl politik figur-
kou, měl by ctít určité morální zásady, což je
někdy složitá věc.

Jak to myslíte?
No, na jedné straně je tady dobrá víra něco

hezkého a velkého vykonat, na druhé straně
musíme mít na paměti, že to nejde vždy a za
každou cenu. Pošlapat zásady slušného chová-
ní, slíbit něco, co nelze splnit či požadovat ne-
požadovatelné. 

Co vás na práci politika překvapilo obecně?
Obrovský rozsah problémů, které musí řešit.

Od nepokosené louky přes havarijní stav objektů
až k dopravní průjezdnosti města včetně stra-
tegie jeho rozvoje.

Co bylo nemilého?
Vztahy mezi lidmi, a to nejen na politické scé-

ně, ale i mimo ni.

A nějaké příjemné překvapení?
Setkal jsem se s mnoha pracovitými a odpo-

vědnými lidmi, kteří jsou na vysoké odborné
i morální úrovni a přitom se o jejich práci příliš

neví. Jde především o pracovníky v neziskové
sféře, kteří pracují s různě postiženými občany.

Kdybyste se měl na závěr charakterizovat
– jste člověk s humorným nadhledem, filo-
zof, patetik, politik – nebo se na svět díváte
černými brýlemi?

Před třiceti lety bych se asi pokusil o humor-
nou tečku. V době přerodu našeho státu na de-
mokratický státní útvar by má slova byla pate-
tická. Na konci minulého století jsem všechno
viděl černě, během působení v zastupitelstvu
jsem na dění ve městě nahlížel politicky a nyní
bych ze sebe dostal něco filozofického. Co to
znamená? Že podle mého názoru není důležité
kdo, ale co je předmětem vývoje a rozvoje měs-
ta. Myslím, že cílem onoho rozvoje nemusí být
vždy nové a nové betonové stavby, ale často je
lepší dokončit a obnovit již postavené a čekají-
cí na laskavou i lidskou rekonstrukci. 

(fr)

Petr Tulpa
I po roční práci ve funkci starosty věřím v kladné vlastnosti člověka

■ Petr Tulpa
Pochází ze Vsetína, dětství prožil v Brumo-
vě-Bylnici, léta středoškolská na gymnáziu
ve Valašských Kloboukách a vysokoškolská
studia patřila Přírodovědecké fakultě Univer-
zity Palackého v Olomouci. Je středoškolským
učitelem se specializací matematika a zeměpis.
První pedagogické krůčky prožil v Jablonci
na Gymnáziu U Balvanu, kde byl později
i zástupcem ředitele. V devadesátých letech
zakládal střední soukromou školu obchodního
typu v Liberci a poté pracoval jako obchodní
zástupce nadnárodní společnosti. Do školství
se vrátil v roce 1996 a jako zástupce ředitele
školy a následně ředitel zakotvil na deset let
na Gymnáziu v ulici Dr. Randy. Z tohoto
postu odešel, aby se stal starostou města.
Asi je jasné, o kom mluvím, o Petru Tulpovi
(Domov nad Nisou).  Foto archiv

Foto Lenka Střihavková

Foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti

96 let
Blaschková Hildegard

95 let
Svobodová Anna

94 let
Bukovičová Blažena
a Horáková Anna 

93 let
Strnadová Marie

92 let
Michálková Anna

90 let
Krejčová Marie

85 let
Bursová M., Fischerová J.,
Hlůžová M., Jiroutová E.,
Košíček J., Mika J., Mynářová H.,
Šilhánová L., Šrejmová N.,
Treslová J., Třebeška J.
a Vlachová V. 

80 let
Brusáková J., Ertl J., Feix J.,
Golisová V., Holíková R.,
Hübner O., Juročková J.,
Kreml M., Kuhnová J.,
Marelová J., Motyčková R.,
Novotná M., Pavlásková J.,
Peroutková H., Sasínová V.,
Soustružníková J., Šitinová M.,
Tvrdá V., Ušáková L., Vrbová M.,
Wolf J., Zákostelecká V.
a Zuntová O.

75 let
Bednáriková J., Čejpa M.,
Davidová A., Havlová H., Hejl J.,
Janků J., Köhler A., Kovaříková V.,
Kracíková V., Mišurdová M.,
Pěnička J., Řehák J., Salabová I.,
Sasková M., Schlogerová A.,
Skokanová B., Sluková G.,
Šikola J., Šmídová I.,
Štěpánková J., Tuček J.,
Velechovská G., Vinčálková D.,
Vogt K., Vyšanský J.
a Zahradníková E.

70 let
Faltová I., Hádek M., Hujer L.,
Ježková V., Kadičová B.,
Kaisner J., Knížek J., Kuncová D.,
Lejsková V., Lubas J., Macková V.,
Machková E., Míčková H.,
Picková J., Prokop R., Ročková M.,
Rojek J., Scholze R., Solfronk K.,
Spívala J., Vašíčková E., Zajíc M.,
Zavadil J., Zeman V.
a Zvěřinová M.

Všem jubilantům přejeme
mnoho zdraví a pohody. 

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

Projekt proti 
kriminalitě
Sportovně-sociální projekt preven-
ce kriminality pod názvem Libe-
recko bez předsudků 2008 prezen-
tující ragby, atletiku, biketrial
a fotbal, oslovuje všechny jablone-
cké základní školy s nabídkou ú-
časti na tomto projektu. Tým SBP
se na vás těší na hřišti. 
www.sportbezpredsudku.cz

Konzultační 
odpoledne 
připravuje na středu 20. února od
15 do 17 hodin jablonecké Gym-
náziu U Balvanu pro uchazeče
o osmileté a čtyřleté studium. Žáci
současných 5. tříd si budou moci
vyzkoušet úlohy z předchozích
přijímacích zkoušek a uchazeči
z 9. ročníků ZŠ pak budou mít
možnost zeptat se ještě před podá-
ním přihlášky na cokoliv, co je
v souvislosti s přijímáním na gym-
názia zajímá.

Exkurze pro žáky 
9. tříd a rodiče
Střední průmyslová škola technic-
ká pořádá v sobotu 9. února od 9
hodin pro zájemce o studium ma-
turitních i učebních oborů exkurzi
do několika jabloneckých firem.
Informace a přihlášky pí Wolfová
(483 359 211) nebo Březinová (603
812 214).

I zima tančí
Od 8. do 9. března pořádá Euro-
centrum seminář swingu vedený

Milsonem Saidlem. Na sobotní ve-
čer je pak připravena swingová
tančírna – k tanci a poslechu za-
hraje R.A.Doby orchestr a Aurora
Jasband. Večer vystoupí M. Saidl
spolu se svými kolegy z taneční
skupiny Zig-Zag. Zúčastnit se mů-
žete též jen jedné části programu.
Akci finančně podporuje město
v rámci projektu „Jablonec 2008“.
Kapacita je omezená! 

Zdravotník 
zotavovacích akcí
je název čtyřdenního kurzu, který
pořádá 16.–17. 2. a 23.–24. 2. OS
ČČK Jablonec nad Nisou. V průbě-
hu 23 hodin teorie a 17 hodin pra-
xe se účastníci seznámí se základy
složení a funkce lidského těla, prv-
ní pomoci, péče o nemocné, s prá-
vy a povinnostmi pracovníků zota-
vovacích akcí, se základy záchrany
tonoucího atd. Norma slouží k pro-
vozování a vedení zotavovacích
akcí (dětských táborů, sportovních,
kulturních a zdravotních soustře-
dění). 
Více na www.cck-jablonec.cz, 
tel. 483 356 216, 
cck.jablonec.@seznam.cz. 

Zachraňme 
Kittelovsko 
Tak se jmenuje veřejná sbírka,
která podpoří rekonstrukci Kitte-
lova domu, fary, barokního souso-
ší, kostela sv. Josefa, sochy sv. Jo-
sefa a vybudování naučné stezky
Kittelovsko. Organizátorem akce,
jež potrvá 3 roky, je společnost Kitl
s.r.o. Sbírku povolil Krajský úřad
Libereckého kraje. Zapečetěnou
kasičku najdete v informačních
centrech v Jablonci a okolí.

Benefiční ples
Liga na ochranu zvířat Jablonec n. N.
a útulek pro přestárlé koně Kří-
žany pořádají benefiční ples, který
se koná v sobotu 16. února od 20 ho-
din v libereckém Babylonu. V prog-
ramu, jehož výtěžek bude věno-
ván na obnovu a provoz koňského
útulku, vystoupí H. Vondráčková,
V. Harapes, P. Novotný, DPS Vrab-
čáci, Šafrán, X-Dance a další. Vstu-
penky lze zakoupit v jabloneckém
informačním centru a v centru Ba-
bylon.

Countryon zve
Taneční skupina Countryon pořá-
dá v sobotu 23. února od 14 hodin
Den otevřených dveří pro veřej-
nost. Zájemci – páry i jednotlivci –
se mohou v kokonínském Kultur-
ním domě seznámit s několika ta-
nečními žánry (Square, Round
a Line Dance, americký step clog-
ging, kankán). V případě zájmu se
pak můžete danému žánru věno-
vat i dlouhodobě. 
Více na tel. 777 085 780 
(Zuzana Čiháková).

Webová kamera 
Občanů, kteří vyhledávají informace na internetu a prohlížejí si třeba
prezentaci jednotlivých měst, stále přibývá. Z tohoto hlediska je pro ně velmi
atraktivní webová kamera dokumentující aktuální situaci. Od letošního ledna
je taková kamera umístěna i na jablonecké radniční věži a nabízí tři různé
pohledy na město. Návštěvník našich internetových stránek tak má k dispozici
nový pohled na Jablonec. 

První miminko 

První novorozeně roku 2008 se
jmenuje Matěj Tomín. V jablone-
cké porodnici se narodil 1. ledna
v 17:22 hodin. Ke gratulantům se
přidal i starosta města Petr Tulpa,
který předal čerstvé mamince zla-
tý dukát, kytici a pro malého Ma-
těje hračku. Navíc dostala mamin-
ka poukázku na kurz kojeneckého
plavání od paní Martiny Kirschové.
Matěj vážil 3 950 g a měřil 52 cm.
Loni se v jablonecké porodnici na-
rodilo 1174 dětí, což je o 211 více
než v roce 2006.

Nemocnice má 
certifikát ISO
Jablonecká nemocnice obdržela
v prosinci certifikát za splnění po-
žadavků mezinárodní normy ISO
9001:2000. Jedná se o systém řízení
kvality a v první fázi byla certifiko-
vána technická část nemocnice,
dále operační sály, radiodiagnosti-
ka, centrální sterilizace a vedení
nemocnice. Na splnění požadavků
se zaměstnanci nemocnice in-
tenzivně připravovali přes jeden
rok. Další informace najdete na
www.nemjbc.cz.

Foto archiv Eurocentrum

Foto Petr Krajíček
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Úřad nabízí dobré 
veřejné služby 

Městský úřad Jablonec nad Nisou se dlouhodobě
věnuje problematice zvyšování kvality poskytova-
ných služeb. Využívá k tomu moderní metody, které
se stále častěji aplikují v oblasti veřejné správy, tj.
benchmarking a CAF. 

Tým zabývající se na úřadě zvyšováním kvality
provádí každoroční sebehodnocení, organizuje anke-
ty mezi zaměstnanci a klienty úřadu, vyhodnocuje
trendy vývoje a prostřednictvím akčního plánu zlep-
šování posuzuje výsledky předchozího roku.
Navrhuje pak podklady pro cílové úkoly úřadu pro
následující rok. 

Z úspěchů posledního roku uveďme alespoň někte-
ré. Jedná se např. o republikové vítězství v soutěži
o nejlepší internetové stránky měst, krajské vítězství
v soutěži o rozvoj elektronických služeb, vybudování
systému metodických materiálů k jednotlivým úřa-
dem zabezpečovaným agendám nebo změnu v obsa-
hu a formě Jabloneckého měsíčníku. Patří sem i do-
sažené výsledky v sociální oblasti, kde lze jmenovat
např. akce bezbariérovost, Mosty, Rovná šance. 

Některé kroky při zlepšování se postupně vyvíjejí
a dosažení optimálního stavu nemusí být věcí krátké-
ho času. Příkladem může být otevření diskusních o-
kruhů na webu města. Na tomto poli jsme v závěru
roku s odbornou firmou vyhodnotili dosavadní prů-
běh diskuze, pojmenovali pozitiva i negativa a při-
pravili pro letošní rok nezbytné změny k dalšímu
zlepšování na úseku komunikace s občany města. 

Městský úřad Jablonec nad Nisou získal v roce
2002 na republikové konferenci kvality v Plzni oce-
nění „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“.
Tento úspěch nás motivoval k dalšímu úsilí v této ob-
lasti. Výsledkem je, že odborná komise Ministerstva
vnitra ČR posoudila prostřednictvím svých členů naše
výsledky dosažené v roce 2007 a na republikové kon-
ferenci kvality v Karlových Varech převzal z rukou
ministra vnitra místostarosta města Lukáš Pleticha
ocenění „Organizace dobré veřejné služby“.

(jn)

Poplatky ze psů
Dle Obecně závazné vyhlášky města Jablonec nad

Nisou o místních poplatcích podléhají místnímu po-
platku psi starší tří měsíců. Poplatníkem je fyzická
nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která
má na území města trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatník
je povinen správci poplatku oznámit držení psa, a to
do 15 dnů od jeho nabytí. 

Roční poplatky za psa činí

a) za prvního psa 1 500 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa 2 200 Kč 

c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel inva-
lidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držite-
lem je osoba uvedená v písm. c) 300 Kč

e) za prvního psa, jehož držitel je přihlášen k trvalé-
mu pobytu v rodinném domě 300 Kč

f) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod
písm. e) 1 000 Kč

Platit lze složenkou, bezhotovostním převodem na
účet města Jablonec n. N., č. 19-121451/0100 vedené-
ho u Komerční banky, a.s., nebo v hotovosti na vnitř-
ním informačním středisku v přízemí radnice (pon-
dělí–pátek 8–17 hodin).

Žádáme tímto, aby byl při platbách vždycky uve-
den variabilní symbol, který je jednoznačnou identi-
fikací každého poplatníka. Všem byla začátkem roku
zaslána složenka. Místní poplatky ze psů na rok 2008
jsou splatné nejpozději do 31. 3. 2008. 

Upozorňujeme na to, že byla zrušena možnost pla-
cení ve čtvrtletních splátkách. Nezaplacení poplatku
včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku
podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů, a to až na trojná-
sobek. V případě neuhrazení poplatku vyměřeného
platebním výměrem je postupováno podle zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném

znění. Neuhrazený poplatek je pak vymáhán exekučně
navýšený o exekutorské náklady.

Dále poplatníky vyzýváme, aby každou skutečnost,
která má vliv na vznik či zánik poplatkové povinnos-
ti, výši poplatku nebo na osvobození od poplatku,
ohlásili do 15 dnů od jejího vzniku na oddělení roz-
počtu a poplatků (radnice, 3. patro, č. dveří 311). Týká
se to především těchto skutečností – úhyn psa, změna
adresy trvalého pobytu držitele psa, přenechání psa
jinému držiteli, změna sazby poplatku atp. 

Informace získáte na www.mestojablonec.cz
(životní situace – finance – poplatek ze psů) nebo na
tel. 483 357 367.

(lz)

Věc veřejná 
Na dosud konaných setkáních začínajícího komu-

nitního plánování rozvoje sociálních služeb, která
probíhala od dubna do listopadu minulého roku
v jabloneckém Spolkovém domě, se účastníci dohod-
li na vytvoření čtyř pracovních skupin. Tyto skupiny
budou řešit konkrétní témata a problémy v oblasti
sociálních služeb, a to dle jednotlivých typů uživate-
lů služeb.

Jedná se o následující skupiny: senioři; děti, mlá-
dež a rodina; osoby ohrožené sociálním vyloučením
(závislosti – bezdomovectví – drogové závislosti – ná-
rodnostní menšiny); osoby zdravotně znevýhodněné
(tělesně postižení, nevidomí a neslyšící, mentálně po-
stižení, duševně nemocní, s kombinovaným či s ji-
ným zdravotním postižením).

V nově rozšířené skupině komunitního plánování
sociálních služeb by měli být zástupci z odboru roz-
voje, sociálních služeb a zdravotnictví, lékaři a lékár-
níci, zástupci policie, úřadu práce, hasiči, zástupci
kultury, MHD, církev, zástupci komisí při městském
úřadu. Od nich se budou očekávat potřebné informa-
ce, nápady, pomoc. Všeobecná vzájemná spolupráce
členů skupiny komunitního plánování, veřejnosti
a tedy všech potenciálních uživatelů sociálních slu-
žeb je velice důležitá. Jitka Mi Hong

CEPROS, o.s.

Cesta k lepšímu životu ve městě
Když se v říjnu loňského roku diskutovalo o tom,

zda je Integrovaný plán rozvoje města (IPRM)
nutný nebo ne, říkali jsme, že je hlavně výhodný.
A že tento fakt zaregistrujeme všichni v okamžiku,
kdy se objeví výzvy jednotlivých operačních pro-
gramů a město bude v předstihu s připravenými
projekty. Toho si určitě byli vědomi i jablonečtí za-
stupitelé, a proto na říjnovém zasedání integrovaný
plán včetně aktualizovaného strategického a nové-
ho akčního jednohlasně schválili. 

Zmíněný dokument nevypracovalo pouze současné
vedení radnice, ale vznikal společně s občany, podni-
kateli, neziskovými organizacemi a významnými
partnery ve městě, vyslechnuty byly i názory okol-
ních obcí. Jednotlivé projekty shromažďovalo sedm
skupin zaštítěných garantem a tématicky zaměře-
ných na různé oblasti rozvoje Jablonce. 

„Ze strategického plánu z roku 2002 vyplynulo a by-
lo vyprojektováno mnoho dobrých a důležitých jedno-
tlivostí, ale ty nejsou vzájemně propojeny. Právě Integ-
rovaný plán rozvoje města by nám měl povědět, kde
jsou tyto slabiny,“ řekl v době tvorby IPRM místosta-
rosta Petr Vobořil, garant pracovní skupiny Kultura,
sport a cestovní ruch. 

Kromě této pracovní skupiny pracovalo ještě dal-
ších šest: Infrastruktura a životní prostředí (garant
Libor Jakoubek, ředitel Odboru rozvoje a výstavby);
Sociální věci, zdravotnictví a zaměstnanost (Jaroslava
Fojtíková, členka městského zastupitelstva); Školství
a vzdělávání (starosta Petr Tulpa); Doprava (místosta-
rosta Lukáš Pleticha); Podnikání a ekonomika (Ond-
řej Frič, ředitel Odboru financí a majetku) a pracovní
skupina Urbanizmus a bydlení (místostarosta Otakar
Kypta). Do práce skupin mohli zasahovat také obča-
né, neboť prostřednictvím formuláře uvedeného na
webových stránkách města mohli podávat své projek-
ty a náměty. 

Z práce skupin vzešlo několik prioritních projek-
tů, na nichž se v současné době pracuje. Prvním je
areál jablonecké přehrady, kde je předmětem zájmu
Tajvan, Sluneční lázně a prostor loděnice. Měla by zde
vzniknout lákavá rekreační oblast vybavená kvalit-
ním sociálním zázemím, restauracemi i rychlým ob-
čerstvením, dobrými plážemi s estetickým mobiliá-
řem, sportovišti. Chybět nemohou ani dostatečné par-
kovací plochy, které jsou důležité i v zimě, kdy se blíz-
ké Břízky stávají jakousi branou do Jizerských hor.
Turistickému ruchu prospěje dobré ubytování. K to-
mu by mohla být využita nástavba na střeše městské-
ho bazénu, který nabízí program za nepříznivého po-
časí. Vzdělaná mládež je prioritou každé společnosti,
a tak by stranou zájmu města neměla stát ani zařízení,
v nichž lze vzdělání dosáhnout. Jejich rekonstrukce je
také jednou z priorit integrovaného plánu. O nutnosti
přemístění sběrného dvora z lokality Proseče urče-
né pro bytovou zástavbu není ani třeba diskutovat.

V rámci obnovy památek je prioritou jablonecká
radnice jako jedinečná stavba čistě funkcionalistické-
ho stylu, jež nemá v republice obdobu. Proto je třeba
ji zachovat nejen jako stavební památku, ale znovu
oživit i její původní určení – být kulturně-společen-
ským centrem regionu a města. Také bývalá hasičská
zbrojnice s věží a parčíkem je ve velmi špatném sta-
vu. Po rekonstrukci by mohla být účelně využita jako
nové sídlo městské policie a oddělení krizového řízení.

Velké procento obyvatel České republiky bydlí na
panelových sídlištích a stejně je tomu i v Jablonci.
A většina panelových domů vznikala v 70. letech, což se
na jejich stavu značně podepisuje. Proto je regenerace
sídlišť včetně komunikací, parkovišť, chodníků a ze-
leně další logickou prioritou IPRM. V rámci volno-
časových aktivit je pozornost soustředěna na mšen-
ský park, areál Novoveského koupaliště a další zeleň.

Pro bezpečnost ve městě je třeba zmodernizovat
a rozšířit kamerový systém. A své řešení si naléhavě
žádá i terminál městské hromadné dopravy.

To jsou nejvýznamnější priority. Můžeme už ale
předložit i první výsledky. Těmi jsou již podané žá-
dosti o dotace na zateplení pláště škol. Prvními dvě-
ma, jejichž nový „kabát“ by měl stát 76 milionů ko-
run, jsou školy v Liberecké a Pasířské ulici. Díky in-
tegrovanému plánu a pečlivě připravenému projektu
má město možnost získat na tyto dvě školy dotaci
z EU ve výši až 54 milionů korun. Na dalších žádo-
stech se intenzivně pracuje a zpracovávají se nutné
podklady tak, aby město bylo připraveno podat své
žádosti již do prvních kol výzev, kde máme největší
šanci v konkurenci ostatních žadatelů uspět. Štěstí
přeje připraveným!

(fr)

Foto Otokar Simm Foto Otokar Simm
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Za řadou velkých stavebních akcí, které
město realizovalo v posledních letech, stojí
vysoce odborná práce různých útvarů měst-
ského úřadu. Patří k nim i oddělení investiční
výstavby, jehož vedoucímu, Davidu Pokor-
nému, jsme položili pár otázek.

Čím se oddělení investiční výstavby zabývá?
Zabýváme se realizací investičních zakázek,

jejichž objednatelem je město Jablonec nad Ni-
sou. Obvykle se jedná o stavební akce – výstavba
nových nebo rekonstrukce stávajících objektů
(budovy, komunikace, vodovodní a kanalizační
síť atp.). 

Mezi největší stavby, na jejichž realizaci se
naše oddělení v posledních pěti letech podílelo,
patří výstavba obytného souboru Proseč, Centra
obchodní spolupráce, regenerace středu města
(kostel sv. Anny, Dolní náměstí, ulice Soukenná,
Dvorská, U Muzea, Jiráskova), dále rekonstrukce
pavilonu A v areálu Eurocentra, fotbalové tri-
buny východ či lehkoatletické haly na Střelnici.

Co je nejobvyklejší prací oddělení?
Nejčastější činností oddělení investiční vý-

stavby je samozřejmě kontrola provádění prací.
Dohlížíme na dodržování kvality, termínů a fi-
nančních nákladů realizace zakázky. U staveb-
ních zakázek to znamená předat stavební firmě
staveniště, kontrolovat postup výstavby, řešit

případné problémy. Dokončenou stavbu musí-
me převzít, zajistit příslušné povolení pro její
řádné užívání a následně předat jejímu správci
nebo uživateli.

U staveb realizovaných za pomoci dotací, mu-
síme navíc ještě zajistit dodržení podmínek po-
skytnutí dotačních prostředků.

Co chystáte v současné době?
Naše oddělení se zabývá pouze realizací za-

kázek. Jejich příprava, výběr dodavatelů či za-
jišťování dotačních prostředků je náplní práce
jiných útvarů městského úřadu. My přebíráme
zakázku ve chvíli, kdy už je připravená k reali-
zaci po administrativní a finanční stránce. Na-
vazujeme tak na práci našich kolegů, kterým
bych chtěl touto cestou poděkovat za výbornou
spolupráci.

Dá se říci, že vaše oddělení má nějakou vy-
sněnou práci jako herec svou roli?

Každá zakázka je svým způsobem jedinečná.
Jsou stavby, které jsou více na očích – buď se
odehrávají v centru města, nebo je jejich reali-
zace více medializována. Nelze však říci, že ně-
které akce mají pro nás větší či menší význam.
Naším cílem je profesionální zvládnutí všech
zakázek bez ohledu na jejich význam či publi-
citu.

(fr)

Oddělení investiční výstavby 

Odpady nezdražily
Odpadové hospodářství bude městskou po-

kladnu stát v roce 2008 o 3.094 tisíc Kč víc než
v roce předchozím. Vedení města se však roz-
hodlo, že ceny za odvoz odpadků zatím zvyšo-
vat nebude. 

Za vývoz odpadových nádob budeme v prv-
ním pololetí letošního roku platit následovně:

60 l (plastová) 1 x týdně 884 Kč
1 x 14 dnů 624 Kč

80 l (plastová) 1 x týdně 985 Kč
1 x 14 dnů 671 Kč

110 l (kovová) 
nebo 120 l (plastová) 1 x týdně 1 136 Kč

1 x 14 dnů 777 Kč

240 l (plastová) 1 x týdně 2 210 Kč
1 x 14 dnů 1 520 Kč

340 l (plastová) 1 x týdně 3 110 Kč
1 x 14 dnů 2 154 Kč

660 l (plastová) 1 x týdně 6 082 Kč
1 x 14 dnů 4 232 Kč

770 l (plastová) 1 x týdně 6 953 Kč
1 x 14 dnů 5 654 Kč

1 100 l 
(plastová či kovová) 1 x týdně 9 345 Kč

2 x týdně 18 261 Kč
1 x 14 dnů 6 709 Kč

(rh)

Město půjčí peníze
Také v letošním roce budou mít vlastníci

domů a bytů možnost požádat o půjčku
z Fondu na zlepšení úrovně bydlení (FZÚB).

V roce 2007 poskytlo město 17 těchto půjček
s úrokovou sazbou 4 až 6% p.a. a se splatností
3 až 6 let. Celkový objem půjček představoval
v uplynulém roce 3 244 166,50 Kč, z toho bylo
5 půjček v celkové výši 1 187 534 Kč poskytnu-

to právnickým osobám a 12 půjček v objemu
2 056 632,50 Kč fyzickým osobám. Nejvíce půj-
ček (jedenáct) bylo čerpáno na opravy střech –
2 279 312,50 Kč, 3 půjčky na zateplení obvodo-
vého pláště – 565 000 Kč, dvě na zřízení malé
čistírny odpadních vod nebo kanalizační pří-
pojky – 299 854 Kč, jedna na výměnu výplní
otvorů fasády (okna, dveře) – 50 000 Kč a jedna
půjčka na rekonstrukci WC, koupelny – 50 000
Kč. Někteří žadatelé žádali o více titulů.

V roce 2008 budeme opět poskytovat půjčky
vlastníkům nemovitostí v katastrálních úze-
mích připadajících pro obec Jablonec nad
Nisou. Podrobné podmínky vyhlášení a schva-
lování půjček projedná zastupitelstvo města 31.
ledna, tedy po uzávěrce měsíčníku. Rozpočet
fondu počítá s půjčkami v celkovém objemu 16
milionů korun.

Žádosti přijímá Jitka Hujerová, kancelář č.
311, 3. poschodí budovy radnice, a to od 1. 2. do
31. 3. 2008 do 12 hodin. Po vyhodnocení žádostí
výborem FZÚB rozhodne o konkrétních půjč-
kách zastupitelstvo města v dubnu tohoto roku.

Sledujte úřední desku a internetové stránky
města (www.mestojablonec.cz), kde v modulu
Životní situace naleznete v části finance po-
drobnější informace o poskytování půjček z uve-
deného fondu. Ke stažení zde je i formulář žá-
dosti o poskytnutí půjčky. 

(jh)

CzechPOINT na radnici
Od 14. ledna 2008 mohou občané na vnitřním

informačním středisku v budově radnice
v rámci nové služby zvané CzechPOINT získat
výpisy z obchodního a živnostenského rejstří-
ku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.
Pro klienty je toto pracoviště otevřeno v pra-
covní dny od 8,00 do 17,00 hodin. Pouze u rej-
stříku trestů je třeba prokázat svoji totožnost
pomocí platného občanského průkazu nebo ce-
stovního dokladu. 

Pokud žadatel umí definovat, co konkrétně
potřebuje, tj. např. zná IČ hledané právnické oso-

by, číslo pozemkové parcely nebo číslo popisné
nemovitosti, je vydání ověřeného výstupu z ve-
řejných registrů otázkou několika málo minut. 

Za tuto službu úřad vybírá v jednotlivém pří-
padě správní poplatek ve výši 100 Kč, u výpisu
z rejstříku trestů dokonce jen 50 Kč. 

(jn)

Zápis do škol
Zápis dětí do l. tříd základních škol

v Jablonci nad Nisou na školní rok
2008–2009 proběhne:

Ve čtvrtek 7. února od 13 do 18 hodin 
na základních školách 
Liberecká 26 
Pasířská 72
Pivovarská 15 
Mšeno – Arbesova 30 
5. května 76 
Mšeno – Mozartova 24 
Kokonín – Rychnovská 215 a Janáčkova 42 
Rýnovice – Pod Vodárnou 10
Na Šumavě 43 

Ve středu 6. února od 8 do 16 hodin
na Základní katolické škole, 
U Háskových vil – Průběžná 12.

V úterý 5. února od 16 do 18 hodin 
na Svobodné obecné škole, 
Rybářská 35. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle
§ 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které
dovrší do 31. 8. 2008 šestý rok věku, k zápisu do
školy. Žáci, kterým byl povolen odklad školní
docházky, se rovněž dostaví k zápisu. Při zápi-
su zákonný zástupce předloží rodný list dítěte
a svůj občanský průkaz.

Konečné rozmístění žáků do l. tříd bude pro-
vedeno s přihlédnutím k Obecně závazné vy-
hlášce o školských obvodech ZŠ a k počtu míst
na příslušných školách.

(zk)

Město mění svoji tvář
Foto David Pokorný
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Jablonec nad Nisou byl povýšen na městys
před dvěma sty lety v roce 1808. Od té doby
se ryze vesnická zástavba začala rychleji
proměňovat a v obci bylo vytyčeno první ná-
městí zvané původně Alter Markt, česky
Starý trh. To se stalo základem budoucího
městského centra. Jednalo se o velkou vol-
nou plochu, v jejímž středu stála vodní pum-
pa a od roku 1870 kašna se sochou předsta-
vující alegorii průmyslu, dílo sochaře
Leopolda Zimmera.  

Městem se stal Jablonec teprve v roce 1866
a hned v následujícím roce se začala na
dnešním Dolním náměstí stavět první 
jablonecká radnice. Ve stylu jednoduché no-
vorenesance ji vyprojektoval liberecký 
stavitel Gustav Sachers. Stará radnice ale
přestala potřebám stále se rozrůstajícího
města brzy postačovat. Vedení města se sna-
žilo již od počátku dvacátého století najít
vhodné místo pro stavbu nové radnice, ale
všechny pokusy skončily bez úspěchu. Až 
v roce 1928 se zástupci města rozhodli vybu-
dovat nové sídlo obecní správy na ploše 
prvního, dnes Mírového náměstí. Radnice,
dílo moderní meziválečné architektury, se
stala jednou z nových dominant města a

symbolem jeho nastupující moderní proměny.
Dne 26. listopadu 1928 vyhlásila městská

rada veřejnou soutěž na projekt nové radni-
ce. Posuzováno bylo 177 návrhů z celé střed-
ní Evropy. Nakonec městské zastupitelstvo
odsouhlasilo realizaci projektu libereckého
architekta Karla Wintera. 

Stavba nové jablonecké radnice byla zahá-
jena počátkem roku 1931, v dubnu se objevi-
ly na staveništi stavební stroje a započaly vý-
kopové práce. V létě už probíhala betonáž a 
v září dosáhl železobetonový skelet úrovně
prvního patra. Tempo, s jakým dílo pokračo-
valo, bylo obdivuhodné. Hrubá stavba byla
dokončena a zastřešena v polovině listopa-
du. Zbývalo dostavět věž, jejíž budování ne-
bylo přerušeno ani v zimním období. V roce
1932 se stavební činnost přenesla převážně
do interiérů, kde vznikala schodiště, poklá-
daly se elektrické kabely, instalovalo se tope-
ní a další rozvody sítí. Do konce roku byla
nová radnice dokončena a v lednu roku 1933
v ní poprvé zasedla městská rada. 

Rozpočet stavby činil 22,5 milionů korun a
byl kryt půjčkami od městského penzijního
fondu a zemské banky i hypotékou jablone-
cké spořitelny. V době vážné hospodářské

jablonecký měsíčník / únor 2008 aktuální téma

Jablonecká radnice
V lednu letošního roku uplynulo 75 let od chvíle, kdy v budově 
právě dokončené nové jablonecké radnice proběhlo první zasedání
městské rady a objekt se otevřel veřejnosti. Byl navržen jako 
polyfunkční stavba, která nebyla pouze moderním sídlem městské
správy, ale stala se také společenským a kulturním centrem 
poskytujícím obyvatelům města další rozmanité služby. 
Své kanceláře zde měly jednotlivé městské podniky, v parteru 
se nacházely obchody, byla tu provozována rozsáhlá pohostinství 
a jeden z největších biografů v tehdejším Československu.
Moderně koncipovaná budova slouží občanům města více než 
sedm desetiletí. Na první pohled je patrné, že nastal čas vážně 
se zamýšlet nad tím, jak stavebně chátrající objekt obnovit tak, 
aby sloužil obyvatelům Jablonce v proměňujících se podmínkách 
jednadvacátého století stejně dobře jako ve století minulém. Při této
příležitosti si připomeňme několik základních bodů její historie.    

Stavba radnice – budování železobetonového skeletu

Stavba jablonecké radnice
práce na fasádě budovy.

krize poskytla stavba zdroj obživy mnoha 
obyvatelům města, ale také přivedla městské
finance do napjatého stavu. 

I po 75 letech se dochoval exteriér radnice
prakticky v původní podobě. Zásahům se ne-
vyhnuly interiéry, mezi nimiž byly architek-
tonicky nejhodnotnější vinárna, restaurace a
kavárna s terasou, všechny zařízené v duchu
tehdy módního stylu art decó. V poválečné
době byla tato pohostinství bohužel zrušena
a jejich vybavení zničeno.

V části budovy určené pro městský úřad se
částečně v původní podobě zachoval velký
zasedací sál, hlavní reprezentativní prostor
radnice. Na čelní stěně je vyzdoben původní
plastikou s motivy místního průmyslu, dílem
jabloneckého sochaře Franze Huba.
Reprezentativně pojaté byly i další prostory
– hlavní schodiště, které je obloženo různý-
mi druhy kamene a jehož okna jsou zdobe-
na barevnou vitráží, malé zasedací sály,
kancelář starosty města a kancelář ředitele
úřadu. Při různých úpravách byly tyto pro-
story přeměny a zmizel odtud veškerý pů-
vodní nábytek.

V současné době budova nové radnice plní
většinu původních funkcí, i když v jiném
rozsahu než v počátečním období. V prvním
poschodí byla zřízena obřadní síň. Kino, kte-
ré bylo nepříliš vhodným způsobem staveb-
ně upraveno, je stále v provozu, v parteru zů-
stávají umístěny obchody a byla zřízeno
menší pohostinské zařízení. Nově zde najde-
me výstavní galerii a dvě informační centra.

Budova radnice je mimořádně hodnotnou
památkou moderní architektury z období
mezi dvěma světovými válkami. V době, kdy
si připomínáme výročí jejího dokončení, je
vhodné se zamyslet nad dalším osudem stav-
by, která je dominantou a symbolem našeho
města.  

(Připraveno redakčně s použitím textů z pub-
likace Kapitoly ze stavebního vývoje města
Jablonce nad Nisou)

(8)
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� Budova radnice – centrum správní, informační a kulturní

Interiér kavárny, která byla propojena s terasou v hlavním průčelí radnice Původní podoba interiéru velkého zasedacího sálu

Interiér restaurace, která se nacházela v suterénu budovy Vestibul radnice po dokončení stavby

Jablonečtí zastupitelé na podzim minulého roku jednohlasně schválili strategické dokumenty, integrovaný plán 
a akční plán. V oblasti obnovy památek se na první místo dostala rekonstrukce budovy radnice. Abychom tento 
záměr čtenářům přiblížili, položili jsme několik otázek místostarostovi Petru Vobořilovi.

Jste garantem jednoho z hlavních projektů, 
které hodlá současné vedení města uskuteč-
nit. Neobáváte se, že záměr provést kom-
plexní obnovu jablonecké radnice vyvolá 
u občanů negativní reakce?
Rozhodnutí stanovit si obnovu budovy radnice
jako jednu z priorit, je rozhodnutím pustit se do
velmi obtížného úkolu, který se v minulosti stá-
le odkládal. Důsledky tohoto oddalování přitom
postihují především jablonecké občany. Každý,
kdo přichází na městský úřad pociťuje dopady
toho, že v objektu už není možné zajistit služby
na úrovni odpovídající současné době. Dnešní
stav občany zdržuje a zbytečně obtěžuje. 
Radnice také naše město reprezentuje a nedá
se říci, že by to dnes byla v mnoha směrech
právě ta nejdůstojnější reprezentace. Lidem va-
dí, že věž budovy je oprýskaná a vstupní scho-
diště se rozpadá.
Ne každý bude možná zpočátku obnovu radni-
ce vítat s nadšením, protože u mnoha lidí je za-
kořeněn celkem pochopitelně pocit, že je síd-
lem úřednického aparátu. To by se ale mělo
změnit. Jablonecká radnice musí být příjem-
ným místem, kde každý příchozí najde nejen
kvalitní a dobře dostupný úřední servis, ale ta-
ké zde pro něho budou nachystány další služby,
které učiní z objektu informační, společenské 
a kulturní centrum regionu. 

Jde o významnou památku. Nenaruší nové
záměry její vzhled?
Skutečnost, že jablonecká radnice je památkou

moderní architektury sehrává v projektu obno-
vy důležitou roli. Pokud se chceme ucházet 
o získání prostředků z evropských fondů, musí-
me zajistit zachování všech stavebně historic-
kých hodnot, respektive jejich obnovu, pokud 
byla v minulosti necitlivým způsobem narušena.
Budova radnice ale nemůže zůstat jen skanze-
nem architektury 20. století. Pro úspěch projek-
tu je důležité doplnit původní koncepci novými
funkcemi, které vycházejí z potřeb současného
života, a to způsobem, který bude rovnocenný
původnímu řešení a bude s ním v určitém 
souladu. Nové funkce budou soustředěny do
suterénního podlaží, kde se nic z původních in-
teriérů nedochovalo. Ostatní interiéry budou 
v maximální možné míře odpovídat stavu, jenž
byl v době otevření.  

Není už dnes koncepce provozování radnice, 
která vznikla před 75 lety, zastaralá?
V době svého vzniku byla jablonecká radnice
velmi moderně a progresivně navrženým zaří-
zením. Při jejím projektování se vedení města
snažilo vybudovat to, čemu dnes říkáme multi-
funkční objekt. Dá se tedy říci, že naši před-
chůdci předběhli svou koncepcí sídla městské-
ho úřadu dobu. Vedle úřadoven byly do budovy
umístěny obchody, několik pohostinských zaří-
zení i velké moderní kino. Poněkud strohý 
a věcný chod úřadu byl tak oživován a budova
byla živoucím objektem i v době, kdy ji po
skončení pracovní doby úřednický aparát 
opustil.  

Nepůjde tedy o zkrášlování kanceláří úřed-
níků a vedení města?
Na zkrášlování kanceláří by nám evropské pe-
níze nikdo nedal. V mnoha ohledech je dnes
budova v téměř havarijním stavu. To se týká
radniční věže, oken nebo vstupního schodiště 
a rampy. Tyto akutní problémy by se musely ře-
šit tak jako tak. 
Dále se potýkáme s tím, že nejsme schopni za-
jistit pohodlný bezbariérový přístup do budovy,
což je dnes velmi sledovaný požadavek.
Na posledním místě je třeba se zmínit o repre-
zentativní funkci budovy. Není to sice to nejdů-
ležitější, ale každý, komu je Jablonec blízký, se
rád pochlubí stavbou, která do značné míry
symbolizuje náš nynější domov. 

Věříte, že se vám podaří tak náročný projekt
prosadit a zrealizovat?
I když je to náročný a složitý úkol, doufám, že
se nám to podaří. Jinak bychom se vrátili k díl-
čím krokům a improvizacím, které jsou v ko-
nečném důsledku jen plýtváním veřejnými
prostředky.
Pokud by opoziční zastupitelé realizaci projek-
tu brzdili, jednalo by se o naprosto nevhodnou
obstrukci, protože šance zainvestovat projekt 
z evropských fondů se nemusí v budoucnu 
opakovat. Také minulá vedení města se pro-
blémem nevyhovujícího stavu radnice zabý-
vala, takže všichni zastupitelé dobře vědí, 
že obnova je mimořádně aktuální a v podstatě
neodkladná. 

(os)
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■ Kino Radnice
1.–5. 2. /pátek–úterý/ 17,30 a 20 hodin
a 6. 2. /středa/ v 17,30 hodin
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Komedie o chlapech s hlavou
v oblacích, hříšných touhách lásky
a jedné svatbě, která skončila málem
jako bitva u Waterloo. 
Premiéra nového českého filmu.

6. 2. /středa/ 20 hodin
Filmový večer spojený s projekcí filmu 
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Premiéra nového českého filmu.
Prezentace nové DVD technologie. 
Kulturní akce roku 2008 
Pořádá Eurocentrum 
a město Jablonec nad Nisou.

7.–13. 2. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin 
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Nový thriller Filipa Renče.
Premiéra nového českého filmu.

14.–20. 2. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
JÁ, LEGENDA
Americký akční thriller. České titulky.

21.–27. 2. /čtvrtek–středa/ 17,30 hodin
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Asterix a Obelix jsou zpět! Premiéra
španělsko-francouzsko-německé
komedie v českém znění.

21.–27. 2. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
O ŽIVOT
Komedie Milana Šteindlera s Vojtou
Kotkem v hlavní roli. 
Premiéra nového českého filmu.

28. 2.–5. 3. /čtvrtek–středa/ 17,30 hodin
ŘÍŠE HRAČEK
Vítejte v Říši hraček Pana Magoria.
Premiéra americké rodinné komedie
v českém znění.

28. 2.–5. 3. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
MONSTRUM 
Tahle noc změní život všem. A někte-
rým ho ukončí. Americký thriller. Čes-
ké titulky. 

■ Kino Junior
1.–6. 2. /pátek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
SEJMI JE VŠECHNY
Divoký thriller plný černého humoru.
České titulky. 

7.–10. 2. /čtvrtek–neděle/ 17,30 hodin
Hrajeme pro děti
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
To bude mazec. České znění. 

7.–8. 2. /čtvrtek–pátek/ 20 hodin
USA VERSUS JOHN LENNON
Britské a americké období 1966–1976.
České titulky. 

9.–10. 2. /sobota–neděle/ 20 hodin
HOLKA NA HLÍDÁNÍ
Americká romantická komedie. České
titulky. 

11.–12. 2. /pondělí–úterý/ 
17,30 a 20 hodin
13. 2. /středa/ 20 hodin
VÁCLAV
Nová tragikomedie Jiřího Vejdělka. 

14.–17. 2. /čtvrtek–neděle/ 17,30 hodin
MICHAEL CLAYTON
Pravda se dá přizpůsobit. České titulky. 

14.–17. 2. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
ACROSS THE UNIVERSE
Žili bez pravidel a milovali beze strachu.
České titulky. 

18.–20. 2. /pondělí–středa/ 17,30 hodin
ZLATÝ KOMPAS
Knižní bestseller Philipa Pullmana
vstupuje na filmové plátno. České znění. 

18.–20. 2. /pondělí–středa/ 20 hodin
BREAKOUT 
Pohnutý příběh z prostředí problémové
mládeže. České titulky. 

PROJEKT 100 2008
21. 2.–2. 3. 17,30 v 20 hodin
21. 2. /čtvrtek/ 
KABINET DOKTORA CALIGARIHO

22. 2. /pátek/ 
ŽELVY MOHOU LÉTAT

23. 2. /sobota/ 
TY, KTERÝ ŽIJEŠ

24. 2. /neděle/
NÁMĚSTÍ SPASITELE

25. 2. /pondělí/
SVATÁ HORA

26. 2. /úterý/
NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE 
+ předfilm ANDALUSKÝ PES 

27. 2. /středa/
ZABRISKIE POINT

28. 2. /čtvrtek/
OBRAZY STARÉHO SVĚTA

29. 2. /pátek/
AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ

1.–2. 3. /sobota–neděle/
NOVÝ SVĚT

Jednotné vstupné 60 Kč.

■ Městské divadlo
6. 2. /středa/ 19 hodin (H)
PAVEL HAAS QUARTET
V. Jarůšková – housle, M. Fuxová –
housle, P. Nikl – viola, P. Jarůšek –
violoncello a P. Prause – violoncello. 
Koncert vynikajícího kvarteta, které bylo
založeno v roce 2002 a již v roce 2005
zvítězilo v Mezinárodní hudební soutěži
Pražské jaro a sbírá jedno ocenění za
druhým. 

7. 2. /čtvrtek/ 19 hodin (DM)
CHYBA, AUDIENCE
Divadelní spolek Kašpar Praha
Hrají: J. Potměšil, T. Karger, P. Lagner,
P. Bsonek, J. Špalek.
Dvě jednoaktovky Václava Havla.

9. 2. /sobota/ 19 hodin
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA
Ars Iuvenum Liberec – Městské divadlo
Příběh Miguela de Cervantes a jeho
Dona Quijota ve světoznámém
muzikálu.

10. 2. /neděle/ 19 hodin
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA
Ars Iuvenum Liberec – Městské divadlo

12. 2. /úterý/ 19 hodin (DB)
JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Hrají: Z. Kalina, D. Gondík j. h., O.
Brousek j. h., J. Novák a další. 
Dramatizace stejnojmenného románu
z prostředí 2. světové války. 

13. 2. /středa/ 19 hodin (DS)
HRDÝ BUDŽES
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Hrají: B. Hrzánová, L. Jeník
a J. Vlčková.
Dramatizace úspěšné stejnojmenné
prózy české spisovatelky. 

15. 2. /pátek/ 20 hodin
III. REPREZENTAČNÍ PLES
V DIVADLE

17. 2. /neděle/ 15 hodin (RD)
VŠECHNO LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ
Divadlo Drak Hradec Králové
Představení spojuje prvky klauniád,
loutkového a výtvarného divadla. 

18. 2. /pondělí/ 19 hodin
ZÁHADNÁ IRMA
Divadlo Kalich Praha
Hrají: J. Paulová a P. Zedníček.
Vydařená parodie na hororové příběhy
se vším, co k tomu patří. 
Česká premiéra!

24. 2. /neděle/ 19 hodin (DA)
POD JIŽNÍM KŘÍŽEM
Divadlo Blaník Praha
Hrají: F. Blažek, V. Dlouhý,
Y. Blanarovičová a další. 
Humorný jímavý příběh zasazený

do Austrálie 18. století. Mladý důstojník
se rozhodne na objeveném kontinentu
režírovat první divadelní hru. 

25. 2. /pondělí/ 19 hodin (ND)
ANDĚLIKA A LASKAVEC
Divadlo Rokoko Praha
Hrají: K. Fialová, D. Batulková,
J. Drbohlavová, Č. Gebouský.
Půvabná komedie, které dominuje
teatrální a excentrická průvodkyně.
Nudí ji historická fakta, a tak začíná
své přednášky upravovat, aby byly
záživné a vzbuzovaly větší zájem
turistů. 

27. 2. /středa/ 19 hodin (S)
YELLOW SISTERS
A. Nyas, B. Vaculíková, L. a L. Hawa
Goldin. Ženská vokální a capella, která
svým zpěvem prochází napříč žánry
soulu, funky, jazzu, reggae. 

VÝSTAVY 

DIVADELNÍ SNY
Markéta Tallerová – fotografie
Dáša Nová – šperk

TRAGICOMEDIA PASTORALE
Marek Hofman – dřevořezy a dřevoryty

Výstavy ve foyeru divadla jsou přístupné
v době divadelních představení.

www.divadlojablonec.cz 

■ Kostel svaté Anny
Do 31. března 2008 bude kostel uzavřen.

■ Eurocentrum
7. 2. /čtvrtek/ 8,30 a 10 hodin 
Kino Junior
VODNICKÁ POHÁDKA
Veselá, výpravná pohádka plná kouzel
a čarování pro děti od 3 let.
Hraje Divadýlko Mrak.

14. 2. /čtvrtek/ 20 hodin
PAVEL BOBEK & MALINA BAND
Koncert k 70. narozeninám interpreta.
Host: Robert Křesťan.

17. 2. /neděle/ 14 hodin
MLADÁ DECHOVKA
Taneční odpoledne pro seniory.

22. 2. /pátek/ 20 hodin
UŽ JSME DOMA
Koncert jedné z nejoriginálnějších
českých kapel.

27. 2. /středa/ 9 hodin
ZMĚNY ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ 2008
V PŘÍKLADECH
Přednáší I. Pilařová, auditor a DP.
Pořádá Commerce Base s. r. o., 
tel. 484 846 220.

29. 2. /pátek/ 20 hodin
MATURITNÍ PLES 
4. A GYMNÁZIA DR. RANDY 
Moderuje Heidi Janků, půlnoční
překvapení, od 2 hodin disco v podání
Petra Baláže! 
Hraje Bohemia Universal Band.

Do 17. 2. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
VI FOTOGRAFŮ
Fotografická výstava.

20. 2.–30. 3. /pondělí–pátek/ 
8–18 hodin
INTIMNÍ KRAJINA
Vernisáž výstavy 20. 2. /středa/
v 17 hodin.

www.eurocentrumjablonec.cz

Tip na společenskou akci

15. 2. /pátek/ 20 hodin – Městské divadlo
III. REPREZENTAČNÍ PLES V DIVADLE
Big Band Relax Přemysla Vlasty, Davide Matiolli
Předtančení: Taneční škola Standard Klub Praha
Uvádí: Marcela Augustová
V ceně vstupenky je zahrnuto bohaté celovečerní občerstvení a sloso-
vání o hodnotné ceny.

Foto archiv
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 15. 2.
Václav Špillar
AFRICA / AMERICA / AUSTRALIA

22. 2.–21. 3.
Agnieszka Topolnicka-Mielęcka
SOCHY
Mariusz Mielęcki
OBRAZY
Výstava polských výtvarníků.
Vernisáž 21. února od 17 hodin.
Podrobnosti najdete na straně 17.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

31. 1.–29. 2.
IDENTIFIKACE / KOV A ŠPERK –
33 SEMESTRY
Vratislav K. Novák – společná výstava,
pedagogů, absolventů a studentů
ateliéru Kov a šperk na Katedře
užitého umění Vysoké školy 
umělecko-průmyslové v Praze.

■ 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.

Tematická výstava
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

Stálé expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ
SALONEK
SKLENĚNÝ KNOFLÍK 19. STOLETÍ 

Tematická výstava
Do 25. 4.
STAVEBNICE MERKUR
Nejznámější dětská hračka. Výstava
o historii stavebnic a vláčků. 

■ Městská 
knihovna
4. 2. /pondělí/ 10 hodin
BACH A HÄNDEL 
v podání Magdalény Kožené. 
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

12. 2. /úterý/ 14 hodin
JABLONECKÉ PASEKY
Beseda s Václavem Vostřákem.

12. 2. /úterý/ 17 hodin
HRANICE PŘIROZENÉHO 

a nadpřirozeného, posvátného
a hříšného, dobra a zla. 
Radomíra Mědílková (náhrada za leden).

19. 2. /úterý/ 17 hodin
JABLONECKÉ KOSTELY
A CÍRKEVNÍ STAVBY
Beseda s Václavem Vostřákem.

21. 2. /čtvrtek/ 17 hodin
PETR BORKOVEC
Beseda s básníkem a redaktorem
Literárních novin a revue Souvislosti.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2008“.

26. 2. /úterý/ 14 hodin
EGYPT
Pravidelné promítání.

26. 2. /úterý/ 18 hodin
PUTOVÁNÍ PÁKISTÁNEM
Beseda s cestovatelem Jaromírem
Kroschem.

ZLATÁ MAKOVICE
Pokračuje druhé kolo.

VÝSTAVA
KRAJINA
Fotografie Zdeňka Holubce, 
člena fotoklubu Nekras.

www.knihovna.mestojablonec.cz 

■ Klub Na Rampě
1. 2. /pátek/ 20 hodin
VIDEO ROCK SHOW 
Uvádí pan Kiss, připravuje pan WS.
Rocková klasika na plátně 4 x 3m.
Zahájí projekce Nightwish-End Of An
Era. 

2. 2. /sobota/ 20 hodin
KRAUSBERRY
Blues-rocková legenda z Hanspaulky,
fenomén pražské klubové scény po
roce opět na Rampě!

6. 2. /středa/ 20 hodin
ROCKY IX – BOXING – KISSING –
LOUTKING
Divadlo Buchty a loutky, Praha
Parodie filmu. Příběh o hrdinovi, který
se díky lásce vyhrabal z bahna
k výšinám a cestou ještě stihl poznat
sama sebe. Představení získalo prestižní

cenu ERIK za nejpozoruhodnější
loutkářskou inscenaci roku 2004.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2008“.

7. 2. /čtvrtek/ 20 hodin
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO 
Renomovaný publicista vás opět prove-
de hudebními novinkami.

8. 2. /pátek/ 20 hodin
STÁR PLEJ – SOUTĚŽ
REGIONÁLNÍCH KAPEL
Pro všechny amatérské kapely
z Libereckého kraje. Vyvrcholením
soutěže bude velké finále v červnu.
Více na www.klubnarampe.cz.

9. 2. /sobota/ 20 hodin
DIVOKÝ ASTMA
Další parádní ska-punk-rackenroulová
šau divokých chlapců a dívek
s nádechem chronické bronchitidy
a exsudativní pleuritidy. 
Support: The Vintage Band rock n’roll
revival (Liberec). 

12. 2. /úterý/ 20 hodin
PODIVNÍ TVOROVÉ JIZERSKÝCH
HOR
Jaroslav Procházka, autor stejnojmenné
knihy, promítne fotografie podivných
útvarů a tvorů, které v Jizerkách
objevil a povypráví historky o setkáních
s nimi. 

13. 2. /středa/ 20 hodin
FOTODÍLNA 
Téma: Ruce.

15. 2. /pátek/ 20 hodin
JAKUB NOHA BAND
Bluesrocková kapela vynikajícího
pražského písničkáře. 
DISNEYBAND
Jedna z nejzajímavějších českých
folkrockových dvojic, tentokrát
s kapelou.

16. 2. /sobota/ 20 hodin
HARDCORE FEST
Beautiful Cafillery – hardcore-metal
(Žatec), Oleško (Louny) 
Magma Hotel – crossover-heavy (Štětí)
Censorshit – hardcore (Ostrov
nad Ohří)
Who Killed Marilyn? – 
metalcore-rock’n’roll (Český Krumlov).

18. 2. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÝ SEMINÁŘ
Setkání nad novinkami z astronomie –
aktuální dění ve vesmíru, zajímavé
úkazy a pozorování noční oblohy.
Informace, rady, návody pro každého.

20. 2. /středa/ 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA
Africké bubny nejen pro začátečníky.
Bubnování, rytmická cvičení, hra na
další rytmické nástroje i nenástroje.
Buben vlastní, ale není podmínkou!

21. 2. /čtvrtek/ 20 hodin
DOKUMENTÁRNÍ VEČERY
A JINDŘICH ŠTREIT
Setkání s dílem jednoho z nejlepších
českých dokumentaristů Janem Špátou,
tentokrát nad jeho filmem Mezi světlem
a tmou, věnovaným tvorbě Jindřicha
Štreita, který bude hostem večera. 

22. 2. /pátek/ 20 hodin
BACK IN TIME VOL. V
Taneční večer s anglo-americkou hud-
bou 60.–80. let pouštěnou z černých
vynilů (Dawid Bowie, Status Quo, Suzi
Quatro, Nazareth, Led Zeppelin, ABBA. 

23. 2. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Petr Vobořil uvádí tradiční videopárty.

25. 2. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ 
Téma: Jablonecké tramvaje a vlak –
historie i budoucnost. 
Uvádí Václav Vostřák.

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

27. 2. /středa/ 20 hodin
POTÁPĚNÍ SE ŽRALOKY 
Nádherné karibské moře a 230 korá-
lových a mangrovových ostrovů
Jardines de la Riena přiblíží při
promítání Jarda Kočárek. 

29. 2. /pátek/ 20 hodin
T4 – ROCKOVÍ HARCOVNÍCI
Špičkoví muzikanti, legendy českého
rocku kytarista Stanislav „Klásek“
Kubeš (pův. ETC), klávesista a zpěvák
Roman Dragoun (Stromboli, Jesus
v Jesus Christ Superstar atd.), 
baskytarista Vladimír „Guma“
Kulhánek (Flamengo, Stromboli, ETC
atd.) a bubeník Martin Kopřiva
(Groove, Veteráni studené války
O. Petřiny).
Support: BAY BAY – jablonecká legenda.

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

www.klubnarampe.cz

Tip na zajímavou výstavu

Do 15. února – Městská galerie MY
Václav Špillar – AFRICA / AMERICA / AUSTRALIA
Výstava fotografií jabloneckého cestovatele a fotografa z putování
po třech kontinentech světa. 
Václav Špillar se poprvé představuje v Jablonci nad Nisou.

Foto Václav Špillar – Les za horizontem času
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Pokud ne ve světě, v našich kon-
činách se patrně jedná o největší
soubor svého druhu, který dobře
navazuje na bohaté hudební tradi-
ce našeho města. Jabloneckou píš-
ťalku tvoří v současné době na še-
desát členů, jejichž věk se pohybuje
od deseti do padesáti let. 

V roce 1988 ho založily Olga Fröh-
lichová, současná sbormistryně
SPS Janáček, a Veronika Pospíšilo-
vá. Impulzem bylo absolvování let-
ních kurzů hry na zobcovou flétnu
pro rodiče a děti profesora Václava
Žilky. „Pan Žilka poté přijel do Jab-
lonce, aby tady Jabloneckou píš-
ťalku pomohl založit,“ vzpomíná
Ctibor Letošník, který společně se
svou dcerou O. Fröhlichovou Jab-
loneckou píšťalku řídí.

Mnozí z těch, kteří v souboru teh-
dy začínali a dávno odrostli děts-
kým střevíčkům, hrají v souboru
dodnes. Během dvou desítek let
své existence se soubor rozrostl
a dnes tvoří dvougenerační těleso.
Pokračuje tak v tradicích rodinné-
ho muzicírování. „Ne všichni vy-
drželi, ale na druhou stranu byla
a je celá řada těch, kteří v souboru
začínali jako děti a nyní už sami

hrají společně se svými potomky,“
dokládá sbormistr Ctibor Letošník,
který také tvoří drobné skladby
a cykly a upravuje díla velkých
skladatelů. Pro tento typ ansámbl
neexistuje totiž mnoho původní
hudební literatury. „V souboru
hraje pět druhů fléten. Od soprani-
nové přes sopránovou, altovou, te-
norovou až po basovou. Jejich
zvuk doplňují zpěv, kytary, kon-
trabas, klavír a bicí,“ dokresluje
sbormistr specifikum souboru.

Píšťalka má v repertoáru nejen
zmíněné skladby, ale hudbu všech
uměleckých období i žánrů od go-
tiky po současnost, včetně popu-
lárních a lidových písní. Unikátní
soubor má za sebou úspěšný zá-
jezd do Velké Británie, Francie
a Německa. Velmi žádané jsou
rovněž společné vánoční koncerty
se SPS Janáček. Už teď se však
Jablonecká píšťalka těší na velkou
oslavu svého výročí. „Doufáme, že
nás na květnovém koncertu posílí
i všichni bývalí členové, abychom
na rekord dosáhli,“ zve pan Letoš-
ník všechny příznivce Jablonecké
píšťalky.

(sve)

Jablonecká píšťalka 
■ Představujeme vám

Jablonec se zanedlouho dočká dalšího unikátu
a možná i zápisu do české verze Guinessovy knihy
rekordů. Už v květnu se u příležitosti svého
dvacetiletého výročí setkají současní i bývalí členové
souboru zobcových fléten Jablonecká píšťalka. 

Foto archiv JP

■ DDM Vikýř
1.–12. 2. 
ZA STUDIEM DO ZAHRANIČÍ
Prezentační výstava a rady pro
zájemce o zahraniční studium.

2. 2. /sobota/ 15 hodin 
MEDVĚDÍ POHÁDKY 
Loutková scéna, hraje Rolnička
Liberec, od 3 let.

4. 2. /pondělí/ 19 hodin 
CVIČENÍ DLE MISTRA
TICHANOVSKÉHO
Procvičení páteře a kloubů. 

6. 2. /středa/ 17 hodin 
KULATÝ STŮL
Diskuze, názory, připomínky na téma
Music club WOKO. 

12. 2. /úterý/ 18 hodin 
PROMÍTÁNÍ Z LETNÍHO TÁBORA
Z činnosti letního tábora ve Slavkově. 

16. 2. /sobota/ 8,30 hodin 
SPORTOVNÍ DEN
Míčové a adrenalinové aktivity
v Železném Brodě. 
Přihlášky P. Dostál do 12. 2.

16. 2. /sobota/ 9 hodin 
ZPĚVÁČCI 2008
Oblastní přehlídka zpěváků lidových
písní (10–15let) s postupem
do regionálního kola.
Přihlášky J. Polanská do 8. 2.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2008“.

16.–17. 2. /sobota–neděle/
PYŽAMOVÝ VEČÍREK
Zábava pro dívky ve věku 7–14 let. 
Přihlášky A. Tauchmanová do 10. 2.

17. 2. /neděle/ 
KARNEVALOVÁ PARÁDA
14,30–16,30 hodin 
PRO RODIČE S DĚTMI

17,30–19,30 hodin 
PRO NÁCTILETÉ 
Na Střelnici. Soutěže, diskotéka, zábava.
Prodej vstupenek od 6. 2.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2008“.

20. 2. /středa/ 17 hodin 
PROGRAM MLÁDEŽE
Skupinové iniciativy mládeže.

23. 2. /sobota/ 9–15 hodin 
VITRÁŽE TECHNIKOU TIFFANY
Výtvarný ateliér pro náctileté a dospělé. 
Přihlášky M. Tauchmanová do 15. 2.

23. 2. /sobota/ 9,30–13,30 hodin 
PEXESO PÁRTY
Pexeso s tématikou živočichů.

28. 2. /čtvrtek/ 9 hodin 
KLIMATICKÉ ZMĚNY
Vzdělávací program pro žáky 2. stupně
ZŠ o globálním oteplování Země.
Přihlášky A. Tauchmanová do 21. 2.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY 
1. 2. /pátek/
MEDVĚD ZA DVEŘMI
Příprava divadelníků na oblastní
přehlídku.

1. 2. /pátek/ 9 hodin 
IQ PARK
Výlet do Liberce za poznáváním zá-
kladních fyzikálních zákonů a jevů. 

1.–2. 2. /pátek–sobota/ 8 hodin 
POLOLETNÍ HUDBA, POHYB
Den a noc plné zábavy strávené
ve Vikýři. 

■ WOKO 
music club
2. 2. /sobota/
INDY A WICH + LA4
Koncert české hip hopové špičky
s promítáním nového DVD.

9. 2. /sobota/
Bude doplněno na www.wokoklub.cz.

16. 2. /sobota/
TATABOJS
Koncert skvělé pražské alternativní
skupiny.

23. 2. /sobota/
ABRAXAS
Koncert kultovní kapely „nové vlny“
80. let. 

Každý pátek klubová muzika a vstup
zdarma.

www.wokoklub.cz

■ d EppL music
& board club
1. 2. /pátek/
SKAFF 
Skapunk Strašice na Rokycansku. 

2. 2. /sobota/
DOO WHEN BLADE
Ska Afterparty-Snowpark Nová Ves o-
pening.

8. 2. /pátek/ 
BREAKZ NIGHT
Djs ANS/Side.

15. 2. /pátek/
SUBMISSION SQUARE 
DJ’s Airbees, Matix, Phoskill, Roof.

22. 2. /pátek/ 
RAGGA MUFFIN
Dj Damalistik aka Roots Survival
sound (Fr).
Dj Dr.X.

29. 2. /pátek/
LAST SEXY FEBRUARY

Vernisáž výstavy Jan Harant a BPM.
Paulie Garand, Lipo.

www.deppl.com

■ Základní 
umělecká škola
7. 2. /čtvrtek/ 18 hodin
KONCERT KOMORNÍCH SOUBORŮ
Veřejné vystoupení žáků ZUŠ
v koncertním sálu školy.

21. 2. /čtvrtek/ 18 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER 
Veřejné vystoupení žáků ZUŠ
v koncertním sálu školy.

27. 2. /středa/ 17 hodin
GOTIKA
Vernisáž výtvarných prací, performance
a středověká poezie s doprovodem
dobové hudby.
Koncertní sál ZUŠ.

 LOM JBM 2008-02-osv  23.1.2008 11:20  Stránka 12



(13)

jablonecký měsíčník / únor 2008 kam za kulturou v Liberci

■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
Šaldovo divadlo
1. 2. /pátek/ do 21 hodin (K5/2)
SMRT OBCHODNÍHO
CESTUJÍCÍHO
Nejslavnější americká hra.

2. 2. /sobota/ do 21,10 hodin (K6/3)
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Poslední Molièrova komedie.

3. 2. /neděle/ od 16 hodin
SVĚTEM OPERETY
To nejlepší z operetního žánru. 
Účinkují sólisté a orchestr DFXŠ.

5. 2. /úterý/ do 22 hodin (K2/2)
FAUST A MARKÉTKA
Opera v originálu.

6. 2. /středa/ do 21,45 hodin (K3/2)
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

7. 2. /čtvrtek/ do 21,30 hodin (K4/2)
HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta.

9. 2. /sobota/ do 21,45 hodin
NABUCCO
Opera v originálu.

10. 2. /neděle/ od 15 hodin
ZÁZRAČNÝ PRAMÍNEK
Pohádka s písničkami. 
Host: Divadelní agentura Gordia Praha.

12. 2. /úterý/ do 21,30 hodin (K8/Č/2)
VĚJÍŘ
Komedie o třech dějstvích.

13. 2. /středa/ do 22 hodin (K9/O/1)
BLUDNÝ HOLANĎAN
Opera v originálu.

14. 2. /čtvrtek/ 
DESET LET RYTMU
Koncert souboru ARIES - ZŠ a ZUŠ
Jabloňová a orchestr EUROPERA
Jugendorchester - dirigent: Miloš Krejčí

15. 2. /pátek/ od 20 hodin
4. REPREZENTAČNÍ PLES DFXŠ
A LIDOVÝCH SADŮ
V Lidových sadech.

16. 2. /sobota/ do 20,35 hodin (K6/4)
GALAKONCERT BALETNÍCH
HVĚZD
Sólisté ND Praha a DFXŠ Liberec.

17. 2. /neděle/ do 22,15 hodin
DONAHA!
Slavný muzikál.

19. 2. /úterý/ do 21,30 hodin (K2/3)
POSTELOVÁ FRAŠKA
Jeden večer ve třech ložnicích.

20. 2. /středa/ do 21,30 hodin (K3/3)
HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta.

22. 2. /pátek/ do 21 hodin (K11/Č/2)
SMRT OBCHODNÍHO
CESTUJÍCÍHO
Nejslavnější americká hra.

24. 2. /neděle/ od 17 hodin
CYRANO Z BERGERACU
Komedie o pěti jednáních.

26. 2. /úterý/
STARÁ BÁBA TANČÍ
Luba Skořepová v roli dámy, která
nesmí zestárnout.

27. 2. /středa/ 
LOUSKÁČEK
Balet, host: SDOB Ústí nad Labem.

28. 2. /čtvrtek/ do 21,30 hodin (SPP)
SIMON BOCCANEGRA
Slavnostní předpremiéra opery
v originálu.

29. 2. /pátek/ do 21,30 hodin (PŠ)
SIMON BOCCANEGRA
Premiéra opery v originálu.

Malé divadlo
2. 2. /sobota/ do 21,15 hodin
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
Komedie o dvou dílech.

4. 2. /pondělí/ 
BESEDA K INSCENACI ZDRAVÝ
NEMOCNÝ
Pořádá Klub přátel činohry i pro veřejnost.

8. 2. /pátek/ (PM) do 20,30 hodin
PUSH UP 1–3
Tři sny o cestě vzhůru, premiéra.

10. 2. /neděle/ od 17 hodin
Vzpomínkový večer na Vojtěcha Rona.

11. 2. /pondělí/ do 21,20 hodin
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

12. 2. /úterý/ od 17 hodin
KPLO – beseda s mexickým tenoristou
Rafaelem Alvarezem.

13. 2. /středa/ do 20,30 hodin
PUSH UP 1–3
Tři sny o cestě vzhůru.

14. 2. /čtvrtek/ do 21,20 hodin
(K10/Č/1)
SLAMĚNÁ ŽIDLE
Slavná skotská balada o lásce.

16. 2. /sobota/ do 21,15 hodin
NÁVŠTĚVNÍK
(Freude, Freude, Freude, i na tebe dojde)

17. 2. /neděle/ od 15 hodin (RD/2)
MALOVANÉ PÍSNIČKY
Veršovaný muzikál plný písniček,
básniček a pidipohádek pro děti od 3 let. 
Host: Agentura „BUM“ Praha.

18. 2. /pondělí/ do 21 hodin
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Nejtajemnější komedie W. Allena.

19. 2. /úterý/ do 20,10 hodin
JAŠEK
Monodrama – životní puzzle mladé
herečky, pro velký úspěch derniéry
ještě jednou naposled!

21. 2. /čtvrtek/ do 20,45 hodin (K4/3)
MÉDEIA 
Stále živý obraz.

22. 2. /pátek/ do 21,30 hodin (K5/3)
PUSH UP 1–3

23. 2. /sobota/ do 21,15 hodin
HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
Život, smrt a láska.

27. 2. /středa/ do 21,15 hodin (Č/1)
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
Komedie o dvou dílech.

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

29. 2. /pátek/ do 21,15 hodin
UBOHÝ VRAH
Vražda v divadle nebo v blázinci? 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 
6. 2. /středa/ 20 hodin
HORKÝŽE SLÍŽE
Koncert k poslednímu albu Ukáž tú
tvoju ZOO. 
Support: Prohrála v kartách.

7. 2. /čtvrtek/ 19 hodin
6. abonentní koncert 49. koncertní
sezony komorní hudby
THURI ENSEMBLE
Jan Thuri – hoboj, Jaroslav Bohdal –
housle, Petra Feistauerová – viola, 
Kentaroh Watanabe – violoncello.

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

11. 2. /pondělí/ 19,30 hodin
JazzNight a Kalendář Liberecka
BOOGER BLUESBAND
Dan Suchý – zpěv, foukací harmoni-
ka, sax, flétna, Dáša Jelínková – zpěv,
Jan Smolík – kytara, zpěv, Frank
Nedwied – piano, Sergej Kolesnik –
kontrabas, Roman Nováček – bicí.
Akce je podpořena z Kulturního fondu
Statutárního města Liberec.

15. 2. /pátek/ 20 hodin
4. Reprezentační ples Lidových sadů
a DFXŠ
ROZTANČETE MÚZY!
Orchestr, činohra a balet Divadla F. X.
Šaldy a Orchestr Vladimíra Janského.

23. 2. /sobota/ 20 hodin
PLES V PYŽAMU
Tradičně netradiční ples s přehlídkou
spodního prádla značky Casper. 

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

28. 2. /čtvrtek/ 19,30 hodin
Divadlo bez opony – Agentura
Harlekýn s. r. o.
ZLATÉ JEZERO
Hrají: Radoslav Brzobohatý, 
Květa Fialová, Dana Batulková/
Marcela Peňázová, Jan Novotný/
David Vejražka, Ota Sládek 
a Marian Loubal.

29. 2. /pátek/ 20 hodin
IRSKÝ BÁL 
Okouzlující taneční „show“ v irském stylu. 

1. 3. /sobota / 15–17 hodin
Lidové sady a DDM Větrník pořádají
DĚTSKÝ KARNEVAL
Hravé odpoledne pro malé i velké s tan-
cem, soutěžemi a hodnocením masek. 

VÝSTAVA VE VĚŽI 
JAN PIKOUS – DESET
10 velkoformátových černobílých foto-
grafií.

■ Experimentální 
studio 
3. 2. /neděle/ 15 hodin
Pohádkové odpoledne
KAŠPÁREK A HONZA V PEKLE
Hraje Sváťovo Dividlo.

4. 2. /pondělí/ 19,30 hodin
MADAGASKAR – SEDMÝ
KONTINENT II.
Další návštěva perly indického oceánu
ve vyprávění Jaroslava Šťastného.

5. 2. /úterý/ 18,30 hodin
Klub přátel výtvarného umění
ČESKÁ GRAFIKA ŠEDESÁTÝCH LET
Přednáší Markéta Kroupová.

6. 2. /středa/ 19,30 hodin
Hudební sklepy
OSKAR PETR
Folkrockový kytarista, jazzový zpěvák
a mainstreamový hitmaker v jediné
osobě v rámci putovního festivalu
Vaška Koubka.

11. 2. /pondělí/ 19,30 hodin
PETROHRAD
„Benátky severu“ – skvost na řece
Něvě v diashow Martina Loewa.

13. 2. /středa/ 19,30 hodin
TY SYČÁCI
Komorní bigbeat Petrů Váši a Zavadila.

17. 2. /neděle/ 15 hodin
Pohádkové odpoledne
STRAŠIDLO VE MLÝNĚ
Hraje Divadlo z Půdy.

18. 2. /pondělí/ 19,30 hodin
PAKISTÁN – NANGA PARBAT
Vyprávění Zdeňka Skořepy.

19. 2. /úterý/ 19,30 hodin
Posezení s libereckou country hudbou
NAMODRO & CUPRUM

21. 2. /čtvrtek/ 19,30 hodin
KATKA SVOBODOVÁ A LUKÁŠ ZÍTA
Netradiční blues and soul.
Support: DISNEYBAND

25. 2. /pondělí/ 19,30 hodin
c.k. Adventura
RUMUNSKO
Banát a Transylvánské Alpy, přednáší
Jiří Hruboň.

26. 2. /úterý/ 18 hodin
S – HLEDÁNÍ 
aneb Poezie a próza v podání dětských
recitátorů. 

27. 2. /středa/ 19,30 hodin 
Čtvrtletník Véčko přináší pořad 
CESTA DO ZEMĚ DRAKA 
O nejlidnatější zemi světa vypráví Jana
Patková, šéfredaktorka časopisu Cesto-
pisy a autorka několika Cestománií.
Projekce fotografií Jana Škváry.

28. 2. /čtvrtek/ 19,30 hodin
Agentura ŠtěK uvádí WorldExperiment
MARTIN E. KYŠPERSKÝ (Květy)
RIDINA AHMEDOVÁ a manželé
HAVLOVI
Hudbobásník, hlasová kouzelnice
a smyčcoví snílci.

VÝSTAVA 
TOMÁŠ ZÁBOREC
Dřevomalby

Tip na zajímavé představení

16. 2. /sobota/ 19 hodin – Malé divadlo
Eric Emmanuel Schmitt – NÁVŠTĚVNÍK 
Hra dvou protagonistů. Prvním je Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy,
druhým jeho noční návštěvník. Blázen? Zločinec? Výstřední pacient?
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Máte dobré podmínky k tré-
ninkům a pořádání závodů?

Všechna tři naše střediska dispo-
nují moderními zasněžovacími sys-
témy a díky tomu má náš oddíl vel-
mi dobré podmínky k tréninkům
i pořádání závodů. Nejmenší závod-
níci trénují na Severáku a v Bed-
řichové, žáci a junioři na Špičáku
a v Bedřichově. Závody pořádáme
na Špičáku, kde jsou sjezdovky ho-
mologované pro žákovské závody
i pro mezinárodní závody FIS. Náš
oddíl je každoročním pořadatelem
republikových žákovských soutěží
a závodů FIS juniorů a dospělých.

Co patří k prioritám oddílu a jak
se vaši závodníci připravují?

Náš oddíl se zaměřuje na tréno-
vání mládežnických kategorií. Naší
prioritou není příprava závodníků
absolutní špičky mužů a žen. V od-
díle máme družstvo předžáků
a přípravky, kde malé děti trénují
hlavně techniku jízdy. Lyžování již
ale dávno není pouze zimním
sportem. V přípravném období se

zaměřujeme na zvýšení fyzické
kondice při atletice, cyklistice, pla-
vání atd. a na podzim se již začíná
trénovat na ledovcích.

Jsou závodníci TJ Bižuterie
úspěšní?

Závodníci TJ Bižuterie dnes patří
k absolutní špičce alpského lyžo-
vání v ČR. V uplynulé sezoně zví-
tězili ve všech kategoriích Českého
poháru družstev. V jednotlivcích vy-
hrála Český pohár v kategorii juni-
orek a žen teprve mladší juniorka
Nikola Kučerová a stejného výsled-
ku dosáhl i junior Ondra Berndt
v kategorii juniorů a mužů. K vel-
kým nadějím v žákovských katego-
riích patří např. Bára Pyrochtová
a Dominika Drozdíková. Ale i ostat-
ní závodníci družstev žáků dosa-
hují velmi dobrých výsledků.

Pokud by se vašim dětem ve vě-
ku 5–7 let líbilo sjezdové lyžování,
rádi vás v našem oddíle přivítáme.
Informace obdržíte v sekretariátu
TJ Bižuterie.

(os)

Oddíl alpského lyžování TJ Bižuterie
■ Představujeme vám

Počátky poválečného lyžování na Jablonecku sahají
ke konci 40. let, kdy se závodilo na Severáku. Tehdy
ovšem bez vleků a úpravy tratí. Až v 60. letech se
začala budovat střediska na Severáku, Bedřichově
a Špičáku. Stručné představení oddílu jsme připravili
společně s předsedou oddílu Vladimírem Hnídkem.

CORNY městská hala

2. 2. /sobota/ 10 hodin
TJ BIŽUTERIE–
LOKO LIBEREC
Odbíjená ženy. 

3. 2. /neděle/, 9. 2. /sobota/, 
16. 2. /sobota/, 23. 2. /sobota/ 
vždy 8–15 hodin
FK JABLONEC 97
Turnaje v sálové kopané dětí. 

17. 2. /neděle/ 8–16 hodin
SÁLOVÁ KOPANÁ 
Přípravky ročník 97 – Rapid 05.

17. 2. /neděle/ 10 hodin
JABLONEX–
SPARTAK ROKYTNICE
Odbíjená ženy. 

23. 2. /sobota/ 10 hodin
TJ BIŽUTERIE–TJ NOVÝ BOR
Odbíjená ženy. 

24. 2. /neděle/ 10 hodin
JABLONECKÝ KORÁLEK
Závody v moderní gymnastice.
Koná se v rámci projektu
„Jablonec 2008“.

1. 3. /sobota/ 9 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR 
Turnaj ve volejbale starších
žákyň, TJ Bižuterie.
Koná se v rámci projektu
„Jablonec 2008“.

www.sportjablonec.cz

Atletika
CORNY atletická aréna
Atletický oddíl TJ LIAZ 

2. 2. /sobota/ 8–15 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR 
dospělých a mládeže. 

16. 2. /sobota/ 8–15 hodin 
KRAJSKÝ PŘEBOR 
staršího žactva.

23. 2. /sobota/ 8–14 hodin 
KRAJSKÝ PŘEBOR 
mladšího žactva.

6., 13., 20. a 27. 2.
HALOVÉ ATLETICKÉ STŘEDY
Pravidelně od 16,30 do 19,30 hodin
s různými disciplínami.

CORNY atletická aréna je
přístupná veřejnosti dle platného
ceníku od 6,30 do 21 hodin. 
V případě větší objednávky se
přizpůsobíme!

Lyžování
SKI KLUB Jablonec n. N.
Lyžařský areál v Břízkách

13. 2. /středa/ 16 hodin
VEŘEJNÝ A NÁBOROVÝ
ZÁVOD 
Dorost a žactvo.
Koná se v rámci projektu
„Jablonec 2008“.

16. 2. /sobota/
DVACETIČTYŘHODINOVKA
v běhu na lyžích (dospělí).

23.–24. 2. /sobota–neděle/
JUNIOR-CUP 2008 
a MISTROVSTVÍ ČR DO 23 LET
Mezinárodní závod. 
Koná se v rámci projektu
„Jablonec 2008“.

Biatlon

1.–2. 3. /sobota–neděle/ 9 hodin
OV biatlonu pořádá v Břízkách
MISTROVSTVÍ ČR 
V BIATLONU 
žactva, dorostu a dospělých. 
Koná se v rámci projektu
„Jablonec 2008“.

Sportovní střelba
Střelecký klub mládeže LOYD
Jablonec n. N.

23. 2. /sobota/ 9 hodin
GRAND PRIX Jablonec nad
Nisou 
20. ročník soutěže ze vzduchové
pušky vstoje. O pohár starosty
města Petra Tulpy.
Sportovní hala ISŠ Bižuterie. 
Koná se v rámci projektu
„Jablonec 2008“.

Cvičení
TJ Sokol Jablonec n. N.

23. 2. /sobota/ 9–13 hodin
OBLASTNÍ SRAZ ŽEN
Zdravotní a kondiční cvičení,
strečink, jóga, lidový tanec.
Pro cvičitelky a cvičenky.

Každé úterý 16–17 hodin
ABY ZÁDA NEBOLELA
Cvičení pro muže všech 
věkových kategorií 
vede Vlasta Procházková.

Sokolovna, Fügnerova ul. 5.

Sportovní kulečník
TJ Bižuterie Jablonec n. N.

2. 2. /sobota/ 10–15 hodin
SKK USTÍ
Extraliga – 1. třída v trojbandu.

10. 2. /neděle/ 9–17 hodin
TURNAJ 
Jablonec, Liberec, Trutnov,
Hradec Králové.

15.–17. 2. /pátek–neděle/
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
v jednobandu.
Koná se v rámci projektu
„Jablonec 2008“.

29. 2.- 2. 3. /pátek–sobota/
ČTVRTFINÁLE MISTROVSTVÍ
REPUBLIKY 
v trojbandu.

Herna v Pražské ul. 20.

Nabídka sportovních programů

Foto archiv oddílu

Foto archiv oddílu
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Jablonecké děti malují pro skřítka Pastelku
Výtvarná soutěž pro děti předškolního věku
Milé děti,
těší mě, že je mezi námi v našem jablíčkovém a korálkovém městě tolik
malířů. Však si také o nich dnes budeme povídat. A kdoví, třeba z vás
opravdoví malíři jednou vyrostou.
A víte, kam chodí malíř, když ráno řekne dětem: „Jdu do práce?“ Ano,
hádáte správně, jde do ateliéru. Je to taková zvláštní klidná místnost,
plná světla, stojanů a pláten, na které opravdový malíř nanáší barvy.
A hlavně je tam plno vůní z těch barev. Co myslíte, čím voní jednotlivé
barvy? Já začnu a vy můžete pokračovat. Tak třeba bílá mi voní po
cukroví a červená po maminčině puse. A jaké barvy a vůně máte rády vy?
Ale abych v tom barevném povídání nezapomněl poděkovat za došlé
obrázky! Jsou všechny moc krásné. Je vidět, že malujete hodně a rády.
Děkuji proto i všem paním učitelkám, rodičům i prarodičům, kteří vám
v téhle veledůležité práci pomáhají!

Mějte se moc hezky, malujte a posílejte! Nejhezčí obrázky odměníme
a vytiskneme v Jabloneckém měsíčníku.

Váš kamarád skřítek Pastelka

Oceněné práce za únor 2008
Mateřská škola Mšeňáček - J. Hory 31, Lucinka Kovářová, 5 let
Mateřská škola Mšeňáček - J. Hory 31, Petruška Jankajová, 5 let
Mateřská škola Motýlek – Střelecká 14, Karolínka Ledecká, 6 let

Odměnu pro děti předá místostarosta města Jablonce nad Nisou
Petr Vobořil.

Výtvarné téma na březen:
„Těšíme se na jaro“
Paní učitelky a rodiče nám musí obrázky přinést nebo poslat
do 11. února. Formát by neměl být větší než A4.
Adresa: Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíčníku,
Mírové nám. 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.
Pokud obrázky přinesete, odevzdejte je v přízemí v podatelně radnice.
Na obálku napište heslo „Skřítek Pastelka“.

Témata na další měsíce:
Duben: Co jsou to Velikonoce?
Květen: Máme rádi zvířata
Červen: Jedeme na výlet
Červenec a srpen: Hurá máme prázdniny!

Představujeme MŠ Motýlek
ve Střelecké ulici
Tahle školka sídlí v překrásné stoleté secesní budově jednoho z mnoha
zdejších vývozců skla a bižuterie. Nádherný park a řada zajímavých
prvků v interiéru učí děti rozvíjet estetické cítění už od útlého věku.
Rovněž okolní zahrada s krásnými prvky architektury v dětech prohlu-
buje vztah k přírodě, který je jedním z nosných pilířů programu této
školky.
O tom mimochodem vypovídá i jeden ze sedmi bodů, které MŠ Motýlek
charakterizují: Vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije, povědomí
o sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností, s přírodou, planetou
Zemí.
A motto školky? To možná řekne víc než další dlouhé povídání:
Dítě je květinou, nadějí, radostí. Nechť je škola hrou a dílnou lidskosti.
(J. A. Komenský)

LLuucciinnkkaa  KKoovváářřoovváá,,  MMŠŠ  MMššeeňňááččeekk  LLuucciinnkkaa  KKoovváářřoovváá,,  MMŠŠ  MMššeeňňááččeekk  –––– JJ..  HHoorryy,,  55  lleettJJ..  HHoorryy,,  55  lleett

PPeettrruušškkaa  JJaannkkaajjoovváá,,  MMŠŠ  MMššeeňňááččeekk  PPeettrruušškkaa  JJaannkkaajjoovváá,,  MMŠŠ  MMššeeňňááččeekk  –––– JJ..  HHoorryy,,  55  lleettJJ..  HHoorryy,,  55  lleett

KKaarroollíínnkkaa  LLeeddeecckkáá,,  MMŠŠ  MMoottýýlleekk  KKaarroollíínnkkaa  LLeeddeecckkáá,,  MMŠŠ  MMoottýýlleekk  –––– SSttřřeelleecckkáá,,  66  lleettSSttřřeelleecckkáá,,  66  lleett
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Únor bílý, únor vítězný! Bylo tomu tak celých
čtyřicet let. A jak to tenkrát v Jablonci začalo?
Kronikář nám o tom zapsal: „Slavný rok 1948
začal docela všedně, protože se zde stále vedly
politické boje, stále se zde vedly politické řeči,
stále se zde obohacovali lidé, stále se zde utrá-
celo v barech a při tancovačkách, stále byla
nouze o potraviny, uhlí, textil, stále se zde pro-
vozoval černý obchod, jako tomu bylo v před-
cházejícím roce.“ Inu poválečná „idyla“. 

Na úřadech tehdy sice již probíhala tichá po-
litická válka o pozice – hlavní souputníci byli
národní socialisté proti komunistům. Ale to ne-
ní nic neobvyklého ani dnes, ani v jiné demo-
kracii. Běžným lidem to bylo nejspíš vzdálené. 

A pak přišel únor 48, parlamentní krize v Pra-
ze a začalo se dít i v Jablonci. Na 21. února svo-
lali komunisté a odbory narychlo na „ruďák“
(dnes Horní náměstí) manifestaci dělníků. Seš-
lo se jich tam prý na 4000. Rozhlasem tam byl
veřejně přenášen projev Klementa Gottwalda
z Prahy. Po skončení se dělníci počali rozcházet.
A tu došlo i na první akci jabloneckého odporu:
někdo ze žáků obchodní akademie plivl z okna
na pochodující dělníky! Pracující lid chtěl vzít
školu šturmem, naštěstí ale bylo zamčeno.
A tak se šlo dál. Podruhé už bylo namále: jistý
drogista u radnice prý příliš nahlas projevoval
názor, že by dělníci měli raději dělat než takhle
utrácet čas (dnes by se řeklo „flákat“). Ale i ten
měl nakonec štěstí. Tedy prý spíše rychlé nohy.

Hned 22. února bylo po ránu Státní bezpeč-
ností zatčeno několik „vůdců jablonecké reak-

ce“. Byli to funkcionáři národně socialistické
strany. A převrat vrcholil na manifestaci bižu-
terních a sklářských dělníků v sokolovně 24. ú-
nora (údajně 2500 lidí). Tam byly označeny
další nepřátelské osoby. Především tehdejší ře-
ditel budoucí „harusárny“ Balcar. Prý je proti
veškerému pokroku a kromě služebního bytu
používá i služební vůz! A další pak pravá ruka
ředitele, jistý pan Masopust, který přijímal jen

dělníky se správnou stranickou legitimací – ne-
komunistickou. A navíc zakázal zřídit pro pro-
voz ventilátory! Dělníci mu pohrozili, že když
neodejde dobrovolně, tak ho vynesou. Šel radě-
ji „po dobrém“. Na důkaz dokonání vítězné re-
voluce pak byla továrna přejmenována „po jed-
nom z nejlepších členů strany a bojovníku za
práva pracujícího lidu, poslanci KSČ Janu
Harusovi“. Od té doby je harusárna harusár-
nou. A začala též slavná éra Lidových milicí –
první oddíl na okrese vznikl v n. p. Elektro-
Praga (dnes ABB).

V poválečné době bylo v našem městě hlavní
starostí zajištění bezpečnosti a řešení německé
otázky. Soukromého majetku tu bylo pomálu,
neboť podniky a živnosti patřící Němcům byly
na základě dekretů zkonfiskovány. Následně
byly pronajímány národním správcům. To byli
vesměs Češi z vnitrozemí. Přišli do pohraničí za
novou šancí začít nový život. Spravované pod-
niky jim ale nepatřily, měli je jen v nájmu.
Mohli je provozovat, ale platili za ně státu ná-
jem. Bylo to podnikání s více starostmi než ra-
dostmi. Spousta kontrol, plnění plánů dodávek,
těžko se hledali lidé a skoro všechno bylo na
příděl. 

Národní správci však žili v naději, že jednou
pronajaté živnosti od státu odkoupí a pak bu-
dou jejich. Jenomže místo toho se slučovalo,
rušilo, centrálně plánovalo... Mezitím totiž při-
šel „Vítězný únor“, kdy KSČ slavně vyhrála, je-
likož „šla s lidem a lid šel s ní!“

Lukáš Pleticha

Předání standarty jednotce LM EPL 
– Jablonecké Paseky v r. 1950

Sklářství bylo tradiční průmyslovou výrobou
našich hor. Podle sčítání obyvatel z roku 1869
byla sklářská výroba hned po výrobě textilní
a práci v lese třetí nejrozšířenější průmyslovou
oblastí. Dostatek vodních zdrojů na horských
říčkách, jak dokládají četné zaniklé brusírny,
perspektiva dobrého obchodu spolu s lacinou
pracovní sílou přitahovaly do regionu četné
podnikatele. 

Podmínky, za kterých lidé pracovali, však byly
neskutečně tvrdé. Dvanácti i čtrnáctihodinová
pracovní doba, špatná hygiena, nevětrané pros-
tory, spolu s podvýživou, to vše dohromady ko-
silo dělníky jako plíživá epidemie. Jak vypráví
bývalý brusič Josef Umann ve svých vzpomín-
kách, lidé pracovali na malém prostoru, od út-
lého věku vdechovali brusný prach i výpary
z leštidel a brusiči se zřídkakdy dožívali čtyři-
cátého roku života. Většina z nich umírala ná-
sledkem tuberkulózy, na kterou si střádali ne-
zřídka od útlého věku. Ač se to dnes zdá být téměř
nemožné, živnostenský řád z roku 1859 praví

doslova, že: „Dělníkům, kterým ještě není 14
let, nemůže se denně uložiti více než 10 hodin
práce!“ Řemeny, které roztáčely brus, se často
opravovaly za provozu. Stačila pak malá nepo-
zornost a dělník přišel o ruku, ne-li o život 

Broušení skla patřilo od začátku průmyslové
výroby k nejstarším povrchovým úpravám
skleněných polotovarů. „Brousilo se původně
smirkem nebo křemičitým pískem, později ro-
tujícími pískovcovými brusy o různé tvrdosti
a hrubosti zrna,“ popisuje techniku opracování
Ladislav Žák, jeden ze sklářských expertů.
Brusy byly řemenem připevněny k jednodu-
chým mechanismům pohaněným vodou. Tyto

primitivní stroje se nacházely pod podlahou, na
níž brusiči stáli bez ohledu na počasí a zimu.
„Brousilo se na vertikálně či horizontálně ulo-
žené ose stroje. Při ručním broušení se sklářský

polotovar přidržoval k brusu rukama. Při strojním
broušení, například při opracování umělých
polodrahokamů, je polotovar přitmelen k ty-
čince, tzv. aparátu upevněnému na brousícím
stroji, a k brusu je přitlačován mechanicky,“
pokračuje v zajímavém vyprávění pan Žák. 

Pak přišlo na řadu leštění. „Vybroušené ploš-
ky by byly matné, a proto se musí následně vy-
leštit. Leštilo se buď mechanicky dřevěnými ne-
bo plstěnými kotouči vodní emulzí práškové
pemzy nebo triplu. Jednou z technik bylo i tzv.
leštění ohněm, kdy se tenký povrch skla na-
rychlo otavil v dřevem vytápěných pecích. Mezi
rozšířené techniky broušení patřilo také ploš-
kování, které se používalo na drobnější před-
měty, jako knoflíky či lustrové ověsy. K tomu se
používal litinový kotouč nebo klasický pískov-
cový brus.

Oheň, voda, kámen, dřevo, kov – živly nelí-
tostné jako život na horách a materiály stejně
tvrdé jako jejich obyvatelé. Výsledkem je křeh-
ká krása, která dobývala a snad ještě dobývá
svou jedinečností svět. Broušení skla není
ovšem jen dávnou minulostí, to se jen změnily
technologie a nové materiály nahradily ty pů-
vodní. Co zůstává je um a šikovnost zdejších
sklářů a jejich práce, stejně jako kdysi, vysoce
ceněná po celém světě. 

(sve)

■ Zanikající řemesla

Brusiči skla

Jablonecký únor před šedesáti lety

Foto archiv Muzea skla a bižuterie
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Na legendární Mezinárodní výstavy skla a bi-
žuterie, pořádané od šedesátých do osmdesá-
tých let na výstavišti, chce navázat projekt „Mezi-
národní trienále Jablonec 2008“. Připravuje ho
ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Li-
bereckým kraje a městem Jablonec nad Nisou
zdejší Muzeum skla a bižuterie. Trienále bude
probíhat od 20. června do 27. září 2008. 

„Půjde především o Oděv a jeho doplněk a Me-
zinárodní šperkařské sympózium s následnou
expozicí jeho výsledků. Dále chystáme výstavu
světového šperku z jabloneckých perlí, na které
se budou podílet mezinárodně uznávaní vý-
tvarníci a návrháři. Bude k vidění v hlavní bu-
dově muzea. Umělecké školy představí své práce
z perlí v Galerii Belveder, na léto je pak připravo-
ván Perlový jarmark,“ přiblížila velkolepé plá-
ny, jež by měly městu vrátit lesk šperkařské a bi-
žuterní velmoci, ředitelka muzea Jaroslava Slabá.

Kromě toho bude součástí trienále také řada
přednášek a odborných seminářů. Letní scénu
i prostory Eurocentra oživí během Perlového
jarmarku kulturně-zábavné programy, ukázky
bižuterních řemesel a prodejní výstavy bižute-
rie, trendových oděvů a módních doplňků. 

Kromě zdůraznění tradic českého designu
a módy a prezentace kulturního dědictví naše-
ho regionu je hlavním cílem projektu přede-
vším i posílení sklářské a bižuterní výroby. 

„Za velice důležité považujeme propojení tra-
dičních odvětví zdejšího průmyslu – bižuterní,
sklářské a textilní výroby – s výzkumem a vý-
vojem. Jde též o spolupráci a zapojení studentů
odborných a řemeslných škol do procesu mód-
ní tvorby,“ vysvětlila hlavní význam připravo-
vaných akcí ředitelka muzea. 

(sve)

Jablonec navazuje na tradice 

Tvorbu šestice fotografů Libereckého fotoklubu
Obscura představuje výstava, kterou si až do půlky
února můžete prohlédnout v prostorách Euro-
centra. „Jedná se o soubor černobílých fotografií
zachycujících život v celé jeho šíři a pestrosti,“
přiblížila zajímavou expozici jednatelka Euro-
centra Marta Procházková. Návštěvníka upoutá
například soubor dokumentů Petra Šimra, kte-
rému vévodí osobnosti Václava Havla a Jana Třísky
zachycené během návštěvy Liberce. Na hranici
dokumentu a umělecké fotografie se pohybuje
kolekce snímků Břetislava Fialy. Působivou at-
mosféru města a jeho obyvatel zachytil Helmut
Guschel, zatímco jeho kolega Petr Štosek se na-
opak zaměřil na detail. V ostrém kontrastu zde
stojí hebkost kůže nahého ženského těla a tvr-
dé příběhy života vepsané do tváří lidí z okraje
společnosti. 

Nevšední pohled na známé objekty, jako je
například hráz jablonecké přehrady ztrácející
se v oparu mlhy, nabízejí fotografie Petra Urbánka.
Rozsáhlou fotoexpozici uzavírá Pavel Kusala,
jehož objektiv zachytil třeba primáše Hradiš-
ťanu Jiřího Pavlicu, Vladimíra Mertu, Jaroslava
Hutku či Vladimíra Mišíka.

V nejbližším období se mohou návštěvníci
Eurocentra těšit na soubor fotografií s přírodní
tématikou či cestovatelské záběry Václava Lan-
dovského. 

(sve)

Černobílé fotografie v Eurocentru

Ve čtvrtek 21. února bude v Městské galerii
MY zahájena výstava polských výtvarníků Ag-
nieszky Topolnicke-Mielęcke a Mariusze Mie-
lęckeho. Vernisáž zahájená v 17 hodin bude za-
jímavou příležitostí nahlédnout do výtvarného
dění na polské straně Jizerských hor, které sice
vzniká v nám blízkém regionu, ale o němž ne-
máme téměř žádné povědomí.

Manželé Mielęcki žijí a tvoří v obci Kwieci-
szowice nacházející se v severním podhůří Ji-
zerských hor nedaleko Mirsku. Mariusz Mie-
lęcki se věnuje malířství a ve své tvorbě čerpá
z tradice polského lidového umění i umění stře-
dověku. Agnieszka Topolnicka-Mielęcka je so-
chařkou a zpracovává převážně figurální ná-
měty. 

Výstava se koná ve spolupráci Městské gale-
rie MY s Krkonošským muzeem v Jelení Hoře,

Domem Carla a Gerharta Hauptmannů ve Sklář-
ské Porębě. Výstavu v Jablonci zahájí odborní
pracovníci této kulturní instituce Bożena Da-
nielska a Przemysław Wiater. 

Kontakty kulturních subjektů byly navázány
v souvislosti se společným zájmem o činnost
výtvarných umělců na území Jizerských hor
a západních Krkonoš v první polovině 20. sto-
letí. Spolupráce by měla pokračovat výstavami
českých a polských výtvarníků a společnými
projekty. 

Připravovaná kulturní akce je dokladem to-
ho, že nedávno uzavřené partnerství mezi
Jelení Horou a Jabloncem nad Nisou není jen
formalitou a může napomoci rozvoji dvou-
stranné spolupráce v různých oblastech života
obyvatel obou blízkých měst. 

(js)

Výstava polských výtvarníků

Foto Pavel KusalaFoto Pavel Kusala

Dům Carla a Gerharta Hauptmanna. 
Z knihy „Artyści w Szklarskiej Porębie“.

Foto Jiří Jiroutek
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Následovala pražská konzervatoř a vojna v Armád-
ním uměleckém souboru Víta Nejedlého s trubkou
v ruce místo zbraně. „Byla zde soustředěna velká část
mladé umělecké elity a měl jsem tak ideální příleži-
tost spolupracovat s významnými osobnostmi všech
žánrů umění i příbuzných činností. Výtvarníci, herci,
filmaři, muzikanti, tanečníci, zpěváci, scenáristé, dra-
maturgové, skladatelé, dirigenti... Ti všichni velmi vý-
znamně ovlivnili můj pozdější život,“ říká o létech vo-
jenských bývalý ředitel jablonecké Základní umělecké
školy. 

Kdy jste začal zastávat post ředitele ZUŠ Jablonec?
V červnu 1992 jsem prošel konkurzem. První dva

roky nebyly příliš šťastné. Škola byla vnitřně nejedno-
tná, politické uvolnění dalo prostor ambiciózním
a moci chtivým a školní půda není vhodným bojiš-
těm. A tak jsem začátky protrpěl. Ředitele z vás ne-
udělá jmenování školského úřadu, ale vaše práce
a skutečné znalosti. A to vůbec není jednoduché a už
vůbec to nejde rychle a hned.

Těšila vás práce hudebního pedagoga? Co je tou
perlou na dně? 

Být pedagogem na umělecké škole je poslání.
Krásné a trochu posvátné. Nikdy nemáte pocit abso-
lutní jistoty, stále se musíte učit, s pokorou přijímat
a hlavně musíte mít rád žáky, kolegy učitele a vnímat
i respektovat jejich individuality. ZUŠ je z povahy věci
školou výběrovou. Nejde jen o talent, ale především
o morálku, poctivost, pracovitost, o lásku k předmětu
studia. Na škole je řada výborných pedagogických
i uměleckých osobností, od nichž jsem se moc věcí
naučil, pochopil… Nakonec odcházíte s pokorným vě-
domím své nicotnosti, nedostatečnosti a z pohledu ča-
su i bezvýznamnosti. Tou pověstnou perlou na dně
jsou bývalí žáci, kteří až v dospělosti dokážou ocenit
příznivý a někdy i zásadní přínos pro život. 

Naše republika má snad nejrozvinutější síť zá-
kladních uměleckých škol. Je to výhoda?

Soustava ZUŠek – máme jich kolem 460 – je ve svě-
tě ojedinělá. Komunisté chtěli mít „nebezpečnou“ u-
měleckou sféru pod kontrolou a vybudovali proto do-
konalý výchovný systém. Bylo by kardinální chybou
ho rušit a „s vodou vylít i dítě“, neboť obsah učiva na
základních školách je nyní redukován a hudební vý-
chova je první na řadě.

Co jste si představoval, že jako ředitel zvládnete? 
Cítil jsem ideální příležitost zúročit své celoživotní

zkušenosti. Do Jablonce jsem přišel z Vratislavic, kde
jsem s přestávkami (angažmá v orchestru Karla Vlacha
a v roce 1968 s cirkusem Sarrasani) působil téměř tři-
cet let jako vedoucí závodního klubu. Spolupráce s „li-
dosprávou“, občanskou veřejností a hlavně s fabrikou
Bytex byla dobrou průpravou pro život. Školy jsou, bo-
hužel, mnohde dodnes skanzenem strnulé setrvač-
nosti s neochotou přijímat a zodpovědně reflektovat
pozitiva nabyté volnosti. Učitelé byli zvyklí na diktát
„shora“. 

ZUŠka je velká, čtyřoborová škola a její síla a před-
nosti jsou právě v komplexnosti nabídky. Každý žák by
měl mít alespoň letmou příležitost poznat i další obory.

Kdo v Jablonci má k dispozici muzikanty, tanečníky,
obory výtvarný a literárně dramatický? Nabízejí se
tím nebývalé možnosti tvorby společných projektů.
Nejde jen o úspěchy v soutěžích, ale především
o obohacení kultury regionu. 

Vychutnáváte si teď více práci se svými žáky,
když už „jen“ učíte? 

Učím dva dny v týdnu, v pátek se schází školní big
band. Pro něj rád „vyrábím“ noty – partitury, jen aby by-
lo pro koho. Dobrých muzikantů do kapely totiž ubývá.

Dá se obecně říci, kdo je to dobrý muzikant? 
Naším posláním je v žácích probudit vztah k před-

mětu a k hodnotám obecně. Pokud poznají a pochopí,
že za každým tónem, kresbou, taneční kreací či ver-
šem stojí hodiny poctivé práce, je úkol kantora vrcho-
vatě splněn. Snažíme se přimět žáky ke zvládnutí zá-
kladní techniky. Nevychováváme tedy profesionály.
A mluvíme-li o hudebnících, nalezneme je v desít-
kách amatérských souborů v regionu. Pokud občas
někdo dosáhne kvalitou a opravdovostí zájmu na kon-
zervatoř nebo na některou z dalších uměleckých škol,
je to pro nás příjemná třešnička na dortu. Pro mne je
dobrým muzikantem ten, který rád a s chutí hraje
i poslouchá.

(fr)

Jiří Veverka
Bývalý ředitel základní umělecké školy

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Rodák z Nymburka (1937) se v červnu 1945 přestěhoval s rodiči do Liberce,
kam otec následoval svého bratrance doktora Veverku, významného sociálně
demokratického politika a šéfredaktora Stráže severu, mluvčího generace,
která pomáhala obnovovat osvobozené pohraničí. Během tříletého studia na
chemické průmyslovce mladého Jiřího nezvratně upoutala hudba, jež se stala
jeho životní náplní. 

■ Krátké zprávy
Jizerky mýma očima
je název výstavy fotografií pořá-
dané ke 40. výročí vyhlášení
CHKO Jizerské hory. Koná se
v Severočeském muzeu v Liberci
a potrvá do 24. února. Vystavovat
budou známí autoři, jako napří-
klad J. Bartoš, B. Jakoubě,
M. Kalík, M. Kirchner, J. Pikous ml.,
S. Weiss a další.

Výstava obrazů
Věry Klucké bude otevřena od
16. do 29. února ve výstavní síni
městského úřadu v Rychnově
u Jablonce n. N. Vernisáž se usku-
teční v sobotu 16. 2. v 17 hodin.

Stará Praha
tak se jmenuje výstava v desenské
Riedlově vile konaná od 5. do 28.
února. Jedná se o akvarely Václava
Jansy z přelomu 19. a 20. století,
které zpracoval Zdeněk Kranz.
Vernisáž 5. 2. v úterý v 17 hodin.

Oblastní galerie 
v Liberci zahajuje ve čtvrtek 14.
února v 16,30 hodin výstavu gra-
fických listů Chrudoše Valouška.
Autor se věnuje především linory-
tu a dřevořezu. Výstava potrvá
do 30. března.

Hovory o životě
pokračují v salonku hotelu Zlatý
lev v Jablonci nad Nisou v pondě-
lí 4. a 18. 2. Téma blíže neurčeno.
Informace na tel. 603 164 363.
Začátky v 17 hodin.

Skupina Jablkoň
vystoupí v pátek 22. února v 19,30
hodin v rychnovské Besedě.

Svaz důchodců
pořádá své akce vždy ve středu od
14 hodin v Domě seniorů v Novo-
veské ulici. Na 6. 2. připravujeme
volnou zábavu, 13. 2. měření tlaku,
20. 2. opět volnou zábavu a 27. 2.
masopustní zábavu s hudbou.

Účastníci pobytu
na chatě Koruna v Harrachově,
členové svazu tělesně postižených
v ČR, o.s., děkují OkO STP v ČR
a jmenovitě paní M. Musichové za
zajištění akce a MěÚ v Jablonci
za finanční příspěvek. Týden byl
určen pro osamělé, ale cítili jsme
se jako jedna velká rodina.

Tradiční ples 
Jizersko-ještědského horského
spolku se koná 22. února od
20 hodin v restauraci U Košků
v Liberci–Nových Pavlovicích.
Hraje Sešlost. Vstupenky koupíte
v kanceláři JJHS, tel. 485 109 717.

Rybářský ples
se koná dne 1. března od 20 ho-
din v Eurocentru. Předprodej vstu-
penek v Optice Havránek
a Zemánek v Soukenné ulici. 

Ples Preciosy
se uskuteční 7. března od 20 ho-
din na Střelnici. K tanci a posle-
chu zahraje orchestr Vladimíra
Janského. Prodej vstupenek a re-
zervace zajišťuje L. Červová,
tel. 488 111 211.Foto archiv ZUŠ

Foto Jiří Jiroutek
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Adolf Pfeiffer – továrník a exportér
(4. 3. 1818 – 2. 2. 1895)

Adolf Pfeiffer byl synem místního rychtáře
(1820–1839), sklářského a textilního podnika-
tele Josefa Pfeiffera st. Ten se staršími syny
Josefem (1850–1869 první jablonecký starosta)
a Franzem založil roku 1836 společnost Josef
Pfeiffer & Co. Když otec zemřel, zaujal místo
společníka mladší syn Adolf. Šlo patrně o nej-
větší exportní podnik v Jizerských horách. 

Po smrti bratrů se Adolf stal jediným vlastní-
kem firmy. Místo skla a bižuterie se však sou-
středil spíše na textilní podnikání, v tom se mu
ale příliš nedařilo. Veřejně se s okresním hejt-
manem Wraždou von Kunwald angažoval při
překonávání následků světové ekonomické krize
sedmdesátých let. Významnou roli hrál i při za-
kládání zdejší plynárny (1872). 

V roce 1846 Pfeiffer koupil dům č. p. 30 (dnes
Rehavital), kde žil až do své smrti. Přes svízele
v podnikání rozhodně nezemřel jako chudý muž.
Hodnota jeho majetku byla vyčíslena na takřka
580 tisíc zlatých.

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Muži, kteří měnili město

Adolf Pfeiffer  

Minule jsme pootevřeli životopis Josefa Umanna
z Rokytnice, který ve 2. polovině 19. století opustil
bědný život ve zdejších horách a s dalšími spolu-
krajany emigroval do Brazílie. V zámoří se zaslou-
žil o založení kolonie Linha Cecilia a stal se patro-
nem kulturního a společenského života jejích obyva-
tel. Úryvek z rukopisu uvádíme u příležitosti břez-
nové návštěvy potomků brazilských krajanů
v Jablonci nad Nisou.

Životní osudy Josefa Umanna jsme opustili ve
chvíli, kdy se po nespravedlivém vyhazovu z prá-
ce rozhodl odejít do hor a zmrznout, aby nebyl
pro své rodiče jen další přítěží. Na své cestě vstříc
smrti došel od rokytnické textilky až do Vítkovic. 

„Snad to byla touha ještě jednou, naposledy
promluvit s člověkem, která mě vedla do cha-
loupky, v níž žila stařenka, s níž se moji rodiče
přátelili. Dodnes nevím, zda ta moudrá žena
uhodla mé nejniternější myšlenky, jež jsem se jí
styděl prozradit, nebo mě chtěla smířit s osudem
vyprávěním svého těžkého údělu, jenž ji záhy
připravil o muže, jedinou dceru a málem i stře-
chu nad hlavou.“

Dojat smutným příběhem, ale posílen pocitem
lidské sounáležitosti, vydal se Josef ještě téže no-
ci ke strýci až do Lánova. „Stařenka mě upozor-
ňovala na nebezpečí cesty, ale já se víc obával
zoufalého boje o přežití, a kdybych v té vánici
zmrznul, zbavil bych se tak všeho trápení a bídy
v budoucnosti.“

Strýc však pomoci nemohl, a tak se Josef, byť ho
černé myšlenky neopouštěly, na druhý den vy-
dal na dlouhou cestu zpět k domovu. Společ-
níkem a zachráncem na čtyřhodinovém pocho-
du horskou vánicí v chatrném oblečení mu byl
mladý řemeslník, který se vracel na svátky k pří-
buzným. Josef si cestou vyslechl další z mnoha
krutých osudů chudých horalů na začátku prů-
myslové revoluce.

Nový přítel i jeho pět sourozenců přišlo v dů-
sledku těžkého života záhy o rodiče. Mladší si
rozebrali lidé ze vsi, starší si odvedl agent z Víd-
ně, jeden z mnoha hledajících za provizi učed-
níky. Tito novodobí „obchodníci s otroky“ slibo-
vali krásy Vídně a snadný život. Realitou však byly
většinou ubohé podmínky a život o hladu. 

Brzy po návratu domů se mladému Josefovi
poštěstilo najít práci nejprve v mačkárně knoflí-
ků v Jiřetíně u Tanvaldu, později v brusírně.
„Broušení bylo velice nezdravé zaměstnání, kte-
rému zdravý a robustní člověk podlehl zhruba
ve čtyřiceti letech, slabší dříve. Ale přijal jsem,
těžko hledat práci v údolí Kamenice, v té ro-
mantické kráse Jizerských hor, kde žili lidé plni
optimismu, bídě a nebezpečí navzdory.“

Snad i kvůli zpečetěnému osudu se v brusír-
nách velmi holdovalo alkoholu a Josef Umann ve
svých pamětech boří i mýty o prostých, zbožných
horalech, když říká, že se tu žilo dosti nemravně.
„Rčení, že lehkomyslní tančí na sopce, se snad

nejlépe hodí na skláře vysmívající se tuberkuló-
ze, která na ně neodbytně číhala. Pracovalo se
v úzkém a nízkém prostoru v oblaku prachu ze
skla a leštící chemikálie, z podlahy táhlo od hna-
cího kola, že mohly až omrznout nohy. K tomu
nebezpečí smrtelných úrazů, když se například
za provozu musel vyspravit řemen na hřídeli.“

Při jednom takovém zásahu v Huyerově bru-
sírně v Desné přišel mladý Umann málem o ru-
ku. Perspektiva nezdravé práce a malého výděl-
ku ve sklárnách či textilkách, navíc umocněná
vidinou nenáviděné služby v armádě, uspíšila
myšlenku na emigraci. Na to ale nebyly peníze.
Nakonec se už ženatému mladíkovi podařilo ná-
pad zrealizovat, a tak se 5. května 1877, společně
s dalšími 150 českými Němci, ponejvíce z Jizers-
kých hor a okolí Liberce, nalodil na parník Mon-
tevideo a vyplul směrem k Brazílii, vstříc lepší-
mu životu v Rio Grande do Sul, kde již předtím
zakotvili zdejší vystěhovalci. 

(Dokončení příště) 
(sve)

Přeložila Christa Petrásková

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

Náhrobek na jabloneckém hřbitově

Vystěhovalci z Čech v Brazilíi

Manželé Umannovi
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Horní Maxov (MHD) – Hrabětice (3 km) –
býv. Jablonecká chata – Josefodolská pře-
hrada (6 km) – Kristiánov (10 km) – Roz-
mezí (13,5 km) – Na Knajpě (15 km) – Jizera
(18 km) – Na Knajpě (21 km) – Peklo (26 km)
– Josefův Důl (29,5 km).

Současná lyžařská turistika v Jizerských ho-
rách je kompromisem mezi jízdou po uprave-
ných, leč hojně navštěvovaných běžeckých tra-
tích a případnými odbočkami z nich. Tomu
jsme přizpůsobili i náš únorový tip. 

Z Horního Maxova (konečná MHD) půjdeme
krátce po silnici, ale brzy připneme běžky. Stopa
nás povede vzhůru doprava. V sedélku Maxov-
ského hřebene odbočíme znovu doprava, proje-
deme lesem a kolem skiareálu Severák se do-
staneme do Hrabětic. K Josefodolské přehradě
navrhujeme použít delší, ale hezčí variantu oko-
lo bývalé Jablonecké chaty (dnes soukromý ob-
jekt). Odtud následuje příjemný sjezd k bře-
hům této největší zdejší přehrady. Přejedeme
obě části hráze (z let 1976–1982) a pokračujeme
do Kristiánova.

Další část našeho výletu sleduje lyžařskou
magistrálu, která až na Rozmezí (3,5 km) pře-
vážně stoupá. Za Rozmezím již vpravo zahléd-
neme kiosek Na Knajpě, kde se můžeme občer-
stvit před obtížným stoupáním na vrchol Jizery.

Z křižovatky Na Knajpě sjíždíme asi 1,5 km
směrem ke Smědavě, pak ale z magistrály od-
bočíme doprava. Stoupání k vrcholu je stále str-
mější, v závěru bude možná třeba i odepnout
lyže. Na vrcholové skalisko vylezeme po krát-
kých žebřících, pomůže nám i zábradlí. 

Nejkrásnější dny na Jizeře jsou za zimní tep-
lotní inverze. Vrchol zpravidla vyčnívá z obla-
ků, nad nimiž se zvedají i Krkonoše, Ještědský
hřeben, vrcholy Lužických hor a samozřejmě
nejvyšší hory Jizerek. Avšak i nejkrásnější oka-
mžiky mají svůj konec a my musíme pomýšlet
na návrat. 

Možností je jistě řada. Zde navrhujeme méně
obvyklou variantu, a to kolem bývalé hájovny
Peklo. Nejprve ale musíme opět sestoupit na
Štolpišskou silnici a po ní dojet znovu ke kios-
ku Na Knajpě. Na další křižovatce (0,3 km) od-
bočíme doleva a příjemně dlouhým sjezdem
klesneme na rozcestí červených a modrých
značek. Až k bývalé pekelské hájovně (dnes po-
hostinství) bývá dobře upravená stopa. Pro ses-
tup k nádraží v Josefově Dole navrhujeme vyu-
žít silničku. Cestou tak můžeme navštívit ještě
vyhlídku v Pekle. 

Doporučujeme mapu Jizerských hor 1 : 25 000
z roku 2007. 

(os)

Jizera – královna Jizerských hor
■ Tip na výlet

U kiosku Na Knajpě
Foto Otokar Simm

Od pověsti k hospodě
Známá pověst o jabloni vypráví, že v dávné

minulosti stávala u brodu přes Nisu, v dnešní
ulici u Zeleného stromu, jabloň. Pod ní měli od-
počívat vozkové, kteří přijížděli od Železného
Brodu, Turnova a Malé Skály nebo tam právě
směřovali. Cesta do Jablonce vedla z jihu přes
příkrý Bártlův vrch a přes podobný kopec ve
Vrkoslavicích. Po namáhavé cestě bylo nutné si
v údolí odpočinout. Na tomto místě byl později
postaven i hostinec, jehož název přímo s pověs-
tí souvisel. Jako základ městského znaku přešel
tento strom i do jablonecké heraldiky. Tolik A.
H. Posselt, v pořadí čtvrtý jablonecký starosta.

Dům číslo popisné 194, zvaný U Zeleného
stromu, zde skutečně stál, a to již před rokem
1800. Hostinec silně zasahoval do ulice a v roce
1947 narazilo do obvodové zdi nákladní auto.
Tato poslední událost nakonec vedla ke zbourá-
ní starobylého roubeného stavení. Poslední ma-
jitelkou hostince, jehož součástí bylo i sedlář-
ství J. Neumanna, byla paní Karoline Neu-
mann.

Centrum s Korunou
Přirozeným středem „Dolního“ Jablonce byl

prostor kolem dnešního Komenského náměstí
a kostela svaté Anny. Roh dnešních ulic Ko-
menského a Jugoslávské a prostor parčíku tvo-
řil zájezdní hostinec zvaný Dorfschenke, po-
zději přejmenovaný na Hotel Krone. Roubený
dům číslo popisné 560 zde nechal postavit sed-
lák Christ Elger již v polovině 17. století. O no-
vý vzhled tentokrát již zděného objektu se po-
staral v roce 1840 G. Esselbach. Hotel Koruna
s vinárnou zvanou Rheingold měly vyhlášenou
úroveň a přečkaly i 2. světovou válku. Po roce
1949 byla Koruna přeměněna na ubytovnu za-
městnanců bižuterie a o čtyři roky později byla
zbourána.

Stará střelnice
Zajímavý byl i třetí hostinec, zvaný Stieblerův

(č. p. 75), který koupil „C. k. privilegovaný stře-
lecký sbor“ již roku 1816. Na přilehlé louce dali
ostrostřelci vystavět dřevěný pavilon se střelnicí.
Původní hospoda se však nezachovala. V roce
1825 objekt koupil nový majitel, pekař Josef
Schmidt, a ten nechal zbourat pavilon. Na jeho

místě postavil nový hostinec, ke kterému při-
stavěl i sál. Zachován zůstal název Stará střel-
nice a střelci se tady scházeli až do roku 1871,
kdy byla podle plánů architektů Marasse
a Womaczky vybudována střelnice nová. Objekt
Staré střelnice (Liberecká 36) zmizel až při
stavbě panelových domů, tzv. „abecedy“. 

V době, kdy popisované hospody vznikaly, se
ještě nedbalo tolik na eleganci a přepych. Šlo
hlavně o to, aby mohl majitel pocestným nabíd-
nout v teple dobré jídlo a pití i přátelskou at-
mosféru. Nocleh byl totiž zakončením dne, ne-
boť v noci se v té době ještě moc necestovalo.
Cesty v té době nebyly udržované a za tmy byly
proto značně nebezpečné. Navíc hrozilo i ne-
bezpečí přepadení různou loupeživou cháskou.

Václav Vostřák

■ O starých jabloneckých hospodách

Kam se už nepodíváme...

Hostinec U Zeleného stromu Stará střelnice kolem roku 1870

Foto Jiří Jiroutek
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
městské knihovně.

Oddělení dospělých čtenářů

Procházková Lenka    
Narušitel 
Psychologický román ze současnos-
ti, o diplomatech, sólistech baletu,
řidičích, mafiánech, policistech, do-
movnících i bezdomovcích. 

Lubbeck Wilhelm     
Před branami Leningradu:
příběh vojáka skupiny armád
Sever
Kniha přináší vzácná svědectví
účastníka jak bitevních trumfů, tak
katastrof a fascinující pohled na
boje, které se odehrály na východní
frontě.

Nový Petr   
Nová Louka a Kristiánov
Historie a současnost sklářských
osad. Kniha přináší mnohé informa-
ce, příběhy a obrázky, které byly až
dosud ukryty v archivech.  

Chmel Ladislav     
Věra Galatíková 
Úděl statečné ženy. Životopis oblí-
bené herečky.

Oddělení pro děti a mládež

Limb Sue    
Dívka, skoro 16
Dívčí román o osudech jedné oby-
čejné studentky, která se potýká s vel-
kou nesmělostí.

Ure Jean   
Totální cvok
Jmenuji se Mandy a svůj život si na-
hrávám na magneťák. Můj táta vy-
padá jako Elvis. Takže poslouchejte...

Haywood John    
Živá minulost
Doba kamenná, Mayové, Velká Čína
a mnoho jiného v ucelené encyklo-
pedii historie. 

Multimediální oddělení

Paleček a Janík – Hele lidi…
Za ta léta spolu složili a nazpívali
mnoho písní o době a lidech, od
těch hebce protestních z Karlova
mostu přes hudebně vydatné sema-
forské čtvrtstoletí až po současnost
nahlíženou s lehkým humorem. 

OST – Pomáda
Toto album potěší jistě všechny příz-
nivce Johna Travolty a Olivie New-
ton-John, protože se jedná o napros-
to perfektní výkony, které podali
v muzikálu Pomáda.

Za sklem – malý sklářský 
průvodce.
Nový leták (čj, nj, aj) určený ná-
vštěvníkům, kteří chtějí shlédnout
exkurzi se sklářskou tematikou či
výhodně nakoupit sklo, hotovou bi-
žuterii, korálky a komponenty. Na-
leznete v něm i plánek města s vy-
značenými obchody. Dobrý pomoc-
ník usnadňující orientaci v široké
nabídce zdejších obchodů a firem.
Vhodný doplněk osvědčeného Kata-
logu sklářských a bižuterních firem.

Předměty s logem Jablonce
Přijďte si vybrat z nabídky nových
reklamních předmětů: keramický
hrneček s barevnou lžičkou (100 Kč),
plastové píšťalky v barvě bílé, žluté,
červené, zelené a modré (15 Kč), pro-
pisovačky s bublifukem, různé bar-

vy (20 Kč), jojo plastové (20 Kč),
mentolové bonbóny v různobarev-
ných krabičkách (30 Kč), klíčenka
– karabina, modrá, červená, černá
(30 Kč).

Knihy
Industrial Libereckého kraje, tech-
nické stavby a průmyslová archi-
tektura, cena 398 Kč. 
Kniha Vladislavy Valchářové a Lu-
káše Berana slouží jako alternativní
průvodce Libereckým krajem. Ob-
sahuje 303 hesla, 12 map a 425 fo-
tografií. Připravilo Výzkumné cent-
rum průmyslového dědictví ČVUT
v Praze. 

Historie a současnost podnikání
na Jablonecku, Tanvaldsku a Že-
leznobrodsku, cena 285 Kč, autor
Petr Nový.

Tři iseriny 
Jizerka, Velká Jizera, Orle 
a kniha Tisícovky Jizerských hor.
Vydal Jizersko-ještědský horský
spolek v roce 2006 a 2007, 
cena každé knihy 298 Kč.

Kniha o Jizerských horách, 
cena 398 Kč.
Čtvrté vydání oblíbené publikace
Miloslava Nevrlého.

Tajemná místa severních Čech,
cena 199 Kč.
Autor Jan Kroča; ke knize lze za
69 Kč zakoupit i mapu 1 : 75 000.

Klenoty Jizerských hor, Nová
Louka – Kristiánov, cena 239 Kč.
Petr Nový, historie a současnost
sklářských osad.

■ Informační centrum

Vikýř je místem pro každého
V nabídce zájmových aktivit si jablonecký Dům dětí a mládeže Vikýř již získal své
pevné místo. Doplňuje vhodně nabídku uměleckého školství i nejrůznějších školních
kroužků. Čím se od nich liší a co nabízí ve svém širokém spektru aktivit je námětem
rozhovoru s jeho ředitelkou Martou Tauchmanovou.

Pro koho je DDM Vikýř určen a co všechno nabízí?
Zjednodušeně se dá říci, že nabídka DDM Vikýř je

zaměřena na všechny věkové kategorie – počínaje před-
školními dětmi, přes školáky, studenty až po dospělou
populaci, seniory nevyjímaje. Zájemci si mohou vy-
brat nejen z různého vzdělávání v rámci jednotlivých
oddělení – tedy se zaměřením výtvarným, sportov-
ním, přírodovědným, společenským či hudebním, ale
také z mnoha příležitostných akcí. 

Vím, že DDM není pouze zájmové vzdělávání,
ale také mnoho dalších aktivit. Naznačujete příle-
žitostné akce – jsou to třeba tábory nebo i výlety?

Částečně máte pravdu, patří sem různá soustředění
i tábory. Ty mohou být pobytové či konané jako pří-
městské. Ráno rodič dítě přivede, odpoledne si ho vy-
zvedne. To jsou ty viditelné aktivity. Do příležitost-
ných však patří i celá řada kulturních, sportovních
a v neposlední řadě vzdělávacích akcí pro nejširší ve-
řejnost, samozřejmě však především pro děti školní-
ho věku a dospívající mládež. 

V této souvislosti bych ráda zmínila provoz Infor-
mačního centra pro mládež (ICM), jehož služby se už

veřejnost naučila využívat. V prostorách ICM se ko-
nají různé přednášky nebo dílny. Schází se tu ale
i Městský parlament mladých, který si postupně bu-
duje svoji pozici i v rámci komunální politiky. 

DDM Vikýř změnil v současné době zřizovatele,
právě přecházíte pod město. Dotkne se tato změna
nějak dětí?

Proč jen dětí? Doufáme, že se nedotkne nikoho! Ale
vážně – my jsme tu pro veřejnost a co přinese změna
zřizovatele, to by měla být spíš otázka pro něho.
Konec konců pod městem jsme už kdysi byli, takže se
jen vracíme. A je hodně dobrého, na co se dá navázat. 

Připomenu, že mnoho akcí pořádáme v rámci
Projektu Jablonec, některé z nich už patří k „povin-
ným“ – jako třeba Čarodějnice nebo Den Země. Teď
jsou za dveřmi výsledky literární soutěže Múza, kte-
rou vyhlašujeme společně s městem. Přínosné je i to,
že máme zastoupení našich pedagogů v komisích
města. Za zmínku ale jistě stojí i naše spolupráce
s dalšími subjekty a organizacemi v celém Jablonci.

(sve)

Malá Nisanka
Foto archiv DDM Vikýř
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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

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁ¤STVÍ
atypick˘ nábytek

kuchyÀské linky, vestavûné skfiínû
Mob.: 728 917 148, Ladislav Soukup

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

se spoleãností ESSOX s. r. o.

KOUPÍM
Koupím chatu, chalupu, dÛm, penzion

v Jizerkách v cenû do Kã 2 mil. Za informaci
vedoucí ke koupi nabízím Kã 5.000,–

Tel.: 603 397 583, e-mail: oravcova@tsoft.cz

HLEDÁME
10 lidí, ktefií chtûjí zhubnout 5–10 kg

Poradenství zdarma. Îádná dieta – zdraví
Ïivotní styl! Tel.: 721 780 695
www.hubnete.cz/zdendaspak

NùMâINA
soukromû – kvalitnû – spolehlivû

Mgr. Ivana Ouhelová, tel.: 777 245 796
preferuji dopolední hodiny

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 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

JAPONSKÉ SUSHI
Komenského roh Anenská

Jablonec nad Nisou
MoÏno objednat na telefonu:

602 442 716

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.sfucto.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‰i www stránkách

omluva inzerce za ‰patnû uvedené webové
stránky v minulém vydání JM

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

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

Tel.: 721 320 875

KURZ HUBNUTÍ (STOB)
zaãínáme 27. 2. 2008 v 17,15 hod.

v Z· Arbesova v Jablonci n. N.
2,5 hodin/t˘dnû po dobu 3 mûsícÛ
Informace na tel.: 602 365 508

BYTOVÉ I NEBYTOVÉ PROSTORY
v Jbc na Dolním námûstí 2, 

vhodné pro komerãní ãi nekomerãní úãely. 
MoÏno jednotlivû i dohromady.

Tel.: 603 727 611

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

– vedení úãetnictví a mezd FO, PO
– zastupování na úfiadech (VZP, OSSZ, FÚ)
– vyhotovení obch. smluv, podnikatelského

zámûru atd.
– moÏnost osobního vyzvednutí podkladÛ

ve va‰í firmû nebo doma
kontakt: 736 106 914, 736 101 446

Anenské nám. 1, Jablonec nad Nisou

KOUPÍM
Sbûratel koupí staroÏitné poãítací, psací

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

STUDIO BERU·KA
Hlídání dûtí, kojenecké cviãení a plavání,

krouÏky pro dûti, gravidjoga. 
Úklidy domácností.

Prodej dûtského zboÏí.
13. 2. od 16 h semináfi ·ÁTKOVÁNÍ (no‰ení

dûtí v ‰átku), s prezentací firmy 
FARLIN-kojenecké zboÏí. 

16. 2. od 16 h VESELÁ MA·KARÁDA
(cena pro nejveselej‰í masku)

Objednávky a info na:
602 653 287, 602 143 585, 

www.studioberuska.cz

GEODETICKÁ KANCELÁ¤
– Geometrické plány (stavby, pozemky, 

bfiemena)
– Vyznaãení, vytyãení obvodu pozemkÛ

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

– Ostatní geodetická práce
Ing. Miroslav Îídek

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

Podhorská 44, Jablonec nad Nisou

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

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

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

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

www.sweb.cz/dverehybner

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

> Rodinné 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

orientální tance so a ne 10–11 h, 15–16 h, ukázka tancÛ a povídání so 18–19.30 h,
setkání s aromaterapií – co fiíkají éterické oleje? so a ne 16–17 h,

jóga so a ne 12–13 h, bodybuilding so a ne 13–14 h, step aerobic so a ne 14–15 h,
cviãení na labilních plochách so a ne 15–16 h, mandaly – intuitivní kreslení, 

numerologie so 10–18 h, andûlské terapie, reiki indigové dûti, doktor ãínské medicíny, 
v˘Ïivové a kondiãní plány – v˘klady Tarotu – osobní konzultace, 

harmonizace ãaker – masáÏe: tibetské, aroma, shiatsu a dal‰í druhy so a ne 10–18 h,
ukázka masáÏí kojencÛ pro rodiãe so a ne 11–12 h, 

fyzioterapie – v˘stava obrazu automatické kresby Lucie Slaninové so a ne 10–18 h, 
pfiedná‰ka „Vztahy nebo ‰achy“ ne 18–19.30 h, infrasauna (i pro rodiãe s dûtmi) 

a solárium so a ne 10–20 h,
dûtsk˘ koutek POHÁDKA – hlídání dûtí so a ne 10–20 h 

V·E ZDARMA
Kdo si chce zacviãit, tak si mÛÏe vzít cviãební úbor sebou.

Sídlíme na adrese: 28. fiíjna 2015/23, Jablonec n. N.
Info a rozvrh akcí na www.pritazlivost.com

R o d i n n é  c e n t r u m

> Magnet < 
28. fiíjna 2015/23, Jablonec nad Nisou

Dûtsk˘ koutek „POHÁDKA“
Pohlídáme vám dûti 

od pondûlí do soboty 8.00–18.00, 
ve v‰ední den od 30 Kã/hodina, 

sobota 50 Kã/hodina, 
celodenní hlídání v‰ední den 8.00–18.00 350 Kã.

Na objednání: nedûle 50 Kã/hodina, 
víkendové hlídání s pfiespáním dítûte, 

So+Ne 800 Kã.
Pro dûti: pravidelné cviãení, hrátky, malování,
tvofiení, angliãtina pro nejmen‰í a dal‰í akce...

Pro maminky: dopolední, odpolední 
a veãerní cviãení a program

Infrasauna pro rodiãe s dûtmi + solárium.

w w w . p r i t a z l i v o s t . c o m
magnet@volny.cz • tel.: 773 66 66 06

JABLONEC NAD NISOU – PRAHA, âERN¯ MOST 
JÍZDNÍ ŘÁD LINKY 530201 – RYCHLÍKOVÉ SPOJE

odjezdy z autobusového nádraží Jablonec n. N. (stanoviště č. 4) do Prahy
➀* ➅ ➄* ➄* ➆* ➆*

6.00 6.30 7.00 7.45 10.00 12.00 13.00 14.00 15.45 16.30 18.00

odjezdy z Prahy, Černého Mostu (stanoviště č. 7) do Jablonce n. N.
➀* ➅ ➄* ➄* ➆* ➄* ➆* ➆*

7.30 7.55 9.00 9.45 12.00 14.00 15.00 16.00 18.00 19.00 19.30 21.00

PŘIPRAVUJEME DALŠÍ JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENOVÉ NABÍDKY – sledujte náš web, vývěsky v autobusech a na aut. nádraží
âIPOVÉ KARTY PRO TUTO LINKU ZDARMA! Informace: tel. 483 332 027, www.csadjbc.cz 

Na všechny spoje lze zakoupit 
jízdenku s místenkou:

• v předprodeji na autobusovém nádraží
(po–pá 5.30–17 h., so 8–11 h.)

• v síti kanceláří AMS v celé ČR
• e-jízdenku prostřednictvím internetu

Jablonec nad Nisou a. s.

✄

Spoje bez označení jedou denně. ➀ jede v pondělí ➅ jede v sobotu
jede v pracovní dny ➄ jede v pátek ➆ jede v neděli

*odchylky jízdy spoje v období státních svátků nebo hlavních školních prázdnin – viz jízdní řád linky 530201
Příklady cen jízdného Jablonec n. N. – Praha, Černý Most:
• obyčejné jízdné 90,–   Kč
• na čipovou kartu 85,50 Kč
• při využití osmé jízdy zdarma 74,80 Kč
• žákovská sleva (15–26 let) 67,50 Kč
• žákovská sleva (15–26 let) – 8. jízda zdarma 59,10 Kč
• NOVINKA s průkazem ISIC, ITIC 81,–   Kč
• NOVINKA s průkazkou MHD Jablonec n. N. 81,–   Kč
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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

JIZDNÍ ¤ÁD – Platí od 9. 12. 2007 do 13. 12. 2008

Jablonec n. N. (nástupi‰tû ã. 4) ➜ Praha-âern˘ Most

Pracovní dny
Jablonec n/N 5:30 6:30 9:00 12:00 14:30 15:30 18:30
Rychnov u Jabl. 5:40 6:40 9:10 12:10 14:40 15:40 18:40

Sobota
Jablonec n/N 8:00 13:00 18:00
Rychnov u Jabl. 8:10 13:10 18:10

Nedûle, svátky
Jablonec n/N 8:00 13:00 14:00 16:30 18:00
Rychnov u Jabl. 8:10 13:10 14:10 16:40 18:10

Ceník jízdného
Obyãejné Studentské Îákovské Poloviãní ZTP
90,– Kã 67,– Kã 33,– Kã 45,– Kã 22,– Kã

Zpáteãní jízdenky: obyãejné jízdné 160,– Kã
studenstké jízdné 114,– Kã

• Od konce ledna pfiedprodejní místo – Praha-âern˘ Most
• Na na‰ich linkách teplé nápoje, internet a denní tisk

zdarma.
• Autobus má k dispozici 51 míst
• Kontaktní e-mail: eurocarkladno@volny.cz

Praha-âern˘ Most (nástupi‰tû ã. 7) ➜ Jablonec n. N.

Pracovní dny
âern˘ Most 7:00 8:00 12:30 13:30 16:00 17:00 20:30

Sobota
âern˘ Most 10:00 16:00 20:00

Nedûle, svátky
âern˘ Most 10:00 14:30 15:30 18:00 20:00

Pojeìte s námi do Prahy a zpût – rychle, levnû, bezpeãnû

Nabízíme k pronájmu
nebytové prostory 

v 1. patře 
nové budovy
Eurocentra 

o výměře 48 m2

Bližší informace na: 

tel.: 483 311 281 
d.kalasova@eurocentrumjablonec.cz 

KAREEMAH
Studio tance, pohybu a relaxace

otevírá od 4. února 2008
NOVÉ KURZY bfii‰ních tancÛ

pro ZAâÁTEâNICE
pfiihlá‰ky a info:

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

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

ANAL̄ ZA prvkÛ ve vlasech
Zájemci o provedení (rozboru) minerálních,

stopov˘ch a toxick˘ch prvkÛ z vlasÛ
(informace o jejich mnoÏství v organismu)

Kontakt: Dana BaláÏiová, 732 483 396
cena za laboratofi = 1.700,– Kã

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

Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 313 363

AÎ 5000 Kã/MùS BEZ PRÁCE!
Udûlejte ze svého auta, domu, plotu,

pozemku… reklamní plochu!
Tel.: 488 488 188

MALÍ¤SKÉ PRÁCE
malování bytÛ, strhávání tapet v panelov˘ch

domech, ‰tukování stûn
Tel.: 777 989 591

STUDIO IvetaD.
kosmetické sluÏby, trvalá na fiasy,
permanentní make-up, tetování
Podhorská 3, JBC (1. patro)
provoz od 13,00 do 16,00 

nebo dle objednání
mob.: 602 172 122

e-mail: ivetad.pmu@seznam.cz
Do nového kadefinictví pfiijmu kadefinici

s vl. ÎL od 03/2008

RODINNÉ CENTRUM MAGNET
28. fiíjna 2015/23 Jablonec n. N.

semináfie: 1.–3. 2. Jak pfiekonat sebe? 
Jak Ïít svÛj Ïivot? Jak b˘t sám sebou?

Individualita nebo osobnost?
9.–10. 2. Astronamlouvání. Povídání 

o vztazích mezi lidmi, hlavnû o partnersk˘ch
a milostn˘ch. Práce s vlastním horoskopem,

vhodné i pro astrozaãáteãníky
www.astrologika.cz

16.–17. 2. Dny otevfien˘ch dvefií – orientální
tance, masáÏe-aroma, tibetské, shiatsu...

infrasauna, solárium, doktor ãínské
medicíny, v˘Ïivové a kondiãní plány,
fizioterapie, v˘klady tarotu, andûlská

terapie, harmonizace ãaker, joga, cviãení
na labilních plochách, aerobik, reiky,

mandali, numerologie,
v˘stava léãiv˘ch obrazÛ a dal‰í

23. 2. Dûtsk˘ koutek POHÁDKA, modelování
a hrátky pro dûti 9.00–17.00 hod.

23.–24. 2. Sebepoznání skrze ãísla,
cesta k sobû, ke svému potenciálu,
Ïivotní témata. Úvod do intuitivní

numerologie. Práce s vlastním tûlem,
otevfiení se, pfiijetí Ïenství a intuice, 

nalezení vlastního stfiedu.
29. 2.–2. 3. Jak poskládat Ïivot. Co nám

brání ve ‰tûstí? Co je dÛleÏité? Jak
uspofiádat Ïivot v souladu se sebou sam˘m?

Info:
www.pritazlivost.com
www.pochopeni.com

tel.: 773 666 606, 775 991 368
e-mail: magnet@volny.cz

C E L N Í  S L U Î B Y
V˘voz – 300 Kã (= zpracování, vytištění, zastupování při celním řízení, vyřízení

na CÚ, zaslání elektronické kopie, kontrola stavu vývozu)

Dovoz – 600 Kã (= zpracování, vytištění, vystavení deklarace celní hodnoty,
zastupování při celním řízení, vyřízení na CÚ)

Intrastat, pasivní zušlechťovací styk, EUR1, ATR,
CMR, FORMA, ISPM-15, 
balení a zajištění vývozu, pojištění

ceny bez DPH
platí při 1 celní položce

Podhorská 48, Jablonec nad Nisou
tel.: 483 337 319, 732 108 472
fax: 483 314 639, obchod@jakob.cz

JAKOB, s. r. o.

Informace k distribuci 

• Jablonecký měsíčník je určen 
všem domácnostem, k dodání je potřeba,

aby byla schránka pro doručovatele
dostupná a označená čitelnou jmenovkou 

(na jedno jméno je doručován 
jeden měsíčník) 

•
• Jablonecký měsíčník je distribuován
pouze do domácností, nikoliv do firem 

•
• Stížnosti na nedodání 

Jabloneckého měsíčníku přijímá: 
Lenka Zachrová 
Tel.: 483 711 334 

Mobil: 777 747 183 
l.zachrova@eurocentrumjablonec.cz 

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

➽ MY VÍME JAK U·ET¤IT 
– VY VÍTE, KDE NÁS HLEDAT!

➽ 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
elektro z va‰í ulice

SPLÁTKY – nejlep‰í nabídka, 

do 12 mûsícÛ bez nav˘‰ení
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