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Uzavřelo se další volební 
období v Jablonci
Stejně jako před čtyřmi lety bych chtěl poděkovat
všem 12 432 občanům, kteří projevili svůj zájem
o budoucnost našeho města a přišli k říjnovým
komunálním volbám.

Bohužel musím konstatovat, že to bylo o téměř
1 500 občanů a o 5 % méně než na podzim 2010.

Hlavní vinu za to dávám agresivní a demagogic-
ké volební kampani.

Pokud mohu hodnotit práci radnice v uplynu-
lém období, chtěl bych poděkovat všem spolupra-
covníkům z řad mých politických kolegů i úřední-
ků. Během čtyř let se podařilo sestavit tým, který
táhl za jeden provaz a na tomto provazu se nám
podařilo město vytáhnout z problémů předcháze-
jícího volebního období. Město se dostává do dobré
ekonomické kondice a ta dává záruku, že odolá
budoucím rizikům. Velkou šancí je dokončení no-
vé teplárny, která by se měla stát pevnou součástí
městského majetku, splácet prostředky, které do
ní byly vloženy a vydělávat nové.

V současné době mi přátelé, řada známých i ne-
známých občanů vyjadřuje podporu a poděkování.

Chtěl bych za všechna tato slova poděkovat, jsou
pro mě potvrzením kvality práce mé i mých kole-
gů a jsou pro mě povzbuzením a radostí. Největší
radost mám z toho, že těchto milých vzkazů a po-
děkování je výrazně více než gratulací, která jsem
obdržel při jmenování starostou města v roce 2010.

Největší úspěchy tohoto volebního období:
– narovnání stavu městských financí a splacení

poloviny městského dluhu (2010–2014 splaceno
230 milionů Kč)

– převzetí jablonecké teplárny a nastartování její
revitalizace

– zařazení Jablonce nad Nisou mezi statutární
města České republiky

– zisk prvního místa v soutěži město pro byznys
v Libereckém kraji v letech 2011 a 2012

– zisk titulu Nejlepší primátor za období 2010–
2014 v rámci České republiky

– zisk titulu Nejlepší místo pro život v kategorii
měst do 50 tisíc obyvatel v roce 2014 

Petr Beitl, primátor

Lidé, kteří byli členy zastupitelstva 
více než 20 let si na památku odnesli
ocenění – stříbrný odznak symbolizující
jabloň z dílny akademického sochaře

Jiřího Dostála. Foto Jiří Endler
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Vítěz vládnout nebude
V sobotu 11. října se vysypaly urny, spočítaly hlasy
a přepočetly na mandáty, tedy místa v zastupitelstvu,
které je v Jablonci třicetičlenné. Přes pětiprocentní
hranici se dostalo hned 8 subjektů. Volby vyhrála po
šesté za sebou jablonecká ODS. 

Více jak dvouprocentní rozdíl od druhého v pořadí
– Hnutí ANO, při přepočtu na mandáty nestačil a prv-
ní dva subjekty získaly stejný počet křesel – sedm.
Právě tenhle detail se v následujícím vyjednávání za-
tím ukázal jako klíčový. Jednání o sestavení koalice,
která by v třicetičlenném zastupitelstvu tvořila větši-
nu, byla zahájena hned po vyhlášení výsledků voleb.
Byla vedena napříč všemi subjekty, trvala 9 dní a no-
cí, poté byla vyhlášená nová koalice usilující o vedení
města v příštích čtyřech letech. Vítězná ODS z koali-
ce, která povede město v následujícím volebním ob-
dobí, vypadla.

Princip koaličního vyjednávání
Po vyhlášení výsledků voleb dojde na přepočítání hla-
sů na křesla v zastupitelstvu, což bývá přínosem pro
malé subjekty s nízkým počtem hlasů. Strany a hnutí
se po informaci o počtu křesel snaží sestavit koalici,
která bude disponovat většinou nutnou ke schvalová-
ní programových priorit po celé volební období. 

Ustavující zasedání zastupitelstva 
Termín ustavujícího zastupitelstva, kde budou vo-
leni členové rady města a také primátor bude sta-
noven po uzávěrce vydání. Ze zákona vyplývá, že
ustavující zastupitelstvo se musí sejít do patnácti
dnů od uplynutí desetidenní lhůty pro podání návr-
hu ke krajskému soudu, tj. nejpozději 10. 11. 2014
v případě, že návrh na neplatnost voleb nebo hla-
sování nebude podán. 

Ovšem v pátek 24. 10. bylo potvrzeno, že bylo po-
dáno pět stížností na neplatnost voleb v Jablonci.
V takovém případě bude ustavující zastupitelstvo
svoláno do patnácti dnů ode dne nabytí právní mo-
ci rozhodnutí soudu o posledním z podaných ná-
vrhů, pokud žádnému z návrhů by nebylo vyhověno. 

Přijďte se podívat na zastupitelstvo, jehož složení
bude určovat život ve městě pro příští čtyři roky.
Termín bude včas oznámen na stránkách města.

Volby vyhrála ODS, ANO druhé, ČSSD třetí
Volby do obecního zastupitelstva v Jablonci nad Nisou
se konaly 10.–11. října 2014. Obešly se bez větších po-
tíží. Volební výsledky za správní obvod obce s rozšíře-
nou působností Jablonec nad Nisou byly uzavřeny
ještě v sobotu před půlnocí.

Na jabloneckou radnici se sjížděli zástupci okrsko-
vých komisí nejen ze 49 okrsků v samotném Jablonci,
ale i z okolních obcí. Celkem volební tým složený
z magistrátních úředníků a pracovníků Českého sta-
tistického úřadu odbavil v průběhu sobotního večera
a noci 61 okrskových volebních komisí. „Jako obvykle
jsme vše zvládli velmi dobře a v porovnání s dalšími
velkými městy jsme navíc měli vše v sobotu uzavřeno
vcelku brzy,“ spokojeně konstatoval tajemník úřadu
Marek Řeháček a poděkoval svým kolegům za spolu-
práci a součinnost.

Volby na Jablonecku neprovázely žádné zásadní
komplikace. Po celou dobu otevření volebních míst-
ností fungovala na oddělení správních agend jablo-
neckého magistrátu služba, která byla připravena vy-
hotovit občanský průkaz na počkání. Této možnosti
využilo v pátek osm občanů a v sobotu jeden občan.

Komunální volby říjen 2014
V uplynulých týdnech se městem přehnala volební kampaň a dopisní schránky přetékaly
volebními materiály. Voleb se zúčastnil rekordních počet 13 stran a hnutí. Jak už to bývá, 
tak zvýšení počtu neznamená zvýšení kvality nabídky a všichni občané si museli poradit
s přehlídkou tváří a slibů, které se na ně valily ze všech stran.

■ Statistika
Volební účast
V samotném Jablonci nad Nisou vo-
lilo 34,41 % oprávněných voličů,
kteří rozdělili kandidátům 331 169
platných hlasů.

Vítězem voleb ODS
Nejúspěšnější v Jablonci byla Ob-
čanská demokratická strana, kte-
rá získala 20,41 %, což je 67 595
platných hlasů. 

Druhé Hnutí ANO 2011 získalo
60 489, což činilo 18,26 %. 

Třetí místo v pomyslném žeb-
říčku získala ČSSD, a to 11,13 % –
36 884 hlasů.

Václav Vostřák, nejstarší 
zastupitel
Nejvíce hlasů voliči přidělili stá-
vajícímu primátorovi města Petru
Beitlovi, získal 4 130 hlasů.

Nejstarším zastupitelem je je-
denasedmdesátiletý Václav Vost-
řák (ODS), který byl zvolen již po-
sedmé. 

Nejmladším je osmadvacetiletý
Jakub Macek (Změna pro Jablo-
nec).

V zastupitelstvu usedne nově osm
politických stran a hnutí. V uply-
nulém volebním období seděli
v zastupitelstvu zástupci šesti po-
litických stran a hnutí. Zastupitel-
stvo statutárního města Jablonec
nad Nisou má i nadále 30 členů.

Nejrychleji počítali v Lučanech
nad Nisou, konkrétně okrsek č. 2
(Jindřichov), který zápis o výsled-
ku hlasování vytiskl ve 14.24 ho-
din a výsledky ČSÚ předával jako
první. Z jabloneckých okrsků byl
nejrychlejší okrsek č. 39 (volební
místnost ZŠ Mozartova), který zá-
pis vytiskl v 15.31 hodin a výsled-
ky bezchybně na radnici předal
v 15.53 hodin.

Jako poslední nahlásila výsledek
voleb volební komise z okrsku
číslo 5 - Základní škola v ulici
5. května 76. 

Ve 49 volebních okrscích byla nej-
menší volební účast v okrsku čís-
lo 1 – Magistrát města Jablonec,
kam dorazilo pouhých 8,99 % vo-
ličů, naopak nejvíce voličů přišlo
na okrsek číslo číslo 19 – Základní
škola Pasířská, a to 51,02 %.

V jednotlivých okrscích se o vítěz-
ství podělily Hnutí ANO 2011
a ODS. V devatenácti volebních
okrscích vyhrálo Hnutí ANO 2011.
Občanská demokratická strana
vyhrála ve 30 okrscích.

Sklad techniky – volby 2014

Foto Markéta Hozová

Foto Markéta Hozová
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Pořadí Název strany – hnutí Počet Procenta Počet 
hlasů mandátů

1. Občanská demokratická strana 67 595 20,41 7
2. ANO 2011 60 489 18,26 7
3. Česká str. sociálně demokratická 36 884 11,13 4
4. Změna pro Jablonec 36 493 11,01 4
5. „DOMOV NAD NISOU“ 32 931 9,94 3

6. Nová budoucnost pro Jablonec 21 392 6,45 2
7. TOP 09 18 590 5,61 2
8. Komunistická str. Čech a Moravy 16 563 5,00 1
9. Česká pirátská strana 12 647 3,81 0

10. Úsvit přímé demokracie 9 778 2,95 0
11. Občanské hnutí Můj domov 8 354 2,52 0
12. KDU-ČSL pro sport a zdraví 5 930 1,79 0
13. Strana Práv Občanů 3 523 1,06 0

ANO 2011
Kouřil Milan Ing. 45 let 2 742 hlasů 4,53 %

ANO 2011
Pastuchová Jana Mgr. 49 let 2 565 hlasů 4,24 %

ANO 2011
Zeman Jan Mgr. 45 let 2 395 hlasů 3,95 %

ANO 2011
Baláková Jitka 44 let 2 316 hlasů 3,82 %

ANO 2011
Kott Tomáš 37 let 2 308 hlasů 3,81 %

ANO 2011
Sotáková Renata 48 let 2 286 hlasů 3,77 %

ANO 2011
Schneider Jaroslav 58 let 2 218 hlasů 3,66 %

Česká strana sociálně demokratická
Svoboda Pavel Mgr. 35 let 1 849 hlasů 5,01 %

Česká strana sociálně demokratická
Pleticha Lukáš JUDr. Ing. 39 let 1 769 hlasů 4,79 %

Česká strana sociálně demokratická
Špoták František Mgr. 64 let 1 525 hlasů 4,13 %

Česká str. sociálně demokratická
Zahradník Miloš Ing. 67 let 1 438 hlasů 3,89 %

„DOMOV NAD NISOU“
Vobořil Petr 54 let 2 027 hlasů 6,15 %

„DOMOV NAD NISOU“
Tulpa Petr Mgr. 56 let 1 939 hlasů 5,88 %

„DOMOV NAD NISOU“
Řehoř Marek MUDr. 41 let 1 629 hlasů 4,94 %

Komunistická strana Čech a Moravy
Pešek František Ing. 68 let 789 hlasů 4,76 %

Nová budoucnost pro Jablonec 
Žur Pavel Mgr. 48 let 1 675 hlasů 7,83 %

Nová budoucnost pro Jablonec 
Procházková Marta Ing. 58 let 1 291 hlasů 6,03 %

Občanská demokratická strana
Beitl Petr Ing. 47 let 4 130 hlasů 6,10 %

Občanská demokratická strana
Vele Miloš Ing. 52 let 3 160 hlasů 4,67 %

Občanská demokratická strana
Němeček Vít MUDr. MBA 52 let 2 989 hlasů 4,42 %

Občanská demokratická strana
Vostřák Václav 71 let 2 880 hlasů 4,26 %

Občanská demokratická strana
Čeřovský Jiří RNDr. 59 let 2 730 hlasů 4,03 %

Občanská demokratická strana
Caklová Božena 65 let 2 384 hlasů 3,52 %

Občanská demokratická strana
Pelta Miroslav 49 let 2 338 hlasů 3,45 %

TOP 09
Roubíček Petr Ing. 50 let 1 126 hlasů 6,05 %

TOP 09
Fastrová Věra MUDr. 60 let 966 hlasů 5,19 %

Změna pro Jablonec
Suchardová Michaela Mgr. LL. M.37 let 1 892 hlasů 5,18 %

Změna pro Jablonec
Macek Jakub Ing. 28 let 1 792 hlasů 4,91 %

Změna pro Jablonec
Berounský Jindřich 44 let 1 708 hlasů 4,68 %

Změna pro Jablonec
Opatrný Vladimír Ing. 68 let 1 639 hlasů 4,49 %

Na posledním zasedání zastupi-
telstva v minulém volebním ob-
dobí, které se na jablonecké rad-
nici konalo 9. října, poděkoval
primátor města Petr Beitl všem
svým kolegům za konstruktivní
spolupráci. Slavnostní atmosféru
posledního zastupitelstva umoc-
nilo ocenění těch, kteří pracují
v zastupitelstvu 20 a více let. 

Dlouholetí zastupitelé dostali oce-
nění, jejichž grafická podoba navr-
žená akademickým sochařem Ji-
řím Dostálem vychází z jablonecké
městské heraldiky. Jedná se o stříbr-
ný odznak s jabloní, kde jedno ja-
blko je zvýrazněno drahým kame-
nem. Ve variantě pro muže je pou-

žit čirý zirkon. Ženy pak mají v od-
znaku zasazený český granát. 

Ocenění za práci pro město 
si z rukou primátora odnesli
RNDr. Jiří Čeřovský
– člen ZM 24 let

Mgr. Soňa Paukrtová
– členka ZM 24 let

Václav Vostřák
– člen ZM 24 let

Ing. František Pešek
– člen ZM 21 let

MUDr. Ivo Jörg
– člen ZM 20 let

Miroslav Pelta
– člen ZM 20 let

Petr Beitl poděkoval zastupitelům 
za dlouholetou spolupráci

Výsledky voleb

Zvolení zastupitelé (seřazeno podle abecedního seznamu politických stran a hnutí)

Foto Jiří Endler
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Vyplynulo to z průzkumu, který na konci
září provedla MF DNES. Redaktoři porov-
nali 26 českých měst, kde žije 10–50 tisíc oby-
vatel. Jablonec nad Nisou se umístil na prv-
ním místě. 

„V Jablonci je práce, dostupné bydlení, solidní
sociální služby, udržovaná veřejná prostran-
ství, přehrada, u níž se odehrává společenský
život. Místní radnice lidi nezatěžuje zbytečnými
poplatky, podporuje sport a kulturu, investuje.
Přesto se drží zadlužení města v přijatelných
mezích. Usedlíci si sice stěžují na stále počet-
nější klientelu chudinských ubytoven přímo
v centru, ale napětí na rozdíl od řady jiných

měst nepřerůstá v otevřené konflikty. A podle
policejních statistik zločinnost v Jablonci za po-
slední čtyři roky klesla,“ stojí v novinách
ze 3. října.

„Velmi si toho hodnocení vážím, vnímám to
jako ocenění práce úředníků magistrátu
a všech městských organizací i poskytovatelů
sociálních služeb v našem městě. V hodnocení
se odrazila i dobrá spolupráce radnice s úřa-
dem práce a městskou i státní policií. Svůj veli-
ký díl na tom mají i kulturní a sportovní sub-
jekty, díky jejichž bohaté nabídce mají lidé
v Jablonci opravdu z čeho vybírat,“ vyjádřil se
potěšený primátor Petr Beitl.

(mh)

Jablonec je místo, kde se dobře žije

Teplárenství bylo, je a pravděpodobně i na-
dále bude v Jablonci velmi diskutovaným té-
matem. Na dění v Jablonecké energetické se
ptáme jejího ředitele Pavla Spilky.

Projekt revitalizace teplárenské soustavy je
velmi nákladný, je tak rozsáhlá rekonstruk-
ce vůbec nutná?
Stávající soustava je stará několik desítek let
a je na konci své životnosti. Cestou z výtopny
k zákazníkovi se ztratí až 40 % energie. Pokud
bychom nechali vše tak, jak je, ztráty by nadále
stoupaly a cena tepla by musela stále růst, jeli-
kož akcionář (město Jablonec) by nemohl pro-
vozovat společnost dlouhodobě v hospodářské
ztrátě. Navíc by hrozilo, vlivem masivního od-
pojování v uplynulých letech, že by se systém
centrálního zásobování mohl stát technicky ne-
funkčním, a to by společnost a též řadu odběra-
telů přivedlo do kritické situace. Jinou snadnou
možnost vytápění totiž mnozí prakticky nema-
jí. Pak je tu ještě hledisko ekologické. Díky re-
vitalizaci klesnou výrazně emise, které teplár-
na dosud produkuje. 

Jaké jsou hlavní argumenty, proč odebírat
teplo právě od Jablonecké energetické?
Nová, moderní soustava i zázemí a stabilita
Jablonecké energetické jsou zárukou stabilní

ceny a především jistoty. Za dvě desetiletí fun-
gování teplárny nikdy nedošlo k žádnému vět-
šímu problému s dodávkou tepelné energie.
Ani v těch největších mrazech. Pokud se objeví
závada či dojde k výpadku, zjistí to naši techni-
ci na dispečinku prakticky okamžitě a vše
v nejkratším možném čase vyřeší. Jako velký
subjekt na trhu energií navíc vždycky nakoupí-
me plyn výhodněji než maloodběratelé. A to je
samozřejmě pro naše zákazníky velkou výho-
dou a zárukou jisté ceny. 

Co konkrétně si mají zákazníci pod pojmem
jistá cena představit?
Po loňském snížení cen platí nyní domácnosti
689 korun s DPH za gigajoule. Po dokončení re-
vitalizace celého systému, která je naplánována
do roku 2017, bychom chtěli cenu snížit k hra-
nici 650 korun za gigajoule. A v této relaci chce-
me ceny udržovat i v dlouhodobém výhledu.

Na jaře začne první etapa výstavby decent-
ralizovaných kotelen. Jak budou vypadat?
Nové zdroje budou vybudovány ve stávajících
výměníkových stanicích, tudíž nedojde ke stav-
bě nových objektů či staveb. Stavební a techno-
logické práce budou probíhat v termínech mi-
mo topnou sezonu, to znamená od května do
září. (lv)

Jablonecká energetická: Teplo se zárukou

Mám ráda listopad. Vzpomínáme v něm na
své drahé zesnulé a blíží se Vánoce. V letoš-
ním listopadu vzpomeneme 25. výročí Same-
tové revoluce, která nám všem otevřela cestu
ke svobodě a demokracii. V Jablonci si ji při-
pomínáme už celý rok cyklem 25 ro(c)ků bez
opony, který vyvrcholí 17. listopadu insce-
nací Havlovy hry Asanace v městském di-
vadle.

S listopadem mám spojené dvě, respektive tři
osobní události: narodily se mi dvě děti v roz-
mezí 11 let a 26. listopadu 1990 jsem byla popr-
vé zvolena do zastupitelstva města. Protože
jsem měla tu čest být nepřetržitě členkou toho-
to zastupitelského sboru 24 let, dovolte mi pár
vět o práci komunálního politika.

Byla jsem za tu dlouhou dobu jak členkou ko-
aličních seskupení řídících město, a tedy člen-
kou rady města i místostarostkou, nyní náměst-
kyní primátora, tak jsem byla také dlouhou do-
bu v opozici. A tak mohu srovnávat.

Práce komunálního politika ve vedení města
není nijak jednoduchá a je poměrně nevděčná.
Nikdy nelze v plné míře naplnit očekávání voli-
čů. A to ze dvou důvodů. Jednak je většinou
nutné vytvořit pro vedení města koalici, proto-
že se ještě nikdy nestalo, že by jedna volební
strana měla v zastupitelstvu nadpoloviční větši-
nu. To vždy vyvolá nutnost kompromisu mezi
volebními stranami a jejich programy. Za dru-
hé - naprostá většina problémů města není ře-
šitelná jednoduše a jakoby škrtnutím pera. Je
nutné se seznámit se všemi aspekty dané pro-
blematiky a pak rozhodnout z hlediska prospě-
chu celého města. Občané se mohou lišit ve
svých požadavcích jak z hlediska místa bydliš-
tě, tak například věku i profesního zaměření.
To, co si přeje občan bydlící na Žižkově Vrchu,
může být v příkrém rozporu s oprávněnými po-
žadavky obyvatel středu města. Požadavky
a oprávněná očekávání rodin s dětmi nemusí
korespondovat s právě tak oprávněnými poža-
davky seniorů atd. 

Postavení opozice je daleko jednodušší. V čes-
ké politické kultuře platí, že opozice může bez-
trestně použít jakékoli tvrzení bez ohledu na
reálnou skutečnost i budoucí prospěch města.
Je to prostě opozice, která chce vládnoucí koalici
mocensky vystřídat. Ne každý komunální poli-
tik se však sníží k nepravdivým nebo zkreslují-
cím informacím, zvlášť když jde o budoucí pro-
spěch města. 

Přes výše uvedená negativa dobrá práce ko-
munálního politika má velký smysl i význam
a stojí za to ji vykonávat. Jsem za prostor k prá-
ci v oblastech humanitní péče, sociálních věcí,
rozvoje a územního plánování i energetiky vel-
mi vděčná.

Jsem ráda, že za těch 24 let dospěl Jablonec
nad Nisou až tam, kde je hodnocený jako měs-
to, v němž se v České republice nejlépe žije.
A jsem ráda, že odcházím z komunální politiky
právě v tento okamžik.

Přeji vám krásný listopad i konec roku 2014.
Soňa Paukrtová, náměstek primátora

Listopad – můj oblíbený měsíc

Foto Radka Baloghová

Pavel Spilka, ředitel JE. Foto archiv JE
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Myslíte, že knír je v dnešní době „out“? V li-
stopadu je opak pravdou! Tisíce mužů v Če-
chách (a miliony na světě) si 1. listopadu do-
hladka oholí tvář, aby si pak pečlivě pěstili
po 30 dnů opravdový knír. Ale proč? 

„Tito gentlemani se připojují k hnutí Movem-
ber, které pomáhá v boji proti rakovině prosta-
ty a varlat, typicky mužskému onemocnění.
Stávají se jakýmisi chodícími billboardy a díky
jejich úsilí se zvyšuje povědomí o často opomí-
jených tématech mužského zdraví. Samotný
název Movember je vlastně kříženec ze slov
moustache, česky knír, a November – listopad,“
vysvětluje Jakub Švitorka za Svaz jabloneckých
bohémů, který se k celosvětové akci připojil.
V Jablonci nad Nisou se příznivci knírů set-

kají 29. listopadu v Klubu Na Rampě na Mo-
vember rockové horečce. „Program vzniká ve
spolupráci s Petrem Vobořilem, který chystá
spoustu rockových pecek, ať už starých, anebo
i nových. Pro návštěvníky jsou připraveny drin-
ky speciálně umíchané pro tuto akci. Chybět
samozřejmě nebude soutěž o nejlepšího knírače.
Chtěli jsme trochu oživit kulturní vody Jablon-
ce a výsledek by měl stát za to,“ zvou na listo-
padový večírek všechny milovníky dobré rocko-
vé muziky jablonečtí bohémové. 

„Část peněz ze vstupného a drinků pak popu-
tuje do sbírek Movemberu, tedy na podporu
zdravotních programů, které bojují proti rako-
vině prostaty a varlat,“ uzavírá Petr Vobořil.

Více informací na www.facebook.com/svaz
jabloneckychbohemu a www.klubnarampe.cz

Kníratý listopad: Muzikou za dobrou věc

Uběhlo čtvrt století, jaké bylo?
Pětadvacet let uplynulo od listopadového
politického převratu v roce 1989. V pětadva-
ceti je člověk už dospělý, avšak stále sbírá
zkušenosti. Dospělá, ale stále hledající zku-
šenosti, je i česká demokracie. 

Jablonec se ohlížel celý rok v cyklu 25 rocků
bez opony za jejími prvními krůčky a hlavně
připomínal to, co všemu předcházelo. Vrcho-
lem bude představení hry Václava Havla Asa-
nace v městském divadle.

Celý rok se Jablonec nad Nisou připravoval
prostřednictvím cyklu kulturních pořadů
25 rocků bez opony v režii Jabloneckého kul-
turního a informačního centra na výročí čtvrt-
století demokracie v Česku. Pomyslným vrcholem
bude 17. listopad. V ten den si všichni připome-
neme, že ne vše bylo před pouhými pětadvace-
ti lety obvyklé. Slavnostní den začne pietní
vzpomínkou. 

„Den boje za svobodu a demokracii si připo-
meneme v pondělí 17. listopadu od 17 hodin
u pomníku Bojovníků za svobodu vlasti a obě-
tem bezpráví v ulici Generála Mrázka, kde si
vyslechneme nejen hymnu, ale také píseň

s převratem spjatou – Modlitbu pro Martu,“ ří-
ká Monika Militká z oddělení kultury jablone-
ckého magistrátu. 

Pietní vzpomínka plynule přejde do divadla,
kde je od 18 hodin připravená časově omezená
instalace nazvaná Jablonecké asanace. „Vybe-
reme část fotografií z výstavy Jablonec reálně
socialistický, kterou mohou zájemci stále ještě
navštívit v kostele sv. Anny. Myslím, že výstava
se velmi povedla, mnoho jejích návštěvníků se
u fotografií rozpomíná, jak Jablonec vypadal
a jak jsme tehdy žili,“ zve na expozici do koste-
la sv. Anny ředitel JKIC Petr Vobořil a dodává:
„Panelová sídliště výrazně změnila tvář Jab-
lonce jako celku, několik jeho čtvrtí pak pro-
měnila k nepoznání. Od šedesátých let, kdy za-
čala systematická přestavba města, až do konce
let osmdesátých byla kvůli budovaným panelo-
vým sídlištím postupně odstraňována řada
starších domů, celých ulic a v případě Mšena
i téměř celé čtvrti,“ konstatuje Vobořil.

Slavnostní večer zakončí představení Divadla
Na zábradlí. „To přijede do Jablonce s inscena-
cí hry Václava Havla Asanace, na kterou je
možné si zakoupit vstupenky v předprodeji di-

vadla, a to do 15. listopadu,“ informuje ředitel
JKIC.

Ve hře Asanace skupina architektů připravu-
je demolici malebného středověkého městečka
v podhradí, na jehož místě má být vystavěno
panelové sídliště pro dva tisíce obyvatel. „Václav
Havel ji napsal v roce 1987. Rozvoj městského
bydlení v 70. a 80. letech minulého století v Čes-
koslovensku plánovala komunistická strana
a devastace paměti míst a vzhledu většiny čes-
kých měst i části Jablonce nad Nisou je nena-
pravitelná,“ připomíná Petr Vobořil s tím, že
Asanace ukončí celoroční projekt, v němž se
představil Blue Effect, Hudba Praha, Milan Kní-
žák, Supergroup, Vltava, The Plastic People of
the Universe, s Jiřím Černým a kapelou Nauti-
ca se vzpomínalo na Karla Kryla a s Františkem
Čuňasem Stárkem zase na underground.

Více informací na www.mestojablonec.cz,
www.25rocku.cz, www.jablonec.com, www.di-
vadlojablonec.cz

Lístky na představení je možné zakoupit
v předprodeji v pokladně městského divadla do
15. 11., Jaroslava Pohlová, tel. 483 320 595.

(jn)

Grooming Freddie Mercury, 1982
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Nově zrekonstruované toalety na hlavním
městském hřbitově v Jablonci nad Nisou
slouží od října veřejnosti. Je to další dílčí
krok zvelebování jabloneckého hřbitova. 

Letos na sklonku léta dostal novou střechu do-
mek hřbitovní správy a došlo na dlouho očeká-
vanou rekonstrukci sociálního zařízení v příze-
mí objektu. Ještě na podzim bude dokončena
výměna oken. Veškeré práce hradí město z roz-
počtu a náklady činí jeden milion korun. 

Radnice se pustila do zvelebování hřbitova
v loňském roce, kdy prošla zásadní opravou
smuteční síň. Letos byla v plánu oprava střechy

a sociálního zařízení v domku hřbitovní sprá-
vy, který se nachází vpravo od vstupní brány
v ulici Na Roli. 

„Sociální zařízení na hřbitově už dlouho vo-
lalo po opravě. Pozůstalí si zaslouží důstojné
prostředí a toalety skutečně neodpovídaly stan-
dardům 21. století,“ okomentoval opravy ná-
městek primátora Miloš Vele. 

Správní budova získala kromě toalet novou
červenou střechu, při té příležitosti došlo k vý-
měně některých nosných trámů napadených
hnilobou a také k opravě elektroinstalace na
půdě. Během podzimu budou ještě vyměněna
okna v celém objektu. (mh)

Milion pro městský hřbitov 

Díl 21. O bezpečnosti 
ve městě a spolupráci
městské a státní policie
Říjnový díl seriálu Z jablonecké radnice… je
opět věnován bezpečnosti. 

O spolupráci městské a státní policie, o roz-
dělení jejich kompetencí a o projektu Okrskář
tentokrát hovořili primátor města Per Beitl, ře-
ditel městské policie Luboš Raisner a vedoucí
obvodního odd. PČR npor. Roman Šípek. Pořad
diváky zavede na společnou služebnu okrskářů

městské a státní policie na Žižkově Vrchu
a představí konkrétní práci policistů. V říjno-
vém díle, který televize v premiéře vysílala v ú-
terý 14. října, několikrát zazněl apel na spolu-
práci občanů a policistů. Dívejte se na tvrtm.cz
nebo na webu města. 

Střed města ožívá
Svědčí o tom i zbrusu nová, 1. října otevřená
prodejna Českého pekařství z Lučan, která se
usídlila nedaleko pošty v Komenského ulici. 

Kromě čerstvého pečiva Jablonečanům nabzí
i italskou kávu a rozpečené bagety. „Vybíráme si
kvalitní a prověřené dodavatele a věříme, že to
zákazníci ocení,“ vyjádřil se při otevření jeden
z majitelů René Hlůže. 

Lidická už bude hotová
Rekonstrukce spodní části Lidické ulice se
chýlí ke konci. Počátkem léta došlo k rekon-
strukci kanalizace, a poté se začal kompletně
opravovat povrch. 

Během rekonstrukce byla vždy uzavřena jen
část ulice tak, aby obchody a provozovny mohly

zůstat otevřené. „Komplikace nastaly při řešení
tzv. anglických dvorků a světlíků, ale nakonec
jsme ve spolupráci s odborníky vše vyřešili,“
informuje vedoucí odd. správy komunikací Pa-
vel Kozák. 

Lidická dostala kromě nových inženýrských
sítí také veřejné osvětlení, dlažbu a šest stromů
– habrů obecných, které odolávají městskému
prostředí. Dokončení je s ohledem na klimatic-
ké podmínky naplánováno na první polovinu
listopadu. Oprava Lidické ulice vyšla na 5 mi-
lionů korun a byla kompletně hrazena z měst-
ského rozpočtu. (mh)

■ Z jablonecké radnice…

Až do konce září byla otevřená diskuze na
téma přestavby Slunečních lázní. Do stejné-
ho data byl v parteru radnice k vidění také
model Slunečního pavilonu od architekta
Petra Stolína a na adresu pavilon@mesto-
jablonec.cz pak ti, kteří se chtěli vyjádřit,
mohli posílat svůj názor.

Celkem se sešlo šedesát různých příspěvků,
z nichž jeden byl nerozhodný, patnáct jich po-
žadovalo zachování starých „Slunek“ nebo je-
jich opravu, 44 názorů pak podpořilo návrh
Slunečního pavilonu. Do diskuze se zapojili
lidé všech věkových kategorií, vedle Jablone-
čanů a dvou cizinců ve městě žijících přišlo
několik příspěvků od Liberečanů, kteří jablo-
neckou přehradu navštěvují, ozvali se však
i čtenáři z Prahy, Brna, dokonce i z Londýna. 

Kompletně všechny příspěvky, které respon-
denti zaslali, zveřejníme na webových strán-
kách města. Za všechny vybíráme nyní alespoň
ten londýnský.

(jn)

Londýn:
Vážené dámy a pánové,
v současné době působím jako architekt v za-
hraničí, proto musím přiznat určitý odstup od
současného kontextu místa, což může být někdy

i výhodou. Obecně bych chtěl zdůraznit, že měs-
to by mělo vnímat přehradu jako celek, vnímat
ji jako širší území. Nejvhodnější variantou v ta-
kovém případě bývá vyhlášení veřejné architek-
tonické soutěže, která pak získá podněty v ne-
omezené šíři. Město se rozhodlo oslovit renomo-
vanou architektonickou kancelář architekta
Petra Stolína, který již dříve projevil schopnost
kvalitních řešení v jiných městech. Architekt Petr
Stolín přináší skutečně osobité řešení, které
v žádném případě není předimenzované nebo
nerealistické, jak bylo uváděno v mediích. Jde
naopak o velmi skromné a v dobrém slova smys-
lu střízlivé řešení. Každý z nás architektů by jis-
tě mohl přinést do diskuze další, bezpochyby od-

lišné přístupy. Návrh Petra Stolína ale v každém
případě považuji za kvalitní a hodný města
Jablonec nad Nisou. 

Musím uznat, že prezentace, kterou jsem měl
možnost vidět, je připravena spíše pro profesní
dialog mezi lidmi z oboru, kteří jsou s tématem
obeznámeni. Chápu, že laické veřejnosti by po-
mohly fotorealistické vizualizace. Ty by dokáza-
ly podpořit informaci o průsvitnosti horního
patra objektu, aktivním využití bezprostředního
okolí objektu nebo lépe osvětlily napojení na stá-
vající pláže přehrady. Tyto výkony jsou ale ob-
vykle spojeny s mnohem vyššími náklady na vy-
pracování studie. Město jako majitel jakéhokoliv
pozemku nebo objektu by mělo budoucí nájemní
smlouvy spojit se zákazem neschválených re-
klamních poutačů, hlasité produkce reklamních
rádií, neschválených přístaveb, … toto nevní-
mám jako restriktivní opatření, ale jako příspě-
vek k celkové kultivaci veřejného městského pro-
storu. Jedině pak bude přehrada místem, které
bude inspirací pro další města v Čechách. Jako
inspiraci pro současný Jablonec bych doporučil
návštěvu měta Bregenz u bodamského jezera, je-
hož architektura, práce s nábřežím je dodnes in-
spirací pro další města v regionu.

S pozdravem, Petr Štefek, architekt, 30. 9. 2014
v Londýně

Vaše názory na Sluneční pavilon

Operační středisko městské policie. Foto archiv MP

Foto Jiří Endler

Foto Markéta Hozová

Foto Markéta Hozová
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■ Naši jubilanti
v listopadu
95 let
Marie Černíková, 
Anna Jeníková, 
Věra Švandová 

93 let
AnnaGrögerová, 
Anna Hadravová, 
Růžena Kučerová, 
Alžběta Sluková, 
Marie Šimková 

92 let
Vlasta Horáková, 
Lidmila Medková, 
Irena Zavoralová

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

90 let
Zdeňka Horáková, 
Ludmila Kučerová, 
Emilia Nováková, 
Mária Pavelková, Miloslava Šedivá,
Jiřina Štirandová, Vlasta Vaňková 

85 let
Beránek S., Čunát J., Diblíková V.,
Fišera B., Halama V., Juříková J.,
Kučerová A., Matys J., 
Podlezlová M., Raždíková M.,
Schrom Z., Šantavá B., Šturmová J.

80 let
Batorek K., Benešová M.,
Doležalová E., Klápšťová J., 
Kobr L., Kolník J., Ouvin O.,
Pěničková D., Plná M., Sehořová V.,
Slaninová K., Štěpánek O., Vávra F. 

75 let
Cvrčková M., Černá M., Čížek L.,
Eger J., Hasenöhrlová Z.,
Hušková L., Koumarová J.,
Kynčlová M., Litera P., Loužková B.,
Müllerová E., Novák K.,
Procházková E., Ritschel P.,
Schindlerová M., Sláma J.,
Šťastná E., Zajacová F. 

70 let
Becková J., Bečvář V., Beršík J.,
Bobek K., Bobková V.,
Cermanová O., Ferková I.,
Habada P., Hemek M., Hrušková J.,
Kalina P., Klečková H., Klímová M.,
Kostečková B., Kožený V., Krejčí S.,
Kučka J., Kumstýřová J.,
Kyselová J., Lachmanová R.,
Langeová I., Lindner M.,
Lindnerová Z., Mikulášová M.,
Nováková A., Nožička V.,
Ortová J., Řehořová D.,
Sekanina M., Sláma Z.,
Trnková D., Vondrová V. 

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody.
Pokud si nepřejete být v Jabloneckém
měsíčníku zveřejněni, můžete
napsat do redakce JM nebo zavolat
na telefonní č. 483 357 292,
H. Roudná (vždy do 10. dne předcho-
zího měsíce).

Benefiční bazar Báry Basikové
Ve čtvrtek 23. října odpoledne
proběhl v malém sále Eurocentra
Jablonec, s. r. o., Benefiční bazar
Báry Basikové, nad kterým pře-
vzal záštitu primátor Petr Beitl.
Za 30 korun vstupného si mohli
návštěvníci vybrat z nabídky ob-
lečení a doplňků známých osob-
ností. Z výtěžku Nadační fond
MA-MA FOUNDATION zakoupí
pro nízkoprahové zařízení Kruháč
výtvarné potřeby.

V pondělí 20. října přivítal primátor města 
Petr Beitl mladé cyklisty – zlaté medailisty

v soutěži smíšených družstev na OH mládeže
2014 v čínském Nanjingu – Nikolu Noskovou

a Romana Lehkého a trenéry Miloslava
Hollósiho a Miloše Vránu z SG Jablonec.

V jabloneckém Eurocentru se konal 
16. ročník burzy škol, vzdělávání, 

pracovních příležitostí a volnočasových
aktivit AMOS 2014. Burza, kterou zahájil

primátor Petr Beitl, proběhla pod záštitou
statutárního města Jablonec nad Nisou.

Jablkovice z Jablonce je zbrusu nový dárek,
který si odvezou hosté z návštěvy radnice.

Pálenka z českých jablek z roku 2013 je
novým oficiálním produktem statutárního

města, pro reprezentační účely má radnice
připraveno 200 lahví.

Město se těší 
finančnímu zdraví
„Finanční zdraví města Jablonce
je nyní velmi dobré. Velmi vzácně
se vidí tak brilantní zlepšení stavu
financí za čtyři roky takové jako
u Jablonce,“ stojí v analýze finan-
cí, kterou si v září 2014 nechala
radnice zpracovat u nezávislé od-
borné společnosti City finance, a. s. 

Cyklotoulání 
v archivu ČT 
V srpnu se v Jablonci a jeho okolí
natáčel další díl seriálu České tele-
vize Cyklotoulky. Pořad se vysílal
v říjnu a ti, kteří jej neviděli, mo-
hou pozvánku na cyklistickou tra-
su Jablonec nad Nisou – Desná
zhlédnout v i-vysílání České tele-
vize.

Advent v Jablonci 
Tradiční zažehnutí svíček na vá-
nočním stromu se uskuteční na
první adventní neděli, 30. listopa-
du v 17.00 hodin na Mírovém ná-
městí v Jablonci nad Nisou. Jen
v tento den děti najdou pod stro-
mem již tradičně poštovní schrán-
ku na dopisy, kam mohou vhodit
své přání Ježíškovi. V doprovod-
ném programu vystoupí skupina
Fireshow JBC s magickou show.
Na náměstí nebudou chybět stán-
ky s medovinou.

Před rozsvěcením bude připra-
vena ,,Dílnička pro děti i dospělé“

pod vedením DDM Vikýř od 10 do
16 hodin v budově Eurocentra. 

Program je připraven také v kos-
tele sv. Anny od 15 do 17 hodin,
kde se uskuteční zapálení první
adventní svíce za doprovodu Rych-
novského tria. Otevřen bude také
od 15 do 17 hodin celý Dům Jany
a Josefa V. Scheybalových, Galerie
MY i Památník.

MÚZA 2015 
– Vzkaz v láhvi 
Oddělení školství, kultury a sportu
vyhlašuje 19. ročník literární sou-
těže. Zkuste nás přesvědčit a nastí-
nit vlastní představy, sny i událos-
ti ve formě pohádky, úvahy, povíd-
ky či poezie. Vyhlášení výsledků
a slavnostní předání cen proběhne
19. ledna 2015 a opět bude spojené
s autorským čtením a literární ča-
jovnou. Své práce zašlete či předej-
te do 8. 12. 2014 elektronickou
poštou nebo v obálce s označením
MÚZA. Magistrát města Jablonec
nad Nisou, oddělení školství, kul-
tury a sportu – Monika Militká,
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablo-
nec nad Nisou e-mail: militka@
mestojablonec.cz. Kritéria soutěže:
poezie a próza 1. kategorie do 11
let, 2. kategorie 12 – 15 let, 3. kate-
gorie nad 16 let. Práce z důvodu
objektivního hodnocení nepodepi-
sujte a přiložte tyto údaje vyplněné
hůlkovým písmem: jméno a pří-
jmení autora, datum narození,
soutěžní kategorie, adresa bydliště,
adresa školy. Připište prohlášení
„Souhlasím s podmínkami soutě-

že“. Berete tím na vědomí, že práce
zaslané do soutěže se nevracejí.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
práce se jménem autora dále vyu-
žívat (např. je vystavit či jinak
zveřejnit). Pokud to bude možné,
dodržte rozsah nejvýše dvě strany
formátu A4.

Vítání dětí
Sobota 4. 10. 2014
Tereza Šikolová, Lauretta Petráš-
ková, Zuzana Kovaříková, Matěj
Makovička, Marie Valešová, Miku-
láš Nečásek, Denisa Holešovská,
Filip Kosina, Michaela Pechová,
Tereza Švorcová, Tereza Štrynclo-
vá, Emma Humlová, Daniel Šenk,
Emma Mizeráková, Laura Bémová,
Michal Bittner, Dan Häckl, Lukáš
Krahulec, Kristýna a Petr Novotní,
Nina Ryšavá, Sophie Lagronová,
Jakub Kozderka, Monika Hlubuč-
ková, Matyáš Rudolf, Jan Šidélko,
Anna Marie Baumanová, Sofie
Husárová, René Feri, Tomáš Jirá-
sek, Šimon Bidlo, Anna Nikola Val-
čeva, Vít Janoušek, Tobiáš Novotný,
Kristián Kubáček, Anežka Habadová,
Karolína Štrynclová, Matyas Šamko.

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Michal Vele

Foto Helena Rudolfová Foto Petr VitvarFoto Helena Rudolfová
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Jablonecká atletická hala patřila za minulé-
ho režimu mezi sportovní skvosty. Atleti zde
nacházeli skvělé tréninkové podmínky, k če-
muž patřila i regenerace, která však později
sportovcům byla odepřena. Nyní opět hala
nabízí regeneraci a relax po tréninku, a to
díky nově otevřené sauně a masérně. 

„V uplynulých čtyřech letech se hala dočkala
řady pozitivních změn a postupnými opravami
a dílčími rekonstrukcemi za celkem 2,4 miliony
korun z městského rozpočtu se stala opět
chloubou jabloneckých atletů,“ říká jednatel
Sportu Jablonec, s. r. o., Milan Matura.

První říjnový den byly za účasti členů vedení
města slavnostně otevřeny prostory, které v mi-
nulých letech sloužily jako sklady a dílny.
„Atletická hala získala saunu se zázemím, ma-
sérnu, cvičebnu s výrobníkem ledu a v nepo-
slední řadě nové toalety. Nové služby jsou urče-

ny sportovcům, ale i veřejnosti,“ říká Martin
Michalský, správce haly.

Je to další krok v modernizaci haly. Vloni do-
šlo ke kompletní opravě elektroinstalace první-
ho nadzemního podlaží, budova atletické haly
byla zateplena a dostala novou žlutošedou fasá-

du, která září do daleka. Přibyla také rampa pro
imobilní návštěvníky haly, zbrusu nová recep-
ce a došlo i na opravy infrastruktury, které ne-
jsou na první pohled vidět. 

„Opravy zázemí budovy se dají rozdělit do 20
dílčích částí, postupovali jsme krok po kroku
a vždy jsme se snažili najít to nejefektivnější ře-
šení za přijatelnou cenu,“ říká jednatel společ-
nosti SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o., Milan
Matura. Peníze na obnovu zázemí atletické ha-
ly se z městského rozpočtu uvolňovaly postup-
ně. Celkové náklady činí 2,4 milionu korun.

„Rád zvu do Jablonce atlety z celé republiky,
můžeme jim nyní nabídnout opravdu důstojné
zázemí a ti, kteří u nás delší dobu nebyli, jsou
příjemně překvapeni novým vzhledem celého
areálu. Máme se opravdu čím chlubit a děkuje-
me městu za podporu atletiky zejména v po-
sledních letech,“ nešetřil chválou předseda at-
letického oddílu TJ LIAZ Dušan Molitoris. 

Nové zázemí pro sportovce v atletické hale

Nepořádek kolem nádob na separovaný od-
pad, ale i na jiných místech v Jablonci n. N.,
je stále se opakujícím problémem. 

Město od ledna 2014 sebralo při úklidech již
necelých 200 tun odpadu za 350 tis. Kč. Obecně
lze říci, že většinu nepořádku po městě si občané
Jablonce dělají sami. 

Ať už to jsou firmy, které nechtějí platit za od-
stranění odpadu ve specializovaném zařízení,

nebo občané, kteří z neznalosti či z pohodlnos-
ti raději odloží odpad vedle kontejnerů, než aby
ho odvezli do některého ze sběrných dvorů.
Celkový dojem města pak trpí hromadami pyt-
lů, stavebního materiálu či nábytku, který čeká
na odvoz.

„Město využívá k monitorování problematic-
kých míst fotopasti, ale uvítali bychom, kdyby
se více občanů začalo aktivněji zajímat o své
okolí. V případě protizákonného jednání je za-

potřebí zavolat městskou policii na linku 156.
Nejednou byl takto odhalen např. zakladatel
černé skládky,“ říká Nikola Horčíková z oddě-
lení správy veřejné zeleně jabloneckého magis-
trátu.

Na fotografiích jsou vidět případy, kdy právě
dochází k nelegálnímu odkládání odpadu fir-
mou a občanem z nedalekého okolí nebo navá-
žení většího množství odpadu ke kontejnerové-
mu stání automobilem. 

Fotopasti odhalují nepořádníky

Do redakce Jabloneckého měsíčníku přišel
dopis občana Jaroslava Vojtěcha: Dopis zve-
řejňujeme v plném znění a přikládáme od-
pověď tiskové mluvčí.

Dobrý den paní Hozová!
Blíží se zima a někteří majitelé aut se už těší,

až napadne první vrstvička sněhu. Parkovací
plochu si pak vyčistí a položením krabice nebo
kuželu si ji zaberou na dobu, dokud sníh zase
neroztaje. Sbírání a vyhazování krabic nic
neřeší. Ti lidé možná ani nevědí, že provádějí
neoprávněný zábor veřejného parkoviště, ani
nevědí o sankci, která za tento přestupek může
následovat. Možná, že by bylo dobré o těchto
skutečnostech informovat v Jabloneckém mě-
síčníku. 

Mám ještě následující návrh. Pokud chce ně-
kdo mít v zimním období svoje jisté parkovací

místo, mohlo by mu město za úplatu pro zimní
měsíce tuto plochu pronajmout. Plocha by se
dala označit třeba přenosnou značkou. Město
by tak mohlo získat i nějakou částku do rozpoč-
tu navíc.

Jaroslav Vojtěch

Vážený pane Vojtěchu,
děkuji za Váš e-mail i námět. Co se týká par-

kování na sídlištích, je opravdu problém s ne-
dostatkem prostoru, který se v zimě díky sněhu
ještě zněkolikanásobí. Návrh ohledně pronáj-
mu parkovacích ploch na zimní období není
špatný nápad, ale jako všechna zdánlivě snad-
ná řešení má svá ale a zrealizovat nelze.

Několik vyhrazených stání ve městě je. Ta
jsou řešena ve správním řízení za správní po-
platek 1 000 Kč. Ve správním řízení je třeba mít
souhlas Policie ČR a vlastníka komunikace, dá-

le je nutné, aby na požadovaném parkovišti by-
la vyhrazená stání v poměru k volným 1:10.
Schvalovací proces dle správního řádu trvá cca
60 dní. Pokud by se toto nabídlo lidem žijícím
na sídlišti a nehledělo se na zimu, na výše uve-
dený schvalovací proces, tak ti, kteří na to mají,
skoupí na zimu většinu parkovacích míst.
Přenosné značení se bude od vyhrazených stá-
ní „vyhazovat“, protože není pevně spjaté se ze-
mí a přemístit lze lehce…

Zkrátka celý problém není tak jednoduchý,
jak se zdá. Děkuji vám, že hledáte konstruktiv-
ní řešení, a samozřejmě chápu, že když si v zi-
mě vyházíte místo pro auto a někdo se vám tam
postaví, je to situace, jemně řečeno, velmi ne-
příjemná.

Přeji vám příjemné podzimní dny a ohledupl-
né sousedy – řidiče. Markéta Hozová, 

tisková mluvčí

■ Došlo do redakce

Zimní parkování

Martin Michalský, správce haly. Foto Jiří Endler
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Nová sportoviště budou 
hotová už příští prázdniny
Od října do prázdnin příštího roku projdou
rekonstrukcí další sportovní a dětská hřiště
v zóně IPRM Žižkův Vrch a okolí. 

Tentokrát se stavbaři soustředí na oblast ulic
U Nisy, Liberecká a Lípová, stranou nezůstane
ani plánovaná výstavba hřišť v sousedství leso-
parku na Žižkově Vrchu. Předpokládané nákla-
dy celé akce budou 9,5 milionu korun, město se
bude podílet necelými 1,8 miliony. 

„Projekt je zaměřený na rekonstrukci již exi-
stujících, zastaralých dětských a sportovních
hřišť v ulici U Nisy, v Liberecké u tzv. Abecedy
a ve vnitrobloku ulic Liberecká a Lípová,“ při-
bližuje plánovanou stavbu náměstek primátora
Petr Vobořil. 

Pronájem Adama a Evy
Ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňu-
je statutární město Jablonec nad Nisou
záměr pronájmu prostoru sloužícího k pod-
nikání o celkové výměře 298 m2 v 1. nad-
zemním podlaží objektu č. p. 482, Mírové
náměstí 14, Jablonec nad Nisou za účelem
provozování stravovacího zařízení. 

Nájemce provede na vlastní náklady rekon-
strukci prostoru s tím, že poté dojde ke vzájem-
nému zápočtu nákladů vynaložených nájem-
cem do úprav prostoru sloužícího k podnikání

oproti nájemnému, a to až do úplného započte-
ní nákladů.

Objekt spravuje oddělení správy bytových do-
mů MMJN – zde je možno sjednat prohlídku
prostoru (tel. 724 675 832). 

Prohlídky prostoru: první prohlídka se usku-
teční v pondělí dne 15. 9. 2014 v 16.00 hodin,
pak každé další pondělí od 16.00 hodin a kaž-
dou středu od 9.00 hodin.

Bližší informace k výběrovému řízení podá
majetkoprávní oddělení MMJN (tel. 483 357 348).
Žádosti podávejte do podatelny MMJN (budova
radnice), Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec
nad Nisou.

Petra Šourková, 
majetkoprávní oddělení MMJN

Připomínkujte pracovní 
verzi IPRÚ
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)
Liberec – Jablonec nad Nisou má dokonče-
nou pracovní verzi, která je vyvěšena na we-
bových stránkách obou měst. V současné do-
bě je možné ji připomínkovat, a to až do 15.
listopadu.

Pracovní verze plánu IPRÚ je na webu
www.mestojablonec.cz v sekci projekty. 

Připomínky je možné zasílat až do 15. 11.
2014 na adresu ipru@magistrat.liberec.cz.
Zároveň zastupitelé na svém říjnovém jednání
rozhodli, že náhradníkem Integrovaného plánu
rozvoje území Liberec – Jablonec n. N. v Re-
gionální stálé konferenci bude Iveta Habadová,
vedoucí oddělení dotací jabloneckého magist-
rátu.

Celý měsíc září měli občané možnost vyjád-
řit se na adresu nového informačního stře-
diska v přízemí jablonecké radnice, a to jak
na webových stránkách města, tak vyplně-
ním anketního lístku v samotném informač-
ním centru.

Ankety se zúčastnilo 134 lidí, kteří odevzdali
644 spokojených a 22 nespokojených odpovědí.
Lidé se vyjadřovali k šesti otázkám – umístění
a dostupnost, dispoziční uspořádání, úřední do-
ba, rozsah poskytovaných služeb, způsob vyří-
zení požadavku a celkový dojem z prostor in-
formačního střediska. „Anketu jsme vyhlásili,
abychom zjistili, co si občané o novém infor-
mačním středisku myslí, zda jsou spokojeni, co
naopak postrádají, abychom mohli na jejich po-
žadavky reagovat,“ říká tajemník magistrátu
Marek Řeháček. Vedle snadno napravitelných
věcí, jako například odkládací místo na deštní-
ky, se našla i řada podnětů, kterými je potřeba
se zabývat. 

V komentářích lidé často zmiňovali možnost
rozšíření úředních hodin nejen v informačním
středisku, ale na celém magistrátu. „Je to
opravdu námět, který musíme vyhodnotit velmi
pečlivě. Rozšíření úředních hodin na celý týden
se v úřadovně magistrátu v Komenského ulici
osvědčilo a veřejnost by to uvítala i na radnici.
Pravda je, že se musí zohlednit všechny faktory,
ať už jsou to nutné služební pochůzky, zastupi-
telnost, ale i možné zvýšené náklady. Osobně

bych si dokázal představit rozšíření úředních
hodin v informačním středisku i na sobotu, ale
i to by přineslo zvýšení nákladů. Každopádně
jde o věc, která byla v anketě zmiňována po-
měrně často a rozhodně ji nechceme jen tak za-
ložit,“ komentuje požadavky veřejnosti tajem-
ník.

Lidé se také pozastavovali nad počtem přepá-
žek. V informačním středisku je v současné do-
bě umístěno šest přepážek, obsazeny jsou však
jen tři. V budoucnu se totiž počítá s rozšířením
služeb pro veřejnost a s přesunem některých
dalších agend. 

Zejména rodiče malých dětí v několika pří-
padech poukazovali na nepohodlný přístup

s kočárkem. „Historický charakter budovy rad-
nice do jisté míry limituje naše možnosti,“ vy-
světluje Marek Řeháček. „Přístup pro rodiče
nebo imobilní občany do prostor informačního
střediska je možný dveřmi přímo z náměstí.
Pokud si potřebují vyřídit něco ve vyšších pat-
rech radnice, musí využít vstupu od kina
Radnice, kde je výtah. Pravda je, že kočárek pro
dvojčata se do radnice dostane jen obtížně,“
konstatuje tajemník. V budově magistrátu v uli-
ci Komenského, kde se vyřizují osobní doklady,
je situace jednodušší, tam je úřad na miminka
připraven a vybaven např. i přebalovacími
pulty. 

„Celkem jsme zaznamenali 43 podnětů.
Největší počet podnětů se týkal prodloužení
pracovní doby informačního centra (celkem
11), dále by se občanům líbilo, kdyby zde byly
poskytovány i turistické informace (celkem 4),
problémové je, dle občanů, dlouhé čekání na
pytle sloužící k uložení komunálního odpadu
(celkem 4). Další podněty byly technického rá-
zu, jako například rozšíření služeb infocentra,
umístění vyvolávacího systému, možnost ulo-
žení deštníků, kol, kočárků. Dále bylo napří-
klad požadováno větší množství psacích pultů,
možnost připojení k internetu atd. Dvakrát ob-
čané nabádali obsluhu k větší vstřícnosti,“ shr-
nuje vedoucí odd. interního auditu a stížností
Martin Oklamčák, který anketu vyhodnocoval. 

Výsledky ankety jsou k dispozici na webo-
vých stránkách města. 

Lidé jsou s novým informačním 
střediskem radnice spokojeni

Foto Jiří Endler

Foto Markéta Hozová



(10)

jablonecký měsíčník / listopad 2014 důležité informace

■ Stručně
Crestyl začne stavět na jaře
Společnost Crestyl chce podle
uzavřené smlouvy v prosinci za-
hájit přípravné práce na stavbě
obchodního centra místo Jabloně.
Na přelomu roku bude bourat tě-
locvičnu v Jugoslávské ulici, na
jaře roku 2015 začne se stavbou
nové budovy. Vše je časované
v návaznosti na přeložky sítí spol.
ČEZ. Jabloň bude, dle vyjádření
zástupce společnosti, v provozu
do konce března 2015.

Fashion show Jitky Vokněrové
Poslední listopadový pátek bude
na jablonecké Střelnici k vidění
Fashion show Jitky Vokněrové, nad
kterou převzal záštitu primátor sta-
tutárního města Petr Beitl. Akce
se koná 28. listopadu 2014 ve
20.00 hodin. 

„Cílem večera je vytvoření plat-
formy místních podnikatelů, kteří
se ve své činnosti zabývají převážně
krásou a módou. Oslovení partne-
ři večera jsou výhradně z Jab-
lonce nad Nisou,“ říká Jitka Vok-
něrová, hlavní pořadatelka akce.

V průběhu večera čeká na ná-
vštěvníky módní přehlídka sva-
tebních a večerních šatů salonu
Sweet, přehlídka spodního prádla
Targo, dále Sixty nine a kadeřnic-
ká show. Galerie Poppy předvede
modely podzim–zima 2014/2015.
„Všechny vstupenky jsou slosova-
telné a pro šťastné výherce čekají
věcné ceny. Na závěr večera se pro
všechny přítomné uskuteční after-
party,“ uzavírá pozvání Jitka Vok-
něrová ze salonu Jitty.

Město věnovalo auto 
Červenému kříži
Činnost Českého červeného kříže
v Jablonci nad Nisou podporuje
radnice dlouhodobě. Dobrovolníci
ČČK se výrazně podílejí na pre-
ventivních akcích pro děti, mládež
i seniory, pravidelně spolupracují
s Městskou policií Jablonec a jsou
součástí krizového štábu města.
Jedná se o neziskovou organizaci
a podobně jako jednotky sboru
dobrovolných hasičů se neobejde
bez podpory města. Zastupitelé
proto schválili poskytnutí vozidla
pro jejich neziskovou činnost.
„Jedná se o 6 let staré referenční
vozidlo, jeho zůstatkovou cenu
jsme nechali posoudit v servisu,
který se o auto staral, a byla vyčís-
lena na 49 tisíc korun,“ upřesnil
tajemník magistrátu Marek Řehá-
ček. 

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Necelé tři miliony pro Jablonec 
nad Nisou 2015
Návrh projektu Jablonec nad Nisou 2015 schválili
zastupitelé na svém posledním zasedání. Finanční
rámec ve výši 2 956 tisíc korun je o cca 300 tisíc
vyšší než pro rok 2014. Do povinných akcí 15. roč-
níku projektu nově přibyl Mezinárodní folklorní
festival.

Projekt Jablonec nad Nisou probíhá ve městě už od
roku 1999 a nabízí podporu pořadatelům kulturních
a sportovních akcí. „Vzhledem k tomu, že je potřeba
projekt nejprve vyhlásit, pak vyhodnotit žádosti
o podporu a zpracovat návrh finanční podpory včas,
aby nebyly akce v začátku roku ohrožené, bylo třeba
projekt Jablonec nad Nisou pro rok 2015 schválit nej-
později v říjnu 2014,“ vysvětluje náměstkyně primá-
tora Soňa Paukrtová, proč návrh předkládala zastupi-
telům už teď, ačkoli rozpočet na příští rok bude schva-
lovat až nové zastupitelstvo. 

Koordinátorem celého projektu bude opět Euro-
centrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Do projektu Jablonec nad Nisou 2015 jsou zařazené
tyto povinné akce:
– Velikonoční slavnosti 
– Svěcení řeky Nisy
– Lampionový průvod s ohňostrojem 
– Mezinárodní folklorní festival
– Léto tančí
– Jablonecké kulturní léto 
– Den evropského dědictví 
– Podzimní slavnosti
– Vánoční slavnosti 

Bezpečnostní situací se město zabývá
V únoru roku 2012 schválili zastupitelé dokument
Bezpečnostní politika statutárního města Jablonec
nad Nisou na období 2013 až 2016. V říjnu tohoto
roku schválený dokument doplnili o část Bezpeč-
nostní situace ve vybraných lokalitách. Potřeba ře-
šení problematiky bezpečnosti vyplynula nejen
z analýzy současného stavu, ale také z podnětů ob-
čanů.

Řešení bezpečnostní problematiky ve vybraných lo-
kalitách se zaměří na průběžné mapování oblastí: so-
ciální, veřejného pořádku, zásad chování na veřejnosti
a soužití, stav objektů a ochranu životního prostředí
a na oblast hygienicko–epidemiologickou. Cílem je
zajistit ve vytipovaných lokalitách v součinnosti s oby-
vateli a institucemi podmínky pro normální občanské
soužití a pravidelně stav hodnotit. Aby město nemuse-

lo v budoucnu řešit lokality vytipované jako lokality
kriminálně rizikové.

Podle vedoucího oddělení krizového řízení Jiřího
Vaníčka bude do konce roku zpracovaná analýza,
z níž vyplyne počet lokalit, jejich současné problémy
a možné příčiny. „Analýzou projde také současná prá-
ce a zaměření odborných skupin a úřadů,“ dodává Jiří
Vaníček. 

Složení pracovní skupiny, která se bude touto pro-
blematikou bezpečnosti ve městě zabývat, vychází ze
současné komise prevence kriminality s přizvanými
odborníky. Tvoří ji pracovníci magistrátu, zástupci Po-
licie ČR, cizinecké a městské policie, krajské hygienic-
ké stanice, hasičů, zástupce úřadu práce aj. Pracovní
skupina bude monitorovat stav v daných lokalitách,
navrhovat opatření k řešení a pomáhat je zavádět
z hlediska vztahů mezi lidmi, veřejného pořádku, ale
i z pohledu stavu objektu, požární ochrany a dodržo-
vání zásad hygieny. Represe pak bude až dalším ne-
zbytným krokem k zajištění optimálního stavu. 

Energetická politika povede k úsporám
Statutární město Jablonec nad Nisou získalo v čer-
venci 2014 dotaci Ministerstva průmyslu a obcho-
du ČR ze Státního programu EFEKT 2014 v celko-
vé výši 300 000 Kč. Podmínkou využití dotace je
schválení Energetické politiky města, k tomu došlo
9. září letošního roku. 

Energetická politika města je založena na principu
neustálého zlepšování energetické náročnosti. Stano-
ví základní rámec hospodaření s energií ve všech ob-
jektech v majetku statutárního města. Energetická
politika vychází ze strategického plánu města a jeho
akčního plánu a je v souladu s požadavky platné le-
gislativy. 

Podle schváleného dokumentu bude město pokračo-
vat v již nastaveném systému energetického manage-
mentu, včetně sdružených nákupů energií. Postupně
dojde ke sjednocení údržby a servisu energetických
zařízení. Veškerá nová opatření na poli hospodaření
s energiemi se budou pečlivě posuzovat nejen z po-
hledu spotřeby energií, ale také s ohledem na návrat-
nost vložených investic a provozní náklady. 

Dotační peníze ve výši 200 tisíc korun z programu
EFEKT město využije také na přípravu EPC projektu,
což je analýza objektů v majetku města z pohledu
energetické náročnosti. Tato analýza již probíhá na
19 objektech – jedná se o školy, DDM Vikýř a ZUŠ.
EPC projekt zahrnuje návrh, přípravu, zajištění fi-
nancování a realizaci úsporných opatření převážně
investiční a organizační povahy. 

Na posledním zasedání zastupitelé na památku obdrželi knihu Oto Simma a Bohuslava Jakoubě JABLONEC město NAD NISOU. Foto Jiří Endler
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 11. /sobota/
15.00 /R/ ŠKATULÁCI (3D/D) /RP/
15.00 /J/ POŠŤÁK PAT /RP/
17.30 /J/ CO JSME KOMU UDĚLALI?
17.45 /R/ CARMEN

Přímý přenos z Met NY
20.00 /J/ MAPY KE HVĚZDÁM /B2C/

2. 11. /neděle/
15.00 /R/ WINX CLUB: V TAJEMNÝCH

HLUBINÁCH (2D/D) /RP/
16.00 /J/ BIJÁSEK – TŘI

LOUPEŽNÍCI
17.30 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
17.30 /J/ DĚTI /současný slovenský

film/
20.00 /R/ MEZI NÁHROBNÍMI

KAMENY
20.00 /J/ MAPY KE HVĚZDÁM /B2C/

3. 11. /pondělí/
17.30 /R/ FALEŠNÍ POLDOVÉ
17.30 /J/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
20.00 /R/ JOHN WICK
20.00 /J/ ZMIZELÁ

4. 11. /úterý/
17.00 /R/ SOUDCE
17.30 /J/ INTIMITY
20.00 /R/ JOHN WICK
20.00 /J/ O KONÍCH A LIDECH

5. 11. /středa/
17.30 /R/ MEZI NÁHROBNÍMI

KAMENY
17.30 /J/ CO JSME KOMU UDĚLALI?
20.00 /R/ JOHN WICK
20.00 /J/ ANNABELLE

6. 11. /čtvrtek/
17.30 /R/ POHÁDKÁŘ
17.30 /J/ MAPY KE HVĚZDÁM
20.00 /R/ INTERSTELLAR
20.00 /J/ MOMMY /FK/

7. 11. /pátek/
17.30 /R/ POHÁDKÁŘ
17.30 /J/ ANNABELLE
20.00 /R/ INTERSTELLAR
20.00 /J/ FRANK

8. 11. /sobota/
15.00 /R/ VČELKA MÁJA (2D/D) /RP/
15.30 /J/ TŘI BRATŘI /RP/
17.30 /R/ POHÁDKÁŘ
17.30 /J/ CO JSME KOMU UDĚLALI?
20.00 /R/ INTERSTELLAR
20.00 /J/ ZMIZELÁ

9. 11. /neděle/
14.00 /R/ ČELKA MÁJA (2D/D) /RP/
15.30 /J/ DŮM KOUZEL /RP/
16.30 /R/ INTERSTELLAR
17.30 /J/ CO JSME KOMU UDĚLALI?
20.00 /R/ POHÁDKÁŘ
20.00 /J/ DIVOKÉ HISTORKY

10. 11. /pondělí/
17.00 /R/ SOUDCE
17.30 /J/ INTIMITY
20.00 /R/ INTERSTELLAR
20.00 /J/ DEAD SNOW: RUDÝ VS.

MRTVÝ

11. 11. /úterý/
17.30 /R/ JOHN WICK
17.30 /J/ MAPY KE HVĚZDÁM
20.00 /R/ INTERSTELLAR
20.00 /J/ FRANK

12. 11. /středa/
15.00 /R/ TŘI BRATŘI

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ POHÁDKÁŘ
17.30 /J/ FRANK
20.00 /R/ INTERSTELLAR
20.00 /J/ BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU

S MAFIÍ /B2C/

13. 11. /čtvrtek/
17.30 /R/ JESSABELLE
17.30 /J/ BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU

S MAFIÍ /B2C/

20.00 /R/ ŽELEZNÁ SRDCE
20.00 /J/ ODBORNÝ DOHLED NAD

VÝCHODEM SLUNCE /FK/

14. 11. /pátek/
17.00 /R/ ŽELEZNÁ SRDCE
17.30 /J/ DEAD SNOW: RUDÝ VS.

MRTVÝ
20.00 /R/ INTERSTELLAR
20.00 /J/ ZMIZELÁ

15. 11. /sobota/
14.00 /R/ ROZDÁVÁME FILMOVÉ
PLAKÁTY V KINĚ RADNICE!
Více na WWW.KINAJABLONEC.CZ
14.30 /R/ WINX CLUB:

V TAJEMNÝCH
HLUBINÁCH (2D/D) /RP/

15.30 /J/ MIKULÁŠOVY PATÁLIE
NA PRÁZDNINÁCH /RP/

17.00 /R/ ŽELEZNÁ SRDCE
17.30 /J/ DIVOKÉ HISTORKY
20.00 /R/ INTERSTELLAR
20.00 /J/ CO JSME KOMU UDĚLALI?

16. 11. /neděle/
15.00 /R/ ŠKATULÁCI (2D/D) /RP/
16.00 /J/ 7 TRPASLÍKŮ
17.30 /R/ POHÁDKÁŘ
18.00 /J/ ZMIZENÍ ELEONOR

RIGBYOVÉ: ON
20.00 /R/ INTERSTELLAR
20.00 /J/ ZMIZENÍ ELEONOR

RIGBYOVÉ: ONA

17. 11. /pondělí/
14.00 /R/ VČELKA MÁJA (2D/D) /RP/
15.30 /J/ MAGICKÉ STŘÍBRO -

HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO
ROHU /RP/

16.30 /R/ INTERSTELLAR
17.30 /J/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
20.00 /R/ ŽELEZNÁ SRDCE
20.00 /J/ KOUŘ

18. 11. /úterý/
10.00 /R/ STOLETÍ MIROSLAVA

ZIKMUNDA
Projekce (nejen) pro seniory

17.30 /R/ POHÁDKÁŘ
17.30 /J/ NICK CAVE: 20 000 DNÍ

NA ZEMI
20.00 /R/ INTERSTELLAR
20.00 /J/ NASLEPO – Tajné

dramaturgické překvapení!

19. 11. /středa/
10.00 /J/ MIMIkino – TŘI BRATŘI
17.00 /R/ ŽELEZNÁ SRDCE
18.00 /J/ SNOW FILM FEST

Přehlídka krátkých filmů se
sportovní tématikou

20.00 /R/ JESSABELLE

20. 11. /čtvrtek/
17.30 /R/ JESSABELLE
17.30 /J/ DEAD SNOW: RUDÝ VS.

MRTVÝ

20.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU 1. ČÁST

20.00 /J/ LEVIATAN /B2C/

21. 11. /pátek/
17.30 /R/ POHÁDKÁŘ
17.30 /J/ CO JSME KOMU UDĚLALI?
20.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 1. ČÁST
20.00 /J/ DIVOKÉ HISTORKY

22. 11. /sobota/
13.00 /R/ VČELKA MÁJA (2D/D) /RP/
15.30 /J/ MAGICKÉ STŘÍBRO –

HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO
ROHU /RP/

15.15 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU 1. ČÁST

17.30 /J/ FRANK
18.45 /R/ LAZEBNÍK SEVILLSKÝ

Přímý přenos z Met NY
20.00 /J/ GET ON UP – PŘÍBĚH

JAMESE BROWNA

23. 11. /neděle/
13.00 /J/ TVOŘÍK
14.30 /R/ ŠKATULÁCI (2D/D) /RP/
15.00 /J/ O MYŠCE A MEDVĚDOVI

/RP/
17.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 1. ČÁST
17.00 /J/ GET ON UP - PŘÍBĚH

JAMESE BROWNA
20.00 /R/ INTERSTELLAR
20.00 /J/ ZMIZELÁ

24. 11. /pondělí/
17.30 /R/ POHÁDKÁŘ
18.00 /J/ O KONÍCH A LIDECH
20.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 1. ČÁST
20.00 /J/ GET ON UP – PŘÍBĚH

JAMESE BROWNA

25. 11. /úterý/
17.00 /R/ ŽELEZNÁ SRDCE
18.00 /J/ ZMIZENÍ ELEONOR

RIGBYOVÉ: ON
20.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 1. ČÁST
20.00 /J/ ZMIZENÍ ELEONOR

RIGBYOVÉ: ONA

26. 11. /středa/
17.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 1. ČÁST
17.00 /J/ GET ON UP – PŘÍBĚH

JAMESE BROWNA
20.00 /R/ INTERSTELLAR
20.00 /J/ ISHORTS – FeinKOšt

27. 11. /čtvrtek/
17.30 /R/ TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

(3D/D) /RP/
17.30 /J/ BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU

S MAFIÍ /B2C/
20.00 /R/ OUIJA

20.00 /J/ PŘÍBĚH DĚTÍ A FILMU
/B2C/

28. 11. /pátek/
17.30 /R/ TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

(2D/D) /RP/
17.30 /J/ MY 2
20.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 1. ČÁST
20.00 /J/ SEX V PAŘÍŽI

29. 11. /sobota/
15.00 /R/ TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

(2D/D) /RP/
15.30 /J/ TŘI BRATŘI /RP/
17.30 /R/ OUIJA
17.30 /J/ MY 2
20.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 1. ČÁST
20.00 /J/ SEX V PAŘÍŽI

30. 11. /neděle/
14.30 /R/ TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

(3D/D) /RP/
15.30 /J/ VČELKA MÁJA (2D/D) /RP/
17.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 1. ČÁST
17.30 /J/ CO JSME KOMU UDĚLALI?
20.00 /R/ INTERSTELLAR
20.00 /J/ SEX V PAŘÍŽI

Vysvětlivky zkratek (pokud existuje
více verzí filmu):
(3D/D) = 3D projekce s dabingem 
(3D/T) = 3D projekce s titulky 
(2D/D) = 2D projekce s dabingem
(2D/T) = 2D projekce s titulky
/RP/ = rodinné představení - možnost
získat bonusovou vstupenku zdarma 
Podrobnější informace 
na www.kinajablonec.cz nebo
www.jabloneckarodina.cz
B2C = unikátní přehlídka filmů
z Berlinale, Benátek a Cannes
MIMIkino = Projekce se sníženou
hlasitostí a mírným osvětlením pro ro-
diče s malinkými dětmi.
SOUČASNÝ SLOVENSKÝ FILM =
Putovní přehlídka nejúspěšnějších
současných slovenských filmů
TVOŘÍK = Kreativní dílničky pro děti
před projekcí dětského filmu

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

1. 11. /sobota/ a 2. 11. /neděle/ 
19.00 hodin
KÓBÓ ABE – VÁCLAV ŠPIRIT
ŽENA V PÍSKU
Amatérský divadelní soubor Jelen za
oponou Jablonec n. N. 
Režie: M. Schwarcová. Hrají: P. Škoda,
P. Saal/J. Knajbl, K. Preusslerová/
D. Najmanová/E. Rolantová. 
Volná divadelní adaptace románu
japonského autora Kóbó Abeho.
Představení za finanční podpory
statutárního města Jablonec nad
Nisou.

3. 11. /pondělí/ 19.00 hodin
KONCERT VYBRANÝCH ÚČASTNÍKŮ
BURZY MLADÝCH ZPĚVÁKŮ 2014
Adéla Lučanská – soprán, Radek Prügl
– tenor, Jan Ericsson – basbaryton,
Augustin Kužela – klavírní doprovod,
Radmila Hrdinová – průvodní slovo. 

4. 11. /úterý/ 19.00 hodin
S TVOJÍ DCEROU NE
Agentura Harlekýn Praha 
– JT Promotion s. r. o. Plzeň. 
Hrají: T. Průchová, P. Nárožný, 
N. Konvalinková, Z. Slavíková/
D. Novotná, P. Kikinčuk/M. Zahálka, 
A. Procházka/V. Limr a další. 

9. 11. /neděle/ 15.00 hodin
O JIRKOVI A JEHO TŘECH PSECH
Divadlo Polárka. Pohádkový příběh
o darovaných psech.

10. 11. /pondělí/ 19.00 hodin
BIG’O’BAND MARKA OTTLA
Dasha a Jan Smigmator. Koncertní 
pořad, v němž zazní nestárnoucí hity. 

Metropolitní opera v kině Radnice

1. 11. /sobota/ 17.45 hodin a 22. 11. /sobota/ 18.45 hodin
V listopadu jsou na programu kina Radnice hned dva přímé přenosy
z MET. Prvním bude 1. listopadu slavná CARMEN Georgese Bizeta. Dru-
hý původně avizovaný listopadový přenos „Smrt Klinghoffera“ Metro-
politní opera zrušila a divákům nabídne jako náhradu přímý přenos
opery Lazebník Sevillský Gioacchina Rossiniho, a to v sobotu 22. 11.
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11. 11. /úterý/ 19.00 hodin
BAROKNÍ SOUBOR MUSICA FLOREA
Sbor Collegium Floreum, dirigent:
Marek Štryncl.

12. 11. /středa/ 19.00 hodin
A DO PYŽAM
Ochotnický spolek Tyl Kutná Hora.
Brilantní komedie, v níž jsou kultivo-
vaně oživeny neselhávající principy
francouzské bulvární frašky. 

13. 11. /čtvrtek/ 19.00 hodin
ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ
Divadlo V Rytířské. 
Hrají: T. Kostková, M. Vladyka, 
N. Boudová a R. Holub. Svěží
francouzská komedie o tom, jak
snadné je narušit dlouholeté přátelství.

15. 11. /sobota/ 17.00 hodin
HVĚZDY NAD JEŠTĚDEM
Pěvecká soutěž – finále.

17. 11. /pondělí/ 19.00 hodin
ASANACE 
Divadlo Na zábradlí. 
Hrají: K. Maděričová, I. Chmela,
J. Ornest, L. Hampl a další.
Tragikomedie kritizující byrokratickou
aroganci a ničení přirozeného lidského
světa.

19. 11. /středa/ 19.00 hodin
OBRAZY VLADIMÍRA MACHA
a vítězové „Kulturního projektu e-moc-e“
Večer hudby, poezie a černého divadla. 

20. 11. /čtvrtek/ 19.00 hodin
ŽEBRÁCKÁ OPERA
Klicperovo divadlo Hradec Králové. 
Hrají: J. Sklenář, J. Zapletal,
M. Nováková, N. Holíková, F. Staněk,
T. Lněnička a další. Žebrácká opera –
brilantní text v provokativní režii
Daniela Špinara!

21. 11. /pátek/ 19.00 hodin
ČTYŘI DOHODY S JAROSLAVEM
DUŠKEM
Benefiční představení. 
Láska – vztahy – přátelství. 

27. 11. /čtvrtek/ 19.00 hodin
DAVID KOLLER a BAND 
– UNPLUGGED
David Koller – člen znovuzrozené
skupiny Lucie v rámci samostatného
a jedinečného akustického turné !

28. 11. /pátek/ 19.00 hodin
ŽENA ZA PULTEM 2: Pult osobnosti
Divadlo Kalich. Hrají: O. Kaiser
a J. Lábus. Novinka z dílny Petra Kolečka.

29. 11. /sobota/ 16.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ SKŘIVÁNEK
Dětský pěvecký sbor Skřivánek a hosté. 

30. 11. /neděle/ 19.00 hodin
RANDE S DUCHEM
Divadlo A. Dvořáka. Hrají: E. Holubová,
O. Vízner, A. Fixová, V. Záveský. 

Prodej vstupenek v pokladně divadla 
Vstupenky lze zakoupit také prostřed-
nictvím informačního a rezervačního
systému www.evstupenka.cz, 
www.ticketon.cz 

VÝSTAVY

31. 10.–30. 11. 2014
CESTOVÁNÍ ZA SVÍTÁNÍ
Tomáš Valík (herec). Černobílé 
fotografie židovských hřbitovů.

11.–27. 11. 2014
OBRAZY VLADIMÍRA MACHA
Výstava vítěze letošního ročníku soutěže
e-moc-e. Vernisáž součástí večerního
pořadu 19. 11. od 19.00 hodin

30. 11. 2014–6. 1. 2015
KROK DO MINULOSTI
M. A. Hybnerová (fotografie). 
Vernisáž 30. 11. od 17.00 hodin.
Výstavy ve foyer divadla jsou zpřístup-
něny v době divadelních představení. 

■ Dům manželů
Scheybalových
Kostelní ulice 1/6, tel.: 483 356 201. 
Památník: otevřeno pondělí až pátek
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin, sobota
10.00–13.00 hodin.

Do 29. 11.
KŘÍŽOVÉ CESTY V JIZERSKÝCH
HORÁCH
Expozice nejstarších křížových cest
v Jizerských horách. Součástí výstavy
jsou historické materiály – pohledové
mapy a fotografie, které nám pomohou
porovnat jejich současný stav.

18. 11. /úterý/ 17.00 hodin 
FRANZ METZNER
a (nejen) Jablonec nad Nisou.
Rodák z Čech patřil na počátku
20. století ve střední Evropě k nejuzná-
vanějším sochařům secese. Nejen
s jeho bohatou tvorbou, která se dotkla
i Jablonce nad Nisou, nás seznámí
Jan Mohr, historik umění
Severočeského muzea v Liberci. 

28. 11. /pátek/18.00 hodin
VEČER HUDBY A POEZIE
Jablonecká píšťalka a autorské čtení
básní Václava Žďárského a Zbyňka
G. Ludvíka ze Skupiny XXVI. 

ZAHÁJENÍ ADVENTU V DOMĚ
JANY A JOSEFA V. SCHEYBALOVÝCH
a V KOSTELE SV. ANNY
První adventní víkend bude celý dům
otevřen od 15.00 do 17.00 hodin, vstup
na všechny akce zdarma

29. 11. /sobota/ 10.30 hodin
KRÁSA NESMÍRNÁ – POHÁDKA
Loutková pohádka souboru Veselé
loutky pro děti k prvnímu adventnímu
víkendu.

30. 11. 2014–10. 1. 2015
BETLÉMY Z TURNOVA A OKOLÍ
Expozice betlémů ze sbírek Muzea
Českého ráje v Turnově. Spojeno s ad-
ventním zpíváním v kostele sv. Anny.

■ Městská 
galerie MY
Výstavní síň Domu Jany a Josefa
V. Scheybalových, Kostelní ulice 1/6,
tel.: 483 356 202. Otevřeno úterý až pátek
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin, sobota
10.00–13.00 hodin.

14. 11. 2014–31. 1. 2015
MISTROVSKÁ DÍLA ZE SBÍRKY
ČESKÉ SPOŘITELNY

Výstava vybraných děl z bohatých
sbírek České spořitelny. Výstava se
koná pod záštitou primátora
statutárního města Jablonec nad Nisou. 
Více na straně 17

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com
Kostel otevřen na vyžádání
v informačním centru v Domě Jany
a Josefa V. Scheybalových v budově
staré fary naproti kostelu v době:
po–pá 10.00–12.00 a 13.00–16.00,
so 10.00–12.00.

11. 11. /úterý/ 19.00 hodin
ŠALOM – POKOJ

Alexander Shonert (housle) a Iuventus,
gaude! Koncertní židovsko-křesťanský
dialog k zakončení hudební sezóny
v kostele sv. Anny.

7. 10.–17. 11.
STARÉ ZLATÉ ČASY? 
JABLONEC NAD NISOU 
V DOBÁCH SOCIALISMU 
Výstava představuje město Jablonec
nad Nisou v době vlády komunistické
strany se specifickým zaměřením
na 70. a 80. léta jako na období, které
předcházelo společenské změně
po listopadu 1989. 

30. 11. /neděle/ 15.00–17.00 hodin
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ 
K zapálení první adventní svíce 
(15.00 hodin) zazpívá Rychnovské trio
(15.00 a 16.00 hodin)

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

1. 11. /sobota/ 20.00 hodin
2. BENEFIČNÍ PLES ČESKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE
Moderují Jan Čenský a Petr Salava,
hraje Sky Way. Pod záštitou hejtmana
Libereckého kraje Martina Půty, sená-
tora Parlamentu ČR Jaroslava Zemana
a firmy DETOA pořádá ČČK Jablonec
nad Nisou.

4. 11. /úterý/ 20.00 hodin
RUDY LINKA TRIO: 
ACOUSTIC & ELECTRIC
Turné k čerstvě vydanému 
retrospektivnímu albu.

7. 11. /pátek/ 20.00 hodin
RICHARD MÜLLER & FRAGILE:
HLASY 2
Pokračování úspěšného projektu
s novým programem z a capella verzí
Müllerových písní. Pořádá La Fiesta Loca.

8. 11. /sobota/ 16.00–21.00 hodin
POSVÍCENÍ V MODRÉM 2014
Dvorana vítězů předchozích ročníků.
Vystoupí: Modrotisk, Sunny Side,
Blackjack, BG Bazar, Handl
Speciální host: Janette Williams Band
(USA/SK).

11. 11. /úterý/ 9.00 hodin
ÚČETNÍ, DAŇOVÉ 
A PRÁVNÍ AKTUALITY 2015
Přednáší Ing. Ivana Pilařová, auditor
a DP. Informace a přihlášky na tel.:
484 846 220, 
pořádá Commerce Base s. r. o.

14. 11. /pátek/ 20.00 hodin
JAVORY & JAVORY BEAT
Jubilejní koncert.

15. 11. /sobota/ 20.00 hodin
TŘI SESTRY & VISACÍ ZÁMEK
Old Punx Tour 2014.

16. 11. /neděle/ 14.00 hodin
BROĎANKA
Tradiční taneční odpoledne s decho-
vým orchestrem pro seniory.

20. 11. /čtvrtek/ 9.00 hodin 
kino Junior
LAKOMÁ BARKA
Nové představení Divadla Kaká
pro děti od 3 let.

21. 11. /pátek/ 20.00 hodin
MONKEY BUSINESS
Vyznavači dobrých mrvů / Tour 2014.
Česká funková jednička s nezaměnitel-
nými zpěváky Matějem Ruppertem
a Tonyou Graves.

23. 11. /neděle/ 15.00 hodin
FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ 
S MAJDOU
Licenční pořad České televize pro děti
s Majdou Reifovou a oblíbeným Františ-
kem. Pořádá Pragokoncert Bohemia, a. s.

28. 11. /pátek/ 20.00 hodin
…A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
Taneční večer s velkým swingovým
Orchestrem Rudy Janovského
a nejhezčími tanečními
melodiemi 30.–60. let minulého století.

30. 11. /neděle/ 20.00 hodin
MUDR. RADIM UZEL 
A IVO ŠMOLDAS
Beseda se známým sexuologem
a publicistou. Pořad plný úsměvných
historek,vzpomínání, ale i aktuálních
společenských satirických poznámek
pořádá Jaroslav Pém.

VÝSTAVY:
3. 11.–5. 1. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
MARTIN KOUBEK: PAŘÍŽ
Výstava fotografií známého
jabloneckého fotografa. 
Vernisáž: pondělí 3. 11., 17.00 hodin.

2. 12.–5. 1. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
ZAOSTŘENO NA JIZERKY
Výstava nejlepších snímků stejnojmenné
soutěže.

■ Městská 
knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 484 846 353
www.knihovna.mestojablonec.cz

3. 11. /pondělí/ 10.00 hodin
ROK ČESKÉ HUDBY 
– ROMANTISMUS
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

4. 11. /úterý/ 14.00 hodin
KRÁSY ZÁPADNÍ AMERIKY
Pravidelné promítání.

4. 11. /úterý/ 17.00 hodin
ZNEČIŠTĚNÍ VE VESMÍRU 
A NA ZEMI
Astronomické okénko Martina
Gembece.

Betlémy z Turnova a okolí v Jablonci

30. 11. /neděle/ 15.00–17.00 hodin – Dům manželů Scheybalových
Vernisáž expozice betlémů ze sbírek Muzea Českého ráje v Turnově je
spojena s adventním zpíváním v kostele sv. Anny. Letošní novinkou je
unikátní poloplastický betlém vytvořený nalepováním několika vrstev
lepenky a velký deskový betlém turnovského malíře Michala Bělo-
hlávka. Exponáty jsou zapůjčeny ze sbírek Muzea Českého ráje
v Turnově. Výstava trvá do 10. ledna 2015.
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■ Městská 
knihovna
6. 11. /čtvrtek/ 17.00 hodin
OBRÁZKY Z VELKÉ VÁLKY 
A PŘÍBĚHY LIDÍ
O tom, co bylo v Jabloneckém měsíčníku,
a jiné příběhy vypráví Christa Petrásková.

11. 11. /úterý/ 17.00 hodin
OPEVNĚNÍ V BRATISLAVĚ A NA
JIŽNÍ MORAVĚ Z ROKU 1935–1938
Další díl vyprávění v podání Jiřího Duška,
člena Klubu vojenské historie Praha.

13. 11. /čtvrtek/ 16.30 hodin
PAVEL TAUSSIG
Český filmový historik, scénárista,
novinář a publicista, autor námětu
k oscarovému filmu Kolja bude hovořit
o své knize „Neznámí hrdinové,
pohnuté osudy“.

18. 11. /úterý/ 17.00 hodin
PROTIHRÁČ SLUNCE
Křest nové sbírky básní Olgy Novotné
spojený s recitací veršů za hudebního
doprovodu flétnistky Bohumily
Nitschové.

20. 11. /čtvrtek/ 17.00 hodin
KANÁRSKÉ OSTROVY – TENERIFE
A GRAN CANARIA
Cestopisný pořad Petra Schlindenbucha.

27. 11. /čtvrtek/ 14.00 hodin
DÁL NIC – JAK SI ČEŠI STAVÍ
DÁLNICI DO NĚMECKA
Promítání filmu uvedeného na festivalu
dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět 2014.

28. 11. /pátek/ od 9.30 hodin
JSME JEDNO
Svoji práci, knížky i lásku k přírodě
a k lidem představí spisovatelka
a ilustrátorka Dana Raunerová.
Akce proběhne v rámci Dne pro
dětskou knihu. /zadáno/

28. 11. /pátek/ 12.30 hodin
KNIHOVNICKÁ STOPOVANÁ
Hra pro dětské čtenáře. Akce ke Dni
pro dětskou knihu

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
ČLOVĚK SNÁZE POZNÁ VESMÍR
NEŽ SVÉHO SOUSEDA 
(E. M. Remarque)
14. ročník soutěže je vyhlášen pro
žáky I. a II. stupně ZŠ, studenty SŠ
a odborných učilišť k Týdnu knihoven.
Pohádky, básničky, úvahy, povídky atd.
Uzávěrka 14. 11. Informace Dana
Foltýnová, tel: 603 991 505, 484 846 353.
více na www.knihovna.mestojablonec.cz
v sekci Soutěžte s námi.

VÝSTAVY
SKRYTÝ POHLED
Své fotografie představuje v prostoru
schodiště Denisa Albaniová.

STARÁ RADNICE
Výstava ke 145. výročí postavení budovy
staré radnice, na chodbě k multi-
mediálnímu oddělení.

Pokračujeme v luštitelských soutěží
O ZLATOU MAKOVICI, 
ZÁKOUTÍ JIZERSKÝCH HOR, 
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE
LOVCI PEREL 2014
Celoroční hra na podporu čtenářské
gramotnosti dětí a mládeže.

■ DDM Vikýř
Telefon na pracovníky 
na www.vikyr.cz, info@vikyr.cz.

1. 11. /sobota/ 9.00–12.00 hodin
BAZÁREK
Bazárek nejen dětského oblečení, 
informace M. Šípková

7. 11. /pátek/ 14.00–16.00 hodin
KREATIVNÍ DÍLNA
Pro děti od 6 do 10 let, téma 
VÍLY A PRINCEZNY 
a PIRÁTI A LOUPEŽNÍCI. Cena 50 Kč,
informace A. Tauchmanová.

7. 11. /pátek/ 17.00 hodin
HALOWENSKÁ STEZKA ODVAHY
V SRNČÍM DOLE
Akce pro všechny milovníky hororů,
cena 20 Kč/osoba.

8. 11. /sobota/ 9.30–12.00 hodin
KREATIVNÍ DÍLNA
Pro děti od 8 let, výroba šperku ze smaltu,
šablony pro tisk na textil, šití postavičky,
informace A. Tauchmanová.

8. 11. /sobota/ 10.00–11.00 hodin
KYTAROVÁ STRUNA NA RAMPĚ
Informace S. Příhonská.

8. 11. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Akce se koná ve spolupráci se Sport,
s. r. o. a HC Jablonec nad Nisou, děti
vstup zdarma, dospělí 40 Kč,
informace P. Dostál.

15.–17. 11. /sobota–pondělí/
RODINNÝ POBYT
Ekologická a prožitková pedagogika,
informace M. Šípková.

18.–20. 11. /úterý–čtvrtek/ 
13.00–15.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNY
PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Předvánoční tvoření spojené s trhem
výrobků z chráněných dílen,
informace A. Francová.

21.–22. 11. /pátek–sobota/ 
16.00–10.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ VEČERNÍ TVOŘENÍ
A PEČENÍ SE SPANÍM VE VIKÝŘI
Kreativní tvoření vánočních dekorací
a pečení. Cena 200 Kč. Přihlášky
do 18. 11., A. Tauchmanová.

22. 11. /sobota/ 15.00–18.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ COUNTRY
Taneční zábavné odpoledne pro handi-
capované, hraje country kapela
Veranda. Akce ve spolupráci s Unií
rodičů ČR za finanční podpory 
statutárního města Jablonec nad Nisou.
Informace I. Literová

24.–28. 11. /pondělí–pátek/
EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE
Celotýdenní projekt s nabídkou semi-
nářů a přednášek o možnostech.
Promítání nejlepšího evropského filmu
roku 2013, kreativní dílny. 
Koná se v ICM v Eurocentru. 
Podrobný program na webu.
Informace A. Tauchmanová.

30. 11. /neděle/ 10.00–16.00 hodin
ADVENT S VIKÝŘEM 
V EUROCENTRU
Tradiční akce pro celé rodiny. 
Více na plakátech, webu.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

5.–25. 11.
MISZMASZ
Výstava prací studentů z atelieru skla
Akademie Sztuk Pieknych, Wroclaw.
Vernisáž 5. 11. v 17.00 hodin.

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

STÁLÉ EXPOZICE
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století.

Muzejní program:
22. 11. /sobota/ 10.00–14.00 hodin, 
ateliér muzea
BIŽUTERNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
Lekce podzimního bižuterního kurzu,
ve které si účastníci pod lektorským
dohledem vyrobí z korálků šitou brož
spirálu. Rezervace do 16. 11., 
jaroslava.novotna@msb-jablonec.cz,
tel.: 483 369 021.

Galerie Belveder
Mlýnská 27, 466 02 Jablonec nad
Nisou, tel.: 483 310 947 

VÝSTAVA 
28. 11. 2014–29. 3. 2015 
/čtvrtek–neděle/ 13.00–17.00 hodin
GLASS X MASS
Skleněné vánoční ozdoby pro země za
mořem. Zámořské země jsou zásad-
ním trhem pro české vánoční ozdoby.
Jak tedy vypadá jejich stromeček?
Další výběr z unikátní kolekce exklu-
zivních ozdob jabloneckého muzea.
Nejen vánoční klasika, ale také okur-
ky, brokolice, Santa Clause atd.
Výstavu doprovodí samoobslužný pro-
gram – Hledání vánočního překvapení.
Prvních padesát úspěšných účastníků
bude odměněno. Vernisáž 27. 11. od 13
do 17 hodin.

Muzejní program
27. 11. /čtvrtek/ 13.00–17.00 hodin 
ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
Před vernisáží výstavy GLASS X MASS
připravena vlastní tvorba netradiční
vánoční ozdoby, kterou se ozdobí
muzejní stromeček. 
Od 16.30 hodin pohádka pro děti.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 11. /sobota/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT 
R’n’R, poctivý rock s trochou punku
a skáčka s DJ Igorkem.

3. 11. /pondělí/ 20.00 hodin
CHANTEL MCGREGOR BAND (GB)
Skvělá mladá bluesrocková kytaristka
a zpěvačka s kapelou. Pětinásobná
držitelka British Blues Awards. 

4. 11. /úterý/ 19.30 hodin
NA BĚŽKÁCH NA NEJVYŠŠÍ 
VRCHOL FINSKA
Zdeněk Skořepa o putování polární
krajinou. 

5. 11. /středa/ 20.00 hodin
TAMTI
Česko-slovenské improvizační divadlo
z Brna. 

6. 11. /čtvrtek/ 20.30 hodin
BASKYTARA V ELEKTRONICKÉ
HUDBĚ
Workshop Marka Bero, baskytaristy
působícího v Londýně.

7. 11. /pátek/ 20.00 hodin
SKRZJAZZFEST 2014
Rampa festival za účasti kapel 
Jazz H Factor, BitMaP Collective
a Jazztet ZUŠ Jablonec.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

8. 11. /sobota/ 11.00 hodin
KYTAROVÁ STRUNA
Severočeské předkolo soutěže. 

8. 11. /sobota/ 20.00 hodin
INSANIA
Legenda alternativní scény s osobitým
crossoverem tvrdých kytar
s moderními syntezátory a samply. 
Support: All Friends Dead.

9. 11. /neděle/ 17.00 hodin 
NA ŘADĚ JE ŠÍPKOVÁ
Pohádku o Šípkové Růžence zahrají
pro děti od 3 let Čmukaři z Turnova.
http://www.cmukari.wz.cz/

10. 11. /pondělí/ 20.00 hodin 
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
ve hře: Infračervená Karkulka aneb
Markýza andělů.

11. 11. /úterý/ 19.00 hodin
CRAFT 1000 MILES ADVENTURE 2014
Promítání Honzy Kopky z extremního
nonstop závodu terénem přes 
Česko-Slovensko.

12. 11. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU 
PRO KAŽDÉHO
Úpravy fotografií a jejich organizace
v počítači v programu Zoner. 

13. 11. /čtvrtek/ 19.30 hodin
PUTINOVY HRY 
Dokument FF Jeden svět o pozadí
a dopadech ZOH v Soči.

15. 11. /sobota/ 20.00 hodin
JAN SPÁLENÝ A ASPM 
Koncert legendárního zpěváka
a pianisty s kapelou. 

16. 11. /neděle/ 19.00 hodin
NEBE NA ZEMI ONDŘEJE RUMLA
Písně J. Ježka, J. Voskovce a J. Wericha
uslyšíte v podání Ondřeje a jazzového
kvintetu. 

17. 11. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Zajímavosti podzimní oblohy a novin-
ky v astronomii a kosmonautice. V pří-
padě jasného počasí pozorování planet
Neptun a Uran. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

18. 11. /úterý/ 20.00 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU 
KAPELU 
Dejte o sobě vědět a přijďte si zahrát!

Sharon Lewis a Groove Jana Kořínka

27. 11. /čtvrtek/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
Po roce se do Klubu Na Rampě vrací vynikající černošská blues soulová
zpěvačka Sharon Lewis z Chicaga s bluesovým varhaníkem Janem
Kořínkem a jeho kapelou Groove na již osmém společném evropském
turné. Pro to letošní Kořínek zvolil novou sestavu složenou z hvězd-
ných hudebníků – fenomenální kytarista Karel Bárta a bubeník Tomáš
Vokurka, nejžádanější v tomto hudebním stylu. 
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19. 11. /středa/ 19.30 hodin
TI Z LABSKÉHO ÚDOLÍ 
Po projekci filmu o jeho natáčení a jak
se vlastně dělá prvovýstup na pískovci
poví Jirka Prcek Slavík.

21. 11. /pátek/ 20.00 hodin
WOHNOUT 
Tour k nové desce Laskonky a kremrole.

22. 11. /sobota/ 20.00 hodin
RAMPA LIVE: TRIBUTE TO ERIC
CLAPTON
Jablonečtí muzikanti ve volných
sestavách zahrají skladby proslavené
Ericem Claptonem.

25. 11. /úterý/ 18.00 hodin
ROMENS JABLONEC
Hudební seskupení vzniklé z návštěv-
níků Diakonie Kruháč s repertoárem
moderních romských vypalovaček
i písní z vlastního repertoáru.

26. 11. /středa/ 20.00 hodin
ROCKOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO 
Renomovaný publicista vás provede
hudebními novinkami.

27. 11. /čtvrtek/ 20.00 hodin
SHARON LEWIS A GROOVE JANA
KOŘÍNKA
Koncert vynikající černošské blues
soulové zpěvačky s unikátní
muzikantkou sestavou.

28. 11. /pátek/ 20.00 hodin
MARTIN TRDLA – ŽIVOT S B.A.S.E.
JUMPINGEM 
Vážné i nevážné vzpomínání
s promítáním nej filmiků.

29. 11. /sobota/ 21.00 hodin
MOVEMBER HOREČKA 
Největší rockové hity na plátně uvádí
Petr Vobořil tentokrát u příležitosti
setkání příznivců knírů na podporu
boje proti rakovině prostaty a varlat.

2. 12. /úterý/ 20.00 hodin
MICHAL PROKOP A FRAMUS 5
Kapela na turné k výročí 30 let
od vydání alba Kolej Yesterday. 

4. 12. /čtvrtek/ 20.00 hodin
PHILIP SAYCE (USA)
Rock a blues prvotřídní kvality. Poprvé
v České republice.

6. a 20. 11. /čtvrtek/ 17.30 a 19.30 hodin
BUBENICKÉ DÍLNY
Od 17.30 začátečníci, od 19.30 pokročilí. 

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

3. a 24. 11. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA 
MARCELA POLÁKOVÁ 
Máte potíže s dětmi a nevíte si rady?
Přijďte se poradit k nám.

6. 11. /čtvrtek/ 9.00–14.00 hodin
NORMÁLNÍ X PŘIROZENÉ
Má vaše dítě zase období vzdoru? Nebo
přišlo s další fóbií? A uvědomujete si,
jaké je to být dítětem v dnešní době?
Interaktivní seminář na téma dopady
civilizačních změn na přirozené dět-
ství. Lektor PaedDr. Lenka Hřibová.

10. a 18. 11. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
VZTAHOVÝ PORADCE
Individuální poradenství zdarma.

13. 11. /čtvrtek/ 10.00–11.30 hodin
KONFLIKTY, HÁDKY 
A NEDOROZUMĚNÍ
Přednáška Venduly Dhouieb Sejkorové
a personalistky Lucie Ptákové.

13. 11. /čtvrtek/ 14.00–17.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Přijďte se podělit o své radosti i starosti
s ostatními. Děti s sebou.

14. 11. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
MEDIACE JAKO MOŽNOST 
ŘEŠENÍ SPORŮ
Beseda o tom, jak se dají spory řešit
jednoduchým a efektivním způsobem. 

20. 11. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
POPÁLENINY U DĚTÍ
Jak jim předcházet a co dělat v případě
popálení

21.–23. 11. /pátek–neděle/ 
PEČENÍ ADVENTNÍHO VĚNCE
S GÁBINOU
Zdobení adventních věnců z perníku
pod vedením cukrářky Gábiny.
Rezervace nutná do 17. 11.

27. 11. /čtvrtek/ 10.00–12.00 hodin
DOPOLEDNÍ PEČENÍ CUKROVÍ
S DĚTMI
Dílničky pro rodiče s dětmi – příprava
na Vánoce.

28. 11. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
HRANICE VE VÝCHOVĚ DĚTÍ
Beseda na téma HRANICE, a to nejen
ve výchově dětí. Lektor Petr Činčala.

■ Muzeum hraček
U Zeleného stromu 2, Jablonec n. N.,
www.muzeum-hracek-jablonec.cz,
tel.: 736 533 092, úterý–pátek
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
sobota 11.00–16.30 hodin,
neděle 10.00–16.30 hodin

ORIGAMI
Skládáme postavičky z papíru – origami
(pejsek, kočička a další).

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

12. 11. /středa/ 17.00 hodin
LE THÉ O PÁTÉ
Tematické odpoledne o Francii 
– tentokrát Alsasko.

20. 11. /čtvrtek/ 19.00 hodin
TEMATICKÝ VEČER
O sýrech se sýrařem a ochutnávkou.

28. 11. /pátek/ 12.00 hodin
FASHIONMARKET DOGALA! 
V. ročník. Start v pravé poledne
do 22.00 hodin.

■ Dům
česko-německého
porozumění
www.dumrynovice.org

Do 6. 11. 
HRANICE MEZI ČASEM 
A VĚČNOSTÍ 
Historické hřbitovy Němců v Čechách,
na Moravě a Slezsku. Výstava mni-
chovského spolku Adalbert Stifter
Verein. Galerie FR je otevřená od úterý
do soboty od 13.00 do 19.00 hodin.

8. 11. /sobota/ 10.00 hodin
JIZERSKÝ KREATIVNÍ KLUB
Tvůrčí setkání zájemkyň o patchwork.

13. 11. /čtvrtek/ 17.00 hodin
BRAZILSKÝ VEČER...

Zážitky z jižní Brazílie – jídlo, pití,
bydlení. Setkání s cestovatelkou
a etnoložkou Christou Petráskovou. 

20. 11. /čtvrtek/ 17.00 hodin
MŮJ DOMOV – SUDETY
Autorské čtení Egona Wienera z jeho
nové knihy.

27. 11. /čtvrtek/ 17.00 hodin
MEDITACE S POEZIÍ
Poetické setkání s Milan Brožem.

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

28. 11. /pátek/ 18.30 hodin
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA 21
Rostilav Koryčánek

■ Kostel Povýšení 
sv. Kříže
www.starokatolici-jablonec.cz/
Jablonec, nám. Boženy Němcové

1. 11. /sobota/ 10.30 hodin
MANTROVNÍCI 
Jedním světem, jedním duchem –
hudební vystoupení.

9. 11. /neděle/ 16.00 hodin
ALFRÉD STREJČEK a ŠTĚPÁN RAK
Cesty naděje, vstupné 150 Kč, předprodej
vždy v úterý od 9.00 do 17.00 hodin
v kostele Povýšení sv. Kříže.

30. 11. /neděle/ 16.00 hodin
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Vendula Groulíková – 1. adventní neděle.

■ Palace Plus česká
bižuterie a sklo
Palackého 41, Jablonec nad Nisou,
777 052 141, www.palaceplus.cz,
e-mail palace@texoplus

5. 11. /středa/ 16.00 hodin
TEMATICKÝ WORKSHOP
Nauka prastaré techniky – indické 
ketlování aneb Co bychom od drátu
nečekali. Akce pod vedením designerky
Ivy Mastníkové. Přihlášky nutné.

■ Klub WOKO
Podzimní 21, www.klubwoko.cz

1. 11. /sobota/ 19.00 hodin
NO NAME
Speciální klubový koncert známé
slovenské kapely.

7. 11. /pátek/ 19.00 hodin
BIERFEST 
Pivní festival s muzikou live: BRUTUS
a další spousty druhů piva, dobroty, 

8. 11. /sobota/ 19.00 hodin
UNITED FLAVOUR
Koncert energické kapely.

14. 11. /pátek/ 20.00 hodin
PESS SOUND SYSTEM
Minimal-psytrance-progressive, djs:
MRTy, Ziky atd.

15. 11. /sobota/ 19.00 hodin
HEAVY WEIGHT TOUR 2014
Hip hop párty – turné Bigboss.
Vladimir518 + Orion + Hugo Toxxx +
Refew + Dj Nobodylisten + Mike Trafik.

21. 11 /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
Drum n bass párty. djs: B-COMPLEX
(Slovensko), Drumshot, Simba.

22. 11. /sobota/ 19.00 hodin
TOUR 2014
Společné tour kapel. Waltari (Finsko) +
Support Lesbiens, předprodej vstupenek
– info web klubu.

28. 11. /pátek/ 20.00 hodin
ORIGINAL IBIZA PARTY-WINTER
MADNESS
House párty, djs: Dj Nico Dejota (Space
Club, Samsara Beach Club, Pacha-Špa-
nělsko), Danny Young B2B Viktor.

30. 11. /neděle/ 15.00 hodin
DĚTSKÁ DISKOTÉKA
Přijďte si zatancovat, zasoutěžit, pobavit se.

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

7. 11. /pátek/ 20.00 hodin
BASS BEAST 
DJs Rich & Basstien,
Raggajungle/DNB/Bassline.

14. 11. /pátek/ 20.00 hodin
DRUMBURGER
Dj Mr.T (A-Team Crew), Tekno,
Acidtek, Dnb, Jungle, Grill
On/Grillmaster B-Day Party.

21. 11. /pátek/ 20.00 hodin 
UTOKNAJATRA
Djs Joshua Pi, Casper, Deep, Tech,
DnB, B-day party hard.

28. 11. /pátek/ 20.00 hodin 
CARNEVAL
Djs Shampoone/guests, live-
Deph/Korka/Pankilla, Boost Sound
systém (maškarní párty).

■ Hospůdka U Švýcar
Janovská 38, Jablonec nad Nisou
vždy v pátek živá hudba

7. 11. /pátek/ 20.00 hodin
NEKLOPIT

14. 11. /pátek/ 20.00 hodin
FOUSÁČI

21. 11. /pátek/ 20.00 hodin
SEMTAM BAND

28. 11. /pátek/ 20.00 hodin
TĚSNĚ VEDLE

■ Český červený 
kříž 
www.cck-jablonec.cz, 732 542 934

15. 11. /sobota/ 8.00–12.00 hodin
SCHŮZKA HUMANITÁRNÍ
JEDNOTKY
Seminář dobrovolníků ČCK s MUDr.
Evou Tauchmanovou, lékařkou
zdravotnické záchranné služby.

20. 11. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Základní čtyřhodinový kurz první
pomoci pro veřejnost a uchazeče
o řidičský průkaz.

22.–23. 11. /sobota–neděle/ 8.00–18.00
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ I.
Akreditace MSMT č. 10538/13-212/245.
První část akreditovaného kurzu, který
je v druhém víkendu zakončen závěreč-
nou zkouškou a vydáním Osvědčení. 

29.–30. 11. /sobota–neděle/ 8.00–18.00 
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ II.
Druhá část akreditovaného kurzu.

PALACE PLUS - česká bižuterie a sklo

5. 11. / středa/ 16.00 hodin
Listopadový workshop, který pořádá prodejní centrum Svazu výrobců
skla a bižutrie PALACE PLUS bude mít tentokrát tak trochu „technic-
ké“ téma: Designerka Iva Mastníková ho nazvala: Co bychom od drát-
ku nečekali. Přihlášky palace@texoplus.cz, nebo tel. 777 052 141
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Stadion Střelnice

Fotbalový stadion
www.fkjablonec.cz
Termín utkání se vzhledem
k TV přenosům může změnit.

8. 11. /sobota/ 20.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FK MLADÁ BOLESLAV
Synot liga, 14. kolo.

30. 11. /neděle/ 17.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FC VIKTORIA PLZEŇ
Synot liga, 16. kolo.

Městská sportovní hala
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel.
Podrobné informace na webu
www.sportjablonec.cz

FLORBAL
22. 11. /sobota/ 18.00 hodin
1. FBK JABLONEC N. N. 
– ATLETICS PRAHA
II. liga mužů, centrkurt.

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

23. 11. /neděle/ 9.00 hodin
MEZINÁRODNÍ TURNAJ PŘÍPRAVEK
SK Rapid pořádá mezinárodní turnaj
žáků ročník 2004 a mladší, centrkurt.

FUTSALL
2. 11. /neděle/ 17.00 hodin
LEGNEX – TTNF
Liberecký krajský přebor, centrkurt.

9. 11. /neděle/ 19.00 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– COMBIX ÚSTÍ N. L.
II. liga západ, centrkurt.

16. 11. /neděle/ 18.30 hodin
LEGNEX – SLAVIA LIBEREC
Liberecký krajský přebor, centrkurt.

23. 11. /neděle/ 19.00 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– RADOBÝL LITOMĚŘICE
II. liga západ, centrkurt.

30. 11. /neděle/ 18.30 hodin
LEGNEX – FT ZLEJ SEN
Liberecký krajský přebor, centrkurt.

HÁZENÁ
1. 11. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – TŘEBOŇ
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

1. 11. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – PARDUBICE
II. liga mužů, centrkurt.

30. 11. /neděle/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC 
– MLADÁ BOLESLAV
II. liga mužů, centrkurt.

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

16. 11. /neděle/ 10.00 hodin
JABLONECKÝ POHÁR
Pořádá oddíl moderní gymnastiky TJ
Bižuterie, 21. ročník závodů jednotlivkyň
a společných skladeb, kurt č. 1.

15. 11. /sobota/ 9.00 hodin
MISTROVSTVÍ ČR V MODERNÍ
GYMNASTICE VE SPOLEČNÝCH
SKLADBÁCH
Pořádá Sport centrum Sokol Jablonec,
centrkurt.

VOLEJBAL
8. 11. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE A – VK ERVĚNICE
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

8. 11. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
TJ JABLONEX 
– TJ JISKRA NOVÝ BOR
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

8. 11. /sobota/ 8.00 hodin
TURNAJ PRACOVNÍKŮ
VE ŠKOLSTVÍ
Volejbalové klání, kurty č. 1, 2 a 4.

9. 11. /neděle/ 9.00 a 11.00 hodin
BIŽUTERIE – TURNOV
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

15. 11. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ JABLONEX 
– TJ SLOVAN VARNSDORF
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

22. 11. /neděle/ 9.00 a 11.00 hodin
BIŽUTERIE 
– TJ LOKOMOTIVA LIBEREC B
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

30. 11. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE A – TJ PRAGA
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

30. 11. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE – NOVÉ VESELÍ
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

Sportovní areál Břízky
www.fkjablonec.cz

10. 11. /pondělí/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– AC SPARTA PRAHA
Juniorská liga.

24. 11. /pondělí/ 13.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– 1. FK PŘÍBRAM
Juniorská liga.

Městský zimní stadion
HOKEJ
www.hcvlci.cz
8. 11. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC
– SC KOLÍN
II. liga, 11. kolo.

12. 11. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– HC BANÍK SOKOLOV
II. liga, 13. kolo.

26. 11. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC
– HC PELHŘIMOV
II. liga, 15. kolo

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz

Pevné a stálé termíny bruslení 
v průběhu sezony:
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin

Volné termíny
Dopoledne 8.00–13.00 hodin.
V dopoledních hodinách je městský
zimní stadion zdarma k dispozici ško-
lám a školkám zřizovaným jablonec-
kým magistrátem. Školy využívají le-
dovou plochu v rámci hodin TV nebo
zde probíhají kurzy bruslení pro ZŠ
pod vedením lektorky Petry Marat.
Odpoledne 13.00–15.00 hodin.
V odpoledních hodinách pořádá DDM
Vikýř a Petra Marat pro školní družiny
a školní kroužky kurzy základů brus-
lení – Veselá bruslička.
Více na www.veselabruslicka.cz.

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

17. 11. /pondělí/ 9.30 hodin
SOKOLSKÝ DEN
Inline bruslení pro začátečníky i po-
kročilé, stolní tenis pro děti i rodiče,

zdravotní a kondiční cvičení, aerobik
bosu, hry a soutěže pro nejmenší, so-
kolské setkání ke 120. výročí založení
TJ Sokol. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Plavecký bazén
21. 11. /pátek/ 7.30 hodin
OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ
V PLAVÁNÍ
Gymnázium U Balvanu pořádá v pla-
veckém bazénu u přehrady okresní
přebor základních a středních škol
v plavání družstev a jednotlivců. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Sportovní hala
Podhorská 54, Jablonec n. N.

BASKETBAL
1. 11. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – SLOVAN LITOMĚŘICE
Liga mladší žákyně U14. 

8. 11. /sobota/ 11.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE – JISKRA LITOMYŠL
Oblastní přebor vých. Čechy st. žákyně
U15.

8. 11. /sobota/ 15.30 hodin
BIŽUTERIE – SOKOL HRADEC
KRÁLOVÉ
Extraliga juniorky U19. 

9. 11. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – KARA TRUTNOV
Extraliga juniorky U19. 

15. 11. /sobota/ 12.00 hodin
BIŽUTERIE – SLOVANKA PRAHA
Liga mladší žákyně U14. 

15. 11. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE - BK ČESKÁ LÍPA
Liga kadetky U17. 

15. 11. /sobota/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE – UP OLOMOUC
1. liga ženy. 

16. 11. /neděle/ 9.00 hodin
BIŽUTERIE – BK BRANDÝS NAD
LABEM
Liga mladší žákyně U14. 

16. 11. /neděle/ 11.30 hodin
BIŽUTERIE – NOEM ARCH BRNO
1. liga ženy. 

16. 11. /neděle/ 14.00 hodin
BIŽUTERIE – SLOVAN LITOMĚŘICE
Liga kadetky U17. 

23. 11. /neděle/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE – BK PŘELOUČ
Oblastní přebor vých. Čechy 
minižákyně starší U13. 

Nabídka sportovních pořadů

Gymnastické mistrovství v Jablonci
Poslední listopadovou sobotu zamíří
špička moderní gymnastiky do jablo-
necké městské sportovní haly, kde se
uskuteční Mistrovství České republiky
ve společných skladbách. Akci pořádá
TJ Sokol Jablonec n. N. Sportcentrum
z pověření ČSMG Mistrovství ČR ve
společných skladbách. 

V dopoledním programu se uskuteční
společné skladby nadějí (mladší, star-
ší), odpoledne pak své skladby předve-
dou juniorky a seniorky. K vidění bu-
dou skladby se švihadly, kužely, míči
i kominace náčiní. „Domácí oddíl budou
reprezentovat mladší naděje – S. Šťovíč-

ková, D. Kavková, D. Hable, Z. Mind-
lová, K. Knížková a V. Salabová, pro kte-
ré trenérka Jitka Šťovíčková připravila
skladbu se švihadly na zpívaný dopro-
vod,“ říká Daniela Korunková z pořáda-
jícího oddílu. 

V kategorii juniorek a seniorek se
mimo jiné představí české reprezen-
tantky. Titul obhajují děvčata z SK
TART MS Brno, které vede reprezen-
tační trenérka Z. Schinzelová. V týmu
nastupují Monika Míčková, Kateřina
Gerychová, Nataly Hamříková nebo
Anna Šebková. 

Ve startovních listinách najdeme
skladby oddílu Ideastav Chodov, které

obhajují ve svých kategoriích prvenství
z minulého šampionátu. V seniorské ka-
tegorii závodí reprezentantky a účast-
nice ME a Andrea Kheilová, Lenka Ši-
roká, Anna Rájecká a Ludmila Seme-
lová, ve skladbě juniorek se objeví Anna
Tomková a Belinda Königové, které zís-
kaly se společnou skladbou ČR 9. místo
na ME 2013. 

Další reprezentační zálohy a vysoce
kvalitní skladby a výkony lze očekávat
v pódiovém vystoupení oddílů SK
TRASKO Vyškov, SK MG Máj České Bu-
dějovice, Sokol Praha VII, SK MG Ha-
vířov a dalších. 

(red)
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Pro mnohé Jablonečany jste znám jako bý-
valý redaktor Jabloneckého měsíčníku a au-
tor mnoha knih a horolezeckých průvodců.
Jak jste se k psaní dostal?
Vše přišlo postupem času. Mým hlavním koníč-
kem byla turistika a chození po horách. V rám-
ci svých toulek jsem napsal několik článků.
První vznikaly již v polovině 70. let. V osmde-
sátých letech jsem se podílel na tvorbě horole-
zeckého průvodce Jizerských hor. Soukromých
nakladatelů tehdy nebylo, jeho vydání byl spíš
takový samizdat. Později jsem začal tvořit me-
todické materiály pro sekci vysokohorské turis-
tiky v rámci KČT. Podílel jsem se též na edici
Světová pohoří, kde jsem se věnoval především
Alpám. Díl Evropa vyšel pod názvem Góry Ev-
ropy i v Polsku.

Kdy jste vydal první knihu a o čem byla?
Moje první kniha vyšla v roce 1998 a spolupra-
covali jsme na ní i s grafikem Michalem Janu-
sem, jenž mimo jiné dělá i grafiku Jablonec-
kého měsíčníku. Bylo to Album starých pohlednic
Jizerských hor. Staré obrázky poskytl Petr Kur-
tin, sběratel pohlednic, já jsem napsal většinu
textů. Album mělo veliký úspěch, ve Fryčově
knihkupectví bylo dlouho nejprodávanější kni-
hou. Vyšlo v opakovaných nákladech a inspiro-
vali jsme jím další autory. Podobná alba pak vy-
šla napříč republikou.

A jaká díla následovala?
Psal jsem články pro časopis Jizerské a Lužické
hory, který vydával Pavel Vinklát. Tuším, že vy-
šly čtyři ročníky, pak časopis přestal vycházet.
Poté jsem začal spolupracovat s časopisem Krko-
noše a Jizerské hory. Psal jsem články o osob-
nostech, horolezcích, spisovatelích, hudební-

cích. Co se týče knih, první témata byla turistic-
ká a horolezecká, následně vlastivědná a po-
stupně se vše nabalovalo. Tvorba se vyvíjela
a v posledních letech jsme s Markem Sekyrou
připravili tři knihy, které se jmenují Ještědské
květy, Jizerské květy a Frýdlantské květy; vydala
je Krajská vědecká knihovna v Liberci.

O čem knihy jsou?
Jsou to knihy, ve kterých se věnujeme dílu ves-
měs zapomenutých, německy píšících literátů,
kteří v regionu tvořili do roku 1945. Zatímco
Marek píše o autorech a jejich tvorbě, já vybí-
rám ukázky a překládám je do češtiny. Staré
texty jsou mnohdy psány v místním dialektu.
Jde tak o velmi zajímavou práci a ne každý ji
zvládá. Ve škole se nářečí nikdo nenaučí a těch,
kteří ho znají, rychle ubývá. Fascinuje mne, jak
rozdílná byla nářečí v různých koutech Jizer-
ských hor, ve městě i na vesnici. Na jihu a se-
veru hor jsou odlišnosti obrovské.

Úplně posledním dílem je ale kniha o Jab-
lonci, jak vznikala?
Vždy jsem se bránil psát o Jablonci a jsem pře-
svědčen, že knihu s takovým námětem by měl
napsat historik – člověk, který má patřičné
vzdělání. Jenže těch, kteří se zabývají Jablon-
cem, není mnoho a navíc jsou značně vytížení.
V roce 2006 jsme s Vaškem Vostřákem připra-
vovali pro Jablonecký měsíčník celoroční seriál
o minulosti města, neboť rok 2006 evokoval ně-

kolik výročí (1356 první zmínka o Jablonci,
1866 se dekretem císaře Františka Josefa I. stal
Jablonec městem a v roce 1906 obdržel Jab-
lonec jmenovací dekret). Ale o městě jsme spo-
lu psali pro měsíčník již od roku 2001. To však
bylo jediné, co jsem si o minulosti Jablonce do-
volil napsat. Knize jsem se bránil, ale nakonec
jsem naléhání fotografa Bohouše Jakouběho
podlehl. Chtěl si ke svým sedmdesátinám vydat
knihu o našem městě a jediný, s kým ji chtěl
tvořit, jsem prý byl já. Dlouho jsem mu to roz-
mlouval, ale nakonec mě zlomil.

Zpětně, když už kniha vyšla, jste rád, že jste
se nechal přemluvit?
Možná na ni mohou někteří specialisté koukat
skrz prsty, možná tam někdo objeví nějaké ne-
přesnosti, ale sám jsem jich zatím moc nenašel.
Snažili jsme se vytvořit knihu pro běžného čte-
náře, který se chce o městě a jeho minulosti ně-
co dozvědět, a to se dle mého názoru podařilo.
Věnujeme se všem částem Jablonce, jejich
vzniku, významným stavbám, školám, doprav-
ním tepnám. Jedná se ale především o knihu
fotografickou, která přibližuje krásy města i je-
ho okolí, a je tudíž i vhodným dárkem pro pří-
ležitostné návštěvníky.

Jaké máte další spisovatelské plány?
S Markem Sekyrou teď pracujeme na Ploučnic-
kých květech, což je zatím pracovní název pro
díl zabývající se německy píšícími autory z Čes-
kolipska. 

Jaká místa jste jako vášnivý vysokohorský
turista navštívil?
Začínal jsem s turistikou v době, kdy se téměř
nikam nemohlo. A tak jsme trávili celé týdny ve
Vysokých Tatrách. To bylo ještě v době, kdy se
na vrcholky smělo bez placených horských
vůdců. Vylezli jsme na většinu tatranských kop-
ců, což byla výborná škola pro pozdější výstupy
v Alpách, kde se mi podařilo vylézt na třicet, te-
dy na rovnou polovinu alpských čtyřtisícovek.
Radost mi ovšem přinášelo i skalní lezení, čas-
to v Saském Švýcarsku. Dostal jsem se na Kav-
kaz, do Kazachstánu, v Africe na Kilimandžáro
či Mount Kenyu, opakovaně do Jižní Ameriky.
S jídlem rostla chuť a nejvýše, kam jsem se po-
díval, byla Aconcagua, se svými 6 960 metry nej-
vyšší hora Jižní i Severní Ameriky. Nyní mi už
ale stačí mnohem nižší kopce a nemusí být ani
za oceánem. Stále se nejlépe cítím v Jizerkách,
zejména těch polských, kde pořád ještě můžu
objevovat něco nového.

Jiří Endler

Otokar Simm 
Psaní o Jablonci jsem se vždy bránil 

■ Osobnost Jablonecka

Otokar Simm se narodil v Jablonci nad Nisou, kde jeho rod žije nejméně v pátém
pokolení. Absolvent strojní průmyslové školy dvacet let pracoval na Bytovém 
podniku v Jablonci, na Městských úřadech ve Velkých Hamrech a Jablonci.
Působil také jako redaktor Jabloneckého měsíčníku. Otokar Simm má niterný
vztah k Jizerským horám, od počátku 90. let publikuje vlastivědné články
v časopisech Jizerské a Lužické hory či Krkonoše – Jizerské hory. Je autorem
mnoha textů ke knihám s regionální tematikou, spoluautorem knih o Jizerských
horách. Spolupracoval na metodických příručkách zaměřených na vysokohorskou
turistiku, z německých originálů překládá regionální literaturu. 

Na skále Pelikán v polských Jizerkách. Foto Milan Bajer

V Lechtálských Alpách. Foto archiv
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Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dět-
mi Diakonie ČCE v Jablonci nad Nisou byla
založena v únoru tohoto roku v reakci na
potřeby vyplývající z komunitního plánová-
ní a oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Náplní naší služby je bezplatná podpora rodi-
nám, které se nacházejí v tíživé situaci a kde
může být následně ohrožen i vývoj jejich dětí. 
K tomuto ohrožení může dojít z důvodu nevy-
hovujícího bydlení rodiny nebo ztráty zaměst-
nání rodičů. K tomu se pak přidává neschop-
nost splácet dluhy, exekuce, vystěhování ze
současného bydliště. 

Děti podporujeme především v oblasti vzdě-
lávání, pomáháme se zvládnutím výuky a boju-
jeme proti záškoláctví. Je mnoho důvodů, proč
dítě odmítá chodit do školy či nezvládá výuku.
Nalézt tento důvod a následné řešení situace je
rovněž náplní naší práce. 

Podporujeme rodiče či prarodiče, aby dodr-
žovali zdravotní péči u dítěte. Při zhoršeném
zdravotním stavu pečujících osob a u osob se
zdravotním postižením podporujeme zajišťová-
ní přirozených potřeb dětí.

Naše služba rovněž nabízí pomoc při návratu
dětí z pěstounské nebo ústavní péče. V tako-
výchto situacích je dítě vystaveno velkému stre-

su a mnohdy nechápe, co se okolo něj děje.
Ztrácí pocit bezpečí a v důsledku této změny
pak potřebuje pomoc psychologů, psychiatrů
i sociálního pracovníka. Tato stresová situace
se mnohdy projevuje i na prospěchu ve škole. 

Potřebné rodiny jsou z velké části doporučo-
vány přímo oddělením sociálně právní ochrany
dětí. Klientem naší služby se ale může stát i ja-
kákoli rodina, která nás vyhledá a požádá o po-
moc sama. Jedním ze základních principů po-
skytování služby je, že se nesoustředíme na
práci s jedním členem rodiny, vnímáme rodinu
jako celek i s jejími vazbami.

Nenahrazujeme péči rodičů, podporujeme ty
rodiny, kterým již vlastní síly nestačí ať již z dů-
vodů aktuální či dlouhodobé krize. Smyslem
služby je vést rodinu k samostatnosti, nikoli
k závislosti na sociální službě. Neobejdeme se
však bez aktivního přístupu rodiny. 

Michaela Albrechtová

Náplní je bezplatná podpora rodinám

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Kruháč oslavilo 1. října pět let provozu.
Klub u kruhového objezdu U Zeleného stro-
mu navštěvují hlavně děti a mládež, které
tráví volný čas převážně na ulici.

Zařízení poskytuje služby, jež mají napomoci
zlepšení jejich životní situace. Pracovníci klubu
pomáhají pravidelným návštěvníkům se školou,
se zaměstnáním, bojují společně proti nudě,
podporují klienty při rozhodování co si počít se
životem.

Aktivity okolo Romens Jablonec patří do pos-
lední kategorie činností. Klubem za 5 let provozu

prošla řada nadaných amatérských hudebníků,
ale až v roce 2013 vlivem šťastných okolností
vykrystalizovalo uskupení schopné prezentovat
vlastní i převzatý repertoár na koncertní úrov-
ni. Ve stejné době se podařilo přestavět jednu
z kontaktních místností na zkušebnu a nahrá-
vací studio.

Romens Jablonec (Romští muži z Jablonce)
prošli ohněm prvního veřejného vystoupení
v říjnu 2013 v klubu Woko, naposledy se pre-
zentovali na jaře 2014 na Mírovém náměstí
v rámci Roku české hudby. Tehdy si přišlo po-
slechnout muziku a zhlédnout show více než
150 diváků.

Skupina se skládá z pevného jádra a příleži-
tostných spolupracovníků. Zvuk uskupení ur-
čují kromě elektrické kytary hlavně klávesové
nástroje a mužské vícehlasy. Skupina vystupu-
je bez bubeníka. Svou tvorbu šíří zatím pro-
střednictvím sociálních sítí a YouTube, v sou-
časnosti v provizorním studiu klubu Kruháče
vrcholí nahrávání albového debutu.

Romens Jablonec vystoupí v Klubu Na Ram-
pě v rámci projektu Diakonie ČCE Vyloučení.cz
s repertoárem moderních romských vypalova-
ček i písní z vlastního repertoáru v úterý 25. 11.
2014 od 18.00 hodin.

(red)

Kruháč oslavil páté narozeniny

Do konce ledna příštího roku hostí Městská
galerie MY v Domě Jany a Josefa V. Scheyba-
lových mimořádnou výstavu „Mistrovská
díla ze sbírky České spořitelny“.

Česká spořitelna, a. s., navazuje ve své činnosti
na působení spořitelen a záložen, které vznika-
ly v Čechách a na Moravě od dvacátých let 19.
století. Nebyla jen bankovním domem, který
významným způsobem ovlivňoval hospodář-
ský život v českých zemích, ale sehrávala důle-
žitou roli i na kulturním poli. Krom jiného pat-
řila mezi významné podporovatele výtvarného
umění a rozvíjela i rozsáhlou sběratelskou čin-
nost. Stojí za připomínku, že díky ní byl v Praze
postaven Dům umělců – Rudolfinum. 

V České spořitelně byly obrazy nakupovány
k výzdobě interiérů, v některých místech však
její představitelé umělecká díla shromažďovali
jako sbírky. Jedna z největších a nejhodnotněj-
ších byla v majetku České spořitelny v Želez-

ném Brodě, kde vznikla zásluhou osvíceného
bankovního ředitele Jaroslava Hudského.

V majetku České spořitelny se nachází něko-
lik tisíc uměleckých děl. Jejich kvalita je velmi
různorodá. Často se jedná o díla místních malířů,

které spořitelna nákupem jejich obrazů nepřímo
podporovala. Nechybí ale ani díla nejlepších
představitelů české malby 19. a 20. století.

Na výstavě budou představena vybraná díla
z několika poboček České spořitelny z celé Čes-
ké republiky. Návštěvníci budou mít možnost
zhlédnout díla, která nejsou běžně veřejnosti
přístupná. Ve vybrané kolekci nebudou chybět
ani obrazy ze železnobrodské pobočky. 

Zastoupeni jsou romantičtí malíři Hugo Ullik
nebo Adolf Kosárek, krajináři Antonín Chittussi
nebo Julius Mařák. Figurální malířství repre-
zentují Václav Brožík, Vojtěch Hynais nebo Ja-
kub Schikaneder. 

Kurátorkou sbírky České spořitelny je PhDr.
Duňa Panenková, která v minulosti pracovala
v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie. Výstava,
nad níž převzal záštitu primátor Jablonce,
představuje výjimečnou příležitost vidět origi-
nály českých mistrů, které jsou v Jablonci vy-
staveny poprvé. (js)

Díla českých mistrů poprvé v Jablonci

Ilustrační foto Jiří Endler

Julius Mařák
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Dobrá rodina, o. p. s., má celorepublikovou
síť odborných, takzvaných doprovázejících
pracovníků a pověření k právní ochraně dě-
tí vycházející ze zákona. Zabývá se podpo-
rou pěstounských rodin, bohaté zkušenosti
má s krátkodobou pěstounskou péčí. Sídlo
má v Praze a nedávno byla otevřená regio-
nální pobočka pro Liberecký kraj v Jablonci
nad Nisou. 

Dobrá rodina, o. p. s., vzdělává a školí pěstou-
ny, kterým pomáhá i při jednáních s úřady
a u soudů, má rozsáhlé zkušenosti s pěstoun-
skou péčí na přechodnou dobu, připravuje pro-
jekt Doprovázení k dospělosti a podporuje mo-
del PRIDE, což je jiný systém péče o ohrožené
děti. 

Nejtěžší péče je přechodná
Systém péče na přechodnou dobu je z pěstoun-
ské péče asi nejtěžší. Je omezený dobou jedno-
ho roku a pěstouni se starají o děti, které tak
nemusí, byť jen na relativně krátkou dobu, do
ústavní péče. „Nejčastěji se jedná o novorozen-
ce, jež biologická rodina odmítne. Jsou tak, i na
tu omezenou dobu, v klidném rodinném pro-
středí se vším citovým zázemím. Nebo to jsou
děti, které potřebují pomoc v krizi, nemohou
být ve své rodině, protože jejich rodiče třeba
dlouhodobě požívali návykové látky a nyní
podstoupí léčení, nebo byli vzati do vazby či na-
stupují krátký výkon trestu. Pěstounská rodina
může i pomoci po dobu nutnou k překlenutí tí-
živé bytové či finanční situace,“ vypočítává dů-
vody Hana Krámská, regionální koordinátorka
a doprovázející pracovník z jablonecké poboč-
ky Dobré rodiny, o. p. s.

Pěstouni v pohotovosti 
Většina z nás si jen těžko představí, že by rok
vychovávala dítě, které by pak předala do další
rodiny. „Pěstouni krátkodobé péče, tzv. pěstou-
ni v pohotovosti, musí být připravení kdykoli
přijmout jakékoli dítě. A zároveň musí vést
v patrnosti, že dítě má svou rodinu, do níž se
pravděpodobně vrátí,“ připomíná Krámská.

Podle slov krajské koordinátorky není pěs-
tounů stále dostatek. Přihlásit se může kdokoli,
páry i jednotlivci. Všichni adepti jsou prověřo-
váni po stránce zdravotní, psychologické, ma-
jetkové, sociální a bezúhonnosti. „Hlavně pro-

chází důkladnou přípravou, aby uměli přijmout
dítě, učí se, jak pracovat s jeho rodinou, jak na-
vázat a udržet s ní kontakt, pokud je to v zájmu
dítěte,“ vysvětluje Hana Krámská s tím, že na
začátku všeho je hodně papírování. Zájemce
nejprve podá žádost na OSPODu v místě byd-
liště, tedy na jabloneckém magistrátu, vyplní
dotazníky a doloží příslušné doklady včetně vý-
pisu z rejstříku trestů. Poté přijde na řadu po-
hovor se sociální pracovnicí a její návštěva
v rodině. Ona zajistí další posudky – od za-
městnavatele, z místa bydliště apod., hovoří
i s dalšími členy rodiny. Žádost postupuje na
krajský úřad, v našem případě liberecký, kde
žadatelé podstoupí psychologické vyšetření
a absolvují přípravný kurz. „Pokud se jedná
o klasickou, dlouhodobou pěstounskou péči, je
kurz v rozsahu asi 45 hodin, pokud jde o pěs-
touny na přechodnou dobu, je kurz dlouhý přes
70 hodin,“ upřesňuje Krámská.

Profesionální pěstouni
Pěstouni na přechodnou dobu se stávají profe-
sionály, jsou zařazení do evidence, kterou je
možné využívat i celorepublikově. Vždy se však
upřednostňuje pěstoun žijící nejblíže původní
rodině. 

Počet dětí v pěstounské rodině zákon neomezu-
je, ale doporučuje se přistupovat citlivě k potře-
bám dětí a schopnostem pěstounů. „Ne každý je
schopný pečovat o novorozence stejně jako
o adolescenta s výchovnými problémy. Proto
jsou pěstouni vytipováni k péči o různé věkové
kategorie dětí a pro děti se specifickými potře-
bami,“ podotýká krajská koordinátorka a popi-
suje roli Dobré rodiny v doprovázení pěstoun-
ských rodin. 

Co je doprovázení?
„Jakmile pěstoun převezme dítě, měl by mít u-
zavřenou dohodu o pěstounské péči s obecním
nebo jiným, například krajským úřadem či
s neziskovou společností, která má pověření
k této činnosti, jako je třeba Dobrá rodina.
Dohoda obsahuje nabídku služeb pro pěstouna,
na něž má nárok, a zároveň mu ukládá i povin-
nosti. Dobrá rodina pěstouna podporuje, pomá-
há mu s řešením problémů a zákonných povin-
ností, poskytuje mu odborné zázemí, radu při
výchově dětí, kontaktech s rodiči, při žádosti
o dávky či při soudních jednáních,“ konstatuje
Hana Krámská a pokračuje: „Zprostředkovává-
me a připravujeme odborné vzdělávání pěstou-
nů. Od loňského roku mají také nárok na dva
týdny odpočinku a my zajistíme po tu dobu pé-
či o dítě. Stejně tak, když pěstoun onemocní,
nastane úmrtí v jeho rodině, narodí se mu
vlastní dítě, pečuje o nemocného člena nebo se
vzdělává. Pro zdárný průběh pěstounské péče
je také potřebná spolupráce s oddělením sociál-
ně-právní ochrany dětí. Tu se v Jablonci poda-
řilo dobře navázat.“ 

Společně s vámi
Jablonecká Dobrá rodina zatím nemá oficiální
sídlo. Její pracovnice najdete v pondělí od 15.30
a ve středu od 13 hodin ve Spolkovém domě
a první pátek v měsíci od 15 hodin pořádají klub
pěstounů nazvaný Společně s vámi, který je
otevřený pro každého návštěvníka. Jen v Jab-
lonci a jeho okolí Dobrá rodina doprovází 60
pěstounských rodin. Někteří pěstouni jsou pří-
buzní dětí, do pěstounské péče se zapojily už
i dvě dospělé dcery dosavadních pěstounek. 

Více informací o Dobré rodině, o. p. s., najdete
na www.dobrarodina.cz.

(jn)

Dobrá rodina doprovází ty pěstounské

V Jablonci uvidíme světovou premiéru show
černého divadla Popelka a zároveň českou
„Vanessa Mae“ – Lenku Houslenku. Kompo-
novaný večer hudby, poezie a černého di-
vadla je slavnostním vyvrcholením kultur-
ního projektu e-moc-e, který založil jablone-
cký rodák Milan Deutsch.

Ve spolupráci s Městským divadlem Jablonec n. N.
je připraven večer vítězů letošního ročníku
a zároveň hostů z poroty. „Půjde o komponova-
ný večer hudby, poezie a černého divadla. Na
závěr jsme připravili vernisáž obrazů vítěze ka-
tegorie malba, Vladimíra Macha, jehož obrazy
si budete moci prohlédnout v prostorách diva-
dla,“ říká Milan Deutsch, ředitel projektu.

Na jevišti vystoupí Lenka Houslenka – česká
„Vanessa Mae“, která předvede strhující hru na
elektrické housle, s nimiž přenáší současnou
moderní hudbu do klasického aranžmá.

K vidění bude i Černé divadlo Hilt a jeho Po-
pelka. „Po mnoha úspěšných projektech a svě-
tových turné je připravena moderní verze

Popelky, jejíž premiéra se uskuteční v roce
2015. Poprvé v historii bude černé divadlo do-
provázeno živými houslemi v podání Lenky
Houslenky, se kterou při tomto projektu bude
Hilt spolupracovat,“ uvádí ohledně vystoupení
černého divadla Deutsch. V jabloneckém diva-
dle předvede soubor Hilt krátkou ukázku z při-
pravované show, která je plná speciálních vi-
zuálních efektů black light theatre – černé divad-
lo (využití zářivých barev rekvizit a kostýmů
pod UV světlem na černém pozadí a vizuální
porušování gravitace pomocí neviditelných
herců na černém pozadí). 

Dalším účinkujícím bude Simona Maierová,
zpěvačka a skladatelka, která uspěla v TV ta-
lentové soutěži. „Stala se v minulých letech ví-
tězkou projektu e-moc-e a nyní se vydala na só-
lovou hudební dráhu, koncertuje v pražských
hudebních klubech, sama si píše texty i hudbu
a doprovází se na piano a kytaru. Jejím hlav-
ním repertoárem jsou rockové balady s náde-
chem irské romantiky,“ představuje další blok
jabloneckého představení ředitel projektu.

Večerem diváky provede Monika Pavlíčková,
která jako členka poroty vybírá nejlepší básně,
a zároveň představí ukázku z letošní tvorby nej-
lepších básníků.

Kulturní projekt e-moc-e, jehož zakladatelem
je jablonecký rodák Milan Deutsch, podporuje
umělce v České republice. Hlavním cílem této
organizace je propojení umělců v oblasti hud-
ba, poezie, fotografie a malba s diváky, zájemci
o umění, osobnostmi české kultury a prestižní-
mi galeriemi a hudebními kluby. Projektem již
od roku 2006 prošlo přes sto umělců. Mezi po-
rotci a osobnostmi, které projekt od začátku
podporovaly, jsou např. Lukáš Hejlík, Chantal
Poullain, Ester Kočičková, Kateřina Pospíšilová,
ale také řada galeristů, režisérů a muzikantů. 

(end)

MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC N. N.
19. 11. 2014 /středa/
19.00–20.00 – program v divadle
20.00–21.00 – vernisáž výstavy obrazů Vladimíra
Macha, vítěze letošního ročníku soutěže e-moc-e

Premiérová show černého divadla



Ohlédnutí
II. ročník Jabloneckého škrpálu
zakončila seniorská štafeta 

V pátek 3. října byl úspěšně zakon-
čen II. ročník akce Jablonecký škr-
pál, kterou pro seniory pořádalo
CSS za podpory statutárního měs-
ta, a to od května do října. 

„Jedná se o pohybovou aktivitu,
kdy pochodující sbírají od začátku
jara do podzimu kilometry. Letoš-
ním ročníkem prošlo více jak 80
účastníků. Jednotlivé trasy si se-
nioři naplánovali a připravili sami.
Jedinou stanovenou podmínkou
bylo, aby jednotlivé výlety byly
v rozsahu 8–10 km. Ti, co za celou
dobu nasbírali 100 km, byli na zá-
věr škrpálu oceněni, a to nejenom
CSS, ale také vedením města,“ shr-
nula průběh škrpálu ředitelka
Naďa Jozífková. 

O slavnostní tečku se postaral
závěrečný štafetový pochod, který
si „škrpálníci“ připravili originálně.
„Štafeta měla čtyři předávky a ved-
la z Ještědu přes Rašovku, Rádlo
a Dobrou Vodu do Jablonce do
Spolkového domu, kde vyvrcholila
slavnostním vyhodnocením a za-
končením,“ objasnila harmono-
gram posledního pochodu Marké-
ta Jeníčková. Senioři převzali na
vrcholu Ještědu v brzkých hodi-
nách pátečního rána z rukou rad-
ního libereckého kraje Petra Tul-
py, ředitelky CSS Nadi Jozífkové,
ředitele Komunitního střediska
KONTAKT Liberec Michaela Dufka
jako zástupce spolupracující se-
niorské organizace a Petra Šmau-
se, zástupce Ještědu, symboly, kte-
ré si na jednotlivých stanovištích
předávali, a odpoledne je vložili ve
Spolkovém domě do rukou primá-
tora města Petra Beitla. 

„Děkuji za symboly vaší aktivity,
které mi nesete z Ještědu. Jsem
velmi rád, že se Jablonecký škrpál

mezi vámi těší tak velké oblibě, že
jste pravidelnou chůzí udržovali
svoji kondici a že propagujete pra-
videlný pohyb. Máte moji plnou
podporu a věřím, že letošní ročník
nebyl poslední,“ poděkoval při
přebírání štafety všem „škrpální-
kům“ primátor města. V prosto-
rách Spolkového domu následovalo
slavnostní vyhodnocení a zakon-

čení Jabloneckého škrpálu, kde
bylo oceněno 16 účastníků Jablo-
neckého škrpálu, kteří splnili sta-
novený limit. Senioři touto formou
dokazují, že odchodem do penze
jejich aktivní život nekončí a že
stále mohou prožít dny velice ak-
tivně. Potřebují k tomu jen chuť
a odvahu. 

(mj)
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Informace z Centra 
sociálních služeb
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové akti-
vity, celodenní klub a prostory pro
setkávání seniorů.

Informace o listopadovém pro-
gramu a akcích získáte u Markéty
Jeníčkové, specialisty pro volnoča-
sové aktivity, tel.: 774 722 942, e-
mail: marketa.jenickova@cent-
rumjablonec.cz nebo jsou ke sta-
žení z www.centrumjablonec.cz
sekce Aktivity seniorů - Programy
ve spolkovém domě.

Setkání u kulatého 
stolu
V rámci „Týdne sociálních služeb“
se uskutečnilo první setkání po-
skytovatelů terénních pečovatel-
ských služeb (§ 40) a terénních
zdravotních služeb působících na
území Jablonecka. 

Cílem společného jednání bylo
hledání východisek v oblasti zdra-
votní a sociální péče na místní
úrovni, kdy díky odmítnutí věcné-
ho záměru připravovaného záko-
na o dlouhodobé péči z roku 2012,
přetrvává mnoho společenských

stereotypů a chybí provázanost
obou oblastí, tj. sociální a zdra-
votní. 

Za účasti zástupců kraje, města,
zástupců praktických lékařů a dal-
ších organizací jako Hospicová
péče sv. Zdislavy, ČČK, Tichý svět,
si poskytovatelé zdravotních a so-
ciálních služeb vyjasnili své kom-
petence a domlouvali spolupráci
na místní úrovni. 

Na jednání byly prezentovány
projekty, a to pilotní projekt Tísňo-
vé péče, Pečuj doma, Důstojné
stárnutí a proběhla ukázka online
tlumočení pro neslyšící.

(nj)

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

Senior plus

■ Aktivní věk

■ Z bloku seniorů
IZERÍNA měla svoji 
veřejnou premiéru
Seniorský pěvecký sbor IZERÍNA,
který vznikl při Centru sociálních
služeb v prosinci roku 2013, se
představil poprvé veřejnosti v rám-
ci společenského a kulturního
programu Týdne seniorů v malém
sále Eurocentra. Sbor vede a na
elektrickou akustickou klávesu
doprovází Roman Hampacher, za-
kladatel progresivního tria Poetic
Filharmony. Sbor překvapil všech-
ny přítomné posluchače výběrem
skladeb, které roztleskaly celý
malý sál Eurocentra, který byl na-
plněn do posledního místa. (vu)

■ Programy klubů 
ve Spolkovém domě
KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace B. Svobodová – tel.: 774 722 945

4., 11., 18., 25. 11. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou

4. 11. /úterý/ 13.30 hodin
Prevence bezpečného stáří

11. 11. /úterý/ 13.30 hodin
Klub šikovných rukou – akce ve
spolupráci s CSS. Vizovické těsto

27. 11. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – Kulturní klub
KJS 

Dia-club senior
Informace H. Korcinová – tel.: 724 206 367

4., 11., 18., 25. 11. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

21. 11. /pátek/ 9.00 hodin
Pochod proti diabetu, sraz na
parkovišti spolkového domu 

Svaz důchodců ČR
Informace L. Caránková – tel.: 723 510 256

5. 11. /středa/ 14.00 hodin
Tanec

12. 11. /středa/ 
Výlet – Poniklá – firma Rautis
výroba perličkových vánočních
ozdob

19. 11. /středa/ 14.00 hodin
Přednáška

26. 11. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku 

IZERÍNA – vystoupení na zahájení
Týdne seniorů v Eurocentru 30. 9. 

Foto Michal Vele

Setkání u kulatého stolu
Foto CSS

Start seniorské štafety na Ještědu

První předávka štafety – Rašovka Druhá předávka štafety – Rádlo

Třetí předávka štafety – Dobrá Voda
Předání štafety před Spolkovým 

domem primátorovi
Společné foto účastníků škrpálu

Foto 6 x CSS
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ZŠ Liberecká má titul TOP školní časopis
Titulem TOP školní časopis 2014 se mohou
chlubit v ZŠ Liberecká. Školní časopis s ná-
zvem Školní expres tu vydávají žáci z 2. stup-
ně nepřetržitě od ledna 2006, do soutěže škol-
ních časopisů se ale přihlásili poprvé a hned si
odnesli ocenění nejvyšší. 

„Na jaře jsme do soutěže zaslali několik našich
vydaných čísel, v září nám bylo sděleno, že jsme
postoupili mezi nejlepšími pěti školními časopisy
do finále, kterého jsme se v Hrádku nad Nisou
v centru Brány Trojzemí zúčastnili. Úkolem bylo
vytvořit prezentaci, představit náš školní časopis
a způsob tvorby. Žáci, kteří tvoří redakční radu,
se svého úkolu chopili nejen zodpovědně, ale

i s nadšením a originálními nápady. Prvenství si
právem zasloužili,“ chválila své svěřence Petra
Endlerová, která na škole vede kroužek žurnalis-
tiky, v jehož rámci žáci školní časopis tvoří. 

„Během finále jsme nejen prezentovali náš
Školní expres, ale také jsme se seznámili s prací
televizních moderátorů, kteří pro nás měli připra-
vené úkoly. Zlepšovali jsme mluvený projev v ne-
připravených situacích a poznali i jiné redakční
týmy,“ vysvětluje jeden z redaktorů Školního ex-
presu, Matyáš Benešovský (8. ročník).

Soutěž pořádala Brána Trojzemí Hrádek n. N.
ve spolupráci s městem Hrádek n. N. a ZŠ TGM
a odbornou skupinou Aperta, s. r. o.

(je)

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

1. listopadu 1914, č. 264, str. 1, 
Turecko vyhlásilo válku Rusku! Svatá válka
islámu. Rusové, Angličané a Francouzi opouš-
tějí Turecko.
Útok na Oděsu. Turecké torpédoborce napad-
ly přístav a potopily ruský dělostřelecký člun ve
vjezdu do přístavu. Část posádky se utopila,
ostatní byli zabiti nebo zraněni. 

3. listopadu 1914, č. 266, str. 1 a 4
Ze srbské fronty. Šabac znovu dobyt. Naše
ofenzíva pokračuje vítězně. Naše oddíly pře-
kročily trať Šabac – Losnica.
Letec – hrdina. Těžce zraněný polní pilot, nad-
poručík Sancher, doletěl ve strašných bolestech
ještě na 70 km vzdálené letiště, kde hladce při-
stál. Včera však podlehl svým zraněním – poté,
co od císaře telegraficky obdržel vojenský kříž
za zásluhy.
Zemřel jako hrdina. Syn jabloneckého staros-
ty Walter Posselt, důstojník 74. pěšího pluku,
padl v boji u Šabacu, kde byl také pohřben. Ve
stejný den obdržel od císaře pochvalu za stateč-
nost před nepřítelem.

9. listopadu 1914, č. 270, str. 2, 
Polní pošta ze západní fronty – Francie. 21.
října 1914 píše voják do Liberce: „Milí rodiče, ji-
stě jste již obdrželi můj poslední 15-ti stránkový
dopis. Jsme již 14 dní (v zákopech) před vesnicí,
v níž jsou ubytování Francouzi a Indové. Ne-
budete věřit tomu, že Indové musí útočit pouze
šavlemi a zemědělským nářadím, jako jsou kosy
a cepy. Necháváme je přijít na 50 až 70 metrů,
pak je slyšet jen cvakání našich pušek a kulome-
tů, za půl hodiny je po všem. Jsme vždy 6 dní
v zákopech, pak 3 dny v záloze asi 10 km odsud.
To jsme v barácích v lese. Je to dost nudné, pro-
tože Francouzi jsou tak dobře zakopáni, že by-
chom útok nepřežili a naopak. Ještě Vám napíši,
co mám na sobě: hedvábnou košili a spodky,
pak vlněnou košili a kalhoty, bederní pás, ná-
tepníky, ponožky, zimní čepici proti větru, ruka-
vice – mohl bych si otevřít malý obchod – dostá-
váme totiž dobročinné dary. A jeden drážďanský
pivovar zaslal svému pluku pivo – a ti nám z to-
ho 70 litrů dali. O svých hrdinských činech ra-
ději psát nebudu – ale píši si i deník, který do-
stanete, kdybych nepřežil. Váš syn L.“

10. listopadu 1914, č. 273, str. 1, 
Velké vítězství v Srbsku. Šest srbských divizí
poraženo. Potiorek chce ukončit srbské tažení
před začátkem zimy.

12. listopadu 1914, č. 275, str. 1 a 5, 
ranní vydání
Severní bojiště. Přemyšl je opět obklíčen Rusy.
Ženeva. Známý vůdce socialistů Lenin napsal
článek, ve kterém podporuje boj Poláků a Ukra-
jinců proti ruské nadvládě. Podle jeho názoru
však mají Slované v Rakousku tolik kulturní
svobody jako nikde na světě.
Karl von Škoda u německého císaře. Císař
Vilém s radostí přijal model a fotografii houfni-
ce „Štíhlé Emy“ ráže 305 mm.
Jablonec. 400 uprchlíků z Polska dorazilo do
Jizerských hor. 160 lidí bude ubytováno v Lu-
kášově v objektu Kellerovy továrny.

16. listopadu 1914, č. 279, str. 4 a 7, 
večerní vydání
Jablonec. Pohřeb Waltera Posselta (11. listo-
padu byl W. P. exhumován a převezen do rod-
ného města). Pohřeb proběhl za mimořádné
účasti obyvatelstva. Rakev zesnulého byla ulo-
žena v kostele sv. Anny. Smuteční bohoslužba
měla začít v 9.30, ale již před devátou byl kostel
zaplněn tak, že se sotva našlo místo pro smu-
teční hosty. Před rakví, na které ležela šavle
a čapka, drželo čestnou stráž 8 raněných pod-
důstojníků (z místního lazaretu). Děkan P. A.
Gerritzen s pohnutím pronesl smuteční projev
a utěšoval pozůstalé, že jejich syn padl jako hr-

dina za národ, a tím i za naše město. Rekviem
skončilo okolo 10,30. Před kostelem se mezitím
shromáždili ranění válečníci a uniformované
složky. V čele průvodu šli ostrostřelci s prapo-
rem a hudbou, spolky veteránů s prapory, ha-
sičský sbor, tělocvičný spolek, 4 pěvecké sbory
(Liederkranz, Deutscher Sängerbund, Sänger-
heim a Arion), Muzejní spolek, 8. třída reálné-
ho gymnázia a Spolek jabloneckých vysokoško-
láků v Praze. Před pohřebním vozem a po jeho
obou stranách šli ranění vojáci s palmovými ra-
tolestmi a duchovenstvo. Za vozem šel vojenský
sluha zesnulého taktéž s ratolestí. Za ním po-
zůstalí a členové zastupitelstva, okresního vý-
boru, městských podniků, zástupci státních or-
gánů, učitelé a velký počet raněných důstojníků
a vojínů a členové Červeného kříže. Tisíce ob-
čanů šly v průvodu a další tisíce stály v ulicích,
jimiž se průvod ubíral. Při spouštění rakve do
hrobu vypálili ostrostřelci čestnou salvu, mezi
to hřměly moždíře veteránských spolků. Děkan
Gerritzen se ještě krátce pomodlil a zazněla
smuteční píseň spojených pěveckých sborů.
Pak se země zavřela nad mladým mužem
v květu let, jehož památka však v našem městě
zůstane navždy zachována.
Válečně nadšení ve Vrchlabí. V 8. třídě zdejší-
ho gymnázia se 7 žáků přihlásilo jako váleční
dobrovolníci. Pět z nich pochází z významných
zdejších rodin. Město Vrchlabí upsalo 100 000 K
na válečnou půjčku.

17. listopadu 1914, č. 280, str. 2, 
ranní vydání
Londýn. Západní fronta. Bitevní pole vypadá
jako veliký hřbitov a zápolí je ohromnou ne-
mocnicí. Boje na řece Yser a v oblasti Ypres jsou
tak úporné, že nemají v historii obdoby. Jeden
raněný vypovídá: „Moje brigáda měla postavení
2,5 míle od Ypres. Minulou středu na nás Němci
mocně zaútočili, drželi jsme se, ale oni útočili až
do čtvrtka, přestože měli velké ztráty. Viděl jsem,
že se celý den bojovalo o jeden jediný zákop.
V pátek byl klid, ale v sobotu zaútočil nepřítel
ještě silněji severně od Duismundenu. 40 hodin
zuřil boj muž proti muži. Je nemožné popsat
tohle strašné divadlo.“

17. listopadu 1914, č. 280, str. 5, 
večerní vydání
New York slaví 300 let od svého založení. 27.
března 1614 dostal tehdejší Nový Amsterodam
své první všeobecné obchodní privilegium.
New York má nyní 5 646 966 obyvatel. Každé
4 minuty se narodí dítě, každých 7 minut jeden
člověk zemře. 25 000 mladých mužů a žen na-
vštěvuje univerzitu. Největší budovou je Hud-
son Tower, který má 4 000 místností, v nichž ži-
je 10 000 obyvatel. Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Landšturmák s ručně pletenými kamašemi
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Pro ná‰ obchod 

Poklady z pÛdy 
vykoupíme ve‰keré vybavení 

domácností z dob na‰ich babiãek
– od knoflíku po nábytek.

Vykoupíme i celé pozÛstalosti. 

Hledáte stylové vybavení 
domácností, domÛ i chalup?

Nav‰tivte ná‰ obchÛdek 
na Podhorské ul. 16 v Jablonci,

Urãitû si vyberete.

Tel.: 606 357 745, 
e-mail: obrslik.j@seznam.cz

���������

���������

Autocentrum FICS
prodej a servis vozů SUZUKI

Želivského 1, Jablonec n. N. (naproti Intersparu), www.autofics.cz
Tel.: 483 368 893, mobil: 606 608 997, 602 466 148
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JAN REJSEK – PODLAHY
Vzorkovna RÛÏová 29, Jablonec n. N. 

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

THERMOFIX, DESIGN LINE, 
CONCEPT LINE, PROJECT FLOOR. 

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

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

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

e-mail: first.r@centrum.cz

TANEâNÍ KURZY – JARO 2015
Eurocentrum Jablonec nad Nisou.

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

neustále na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz

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

AUTOSERVIS – PNEUSERVIS MOKO·ÍN
antikorozní nástfiik podvozku a dutin 

zn. DINITROL (vã. demont. plast. podbûhÛ,
poctivá profi práce).

Jsme certifikované BRZDOVÉ CENTRUM ATE 
– za kvalitu nabízíme NEJLEP·Í CENY!!!
DOPORUâUJEME kontrolu a ãi‰tûní brzd 

– odbornû a za super cenu!!!
PNEUSERVIS – pfiezouvání, nové pneu

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

více o nás na: www.autoservismokosin.cz

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
Dvefie vãetnû obloÏek od 2 150 Kã!
PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã + sleva 

na BEZPEâNOSTNÍ dvefie,
vnitfiní dvefie v barvû dfieva 666 aÏ 699 Kã,

stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 
Sleva na vchodové dfievûné dvefie 20 %,

pouÏité dvefie a zárubnû, profi v˘fiez zárubní.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA 

âESKÁ OKNA: dfievo, plast, hliník SLEVA 40%
www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861

EDUCA – V LISTOPADU ZAHAJUJEME
kurz úãetnictví – rekvalifikace

pfiíprava na státní maturitu z angliãtiny 
FCE – pfiíprava na mezinárodní certifikát 

v angliãtinû, kurz angliãtiny pro mírnû pokroãilé 
mzdové úãetnictví – intenzivní rekvalifikace

Nabízíme poslední volná místa 
v jazykov˘ch kurzech. 

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

Nauãíme Vás. 
483 318 621, 602 505 288

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

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

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

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.brisnitancejablonec.cz

vyuãujeme tyto styly:
POP ORIENT, LATINO ORIENT, GIPSY MIX,

TRIBAL, TRIBALFUSION, BOLLYWOOD, 
BURLESQUE, tanec s rekvizitou, exkluzivnû

tance perské a s miminky
ul. 28. fiíjna 23, Jablonec nad Nisou

! PARKOVÁNÍ V MÍSTù !

ZAJISTÍM STAVEBNÍ POVOLENÍ
pro jakoukoli stavbu, rekonstrukci ãi pfiístavbu

vãetnû pfiípojek, pfiípadnû i pro legalizaci 
ãerné stavby. Vãetnû ve‰ker˘ch podkladÛ 

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

tel.: 606 068 292

SK¤ÍNù LIBEREC – vá‰ interiér na míru
VESTAVùNÉ SK¤ÍNù pfiímo od v˘robce

více neÏ 250 odstínÛ a dekorÛ
KUCHY≈SKÉ LINKY vã. spotfiebiãÛ
3D návrhy ZDARMA, slevy aÏ 35 %.

Nákupní centrum Géãko Liberec (GLOBUS)
tel.: 485 102 762, mob: 734 723 734

prodejna@skrine-liberec.cz
www.skrine-liberec.cz 
www.vyroba-kuchyni.cz 

YOKO STUDIO
powerjoga v plném proudu

pro dûti jógové hrátky: 
pondûlí od 17 h, stfieda od 10 h

www.yokostudio.cz

MASÁÎE MONIKA JABLONEC
V pohodlí va‰eho domova, kanceláfie 
nebo firmy. Na akcích v‰eho druhu. 

MasáÏe breussova, regeneraãní, relaxaãní, 
tûhotenská, lymfatická, antistresová, 
ãínská a havajská, Dornova metoda.

Ceny: 45 min./250 Kã, 60 min./350 Kã, 
90 min./500 Kã

tel.: 732 733 219, e-mail: 
masaze.monika.jablonec@seznam.cz

TùHOTENSKÁ AROMAMASÁÎ
krásn˘ dárek pro nastávající maminky 

i jejich dûti v bfií‰ku. Uleví od bolestí zad,
otokÛ konãetin a zprostfiedkuje Vám bliÏ‰í

kontakt s nenarozen˘m miminkem. 
Na v‰echny tûhotné maminky

se tû‰í certifikovaná aromamasérka
Iva Stuchlíková, tel. 602 36 11 22.

ABC fiemesla
fiemeslné práce pro byt a dÛm

kompletní rekonstrukce bytÛ a koupelen, 
opravy a úpravy bytov˘ch jednotek, dlaÏby, 
obklady, malování, podlahy, vodoinstalace, 

kanalizace, topení, ‰tukové a sádrové omítky, 
úpravy panelov˘ch bytÛ a bytov˘ch jader,

rekonstrukce panelov˘ch chodeb, 
stavebnû fiemeslné práce.

e-mail: ppetran@seznam.cz 
tel. 724 026 747, www.abcremesla.cz

KOUPÍM MEN·Í BYT
tel.: 602 870 754

PILATES pro MAMINKY S DùTMI,
jimÏ je zaji‰tûno hlídání
CENTRUM 28. ¤ÍJEN.

PONDùLKY 10–11, ST¤EDY 16.30–17.30
Rezervace formou sms na 602 383 007

Andrea Jelínková

KOSMETIKA – LASER
Lucie Antonie Dejanová

kosmetické sluÏby, prodluÏování fias
o‰etfiení biostimulaãním laserem

www.kosmetika-laser.eu, tel.: 602 860 363

ASHTANGA WORKSHOP VE FIT SILUET
1. 11. – workshop a dal‰í ãtyfii lekce. 

Lekce Ashtangy vede Eli‰ka. 
Power jóga, Vinyasa jóga, Ashtanga jóga

a jemná jóga pro tûhotné. To v‰e ve Fit Siluet
607 440 505, www.fitsiluet.cz 

P¤IJëTE SI ZACVIâIT DO LIBERECKÉ 
Cviãíme v tûlocviãnû 1. Z· v úter˘ od 18–19 h
BODYFORM (posilovací cviãení), cena 50 Kã

Pavlína Petfiíková, Jana Hajnová
tel. 724 422 975

SEBEROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO ÎENY
ProÏitkové kurzy a semináfie. Techniky 

osobního rozvoje. Ukázkové setkání zdarma.
BliÏ‰í info: www.cantara.cz

AUTO·KOLA EASY JABLONEC NAD NISOU
Akãní cena 6900 Kã za kurz na osobní auto

platí jen do konce roku! Pfiipravíme vám
i dárkové certifikáty pod stromeãek. 
Teorie v centru Jablonce, individuální 

plánování jízd, zkou‰ky do dvou mûsícÛ. 
Pfiihlaste se online www.autoskolaeasy.cz,

mailem na jablonec@autoskolaeasy.cz 
nebo telefonicky na 603 430 545.

MALBY – PORTRÉTY
Malovaní obrazÛ na stûnu a portrétÛ.

Zpfiíjemním kaÏdou restauraci, dûtsk˘ pokoj
a jiné interiéry. Kvalitní práce za dobrou cenu.

tel.: 607 193 398
e-mail: radekjerman@seznam.cz

www.malby-portrety.cz

NABÍDKA CVIâENÍ PRO TùHOTNÉ âI MALÉ DùTI
CVIâENÍ S KOJENCI (3–10 mûsícÛ) 

– ãtvrtek od 10 hod. 
CVIâENÍ S DùTMI (1–3 roky) 

– stfieda od 10 hod.
CVIâENÍ PRO TùHOTNÉ - úter˘ 10 hod.
Informace a rezervace Petra Nûmcová: 

775 08 11 24 (formou sms)
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 MODIFIKOVANÉ PÁSY, OSB desky 
 LATù, HOBLOVANÁ PRKNA, plotovky

 TERASA: sibifisk˘ modfiín, 
evropsk˘ modfiín, hranoly

 Ochrana dfieva: OSMO, REMMERS 
 PALUBKY: ‰irok˘ v˘bûr 

– borovice, smrk
 Podlahová prkna: SMRK, BOROVICE

 ·irok˘ v˘bûr stylového NÁBYTKU

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

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

Podzimní nabídka fy Pospíchal
Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 

DREAM HEALTHER
> nové fie‰ení pro spalování tuku – 

zejména v okolí bfiicha 
> cviãení v krátkém ãase, 

bez potfieby namáhavé fyzické síly – 
staãí pouh˘ch 10 minut 

> sniÏuje cholesterol, zlep‰uje 
celkov˘ svalov˘ tonus a stabilitu

kloubÛ, stabilizuje tûlesnou hmotnost 

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

www.medsix.cz

Bytov˘ textil 
Matou‰

nabízí ‰irok˘ v˘bûr 
podlahov˘ch krytin:
koberce, vinylové 

a plovoucí podlahy, PVC.

Dolní námûstí 13
Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 315 191

V˘prodej skladu 

–70%
Funkãní, sportovní
a outdoor obleãení
Otevírací doba 13.00–15.00

Areál G&B beads
Janovská 39

Jablonec nad Nisou

Telefon: 483 317 929

Revoluční cvičení
❥ již od listopadu v Jablonci

Funkční trénink
❥ diagnostika
❥ individuální přístup
❥ redukce váhy
❥ zlepšení kondice
❥ pomoc od bolesti zad
❥ ukázková hodina za 99 Kč
STUDIO FIT
nám. Dr. Farského 4 (vedle nábytku Švarc),
Jablonec n. N., rezervace na 773 48 58 00 
info@studiofit.cz, jsme na facebooku.
www.studiofit.cz

PRONÁJEM KANCELÁ¤Í

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

• MoÏnost parkování (i pro náv‰tûvy) 

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

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

JAKOB, s. r. o., Podhorská 48, Jablonec nad Nisou


