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Velikonoční březen
Velikonoce si letos pospíšily, a tak i tradiční veli-

konoční trhy proběhnou již krátce po polovině
měsíce března. Doufejme, že si pospíší i letošní
jaro a slavnosti spojené s folklórním programem
a prodejem tradičního zboží se budou konat
v příjemné atmosféře a přilákají na Mírové ná-
městí a do jeho okolí ještě více návštěvníků než
v minulých letech.

Na Škaredou středu se v bohatém kulturním
programu představí jablonecké hudební a ta-
neční soubory odlišných stylů a různého věko-
vého složení od dětí z mateřských škol až po
dospělé. Vrcholem programu bude vystoupení
brazilského folklorního souboru z města Nova
Petrópolis „Grupo de Danc,as Böhmerland“. Jak
název souboru napovídá, mají jeho členové své
kořeny v Čechách, většinou v Jablonci a okol-
ním kraji.

Na Zelený čtvrtek a Velký pátek jsou přichys-
tána lákavá odpolední vystoupení – pohádky pro
nejmenší a tanec nebo hudba pro všechny ostat-
ní. Pokud se budete chtít zapojit do letošních
slavností aktivněji, přijďte do velkého stanu na Mí-
rovém náměstí, bude tu probíhat výtvarná dílna,

kde si můžete uplést pomlázku nebo ozdobit va-
jíčko. Jistě se vám budou hodit na Velikonoční
pondělí. 

Současně s velikonočními trhy bude v prosto-
rách jabloneckého Eurocentra probíhat již 8. roč-
ník veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour
2008. Protože přichází období, kdy zimu střídá
jaro, nastává ta správná chvíle začít přemýšlet
o letošní dovolené. Veletrh cestovního ruchu je
pro takové rozhodování ideálním místem. 

Podrobnosti o všech akcích a mnoho další in-
spirace najdete uvnitř Jabloneckého měsíčníku.
Po dlouhé zimě si určitě nejeden z nás říká: „Už
se těším na jaro!“ A to je i téma dětské výtvarné
soutěže, která ve spolupráci s mateřskými škola-
mi probíhá v Jabloneckém měsíčníku. Sluníčko,
teplo a zelenou přírodu s radostí přivítáme
všichni, a tak nám všem přeji, aby se to letošní
jaro vydařilo stejně jako na dětských kresbách.
Ty nejhezčí z nich jsme otiskli a všem malým
čtenářům za obrázky moc děkujeme!

Petr Vobořil
místostarosta
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■ Tři otázky pro
starostu
O několik slov jsme požádali
starostu města Jablonec nad
Nisou Petra Tulpu, jenž byl
členem hodnotící komise,
která vybírala nejvhodnějšího
investora pro zástavbu
zmíněných zájmových lokalit:

Pane starosto, politická
opozice vám vyčítala velkou
rychlost při rozhodování
o lokalitách pro bytovou
výstavbu v Horní Proseči
a na Dolině. Údajně jste
nevzali do úvahy vyšší cenu
jedné firmy za výkup
pozemků na Dolině 
a upřednostnili firmu druhou,
která nabídla cenu nižší.
Můžete to vysvětlit?
Problém byl v tom, že vítězná
firma nabídla sice nižší cenu za
výkup pozemků, ale zároveň
uvedla, že veškeré inženýrské sítě
(tj. přípojky elektřiny, vody,
plynu, tepla a informačních
technologií) a dopravní
komunikace vybuduje kompletně
ve vlastní režii. Tím se docílilo
toho, že nabídka této firmy se
stala pro město výhodnější.

Proč jste tuto skutečnost
nezvýraznili nebo nezveřejnili
v tisku?
Informace o ukončeném
výběrovém řízení jsme dali
k dispozici novinářům na tiskové
konferenci, ale je pravdou, že
jsme tento fakt nezdůraznili.
Proto se objevila pouze strohá
čísla výkupů pozemků, která
neodpovídala celému procesu
výběrového řízení.

Byla ještě jiná kritéria, která
rozhodla o vítězné firmě?
Ano, šlo ještě o počet nových
obytných jednotek v lokalitě
na Dolině. Firma, kterou vybrala
výběrová komise, postaví asi
o třetinu více bytů než firma
na druhém pořadí.

(red)

Ne všichni si však chceme stavět bydlení vlastní.
Nehodláme absolvovat martýria se sháněním staveb-
ní parcely, vyběhávat různá povolení, hledat vhodné
firmy a nakupovat materiál. Pak podstoupit další kolo
s dozorováním stavby, aby vše bylo, jak si přejeme.
Někteří z nás se prostě chtějí nastěhovat do hotového.
Přesto však chtějí obývat byt s dostupným komfortem
a s odpovídající plochou dle dnešních měřítek, v pří-
jemné části města s dobrou dostupností a občanskou
vybaveností. A právě proto je výstavba nového bydle-
ní jednou z priorit integrovaného plánu rozvoje měs-
ta schváleného všemi zastupiteli.

Stále se rozrůstající lokalitou je například sídliště
Horní Proseč, které bylo také nabídnuto jako jedna ze
zájmových lokalit určených k bytové výstavbě. Firma
Euroczech, s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení
na lokalitu o výměře 42 280 m2, zde podle předlože-
né studie hodlá postavit zhruba 200 bytů. Společnost
nabízí vybudování asi dvacítky rodinných domů, pěti
pětipodlažních a šesti třípodlažních viladomů, navíc
plánuje výstavbu mateřské školy, domu pro seniory
i obchodu. Celý bytový komplex se zavazují dokončit
do konce října roku 2010 a zároveň počítají s vybudo-
váním kompletní dopravní infrastruktury a inženýr-
ských sítí. 

Druhou lokalitou, kde vznikne další moderní bydle-
ní v duchu současných požadavků, je Dolina. Tady
společnost EKKY DEVELOPMENT s. r. o., vzešlá rov-
něž z výběrového řízení nabízí na ploše o výměře 29
750 m2 výstavbu 230 bytových jednotek. Společnost
chce postavit třiadvacet řadových domů a k nim sto
sedmdesát garážových stání. Dále zde hodlá vybudo-
vat tři pětipodlažní bytové domy s menšími byty, ty

větší se plánují ve čtrnácti třípodlažních objektech.
Součástí studie je občanská vybavenost, kam patří na-
příklad mateřská škola, obchod apod. I tady by měl
dle závazku stavební společnosti bytový komplex stát
do konce října 2010.

„Byla jsem členkou výběrové komise a mám za to,
že otázka nutnosti bytové výstavby je v Jablonci jed-
noznačná, neboť ve městě chybí tisíc moderních bytů.
Tyto dvě předložené studie pro lokality U Tenisu
a Dolina byly prostě nejlepší,“ řekla senátorka a záro-
veň jablonecká zastupitelka i radní Soňa Paukrtová. 

Za pravdu jí dává i další člen výběrové komise a za-
stupitel města Ivo Jörg, který podotkl, že jednání s o-
běma vítěznými společnostmi byla velmi konstruktiv-
ní. „Máme možnost zahájit výstavbu zcela nového ty-
pu, stavět budeme menší byty, ale i ty luxusnější. Už
nechceme stavět uniformní paneláky, které všichni po
léta známe, ale v obou lokalitách vzniknou byty v ú-
rovni vyššího standardu,“ říká Jörg. K tomu dodává,
že všichni členové výběrové komise zaznamenali ma-
ximální vstřícnost vybraných firem. „Celé zastupitel-
stvo města se může podílet na tom, jaká bude defini-
tivní podoba výstavby v obou zájmových lokalitách.
Jsem si jist, že nyní může vzniknout něco, za co se
v budoucnosti nebudeme muset stydět.“

Také Ivo Jörg si je vědom faktu, že výstavba se ro-
zebíhá velmi rychle a harmonogram s navrhovanými
termíny dokončení je velmi nabitý, ale zároveň říká,
že celá akce může být i velkou pobídkou pro speciali-
zované jablonecké firmy, které budou moci při vý-
stavbě získat zajímavé zakázky. 

(fr)

V lokalitách U Tenisu a Dolina
vznikne moderní bydlení
Rozvoj bytového fondu je základním kamenem politiky každého města. 
Vznik nových, moderních bytů přitahuje do města mladé rodiny a s nimi 
nové odborníky hledající své uplatnění po ukončených studiích. Lidé chtějí
kvalitně žít, kupovat si kvalitní věci a samozřejmě chtějí i kvalitně 
a dobře bydlet.

Horní Proseč
Foto Petr Vitvar

Foto Jaroslav Bolech
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Klidné bydlení 
na Dolině

Společnost EKKY DEVELOP-
MENT s. r. o. je skupina profesio-
nálních odborníků a developerů,
kteří mají bohaté zkušenosti ze
svého dřívějšího působení v České
republice i v zahraničí. Generálním
finančním partnerem společnosti
je finanční skupina Raiffeisen,
v ČR působící prostřednictvím
dceřiné společnosti Raiffeisen
Leasing Real Estate, spol. s r. o. Za
společností stojí řada úspěšných
developerských projektů v seg-
mentu administrativních center,
polyfunkčních budov, obytných ob-
jektů atd. 

Cílem je využít všechny naše
dlouholeté zkušenosti v developer-
ském projektu Dolina a navrhnout
moderní nadstandardní obytnou
čtvrť, která nebude pouze okrajo-
vou městskou ubytovnou, ale re-
prezentativním místem pro život,
jež bude citlivým způsobem nava-
zovat na současnou městskou
strukturu. Celá lokalita bude nabí-
zet několik typů bydlení. V severo-
východní části pozemku se uvažu-
je s výstavbou dvaceti tří řadových
domů pro klienty hledající spíše
klidnější formu bydlení. Tato zá-
stavba bude citlivě navazovat na
již stávající rodinné domů. V jiho-
východní části se uvažuje s vybu-
dováním patrových domů s menší
rozlohou a podél celé západní hra-
nice investor navrhuje moderní
třípatrové domy vhodné pro nad-
standardní bydlení. Z tohoto důvo-
du investor nevyužívá ani na 30 %
pozemku nabídku města na pěti-
podlažní zástavbu a navrhuje bu-
dovy nižší s komornějším měřít-
kem. 

Zároveň je cílem naší společnos-
ti pomoci řešit nedostatek bytů

v Jablonci nad Nisou a nabídnout
moderní bydlení v atraktivní loka-
litě s výbornou dopravní dostup-
ností a zároveň v úzkém kontaktu
s přírodou. 

Pavel Řežábek
jednatel firmy

Pilotní projekt 
bydlení U Tenisu

Konečné architektonické řešení
projektu bude výslednicí spolu-
práce architektů našeho vítězného
návrhu a architektů města. Rád
bych podotkl, že výstavba všech
bytových i nebytových objektů
v tzv. nízkoenergetickém provede-
ní s alternativním vytápěním na
biopaliva, zejména u rodinných
domků a viladomů, nebyla v tom-
to rozsahu v našem kraji dosud re-
alizována. Jedná se o pilotní pro-
jekt ekonomického a ekologického
bydlení v jedné z nejhezčích loka-
lit v Jablonci nad Nisou.

S ohledem na „šibeniční“ termí-
ny výstavby bude velmi záležet na
spolupráci investora a odborných
útvarů města i stavebního úřadu,
zejména při technické přípravě
území a změn územního plánu,
aby výstavba plynula bez problé-
mů a v termínech. Naše společnost
má zájem realizovat kvalitní byd-
lení pro široké spektrum středně
příjmových skupin občanů Jablo-
necka.

Jaroslav Kašpar
EUROCZECH, s. r. o., Liberec

Město nové byty 
potřebuje

Pro bytovou výstavbu byly říjno-
vým zastupitelstvem města Jab-
lonce nad Nisou vybrány dvě loka-
lity – Dolina a U Tenisu (Horní
Proseč). S oběma pro tento typ vý-
stavby dlouhodobě počítá územní
plán. Dne 31. ledna schválilo za-

stupitelstvo zahájení výstavby tím,
že vybraným investorům odsou-
hlasilo smlouvu o smlouvě budou-
cí kupní na prodej pozemků, na
kterých se uskuteční bytová vý-
stavba. O které investory se jednalo?
Pro lokalitu Proseč byla vybrána li-
berecká společnost EUROCZECH,
s. r. o., za cenu 9 mil. Kč. Smlouva
stanoví, že o územní rozhodnutí
bude zažádáno nejpozději do 31.
října 2008, o stavební povolení do
31. prosince 2008 a o kolaudační
rozhodnutí nejdéle do 31. října 2010.
Tím město kontroluje investora,
aby výstavba byla realizována
v dohodnutých termínech. Bez vel-
mi vážných důvodů nelze tyto ter-
míny posouvat. Investor se ve
smlouvě zavázal, že kromě byto-
vých a rodinných domů vybuduje
i mateřskou školku a dům pro se-
niory. Město může školku provo-
zovat nebo se může rozhodnout
pro mateřskou školku soukromou.
Dům pro seniory bude provozovat
investor, má s provozem podob-
ných zařízení značnou praxi i v ji-
ných místech ČR.

Pro lokalitu Dolina byla smlouva
o smlouvě budoucí kupní uzavře-
na se společností EKKY DEVELOP-
MENT s. r. o., se sídlem v Praze.
Na Dolině vzniknou řadové rodinné
domy a viladomy s tím, že o územ-
ní rozhodnutí bude zažádáno nej-
později do 31. března 2009, o sta-
vební povolení 31. října 2009 a o ko-
laudační rozhodnutí nejpozději do
31. října 2010. I v tomto případě se
investor zavázal dle požadavků
města na vlastní náklady vybudo-
vat mateřskou školu případně jiný
typ občanské vybavenosti. Společ-
nost se představuje v předchozím
textu.

Soňa Paukrtová
senátorka

■ Komentáře a názory

Reklamy 
na autobusech
MHD ruší

Dne 17. ledna vysílala televize
RTM pořad o MHD v Jablonci,
o historii, technice, modernizaci
atd. Zásluhy o tento zdárný vývoj
má bezesporu jak dopravce, tak
vedení města. Ale v jedné části fil-
mu si musel pozorný divák všim-
nout znatelného zhoršení jednoho
jevu. V komentáři filmu z roku
2003 byla řeč o možnosti poznání
města a krásného okolí z doprav-
ních prostředků. Tomu ale v sou-
časné době brání okna autobusů
zatemnělá reklamami. Že je to
ekonomický přínos pro dopravce
je jasné, ale nemělo by to mít urči-
té hranice? Výrobci autobusů stále
zlepšují komfort dopravy, ale sna-
hu jim kazí reklamní agentury,
neboť čím větší zamalovaná nebo
zalepená plocha, tím větší zisk,
u dopravce pak zase přínos z pro-
najaté plochy. Půjde tento vývoj
tak dále? Měl by se brát ohled též

na občany našeho města a návštěv-
níky, kteří sem přijíždějí za pozná-
ním, za estetickými zážitky a re-
kreací. 

Pavel Linka

Dopravce reklamy
obhajuje

Na jabloneckých autobusech
MHD se první stříkaná reklama

objevila v roce 1993. Od tohoto roku
neměly naše vozy jednotnou čer-
venobílou „uniformu“. Reklam-
ních polepů postupně přibývalo
a v současnosti jsou téměř všech-
ny autobusy MHD polepené re-
klamními fóliemi. 

Pro dopravce se skutečně jedná
o nemalé finanční zisky, které sni-
žují provozní ztráty MHD; proto je
reklama například i na jízdenkách
či madlech autobusů. Co se týká

nového trendu reklamní činnosti,
tzv. „celopolepu“ autobusů, lze kon-
statovat, že takto „zmalované“ auto-
busy nemáme jen u nás v Jablonci
n. N. Podobné reklamy najdeme na
dopravních prostředcích nejen
v celé naší republice, ale i v zahra-
ničí. 

Jedná se o speciální fólie, které
mají řádný atest a jsou schváleny
ministerstvem dopravy. Musí spl-
ňovat limity propustnosti světla
a při případné dopravní nehodě
nesmí ohrozit bezpečnost cestují-
cích. Touto novou technologií má-
me u nás polepeno pouze několik
autobusů. Jaký bude další vývoj, to
lze těžko odhadnout. Záleží vždy
na objednavateli reklamy, pro jaký
způsob oslovení zákazníka se roz-
hodne. Osobně se domnívám, že
pokud je reklama zvolena vhodně
a nenásilně, pak nikomu nezkazí
estetické zážitky, ale naopak doká-
že oslovit a zaujmout, což je i jejím
účelem.

Luboš Wejnar
ČSAD Jablonec n. N.

■ Nad dopisy čtenářů

Foto archiv
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Kdy se začaly psát vaše fotbalové začátky?
S fotbalem jsem začal v šesti letech v TJ

Krásná Lípa, pak jsem přešel v žákovském tý-
mu do Slovanu Varnsdorf a následovala TJ Liaz.
Jsem prostě spojen s fotbalem a z větší části
s tím jabloneckým, ať už z pohledu aktivního
hráče, nebo člena managementu klubu. Dvě
funkční období jsem byl členem výkonného vý-
boru Českomoravského fotbalového svazu, dva
roky jsem pracoval v komisi pro řízení klubo-
vých soutěží v Evropě.

Co vás na té hře tak láká?
Je to vášeň a adrenalin. Je to můj život. I pro-

to se někdy člověk nerozhoduje úplně rozu-
mem, ale srdcem. Pak hrozí, že jde za rámec
daných možností, což může přinést problémy
s financováním. V českých podmínkách je vel-
mi složité, aby byl fotbal výdělečný. Protože tři
základní příjmy, v zahraničí klíčové pro každý
klub – vstupné, prodej televizních práv a prodej
suvenýrů – jsou u nás zanedbatelné. My to řeší-

me pronájmem reklamních ploch a příspěvky
od sponzorů, ale v současné době většina firem
se zahraničními akcionáři nemá žádné lokální
zájmy, tím pádem mizí možnost s nimi jednat. 

Je to začarovaný kruh, nebo se dá najít
cesta ven?

Cesta je složitá. Zcela jistě je třeba provést re-
dukci rozpočtu. Od devadesátých let minulého
století podporoval v Jablonci fotbalový klub bi-
žuterní průmysl. Ten teď ale prochází složitým
obdobím. 

Jak vidíte budoucnost sportu?
Je velice důležité, že město Jablonec vytvoři-

lo nejen fotbalu dobré podmínky. Výstavba kva-
litních sportovišť je jen jeden z příkladů. Právě
ona je základem pro vlastní sportovní činnost.
Jednotlivé managementy musí zajistit dostatek
financí, což je, skoro bych řekl, věcí osobní sta-
tečnosti jedince. Z vlastní zkušenosti mohu ří-
ci, že je to rok od roku těžší. Proto jsme rádi, že
město podporuje mládežnickou základnu. Ta
naše má 400 až 500 členů ve dvanácti druž-
stvech. Poměrně velkému množství dětí tak na-
bízíme vhodné využití volného času, čímž jsme

pro město užiteční. Značka FK Jablonec 97 má
určitý zvuk. Hrajeme první ligu, máme krásný
stadion i kvalitní tréninkové plochy s umělou
trávou ve Mšeně a v Břízkách. Po této stránce
jsme špičkově vybavený subjekt.

V Jablonci se budou letos hrát některé zá-
pasy Mistrovství Evropy ve fotbale devate-
náctiletých. Bylo toto vybavení důvodem
k tomu, že bylo vybráno právě naše město?

Pořadatelství fotbalového Mistrovství Evropy
devatenáctiletých je pro Českou republiku velká
pocta. V Jablonci se odehrají dva zápasy ve sku-
pině (17. a 20. července) a navíc se tu 26. čer-
vence bude hrát i finále, což je zatím největší fot-
balová událost nejen ve městě, ale i v republice. 

Chystáte něco zvláštního k této příležitosti?
Doufáme, že se nám podaří přilákat diváky

na kvalitní fotbalovou podívanou na novém,
krásném a čistém stadionu. Chceme přesvědčit
Českomoravský fotbalový svaz, že Jablonec je
vhodné dějiště také pro Mistrovství světa dva-
cetiletých. 

Je tedy vaším cílem pořadatelství tohoto
mistrovství světa?

Ne, náš hlavní fotbalový cíl pro rok 2008 je
záchrana týmu v I. Gambrinus lize. Po letech
jsme prožili rok hrůzy a naše výchozí situace
pro jaro není jednoduchá. Ale všichni – funkci-
onáři i hráči – jsme udělali maximum pro to,
aby se loňský rok neopakoval. 

Co vám dokáže znepříjemnit práci?
Je to asi takhle: Když v neděli Jablonec vy-

hraje, mám krásný týden a těším se do práce.
Když prohraje, potřebuji další zápas, abych si
zpravil náladu a těšil se ze života. Horší je, když
přijde série neúspěchů – pak se mi špatně vstá-
vá, protože to komplikuje jednání se sponzory.
Potřebuji mít ten dobrý pocit z vítězství pro dal-
ší jednání a práci. 

Jste zastupitelem a členem ODS. Ovlivňu-
jete tak z politické scény sportovní dění?

Pro fotbal, ale i další sporty, je podpora měs-
ta důležitá. V Jablonci je viditelnější v tom, že
město je majitelem stadionu, který patří k těm
nejkrásnější v republice. Jsem rád, že Jablonec

je městem sportu, protože právě sport je zcela
jistě jeho chloubou. Mám tohle město rád
a jsem tady doma. 

Ale právě v minulosti byla velká podpora
sportu městu vyčítána... 

Samozřejmě, že sport má ráda jen určitá sku-
pina lidí, která však není malá. Je třeba najít
zdravou míru podpory. Nemyslím si, že sport je
podporován na úkor rozvoje města. Když se
městem projdete, vidíte, že se mnohé mění.
V centru je řada domů zrekonstruována. Poda-
řilo se vyřešit další problematický objekt, kte-
rým byl donedávna hotel Praha – tak se snad
blýská na lepší časy. Pokud se povede i zbytek
centra, tak budeme za čas obyvateli krásného
města. Když vidím, kolik je zájemců o výstavbu
v zájmových lokalitách, pak jsem přesvědčen,
že město má slibnou budoucnost. 

(fr)

Miroslav Pelta
Týden mi začíná v neděli

■ Miroslav Pelta
Narodil se v roce 1964 ve Varnsdorfu, vystu-
doval stavební průmyslovku v Liberci a při
ní si „odskakoval“ do Jablonce, se kterým
svůj život spojil definitivně. Z fotbalového
Slovanu Varndsdorf přestoupil v patnácti do
TJ LIAZ Jablonec, kde působil nejprve v ju-
niorech a pak v A týmu mužů jako brankář.
Jeho kariéru předčasně ukončily zdravotní
problémy a v roce 1991 byl valnou hroma-
dou zvolen předsedou oddílu. Od té doby
jen s výjimkou, kdy pracoval jako generální
ředitel Sparty (1999–2005), je stále činný
v jabloneckém fotbale. V současné době je
už druhý rok místopředsedou představen-
stva FK Jablonec 97 a čtvrté funkční období
pracuje v barvách ODS v městském zastu-
pitelstvu. Je ženatý, má tři děti – jediný syn
hraje v Jablonci fotbal za ročník 1997.
Kromě fotbalu chodí rád na houby. Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek



(5)

jablonecký měsíčník / březen 2008 aktuality

■ Naši jubilanti
96 let
Stejskalová Božena

94 let
Daníčková Marie a Valhová
Bohumila

93 let
Kynclová Marie, Pokorná Marie
a Simmová Věra

92 let
Dudychová Otilie a Smolná Marie

91 let
Jančová Anna a Vyhnalová Anna

90 let
Adam Václav a Kratinová Božena

85 let
Diringerová I., DvořákJ., Fechtlová A.,
Hájková G., Helikarová J.,
Hochman F., Kalinová M.,
Konopásek J., Kučerová M.,
Pavlíčková V., Skákalová J.,
Synovcová L. a Zdobinská V.

80 let
Bačkovská M., Bílková B.,
Čermáková J., Hladík S., Hladíková K.,
Huková I., Ježková J., Kálalová R.,
Kroupová B., Kucharíková J.,
Kyloušek O., Loudová A.,
Meislová A., Melo A., Mroženský F.,
Nechanický J., Nováková V.,
Opočenská H., Richtr V.,
Tarabová J., Těšíková L., Tothová M.,
Tučková E., Vele J. a Víšková R.

75 let
Davidová L., DvořákováV.,Jáklová D.,
Jankůová L., Karel V., Král J.,
Kysela J., Landová B., Mojšová M.,
Ouhrabková Z., Pinkas J., Poláková L.,
Sádlo M., Seifert M., Šilhánová M.,
Šlehofer J., Šourková L., Šourková V.,
Špačková Ch., Tupcová Z., Váňová D.,
Weiss V. a Wünschová H.

70 let
Bennek P., Brož J., Grasslová A.,
Hille M., Hnilicová T., Holanová L.,
Hušková D., Kohlová I., Konak V. V.,
Kuncová M., Ládr I., Mašek F.,
Millerová S., Niepel O., Niklová S.,
Rajšl J., Sekyrová Z., Sochorová E.,
Strnadová N., Štědrý V., Tománek J.,
Trejbalová M. a Treperová Z.

Všem jubilantům přejeme
mnoho zdraví a pohody. 

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

■ Vítání dětí
sobota 26. 1. 2008 
Julie Ježková, Tereza Adamcová,
Petr Faltus, Petr Šubin, Natálie
Pracná, Dominika a Vojta Hradečtí,
Denis Kočí, Markéta Holubová,
Adrian Dlugoš, Dominik Holeček,
Kateřina Čabová, Kateřina Hassová,
Christo Kolevski, Aneta Štríglová,
Jindřich Vacek, Tomáš Peřinka, Jan
Bleša, Klára Cicvárková, Nela
Janová, Natálie Brožková, Jakub
Netušil, Matěj a Tereza Jaškovi,
Kryštof Matěcha, Karel Lejsek, Jana
Jelínková, Markéta Pilařová, Michal
Blažek, Jitka Česká, Klára Habová,
Vít Provazník, Marek Malát,
Elizabeta Wünscheová, Luisa
Vacková, Ondřej Těhník, Štěpán
Varga, Adam Bartel, Andrea
Regenermelová, Petr Dočkal, Babeta
Čejková a Jakub Soukup.

Půjčky od města
Zájemce o půjčku z Fondu zlepšení
úrovně bydlení vyzýváme, aby se
v březnu informovali na možnost
zvýhodněného čerpání prostřed-
ků ze tří nově zařazených titulů na
opravy fasád, střech a připojení
k centrálnímu zásobování teplem.
Podrobnější informace jsou na
www.mestojablonec.cz v modulu
Životní situace v části finance nebo
na radnici u Jitky Hujerové v kan-
celáři č. 311.

Ověřovatelská 
kancelář
Hospodářská komora v Jablonci n.
N., Jiráskova 9, oznamuje, že
v rámci nové služby CzechPOINT
zde mohou podnikatelé a občané
získat výpisy z obchodního nebo
živnostenského rejstříku a z ka-
tastru nemovitostí. Výpisy posky-
tujeme v pracovní dny na počkání
od 7,30 do 12,30 a od 13 do 16 ho-
din. Za první stranu výpisu zapla-
títe 70 Kč, za každou další započa-
tou stranu 50 Kč.

Akce nemocnice 
Víte, že nemocnice pořádá řadu
akcí pro veřejnost? V březnu se
můžete těšit na další pokračování
školení „Těšíme se na miminko“
(18. 3. od 15 hodin v kapli nemoc-
nice). 
Chcete něco udělat se svoji nadvá-
hou? Pojeďte se zdravotníky ne-
mocnice do Krkonoš na akci „Nad-
váha s Rozhledem“, jež se koná
od 16. do 20. dubna. Bližší infor-
mace k oběma akcím najdete na
www.nemjbc.cz.

Vlajka pro Tibet
Jako připomínka násilného potla-
čení tibetského povstání ve Lhase
v roce 1959 bude i letos 10. března
vyvěšena na jablonecké radnici ti-
betská vlajka. V této souvislosti pro-
běhne v Klubu na Rampě i dílna
nazvaná „Život tibetských uprchlí-
ků v podhůří Himalájí“. Je určená
pro studenty středních škol a gym-
názií a povede ji dobrovolnice, jež
sedm měsíců s uprchlíky v severní
Indii pracovala.

Stejná šance – 
zaměstnavatel 2008
Tak se jmenuje soutěž pořádaná
o. s. Rytmus. Jejím cílem je ocenit
firmy, které zaměstnávají lidi se
zdravotním znevýhodněním na
běžném pracovním trhu. Nomi-
novat zaměstnavatele může kdo-
koli vyplněním nominačního listu,
který je dostupný na portálech
www.rytmus.org nebo www.stej-
nasance.cz. Bližší informace sdělí
A. Dechťarová, tel. 777 228 661.

Tvoříme duší...
Tak je nazván projekt Centra pro
zdravotně postižené LK a Sdružení
Artefaktum.cz. V jeho rámci je vy-
hlášen III. ročník soutěže dětí
a dospělých se zdravotním handica-
pem o Cenu Modrého slona 2008.
Soutěž je vypsána v deseti oborech
a bude zakončena letní přehlídkou
v liberecké ZOO. Přihlášky doruč-
te do 25. 4. 2008 na adresu CZP
LK, Zahradní 415/10, 460 01 Li-
berec XI. 

MHD o prázdninách
O školních prázdnin, tj. 10.–14.
a 20.–21. 3., bude omezen provoz
MHD. Všechna omezení jsou za-
pracována v jízdních řádech, vě-
nujte proto pozornost vysvětliv-
kám. Připomínáme, že nepojede
linka č. 18, školní linky a spoje
označené negativním číslem 40.
Během jarních prázdnin bude
v provozu „lyžařská“ linka X do
Hrabětic a Bedřichova s odjezdy
z Jablonce n. N. v 7:45, 9:20, 10:50
a 12:40 hodin. Provoz této linky
bude ukončen 16. března.

České suvenýry 
Prodejní výstava a soutěž „Suvenýry
a regionální produkty“ se uskuteční
19.–21. března v areálu Eurocen-
tra. Cílem je popularizace výroby
a prodeje kvalitních a nápaditých
českých suvenýrů a regionálních
produktů. Účast vystavovatelů – pro-
dejců a soutěžících je bezplatná.
Informace pro vystavovatele najdete
na www.ohkjablonec.cz/suvenyry
a v kanceláři OHK Jbc, Jiráskova 9,
tel. 483 346 000, 
info@ohkjablonec.cz.

Hledá se námět pro muzikál 
ZUŠ a DDM Vikýř vyhlašují soutěž mladých autorů na téma „Jablonecký
příběh“. Napište nám skutečný či vymyšlený příběh z našeho města, jeho
okolí, hor, dávné historie, který se stal i nestal minulý týden před vaší školou...
Ten nejlepší se třeba stane základem pro budoucí Jablonecký muzikál.
Soutěžní příběhy doručte do 31. 3. 2008 na adresu ZUŠ, Podhorská 47,
466 01 Jablonec n. N. Tel. 483 736 040, e-mail: zusjbc@zusjbc.cz. 

Otcové města 
Jablonce
Tak se jmenuje nová publikace vy-
daná Muzeem skla a bižuterie.
V jednotlivých kapitolách se může-
me dočíst například o starostovi
J. Pfeifferovi či K. R. Fischerovi nebo
o kronikářích A. Bendovi a A. Li-
liem. Informace zde ale najdeme
též o řadě dalších významných
osobnostech a událostech v minu-
losti našeho města. Autory knihy
jsou manželé Jana a Petr Noví
a koupit ji můžete v muzeu.

Znovu o Zlatý erb
Město Jablonec nad Nisou se i le-
tos přihlásilo do soutěže o nejlepší
webové stránky města. Pokud se
vám naše stránky líbí, můžete se
zúčastnit hlasování o cenu veřej-
nosti. Na úvodní stránce našeho
webu klikněte na zelenou ikonu
soutěže, vyplňte formulář a ode-
šlete (nezapomeňte uvést váš ema-
il). Přijde vám kontrolní zpráva, je-
jímž potvrzením se stane váš hlas
platným. Hlasovat je možné až do
čtvrtka 27. 3. do 16 hodin. 

Foto archiv
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Výběrové řízení 
na pronájem bytů 

Město Jablonec n. N. vyhlašuje výběrové řízení na
pronájem bytů se smluvním nájemným:

Růžová 9/745, č. bytu pro VŘ: 5/2008
Byt 1+3, 2. patro, podlahová plocha 131,60 m2. Mini-
mální výše smluvního nájemného pro účast ve VŘ je
5.259 Kč/měsíc bez služeb spojených s užíváním bytu.
Prohlídka 17. 3. 2008 od 15,30 do 16 hodin. 

V Aleji 6/1322, č. bytu pro VŘ: 6/2008
Byt 1+2, přízemí, podlahová plocha 98,31 m2. Mini-
mální výše smluvního nájemného pro účast ve VŘ je
4.239 Kč/měsíc bez služeb spojených s užíváním bytu.
Prohlídka 19. 3. 2008 od 15,30 do 16 hodin. 

Liberecká 158/1917, č. bytu pro VŘ: 7/2008
Byt 1+3, přízemí, podlahová plocha 93,25 m2. Mini-
mální výše smluvního nájemného pro účast ve VŘ je
4.329 Kč/měsíc bez služeb spojených s užíváním bytu.
Prohlídka 26. 3. 2008 od 15,30 do 16 hodin. 

Prohlídky zajišťuje RK RIA REALITY, a. s. Sraz zájemců
je ve stanovenou dobu před vchodem do objektu.

Přihlášku do VŘ podávejte na předepsaném formulá-
ři. Formulář lze vyzvednout na odd. technické obslu-
hy a bytů MěÚ (TOB), ve vnitřním informačním stře-
disku MěÚ nebo na www.mestojablonec.cz. 
Žadatel doručí přihlášku na TOB nebo do podatelny
MěÚ v zalepené obálce od 12. 3. do 31. 3. 2008 do
15,00 hodin.
Obálka musí být zřetelně označena nápisem VŘ s ozna-
čením čísla bytu (tj. např. 5/2008 – NEOTVÍRAT –
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky. 
Neúplně označené a před nebo po termínu podané
obálky nebudou akceptovány!

Personální inzerce 
Tajemník Městského úřadu Jablonec nad Nisou vy-
hlašuje výběrová řízení na pozice

SAMOSTATNÝ REFERENT ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání
nebo střední vzdělání s maturitou. 
Další požadavky: orientace v problematice ochrany
přírody a krajiny, znalosti v oblasti dendrologie, taxo-
nomie rostlin a živočichů, základní znalosti v oblasti
státní správy výhodou, obsluha PC (Word, Excel, in-
ternet), znalost místních podmínek, ochota k práci v te-
rénu, organizační schopnosti, odpovědnost, samostat-
nost, flexibilita a kreativita, schopnost jednat s lidmi. 
Pracovní náplň: ochrana přírody a krajiny, správ-
covství dětských hřišť a městského mobiliáře.
Smlouva na dobu určitou po dobu mateřské dovolené.
Nástup: dle dohody, nejpozději 1. 6. 2008.
Informace: vedoucí oddělení životního prostředí,
tel. 483 357 187, 
e-mail: prouskova@mestojablonec.cz. 

PRACOVNÍK DOPRAVNÍHO A SILNIČNÍHO
ÚŘADU 
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání ne-
bo střední vzdělání s maturitou v oboru stavebnictví. 
Další požadavky: praxe ve stavebnictví, obsluha PC
(Word, Excel, internet), znalost místních podmínek,
ochota k práci v terénu, organizační schopnosti, pra-
xe ve státní správě výhodou, odpovědnost, samostat-
nost, flexibilita a kreativita, schopnost jednat s lidmi. 
Pracovní náplň: opravy a údržba komunikací, vyjad-
řování k projektovým dokumentacím. 
Nástup: dle dohody, nejpozději 1. 6. 2008.
Informace: vedoucí dopravního a silničního úřadu,
tel. 483 357 146, 
e-mail: vojir@mestojablonec.cz. 

PRACOVNÍK ODDĚLENÍ PRO KOMUNIKACI
S VEŘEJNOSTÍ 
8. platová třída
Kvalifikační předpoklady: střední vzdělání s maturitou.
Další požadavky: praxe z oblasti médií nebo novi-
nářská vítána, dobrá uživatelská znalost práce s PC
(Word, Excel, internet), dobrá znalost českého jazy-
ka, vypracované pojednání na téma „Jablonecká pře-
hrada a její obnova“ (formát A4, vel. písma 12), orga-
nizační schopnosti, praxe ve státní správě výhodou,
odpovědnost, samostatnost, flexibilita a kreativita,
schopnost jednat s lidmi. 
Pracovní náplň: psaní autorských článků, příprava
podkladů pro intranet. 
Nástup: ihned.
Informace: vedoucí oddělení pro komunikaci s ve-
řejností, tel. 483 357 185, 
e-mail: fricova@mestojablonec.cz. 

PRACOVNÍK PAMÁTKOVÉ PÉČE
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání
nebo střední vzdělání s maturitou.
Další požadavky: praxe v oboru památkové péče,
znalost v oblasti správního řádu a zkoušky zvláštní
způsobilosti v oboru památková péče výhodou, zá-
kladní znalosti v oblasti státní správy výhodou, obsluha
PC (Word, Excel, internet), znalost místních podmí-
nek, ochota k práci v terénu, organizační schopnosti,
odpovědnost, samostatnost, flexibilita a kreativita,
schopnost jednat s lidmi 
Nástup: 1. 7. 2008
Informace: vedoucí úřadu územního plánování, tel.
483 357 159, e-mail: smrckova@mestojablonec.cz. 

Přihlášky ke všem VŘ lze do 13. března 2008.
Přihlášky doložené profesním životopisem, výpisem
z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců), ověřeným do-
kladem o dosaženém vzdělání a případnými referen-
cemi zasílejte na adresu: 
Městský úřad, personální úsek, Mírové náměstí 19,
467 51 Jablonec nad Nisou.

Bude se svážet nebezpečný
odpad 
Svoz nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů pro-
běhne v sobotu 29. března. 
Co do nebezpečného odpadu patří:
• upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádo-

bách do 30 l) 
• olejové filtry a další zaolejovaný materiál
• akumulátory i s elektrolytem, baterie 
• domácí kapalné a tuhé chemikálie, kyseliny, louhy,

vývojky – nádoby musí být označeny!
• chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení ple-

velů, škůdců apod.
• zbytky starých barev, obaly od barev, ředidla včetně

obalů, léky všeho druhu.
Mezi elektrospotřebiče patří televizory, ledničky,
pračky, fritézy, fény, myčky, sporáky, vysavače, mikro-
vlnné trouby, žehličky, kávovary, fény, el. nářadí a ná-
stroje, videopřehrávače, radiopřijímače, videokamery,
fotoaparáty, el. hudební nástroje, počítačové monitory,
noteboky, počítače, klávesnice, telefonní přístroje, fa-
xy, tiskárny, kalkulačky, elektrické hračky, světelné
zdroje (trubice, úsporky), výbojky a svítidla. 

Rozpis zastávek ambulantního svozu:
8:00–8:15 Sídliště Janovská ul. Na Úbočí 
8:20–8:35 Sídliště Mšeno ul. Mládí 
8:40–8:55 ul. S. K. Neumanna 
9:00–9:15 Pasecké náměstí 
9:20–9:35 Sídliště Šumava, ul. Vysoká 
9:40–9:55 Vysoká, křižovatka s ul. Jitřní 
10:00–10:15 Novoveská, křižovatka s ul. Jarní 
10:25–10:40 Květinová, křižovatka s ul. Křížová 
10:50–11:05 Rychnovská, křižovatka s ul. Dalešická 
12:30–12:45 Janáčkova, křižovatka s ul. Vrkosla-

vická 
12:50–13:00 Žítkova, křižovatka s ul. U Srnčího dolu 
13:05–13:15 Pasířská, u školy 
13:20–13:30 U Nisy, uprostřed 
13:35–13:45 nemocnice, parkoviště 
13:50–14:00 Horní náměstí, parkoviště 
14:10–14:20 Prosečská – u hasičské zbrojnice 

Odpad je nutné odevzdat přímo na stanovišti. Je
nepřípustné odkládat odpady před příjezdem mobilní
sběrny. Dbejte pokynů obsluhy.

Další možnosti odevzdávání odpadu jsou po celý rok:
• Na sběrném dvoře nebezpečného odpadu Smetano-

va 91, tel. 483 312 403. 
Zde je možné odevzdávat nebezpečný odpad i elek-
trospotřebiče. 
Provozní doba: pondělí–pátek 7–17 hodin.

• Na překladišti Proseč n. N., tel. 483 318 826. 
Zde je možné odevzdávat pouze nebezpečný od-
pad, nikoliv elektrospotřebiče! 
Provozní doba: pondělí–pátek 7–14,30 hodin a v so-
botu (ne pro firmy) 9–13 hodin.
Výjimka: elektrické bojlery je možné ZDARMA
odevzdávat na překladišti Proseč.

Odpady jako eternit či lepenka nebudou při svozu při-
jaty – lze je za úplatu odevzdat na překladišti Proseč.
Další svoz proběhne poslední sobotu v květnu 2008.

(rh)

Autobusová doprava 
Změny na autobusovém nádraží
Od pondělí 3. března dojde ke změně v uspořádání
stanovišť na jabloneckém autobusovém nádraží.
Všechny spoje budou nově odjíždět pouze ze stanovišť
umístěných podél chodníků. Stanoviště č. 1 a 4 budou
i nadále pod střechou naproti budově předprodeje.
Podél opěrné zdi vedle budovy předprodeje budou
umístěna nová stanoviště č. 5, 6 a 7 (dosud zde byla
stanoviště označená 13 až 16).

Výměna starých jízdenek 
Jízdenky MHD platné do konce roku 2007 vám vymě-
níme v předprodeji MHD v Pražské ul. do 31. břez-
na 2008.

Rozšíření provozu do Prahy
Od 3. března bude spoj ČSAD Jablonec n. N. a. s.
s odjezdem ve 12:00 hodin z Prahy, Č. Mostu, jezdit
v pracovní dny od pondělí do pátku mimo hlavních
školních prázdnin, stejně tak i protijedoucí spoj ve
12:00 z Jablonce n. N. Místo stávajících spojů s odjez-
dy z Jablonce v 15:45 a 16:30 pojedou nově spoje
z Jablonce do Prahy takto: v 15:30 v pracovní dny,
v 16:00 v neděli, v 16:30 denně. Více informací na
www.csadjbc.cz, v předprodeji na autobusovém nád-
raží nebo na tel. č. 483 332 027.

(pv)

Zápis do MŠ 
Upozorňujeme rodiče, kteří mají zájem přihlásit dítě
k docházce do mateřské školy, že se blíží termín zá-
pisu. Zápis pro školní rok 2008–2009 proběhne na
všech MŠ v Jablonci nad Nisou 2. dubna 2008 od
8,00 do 16,30 hodin. V této souvislosti podáváme ná-
sledující informace:

• Do mateřské školy lze přihlásit dítě, které ke dni
31. 8. 2008 dovrší věk 3 let. Mladší děti budou přija-
ty pouze při volné kapacitě školy.

• Rodiče podávají „Žádost o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání“. Tuto žádost sepíšou v den
zápisu v příslušné mateřské škole.

• V den zápisu je nutné doložit potvrzení lékaře, že se
dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,
příp. doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindi-
kaci (dle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví). Bez tohoto dokumentu nemůže ředitelka
MŠ zahájit správní řízení o přijetí dítěte do mateř-
ské školy.

• Do speciální MŠ Palackého 37 budou děti přijímány
pouze na doporučení lékaře.

• Další informace naleznete na www.materskasko-
la.cz/aktuality, www.sweb.cz/spec.ms.jbc, na ředi-
telství MŠ v Uhelné 5, na odd. školství, kultury
a sportu MěÚ nebo v den zápisu na každé MŠ.

(zk)

Foto Jiří Jiroutek
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Pavla Chalupová je nová tvář jablonecké-
ho městského úřadu. Pracuje zde jako koor-
dinátorka komunitního plánování a najdete
ji v budově v Anenské ulici. Na své místo na-
stoupila na základě výběrového řízení a pro-
šla rozsáhlým školením firmy CEPROS, které
probíhalo v Jablonci v loňském roce.

Co je vlastně hlavním úkolem koordiná-
torky?

Kromě toho, že jsem koordinátorka, jsem i člen-
kou řídící skupiny, která má koordinovat a rea-
lizovat proces komunitního plánování sociál-
ních služeb v Jablonci nad Nisou. Jejím úkolem
je i vznášet připomínky k výstupům z jednání
pracovních skupin a následně pak projednávat
a schvalovat jednotlivé fáze komunitního plá-
nování sociálních služeb. Mojí osobní úlohou je
být při jednáních všech čtyř pracovních skupin,
které byly ustanoveny v první polovině února
ve Spolkovém domě (skupina pro seniory, pro
zdravotně znevýhodněné, pro rodinu, děti
a mládež a pro osoby ohrožené sociálním vy-
loučením). Skupiny tvoří zástupci z řad uživa-
telů, poskytovatelů i zadavatelů sociálních slu-
žeb a veřejnosti. Společně musíme zjistit, jaké

sociální služby lidé v Jablonci potřebují a do ja-
ké míry jsou jejich potřeby naplňovány. Ve sku-
pinách budeme pracovat do letních prázdnin,
během nichž výsledky zpracuji do Střednědo-
bého plánu rozvoje sociálních služeb pro Jab-
lonec nad Nisou. Ten pak na podzim předložím
k projednání zastupitelům.

Průběh vašeho jednání se bude objevovat
v Jabloneckém měsíčníku i na webových
stránkách. Jak občané najdou informace
o komunitním plánování?

Na webových stránkách města bude vytvořena
sekce věnována komunitnímu plánování a tam
budou zveřejněny veškeré informace o probí-
hajícím procesu. 

S tímto číslem měsíčníku se dostaly do
poštovních schránek také dotazníky. K čemu
slouží?

Princip komunitního plánování je založen na
spolupráci nejméně tří stran za maximální účas-
ti veřejnosti. Prostřednictvím dotazníků bychom
rádi získali co nejvíce informací právě od veřej-
nosti. Ty se pak stanou nedílnou součástí ko-
munitního plánování. Na odeslání dotazníku
mají občané jeden měsíc. Rozdělen je do čtyř
částí. První je obecná, kde zjišťujeme údaje
o osobě respondenta a o jeho povědomí o služ-
bách poskytovaných ve městě, o míře jeho in-
formací či spokojenosti s kapacitou sociálních
služeb. Druhá oblast zkoumá typy služeb, které
jsou dle respondenta nejdůležitější. Ve třetí čás-
ti se snažíme zjistit, kterým skupinám obyvatel
by se mělo v oblasti sociálních služeb věnovat
více pozornosti, a čtvrtá je vyhrazena komentá-
řům a vlastním nápadům. 

(fr)

Plánování je založeno na spolupráci 

Informace městské policie
Také tím jsme se loni 
zabývali 

V prosinci minulého roku pracovalo u Městské
policie v Jablonci nad Nisou (dále MP) 44 zaměst-
nanců. Kromě 36 strážníků pro výkon služby ve
dvanáctihodinových směnách k nim patří ještě
dva pracovníci na dětském dopravním hřišti, dva
obsluhují kamerový systém a čtyři jsou vedoucí
pracovníci. Z uvedených 36 strážníků ještě čtyři
vykonávají stálou operační službu, takže pro
výkon na ulici zbývá 32 strážníků.

V roce 2007 řešila MP celkem 10 748 událostí
a přestupků (tj. o 1703 méně než v r. 2006), z toho
4094 na základě oznámení občanů. Nebudeme
vyjmenovávat všechny statisticky vykazované
údaje, ale uvedeme zde jen některé a porovná-
me je s rokem 2006. 

V roce 2007 byly v 1026 případech použity
„botičky", což bylo o 619 méně než v roce 2006.
Bylo také odtaženo o 186 méně vozidel. Na dru-
hé straně řešila MP o 47 anonymních oznáme-
ní více. Na základě ohlášení občanů zasahova-
ly hlídky MP ve 176 případech rušení nočního
klidu, 88krát pomáhaly řešit mezilidské vztahy
(hádky manželů, sousedů), ve 36 případech by-
ly nápomocné při zdravotní indispozici občanů
a 44krát řešily rvačky v restauracích. 

Kromě úkolů stanovených zákonem plnily hlíd-
ky MP společně s Policií ČR (dále PČR) 283 ope-

rativní úkoly. Patří sem např. pomoc při zajišťo-
vání veřejného pořádku, řešení dopravních si-
tuací. Městská policie spolupracuje denně
s jabloneckými technickými službami, preven-
tivně kontroluje pracoviště sociálních oddělení
a úřadu práce, asistuje při kontrolách černých
pasažérů v tramvajích atd. V součinnosti s PČR
byl připraven projekt okrskáře, který se začal
realizovat v únoru letošního roku.

Ani oblast prevence kriminality nezůstala
stranou. Strážníci provedli desítky přednášek
v základních a mateřských školách, další pro se-
niory. Na dětském dopravním hřišti absolvova-
lo 1291 dětí z 29 škol celého okresu teoretickou
a praktickou výuku a 762 dětí složilo zkoušky
pro cyklisty.

(jv)

Městská policie má 
nového ředitele

Od 1. února 2008 nastoupil do funkce ředitele
městské policie Pavel Onodi. Abychom vám jej
stručně představili, položili jsme mu dvě otázky:

Kdo jste?
Je mi 40 let a narodil jsem se v Jablonci nad

Nisou. Jsem ženatý, mám dvě děti a labradora
Eddu. Po vojenské střední a vysoké škole jsem
působil ve velitelských funkcích v Armádě ČR,
naposledy jako velitel vojenské posádky Grab-

štejn odkud jsem odcházel v hodnosti podplu-
kovníka. Aktivně jsem se podílel na plnění úko-
lů v zahraničních misích jako Operace pouštní
bouře, SFOR, KFOR a dalších. Nyní opět bydlím
v Jablonci nad Nisou. K mým koníčkům patří
sport, cyklistika, turistika, digitální fotografie
a grafika. 

Proč jste si vybral práci ředitele MP?
Je zajímavá, zodpovědná a hlavně není stereo-

typní. Jsem kreativní a mám rád takový druh
práce, kde se dá stále něco zlepšovat, měnit a je
tam i určitá míra napětí. Beru to i jako osobní
výzvu dokázat si, že získané zkušenosti a do-
vednosti během působení v armádě se dají
uplatnit i v řízení městské policie. 

(fr)

Policie ČR hledá lidi
Pomáhat a chránit
V uplynulých letech došlo u PČR k průběžné

obměně policistů. Za odcházející policisty jsou
přijímáni noví. Vzhledem k míře nezaměstna-
nosti v našem okrese však má PČR OŘ Jablo-
nec n. N. s doplňováním pracovníků již delší
dobu potíže. V současné době chybí zhruba 10 %
policistů.

Není nutné zdůrazňovat, že policisté jsou na
mnoha místech potřeba. Doplnit stavy policie si

dává za úkol nová náborová kampaň s názvem
,,Pomáhat a chránit“. Jejím cílem je nejen při-
vést do řad PČR nové policistky a policisty, ale
také ukázat Policii ČR jako moderní a perspek-
tivní organizaci. S kampaní se můžete setkat ve
všech médiích. Policisté jsou zde prezentováni
jako lidé, kteří uznávají hodnoty fair play a ne-
bojí se zastat druhých lidí. 

Bezplatná náborová linka je 800 880 910. Ope-
rátoři vám poskytnou informace o možnostech

zaměstnání u policie a zároveň vám dají i kon-
takty na osoby pověřené náborem.

Na adrese www.nabor.policie.cz najdou zájemci
stránku, kde mohou vyplnit přihlášku, která bu-
de automatiky zaslána na příslušná místa PČR. 

Znáte-li ve svém okolí někoho, kdo by mohl
být dobrým policistou, dejte mu tuto informaci.

Ludmila Knopová
tisková mluvčí

Foto Jiří Jiroutek
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■ Minulost 
přehrady v datech
1887 – 30.–31. 7. – Podhůří
Jizerských hor a Krkonoš bylo
zasaženo katastrofálními
záplavami.

1889 – 25. 9. – Svoláno jednání
zástupců měst a obcí stižených
záplavami. Z Německa byl
pozván profesor Otto Intze.

1901 – Zahájena jednání o stavbě
přehrady ve Mšeně.

1903 – 7. 11. – Zástupci mšenských
občanů protestují na zemském
ministerstvu orby.

1904 – 28. 12. – V Cáchách zem-
řel profesor Otto Intze.

1906 – 8. 2. se uskutečnilo výbě-
rové řízení na dodavatele stavby.
27. 4. zahájen výkop základů hráze.
5. 9. položen základní kámen
hráze.

1909 – Zbourány domy, které se
nacházely na dně budoucí pře-
hrady. Huť byla stržena již o dva
roky dříve.
21. 12. – úřední obhlídka stavby a
vydání souhlasu s užíváním díla.
Započato s napouštěním nádrže.

1913 – Postavena loděnice veslař-
ského spolku.

1925 – Postaveno pohostinství
„Strandcaffee“, později známé ja-
ko „Tajvan“.

1927 – Vznik Slunečních lázní a
městské plovárny.

1959 – 3. 5.–19. 7. – přehrada
vypuštěna a prováděny opravy
hráze a břehů.

1966 – 18. 12. – ONV vydal zákaz
lodní plavby na přehradě.

1987 – 18. 11. – odbor kultury
ONV prohlásil přehradu za
kulturní památku.

1998 – 10. 10. – výlov přehrady,
která byla následně vypuštěna.

1998–2000 – Sanace podloží
hráze a budování štoly v hrázi.

2000 – Počátkem roku přehrada
znovu napuštěna.

2002–2004 – Vybudováno
odkanalizování východního
břehu přehrady.

Stovky lidí procházejí denně kolem jablonecké pře-
hrady. Chodí tudy domů, do práce nebo do školy, za
sportem či jen tak na oblíbenou procházku. V létě na
březích posedávají rybáři, hladinu křižují vyznavači
vodních sportů, ale hlavně – za příznivých dnů tady li-
dé tráví své volné chvíle na slunci a ve vodě. Rodiče
s dětmi se chodí dívat na divoké kachny i labutě
a z hráze sledují hemžící se kapry. Ale i v zimě zde bý-
vá živo, hlavně když hladina zamrzne a dá se na ní
bruslit. Přehradu dnes vnímáme jako přirozenou sou-
část našeho města a každodenního života. Sotva se za-
mýšlíme nad tím, že tady vlastně není odedávna. Před
dvěma lety jsme v měsíčníku vzpomněli stého výročí
položení základního kamene ke stavbě hráze. Při-
pomeňme si ve stručnosti, co tomu předcházelo a co
následovalo.

Proč byla postavena
Dnes už je poměrně dobře známo, že většina pře-

hrad v Jizerských horách vznikla v souvislosti s niči-
vými povodněmi, které sužovaly nejen obyvatelstvo
žijící v podhůří, ale i níž při řekách odvádějících vodu
z hor. Poslední kapkou, která přiměla zástupce ohro-
žovaných okresů, měst a obcí, vlivné podnikatele
i vlastníky pozemků k jednání, se stala rozsáhlá po-
vodeň z konce července roku 1897. Během dvou dnů
došlo vlivem neobyčejně vydatných srážek k zápla-
vám, jejichž rozsah a následky dosud neměly obdobu. 

Dne 7. ledna roku 1900 bylo v Liberci založeno „Vod-
ní družstvo pro regulaci vodních toků a stavbu pře-
hrad v povodí Zhořelecké Nisy“. Cíl, který si družstvo
předsevzalo, vyplývá z jeho názvu. V Jizerských ho-
rách, nebo spíš pod nimi, mělo být postaveno celkem
šest přehrad a mezi nimi byla i přehrada na okraji
Jablonce. Realizováno jich bylo nakonec pět, přičemž
vodní nádrž na Mšenském potoku byla poslední z nich.

Lidé přehradu nechtěli
Jednání o stavbě přehrady ve Mšeně byla zahájena

v roce 1901. Proč byl tedy základní kámen hráze po-
ložen až o pět let později? Na průtazích se podepsaly
hlavně protesty obyvatel Mšena. Proti stavbě se posta-
vili především vlastníci nemovitostí, které měly zmi-
zet pod vodou. Občané sepisovali petice, na pomoc si
vzali advokáta. Protestní dopisy posílali na všechny

strany a nakonec se obrátili s prosbou o pomoc i na
samotného císaře Františka Josefa I., jenž shodou
okolností navštívil 24. června 1906 Mšeno. Všechno
ale bylo marné a stavba tedy mohla konečně začít.

Vymyslel to Otto Intze
Původně měla přehrada stát na Bílé Nise nad jablo-

neckým Brandlem. To by ovšem bývalo mělo za ná-
sledek zaplavení značné části Rýnovic. S originálním
řešením proto přišel tajný rada Otto Intze z Cách, ev-
ropský odborník, který zde pomáhal řešit celou sou-
stavu. Intze navrhl, aby byla přehrada postavena na
Mšenském potoku. Ten se sice nejevil jako ideální,
neboť údolí bylo otevřené a potok nebyl dostatečně
vodnatý, a proto ani z hlediska záplav tak nebezpečný,
jako Bílá či Lučanská Nisa. Vše vyřešil pomocí dvou
štol, které obě Nisy s nádrží propojily. Navrhl i vybu-
dování boční hráze, která uzavřela nádrž na západní
straně.

Průběh a dokončení stavby
K výběrovému řízení se přihlásilo 17 firem a z nich

byla počátkem února 1906 vybrána pražská firma
Franz Schön a synové, která nabídla nejnižší cenu.
Hned v dubnu se začalo s těžbou stavebního kamene
v Loučné a jen o pár dnů později bylo započato s vý-
kopy základů pro hráz. Dne 5. září téhož roku byl po-
ložen základní kámen hlavní hráze a pak již následo-
valo zdění. Z loučenského lomu bylo na staveniště
dopraveno pomocí staveništního vláčku 40 tisíc m3

kamene. 
Na podzim roku 1909 byla hotova nejen hlavní

hráz, ale i boční násep, dokončené byly i přechodové
hráze oddělující jednotlivé části nádrže. Souběžně
s těmito stavbami probíhala i náročná ražba zmíně-
ných štol. Razily se ze dvou stran, pracovalo se ve dne
v noci. Kratší pasecký přivaděč byl proražen již v říj-
nu 1908, v lednu 1910 pak i loučenský.

Mšenský potok byl přehrazen 425 m dlouhou hrází,
jejíž výška od paty ke koruně činí 15,8 m. Nádrž je
schopna zadržet 2,78 milionů m3 vody. 

Jablonecká přehrada samozřejmě ani dnes neztra-
tila svůj prvotní vodohospodářský význam. V očích
veřejnosti je však čím dál tím více vnímána jako mís-
to příměstské rekreace, sportu a odpočinku.

Přehrada včera a dnes
Protože se přehrada v poslední době dostala znovu do popředí zájmu a její
zvelebení a úpravy, jež sledují především zpříjemnění pobytu v blízkém okolí,
patří k prioritám současného vedení města, věnujeme jí v březnovém čísle
Jabloneckého měsíčníku tuto dvojstranu. Připomeneme zde nejen minulost
vodní nádrže, ale věnujeme se i zamýšleným plánům.
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Chceme, aby přehrada sloužila lidem
Město v současné době připravuje ucelenou rozvojovou studii prostoru jablonecké přehrady v kontextu
širších vztahů tohoto území. Bude tak vytvořen závazný dokument pro rozvoj a revitalizaci v časovém
horizontu deseti let, který stanoví podmínky a parametry pro realizaci záměrů města. 

Chystaný dokument přesně vymezí řešený
prostor a stanoví regulativy, jimiž se rozumějí
především podmínky vytvářející příznivé životní
prostředí a zachovávající přírodní ráz dané loka-
lity. Studie určí také možnosti umísťování a uspo-
řádání staveb v prostoru včetně veřejné infra-
struktury. Vymezí veřejně prospěšné stavby, sta-
noví podmínky pro využití pozemků a paramet-
ry pro životní prostředí (tj. čištění odpadních vod,
zajištění množství a jakosti pitné vody, nakládá-
ní s odpady, ochrana ovzduší a klimatu, odstra-
ňování starých zátěží, protipovodňová ochrana).

Rozvojová studie je koncipována v souladu
s připravovaným novým územním plánem
města, ale i s dalšími akcemi v tomto prostoru,
jako je např. projekt zvýšení ochrany území
převodem povodňových průtoků přes vodní dí-
lo Mšeno. Neméně důležitou součástí studie
bude stanovení bilance potřeb a zdrojů finan-
cování (především pomocí finančních prostřed-
ků EU) pro jednotlivé druhy projektů, jejichž
rozsah dokument přesně vymezí.

Jabloneckou přehradu chápeme jako unikát-
ní a strategický prostor nacházející se přímo
v centru města. Doslova několik minut od rad-
nice čeká na obyvatele i návštěvníky vodní plo-
cha o rozloze téměř pěti čtverečních kilometrů.
Tato skutečnost má pochopitelně značný vý-
znam pro další kvalitní rozvoj města. V létě je
příjemným lákadlem pro plavce i rekreanty ze

široka daleka, na jaře a na podzim se mění
v nádherné korzo. A v zimě – je-li příznivá –
v jednu z největších bruslařských ploch. Proto
bylo rozhodnutí o zachování přírodního rázu
logické. Nezbytným krokem, který směřuje
k uskutečnění našich společných cílů, je vytvo-
ření zmiňovaného dokumentu.

Již v uplynulém roce se započalo s prvními
drobnými krůčky k naplňování naší vize o po-
době přehrady a jejího okolí. Byly realizovány
nevelké úpravy, např. dětských hřišť a in-linové
dráhy podél přehradní nádrže.

V současné době jsou připravovány tři pro-
jekty, které budou zpracovány v potřebném roz-
sahu a kvalitě včetně dokumentací pro územní
rozhodnutí i pro příslušné dotační tituly. Chce-
me je podat do první výzvy evropských projek-
tů, která je stanovena termínem do 28. března
tohoto roku. 

Prvním je „Jablonecká přehrada – zkvalit-
nění zázemí pro rozvoj cestovního ruchu“.

Tento projekt řeší především nástupní bod ly-
žařské magistrály na parkovišti proti Jablo-
nexu, kde by měl vzniknout objekt infocentra
s převlékárnou a potřebným hygienickým záze-
mím. V jeho rámci by se měly též prodloužit as-
faltové lyžařské tratě, rozšířit a zkvalitnit trasy
pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře. 

Druhým je projekt „Jablonecká přehrada –
regenerace veřejného prostranství a rozvoj
volnočasových aktivit“.

Sem je zařazena úprava okolí Slunečních láz-
ní a prostoru kolem bývalé restaurace „Tajvan“.
Jedná se především o přestavbu a zkvalitnění
zázemí pro sportoviště v těchto lokalitách.
Projekt řeší i stabilitu břehu včetně přístupové-
ho schodiště pod Slunečními lázněmi a rovněž
k „druhé“ přehradě pod Břízkami. 

Dále se jedná o rozšíření a zkvalitnění tras
pro pěší a in-line bruslaře a neopomine ani vy-
budování dětského hřiště a adrenalinového
centra. Součástí projektu jsou také dvě plovár-
ny umístěné na vodě. Jedna u „druhé“ přehrad-
ní nádrže a další u západního břehu. 

Třetím dokumentem je „Projekt rekon-
strukce areálu Slunečních lázní“.

Zabývá se přestavbou lázní a zahrnuje i re-
konstrukci šaten, občerstvení, tanečního parke-
tu a hygienického zázemí. Jeho součástí je také
úprava travnaté plochy pro opalování. 

Velmi si přeji, aby se naše záměry podařilo
zrealizovat, a věřím, že se Jablonečanům bu-
dou líbit. 

Soňa Paukrtová
senátorka

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří JiroutekFoto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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■ Kino Radnice
28. 2.–5. 3. /čtvrtek–středa/ 17,30 hodin
ŘÍŠE HRAČEK
Vítejte v Říši hraček Pana Magoria.
České znění.

28. 2.–5. 3. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
MONSTRUM 
Originální „monster“ thriller. 
České titulky.

6.–12. 3. /čtvrtek–středa/ 17,30 hodin
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Nová pohádka z dílny Zdeňka Trošky
pro malé i velké diváky.

6.–12. 3. /čtvrtek–středa/ 20 hodin 
LOVCI POKLADŮ: KNIHA
TAJEMSTVÍ
Druhý díl úspěšného filmu. 
České titulky.

13.–19. 3. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
10 000 PŘ. N. L. 
Pozvánka na cestu proti proudu času,
do dob temných proroctví. České titulky.

20.–26. 3. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
VENKOVSKÝ UČITEL
Nový snímek režiséra Bohdana Slámy,
tvůrce úspěšných filmů Divoké včely
a Štěstí.
22. 3. /sobota/ 20 hodin 
Slavnostní premiéra filmu za účasti
delegace tvůrců.

27. 3.–2. 4. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
POKÁNÍ
Jedna nevinná dětská lež a svět se pro
několik životů obrátil naruby. 
České titulky.

PRÁZDNINOVÉ PROMÍTÁNÍ PRO
DĚTI
10.–14. 3. /pondělí–pátek/ 10 hodin
10. 3. Tom&Jerry: kdo vyzraje na piráty
11. 3. Karlík a továrna na čokoládu 
12. 3. Soví houkání
13. 3. Tom&Jerry: louskáček
14. 3. Lední medvídek 2: Tajemný
ostrov
Jednotné vstupné 20 Kč.

■ Kino Junior
1.–2. 3. /sobota–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
NOVÝ SVĚT – Projekt 100 
Legenda o Pocahontas jako óda
na lásku. České titulky. 

3.–5. 3. /pondělí–středa/ 
17,30 a 20 hodin
OBČAN HAVEL
Pohled do zákulisí politických
i soukromých dramat prezidentského
období Václava Havla.

6.–9. 3. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
A BUDE HŮŘ 
Generační film o hledání životních
hodnot a jistot. Český film.

10.–12. 3. /pondělí–středa/ 
17,30 hodin
PERSEPOLIS
Francouzský animovaný film s českými
titulky. S nadsázkou vypráví o životě
v Íránu z pohledu ženy. 

10.–12. 3. /pondělí–středa/ 20 hodin
CHYŤTE DOKTORA
Česká komedie o lásce a jejích
následcích.

13.–19. 3. /čtvrtek–středa/ 17,30 hodin
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Nová pohádka z dílny Zdeňka Trošky.

13.–16. 3. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
DARJEELING LIMITED 

Skvělé herecké výkony, exotická atmo-
sféra, napínavý příběh. České titulky.

17.–19. 3. /pondělí–středa/ 20 hodin
LOVEC DRAKŮ 
Citlivý příběh s blízkovýchodní
tematikou, plný hlubokých emocí. 
České titulky.

20.–23. 3. /čtvrtek–neděle/ 17,30 hodin
LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY 
Adaptace jednoho z nejslavnějších
románů G. G. Márqueze. České titulky.

20.–23. 3. /čtvrtek–neděle/ 
pouze 20 hodin 
24.–26. 3. /pondělí–středa/ 
17,30 a 20 hodin
JUMPER
Akční sci-fi od režiséra D. Limana je
jedním z trháků roku 2008. 
České titulky.

27. 3.–2. 4. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ
HOLIČ Z FLEET STREET
Film Tima Burtona podle legendy z 19.
století o vraždícím holiči. České titulky.

POZOR – 29. 3. kino od 17,30 hodin
nehraje!

■ Městské divadlo
2. 3. /neděle/ 15 hodin (RD)
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Jedna z nejznámějších klasických
pohádek. 

3. 3. /pondělí/ 19 hodin (DS)
LAKOMEC
Středočeské divadlo Kladno
Hrají: Z. Dolanský, Š. Benoni, Z. Velen
a další. 
Komedie jednoho z největších komedio-
grafů světové dramatické tvorby. 

4. 3. /úterý/ 19 hodin (DA)
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Studio Dva Praha
Hrají: K. Roden, J. Krausová, K. Hádek
a další. 
Hořká komedie o lidské malosti,
chamtivosti a domýšlivosti. 
Přeložené představení z 31. 1. 2008.

17. 3. /pondělí/ 19 hodin
UPROSTŘED NOCI

Studenti z Kirke Hyllinge – Dánsko
Muzikál, v němž zazní více než dvacítka
tanečních písní. Vstup zdarma. 
Pořadatelem není Městské divadlo. 

18. 3. /úterý/ 19 hodin (DA)
HRA VÁŠNÍ
Divadlo Rokoko Praha
Hrají: O. Vízner, D. Syslová,
Z Kajnarová, O. Brousek ml. a další.
Bravurní komedie, jež přináší věčné
téma krize středního věku a smyslupl-
nost manželského svazku.

19. 3. /středa/ 19 hodin (S)
ANNA MLINARIKOVÁ BAND
A. Mlinariková – housle, soprán,
saxofon, V. Strnad – piano, 
J. Greifoner – kontrabas, M. Kejř – bicí.
Představí se talentovaná jazzová hous-
listka se svým bandem. 

20. 3. /čtvrtek/ 19 hodin (H)
W. A. MOZART – REQUIEM
Orchestr a sbor Divadla F. X. Šaldy
Liberec
V. Poláchová – soprán, B. Černá – alt,
V. Lemberk – tenor, J. Přibyl – bas.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2008“.

25. 3. /úterý/ 19 hodin (DB)
NAHNILIČKO aneb PONĚKUD
DOJATÝ
Divadlo Kalich Praha
Hrají: J. Kraus, E. Holubová, I.
Chýlková, B. Klepl a další.
Kultovní komedie Jana Krause, která se
řadí na špici současných českých her. 

26.–29. 3. /středa–sobota/
RODÁCI JABLONECKA
VIII. ročník hudebně-dramatického
cyklu, v němž se představují rodáci,
kteří se výrazně prosadili v oblasti
umění. 
26. 3. /středa/ 19 hodin (ND)
SIMON BOCCANEGRA
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Účinkují: sólisté, orchestr, sbor a balet
DFXŠ, dirigent M. Doubravský.
Opera o třech dějstvích, v originálu.
27. 3. /čtvrtek/ 19 hodin (H–prémie)
KONCERT PEDAGOGŮ
A ABSOLVENTŮ ZUŠ JABLONEC
Účinkují: F. Lamač – housle,
J. Svoboda – klavír, V. Jakimiv – klavír, 
Klarinetové kvarteto Jablonec n. N.,
J. Krajník, J. Kratochvíl – kytary,

K. Hořejšová – soprán, Mandragora,
DPS Vrabčáci.
29. 3. /sobota/ 19 hodin (ND)
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA
Ars Iuvenum Liberec – Městské divadlo
Světoznámý muzikál.
Akce Rodáci Jablonecka se koná 
v rámci projektu „Jablonec 2008“.

VÝSTAVY
ONDŘEJ HAVELKA – 
MALEBNÉ MALI 
Fotografie

STANISLAV LACHMAN
Výběr z tvorby
Výstava se koná v rámci projektu
„Rodáci Jablonecka“ s finanční
podporou města.

Výstavy jsou přístupné v době divadel-
ních představení.

www.divadlojablonec.cz 

■ Kostel svaté Anny
VÝSTAVA

Od 23. 3. /neděle/
ŠTEFAN ŠKAPÍK 
PŘÍRODA MÝMA OČIMA
Vernisáž 23. 3. v 15 hodin.

Kostel sv. Anny otevřen mimořádně
o velikonoční neděli 23. 3. 
od 15 do 17 hodin.

■ Eurocentrum
5. 3. /středa/ 9 a 10,30 hodin
Kino Junior
TYGR BÁBOVEK
Loutkový příběh o bojácném tygrovi
a jeho cestách.

8. 3. /sobota/ 20 hodin
SWINGOVÁ TANČÍRNA
Hrají: R.A.Doby orchestr a Aurora
Jasband. Vystoupí Milson Saidl
a taneční skupina Zig-Zag (Praha).
Stylové oblečení vítáno!
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2008“.

16. 3. /neděle/ 14 hodin
KRKONOŠSKÁ DECHOVKA

19.–21. 3. /středa–pátek/ 9–18 hodin
EUROREGION TOUR 2008
8. ročník veletrhu cestovního ruchu.

22. 3. /sobota/ 20 hodin
ARAKAIN
XXV EDEN – SPACE TOUR 2008
Jarní turné hudební skupiny se
speciální scénou.
Předkapely: Empire, Dirty Game.

26. 3. /středa/ 20 hodin
COP
Koncert ke 30. narozeninám plzeňské
bluegrassové kapely.
Host: BlueGate.

29. 3. /sobota/ 20 hodin
SLAVNOSTI SV. PATRIKA
Vystoupí Irské Sestry, Keltský tygr
a Divokej Ir s doprovodem skupiny
Alastair.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2008“.

2. 4. /středa/
DEN FRANCOUZSKÉ KULTURY
17 hodin – Vernisáž výstavy fotografií
s ochutnávkou francouzských vín.
18 hodin – 1 TOUR 2 CHANTS
Francouzské písničkářské duo Claire
Hollier a Daniel Ostfeld.

Do 30. 3. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
INTIMNÍ KRAJINA
Fotografie J. Žalmana, P. Popelky
a D. Špičky.

www.eurocentrumjablonec.cz 

Tip na zajímavé vystoupení

22. 3. /sobota/ 20 hodin – Eurocentrum
ARAKAIN XXV EDEN – SPACE TOUR 2008
Po úspěšném koncertu, ve kterém došlo ke spojení Arakainu a Plzeňské
filharmonie, vyráží kapela na jarní turné s tímto programem. Fa-
noušci se mohou těšit na speciální scénu s projekcí obrazu a zvuku fil-
harmonie, ke které „živě“ hraje kapela. 
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 21. 3.
Agnieszka Topolnicka-Mielęcka
SOCHY
Mariusz Mielęcki
OBRAZY
Výstava polských výtvarníků.

28. 3.–24. 4.
KAREL VIK
1883–1964
Výstava konaná při příležitosti 
125. výročí umělcova narození.
Více se dočtete na straně 17.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

4. 3.–11. 4. 
SKLO
Obrazy – kresby – objekty
Studenti ateliéru prof. Vladimíra
Kopeckého VŠUP Praha.
Zahájení v úterý 4. 3. v 17 hodin.

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

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

Tematická výstava
Do 2. 3.
IDENTIFIKACE/KOV A ŠPERK –
33 SEMESTRY
Společná výstava Vratislava Karla Nováka,
pedagogů, absolventů a studentů.

21. 3.–25. 5.
ČERNÁ BIŽUTERIE
Minulost, přítomnost. Gebrüder Feix,
Vl. Svatoň.

Doprovodný program
3.3. /pondělí/ – 7.3. /pátek/
VELIKONOCE V MUZEU
Velikonoční ateliér na téma „Vyrábíme
jarní šperky, aneb Slavíme, zdobíme
a hrajeme si“. 
Denně 8–13,30 hodin pro školy a školky 
(objednání na tel. 483 369 021, 022). 
4. a 7. 3. 14–17 hodin pro rodiče s dětmi.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2008“.

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. Pro velký
zájem o výstavu bude v březnu
prodloužena otevírací doba do 18 hodin.

■ Městská 
knihovna
BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY 
A INTERNETU

3. 3 /pondělí/ 10 hodin
KONCERTY PRO DECHOVÉ
NÁSTROJE
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

4. 3. /úterý/ 10 hodin
MINUTY NAD KNIHOU 
Společné čtení nad knihou (zadáno).

4. 3. /úterý/ 14 hodin
JABLONECKÉ KOSTELY
A CÍRKEVNÍ STAVBY
Beseda s Václavem Vostřákem.

4. 3. /úterý/ 17 hodin
SEZNÁMENÍ SE SLUNEČNÍ
SOUSTAVOU
Astronomické okénko s Martinem
Gembecem.

5. 3. /středa/ 16–17 hodin
ODPOLEDNE S PRŮVODCEM
Prohlídka městské knihovny
s výkladem. Sraz v hale před čítárnou.

6. 3. /čtvrtek/ 14 hodin
AMSTERDAM 
Velkoplošná diaprojekce Julia Novaka
v německém jazyce.

6. 3. /čtvrtek/ 17 hodin 
PAŘÍŽ
Velkoplošná diaprojekce Julia Novaka
v českém jazyce.

11. 3. /úterý/ 17 hodin
MAREK EPSTEIN
Beseda se známým filmovým
scénáristou a prozaikem.

12. 3. /středa/ 16–17 hodin
PRÁCE S ON-LINE KATALOGEM 
V oddělení dospělých i dětských
čtenářů. Školení pro zájemce.

18. 3. /úterý/ 17 hodin
JABLONECKÉ RYBNÍKY A VODNÍ
TOKY
Beseda s Václavem Vostřákem.

25. 3. /úterý/ 14 hodin
RUSKO – Zlatý kruh
Pravidelné promítání.

28. 3. /pátek/ 19–23 hodin
NOC S ANDERSENEM
Společenský večer pro děti. 
Přihlášky a informace na oddělení pro
děti.

JABLONECKÝ ŠTRŮDL
KAMERA PLNÁ NÁPADŮ aneb
NATÁČEJ A NEVÁHEJ!
3. ročník amatérské filmové soutěže.
Soutěže se může zúčastnit každý bez
rozdílu věku. Filmové příspěvky na
VHS a DVD (max. 15 minut) zasílejte
do konce května. 

Přihlášky v knihovně a na www.kni-
hovna.mestojablonec.cz.

ZLATÁ MAKOVICE
Pokračuje třetí kolo soutěže.

VÝSTAVA
HORY ČERNÉ HORY
Šárka Janková – nová výstava fotografií

www.knihovna.mestojablonec.cz 

■ Klub Na Rampě
1. 3. /sobota/ 20 hodin
FLAMENCO NIGHT LA CHIRI &
LOS REMEDIOS 
Vystoupení přední flamencové tanečni-
ce La Chiri se skupinou Los Remedios. 

4. 3. /úterý/ 20 hodin
ŽIVOT DAKARSKÉHO
MOTOCYKLISTY
O rallye světa Paříž – Dakar vypráví
a video promítá jezdec David Pabiška.

5. 3. /středa/ 20 hodin
POMLÁZKA – JAK SE PLETE? 
Honza Tesař nás to naučí. Proutky
máme, přijďte plést!

6. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
VÝCHODNÍ TURECKO A ÍRÁN 
Promítá a povídá Zdeněk Skořepa.

7. 3. /pátek/ 20 hodin
BRUTUS – PRAVÝ BIGBÍT
Legenda českého zábavového bigbítu. 

8. 3. /sobota/ 20 hodin
STÁR PLEJ – SOUTĚŽ
REGIONÁLNÍCH KAPEL
Představí se kapely Makovice,
Půlkočky, Ragnarock, Season Crack
a Vlastní tvorba 1984. Vyvrcholením
soutěže bude velké finále v červnu.
Více na www.klubnarampe.cz.

10. 3. /pondělí/ 19 hodin
DEN PRO TIBET
Komponovaný pořad studentů spojený
s promítáním dokumentu „Dalajláma
– síla pravdy“. Večerem provází se stu-
denty Lucie Juříková. 

12. 3. /středa/ 20 hodin
FOTODÍLNA 
Téma: Šperk

13. 3. /čtvrtek/ 20 hodin 
SKA & PUNK & ROCK’n’ROLL PAŘBA
Všechny zve Hr.Necc.

14. 3. /pátek/ 20 hodin
JARNÍ REGGAENERACE
O muziku se postarají Rolland,
Zaggamuff, Dr. X a hosté.

15. 3. /sobota/ 20 hodin
IVÁN GUTIÉRREZ A MADERA
Trio I. Gutiérreze, kolumbijského zpě-
váka, kytaristy a skladatele, bývalého
spoluhráče Z. Navarové. Urban folk.

17. 3. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÝ SEMINÁŘ
Setkání nad novinkami z astronomie.
Informace, rady a návody pro každého.

18. 3. /úterý/ 20 hodin
LEZECKÝ MIŠMAŠ MÁRY HOLEČKA
Známý český lezec promítne fotky
a filmové šoty z domova i ze světa.

19. 3 /středa/ 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA
Africké bubny nejen pro začátečníky.
Buben vlastní, ale není podmínkou!

19. 3 /středa/ 20 hodin 
BRAZILSKÝ VEČER – Z JIZEREK
DO BRAZÍLIE
Představí se emigranti z našeho kraje.
Živá hudba, ochutnávka typického
gaúčovského jídla a nápojů.

20. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
PAVEL KLUSÁK – ANDĚLÉ,
GRAMMY A VAŠE VLASTNÍ UŠI
Hudební příběhy, vrcholy a průšvihy
roku 2007, klipy a spoustu dobré muzi-
ky uvádí redaktor týdeníku Respekt
Pavel Klusák. 

21. 3. /pátek/ 20 hodin
-123 MINUT
Jedna z nejlepších tuzemských kon-
certních kapel na unplugged turné:
Martin Vajgl – bicí, Fredrik Janáček –
basa, Zdeněk Bína – kytara, zpěv.

22. 3. /sobota/ 20 hodin
[KUŘKÓ: ZI]
Vizuál, hudebno, konceptuál, projekce.
Od The Residents přes Björk až po
Aphex Twina. 

23. 3. /neděle/ 20 hodin
Vichr z hor uvádí
THÉTRE DE LA LIBERTÉÉ – 
Pax intergalactica. Barokní fyzické
punkové divadlo
MIDILIDI
Jednoduchý poslech. Jednoduché po-
selství. Objev roku 2006!

25. 3. /úterý/ 20 hodin
DOKUMENTÁRNÍ VEČERY A OL-
GA ŠPÁTOVÁ
Dobře placená procházka. Setkání
s režisérkou Olgou Špátovou a uvedení
jejího dokumentu o vzniku jazzové
opery J. Suchého a J. Šlitra. 

26. 3. /středa/ 19 hodin
ZŠ Pivovarská
KERAMICKÝ WORKSHOP
Základy točení na kruhu a modelování.

27. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
Tři pokoje. Aneb tragikomická realita
s krátkým a úderným koncem.

28. 3. /pátek/ 20 hodin
WOHNOUT
Jedna z nejoriginálnějších českých
kapel poprvé na Rampě! 

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

31. 3. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ 
Jablonecké rozhledny. Uvádí Václav
Vostřák.

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

www.klubnarampe.cz

Tip na zajímavou výstavu

21. 3.–25. 5. – Muzeum skla a bižuterie
ČERNÁ BIŽUTERIE  
Minulost – Gebrüder Feix
Současnost – V. Svatoň
Jako většina jablonecké bižuterie měla i černá bižuterie imitovat šperky
z drahých kamenů. Tato výstava se věnuje tomuto speciálnímu odvětví,
jež na Jablonecku zaznamenalo konjunktury i nezájem.
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■ DDM Vikýř
1. 3. /sobota/ 15 hodin 
ČERVENÁ KARKULKA 
Divadlo Na Židli, pro děti od 3 let.
Loutková scéna.

3. 3. /pondělí/
ŽIVOT 2008
Výtvarně fotografické soutěž pro kaž-
dého. Díla odevzdávejte do 31. 3.

4., 18. a 25. 3. /úterý/ 18–21 hodin 
KLUB JEN TAK…
Klub pro náctileté v ICM.

6., 20. a 27. 3. /čtvrtek/ 18,30 hodin 
SATURDAYS CLUB
Music party v ICM. 

8. 3. /sobota/ 9,30–14 hodin 
VITRÁŽE TECHNIKOU TIFFANY
Výtvarný ateliér, přihlášky do 5. 3. 

19. 3. /středa/ 16 hodin 
TREFA DO ČERNÉHO
Šipkový turnaj v ICM. 

22. 3. /sobota/
JARO S KOŇMI
Výstava koní v Lysé nad Labem, při-
hlášky do 18. 3.

29. 3. /sobota/ 8,30 hodin 
DĚTSKÁ SCÉNA 2008
Oblastní kolo přehlídky dětských reci-
tátorů, přihlášky do 21. 3. 

29. 3. /sobota/ 13,30–16,30 hodin 
MAŠKARNÍ REJ NA LEDĚ
Sportovní akce spojená s volbou „Miss
maškara 2008“.
Koná se v rámci projektu „Jablonec
2008“.

29.–30. 3. /sobota–neděle/ 17 hodin 
APRÍLOVÁ PÁRTY
Pro chlapce i děvčata od 12 let, při-
hlášky do 21. 3.

JARNÍ PRÁZDNINY
9.-14. 3. /neděle–pátek/
JARNÍ PRÁZDNINY NA LYŽÍCH
Desná a okolí pro děti od 7–18 let, při
nedostatku sněhu výlety a hry.

10.–14. 3. /pondělí–pátek/
S HŮLKOU A DECHOVKOU
Soustředění mažoretek Jablonecká
jablíčka v Železném Brodě.

10.–14. 3. /pondělí–pátek/
ZA LESNÍMI SKŘÍTKY 
Hry, výlety a pohoda ve Sloupu v Če-
chách.

10. 3. /pondělí/ 10 hodin 
VÝSTAVA DROBNÝCH HLODAVCŮ
Den s odborníky v péči o domácí maz-
líčky.

10. 3. /pondělí/ 9 hodin 
LIBEREC–BAZÉN

10. 3. /pondělí/ 14–18 hodin 
MALOVANÉ VITRÁŽE
Výtvarný ateliér.

11. a 13. 3. /úterý a čtvrtek/ 10 hodin 
ARCHA
Poznávání chovatelské stanice v DDM
spojené s ekologicko-vzdělávacím pro-
gramem.

11. 3. /úterý/ 8,30 hodin 
VODNÍ ELEKTRÁRNA SPÁLOV
Turistický výlet spojený s prohlídkou.

12. a 14. 3. /středa a pátek/ 8,30 hodin 
POMÁHÁME PEJSKŮM
A KOČIČKÁM
Návštěva útulku pro zvířata, beseda
s odborníkem.

12. 3. /středa/ 9–14 hodin 
VELIKONOČNÍ VAZBA
Rukodělná dílnička.

12. 3. /středa/ 9,15 hodin 
IQ PARK
Labyrint vzdělávání a poučení v Liberci.

13. 3. /čtvrtek/ 8,30 hodin 
LYŽAŘSKÝ VÝLET
Jizerské hory z jiného pohledu.

14. 3. /pátek/ 8,30 hodin 
MUZEUM AUTOMOBILŮ
Prohlídka muzea ve Vratislavicích.

14. 3. /pátek/ 16–18 hodin 
KRESBA, MALBA, GRAFIKA
Výtvarný ateliér.

K jednotlivým akcím je nutné se při-
hlásit do 5. března.

VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY
20. 3. /čtvrtek/ 9 hodin
CVIČÍME, PEČEME
Pečení velikonočních perníčků
s mažoreťáckým dováděním.

20. 3. /čtvrtek/ 8–15 hodin 
DRAMATICKÝ DEN
Prožitkové hry v místnosti i v přírodě.

20. a 21. 3. /čtvrtek a pátek/ 
10–17 hodin 
KLUB ICM
Pohodový den.

20. a 21. 3. /čtvrtek a pátek/
NÁVŠTĚVA JÍZDÁRNY
Seznamování s chovem koní.

21. 3. /pátek/ 8 hodin 
PING-PONG
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
pro zdravotně postižené.

21. 3. /pátek/ 9–13 hodin 
VELIKONOČNÍ ZAJIČCI
Výtvarný ateliér.

21. 3. /pátek/
S MALOU NISANKOU NA TRZÍCH
Vystoupení na Velikonočních trzích.

K jednotlivým akcím je nutné se
přihlásit do 18. března.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Informace k letním táborů najdete na
www.ddmvikyr.cz.
Od 3. března vždy v pondělí a čtvrtek
od 15 do 16,30 hodin zahajuje činnost
nový zájmový kroužek přírodovědy.

■ d EppL music
& board club
7. 3. /pátek/
URBAN LEGEND breakbeat.cz
Djs Saku, Brada, Yupisashi Djs
Danchez, Tranceformer. 

14. 3. /pátek/ 
KIILL THE TIME BY PUNKROCK
SHOW!
DEMARCHE (Raw punk) Prágl, MAD
PIGS (Chaos punk) Brno, SCALP
(Crust/punk) okolí, ČERNÝ KONĚ
(punkrock) z divokýho západu.

21. 3. /pátek/
CROSSROAD
Djs Glazy/Extatica.

22. 3. /sobota/
FUNSTORM INDOOR CONTEST
vol. 3
Dusty Kate – mladej Hájíček
Price money.

28. 3. /pátek/
DYZLEGTIC DIVISION SOCIAL
CLUB
Djs: Komander Ken, Drsný Řidič,
Kmoter Monker, Troska, Saboteur, be-
ats’n’breaks’n’100 % colombian
hardcore shit.

■ WOKO 
music club
1. 3. /sobota/ 20 hodin
KRUCIPÜSK

8. 3. /sobota/ 19 hodin
DOKTOR PP, TOTÁLNÍ NASAZENÍ 

15. 3. /sobota/ 20 hodin
GAIAH MESIAH

22. 3. /sobota/ 
MUERTI 
Koncert jabloneckého punkového tělesa
spojený s výstavou obrazů Blanky
Pichlové.
REVELATION/ODHALENÍ

29. 3. /sobota/ 20 hodin
FEHER FEKETE KEREK

Každý pátek klubová muzika a vstup
zdarma.

www.wokoklub.cz

■ Základní 
umělecká škola
6. a 27. 3. /vždy čtvrtek/ 18 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Veřejné vystoupení žáků ZUŠ
v koncertním sálu školy.

■ MC Jablíčko
Spolkový dům

6. 3. /čtvrtek/ 16 hodin
KERAMIKA S EVOU

13. 3. /čtvrtek/ 16 hodin
VELIKONOČNÍ DEKORACE
Workshop s floristkou J. Kubáčkovou.

19. – 21. 3. /středa–pátek/
DÍLNIČKY
Pro malé i velké ve stanu před radnicí.

20. 3. /čtvrtek/ 16 hodin
VELIKONOČNÍ NADÍLKA
Soutěže a hry.

27. 3. /čtvrtek/ odpoledne
KLUB DVOJČAT

■ Projekt
Jablonec 2008
8.–9. 3. /sobota–neděle/
Farní sbor Českobratrské církve
evangelické
JSEM S TEBOU
Vzdělávací seminář na téma
„Závislosti“. Přednáší Mgr. Miroslav
Erdinger a MUDr. Karel Nešpor.
Přihlášky na telefonu 721 008 313.

27. 3. /čtvrtek/ 8,30 hodin
Sdružení rodičů a přátel dětí školy při
zvláštní škole
v Základní škole, Liberecká ul.
ZLATÉ KLADÍVKO 
A ZLATÁ JEHLA 2008
Soutěž tvořivosti pro žáky 6.–9. tříd ZŠ
praktických. 

28. 3. /pátek/ 10 hodin
Sekce Downův syndrom/SPMP ČR 
v audiovizuálním středisku MěK
3. SVĚTOVÝ DEN DS
Komponovaný pořad při příležitosti
3. světového dne DS.

29. 3. /sobota/ 14 hodin
Agentura Duo Cis 
v kině Junior
FOLKOVÝ KVÍTEK
Severočeské předkolo soutěže
písničkářů a skupin s vlastní tvorbou
(do 18 let). Jako hosté vystoupí
JAMA s.r.o. a Daliboři v Čechách. 

Projekt finančně podporuje město
Jablonec nad Nisou.

Velikonoční 
bohoslužby

■ Církev bratrská
Smetanova 26

Velký pátek 18 hodin
Velikonoční neděle 9,30 hodin

■ Církev 
československá
husitská 
nám. Dr. Farského

16. 3. /Květná neděle/ 9 hodin
Bohoslužba

20. 3. /Zelený čtvrtek/ 18 hodin
Bohoslužba s Večeří Páně.

21. 3. /Velký pátek/ 18 hodin
Pobožnost

22. 3. /Bílá sobota/ 20 hodin
Vigilie – Zpěvy z Taizé.

23. 3. /neděle/ 9 hodin
Hod Boží velikonoční 
Bohoslužba se Svátostí křtu.

■ Českobratrská
církev evangelická 
Pod Baštou 10

20. 3. /Zelený čtvrtek/ 18 hodin
Pašijové bohoslužby.

21. 3. /Velký pátek/ 18 hodin
Bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře
Páně.

23. 3. /Neděle velikonoční/ 9,30 hodin
Bohoslužby s vysluhováním 
sv. Večeře Páně.

24. 3. /Pondělí velikonoční/ 
9,30 hodin
Bohoslužby.

■ Farní obec 
starokatolická
kostel Povýšení sv. Kříže

16. 3. /Květná neděle/ 10 hodin
Eucharistická slavnost se svěcením 
ratolestí.

18. 3. /úterý/ 16,30 hodin
Velikonoční výtvarná artedílna.

20. 3. /Zelený čtvrtek/
14 hodin – Malování kraslic pro
rodiče s dětmi.
18 hodin – Připomínka Poslední
večeře Páně: eucharistická bohoslužba.

21. 3. /Velký pátek/ 18 hodin
Bohoslužba památky umučení Páně.

22. 3. /Bílá sobota/ 20 hodin
Velikonoční vigilie. 

23. 3. /Neděle zmrtvýchvstání Páně/
10 hodin
Eucharistická slavnost vzkříšení
Ježíše Krista.

Foto Tomáš Frydrych
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
Šaldovo divadlo
1. 3. /sobota/ do 20,45 hodin
THE BEATLES STORY
Nesmrtelné hity z let 1963–67 v podání
The Beatles Revival.

2. 3. /neděle/ od 15 hodin
ŽENICH PRO ČERTICI
Host: Hálkovo divadlo Nymburk.

4. 3. /úterý/ do 21,45 hodin (K2/4)
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

5. 3. /středa/ do 21,30 hodin (K9/Č/2)
VĚJÍŘ
Komedie o třech dějstvích.

7. 3. /pátek/ do 21,30 hodin 
SMRT OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO
Nejslavnější americká hra.

8. 3. /sobota/ do 21,50 hodin 
CYRANO Z BERGERACU
Komedie o pěti dějstvích.

9. 3. /neděle/ od 15 hodin (RD/3)
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Host: Mladá scéna Ústí nad Labem.

11. 3. /úterý/ do 22 hodin (K8/OB/1)
BLUDNÝ HOLANĎAN
Opera v originálu.

12. 3. /středa/do 21,30 hodin (K9/O/2)
HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta.

13. 3. /čtvrtek/ do 21,10 (K4/4)
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Poslední komedie slavného autora.

16. 3. /neděle/ od 17 hodin
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ aneb 
COKOLI CHCETE
O světě naruby a bláznovství
s písničkami.

18. 3. /úterý/ do 21,30 hodin (OB/1)
SIMON BOCCANEGRA
Opera v originálu.

19. 3. /středa/
REQUIEM
Účinkují sólisté orchestr a sbor DFXŠ.

20. 3. /čtvrtek/ do 21,30 hodin
(K10/Č/2)
SMRT OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO
Nejslavnější americká hra.

23. 3. /neděle/ od 16 hodin
RUSALKA
Klasická česká opera.

25. 3. /úterý/
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC 
Libereckého kraje za rok 2007
Vyhlášení tradiční ankety.

27. 3. /čtvrtek/ do 21,30 hodin (SPP)
PYGMALION
Předpremiéra rozmarné hry o pěti
jednáních.

28. 3. /pátek/ do 21,30 hodin (PŠ)
PYGMALION
Slavnostní premiéra.

29. 3. /sobota/ do 21,30 (K6/6)
SIMON BOCCANEGRA
Opera v originálu.

30. 3. /neděle/ 17 hodin
PYGMALION
Hra o pěti jednáních.

31. 3. /pondělí/ do 22,15 hodin
DONAHA! 
Slavný muzikál.

Malé divadlo
1. 3. /sobota/ do 21,20 hodin (K6/5)
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

6. 3. /čtvrtek/ do 21,55 hodin
HAMLET
Slavná Shakespearova tragédie.

7. 3. /pátek/ do 20,30 hodin 
(K11/Č/3)
PUSH UP 1–3
Tři sny o cestě vzhůru.

9. 3. /neděle/ do 21,15 hodin
HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
Život, smrt a láska. Derniéra.

10. 3. /pondělí/ 
BESEDA K INSCENACI SLAMĚNÁ
ŽIDLE
Pořádá KPČ (i pro veřejnost).

11. 3. /úterý/ do 20,30 hodin
SLAMĚNÁ ŽIDLE
Slavná skotská balada o lásce.

12. 3. /středa/ do 21,15 hodin 
(K3/4)
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
Komedie o dvou dílech.

14. 3. /pátek/ do 21 hodin
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Nejtajemnější komedie W. Allena.

15. 3. /sobota/ do 20,45 hodin
MÉDEIA 
Stále živý antický obraz.

17. 3. /pondělí/ do 21,20 hodin
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

18. 3. /úterý/ do 20,30 hodin 
(K8/Č/3)
PUSH UP 1–3
Tři sny o cestě vzhůru.

19. 3. /středa/ do 21,30 hodin (Č/2)
TŘI MUŽI VE ČLUNU
Dobrá nálada za každého počasí.

27. a 28. 3. /čtvrtek a pátek/ 
vždy od 10 hodin
KOCOUR V BOTÁCH
Pohádka v rámci 6. ročníku Veletrhu
dětské knihy (i pro veřejnost).

Není-li uvedeno jinak, začínají
představení v 19 hodin.

■ Lidové sady 
1. 3. /sobota/ 15–17 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL
Odpoledne pro malé i velké s tancem
a soutěžemi.

3. 3. /pondělí/ 19,30 hodin
JazzNight a Kalendář Liberecka
JAN ŠTOLBA QUARTET
J. Štolba – saxofon, V. Strnad – piano,
J. Greifoner – kontrabas,
J. Linhart – bicí.

6. 3. /čtvrtek/ 19,30 hodin
STO ZVÍŘAT
Nejznámější česká, nejen ska kapela
s nejnovějším albem Rozptýlení pro
pozůstalé.

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

13. 3. /čtvrtek/ 19 hodin
7. abonentní koncert 49. koncertní
sezony komorní hudby
PRAŽSKÉ KLAVÍRNÍ DUO
Zdeňka Kolářová a Martin Hršel –
recitál pro čtyři ruce.

14. 3. /pátek/ 20 hodin
3. Etnoples ZOO a Botanické zahrady
ARCHA OBOJŽIVELNÍKŮ
Cestovatelé, cizokrajná fauna a flóra
i domorodci jsou vítáni.

23. 3. /neděle/ 14 hodin
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE
S BIG BANDEM LIBEREC
Největší liberecký taneční orchestr.

28. 3. /pátek/ 20 hodin
PLES KALENDÁŘE LIBERECKA
Hrají: Vera Love & G. K. Band (americ-
ká černošská blueswoman), Bobby and
his Houdaphones (jumping and jiving
swing band), Bigband ZUŠ Liberec.

29. 3. /sobota/ 19,30 
LOST IN THEATRE
The Divadlo a hosté z Divadla
v Celetné Praha.
Parodie na světoznámý TV seriál.

VÝSTAVA VE VĚŽI 
JAN PIKOUS – DESET
10 velkoformátových černobílých
fotografií.

■ Experimentální 
studio 
2. 3. /neděle/ 15 hodin
Pohádkové odpoledne
POHÁDKY PRO DÁŠEŇKU
Uvádí divadlo Rolnička.

3. března /pondělí/ 19,30 hodin
AMSTERODAM
Panoramatická diashow Julia Nowaka.

4. 3. /úterý/ 18,30 hodin
Klub přátel výtvarného umění
RESTAURACE MOZAIKY CHRÁMU
SV. VÍTA
Představí garant za ČR M. Nečásková.

5. 3. /středa/ 19,30 hodin
Hudební sklepy
PEPA STREICHL
Legenda folk bluesového písničkářství.

6. 3. /čtvrtek/ 18 hodin
6. BENEFIČNÍ VEČER PRO JIZERKY
Ukázky z knihy „Tisícovky Jizerských
hor“ a vystoupení dětí ZUŠ Liberec.
Výtěžek akce půjde na pomoc školám
Libereckého kraje.

10. 3. /pondělí/ 19,30 hodin
KALIFORNIE
Diashow Martina Loewa.

11. 3. /úterý/ 19,30 hodin
MARK GEARY a BRENDAN O’SHEA
Vynikající písničkáři s irskými kořeny. 

13. 3. /čtvrtek/ 19,30 hodin
HERECTVÍ NA HRANĚ
Povídání s libereckým hercem
Václavem Helšusem.

17. 3. /pondělí/ 19,30 hodin
c. k. Adventura uvádí
EVROPOU BEZ MOTORU
Přednáší Jaroslav Lhota. 

18. 3. /úterý/ 19,30 hodin
UQ BAND a PAKÁŽ
Posezení s libereckou country.

19. 3. /středa/ 19,30 hodin
Zájezdové komorní divadlo Praha
CASANOVA – PŘÍBĚH LÁSKY,
ŠTĚSTÍ A SMRTI
Komedie o poslední lásce slavného
svůdce žen. Hrají: František Němec
a Johanna Tesařová.

20. 3. /čtvrtek/ 19,30 hodin
JEN TAK & „ŠANY“ ŠTANCLOVÁ
a MICHAL VAŠÍČEK 
Folkrockový koncert.

21. 3. /pátek/ 19,30 hodin
Kulturní agentura Štěk uvádí
WorldExperiment
KATKA GARCIA
(více na www.stek.cz) 

22. 3. /sobota/ 8 hodin
AUKČNÍ SÍŇ 
Dražba historických pohlednic
Liberecka a Jablonecka.

25. 3. /úterý/ 19,30 hodin
SPOLKTRIO + ELZA
Domácí trampská kapela a folkový
host z Prahy.

26. 3. /středa/ 19,30 hodin
STRÁNÍCI 25 LET
Live nahrávka DVD k blížícímu se
výročí kapely. Host: MODROTISK

27. 3. /čtvrtek/ 19,30 hodin
NATHALIE RENAULT
Vynikající kanadská jazzová klavíristka
a šansoniérka.

30. 3. /neděle/ 15 hodin
Pohádkové odpoledne
TŘI PRASÁTKA
Hraje Sváťovo Dividlo.

31. 3. /pondělí/ 19,30 hodin
MUŽI JSOU KŘEHCÍ
Křest nejnovějšího CD Jana Buriana
Host: LENKA DUSILOVÁ

VÝSTAVA ve studiu a na galerii
ROMAN MACHEK – MĚSTO 
Fotografie

Tip na zajímavé vystoupení

26. 3. /středa/ 19,30 hodin – Experimentální studio
STRÁNÍCI 25 LET 
Live nahrávka DVD k blížícímu se výročí kapely. Je to tak, jsou tady mezi
námi už čtvrt století, jako trampské duo Stránící (1983–1990), pak jako
různá uskupení kolem Verunky a Luboše Stráníka (1991–2008). 
Jako host vystoupí skupina MODROTISK.

Foto Otokar Simm
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Jakých výsledků vaši členové
dosahují?

Ti, kteří se v našem oddílu naučí
běhat s mapou, většinou později
odcházejí za studiem a tam pak
někteří dosahují vrcholu své vý-
konnosti. V současné době závodí
mezi nejlepšími českými běžci
Martin Janata. Jedním z nejlepších
světových veteránů je stále dlouho-
letý čs. reprezentant Zdenek Zuzá-
nek. Družstvo mládeže trvale patří
mezi tři nejúspěšnější v kraji.

Sportovištěm orientačních běž-
ců je volná příroda. Jak a kde
trénujete? 

Výhodou Jablonce je to, že je ob-
klopen krásnými lesy. Většina z nich
je zmapována, a tak můžeme při-
pravovat tréninky s mapou pokaž-
dé na jiném místě. Kromě toho
většina mladých členů trénuje běh
a v zimě se družstvo mládeže schá-
zí v tělocvičně. Doplňkovou discip-
línou je lyžařský orientační běh. 

Závodů se nejen zúčastňujete,
ale také je sami pořádáte. Jaké
závody to jsou? 

Každý rok pořádáme nejméně dva
závody krajského žebříčku. Loni
jsme uspořádali mezi Jabloncem
a Rádlem celostátní závod s účastí
1500 běžců všech věkových kate-
gorií. Ohlasy byly velmi dobré. Letos
zahájíme mezinárodním závodem
na krátké trati 13. 4. v Lučanech,
v červnu připravujeme Malou cenu
Jablonce n. N. a na podzim závod
oblastního žebříčku. 

Jak pečujete o mládež?
Při tréninku dětí využíváme při-

rozené dětské vytrvalosti a zamě-
řujeme ho hlavně na spolehlivé
zvládnutí práce s mapou za běhu.
Čas pro objemový běžecký trénink
přichází až později. Pokud se pro něj
mladý orientační běžec rozhodne,
může zdráv a s chutí dosáhnout
nejvyšší výkonnosti v ideálním vy-
trvaleckém věku. Orientační běh
je alternativou pro ty děti, pro něž
je trénink v jiných sportech časově
nebo fyzicky příliš náročný. 

Informace najdete na internetové
adrese www.tatran.wz.cz.

(os)

Oddíl orientačního běhu TJ Tatran 
■ Představujeme vám

Oddíl OB vznikl při TJ Tatran Jablonec v roce 1956
jako jeden z prvních v ČSR. Tehdy se k nám tento
sport začal šířit ze skandinávských zemí. Dnes má
oddíl asi 80 aktivních závodníků, z nichž téměř
polovinu tvoří žáci a dorostenci. Dorostence Jana
Picka a trenéra Otakara Novotného jsme se zeptali:

Fotbal
FK Jablonec 97 a.s.

1. GAMBRINUS LIGA
Chance aréna – Střelnice 

2. 3. /neděle/ 15 hodin
SK KLADNO

16. 3. /neděle/ 15 hodin
1. FC BRNO

30. 3. /neděle/ 15 hodin
FK SIAD MOST

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA
UMT Mšeno

22. 3. /sobota/ 10,15 hodin
SK SLAVIA PRAHA B

ČESKÁ LIGA DOROSTU 
A dorost/C dorost 
UMT Mšeno

16. 3. /sobota/ 10,15/12,30 hodin
SK HRADEC KRÁLOVÉ B

29. 3. /sobota/ 10,15/12,30 hodin
SK SLAVIA PRAHA B

Lyžování

15. 3. /sobota/ 11,30 hodin
BIEG IZERSKI – BIEG RETRO
XI. a V. ročník oblíbené akce po-
řádané v Orle.
Klasický běh 12 km, retro – běh
3,5 km.

Soutěže, zábava, hrají zástupci FS
Šafrán a Jablonečanky. 
www.orle.vulcan.pl

CORNY městská hala
U Přehrady 20

1. 3 /sobota/ 8 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR
V ODBÍJENÉ
Juniorky.

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

9. 3. /neděle/
TANEČNÍ SHOW

15. 3. /sobota/ 10 hodin
TURNAJ V HOKEJBALU 
Setkání zaměstnanců Babylonu.

22. 3. /sobota/ 10 hodin
TURNAJ VE FLORBALU
Campus 1. Florbal klub
Jablonec n. N.
2. liga muži

23. 3. /neděle/ 10 hodin
TURNAJ VE FLORBALU
Campus 1. Florbal Klub
Jablonec n. N.
1. liga dorostenci

Atletika
CORNY atletická aréna

1. 3. /sobota/ 10 hodin
MEMORIÁL KARLA LÍBALA

Cvičení
TJ Sokol Jablonec n. N.
Sokolovna, Fügnerova ul .5

10.–13. 3. /pondělí–čtvrtek/ 
vždy 9–13 hodin
JARNÍ PRÁZDNINY
V SOKOLOVNĚ
Hry, soutěže, stolní tenis. 
Rodiče s dětmi 2–6 let, 
děvčata a chlapci 7–14 let.
Pondělí a čtvrtek cvičení pro 
seniorky.

20. 3. /čtvrtek/ 17–18 hodin
VELIKONOČNÍ CVIČENÍ SE
ZAJÍČKEM 
Pro děti od 4 do 7 let, které si
chtějí zaskákat, zahrát a zacvičit.

22. 3. /sobota/ 9–15 hodin
BASTA FIDLI CUP 2008 
Florbalový turnaj 
neregistrovaných týmů. 
Přihlášky do 14. 3., informace
www.bfcup.tk. 

Sportovní kulečník
TJ Bižuterie Jablonec n. N.

22. 3. /sobota/ 10–15 hod 
SK BC PRAHA
Extraliga.

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

Herna v Pražské ul. 20.

Nabídka sportovních programů

Foto archiv oddílu

Foto Otokar Simm
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Milí kamarádi,
vašimi únorovými obrázky jste mi zase udělali velikou radost! A jak by ne,

vždyť už z nich vonělo a svítilo jaro, zpívali na nich ptáčci, kteří se k nám už
brzy vrátí z jižních krajin. A víte, proč tam odlétají, a dokážete některé vy-
jmenovat? A vzpomenete si také na ty, kteří u nás zůstávají přes zimu a kterým
sypete do krmítek?

To je otázek najednou, viďte? Tak já přidám ještě jednu. Nedávno nám to
totiž s ostatními kamarády skřítky vrtalo v hlavách. Kdy a proč vlastně za-
číná opravdové jaro? Je to těžká otázka, asi vám s ní bude muset pomoct paní
učitelka nebo rodiče. A víte co, zkuste vyzkoušet vaše starší brášky a sestřičky,
schválně, když se nad vámi někdy tak vytahují.

Ale raději nechám pošťuchování a napovídání nezbedností a poděkuji ještě
jednou za vaše krásné výkresy. Moc mě potěšilo, že se mezi malíři objevují
další a další školky a také, že přibývá dětí, které doma malují s maminkami.
To je moc dobře, protože některé vaše obrázky potěší čtenáře našeho časopi-
su. Tak se pěkně snažte, malujte, protože s pastelkami je svět hezčí. A vy, kte-
ří svůj obrázek neobjevíte v novinách, nebuďte smutní. Není to proto, že by
byl méně hezký, to vůbec ne, jsou všechny stejně krásné! Jen se nám sem jed-
noduše všechny nevejdou! 

Váš kamarád skřítek Pastelka

Oceněné práce za březen
MŠ Čtyřlístek – Švédská 14, Lucinka Bartošová
MŠ Pohoda – Tichá 19, Matěj Kaska
MŠ Pod Peřinkou – Havlíčkova 4, Adélka Řehořová

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce: 
Duben: Co jsou to Velikonoce?
Květen: Máme rádi zvířata
Červen: Jedeme na výlet

Paní učitelky nebo rodiče nám mohou obrázky poslat nebo přinést do 10. břez-
na. Formát by neměl přesahovat rozměr A4. Pokud je přinesete, dejte je do
podatelny v přízemí radnice.
Adresa: Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové nám. 19,
467 51 Jablonec nad Nisou. Na obálku napište heslo: „Skřítek Pastelka“. 

Představujeme mateřské školy
V Havlíčkově ulici je jako pod peřinkou

Tentokrát vám představujeme MŠ Pod Peřinkou sídlící v Havlíčkově ulici.
Je to první jablonecká školka, která je od letošního ledna samostatným
právním subjektem. A co to znamená? Děti tuto změnu sotva postřehnou,
pro jejich rodiče to znamená zjednodušení komunikace a odbourání hoto-
vostních plateb stravného a dalších poplatků. 

Devizou školky je snaha pouštět se do nových projektů. Z těch stávajících
je to třeba nocování předškoláků a výprava za skřítky školníčky, pravidelné
vánoční a velikonoční dílny pro šikovné ruce. Ty rády navštěvují nejen děti,
jež do školky právě chodí, ale i několik generací těch, které už postoupily
mezi školáky. 

Podzimní nástup do školky zase oživují pravidelná jablíčková párty, kde
se maminky předhánějí, která přinese větší dobrotu.

Stejně jako v každé školce se i tady pouštějí do dalších výtvarných, hu-
debních i jazykových aktivit. Novinkou je založení dětského pěveckého sbo-
rečku. A jaké je krédo školky?

„Chceme z dětí vychovat samostatného a sebevědomého jedince, ke kaž-
dému přistupovat individuálně, rozvíjet jeho talent a nadání. Jsme tu přeci
pro ně a chceme, aby se u nás děti měly jako pod peřinkou.“

(sve)
Adélka Řehořová

Jablonecké děti malují pro skřítka Pastelku
Výtvarná soutěž pro děti předškolního věku

Matěj Kaska

Lucinka Bartošová
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Euroregion tour 2008
8. ročník veletrhu cestovního ruchu
Eurocentrum Jablonec n. Nisou
19.–21. března /středa–pátek/ 9–18 hodin

Doprovodný program

19. března /středa/
9,00 zahájení veletrhu
9,30 a 12,30 blok ČČK
10,00 a 17,00 Jižní Afrika – diashow manželů
Špillarových
10,00 Suvenýry a jejich úloha v cestovním ru-
chu (odborný seminář)
13,00 Orientální tance Najla

20. března /čtvrtek/
10,00 a 15,00 Orientální tance Najla
17,00 Hawai – diashow a cestopisná beseda
manželů Špillarových

21. března /pátek/
15,30 Orientální tance Najla
17,30 Losování hlavní ceny

Slosovatelné vstupenky, veletržní slevy zájez-
dů, výstava fotografií Jiřího Stránského, výstava
Suvenýry a regionální produkty.

Více informací na 
www.eurocentrumjablonec.cz.

Velikonoční trhy
19.–21. března /středa–pátek/ 
9–18 hodin
Tradiční jarní akce s bohatým kulturním
programem ve folklorním duchu.

Doprovodný program v hlavním stanu na
Mírovém náměstí

Škaredá středa
Jablonecké soubory se představují
10,00 – zdobení májek (děti z MŠ, DPS
Skřivánek) 
10,15 pásmo písní a říkadel (MC Jablíčko) 
10,45 Hřej sluníčko, hřej (akademie speciální
MŠ) 
11,30 ZUŠ 
12,30 Jama s.r.o. (jablonecké folkové duo) 
12,50 Taneční klub X–tream (country vystoupení) 
13,00 Centrum tance (břišní tance) 
13,20 Taneční klub X–tream
13,30 Zuzana Vrbová (jablonecká písničkářka) 
13,50 Kareemah (břišní tance) 14,10 Taneční
klub X–tream 
14,15 Poupata (taneční skupina) 14,45 DPS Ša-
fránek 

15,00 oficiální zahájení starostou Petrem Tulpou;
následuje vystoupení FS Nisanka a Malá Nisan-
ka a brazilského folklorního souboru z Nova
Petrópolis Grupo de danc,as Böhmerland) 
16,00 Irská taneční zábava – Alister, Irské sest-
ry, Keltský tygr a Divokej Ir (irský lidový tanec).

Zelený čtvrtek
14,00 Neposlušná kůzlátka (pohádka v podání
Buchty a loutky z Prahy) 
15,10 Hache Son (vystoupení kubánských taneč-
níků) 
16,00 Bran (tradiční hudba Bretaně v podání
energické česko-francouzské kapely).

Velký pátek
14,00 O statečné princezně Máně (na motivy
Nezbedné pohádky Josefa Lady v podání diva-
dla Ve Tři z Počerad) 
15,15 Grupo de dan’as Böhmerland (brazilský
folklorní soubor z Nova Petrópolis složený z po-
tomků emigrantů) 
16,00 Tiditade (africký tanec a hudba).

V rámci Velikonočních trhů bude na Mírovém
náměstí probíhat výtvarná dílna v režii Ma-
teřského centra Jablíčko. Přijďte si z papíru vy-
robit velikonočního zajíčka, pomlázku, kačenku
a vajíčko. Středa 10–17 hodin, čtvrtek a pátek
14–17 hodin. 

Stylový stánkový prodej 9–18 hodin. 
Občerstvení denně od 9 do 18 hodin v hlavním
stanu před radnicí. 

Akci financuje město Jablonec nad Nisou.
Vstup zdarma.

www.slavnosti.mestojablonec.cz

Březnová pozvánka 

Přeskočil jedoucí vlak
Před osmdesáti lety se u nás uskutečnil jeden

z nejkurióznějších sportovního výkonu na ly-
žích. Jeho autorem nebyl Jára Cimrman, jak by
se dalo předpokládat, ale Franz Kirschner
z Jabloneckých Pasek. Podařilo se mu přeskočit
vlak jedoucí z Pasek do Lučan. Nad tratí si pře-
dem připravil sněhový můstek a odvážně sko-
čil. Kupodivu se mu nic nestalo. Jen následně
prý měl obavy, aby nebyl za svůj chrabrý sku-
tek vyznamenán pokutou od četníků. Jeho ka-
marád Erich Tham skok zdokumentoval, a tak
víme, že se 24. března 1928 zrodilo v Jablonci
extrémní lyžování. 

Ve čtvrtek do fronty na knihy
Platilo to řadu let! Knihy vstutku hýbaly ne-

jen Jabloncem, a to dokonce každý čtvrtek. Byl
to den, kdy československá nakladatelství uvá-
děla na trh knižní novinky. A když zrovna vyšly
zajímavé tituly – chodilo se stát frontu. 

Slavné bývalo knihkupectví, které vedl pan
Jindřich Dolenský v Lidické ul. č. 4. Obchod
s knihami tam fungoval přes půl století až do
dob malé privatizace. Pak se přeměnilo na pro-
dejnu s indickými potřebami a dnes zde najde-
me fotoprodejnu. Pan Dolenský byl příkladem
člověka, který přišel do Jablonce se seriózními
úmysly za lepší budoucností. Knihkupectví měl
nejprve v národní správě, a když mu ho zná-
rodnili, vytrval a ještě dlouhá léta ho úspěšně
vedl. Pamatuje si jej ještě někdo ze našich čte-
nářů?

Prodejen s knihami za socialismu v Jablonci
mnoho nebylo. V rámci přechodu na plánované
hospodářství byla knihkupectví sloučena a po-
zavírána. Zaniklo i slavné nakladatelství Emil
Böhme, jež sídlilo o dva domy dál.

Významná byla městská knihovna. Vznikla
již v roce 1919, tehdy ovšem jako německá.
Česká knihovna přebrala v létě 1945 po zruše-
né německé budovu staré radnice na Dolním
náměstí. Začínala téměř z ničeho, a tak byly
důležité dary. Již 15. srpna zahájila činnost čí-
tárna. V roce 1956 se přeměnila na Okresní li-
dovou knihovnou. Po vydání knihovnického zá-
kona v roce 1959 bylo vytvořeno nové oddělení,
které se věnovalo pravidelné péči o místní lido-

vé knihovny v okrese. V roce 1969 byla knihov-
na přestěhována do náhradních prostor a zača-
la celková rekonstrukce a přestavba budovy.
Modernizace, plánovaná na tři roky, se protá-
hla až do roku 1978. Přibyla studovna, hudební
oddělení a dodnes pozoruhodné audiovizuální
středisko s otočným hledištěm.

O Jablonci mnoho knih za minulého režimu
nebylo. Hned v roce 1945 vydal J. J. Volprecht
český výtah z německé knihy o Jablonci z roku
1930. Na dlouho to byl ojedinělý vlastivědný
počin. V průběhu 50. až 60. let sice tu a tam vy-
šly pamětní publikace k výročím dělnického
hnutí, tělovýchovy, škol či podniků, ale nic
o městě. Až v roce 1975 vyšla – jak jinak než
k výročí, tentokrát 30 let osvobození – výprav-
ná obrazová publikace o našem městě. Českém
a již socialisticky přetvořeném. Předcházelo to-
mu dvouleté úsilí zdejších fotografů, především
Josefa Vorla, Miloslava Kalíka, Gustava Hřebíč-
ka a Jaroslava Poloprutského, kteří fotili vlídné
stránky města. Kniha byla úspěšná, a tak se po
třinácti letech dočkala druhého vydání.

Nedávno jsme na radnici „objevili“ v jedné
zaprášené polici sadu originálních diapozitivů,
které sloužily k výrobě této publikace, ale i ce-
lé řady pohlednic a prospektů ze 70. a 80 let. 

Vlastivěda, a hlavně ta, která popisovala pře-
vážně německou kulturu v pohraničí, se tehdy
moc nenosila. Věnovalo se jí jen několik bada-
telů a ti si museli na publikování ještě mnoho
let počkat. 

Lukáš Pleticha

Historické perličky

Foto archiv Eurocentra
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Již tři měsíce je v provozu nově zrekon-
struovaná Corny atletická hala na Střelnici.
Připravují se v ní profesionální atleti, fotba-
listé, žáci sportovních škol, kondici si zde
vylepšují třeba i policisté. Dveře tady však
mají otevřené pro každého, přijít mohou ama-
téři i rekreační běžci. Několika sportovců,
kteří tady tráví hodně času, jsme se zeptali,
jak se v hale připravují a cítí.

Předseda atletického oddílu Pavel Procházka
nám řekl: „Naši atleti hodnotí tréninkové i zá-
vodní možnosti v hale velmi pozitivně, zejména
s ohledem na vytápění a čistotu prostředí. Uví-
tali bychom však vylepšení posilovny a sociál-
ního zázemí.“

Na tréninkovém kempu jsme tady zastihli
profesionálku na slovo vzatou, Táňu Kocembo-
vou-Netoličkovou, bývalou vynikající reprezen-
tantku: „Mám z arény velmi dobrý pocit a není
to pouze tím, že tahle hala je mojí srdeční zále-
žitostí. Hala, jako jedna z mála v ČR, splňuje
všechny požadavky mé tréninkové skupiny,
a tak se do ní budeme rádi vracet.“ Lepší posi-
lovna ale chybí i jí.

Ke světové sprinterské špičce patří národní
tým Polska, který se zde též často připravuje.
Jeho trenér p. Tlustochowski nám řekl: „Hala je

vynikající, podmínky jedinečné, snad jen menší
poloměr zatáčky. To je ale ve světě obvyklé a dá
se na to rychle zvyknout a přizpůsobit se tomu.“

Jsme rádi, že k našim nejčastějším návštěvní-
kům patří děti a mládež. Co si o hale myslí ve-
doucí trenér sportovního centra mládeže Li-
bereckého kraje Petr Jeřábek? „Nová hala plně
vyhovuje našim požadavkům (povrch, sektory,
prostředí), snad chybí jen modernizace šaten
a zvlhčení vzduchu.“ S tímto názorem se shodu-
je i šéftrenér sportovního gymnázia Ivan Skácel
a dodává, že negativní zkušenost má s pomoc-
nými lajnami na rovinkách.

Pět let se na atletickém oválu pohybuje ve
volných chvilkách i senátorka Soňa Paukrtová.
Coby zástupkyně sportovců-amatérů jsme se
zeptali i na její názor: „Do nově zrekonstruova-
né lehkoatletické haly chodím běhat ráda a s ob-
libou jsem tady běhala i před její opravou.
Nicméně dnešní stav je opravdu o poznání lepší
a pevně doufám, že vyhovuje nejen mně, která
běhám jen pro radost, ale i sportovcům. Hala
teď nesporně potřebuje dokončit, minimálně šat-
ny a posilovny.“

Je zřejmé, že se hala líbí profesionálům
i amatérům. Přijďte se podívat i vy, rádi vás tu
přivítáme! 

Sport Jablonec n. N., s. r. o.

V Corny atletické hale přivítají rádi každého

Slogan v nadpisu není až tak paradoxním spo-
jením, jak by se mohlo na první pohled zdát.
A z pohledu knihovnického už vůbec ne! Čte-
náři dávno vědí, že jsou to právě knihovny, kte-
ré dle zákona zaručují veřejnosti přístup k in-
formacím na internetu zdarma. Jen v minulém
roce využilo internet v jablonecké knihovně
11 379 návštěvníků. 

Dnes již knihovny běžně využívají internet
k nabídce a prezentaci svých služeb. Kromě
vlastní webové stránky www.knihovna.mesto-
jablonec.cz, kterou minulý rok navštívilo 94 674
zájemců, je tou nejvyužívanější službou právě
on-line katalog. Z pohodlí domova čtenář zjistí,
zda tu či onu knihu máme, zda je k dispozici,
popř. si ji může rezervovat. Informace o vý-
půjčkách, platbách, vyřízených rezervacích
a objednávkách knihovních dokumentů pro-

střednictvím meziknihovní výpůjční služby
může získat ze svého čtenářského konta, popř.
je obdrží na uvedenou e-mailovou adresu.
Knihovna každoročně nabízí svým čtenářům
školení, jak s katalogem pracovat a jak jeho
prostřednictvím knihy vyhledávat. Ani letos to-
mu nebude jinak.

Prostřednictvím internetu vstupuje knihovna
do Manuscriptoria – databáze historických kniž-
ních fondů, Infobanky ČTK, databáze TAMTAM,
obsahující plné znění článků a zpravodajských
relací, a přispívá do souborných katalogů. 

Ať už média zasvětí březen více knihám či in-
ternetu, pro nás je podstatnější, že knihovna
bude po celý rok vaším partnerem ve světě lite-
ratury a informací.

(zd)

Březen – měsíc knihy a internetu

Foto Jiří Jiroutek

Foto archiv Sport Jablonec n. N. s. r. o.

Mezi nedoceněné, přitom však pozoruhodně
osobité výtvarné umělce, kteří působili v seve-
rovýchodních Čechách, patří grafik a malíř
Karel Vik. Při příležitosti letošního 125. výročí
autorova narození připravila Městská galerie
MY výstavu, která připomene vybrané ukázky
z jeho rozsáhlého díla.

Karla Vika spojujeme především s Českým
rájem a Turnovem, kde žil a tvořil většinu své-
ho života. Narodil se v roce 1883 v Hořicích.
Vystudoval pražskou Akademii a začal se věno-
vat malbě. Ještě za studií často navštěvoval
Malou Skálu a oblíbil si tento kraj natolik, že si
jej vybral za svůj nový domov. 

Karel Vik byl mistrem černobílého, ale přede-
vším barevného dřevorytu. Této náročné vý-
tvarné disciplíně se věnoval systematicky a do-
vedl ji k obdivuhodné technické dokonalosti.
První cyklus černobílých dřevorytů vznikl pod

dojmem toulek v Krkonoších a vyšel v roce 1917
pod názvem „Na horách“. Druhý byl vytvořený
stejnou technikou a nesl název „Český ráj“.
V roce 1928 byla vydána reprezentativní kniha
„Praha“ a v roce 1930 kniha „Český ráj“. Za u-
mělecký a technický vrchol v technice barev-
ného dřevorytu je ale třeba považovat další
Vikovo dílo „Slovensko“. Dalšími Vikovými kniž-
ními díly jsou místopisné publikace Střední Čechy
a Severní Čechy. Vedle zmíněných obsáhlých
děl vytvořil autor mnoho ilustrací prozaických
i básnických knih, drobné grafiky, plakátů i vol-
ných grafických listů. 

Karel Vik zemřel v roce 1964 v Turnově. My,
kdo žijeme v kraji, odkud je blízko jak do Čes-
kého ráje, tak do Krkonoš, bychom měli mít pro
dílo Karla Vika zvlášť dobré pochopení. Motivy,
které nacházíme v jeho tvorbě, jsou nám totiž
důvěrně známé. (js)

Karel Vik
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Vyměnit učitelskou kariéru za nejistou dráhu vy-
davatele, to vyžaduje odvahu. Nelituješ toho někdy?

Povolání učitele mě bavilo hodně a nebylo to lehké
se s ním rozloučit. Lákalo mě ale cestování a ne všu-
de se dá cestovat jen o letních prázdninách. A tak
jsem se zkrátka musel rozhodnout a dnes už toho ne-
lituji. Dá se říct, že „vším, čím jsem byl, byl jsem rád!“

Cestování patří k dnešnímu stylu života. Vím, že
všechny cesty podnikáš spolu s manželkou a teď už
i synem. Kdy vás to „chytlo“?

Cestování mě lákalo už od dětství, takže spíš zále-
želo na možnostech kdy a kam jet. S manželkou jsme
začali cestovat hned poté, co jsme se seznámili a naše
první společná cesta vedla v roce 1986 do bulhar-
ských hor. Často jsme jezdili do Vysokých Tater a v ro-
ce 1989 jsme s turistickým oddílem Tatran podnikli
cestu do Kazachstánu a Kirgizie.

Vaše cesty dosud směřovaly spíš do civilizova-
ných krajů. Nelákala by tě nějaká „divočina“?

Divočina mě určitě láká a stále ji hledám. Ale co to
vlastně je divočina? Například Austrálie je velmi civi-
lizovaná země. Jsou zde ale obrovská, rozsáhlá úze-
mí, jako Kimberly či Arhemská zem, která jsou větší
než naše republika, jsou téměř liduprázdná a člově-
kem naprosto nedotčená. Nevedou tudy žádné zpev-
něné silnice a benzínové pumpy – jediné známky ci-
vilizace jsou od sebe stovky kilometrů. Nebo USA.
Mají propracovaný systém národních parků, do nichž
sice jezdí miliony lidí ročně, ale ti se pohybují hlavně
po silnicích a okolo informačních center. Když si dáš
batoh na záda a jdeš do divočiny, můžeš jít stovky ki-
lometrů a nepotkáš jediného člověka. Naproti tomu
v jedné z nejodlehlejších oblastí Namibie – v Kaoko-
landu – v jednom z mála míst Afriky, kde ještě žijí vol-
ně sloni, nosorožci a lvi mimo národní parky, narazíš
často na vesnice domorodých Himbů.

Plánuješ cesty podle toho, aby se z nich dala na-
psat nová knížka? 

Ano! To je trochu problém, který mě tíží. Spojili
jsme naše cestování s vydáváním knih a to nás teď tro-
chu svazuje. Vydáváme celou cestopisnou řadu s ná-
zvem Toulky světem. Každý její díl má v názvu jméno
kontinentu a podnázev. Například „Afrika – Jiný svět“
či „Austrálie – Pouští a pralesem“ atd. A tak přesto, že

bychom rádi jeli třeba znovu do Afriky, musíme výběr
destinací trochu podřizovat požadavkům trhu.

Donedávna tě nikdo neznal jako fotografa a pak
najednou vystavuješ v Severočeském muzeu v Li-
berci, v pražské Staroměstské radnici, v plzeňském
muzeu. Výstavy ti zahajuje primátor Prahy, staros-
tové... Nemáš pocit, že jsi začal tam, kde jiní končí?

Tuto otázku už mi nedávno položil Jan Strnad
v Galerii My. Napřed jsem nepochopil, co tím myslí.
Ale domnívám se, že teď už to chápu. Máš zřejmě na
mysli, jakým směrem se chci dál rozvíjet. Po pravdě,
moc jsem o tom nepřemýšlel. Vím jistě, že bych rád
dál vystavoval a nemusí to být jen v Praze a velkých
městech, i když samozřejmě Staroměstská radnice je

mezi fotografy pojmem. Mým cílem je fotografie před-
stavit co možná největšímu počtu zájemců. Teď při-
pravuji výstavu v děčínském muzeu a na podzim bych
rád představil úplně novou kolekci fotografií v libe-
reckém muzeu. Mimoto jednám i v dalších městech.

Máš-li teď renomé fotografa-krajináře, neuva-
žuješ o vydání publikace, jejímž námětem by byly
krásy domova?

Takovou publikaci bych vydal velice rád, ale není to
jednoduché. O naší zemi vyšlo a vychází velké množ-
ství knih, některé od velmi dobrých fotografů. Pokud
bych takovou knihu vydal, pak bych si přál, aby se za-
řadila k těm nejlepším. Často jezdím po celé republi-
ce a vím o mnoha místech, která bych chtěl nafotit
i v jakých podmínkách, ale vyžaduje to mnoho času.
Když jedu třeba po Austrálii, snažím se samozřejmě
pořídit také co nejlepší snímky. Ale když je vyvolám,
musím z nich něco vybrat, nebo nemám nic. Prostě
musím být s některým z nich spokojen, protože se
tam třeba už nikdy nepodívám. Naproti tomu, když
vyfotím něco u nás a nebudu s tím zcela spokojen,
řeknu si, musím tam ještě jednou nebo dvakrát, tři-
krát... O to je ten výběr složitější než u fotek ze světa.
Přesto doufám, že jednou knihu o krásách Čech vydá-
me, protože si ji nepochybně zaslouží.

(os)

Václav Špillar
Cestovatel, fotograf a publicista

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Narodil se v Jablonci v roce 1961 a od té doby zde žije. Vystudoval Strojní
fakultu VŠST v Liberci a po vojenské službě nastoupil do Strojírenského
zkušebního ústavu v Jablonci. Od roku 1989 učil na zdejší průmyslové škole,
po čtyřech letech se však rozhodl s kantořinou skončit a začal se spolu
s manželkou věnovat publikační a vydavatelské činnosti. V poslední době se
prezentuje i jako fotograf. 

■ Krátké zprávy
MŠ speciální 
v Palackého 37 se představí v úterý
18. 3. od 8,30 hodin. Informace,
ukázky kolektivního logopedického
cvičení i dalších činností. Ve středu
19. 3. (15,30–18 hodin), pořádáme
na pracovišti U Přehrady 4
„Velikonoční vyrábění“ pro děti
a rodiče. 

Výstava obrazů
Jana Šimka bude ke shlédnutí
od 8. do 21. 3. ve výstavní síni
MěÚ v Rychnově u Jablonce nad
Nisou. Vernisáž v sobotu 8. 3.
od 17 hodin.

Opevnění z roku 1938 
na rozhraní Jizerských a Krkonoš
je námětem výstavy konané
od 4. do 29. 3. v Riedlově vile
v Desné. Vystaveny budou stavební
i strategické plány, zajímavé
listiny a fotografie. 
Otevřeno pondělí–pátek 9–15, 
čtvrtek 9–17,30,
v sobotu od 13 do 16 hodin
komentované prohlídky.

Beseda s filozofem 
a léčitelem Tomášem Pfeifferem na
téma „Tvore lidského stupně, staň
se člověkem“ se uskuteční v úterý
11. 3. od 18 hodin ve Spolkovém
domě. Pořádá Duchovní universita
Bytí, tel. 222 311 141.

Český svaz žen
pořádá ve středu 19. 3. tradiční
zájezd do Jelení Hory. Sraz
účastníků v 7 hodin na zájezdové
zastávce na Horním náměstí.
Přihlášky a úhrada v kanceláři
ČSŽ, Jungmannova 8, 
tel. 483 711 702.

Koncert duchovní hudby 
se uskuteční ve středu 19. 3. od
17 hodin v kostele sv. Archanděla
Michaela ve Smržovce. Pod
vedením Tomáše Pospíšila 
vystoupí DPS Iuventus, gaude!
ze ZUŠ s klavírním doprovodem 
Jany Kvochové. Zazní 
skladby současných duchovních
autorů.

Jizerkám k narozeninám
se jmenuje foto soutěž amatérů
vyhlášená SCHKO Jizerské hory
ke 40. výročí vyhlášení chráněné
oblasti JH. Uzávěrka 1. 5. 2008.
Z vybraných fotografií bude
uspořádána putovní výstava. 
Více na www.jizerkyslavi.cz. 

Robert Křesťan
se skupinou Druhá tráva vystoupí
v pátek 28. 3. od 19,30 hodin
v hudebním klubu Bažina
v rychnovské restauraci Beseda.

Svaz důchodců
pořádá své akce vždy ve středu
od 14 hodin ve Spolkovém domě.
Na 5. 3. je připraveno měření tlaku,
12. 3. MDŽ s hudbou, 
19. 3. se bude konat výroční schůze
a na 26. 3. je přichystáno
velikonoční posezení.
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Jakob Mahla – exportér a továrník
(1. 6. 1849–10. 8. 1918)

Jakob Mahla založil s bratrem Heinrichem
(1846–1938) v roce 1878 v Jablonci exportní fir-
mu. Věnovali se především obchodu a od 80. let
i tovární výrobě skleněných knoflíků ve Smr-
žovce. Zabývali se též jetovou bižuterií, banglemi
a výrobou plechových obalů a svorek. Před ro-
kem 1914 vedli jednu z největších firem v kraji
s pěti sty zaměstnanci. Od roku 1886 provozo-
vali i vlastní papírnu na výrobu lepenky v Pase-
kách nad Jizerou a roku 1891 se stali význam-
nými podílníky akciové společnosti Gablonzer
Elektricitätswerk Mahla, Hoffmann & Co. – jab-
lonecké elektrárny. Oba Mahlové se podíleli
i na společenském životě.

Výraznějším z bratrů byl bezesporu Jakob.
Od roku 1888 byl viceprezidentem akciové spo-
lečnosti Liberecko-Jablonecko-Tanvaldské že-
leznice, od roku 1897 pak zastával post jablonec-
kého konzula „Velké středoamerické republiky“.
V roce 1906 firmu poctil návštěvou císař Fran-
tišek Josef I.

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Muži, kteří měnili město

Jakob Mahla

Již dvakrát jsme se ponořili do druhé polovi-
ny 19. století ve zdejším kraji. Tentokrát krátký
seriál, uváděný před březnovou návštěvou kra-
janů z Brazílie, zakončíme. 

Po přechodné konjunktuře přišly opět zlé časy.
Umannovi však patřili k těm odvážným a činoro-
dým lidem, kteří se rozhodli hledat lepší život za
mořem, neboť ve zdejších poměrech už ztratili
naději. Nová životní etapa pro ně začala 5. 5. 1877.

„Povzbuzeni dopisy psanými vystěhovalci,
kteří již dříve našli nový domov v Brazílii, roz-

hodli jsme se pro emigraci právě tam,“ vzpomí-
ná tehdy sedmadvacetiletý Umann. Plavba přes
oceán trvala tři týdny a potom ještě pokračovala. 

„Na jih s námi cestoval velký počet jiných,
převážně barevných pasažérů. Na těch mohl

steward vydělat více, museli jsme se proto z ob-
sazených kójí překotně vystěhovat. Snažili jsme
se získat kousek místa, na kterém jsme, ležíce
nebo skrčeni na bobku, mohli vzpomínat na
krásné a dobré ubytování na zaoceánské lodi.
Byly to poměry, které živě upomínaly na pře-
pravu černých otroků,“ vzpomíná Umann na
tristní podmínky cesty a pokračuje: „Po dvou-
denním odpočinku nás poslali na malém parní-
ku dál. Byla to dosti zlá cesta. Moje žena měla
úporné bolesti zubů, dvouletou dcerku jsem umís-

til u jedné spřátelené rodiny. Já sám a několik
dalších mužů, kteří lépe snášeli námořní cesto-
vání, jsme se zahalili do zimních kabátů a při-
tiskli se těsně k parnímu kotli, abychom zachy-
tili trochu tepla.“ 

Dne 29. června dorazili naši poutníci koneč-
ně k cíli a našli útočiště v přistěhovalecké uby-
tovně. „Nemocní se zotavili a všichni jsme se
upřímně radovali, že jsme konečně dosáhli ze-
mi našich nadějí,“ zapsal si do deníku Josef
Umann. Po vyřízení formalit se vydali do jed-
notlivých kolonií, kde jim byly tamní správou
přiděleny pozemky. Ovšem pod tímto pojmem
si nemůžeme představit kus země připravený
ke stavbě obydlí či osetí.

„Byl nás docela veliký počet, ponejvíc průmy-
slových dělníků a řemeslníků, kteří jsme opus-
tili požehnanou zemi svatého Václava, abychom
si na dalekém jihu vybudovali lepší existenci.
Mnoho z nás však bylo ze začátku dosti zkla-
máno drsnými poměry. Temný prales se svými
obrovskými stromy a neproniknutelnými hou-
štinami, kde jsme si každý krok vpřed museli
vybojovat mačetou, tvrdá a nezvyklá práce,
k tomu drahota vyvolaná špatnou úrodou v dů-
sledku sucha. Muselo se šetřit a uskrovňovat,
vypůjčovat si to nejnutnější od starých kolonistů
až do další úrody, která ale dopadla také špat-
ně, protože deštivé období, jež nastalo po vyká-
cení lesa, neposkytlo jediný příznivý den. 

Potom, co jsem vypálil rocu a postavil malou
chatku, přikročil jsem k budování stálého obydlí.
První večer, kdy jsme spali v našem novém do-
mově, utěsnil jsem jenom jeden kout, aby nás vítr
a déšť neobtěžoval. Přesto si myslím, že žádný král
se ve svém paláci necítil šťastnějším než já tenkrát
v mém prvním domě,“ končí Umann vzpomínky,
v nichž později pokračovaly jeho dospělé děti.

Josef Umann vybudoval v brazilské kolonii
Linha Cecilia pomocí těžké práce, odříkání i ne-
zdolného optimismu zázemí pro svou rodinu.

Pro krajany, mezi nimiž bychom našli rodiny
českých Němců z Příchovic, Tanvaldu či Jano-
va nad Nisou – Preusslerovi, Freudenbergovi,
Luxovi, Dresslerovi atp. – se stal jednou z vůd-
čích osobností. Svými vědomostmi a zkušenost-
mi jim pomáhal v různých životních situacích.
Napsal odbornou příručku pro osadníky, vy-
znal se dokonce i v léčitelství. Byl průkopníkem
při zakládání pěveckých a čtenářských spolků,
stál u zrodu tamní školy a dokonce v prvních
letech sám vyučoval. Až do pokročilého věku se
zajímal o pokrok všeho druhu a mnoho času
i peněz obětoval na pokusy, jak zlepšit výnosy
v zemědělství. Zemřel v 77 letech. 

(sve)
Přeložila Christa Petrásková

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

Náhrobek na jabloneckém hřbitově
Foto Petr Nový

Nova Petrópolis – náhrobek emigrantů
Foto Lukáš Pleticha

Nova Petrópolis 2007
Foto Jana Hamplová
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Nová Paka – dřevěný kostelík – bývalý kláš-
ter – Desatero – Podlevín – hradiště Levín –
Levínská Olešnice, ČD (celkem asi 7 km).

Náš první jarní tip není náročný a směřuje na
Novopacko. Do Nové Paky se můžeme vypravit
autobusem ČSAD. 

Z autobusového nádraží se vydáme nejprve
cca 10 minut směrem k Husově kopci (modré
značení). Vpravo za oplocením se na soukro-
mém pozemku nachází dřevěný řecko-katolický
kostelík, který sem dal v roce 1930 přemístit
z obce Obava u Užhorodu továrník Otto Kretsch-
mer. Půvabná stavbička pochází z 18. století,
věž z r. 1788. 

Poté se vrátíme a projdeme náměstím okolo
kostela sv. Mikuláše. Na protilehlé straně na-
jdeme za rynkem Městské muzeum s Klenot-
nicí drahých kamenů a hned naproti Suchar-
dův dům, kde se konají příležitostné výstavy.
Dům pocházející z roku 1896 je známý boha-
tým zdobením figurálními sgrafity, jež navrhl
Mikoláš Aleš. 

Z města se pak vydáme po červených znač-
kách směřujících ke Staropackým horám.
Cesta nejprve stoupá po krytém schodišti k bý-
valému pavlánskému klášteru s barokním kos-

telem Nanebevzetí Panny Marie. Dál pokračuje
do okrajové části Nové Paky zvané Desatero.
Silnička nás dovede do osady Podlevín, kde na
křižovatce stojí obnovená zvonička. Přes zales-
něný hřbet kopce Levína směřujeme do široké-
ho údolí říčky Oleška.

Krátce předtím, než dorazíme do obce Le-
vínská Olešnice, zahlédneme vlevo u cesty dvo-
jici mohutných kruhových valů s příkopem.
Jsou to zbytky hradu pocházejícího z přelomu
13. a 14. století. Valové opevnění chránilo vlast-
ní hrádek, z něhož se zachovaly jen nepatrné
zbytky zdiva. Zánik sídla drobné šlechty spadá
již do 1. poloviny 15. století. 

Po prohlídce sestoupíme polní cestou do
Levínské Olešnice. Ve vsi najdeme farní kostel
Všech svatých, jehož věž byla opravena v uply-
nulém roce. V blízkém okolí kostela najdeme
i několik pískovcových soch světců. Na nádraží
to odtud není daleko, musíme však počítat
s tím, že zde staví jen osobní vlaky. Přes Starou
Paku se můžeme vrátit do Rychnova.

Tip: na možnost prohlídky dřevěného kostelí-
ku se zkuste zeptat v Městském muzeu. Doporu-
čujeme mapu KČT č. 23 Podkrkonoší 1 : 50 000. 

(os)

Perla od Užhorodu
■ Tip na výlet

Revoluční hnutí, které se v roce 1848 přehnalo
Evropou, způsobilo pád patrimoniálních pan-
ství a absolutistické státy přijaly své ústavy.
Z poddaných se stali občané, kteří se směli po-
dílet na správě země. Vznik okresních a vyšších
úřadů umožnil svobodnější rozvoj vzdělanosti
i zábavy.

S tím souvisel i postupný vznik mnoha kul-
turních a vzdělávacích spolků. Tato sdružení
potřebovala pro svoji činnost zázemí, které čas-
to nacházela v různých hostincích. Pro obě
strany to konečně bylo spojení výhodné.
Jestliže před rokem 1848 byly v Jablonci regist-
rovány pouze tři spolky, teď začaly růst jako

houby po dešti, neboť touha po vzdělání a spo-
lečenské zábavě neustále stoupala. Vyvrchole-
ním pak byla 30. léta minulého století, kdy bylo
jen v Jablonci nad Nisou evidováno 322 spolků
a společenství, z toho však bylo jenom 49 čes-
kých. Členství se stalo jakousi módní společen-
skou nutností. 

V jabloneckém adresáři z roku 1934 je uvedeno
59 hospod, 12 hotelů, 10 kaváren a 9 vináren.
Spolky tedy měly opravdu na vybranou. Jako

spolkové domovy tak byly využívány podniky
všech velikostí i kvalit. K význačným lokálům
patřil z tohoto pohledu hotel Arnold v Podhor-
ské ulici 17, č. p. 967, kde se scházelo na deset
různých spolků. Majiteli hotelu byli Josef Arnold
a Hermann Posselt. Po skončení první světové
války zde sídlil krátce i štáb českého vojska,
které obsadilo Jablonec. Po roce 1945 se v tomto
objektu nacházela kavárna Nisa a později uby-
tovna a klubovna národního podniku LIAZ.

Zajímavý byl hotel Zum Schwan (známý ještě
dnes pod názvem U Švánů), později jen Schwan,
(č. p. 3025) na rohu ulic Růžová 2 a SNP 5a, je-
hož majitelem byl Heinrich Schwan. Zásluhou
Ernsta Hollmanna zde bylo otevřeno již v roce
1908 první jablonecké kino, kde se promítaly
němé filmy. Hrálo se třikrát denně a v neděli
dokonce čtyřikrát. Diváci měli k dispozici 414 se-
dadel! Spolkům tady nabízeli zázemí ještě i po
roce 1945. Roku 1946 byl změněn název podniku
na „Společenský dům osvobozených politických
vězňů“. Název se pochopitelně moc dlouho ne-
udržel.

Ještě poměrně nedávno existovalo v Jablonci
kino Jabloň. Původně se zde, na rohu Revoluční
a Pivovarská ulice (č. p. 1132), nacházel hotel
Wustunger Hof, jehož majitelem byl Josef Scholz.
Součástí zařízení byla i suterénní vinárna. Kro-
mě spolkového domova se zde nacházelo kino,
původně známé jako Invaliden-Kino, které mělo
580 míst k sezení. Název kina vycházel z toho, že
licenci k jeho provozování vlastnil Svaz váleč-
ných invalidů. Pojmenování Jabloň sem bylo
přeneseno až po roce 1945 z Národního domu.
Dnes již kino mládí mé generace neexistuje,
a tak zbyly jen vzpomínky na pověstnou první
řadu za korunu, za to s nosem až na plátně. 

Také v dnešní době se některé spolky a organi-
zace scházejí v restauracích. Snad se časem při-
blížíme k úrovni 30. let, vždyť politické a ideové
zákazy naštěstí odnesl čas. 

Václav Vostřák

■ O starých jabloneckých hospodách

Spolky, kina, hostince

Scholzeho restaurant, později kino Jabloň

Podhorská ulice, 
hotel Arnold na pravém okraji

Hotel U Švánů 

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

Oddělení dospělých čtenářů

Messner Reinhold 
Gobi. Poušť ve mně
Ve svých šedesáti letech se známý
horolezec vydává na svůj „poslední
podnik mezi životem a smrtí“. Plní
si tak svůj dávný sen přejít poušť
Gobi odkázán jen sám na sebe a bez
jakékoli podpory. 

Gressor Megan 
Opravdové lásky
Největší milostné příběhy: šťastné, bo-
lestné, tragické i utajované. Milostné
příběhy slavných osobností bývají
mnohdy velmi dramatické a silně
přitahují pozornost veřejnosti.

Jackson Robert 
Ponorky. Encyklopedie 
vojenské techniky
Autor představuje 300 ponorek všech
zemí z celého 20. století.

100 divů Indie
V knize najdete kromě množství ba-
revných fotografií a zajímavého
textu také 100 turistických cílů pro
výpravy za zázrakem jménem Indie.

Oddělení pro děti a mládež

Hulpach Vladimír 
Příběhy ze Shakespeara
Divadelní hry v podobě vyprávění
určitě najdou svůj okruh čtenářů.

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

Říše hraček
Říše hraček pana Magoria se začne
otřásat ve svých základech, když ji
chce majitel hračkářství opustit.

Špillarová Lenka 
Amerikou cestou necestou
Nový cestopis známé manželské dvo-
jice nás tentokrát zavede do Údolí
smrti.

Kraus Ivan 
Rodinný sjezd
Známý satirik se vrací k absurd-
ním zážitkům své velké rodiny.

Multimediální oddělení
Smoljak – Svěrák
Záskok
Cimrmanova hra o nešťastné pre-
miéře hry Vlasta.

Rozhledny Jablonecka a okolí
cena 30 Kč.
Nový prospekt s krásnými barev-
nými fotografiemi. Stručný prů-
vodce, který vás provede po roz-
hlednách Jablonecka a jeho okolí,
v závěru vás doprovodí i na skalní
vyhlídky, které patří k neméně za-
jímavým výletním cílům našeho
kraje. Texty napsal Otokar Simm,
publikaci vydalo informační cent-
rum, k dostání je i v německé
a anglické jazykové verzi.

Výroční turistická známka –
vystěhovalectví do Brazílie
cena 25 Kč.
Novinka – připomíná sběratelům
těchto dřevěných známek část his-
torie naší země, kdy více než před
sto lety odcházeli obyvatelé Jizers-

kých hor i okolí za „lepším živo-
tem“ do zámoří.

Trika
cena 200 Kč. 
Nová kolekce barevných triček z kva-
litní bavlny s logem informačního
centra (v barvě bílé, žluté, oranžo-
vé, červené, zelené, modré a čer-
né). Trika jsou ve velikostech S, M,
L, XL.

Cyklomapa Euroregionu Nisa
cena 60 Kč.
Přehledná mapa devíti euroregio-
nálních cyklotras – stezek znače-
ných v trojzemí Německa, Polska
a Česka. Vybrané trasy sledují málo
frekventované silnice, lesní a luč-
ní, většinou zpevněné a dobře zna-
čené cesty. V mapě je zakreslen

i výškový profil s informacemi
o obtížnosti tras. Najdete zde také
kempy, penziony a hotely ležící
v blízkosti cyklostezek, popsány
jsou na druhé straně mapy. Vydal
Euroverlag.

EUROREGION TOUR 2008
Všechny příznivce cestovního ru-
chu srdečně zveme na tradiční
jablonecký veletrh, jedná se již
o jeho 8. ročník. Koná se v termínu
od 19. do 21. března. Přijďte si vy-
brat svou dovolenou z nabídky ce-
stovních kanceláří, lázní, výletních
areálů, sportovních a zábavních
center, agentur, krajů, měst, obcí
a regionů. Letošní jarní nabídka
bude pestrá, ve stejném termínu
budou probíhat i oblíbené veliko-
noční trhy.

■ Informační centrum

Přijďte se podívat do Jablíčka
Aktivní prožití volného času nabízí maminkám a tatínkům na rodičovské dovolené 
a hlavně malým dětem Mateřské centrum Jablíčko. Toto občanské sdružení bylo
založeno jako nezisková organizace v lednu loňského roku a naleznete ho v jabloneckém
Spolkovém domě. Několik otázek jsme položili koordinátorce MC Martině Šípkové. 

Čím se snažíte maminky, nebo dle posledního trendu
rodiče, na mateřské či rodičovské dovolené přilákat?

Tím, že nabízíme alternativu trávení volného času
nejen maminkám a jejich dětem, ale celým rodinám
i se staršími sourozenci, a to denně od 9 do 12 hodin.
Připraveno je u nás klidné zázemí a prostorná herna
s různými atrakcemi. Máme tady i bazének s balónky
a skluzavkou. Dopolední program zpravidla oživuje
asi dvacetiminutový blok říkadel a tanečků. Oblíbené
jsou přednášky pro dospělé na aktuální téma, např.
šátkování, bylinková poradna, manželský poradce
a další. První dva čtvrtky v měsíci nabízíme keramiku
a výtvarnou dílnu pro maminky, zaměřenou na výrobu
dekorací, dárků nebo tématicky třeba na výrobu ad-
ventních věnců. Třetí čtvrtek v měsíci pořádáme rodin-
né akce typu Jablíčkové posvícení, divadélko, maškarní
atp. a poslední týden se v Jablíčku schází klub dvojčat.

V rámci projektu „Otevřené dveře“ jsme pořádali
počítačové kurzy, které zprostředkoval Spolkový dům.
Doufáme, že projekt bude i nadále pokračovat.

Počítače jsou jediným kurzem, který maminkám
umožní další rozvoj?

Určitě ne. Odpoledne, tedy v době, kdy máme krouž-
ky pro děti od dvou let, mohou maminky navštěvovat
jazykové kurzy. V pondělí probíhají hodiny angličtiny
pro začátečníky, v úterý nabízíme pro změnu španěl-
štinu, v podvečer pokračujeme angličtinou pro pokro-
čilé. Další hodinu angličtiny nabízíme ve čtvrtek.

Pro rodiče je to hodnotný program, neměli bychom
ale zapomínat na samotné děti.

Dvakrát týdně připravujeme hravé odpoledne, takz-
vanou přípravku na školku. Tancujeme, zpíváme, hra-
jeme pohybové hry, zaměřujeme se na výtvarné tech-
niky a k oblíbeným činnostem patří hra na flétničky.
Kromě toho pořádáme výlety, mikulášské či veřejné
vystoupení třeba na velikonočních trzích.

Na závěr se zeptám, jak je to s financemi?
Všechny maminky pracovaly v loňském roce pro

mateřské centrum zcela zdarma nebo jen za velmi
symbolickou odměnu, což letos můžeme napravit dí-
ky příspěvku od města.

(sve)

Foto Jiří Jiroutek




