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Důležitá je pokora 
a vzájemný respekt
Po čtyřech letech píši jako čerstvě zvolený nejvyšší
představitel našeho města znovu úvodník. Před čtyř-
mi lety jako starosta, dnes jako primátor jednoho
z nejmladších statutárních měst. Název funkce není
důležitý, pro mě je důležitá odpovědnost, která se
s touto funkcí pojí, a stejně důležitá je pro mě podpo-
ra nejen kolegů zastupitelů, ale i vás občanů. 

Žádné volební období není jednoduché a nikdy ne-
ní dobré, když si věci sami komplikujeme. Jablonecké
zastupitelstvo tvoří 30 občanů. Do komunálních voleb
nastoupili tito lidé za různé strany, hnutí či myšlen-
kové proudy. Výsledek voleb nám toto rozdělení ještě
zkomplikoval a rozdělil nás na vládnoucí koalici
a opozici. Ve svém nominačním projevu jsem apelo-
val na všechny zastupitele, abychom se nesnažili vy-
světlovat, jaké jsou mezi námi rozdíly, kdo má či
nemá větší díl odpovědnosti. Vyzval jsem je k tomu,
abychom udělali všechno pro odstranění názorových
bariér a hranic mezi námi. Rád bych k tomu zde vy-
zval i naše voliče, příznivce a stoupence – naše občany.
Pojďme společně hledat ta nejlepší řešení pro naše
město. Pojďme s pokorou, protože každý z nás bude
muset respektovat názor druhých, bude o něm muset
přemýšlet a diskutovat. Zkušenosti nám říkají, že
ideální řešení neexistují a nejlepším řešením se
mnohdy stává to nejméně špatné, které odpovídá na-

šim zákonům a především je v daném místě a čase
realizovatelné. Rád bych, abychom i v příštím období
našli odvahu k těmto řešením a nenechali se otrávit
radily a kritiky, kteří vždy přijdou, jsou generály po
bitvách a nenesou žádnou odpovědnost. 

Veškerá naše práce, ať už v zastupitelstvu nebo
v úřadu, stojí na kvalitní komunikaci a budování dů-
věry mezi radnicí a obyvateli města. Jsem přesvědče-
ný, že je prázdným gestem zveřejňovat jakákoli kvan-
ta informací, pokud se v nich nenaučíme orientovat,
nenaučíme se je vyhodnocovat a používat v každo-
denním životě. Je to velká výzva a já osobně budu velmi
rád tok těchto informací moderovat a zprostředkovávat.
Ať už na oficiálních debatách, nebo třeba po jablonec-
kých hospodách. Pouze pokud si budeme vzájemně
naslouchat a vysvětlovat, budeme schopni přijímat
správná rozhodnutí. Současně to neznamená, že dá-
me na názory nejhlasitějších křiklounů, či skupin há-
jících své zájmy. Pro ta správná rozhodnutí bude třeba
vážit každý názor i každou informaci a nebát se po-
stavit různým tlakům, které se mohou objevit.

Za sebe mohu říci, že jsem připraven tuto zodpo-
vědnost unést. Mám Jablonec rád, chci v něm žít i na-
dále a jsem připravený pro něj pracovat.

Petr Beitl, primátor

Foto Václav Novotný

Foto archiv MMJN



(2)

jablonecký měsíčník / prosinec 2014 aktuální téma

V říjnu 2007 tehdejší zastupitelé schválili zásadní
materiál o vymezení zájmových lokalit města včetně
proluk, kde se předpokládá zpracování uceleného zá-
měru zástavby pouze developerským způsobem. V listo-
padu město zveřejnilo lokality s regulativy zástavby
a uchazeči mohli předkládat nabídky do 4. února
2008. Architekti z poradního sboru spolu s hodnotící
komisí posuzovali návrhy na zástavbu pozemků o cel-
kové výměře 8 057 m2 dvou zájemců – No Limited
a CRESTYL properties. Přednost dali druhé z nich.

Park na střeše
Crestyl pro Jablonec připravil projekt obchodního
centra nové generace s přibližně 14 tisíc m2 velkou
prodejní plochou s bezbariérovými vstupy, kde budou
vhodně kombinovány obchody místních podnikatelů
s nadnárodními značkami, služby a gastronomické
prostory s dětským koutkem. Podle filozofie společ-
nosti zde zákazník musí najít vše dle svých možností
a momentálních potřeb v příjemném a kultivovaném
prostředí. Celý záměr představoval investici dosahují-
cí 1 miliardy Kč. Projekt měl původně avantgardní
vzhled oblých tvarů s parkem pozvolna přecházejícím
na střechu budovy.

Město začalo konat první kroky v květnu 2008. Výpo-
věď z nájmu dostal stánek s občerstvením u Jabloně,
restaurace Koliba, TSJ z tržnice a nájemci tělocvičny.
Rada města rozhodla pronajmout Crestylu pozemky
pro výstavbu za 120 tisíc korun za rok. Se společností
uzavřelo město také Smlouvu o budoucí kupní smlou-
vě a o nájmu nemovitostí. Z původní lokality byla vy-
jmuta základní speciální škola a náhradou město
Crestylu nabídlo park před Jabloní, pod nímž by bylo
možné v případě potřeby využít prostory pro podzem-
ní parkoviště. Podmínkou bylo zachování parku. 

Památkáři zavrhli obliny
Koncem roku 2008 arch. Karim Reda Rachidi ze spo-
lečnosti KRR architekti, s. r. o., představil novou archi-
tektonickou studii Central Jablonec, která akceptovala
požadavky národního památkového ústavu. Památká-
ři požadovali změny vzhledu stavby kvůli umístění
v městské památkové zóně. Základní rozdíl byl v tom,
že se jednolitá hmota centra rozdrobila do jednotli-
vých částí budov rozdělených opticky zastřešenou uli-

cí, aby zachovala architektonický styl Jablonce. Zají-
mavé křivky zmizely, objevily se opět hrany, park se
ze střechy ukázněně stáhnul k patě budovy. „První
projekt byl trochu kontroverznější, bohužel pro pa-
mátkáře absolutně nepřijatelný,“ konstatuje vedoucí
komerčních projektů Crestyl Petr Štyler.

O rok později, v lednu 2009, zastupitelé schválili za-
dání 52. změny platného územního plánu, aby vytvo-
řili možnost k výstavbě podzemního parkoviště pod
současným parkem. V květnu už se začaly objevovat
náznaky, že asi Centrum v roce 2013 stát nebude.
Projekt brzdil nedostatek elektrické energie v centru
města. 

Hledání levnější cesty
Zasáhla navíc i finanční krize v závěru roku 2010.
Crestyl od svého záměru neustoupil, jen hledal cestu
ke zlevnění s tím, že termín otevření je rok 2013.
„Finanční krize jednoznačně zasáhla náš obor skoro
nejvíce. Museli jsme změnit způsob přemýšlení a sní-
žit náklady, abychom mohli zlevnit obchodní plochy,“
přiznal v říjnu 2010 obchodní ředitel Crestylu Radim
Sayed.

Na začátku roku 2012 Crestyl požádal zastupitele
o prodloužení smlouvy, jelikož ČEZ nevyhověl žádos-
ti o připojení k síti. Termín dokončení obchodního
centra se tak posunul na rok 2016. 

Projekt obchodního centra v průběhu let prošel
změnami. S konečnou platností však společnost CRE-
STYL properties zahájí v prosinci přípravné práce
k jeho výstavbě a ještě v prosinci by měly být zaháje-
ny práce na demolici tělocvičny. Demolice Jabloně
bude připravená na jaro, respektive jak to dovolí jab-
lonecké klimatické podmínky. (jn)

Příští rok už tělocvična
v Jugoslávské nebude
Společnost CRESTYL properties, s. r. o., se v Jablonci objevila v roce 2008 na základě výběru
hodnotící komise jako autor nejvhodnějšího architektonicko-urbanistického investorského
záměru zástavby centra. Crestyl přišel s projektem obchodní galerie s vnitřní zakrytou
pasáží a podzemním parkovištěm, kterou hodlal otevřít v roce 2013. První prodloužení
projektu si vynutila hospodářská situace na konci roku 2009, důvodem druhého byla
nedostatečná kapacita připojení do sítě společnosti ČEZ. Otevření OD Central Jablonec
se tak posunulo do roku 2016. Ale ještě do konce roku 2014 by měly začít přípravné práce.

■ Fakta
Školka došla k sokolovně
V parku před plánovaným OC
Centrum společnosti Crestyl Pro-
perties stálo sousoší Školka od
akad. sochaře Bedřicha Klouzka
z roku 1968. Nové místo našlo
u sokolovny v Tyršových sadech.

Známé Klouzkovo sousoší dětí
s učitelkami na procházce by
mohlo během výstavby obchodní-
ho centra dojít k úhoně, proto se
jej město, jež je jeho vlastníkem,
rozhodlo přestěhovat na nové
místo. Sousoší z hořického pís-
kovce je v dobré stavu a poslední
listopadový týden putovalo do
Tyršových sadů. „Dva dny jsme
dílo připravovali na stěhování.
Jakmile jsme jej přemístili na no-
vé místo u vstupu do parku neda-
leko sokolovny, tak akad. sochař
Aleš John sousoší očistil a ošetřil
hydrofobním prostředkem, který
zamezí jednak zamokření a jed-
nak opětovnému rozšíření mechu
a lišejníků,“ informovala Dana
Försterová z jabloneckého magis-
trátu, která má městská umělecká
díla na starosti. 

Kvůli výstavbě se budou muset
odstěhovat také červené kovové
krychle, další umělecké dílo před
Jabloní. „Na dosavadním místě
zůstanou do března, kdy budou
demontovány a spolu s ostatním
inventářem uloženy,“ vysvětluje
Försterová s tím, že rozhodnutí
o jejich dalším umístění dosud
nepadlo.

Na tržnici k Nise
Své místo měla u Jabloně také
městská tržnice. Od příští sezo-
ny budou Jablonečtí pro čerstvé
ovoce či zeleninu chodit na no-
vé místo, a to k autobusovému
nádraží. 

Odbor územního a hospodář-
ského rozvoje revitalizoval v prv-
ní polovině roku 2014 plochu
v blízkosti autobusového nádraží
podél koryta Lužické Nisy. 

„K revitalizaci tohoto území při-
spěl také záměr společnosti Cre-
styl, která zahájí stavbu nového
obchodního domu. Tím se zruší
tržnice na rohu ulic Jugoslávská
a Generála Mrázka a staveniště
zabere také parkoviště pod Jablo-
ní, které je třeba částečně nahra-
dit,“ vysvětlil vedoucí odboru To-
máš Beneš. 

Zpevněním plochy u autobuso-
vého nádraží vzniklo místo pro
novou městskou tržnici s přileh-
lým parkovištěm pro cca 50 vozů.
To je výhodné jak pro obchodní-
ky, kteří si pohodlně navezou zbo-
ží ke stánkům, tak pro nakupující.
Na sousedních pozemcích zapar-
kují pak rezidenti z přilehlých ob-
jektů v ulici Podhorské. 

Historicky byla na této ploše na-
vrhovaná již celá řada investič-
ních záměrů – obchodní centrum,
objekty smíšeného bydlení, revita-
lizace Nisy a nová dopravní infra-
struktura. V roce 2006 město zá-
sadně upravilo v části pozemku
koryto Nisy a jejího nábřeží, které
tak nabízí příjemné posezení
v blízkosti vody. (jn)

Foto Jiří Endler

CRESTYL properties, s. r. o., je projektová společnost
spadající do skupiny CRESTYL. Ta působí na českém
realitním trhu od roku 1996 a patří mezi developery s ši-
rokým portfoliem rezidenčních a komerčních projektů.
Skupina CRESTYL se v současné době aktivně věnuje
rozvoji více než čtrnácti lokalit po celé České republice
s celkovou investiční hodnotou přesahující 1 miliardu EUR.
Podobné projekty jako ten jablonecký CRESTYL již otevřel
nebo dokončuje v Kladně, Chomutově či v Mostě.
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Ing. Petr Beitl
primátor

Narozen 1966 v Jablonci. Absolvent ZŠ Na Šumavě v roce 1985 maturo-
val na Gymnáziu U Balvanu. Studium Vysoké školy strojní a textilní
v Liberci zakončil roku
1989.

Od roku 1990 soukro-
mě podnikal, od roku
1994 především v ob-
lasti stravovacích a uby-
tovacích služeb. Je 25
let ženatý, má tři děti.
Je členem oddílu rych-
lostní kanoistiky a po-
sádky dračí lodi. Rád
jezdí na lyžích, snow-
boardu i na kole. Vě-
nuje se horské turistice,
velkými koníčky jsou
zahrada a cizí jazyky. 

Od roku 2002 je v ODS,
v roce 2006 byl zvolen
do zastupitelstva města.
Starostou byl od roku
2010. V roce 2012 se
stal prvním primáto-
rem nově ustanovené-
ho statutárního města.
Vloni získal od Svazu
měst a obcí titul Nej-
lepší primátor ČR. Od
roku 2008 je krajským
zastupitelem.

Představujeme nové vedení radnice

Mgr. Pavel Svoboda
statutární zástupce primátora, náměstek pro odbor humanitní

Narodil se v roce 1978 v Jablonci nad Nisou, po absolvování gymnázia
vystudoval práva, promoval v roce 2002. Od roku 2003 do roku 2006

pracoval na jablonecké
radnici, nejprve jako
referent, později jako
vedoucí majetkopráv-
ního oddělení městské-
ho úřadu. 

V letech 2006–2009
vedl libereckou poboč-
ku Pozemkového fondu
České republiky, od ro-
ku 2009 pracuje v advo-
kacii. Je členem České
strany sociálně demo-
kratické. Ve volebním
období 2010–2014 vy-
konával funkci zastu-
pitele v Jablonci nad
Nisou. Je svobodný, bez-
dětný. Rád cestuje, od-
počívá u moře, nebo se
toulá po památkách
velkých měst. Mezi je-
ho největší koníčky pat-
ří historie a vesmír.
Z knížek dává přednost
fantasy románům a li-
teratuře faktu. Má rád
humor, zvlášť suchý
a sarkastický britský.

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
náměstek pro odbor rozvoj

Narozen 1974 v Jablonci nad Nisou. Maturoval na Gymnáziu U Balvanu,
absolvoval v Praze Vysokou školu ekonomickou a Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy. Zde
několik let pracoval,
poté provozoval advo-
kátní činnost v rodném
městě. Je pět let ženatý.
Mezi koníčky patří
hudba, tanec a regio-
nální historie, je dár-
cem krve.

V roce 2006 byl popr-
vé zvolen zastupitelem
Jablonce nad Nisou
a zároveň se stal mís-
tostarostou zodpověd-
ným za ekonomiku
a majetek města, o čtyři
roky později zastupitel-
ský mandát obhájil.
V letech 2008–2012 byl
zastupitelem Liberec-
kého kraje. Dříve čle-
nem Strany pro otevře-
nou společnost, dnes
člen České strany so-
ciálně demokratické.
V roce 2013 byl za ČSSD
zvolen poslancem Par-
lamentu České republi-
ky.

Ing. Miloš Vele
náměstek pro odbor financí a majetku

Narozen 1962 v Jablonci. Zde vychodil ZŠ Pivovarská, poté absolvoval
jeden rok učebního oboru „mechanik“, jelikož na střední školu nebyl

přijat vzhledem k poli-
tickým názorům svého
otce.

Po roce se mu přesto
podařilo dostat se na
SPŠ elektrotechnickou
v Liberci. Následovala
vojenská služba a stu-
dium na ČVUT v Praze,
jež úspěšně ukončil
v roce 1992. Čtyřiadva-
cet let je ženatý, s man-
želkou má dva syny.
Od roku 1990 podnikal
v oboru vytápění, mě-
ření a regulace.

Volný čas mu vyplňu-
je rodina a koníčky: fo-
tografování, jízda na
čtyřkolce a hezká mu-
zika. 

Členem ODS je od ro-
ku 2004. V minulém
volebním období byl
náměstkem pro oblast
ekonomiky a majetku,
ve stejné roli bude na
radnici působit i v no-
vém volebním období.
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Zastupitelé 2014–2018
Ve čtvrtek 27. 11. zasedlo ustavu-
jící zastupitelstvo statutárního
města Jablonec nad Nisou, na
kterém byli zvoleni noví před-
stavitelé města v čele s primáto-
rem Petrem Beitlem (ODS). Sta-
tutárním zástupcem primátora
a náměstkem pro odbor huma-
nitní je Pavel Svoboda. 

Náměstkem pro odbor financí
a majetku se stal občanský demo-
krat Miloš Vele, který stejný resort
spravoval už minulé volební obdo-
bí, a náměstkem pro odbor územ-
ního a hospodářského rozvoje

Lukáš Pleticha z české strany so-
ciálně demokratické. 

Čtveřici uvolněných politiků
v čele města nově doplní ještě ne-
uvolněný radní pro koordinaci
kultury a sportu, který se stal Petr
Vobořil z uskupení Domov nad
Nisou. Kormě statutárního ná-
městka Pavla Svobody mají všich-
ni nově zvolení představitelé měs-
ta zkušenosti s jeho vedením.

Více o volebním zastupitelstvu
najdete na 10. straně. Říjnové ko-
munální volby v Jablonci nad
Nisou vyhrála ODS s 20,41 % hla-
sů a sedmi mandáty. Stejný počet

zastupitelů má Hnutí ANO 2011,
které s 18,26 % hlasů skončilo dru-
hé. Čtyři zastupitele má třetí
ČSSD (11,13 % hlasů) i čtvrtá
Změna pro Jablonec (11,01 %).
Pátý Domov pro Jablonec získal
9,94 % hlasů a získal tři mandáty.
Šestá Nová budoucnost pro Jab-
lonec získala 6,45 % hlasů a má
dva zastupitele. Stejný počet man-
dátů má ve třicetičlenném zastupi-
telstvu také TOP 09 (5,61 %).
Jednoho zastupitele získala KSČM,
která ve volbách získala 5,00 %. Po
čtyři roky bude v Jablonci vlád-
nout koalice ODS, ČSSD, Domov

pro Jablonec, Nová budoucnost
pro Jablonec a TOP 09. 

Celkem bude mít vládnoucí koa-
lice většinu osmnácti hlasů.

Na následujících dvou stránkách
Jabloneckého měsíčníku vám
představujeme tváře těch, kteří
budou život v našem městě v příš-
tích čtyřech letech ovlivňovat.
Zastupitelé jsou uvedeni v abeced-
ním pořadí, u každého je uveden
věk a strana, za kterou kandidova-
li. Pokud je v závorce uvedeno
/NK/ jedná se o nezávislého kan-
didáta dané strany či hnutí. 

(end)

Baláková Jitka 
44 let – ANO 2011 /NK/

Berounský Jindřich 
44 let – Změna pro Jablonec

Caklová Božena
65 let – ODS

RNDr. Čeřovský Jiří
59 let – ODS

MUDr. Fastrová Věra
60 let – TOP 09 /NK/

Kott Tomáš 
37 let – ANO 2011

Ing. Kouřil Milan 
45 let – ANO 2011

Ing. Macek Jakub 
28 let – Změna pro Jablonec

MUDr. Němeček Vít MBA
52 let – ODS

Ing. Opatrný Vladimír
68 let – Změna pro Jablonec /NK/

Pelta Miroslav 
50 let – ODS

Mgr. Pastuchová Jana
49 let – ANO 2011
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Ing. Pešek František 
68 let – KSČM

Ing. Procházková Marta
58 let – Nová budoucnost pro Jablonec /NK/

Ing. Roubíček Petr 
50 let – TOP 09

MUDr. Řehoř Marek 
41 let – DOMOV NAD NISOU /NK/

Schneider Jaroslav 
58 let – ANO 2011

Sotáková Renata 
48 let – ANO 2011

Mgr. Suchardová Michaela LL.M.
37 let – Změna pro Jablonec /NK/

Mgr. Špoták František 
64 let – ČSSD

Mgr. Tulpa Petr 
56 let – SLK – DOMOV NAD NISOU

Vobořil Petr 
54 let – DOMOV NAD NISOU /NK/

Mgr. Zeman Jan 
45 let – ANO 2011

Mgr. Žur Pavel 
48 let – Nová budoucnost pro Jablonec

Vostřák Václav 
71 let – ODS

Ing. Zahradník Miloš 
67 let – ČSSD /NK/
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Adventní setkání 
a koncert pro děti 
a dospělé
V sobotu 6. prosince se ve velkém sále Spol-
kového domu v Jablonci nad Nisou od 10.00
hodin uskuteční Adventní setkání pro děti
a dospělé. 

Setkají se handicapovaní umělci jablonecké-
ho regionu s výtvarníky, herci, hudebníky
a kulturní veřejností. Ve stejný den se od 14.00
hodin uskuteční Adventní koncert v kostele Dr.
Farského v Jablonci. 

Součástí adventního setkání je výstava děl
umělců se zdravotním postižením, dětí a senio-
rů a výstava chráněných dílen s možností za-
koupení drobných dárků.

Rozsvícení stromečku 
ve Mšeně
Osadního výbor Mšeno připravil pro spoluob-
čany vánoční strom, jenž bude slavnostně roz-
svícen v neděli 7. prosince v 16.30 hodin. Jako
vánoční stromeček byl vybrán živý smrk, kte-

rý roste na nábřeží u přehrady blízko Prutu
před panelovým domem Josefa Hory 29.

„Vánoční světla budou doplněna ozdobami,
které vyrobily děti ze mšenských škol a školek.
Chtěli bychom tímto zahájit tradici rozsvícení
vánočního stromečku ve Mšeně,“ říká Marie
Maturová z osadního výboru Mšeno. Akci fi-
nančně i technicky podporuje statutární město
Jablonec nad Nisou.

Další setkání plánují členové osadního výbo-
ru na Štědrý den ve 14.00 hodin. „U našeho
mšenského vánočního stromu se sejdeme, aby-
chom si popřáli klidné Vánoce, vzájemně
ochutnali cukroví či svařák a zároveň unikli
zbytečnému shonu v tento sváteční den,“ vy-
světluje důvod setkání Maturová.

Z Jizerských hor do Izraele
Beseda o cestování s promítáním fotografií
se koná v úterý 16. prosince 2014 od 14.00 ho-
din v kapli jablonecké nemocnice. Své zážit-
ky předá posluchačům Christa Petrásková. 

Akci pořádá JAKOP (Jablonecký klub onkolo-
gických pacientů) za spolupráce s onkologickým
oddělením nemocnice. Zváni jsou nejen členo-
vé klubu, ale i další veřejnost. Vstup je volný.

Operní koncert Stanislavy 
Jirků v kapli
Již tradiční adventní koncert se v kapli ne-
mocnice bude konat v úterý 16. prosince od
17.00 hodin. 

Se svým programem přijede potěšit poslu-
chače operní zpěvačka Národního divadla
v Praze a rodačka z Jablonce nad Nisou
Stanislava Jirků se svými kolegyněmi Marií
Fajtovou a Lenkou Navrátilovou. Vstup na kon-
cert je volný.

Vánoční provoz nemocnice
Přes vánoční svátky bude v letošním roce u-
zavřena lůžková část urologického a rehabi-
litačního oddělení. V nemocnici bude jako
vždy v provozu pohotovostní služba pro do-
spělé i děti. 

V sobotu 27. prosince a na Nový rok bude mít
otevřeno nemocniční lékárna. Otevírací doba
lékárny je od pondělí 22. prosince do neděle 4.
ledna upravena. Bližší informace k vánočnímu
provozu najde veřejnost na webových strán-
kách www.nemjbc.cz

Magistrát zahájil novou tradici – vánoční
stromky ve vestibulu radnice bude vždy zdo-
bit jedna z místních firem. Letos se předsta-
vuje společnost Glass Axiss.

Každý rok se o adventu rozsvítí velký strom
před radnicí a druhý vítá návštěvníky ve vesti-
bulu budovy. Letos se magistrát rozhodl zahájit
novou tradici. 

„Vánoční stromek ve vestibulu ozdobí vždy
jedna ze zdejších společností, které se výrobou
vánočních ozdob zabývají. Našim cílem je po-
moci prezentaci místních firem a současně
Jablonečany i další hosty úřadu každoročně
překvapit novým vánočním stromem,“ říká
Monika Militká z oddělení školství, kultury
a sportu s tím, že ten velký na náměstí si pone-
chá kabát z loňských zlatočervených hvězd.

Průkopníkem ve zdobení vnitřního stromku
se stala firma Glass Axiss, která používá tro-
chu netradiční dekor vánočních ozdob. Vzory
čerpají inspiraci v orientálních motivech
a jsou doplněné broušenými skleněnými ka-
meny. 

„Loni Glass Axiss získal druhé místo v kraj-
ském kole soutěže Živnostník roku,“ doplňuje
Militká a doufá, že se vánoční strom s krásnými
ozdobami bude líbit a zůstane uchráněný před
různými nenechavci. 

Glass Axiss vyrábí limitované série ručně
malovaných vánočních ozdob a na trhu působí
15 let. Cestu za poznáním jejich výroby si našla
před dvěma lety také Iveta Toušlová s předvá-
noční Toulavou kamerou České televize. 

(jn)

Orientální inspirace v radnici

Vypouštění balonků s navázaným vánočním
přáním proběhne letos již posedmé a poprvé
včetně Jablonce nad Nisou. Koná se 12. pro-
since, centrem je jihomoravské město Hodo-
nín a moderátorem Václav Vydra. Ten také
prostřednictvím Rádia Impuls dá v 15.15 ho-
din pokyn k slavnostnímu vypuštění. V Jab-
lonci se balonky vypouští z Mírového ná-
městí před radnicí.

„Letos se koná už sedmý ročník, proto jsme se
rozhodli jako město připojit a společně s orga-
nizátory se chceme pokusit překonat rekord
v počtu vypuštěných balonků z roku 2008, kdy
jich k nebi vzlétlo přes 100 000 z 270 míst re-
publiky,“ říká za organizátory Simona Huško-
vá, manažerka prorodinné politiky. 

Balonky včetně přáníček budou k dostání
zdarma na Mírovém náměstí už od dvou hodin
odpoledne, kdy začne i kulturní program.
Připravené bude také drobné občerstvení. Podle
Huškové je třeba si s sebou přinést pouze tužky

k napsání přání, dobrou náladu a úsměv.
Smysl celého počínání je v tom, že v jednu
chvíli si po celé republice mohou děti vypustit
svůj balonek s přáníčkem pro Ježíška na zákla-
dě pokynu z rádia. Do akce se přihlašují obce,
školy, školky a různá zájmová či podobně za-
měřená sdružení z celé České republiky. V Jab-

lonci se na dění pořadatelsky podílejí DDM
Vikýř a MC Jablíčko společně se statutárním
městem Jablonec nad Nisou, Oblastním spol-
kem Českého červeného kříže a dalšími orga-
nizacemi. Více informací o vypouštění balonků
na www.ceskyjezisek.cz 

Zajímavosti
• Vypouštění balonků s přáníčky k Ježíškovi

probíhá vždy v první polovině adventu.
• Poprvé balonky vzlétly k nebi v roce 2007

v Českých Budějovicích.
• V roce 2008 se už vypouštělo z 270 míst celé

ČR a vznikl dosud nepřekonaný rekord – přes
100 000 balonků. 

• O rok později počet balonků poklesl, ale v ro-
ce 2012 se jich vzneslo 89 437 z 349 míst.

• Každý rok je tzv. základna, odkud je vypouště-
ní odstartováno a kde je i Ježíškova dílna – le-
tos je v Hodoníně. 

• Letošním patronem a moderátorem progra-
mu na základně je herec Václav Vydra.

Pošlete přání Ježíškovi balonkovou poštou

■ Vánoční pozvánky

Foto Jiří Endler
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■ Naši jubilanti
v prosinci
96 let
Zdeňka Mádlová 

95 let
Irena Macháčková, 
Marie Muzikářová, Miloš Šikola 

94 let
Hana Dobešová 

93 let
Zdeňka Jiřenová, Vladimír Tregl 

92 let
Libuše Adamírová, Antonie Jirsová,
Věra Maláková, Ludmila Podvalová,
Marie Tolarová, Eva Žehrová 

91 let
Gisela Háková, Bohumil Prokop,
Božena Prokopová 

90 let
Arnošt Fučík, Marie Hádková,
Milena Jírová, Libuše Koudelková,
Jaroslav Pražma, Marie Špidleno-
vá, Jiřina Vrbová 

85 let
Bočan O., Císařová M., Čepelová B.,
Habrová M., Hanay H., Hartig K.,
Hásová M., Hušková V., Juklová B.,
Komárek R., Konopásková V.,
Machačný L., Rydval J.,
Treglerová J., Zaunar V. 

80 let
Bočková H., Brzák J., Javůrková M.,
Kadlecová M., Kasík M.,
Kolaříková J., Kovaříková S.,
Lukášová M., Matěják J., Pleskot A.,
Pospíšil V., Pourová M., Saska J.,
Weissová B. 

75 let
Bažantová J., Cejnarová M.,
Černá G., Deško A., Fiala K.,
Kolbaba J., Kozáková J., 
Kubáček F., Linková H., Machala V.,
Maturová J., Polodna J.,
Preisslerová E., Richterová A.,
Soukup J., Spívalová V., Šikolová L.,
Šulcová J., Švábová M.,
Tomášková E., Zurynek P.,
Žídková Z.

70 let
Čabová A., Červenová G.,
Debelková J., Filipová D.,
Fleišman B., Gažsi V., Hlaváček J.,
Klosová J., Knechtlová J.,
Kočnarová M., Konopásek J.,
Kostlán M., Kučerová L.,
Kyloušek M., Mach S., Majer P.,
Mathewsová B., Netopil J.,
Pavienský K., Pavlíčková V.,
Poborský P., Posselt V., Sejtko S.,
Simmová J., Slabihoudek K.,
Slabihoudková M., Tanečková B.,
Tlučhoř V., Valešová M., Váradi Š.,
Velová A., Vlček V., Wünsche J.,
Žampachová A.

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).

Lidická ulice je důstojnou pěší zónou
Rekonstrukce spodní části Lidické ulice v Jab-
lonci nad Nisou je u konce. Nové dláždění, lampy
veřejného osvětlení a stromy proměnily tuto část
středu města v důstojnou pěší zónu. Práce si vy-
žádaly celkem 5,3 milionu korun z městského
rozpočtu.

Během července společnost SVS, a. s., zrekon-
struovala vodovod a kanalizaci, a koncem srpna
zahájily technické služby práce na rekonstrukci
povrchu. Ke kompletní opravě povrchu došlo
v úseku od Dolního náměstí k mostu přes Nisu
o celkové rozloze téměř 1 000 m2. Lidická je nyní
vydlážděná, v ulici je osazeno šest stromů – hab-
rů obecných, které jsou do městského prostředí
vhodné a odolné.

V úterý 18. listopadu dorazila do Jablonce
nad Nisou na Petřín štafeta „Zasaď strom“.

Do parku vedle Petřína bylo vysazeno 
deset třešní a pět z nich nese společné 

jméno „Stromy jabloneckých olympioniků“,
křtu se zúčastnili i místní úspěšní 

olympionici. 

Výročí 17. listopadu si Jablonečené
připomněli pietním aktem u Pomníku

bojovníkům za svobodu vlasti, výstavou
i divadelním představením. „Je třeba

nezapomínat na dějiny, poučit se z nich
a předávat zkušenosti,“ řekl na pietnim

aktu primátor Petr Beitl. 

Letošní vánoční strom je původně
15,5 metru vysoký stříbrný smrk, který

v pondělí 24. 11. pracovníci technických
služeb pokáceli u jabloneckého Gymnázia

U Balvanu. Vzápětí byl strom zkrácen
na jedenáct metrů, ukotven na Mírového

náměstí a ozdoben. 

Betlémské světlo
I letos přivezou skauti do Česka
vánoční plamínek. Světýlko je za-
žehnuté v Betlémě, odkud putuje
do Vídně, kde jej rakouští skauté
předali delegacím z celé Evropy.
V České republice zamíří nejprve
do Brna, odkud bude rozvezeno po
celé republice K nám ho jablonečtí
skauti přivezou v sobotu 20. 12.
a předají ho do místních kostelů
a modliteben. Občané budou mít
možnost připálit si světýlko v ne-
děli 21. 12. Více informací na pla-
kátech.

Štědrý den 
pro osamělé
Také letos nabídne primátor osa-
mělým seniorům možnost strávit
společně štědrovečerní odpoledne.
Ve spolupráci s Radou starších zve
zájemce ve středu 24. prosince od
13.00 hodin do velkého sálu Spol-
kového domu. Senioři, kteří by
tento den zůstali sami, se mohou
hlásit do 13. prosince u Heleny
Roudné, tel. 483 357 292.

Jedenatřicátý 
výstup na Černou 
studnici
Tradiční Novoroční výstup na Čer-
nou studnici se uskuteční 1. ledna
2015 již po dvaatřicáté. Na vrcholu
jsou pro příchozí v době od 8.00 do
16.00 hodin připraveny novoroční

pamětní listy. Bližší informace na
telefonu 774 305 830.

Vítkovi oslaví 
zlatou svatbu
V úterý 23. prosince oslaví zlatou
svatbu manželé Marcela a Rudolf
Vítkovi. Dcera s rodinou jim do
dalších společných let přejí hodně
lásky, zdraví a rodinné pohody.

Vítání dětí
sobota 1. 11. 2014
Jakub Heger, Lilien Mašková, Ma-
rie Kvardová, Eliška Hudcová, Jiří
Hrách, Jakub Plecitý, Klára Opo-
čenská, Isabela Doležalová, Štěpán
Petráček, Petra Jarešová, František
Jan Havlan, Teodor Matouš, Eliška
Lode, Nela Skřivánková, Nikol Pes-
ničáková, Ondřej Petřík, Linda Čum-

pelíková, Kristýna Petružálková,
Sofie Kratochvílová, Klára Kopecká,
Kristián Kalvoda, Adéla Harasimo-
vičová, Michaela Lišková, Antonín
Král, Karolína Křížová, Kateřina Ko-
lářová, Sofie Vaníčková, Gabriela
Slováčková, Šimon Miler, Oliver
Jaroslav Chaloupka, Karolína Pat-
ková, Ferdinand Šulc, Anna Koč-
narová, Ellen Oplištilová, Karolína
Opočenská, Štěpán Litoš, Karel Zá-
rybnický

sobota 15. 11. 2014
Natálie Örvösová, Filip Matura,
Rozálie Kovářová, Tobiáš Moric,
Vít Vavruška, David Bartman, Filip
Hájek, Victoria Schneiderová, Eliš-
ka Viková, Vojtěch Kocman, Kate-
řina Fajglová, Nikola Hortová, To-
máš Michalík, Max Fraenkl, Matěj
Polák, Šimon Faldík, Matěj Vlk, Kryš-
tof Tuček, Amálie Malá, Samuel Jí-
ra, Nela Půtová, Jáchym Pastuch,
Tereza Urbanová, Jan Čermák,
Viktorie Šulcová, Nela Václavíková,
Mikoláš Koten

Foto Zdeňka Vokatá

Foto archiv MMJN Foto Helena RudolfováFoto archiv MMJN

Foto Graphis

Foto Markéta Hozová
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V rámci Vánočních slavností budou předsta-
vitelé statutárního města Jablonec nad Ni-
sou opět nalévat tzv. Primátorský svařák. 

Letos již poosmé bude rozléváno svařené víno
do hrníčků na tradiční charitativní akci o Vá-
nočních slavnostech ve čtvrtek 18. prosince od
15.00 do 17.00 hodin.

Opět budou připraveny čtyři barevné varian-
ty hrnečků s motivem věže dalšího jablonecké-
ho kostela, přičemž grafický návrh zpracoval,
stejně jako v letech minulých, výtvarník Jiří
Dostál. Letošní, v pořadí osmý, má na sobě opět
kostelní věž a ta bude odtajněna v den charita-
tivní akce, jež se uskuteční na Mírovém náměs-
tí v Jablonci. Hrnečky budou prodávány a napl-
něny za symbolickou padesátikorunu. Ovšem
kdo chce, může přispět na dobrou věc vyšší
částkou. Připravena je opět i nealkoholická va-
rianta, kdy je do hrnečků místo svařáku nalé-
ván čaj, což hojně využívá zejména mládež. 

V loňském roce byl překonán dosud nejvyšší
výtěžek z prodeje hrnečků, které představitelé
města již tradičně plní svařeným vínem, o více

jak sedm tisíc korun. V roce 2013 se prodalo
680 hrnků s věží kostela Nejsvětější Trojice ve
Mšeně a celkový výtěžek akce činil 34 775 ko-
run. 

Letošní výtěžek z prodeje poputuje do o. p. s.
Rytmus Liberec, agentury pro podporované
zaměstnávání. V Jablonci sídlí ve Spolkovém
domě. Více na www.rytmusliberec.cz.

Dosavadní výtěžky z prodeje:
2007 – 12 000 korun pro MC Jablíčko
2008 – 16 000 korun pro Diakonii CČE

Jablonec nad Nisou
2009 – 22 500 korun pro o. s. Compitum

Jablonec nad Nisou
2010 – 24 000 korun pro o. s. Rodina 24
2011 – 18 000 korun pro o. s. FOKUS Jablonec

nad Nisou
2012 – 27 041 korun pro Centrum pro zdravotně

postižené Liberecké kraje – Jablonec
nad Nisou

2013 – 34 775 korun pro o. s. Tyfloservis

Dosud zobrazené věže:
– Kostel sv. Anny.
– Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

na Horním náměstí
– Kostel Povýšení sv. Kříže na nám. B. Němcové
– Kostel na nám. Dr. Farského
– Věž nové radnice na Mírovém náměstí
– Věž staré radnice na Dolním náměstí
– Věž kostela Nejsvětější Trojice ve Mšeně

(end)

Svařák se bude nalévat 18. prosince

Na svatého Mikuláše se v Městském divadle
v Jablonci uskuteční tradiční, již pětadvacá-
té Vánoce s Nisankou. Tentokrát se ponesou
v jubilejním duchu. 

Soubor Nisanka v letošním roce oslavil 50. vý-
ročí od svého založení. Základem celého před-
stavení budou vánoční lidové zvyky, legendy
a písně, které jsou úzce spjaté s tím, jak se
Vánoce slavily v Podještědí, Pojizeří a Podkr-
konoší. 

„Chtěli jsme v letošním roce pozvat hosty,
kteří zpracovávají tyto oblasti stejně jako my
a dlouhodobě s námi spolupracují. Jsme rádi,
že naše pozvání přijal jablonecký Šafrán a libe-

recká Jizera,“ říká vedoucí jabloneckého sou-
boru Nisanka Jana Hamplová. Na jevišti se vy-

střídají všechny soubory. „Diváci uvidí pásma
od Malé Nisanky, kam dochází letos přes 100
dětí, přes nově vzniklou přípravku Nisanky až
po dospělé. Pro letošek jsme připravili nové
pásmo Jesličkáři, ve kterém se představí tradič-
ní vánoční postavy, jako jsou andělé, čerti,
pastýři a králové. A protože se Vánoce
s Nisankou uskuteční přímo na svátek svatého
Mikuláše, nebude chybět ani legenda o tom, ja-
ké slavné činy vykonal,“ představuje Jana
Hamplová. 

Vánoce s Nisankou se konají v sobotu 6. pro-
since od 16.00 hodin v Městském divadle
v Jablonci. 

(end)

Vánoce s Nisankou letos popětadvacáté

Mírové náměstí, Podhorská ulice,
náměstí dr. Farského, výstavní pavi-
lon a prostory Eurocentra 

Středa–pátek od 9 do 18 hodin
Tradiční trhy s celodenním adventním progra-
mem. Návštěvníci si vyberou z nabídky více
než 100 prodejců. Na trzích najdou vánoční
dárky, zboží, pečivo, tradiční potraviny, nápoje,
i občerstvení. Před Eurocentrem se budou pro-
dávat také kapři. 

Doprovodný program

Středa 17. 12.
10.00 – Speciální MŠ
10.15 – DPS Pastelky, MŠ Nová Pasířská
10.30 – DPS Jablíčko, MŠ Jablůňka
10.45 – MŠ Vratislavice n. N. – sídliště
11.00 – DPS Sluníčko, MŠ Motýlek
12.00 – ZUŠ Jablonec nad Nisou
13.00 – Celestýnka 
14.00 – Brass Quintet Železný Brod
15.00 – Dechovka Desanka z Jizerských hor
16.00 – Jablonecká píšťalka
16.30 – Eternal Voices (Železný Brod) – pěvecký

sbor 
15.00–17.00 – Divadelníci Vikýř: Oživlý Betlém

s dobročinnou akcí pro pejska a kočičku

Čtvrtek 18. 12.
10.00 – DPS Pod Peřinkou, MŠ Pod Peřinkou
10.15 – MŠ Pampeliška
10.30 – MŠ Mšeňáček
10.45 – MŠ Slunečnice
11.00 – MŠ Montessori
12.30 – DPS Rolnička
13.00 – SPS Izerína
13.30 – ZUŠ Jablonec nad Jizerou
14.00 – Kvartet trubačů Podkrkonošské

dechovky
15.00 – Mladá dechovka
16.00 – Pěvecký sbor Ještěd (Liberec)
16.30 – Rosex (Liberec) – pěvecký sbor 

Pátek 19. 12.
10.00 – DPS Notička, Žlutá školka
10.15 – MŠ Muchomůrka
10.30 – DPS Fialenky, ZŠ Ant. Bratršovského
10.50 – DPS Zvoneček, ZŠ Liberecká
12.00 – Pardubičtí pozounéři
13.00 – Pardubičtí pozounéři
14.00 – Pardubičtí pozounéři
15.00 – Pardubičtí pozounéři
15.30 – Harmonia – komorní pěvecký sbor

ZUŠ Tanvald
16.00 – Generace Gospel Choir (Jablonec n. N./

Liberec)
16.30 – Folklórní soubor Šafrán: Živý Betlém

VÁNOČNÍ DÍLNAV EKOCENTRU
18.–19. 12. /čtvrtek–pátek/
9.00–17.00 hodin
Ve výstavním pavilonu je připravena tvořivá
dílna s vánoční tematikou pro děti i dospělé.
Výstavní pavilon S1 – Ekocentrum. 

Změna programu vyhrazena. 
www.slavnosti.mestojablonec.cz. 
Vstup zdarma. 

Akci financuje statutární město Jablonec
nad Nisou.

Tradiční Vánoční slavnosti /17.–19. 12./

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler

Foto Iva Mošnová
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Vánoční čas přichází mezi nás
K předvánočnímu času se celou sérií pořadů
připojí také Základní umělecká škola v Jab-
lonci. Vrcholem bude slavnostní večer o po-
slední adventní neděli v městském divadle na-
zvaný Ten vánoční čas. 

V průběhu celého prosince se ZUŠ v Jablonci nad
Nisou bude prezentovat programy jednotlivých
oddělení. Svůj um předvedou žáci hudebního od-
dělení při žákovském večeru 3. prosince, na vá-
noční vernisáž pozvou malí i větší výtvarníci
o den později a velký Vánoční koncert ZUŠ pro-
běhne 15. prosince, a to v koncertním sále budo-
vy v Podhorské ulici. 

Dva koncerty plánuje také Jablonecký komorní
orchestr, a to pro školy 9. prosince dopoledne
v městském divadle a pro veřejnost v koncertním
sále ZUŠ 15. prosince. 

Asi největší akce se uskuteční v neděli 21. pro-
since od 19 hodin v Městském divadle v Jablonci

nad Nisou. Ten vánoční čas… je putováním s tan-
cem a koledou křížem krážem Evropou. Ve scé-

nickém představení účinkují žáci hudebního, ta-
nečního a literárně-dramatického oboru ZUŠ. 

Zda se můžeme těšit na podobně příjemný ve-
čer, na jaký jsme zvyklý od ZUŠ z minulých let,
kdy se škola představila například nastudováním
Rybovy Mše vánoční, jsme se zeptali ředitele Víta
Rakušana: 

„Určitě ano. Jsem moc rád, že se nám v posled-
ních letech daří držet tradici velkých vánočních
projektů, ve kterých spojí síly všechny umělecké
obory naší školy. Ukázalo se, že taková meziobo-
rová představení jsou po všech stránkách výji-
mečná. Našim žákům přinášejí cennou zkušenost
a divákům atraktivní zážitek. Také v letošním ro-
ce chceme zůstat věrni lidovému pojetí našich
Vánoc, i když tentokrát se nevšedním způsobem
vydáme i do zahraničí,“ zve na představení o po-
slední adventní neděli do divadla ředitel ZUŠ.

(jn)

Novoroční koncert filharmonie z Hradce
V Městském divadle v Jablonci se ve čtvrtek
1. ledna od 19 hodin uskuteční tradiční
Novoroční koncert v podání Filharmonie
Hradec Králové. 

V rámci koncertu bude udělena Cena města
PRO MERITIS in memoriam Václavu Poláčkovi
za rozvoj sportu v Jablonci nad Nisou. Sou-
časně bude Zdeňku Nerudovi předáno čestné
občanství jako projev úcty významné osobě po-
litického života za mimořádné činy spojené
s osobním hrdinstvím.

Slavnostní koncert v první den nového roku
zahraje Filharmonie Hradec Králové pod vede-
ním dirigenta Andrease Sebastiana Weisera –
absolventa Vysoké školy umění v Berlíně, který
východočeskému tělesu šéfuje od roku 2012.
Sólistou koncertu bude klavírní virtuós Karel
Košárek. Večerem zazní díla významných hu-

debních skladatelů: Johanna Strausse mladší-
ho, Julia Fučíka, Karla Komzáka, Johna Philipa
Sousa, George Gershwina a Leroye Andersona.

Předprodej vstupenek na slavnostní koncert byl
zahájen 1. prosince v pokladně městského divadla.

Program: 
Johann Strauss ml. – Netopýr, předehra
Johann Strauss ml. – Hlasy jara, op. 410
Julius Fučík – Florentinský pochod, op. 214
Karel Komzák – Útokem, kvapík, op. 156
Johann Strauss ml. – Na krásném modrém
Dunaji, valčík, op. 314
Johann Strauss ml. – Tritsch tratsch, polka, op. 214
John Philip Sousa – The Stars And Stripes Foreve)
George Gershwin – úpr. Ferde Grofé, Rapsodie
v modrém
Leroy Anderson – Sleigh Ride (1948)
Leroy Anderson – Plink, Plank, Plunk! (1951)
Leroy Anderson – Bugler’s Holiday (1954)
Leroy Anderson – Song of the Bells (1953)

Filharmonie Hradec Králové 
Karel Košárek, klavír 
Andreas Sebastian Weiser, dirigent

Advent v Jablonci nad Nisou 2014
1. adventní neděle – 30. 11. 2014

10.00–16.00 hodin
ADVENT S VIKÝŘEM, Eurocentrum
Tradiční adventní akce pro celé rodiny a všech-
ny věkové kategorie. Připravené jsou dílničky,
ve kterých si můžete za malý poplatek vyrobit
drobné dárky. Součástí je i kulturní program.
Vstupné zdarma. 

15.00–17.00 hodin
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ, Kostel sv. Anny
K zapálení první adventní svíce zazpívá v 15
a v 16 hodin Rychnovské trio.

Ve stejné době bude otevřený také Památník
Jany a Josefa V. Scheybalových, který nabídne
expozici betlémů ze sbírek Muzea Českého rá-
je v Turnově, a výstavu obrazů ze sbírek České
spořitelny otevře Městská galerie MY.

17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
Mírové náměstí
Jen tento den bude pod vánočním stromem
umístěna Vánoční poštovní schránka, do které
mohou děti vhodit dopis Ježíškovi. V programu
vystoupí skupina Fireshow JBC s magickým
žonglérským představením. Na náměstí nebu-
dou chybět ani stánky s medovinou.

2. adventní neděle – 7. 12. 2014

14.30 hodin
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ, 
velký sál Eurocentra.
Zábavné odpoledne pro děti a dospělé. Připra-
vené budou hry a zábava spojené s Mikuláš-
skou nadílkou. 

Program pořádá DDM Vikýř. Vstupné 40 Kč
děti, 30 Kč dospělí. Vstupenky je nutné zakoupit
předem v pokladně Eurocentra nebo v DDM
Vikýř.

3. adventní neděle – 14. 12. 2014

15.00 hodin
ADVENTNÍ POHÁDKA, kino Junior
Vánoční pohádka pro předškolní děti. Volné
vstupenky v pokladnách Eurocentra nebo jab-
loneckých kin jsou k dispozici do naplnění ka-
pacity sálu od 1. 12. 2014. 

16.30 hodin
ZAPALME SVÍČKU, Kostel Nejsvětějšího srd-
ce Ježíšova na Horním náměstí.
Koncert Dětského pěveckého sboru Vrabčata
pod vedením sbormistra Pavla Žura ke Svě-
tovému dni památky zesnulých dětí. Od 18 ho-
din následuje mše svatá.

4. adventní neděle – 21. 12. 2014

19.00 hodin
TEN VÁNOČNÍ ČAS…, Městské divadlo
Jablonec nad Nisou.
Vánoční putování s tancem a koledou křížem
krážem Evropou. Ve scénickém představení ú-
činkují žáci hudebního, tanečního a literárně-
dramatického oboru ZUŠ (další informace výše
na této straně). Vstupenky v předprodeji diva-
dla v ceně 150 Kč a 200 Kč. 

Foto Petr Vitvar

Foto archiv ZUŠ
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■ Stručně
Pevnější břeh pod Slunkami
Od začátku listopadu se zpevňuje
břeh pod Slunečními lázněmi a o-
pravuje cesta podél břehu, budují
se přístupová schodiště do vody.
Práce se zimní přestávkou potrva-
jí do konce května 2015 a měst-
skou kasu přijdou na 1,5 milionu
korun.

Se stavbou spodních částí scho-
dišť ze žuly se čekalo na pokles
vodní hladiny. Nejprve bylo třeba
vykácet náletové křoviny a něko-
lik vzrostlých stromů. „Spodní
stupeň bude jen kousek nad hla-
dinou, takže v létě bude i zde
snadný přístup do vody,“ říká
Radka Poprová z oddělení inves-
tiční výstavby. Stavba se dokončí
na jaře, kdy se zpevní břeh pomo-
cí protierozních matrací a opraví
cesta včetně odvodnění tak, aby
nenarušila letní sezonu. 

Vrkoslavická je opravená 
Odbor rozvoje dokončil zpevnění
břehu pod ulicí Vrkoslavickou.
„Komunikace je zde v havarijním
stavu a břeh bylo nutné zpevnit,
jelikož hrozilo, že přívalové deště
by mohly být příčinou dalšího se-
suvu,“ říká vedoucí odboru územ-
ního a hospodářského rozvoje
Tomáš Beneš. 

Doprava v ulici se musela ome-
zit, protože počátkem roku se za-
čala komunikace deformovat.
„Před opravou jsme museli vyřešit
majetkové vztahy s pěti soukro-
mými subjekty,“ konstatuje Beneš
a dodává, že další práce začnou
v dubnu 2015: „Nejprve se udělá
dešťová kanalizace, poté opěrná
gabionová zeď a na její koruně
chodník. Silnice by se těmito
úpravami měla i mírně rozšířit,“
vysvětluje plán pro příští rok
Beneš s tím, že cena díla je odha-
dována na 10 milionů korun. 

Želivského je v provozu
Od srpna rekonstruoval Liberecký
kraj ulici Želivského. Součástí by-
la výstavba chodníků od okružní
křižovatky po prodejnu OBI a po-
dél prodejny automobilů FICS od
zastávky MHD po křižovatku
s ulicí Československé armády, za
což město zaplatí téměř dva mi-
liony korun. 

Město mělo v plánu postavit
pouze jednostranný chodník po-
dél prodejny FICS po okružní kři-
žovatku za 1,4 milionu korun.
„Pro chodce velmi nebezpečná si-
tuace si však vynutila rozhodnutí
postavit další chodník od okružní
křižovatky po OBI, což město při-
šlo na dalších 600 000 korun,“ ří-
ká Pavel Sluka, vedoucí oddělení
investiční výstavby.

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Slíbili na svou čest
Všech třicet nově zvolených zastupitelů složilo
slavnostně ve čtvrtek 27. listopadu slib zastupitele.
Společně potom zvolili devět členů rady a vedení
města. Primátorem byl znovu jmenován Petr Beitl. 

Zastupitelé schválili pro volební období 2014–2018
devět členů rady a tři náměstky primátora, a to pro
oblast humanitní, pro rozvoj a pro ekonomiku a ma-
jetek. „Schválili také zřízení neuvolněné funkce člena
rady města, jemuž svěří koordinaci kultury a sportu,“
sdělil tajemník magistrátu Marek Řeháček. 

Beitl: Jsem připraven pracovat
Na post primátora Jablonce nad Nisou byl předlo-
žen jediný návrh, a to jméno dosavadního primátora
Petra Beitla. Do funkce byl zvolen dvaceti hlasy.

Ve svém úvodním projevu kandidát na post primá-
tora zmínil, že předstupuje před zastupitele už podru-
hé a je si vědom zodpovědnosti. „Minule jsem zmínil
svou vizi, která vypadala jednoduše, ale nebyla tak
lehce proveditelná,“ konstatoval Beitl s tím, že většina
jeho předsevzetí se podařila uskutečnit. Zmínil hos-
podaření města, čerpání evropských dotací, tepláren-
ství. „Pro mě osobně je to velký úkol, ale rád bych hledal
společná řešení a vedl společně s vámi město s poko-
rou,“ uzavřel svůj projev Petr Beitl s tím, že má toto
město rád a je připraven pro něj pracovat. Ze třiceti
hlasovacích lístků bylo odevzdáno 28 platných, pro zvo-
lení Petra Beitla primátorem hlasovalo 20 zastupitelů. 

Náměstky primátora jsou Pavel Svoboda, 
Lukáš Pleticha a Miloš Vele 
Pavel Svoboda (ČSSD) byl jediným kandidátem na
post náměstka pro humanitní oblast, který plní
úkoly na úseku sociálních a zdravotních věcí, škol-
ství, kultury a sportu. 

Kandiduje poprvé, a proto se zastupitelům krátce
představil. Vedle advokátní praxe se Svoboda věnuje
spolupráci se zdravotně postiženými a poskytuje bez-
platné právní poradenství. Chce stabilizovat sociální
odbor a podporovat sport i kulturu. Hodlá také rozší-
řit chod nemocnice, která je podle jeho slov výkladní
skříní města. Přiznává, že přijetí funkce je výsledkem
politického jednání, i přesto je připraven se postu
zhostit dobře a obhájit důvěru, kterou do něj zastupi-
telé vloží. Zvolen byl 23 hlasy. „Děkuji za důvěru
a připomínám, že moje dveře budou otevřené všem
zastupitelům bez ohledu na politickou příslušnost,“
řekl po zvolení Svoboda, který je zároveň statutárním
náměstkem.

Na funkci náměstka pro rozvoj s úkoly na úseku
územního a hospodářského rozvoje, územního pláno-
vání, investic a dotací byl navržen Lukáš Pleticha
(ČSSD). Připomněl, že už se na řízení města podílel,
má na co navázat a má co nabídnout nejen občanům
města, ale i okolním obcím. „Mou vizí je zachovat
otevřenost radnice, ještě ji prohloubit a zapojit obča-
ny do rozhodování o dění ve městě,“ řekl ve své vizit-
ce na jednání zastupitelstva. Zmínil práci na tvorbě
územního plánu i další zapojení do IPRÚ Jablonec
nad Nisou a Liberec. Spolupracovat chce s osadními
výbory a podporovat zakládání dalších. „Jsem poslan-

cem Parlamentu ČR - jak to budu zvládat? Myslím, že
zvládnout se to dá se spolehlivým týmem,“ odpověděl
na nevyslovenou otázku. Pro zvolení Lukáše Pletichy
hlasovalo 20 zastupitelů. Náměstek pro rozvoj je po-
věřenou osobou v oblasti pořizování územně pláno-
vací dokumentace komunikující za statutární město
Jablonec nad Nisou s úřadem územního plánování.

Kandidátem na náměstka pro ekonomiku a majetek
s úkoly na úseku hospodaření města, rozpočtu města,
technickou i administrativní správu majetku včetně
majetkoprávních operací byl zvolen Miloš Vele (ODS).
„Poprvé jsem zde vystoupil v roce 2010 a říkal jsem,
co bych chtěl změnit, dnes je moje role jednodušší –
chci pokračovat v tom dobrém, co bylo uděláno a co
koresponduje s koaliční smlouvou,“ konstatoval Vele.
A proč kandiduje znovu? „Jablonec je nádherné a bo-
haté město s obrovským potenciálem. Chci, abychom
se nemuseli stydět, až jej budeme předávat našim dě-
tem,“ uzavřel své představení Vele. Do funkce ho po-
tvrdilo 19 hlasů. 

Nově zastupitelé ještě pověřili koordinací kultury
a sportu neuvolněného člena rady města. Jediným
kandidátem byl Petr Vobořil (Domov nad Nisou). Kon-
statoval, že v prvním volebním období na postu mís-
tostarosty zastřešoval právě kulturu a sport a pracoval
v této oblasti nejraději. „Myslím si, že je důležité, aby
diskuze s kulturními a sportovními subjekty probíha-
la a město sehrálo roli koordinátora. Rád bych, aby
návštěvnost akcí byla hojná a pořadatelé spokojení,“
řekl Vobořil. Podporu získal od 20 zastupitelů.

Devítičlennou radu města kromě primátora, tří ná-
městků a pověřeného neuvolněného člena rady dopl-
nili ještě Božena Caklová (ODS) – 20 hlasů, Petr Rou-
bíček (TOP 09) – 22 hlasů, Marek Řehoř (Domov nad
Nisou) – 28 hlasů a Pavel Žur (Nová budoucnost pro
Jablonec) – 20 hlasů. 

K dosavadním výborům přibyl jeden nový
Zastupitelé na svém ustavujícím zasedání zvolili
také pět výborů a jejich předsedy. 

„Výbor má lichý počet členů, a to maximálně 13,
předsedou je vždy zastupitel. Tajemník výboru, s vý-
jimkou osadních, je vybírán z řad zaměstnanců ma-
gistrátu a není členem výboru,“ vysvětlil tajemník
magistrátu Marek Řeháček. 

Zastupitelé se dohodli na zřízení výboru finanční-
ho, kontrolního, pro hospodaření s majetkem města,
pro územní plánování a strategii rozvoje města a no-
vě také dopravního. Předsedou finančního výboru je
Petr Roubíček, kontrolního výboru František Pešek,
výboru pro hospodaření s majetkem města Miloš
Vele, výboru pro územní plánování a strategii rozvoje
města Lukáš Pleticha a dopravnímu výboru bude
předsedat Jindřich Berounský.

Noví obřadníci 
Z ustavujícího zastupitelstva vzešla také jména no-
vých obřadníků pro volební období 2014–2018. 

Přijímat prohlášení o uzavření manželství budou
zastupitelé Petr Beitl, Jiří Čeřovský, Lukáš Pleticha,
Marek Řehoř, Petr Tulpa, Petr Vobořil, Pavel Žur, Re-
nata Sotáková a Jana Pastuchová.

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 12. /pondělí/
17.30 /R/ ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
17.30 /J/ SEX V PAŘÍŽI
20.00 /R/ ŽELEZNÁ SRDCE
20.00 /J/ ZMIZELÁ

2. 12. /úterý/
17.30 /R/ ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
18.00 /J/ PIRÁTSKÉ SÍTĚ /ČR/
20.00 /R/ OUIJA
20.00 /J/ CO JSME KOMU UDĚLALI?

3. 12. /středa/
17.30 /R/ ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
17.00 /J/ GET ON UP – PŘÍBĚH

JAMESE BROWNA
20.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 1. ČÁST
20.00 /J/ SEX V PAŘÍŽI

4. 12. /čtvrtek/
17.30 /R/ NÁVRAT BLBÝHO

A BLBĚJŠÍHO
17.30 /J/ JAK JSME HRÁLI ČÁRU /RP/
20.00 /R/ INTERSTELLAR
20.00 /J/ KUKUŘIČNÝ OSTROV /FK/

5. 12. /pátek/
17.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 1. ČÁST
17.30 /J/ JAK JSME HRÁLI ČÁRU /RP/
20.00 /R/ NÁVRAT BLBÝHO

A BLBĚJŠÍHO
20.00 /J/ POHÁDKÁŘ

6. 12. /sobota/
14.00 /R/ TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

(3D/D) /RP/
15.30 /J/ MAGICKÉ STŘÍBRO –

HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO
ROHU /RP/

16.30 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ
CESTA (3D/D) /RP/

17.30 /J/ JAK JSME HRÁLI ČÁRU /RP/
20.00 /R/ NÁVRAT BLBÝHO

A BLBĚJŠÍHO
20.00 /J/ POHÁDKÁŘ

7. 12. /neděle/
14.00 /R/ TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

(2D/D) /RP/
16.30 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (3D/D) /RP/
20.00 /R/ INTERSTELLAR
20.00 /J/ JIMMY P.

8. 12. /pondělí/
17.30 /R/ NÁVRAT BLBÝHO

A BLBĚJŠÍHO
17.30 /J/ CO JSME KOMU UDĚLALI?
20.00 /R/ ŽELEZNÁ SRDCE
20.00 /J/ DIVOKÉ HISTORKY

9. 12. /úterý/
10.00 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

Projekce (nejen) pro seniory
17.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 1. ČÁST
18.00 /J/ ADOPCE: KONKURZ

NA RODIČE /ČR/
20.00 /R/ NÁVRAT BLBÝHO

A BLBĚJŠÍHO
20.00 /J/ SEX V PAŘÍŽI

10. 12. /středa/
10.00 /J/ MIMIkiNO – CO JSME

KOMU UDĚLALI?
17.30 /J/ POHÁDKÁŘ
20.00 /J/ JIMMY P.

MARATON TRILOGIE HOBIT:
17.00 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (2D/T) /RP/
20.30 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (2D/T) /RP/
00.01 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (2D/T) /RP/
Půlnoční premiéra

11. 12. /čtvrtek/
00.01 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (2D/T) /RP/
17.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (3D/D) /RP/
17.30 /J/ POHÁDKÁŘ
20.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (2D/T) /RP/
20.00 /J/ K OBLAKŮM VZHLÍŽÍME

+ LOVU ZDAR /ČR/

12. 12. /pátek/
17.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (2D/D) /RP/
18.00 /J/ RALUCA
20.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (3D/D) /RP/
20.00 /J/ CO JSME KOMU UDĚLALI?

13. 12. /sobota/
12.00 /R/ TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

(2D/D) /RP/
14.15 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (3D/D) /RP/
15.00 /J/ JAK JSME HRÁLI ČÁRU /RP/
17.30 /J/ CO JSME KOMU UDĚLALI?
17.45 /R/ MISTŘI PĚVCI

NORIMBERŠTÍ
Přímý přenos z Met NY

20.00 /J/ RALUCA

14. 12. /neděle/
14.00 /R/ ROZDÁVÁME FILMOVÉ
PLAKÁTY V KINĚ RADNICE!
Více na WWW.KINAJABLONEC.CZ
14.30 /R/ TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

(3D/D) /RP/
15.00 /J/ POŠŤÁK PAT
17.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (3D/D) /RP/
17.30 /J/ JAK JSME HRÁLI ČÁRU /RP/
20.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (2D/T) /RP/
20.00 /J/ HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER

15. 12. /pondělí/
17.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 1. ČÁST
17.30 /J/ PŘÍBĚH MARIE
20.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (3D/T) /RP/
20.00 /J/ RALUCA

16. 12. /úterý/
17.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (2D/D) /RP/
18.00 /J/ JÁMA /ČR/
20.00 /R/ ŽELEZNÁ SRDCE
20.00 /J/ ZMIZELÁ

17. 12. /středa/
14.30 /R/ CO JSME KOMU UDĚLALI?

Projekce (nejen) pro seniory
17.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (3D/D) /RP/

18.00 /J/ RALUCA
20.00 /R/ INTERSTELLAR
20.00 /J/ iSHORTS - EVROPSKÉ

KRAŤASY

18. 12. /čtvrtek/
17.30 /R/ NOC V MUZEU:

TAJEMSTVÍ HROBKY
17.30 /J/ POHÁDKÁŘ
20.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (2D/T) /RP/
20.00 /J/ DVA DNY, JEDNA NOC /FK/

19. 12. /pátek/
17.30 /R/ NOC V MUZEU:

TAJEMSTVÍ HROBKY
17.30 /J/ POHÁDKÁŘ
20.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (3D/D) /RP/
20.00 /J/ CO JSME KOMU UDĚLALI?

20. 12. /sobota/
14.45 /R/ ČESKÁ FILHARMONIE

ŽIVĚ: ČESKÁ MŠE
VÁNOČNÍ
Přímý přenos z Rudolfina

15.30 /J/ MAGICKÉ STŘÍBRO –
HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO
ROHU /RP/

17.30 /J/ JAK JSME HRÁLI ČÁRU /RP/
18.15 /R/ NOC V MUZEU:

TAJEMSTVÍ HROBKY
20.00 /J/ DIVOKÉ HISTORKY
20.30 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (3D/D) /RP/

21. 12. /neděle/
13.30 /J/ TVOŘÍK
15.30 /J/ SOBÍK NIKO 2 /RP/
14.00 /R/ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

(3D/D) /RP/
16.00 /R/ Záznam představení

Královského baletu Londýn
17.30 /J/ JAK JSME HRÁLI ČÁRU /RP/
20.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (2D/T) /RP/
20.00 /J/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

22. 12. /pondělí/
15.30 /R/ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

(2D/D) /RP/
17.30 /R/ NOC V MUZEU:

TAJEMSTVÍ HROBKY
17.30 /J/ JAK JSME HRÁLI ČÁRU

/RP/
20.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (2D/D) /RP/
20.00 /J/ PŘÍBĚH MARIE

23. 12. /úterý/
15.00 /R/ TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

(3D/D) /RP/
17.30 /R/ NOC V MUZEU:

TAJEMSTVÍ HROBKY

17.30 /J/ JAK JSME HRÁLI ČÁRU /RP/
20.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (3D/D) /RP/
20.00 /J/ NASLEPO

Tajné dramaturgické
překvapení!

24. 12. /středa/
14.00 /R/ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

(2D/D) /RP/

25. 12. /čtvrtek/
JABLONECKÁ KINA NEPROMÍTAJÍ
A PŘEJÍ VÁM HEZKÉ VÁNOČNÍ
SVÁTKY!

26. 12. /pátek/
14.30 /R/ NOC V MUZEU:

TAJEMSTVÍ HROBKY
17.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (3D/D) /RP/
17.30 /J/ PADDINGTON /RP/
20.00 /R/ EXODUS: BOHOVÉ

A KRÁLOVÉ (2D/T)
20.00 /J/ HODINOVÝ MANŽEL

27. 12. /sobota/
14.30 /R/ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

(3D/D) /RP/
15.00 /J/ PADDINGTON /RP/
17.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (2D/D) /RP/
17.30 /J/ HODINOVÝ MANŽEL
20.00 /R/ EXODUS: BOHOVÉ

A KRÁLOVÉ (3D/D)
20.00 /J/ DIVOKÉ HISTORKY

28. 12. /neděle/
14.30 /R/ TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

(2D/D) /RP/
16.00 /J/ BIJÁSEK: JAK POSTAVIT

SNĚHULÁKA
17.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (3D/D) /RP/
17.30 /J/ PADDINGTON /RP/
20.00 /R/ EXODUS: BOHOVÉ

A KRÁLOVÉ (2D/T)
20.00 /J/ CO JSME KOMU UDĚLALI?

29. 12. /pondělí/
14.30 /R/ NOC V MUZEU:

TAJEMSTVÍ HROBKY
15.00 /J/ PADDINGTON /RP/
17.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (2D/T) /RP/
17.30 /J/ JAK JSME HRÁLI ČÁRU

/RP/
20.00 /R/ EXODUS: BOHOVÉ

A KRÁLOVÉ (3D/D)
20.00 /J/ HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER

30. 12. /úterý/
14.30 /R/ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

(2D/D) /RP/
15.00 /J/ PADDINGTON /RP/
17.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (3D/D) /RP/
17.30 /J/ JAK JSME HRÁLI ČÁRU /RP/
20.00 /R/ EXODUS: BOHOVÉ

A KRÁLOVÉ (2D/T)
20.00 /J/ HODINOVÝ MANŽEL

31. 12. /středa/
JABLONECKÁ KINA NEPROMÍTAJÍ
A TĚŠÍ SE NA VÁS V NOVÉM ROCE!

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
/ČR/ = Česká radost v českých kinech
– výběr z českých dokumentárních filmů
/RP/ = rodinné představení – možnost
získat bonusovou vstupenku zdarma 

Podrobnější informace 
na www.kinajablonec.cz nebo
www.jabloneckarodina.cz

MIMIkino = Projekce se sníženou
hlasitostí a mírným osvětlením pro
rodiče s malinkými dětmi.
TVOŘÍK = Kreativní dílničky pro děti
před projekcí dětského filmu

Maraton filmové trilogie „Hobit“

Kino Radnice
K půlnoční premiéře třetího dílu trilogie o dobrodružstvích Bilbo
Pytlíka Hobit: Bitva pěti armád promítne kino Radnice maraton celé
filmové trilogie. Začíná se ve středu 10. 12. v 17.00 hodin projekcí fil-
mu Hobit: Neočekávaná cesta. Druhý díl – Hobit: Šmakova dračí
poušť bude následovat od 20.30 hodin. Přesně o půlnoci pak začne
premiéra poslední části. 
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■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

5. 12. /pátek/ 19.00 hodin
KURTIZÁNA
Divadlo Ungelt. Hrají: Ch. Poullain,
I. Ozorovič, R. Rázlová. Dramatizace
francouzského erotického románu.
Činohra. Skupina DB.

4. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin
KŘESADLO 2014
Krajské oceňování obyčejných lidí,
kteří dělají neobyčejné věci. Pořádá
Oblastní spolek Českého červeneného
kříže Jablonec n. N. ve spolupráci
s Městským divadlem a za podpory
SČVAK, pod záštitou hejtmana
Libereckého kraje Martina Půty
a senátora Jaroslava Zemana.
Komponovaný pořad. 
Vstup zdarma. 
Vstupenky k dispozici v pokladně
divadla od 18. 11. 

6. 12. /sobota/ 16.00 hodin
VÁNOCE S NISANKOU
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.
Více na 6. straně. 

7. 12. /neděle/ 15.00 hodin
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Divadlo F. X. Šaldy Liberec. 
Hrají: B. Mottlová, M. Maléř,
P. Houška, M. Otava, M. Polách,
K. Vydrová. Dětmi po mnoho generací
milované večerníčky o Krakonošovi,
Trautenberkovi, Ančeti, Kubovi
a hajném v jevištní podobě. Pohádka,
skupina RD.

10. 12. /středa/ 19.00 hodin
MANŽELSKÝ POKER
Divadlo Palace. 
Hrají: J. Langmajer, D. Šinkorová,
A. Gondíková, K. Pindejová,
A. Kerestešová, M. Sejnová a P. Stach.
Konverzační komedie. Činohra,
skupina DA.

11. 12. /čtvrtek/ 19.00 hodin
EVA URBANOVÁ – soprán
DAVID ŠVEC – klavír
Hudba, skupina H.

12. 12. /pátek/ 19.00 hodin
FEŠÁCI
Fešáci jak za mlada. Tradiční vánoční
saloon. Hudba.

15. 12. /pondělí/ 19.00 hodin
XXI. ADVENTNÍ KONCERT DPS
VRABČÁCI
Vánoční vystoupení Dětského pěveckého
sboru Vrabčáci a Vrabčata. Sbormistr:
Pavel Žur, klavírní doprovod: Romana
Halamová a Petr Hostinský. 
Host: Jan Smigmator. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.
Za finanční podpory A. Raymond
Jablonec n. N., s. r. o., Preciosa, a. s.,
Ligum, s. r. o. Jablonec n. N. Hudba.

16. 12. /úterý/ 19.00 hodin
ATTILA EGERHÁZI 
– W. A. MOZART 
Jihočeské divadlo České Budějovice 
Komponovaný baletní večer složený ze
dvou choreografií MIRABELL a ŠEST
TANCŮ. Tanec, skupina ND.

19. 12. /pátek/ 19.00 hodin
ZÁSKOK
Divadlo Járy Cimrmana. Hrají:
Z. Svěrák, J. Hraběta, B. Penc/J. Weigel
a další. Činohra, skupina DS.

21. 12. /neděle/ 19.00 hodin
TEN VÁNOČNÍ ČAS
Vánoční putování s tancem a koledou
křížem krážem Evropou. ZUŠ
Jablonec nad Nisou. 
Hudba, tanec.

26. 12. /pátek/ 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT SPS JANÁČEK
Host: Jablonecká píšťalka a Orchestr
Miroslava Halamy. Hudba. 
Předprodej od 8. 12.

1. 1. /čtvrtek/ 19.00 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT 
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Karel Košárek – klavír 
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser

VÝSTAVA
Do 6. 1. 2015 
KROK DO MINULOSTI
M. A. HYBNEROVÁ (fotografie).
Výstavy ve foyer divadla jsou zpřístup-
něny v době divadelních představení. 

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

INFORMACE PRO ABONENTY
Výměna a prodej abonentek stávajícím
předplatitelům proběhne 
od 8. do 12. 12. 2014. Prodej novým
zájemcům bude zahájen od 15. 12. 2014.

■ 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.

15.–20. 12. 2014
TÝDEN PARTNERSKÝCH MĚST
V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM
CENTRU
Rozmanité materiály z partnerských
měst Bautzen, Zwickau, Kaufbeuren,
Jelenia Góra a dalších měst v polském
Podkrkonoší, dále prospekty z Žitavy
můžete zdarma získat v předvánočním
týdnu v turistickém informačním
centru Domu manželů Scheybalových.
Objevíte tipy na víkendové výlety nebo
dovolenou u našich sousedů. 

Památník
Otevřeno: 
po–pá 9–12, 13–17 hodin, so 10–13 hodin

do 10. 1. 2015
BETLÉMY Z TURNOVA A OKOLÍ
Expozice betlémů ze sbírek Muzea
Českého ráje v Turnově. Novinkou je
unikátní poloplastický betlém vytvořený
nalepováním několika vrstev lepenky
a velký deskový betlém turnovského
malíře Michala Bělohlávka. 

■ 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.

do 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.

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com
Kostel v zimním období uzavřen.

24. 12. /středa/ 10.00–17.00 hodin
Možnost nahlédnutí do vánočně
vyzdobeného kostela vstupní částí.

■ Ekocentrum
budova Eurocentra, pavilon S1

18.–19. 12. /čtvrtek a pátek/ 
9.00–17.00 hodin
DÍLNA V RÁMCI VÁNOČNÍCH
SLAVNOSTÍ
Výstava kostýmů adventních postav,
ukázka štědrovečerně prostřeného
stolu a tvoření z přírodních materiálů.
Určeno pro děti i rodiče.

22.–23. 12. /pondělí a úterý/ 
8.00–16.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V EKOCENTRU 
Pobyt určený dětem od 6 do 15 let, 
rodičům i prarodičům. 
Představení vánočních tradic,
adventních postav, ozdob z přírodních
materiálů, pečení a zdobení perníčků,
dekorace skleněných ozdob, práce
s voskem, výroba mýdla, výlety za
zvířátky a betlémy.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

7. 12. /neděle/ 14.30 hodin 
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ
Mikulášská besídka s hrami,
kouzelníkem, zábavou a samozřejmě
s Mikulášem, čertem a andělem.
Pořádá DDM Vikýř ve spolupráci se
statutárním městem Jablonec n. N.

13. 12. /sobota/ 20.00 hodin 
BRATŘI EBENOVÉ: ČAS HOLIN
Koncert k novému albu Čas holin.

14. 12. /neděle/ 14.00 hodin 
CELESTÝNKA
Tradiční taneční odpoledne
s dechovým orchestrem pro seniory.

16. 12. /úterý/ 9.00 hodin
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2014
Přednáší Ing. Ivana Pilařová, auditor
a DP. Informace a přihlášky na tel.:
484 846 220, www.danevimjaknane.cz 

17.–19. 12. /středa–pátek/ 
9.00–18.00 hodin
VÁNOČNÍ SLAVNOSTI
Tradiční trhy s celodenním programem
a více než stovkou prodejců.
Pořádá statutární město Jablonec
nad Nisou a Eurocentrum.

20. 12. /sobota/ 20.00 hodin 
KRUCIPÜSK
Předvánoční návštěva strejdy Tomáše
a jeho řízné party v domácí krajině.

29. 12. /pondělí/ 20.00 hodin 
…A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
PŘED SILVESTREM
Taneční večer s Orchestrem Rudy
Janovského.

VÝSTAVY
Do 5. 1. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
MARTIN KOUBEK: PAŘÍŽ
Výstava fotografií jabloneckého
fotografa.

2. 12. 2014–5. 1. 2015 /pondělí–pátek/
8.00–18.00 hodin
ZAOSTŘENO NA JIZERKY
Výstava nejlepších snímků stejnojmenné
soutěže. Na akci je možno koupit
nástěnný kalendář s tématikou
Jizerských hor. Koupí přispějete na
výsadbu původních druhů dřevin
v Jizerských horách.

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

Bližší informace k provozu knihovny
na přelomu roku získáte na webových
stránkách.

EVROPSKÉ KULTURNÍ HODNOTY
Nové téma virtuální univerzity třetího
věku, semestr leden–duben 2015.

1. 12. /pondělí/ 10.00 hodin
ROK ČESKÉ HUDBY – VÁNOCE
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

2. 12. /úterý/ 17.00 hodin
NA KOMETĚ
Astronomické okénko Martina
Gembece.

4. 12. /čtvrtek/ 16.30 hodin
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
14. ROČNÍKU LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
„Člověk snáze pozná vesmír než svého
souseda“ (E. M. Remarque). 
V programu vystoupí spolek loutkářů
Vozichet z Jablonce nad Nisou.

4. 12. /čtvrtek/ 18.00 hodin
JABLONEC MĚSTO NAD NISOU
Povídání s Otokarem Simmem
a Bohumilem Jakouběm o vzniku nové
knihy. Beseda bude doplněna projekcí
fotografií.

9. 12. /úterý/ 17.00 hodin
DINA ŠTĚRBOVÁ
S nejúspěšnější českou horolezkyní
všech dob pohovoří a její tvorbu
představí František Sláma.

Povídání o knize Jablonec město nad Nisou

4. 12. /čtvrtek/ 18.00 hodin – Městská knihovna
Autoři nové knihy o Jablonci nad Nisou fotograf Bohumil Jakoubě a zna-
lec Jizerských hor Otokar Simm ji při besedě osobně představí také for-
mou promítání obrázků zařazených i nezařazených do publikace.
Obrazová publikace je věnována Jablonci nad Nisou a několika dříve sa-
mostatným obcím, které byly postupně k městu připojeny.

Foto Bohumil Jakoubě



(13)

jablonecký měsíčník / prosinec 2014 kam za kulturou v Jablonci n. N.

16. 12. /úterý/ 17.00 hodin
VÁNOČNÍ TRADICE – BETLÉMY
A OZDOBY
Christa Petrásková vypráví o nejkrás-
nějším období roku, jak se zrcadlí
v Čechách i ve světě.

17. 12. /středa/ 15.00 hodin
ZLATÁ MAKOVICE a LOVCI PEREL
2014
Vyhlášení výsledků luštitelských soutě-
ží, které pořádalo oddělení pro děti
a mládež.

NOVÁ VÝSTAVA
TOULKY
Své fotografie představí v prostoru
schodiště Ondřej Týl.

STARÁ RADNICE
Výstava k 145. výročí postavení budovy
staré radnice, na chodbě
k multimediálnímu oddělení.

Pokračujeme v luštitelských soutě-
žích a hrách
O ZLATOU MAKOVICI, ZÁKOUTÍ
JIZERSKÝCH HOR, ZNÁTE-VÍTE-
TUŠÍTE
Více na webových stránkách knihovny.

■ ZUŠ
Podhorská 47, Jablonec nad Nisou 
tel.: 488 880 300, 488 880 308
www.zusjbc.cz

3. 12. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál.

4. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin
VÁNOČNÍ VERNISÁŽ
Koncertní sál.

8. 12. /pondělí/ 17.30 hodin
MOJE DŮVĚRNÉ KRAJINY 
– VE STÍNU JEŠTĚDU
Představení nové knihy Siegfrieda
Weisse, autora fotografických knih,
spojené s promítáním záběrů, které
v knize nejsou. 
Na závěr proběhne autogramiáda.
Koncertní sál.

15. 12. /pondělí/ 18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT 
Jabloneckého komorního orchestru.
Koncertní sál.

17. 12. /středa/ 18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Koncertní sál.

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

5.–6. 12. /pátek–sobota/ 
18.00–10.00 hodin
PYŽAMOVÁ VÁNOČNÍ NOC
Předvánoční nocování pro holky
a slečny, cena 200 Kč, 
informace A. Tauchmanová.

5.–7. 12. /pátek–sobota/
ANGLIČTINA VE VIKÝŘI
S KAROLÍNOU
Intenzivní víkendový kurz A2 B1. 
Za 10 lekcí 500 Kč, 
informace M. Šípková.

6. 12. /sobota/ 14.00–18.00 hodin
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY PRO MALÉ
DĚTIČKY
Tvoření drobných dárečků a vánočních
dekorací, informace M. Šípková.

9. 12. /úterý/ 15.00–18.00 hodin
MIKULÁŠSKÝ BAZÁREK
V KLUBÍKU
Máte doma oblečení, ze kterého již 
vaše dítko vyrostlo? Je vám líto ho
vyhodit? Potřebujete vaše dítko

obléknout? Využijte naší akce a přijďte
na náš bazárek vyměnit, nakoupit,
prodat dětské oblečení, informace
podá M. Šípková.

11. 12. /čtvrtek/ 16.30–18.00 hodin
PTAČÍ KRMÍTKA
Pojďme udělat ptáčkům radost 
a vyrobme jim na zimu krmítka, 
cena 50 Kč, informace A. Tauchmanová.

12.–13. 12. /pátek–sobota/ 
17.30-10.00 hodin
VÁNOČNÍ VAŘENÍ A PEČENÍ PRO
DĚTI
Předvánoční noční dílnička nejen pro
kroužkové dětičky a zájemce, upečeme
si cukroví a vyrobíme si drobné dárečky,
cena 200 Kč, informace M. Šípková.

13. 12. /sobota/10.00–18.00 hodin
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Rukodělné tvoření pro malé i velké
zájemce, informace a přihlášky 
M. Šípková.

13. 12. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní akce pro všechny zájemce
a natěšené bruslaře, akce se koná ve
spolupráci se Sport, s. r. o., a HC
Jablonec nad Nisou, děti mají vstup
zdarma, dospělí zaplatí 40 Kč, 
informace P. Dostál.

22. 12. /pondělí/ 8.00–18.00 hodin
LYŽE, SNOWBOARD
Jednodenní výlet do hor s instruktorem
pro děti i dospělé, na akci lze zapůjčit
vybavení, doprava zajištěna, informace
pracovník ICM Zdeněk Feix.

31. 12. /úterý/ 15.00–24.00 hodin
SILVESTR S VIKÝŘEM
Zábavný večer pro celé rodiny,
informace M. Šípková.

■ Univerzitní 
galerie N
Jehlářská 14/520, Jablonec nad Nisou
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

3. 12. 2014–10. 1. 2015
NAHOŘE — DOLE
Oldřich Plíva / Martin Hlubuček
Výstava sklářských výtvarníků, které
spojuje příbuzný pohled na současné
sklo. Oldřich Plíva i Martin Hlubuček
uplatňují minimalistický přístup
a geometrické prostředky, prostřednic-
tvím kterých vytváří objekty – univer-
zálně platné hmotné symboly – jejichž
společným jmenovatelem je konstato-
vání existence něčeho daného a trvalého. 

Úvodní slovo: prof. Vladimír Kopecký.
Vernisáž: 2. 12. 2014, od 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.

VÝSTAVA
5. 12. 2014–12. 4. 2015 
ZEMĚ ORNAMENTU
Spínadla a šperky z Balkánského
poloostrova. Výstava představí
jedinečný soubor spínadel, šperků
a oděvů z období mezi lety 1850–1920,
pocházejících ze zemí Balkánského
poloostrova. Vernisáž 4. 12. 
od 17.00 hodin s vystoupením
balkánské kapely Oranžáda.

MUZEJNÍ PROGRAM
2.–5. 12. /úterý–pátek/ 8.00–9.30,
10.00–11.30 hodin
MIKULÁŠSKÉ DÍLNY PRO ŠKOLY
Žáci si zhotoví skládací papírový
stromeček a krabičku v podobě
originální kabelky nebo kufříku.
Vstupné 40 Kč. Bližší informace 
jaroslava.novotna@msb-jablonec.cz,
tel.: 483 369 021. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

6. 12. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
BIŽUTERNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
Další lekce podzimního bižuterního
kurzu, pod lektorským dohledem
výroba svícnů jako vánoční dekoraci.
Informace: jaroslava.novotna@msb-
jablonec.cz, tel.: 483 369 021.

6. 12. /sobota/ 13.00–17.00 hodin
VÁNOČNÍ POLENO
Výtvarná dílna pro děti k výstavě Země
ornamentu, na které si mohou zdobit
dřevěné špalíčky barevnými přízemi
a korálky. Vstupné včetně výstavy 40 Kč
(v rámci vstupného do celého muzea
a děti do 6 let zdarma).

27.–28. 12. /sobota a neděle/
10.00–16.00 hodin
UKÁZKY VÝROBY VÁNOČNÍCH
OZDOB
Návštěvníci mohou vyzkoušet svoji
zručnost při foukání a malování
skleněných figurek a vánočních ozdob.
Vstup na předvádění zdarma.

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

VÝSTAVA
do 29. 3. 2015
/čtvrtek–neděle/ 13.00–17.00 hodin
GLASS X MASS
Skleněné vánoční ozdoby pro země za
mořem. Zámořské země jsou
zásadním trhem pro české vánoční
ozdoby (čtvrtek 1. ledna 2015 zavřeno).

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

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

3. 12. /středa/ 19.00 hodin
VEČER NEJEN O ROSTLINNÉ
STRAVĚ
Beseda s Pavlem Houdkem 
o přínosech a rizicích veganství.
Projekce filmu „Duše v našich strojích“.

4. 12. /čtvrtek/ 19.30 hodin
ZA PŘÍRODOU KAVKAZU 
Putování za nádhernou přírodou
a přátelskými lidmi Gruzie a Arménie. 

5. 12. /pátek/ 20.00 hodin
LIMEN TOUR 2014
Koncert kapel Exots, Last Time
a BB69. DJ afterparty.

6. 12. /sobota/ 13.00 hodin
VÁNOČNÍ BESÍDKA STUDIA KOKOS
Vystoupí malí i velcí žáci Kokosu.

6. 12. /sobota/ 20.00 hodin
BERUŠKY A SEMTEX
Folk-country-pop z Jablonce 
a country-brutal-techno-folk z Plzně.

7. 12. /neděle/ 16.00 hodin
MIKULÁŠ DĚTEM 
Písničky, hrátky, nadílka. Pro děti
od 2 let. Nutná rezervace.

9. 12. /úterý/ 19.00 hodin
RADEK JAROŠ
Průřez Korunou Himálaje, kterou
získal za výstup na všech 14 osmitisí-
covek a hlavně o tom posledním na K2. 

10. 12. /středa/ 19.00 hodin
JIŘÍ STRÁNSKÝ
Beseda s prozaikem, básníkem, scéná-
ristou, dramatikem a překladatelem.

12. 12. /pátek/ 20.00 hodin
BORDEL
Koncert kapely vzniklé spojením MCs
z rapové formace Inside a reggae
kapely Riddimshot. 

13. 12. /sobota/ 20.00 hodin
SCOFFERS +AGU & TOMÁŠ J. HOLÝ
Grungeová kapela s unplugged
koncertem, zpěvačka a kytaristka AGU
a perkus-kytarista T.J.Holý.

15. 12. /pondělí/ 19.30 hodin
MÁCHA TRAIL SUMMER 2014
Povídání o tom, kterak trojice kluků
z Jablonce došla do Benátek, a ne těch
nad Jizerou.

16. 12. /úterý/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO
KAŽDÉHO
Téma: Fotíme koncert Tutaboty. 

16. 12. /úterý/ 17.00 hodin
WORKSHOP PRO BUBENÍKY 
Pro děti od 7 let a dospělé, bubny půjčíme.
Nutná rezervace na tel. 608 110 706.

16. 12. /úterý/ 20.00 hodin
RAMPA FREE – TUTABOTA
Rytmy západní Afriky v podání
jabloneckých bubeníků a tanečnic. 

19. 12. /pátek/ 20.00 hodin
HUDBA PRAHA
Koncert stálice české rockové scény. 

Mikulášské pohlazení s Vikýřem

7. 12. /neděle/ 14.30 hodin
Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec ve spolupráci se statutárním měs-
tem Jablonec nad Nisou pořádá v neděli 7. prosince od 14.30 hodin
Mikulášská besídku s hrami, kouzelníkem, zábavou a samozřejmě
s Mikulášem, s čertem a andělem. Vstupné 40 Kč/děti, 30 Kč/dospělí.
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20. 12. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Vánoční videoparty Petra Vobořila.

22. 12. /pondělí/ 20.00 hodin
VICHR Z HOR + NŮŽ
Předvánoční vystoupení jabloneckého
divadelního spolku, poté koncert
kapely Nůž.

23. 12. /úterý/ 19.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ KINO 
Nadílka netradičních vánočních filmů.

24. 12. /středa/ 23.00 hodin
JEŽÍŠEK TU NECHAL PRO VÁS...
Dárek, hudbu na přání a pohodu.

26. 12. /pátek/ 20.00 hodin
SUPERHERO KILLERS A HOSTÉ
Váš funkový vánoční dáreček. 

27. 12. /sobota/ 20.00 hodin
KAMIL STŘIHAVKA A LEADERS!
Český „rockový Ježíš“ s kapelou
tradičně opět po roce na Rampě. 

30. 12. /úterý/ 20.00 hodin
MARŠÁL BAZÉN, 9431, ERATH
Koncert rockových kapel.

11. a 18. 12. /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

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

4. 12. /čtvrtek/ 10.00–12.00 hodin
JAK SI SPRÁVNĚ ČISTIT ZOUBKY?
Beseda se zubní preventistkou.

7. 12. /neděle/ 14.00 a 16.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Tradiční Mikulášská s Jablíčkem, těšit
se můžete na tanec, divadlo, bonbónový
déšť, kouzelníka, vystoupení dětských
tanečníků a samozřejmě nadílku od
Mikuláše, čerta a anděla. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

8. 12. a 15. 12. vždy 10.00–12.00 hodin
VZTAHOVÝ PORADCE
Individuální poradenství zdarma.

11. 12. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
PRVNÍ POMOC U DĚTÍ
Přednáška Červeného kříže
s praktickým nácvikem.

12. 12. /pátek/ 14.00–16.30 hodin
VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ
První ročník akce, kdy děti posílají
Ježíškovi svá přání před jabloneckou
radnicí.

12. 12. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
ADVENTNÍ ZASTAVENÍ V JABLÍČKU
Přijďte se vánočně naladit do Jablíčka. 

18. 12. /čtvrtek/ 9.00–12.00 hodin
HOME MADE AKTIVITY
aneb Co dělat s dětmi, když venku
prší. Ukázky aktivit pro malé děti
ve stylu MONTESSORI.

18. 12. /čtvrtek/ 15.00–18.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Máte dvojčata, trojčata...? Přijďte se
podělit o své radosti i starosti s ostatními. 

19. 12. /pátek/ 10.00–12.00 hodin
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY PRO
NEJMENŠÍ
Speciální vánoční dílničky.

31. 12. /středa/ 16.00–20.00 hodin
SILVESTR V JABLÍČKU
Bohatý program: hry, divadelní 
vystoupení, občerstvení, tanec, tombola
atd. Určeno pro děti s doprovodem. 

■ 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

3. 12. /středa/ 16.45 hodin
PRACUJI, PROTOŽE...
Vernisáž putovní výstavy. 
Fotografie lidí s handicapem od Tomáše
Tesaře, zazpívá Ondřej Ruml.

4. 12. /čtvrtek/ 19.00 hodin
3 ROKY KAVÁRNY
Spontánní akce na oslavu výročí tří let
existence kavárny v těžkých horských
podmínkách. Podáváno symbolicky
Beaujolais Nouveau a slané/sladké
palačinky...!

22. 12. /pondělí/ 19.00 hodin
SVAŘÍME (PRO) DOBROU VĚC
Tradiční podávání svařáku – výtěžek
akce na charitu.

■ Dům
česko-německého
porozumění
www.dumrynovice.org
Galerie FR: 
otevřeno út–so 13.00–19.00 hodin

12.–14. 12. /pátek–neděle/ 
10.00–18.00 hodin
JIZERSKÝ KREATIVNÍ KLUB –
PATCHWORK
3. prodejní výstava patchworku
a ručních prací.

12. 12. /pátek/ 16.00 hodin
RÝNOVICE SOBĚ!
Rozsvícení vánočního stromu, odeslání
přání Ježíškovi, trh drobných radostí,
sousedské setkání.

13. 12. /sobota/ 14.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍCH SETKÁNÍ ŽEN 

19. 12. /čtvrtek/ 18.00 hodin
FRANZ CLAM-GALLAS: POCTA
ŠLECHTICI DUCHA A MUŽI ČINU
Putovní výstava Spolku pro kulturní
krajinu Frýdlantsko. 
Výstava potrvá od 20. 12. do 16. 1.

30. 12. /úterý/ 18.00 hodin
MEDITACE S POEZIÍ A HUDBOU
Předsilvestrovské rýmování s Milan
Brožem.

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

5. 12. /pátek/ 18.30 hodin
ROSTILAV KORYČÁNEK
Tištěná architektura 21.

12. 12. /pátek/ 18.30 hodin
HENRIETA MORAVČÍKOVÁ
Tištěná architektura 22.

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

10. 12. /středa/ 16.00 hodin
TEMATICKÝ WORKSHOP
Vyrobíme si dekoraci, jejíž třpyt
a odlesky nám připomenou vůni
babiččina cukroví a vrátí nás do dob
dětství – HVĚZDU Z KORÁLKŮ.
Přihlaste se mailem, nebo telefonem.

■ Spolkový dům
Jablonec n. N., E. Floriánové 8,
www.dub.cz

9. 12. /úterý/ 18.00 hodin
BIOTRONIK TOMÁŠ PFEIFFER
Beseda.

■ Klub WOKO
Podzimní 21, www.klubwoko.cz

5. 12. /pátek/ 20.00 hodin
KOZI B-DAY PARTY
Electro párty

12. 12. /pátek/ 19.00 hodin
SMACK
Koncert zásadního grime mc.

13. 12. /sobota/ 20.00 hodin
SKLIZEŇ
Celovečerní festival REGGAE/DANCE-
HALL projektu Sklizeň! Oficiální
warmup SKLIZEŇ RELEASE PARTY!
Vystoupi: COCOMAN, DR.KARY,
MESSENJAH, MR.ROLL, MR.DECK.
DJ’s: Wilda Panda, Boldrik, Jah Army
a další...

20. 12. /sobota/ 19.00 hodin
SUVERENO
Československé turné k novému albu
JEDNODUCHO Tour 2014. Slovenský
raper vystoupí se svými hosty 
a za doprovodu živých bic.

24. 12. /středa/ 22.00 hodin
X-MASSACRE
Pravidelný vánoční mejdan s různými
styly od různých djs. Free entry.

27. 12. /sobota/
PŘEDSILVESTR
Párty trénink na silvestra.

31.12. /středa/ 19.00 hodin
SILVESTR
Přivítejte s námi nový rok.

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

5. 12. /pátek/ 20.00 hodin
HIP HOP 4EVER 
Mikulášská jízda, live rap-Zpoza
Rýmu, Dj P.illa.

6. 12. /pátek/ 20.00 hodin
OLD FRIEND Meeting vol.3
Desetileté výročí EMERGENCY JBC
ONE STATION,
Rollandblow/Dr.X/Matejkys/Pj
Hazeflow, Mc zaggamuffin,
reggae,dub,dancehall,hip hop.

12. 12. /pátek/ 20.00 hodin
SOUND WAVE ORCHESTRA
Present EppL PIE, Djs Pup-Schmeer
(electro), Johnny Adela (break
funk,house), Inspecta (pumpin, tribe).

19. 12. /pátek/ 20.00 hodin
DRUM&BASS ARENA
Djs Ark (Chapeau Rouge), Eddie Mur
(Nightpunk records).

24. 12. /pátek/ 20.00 hodin
XMAS PARTY
All rezident Djs, otevřeno od 22 hodin.
VSTUP volný.

26. 12. /pátek/ 20.00 hodin
REAL SKILLZ
Djs Taktik & Mach-all, rap,trap.ghetto
funk, funk, breaks, jungle.

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

5. 12. /pátek/ 20.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ KARAOKE SHOW
S ONDROU A KATY

12.12. /pátek/ 20.00 hodin
HURWAJS

19. 12. /pátek/ 20.00 hodin
REFLEX

26.12. /pátek/ 20.00 hodin
DANGAR SIX

31.12. /středa/ 20.00 hodin
SILVESTROVSKÁ SHOW V RETRO
STYLU POMÁDY

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

5. 12. /pátek/ 16.00–17.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ A KARNEVAL
Mikulášská s čerty, mikulášem a anděli.
Spolkový dům Jablonec nad Nisou

Pro školy od října v nabídce opět:
– Program pro MŠ: 
DOKTORŮ SE NEBOJÍME!
Určeno pro nejmenší, aby se hravou
formou seznámili s první pomocí
– Program pro ZŠ:
DOMA, VENKU, VE ŠKOLE, 
VE ZDRAVÍ A V POHODĚ!
Připraveno podle věku dětí pro jednot-
livé třídy. Aktivní formou se děti učí
první předlékařské pomoci a zákla-
dům vlastní ochrany.
– Program pro SŠ:
ZÁKLADY MEZINÁRODNÍHO
HUMANITÁRNÍHO PRÁVA
Je válka skutečně bez pravidel? Jsou
civilisté dostatečně chráněni? Co jsou
to vlastně Ženevské konvence? A další
otázky civilizovaného světa.

Český rockový Ježíš v Klubu Na Rampě

27. 12. /sobota/ 20.00 hodin
Rocková legenda oslovující již dvě generace fanoušků nebo český roc-
kový Ježíš, chcete-li. Majitel nezaměnitelného a fenomenálního hlasu
v muzikálových rolích, které ztvárňuje již 20 let a frontman mnoha
rockových kapel vystoupí opět po roce v Jablonci. 
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Městská sportovní hala
MH je pouze poskytovatelem sportoviš-
tě. O případných změnách zápasů a ji-
ných akcích rozhoduje pořadatel.
Podrobné informace na webu
www.sportjablonec.cz

HALA bude v době vánočních svátků
zavřena, a to 24. 12., 25. 12., 26. 12.
2014 a 1. 1. 2015. 
Ve dnech 27. 12 a 28. 12. bude otevře-
na od 13.00 do 22.00 hodin, 29. 12. od
7.00 do 22.00 hodin a 31. 12. od 8.00 do
16.00 hodin.

FITNESS v městské sportovní hale
bude v termínech 24. 12., 25. 12., 26.
12., 31. 12. 2014 a 1. 1. 2015 uzavřeno.
Ve dnech 27. a 28. 12. bude otevřeno
od 13.00 do 21.00 hodin, 29. 12. od 8.00
do 21.00 hodin. 

FLORBAL
7. 12. /neděle/ 15.00 hodin
1. FBK JABLONEC N. N. 
– TJ SOKOL MUKAŘOV-TAGO MAGO
II. liga mužů, centrkurt.

21. 12. /neděle/ 8.00 hodin
VÁNOČNÍ TURNAJ MALÝCH 
FLORBALISTŮ
Kurty č. 1. a 2.

21. 12. /neděle/ 17.30 hodin
1. FBK JABLONEC N. N. 
– T. B. C. KRÁLŮV DVŮR.
II. liga mužů, centrkurt.

FOTBAL
6. 12. /sobota/ 9.00 hodin
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt.

7. 12. /neděle/ 9.00 hodin
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt.

13. 12. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt.

20. 12. /sobota/ 8.00 hodin
X. VÁNOČNÍ SVIJANY CUP
Pořádá SK RAPID JABLONEC 05 halový
fotbalový turnaj mužů, centrkurt.

FUTSALL
7. 12. /neděle/ 19.00 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– DÉMONI ČESKÁ LÍPA
II. liga západ, centrkurt.

14. 12. /neděle/ 19.00 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– DALMACH TURNOV
II. liga západ, centrkurt.

31. 12. /neděle/ 9.00 hodin
SILVESTROVSKÝ TURNAJ 
VE FUTSALE 
Pořádá FK GMMultimedia Jablonec n. N.,
centrkurt.

VOLEJBAL
13. 12. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE A – TJ LOKOMOTIVA
ČESKÁ LÍPA
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

14. 12. /neděle/ 9.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE – TJ SOKOL PARDUBICE
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

14. 12. /neděle/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE A – TJ LOKOMOTIVA
ČESKÁ LÍPA
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

21. 12. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ V BAREVNÉM 
MINIVOLEJBALU
TJ Bižuterie pořádá turnaj dětí. 
Kurty č. 3 a 4.

Atletická hala

Provoz o vánočních svátcích:
22. a 23. 12. 2014 7.00–20.00 hodin
24. a 26. 12. 2014 zavřeno
27. 12. 2014 13.00–19.00 hodin

(závody)
28. 12. 2014 dle dohody 

a objednávky
29. a 30. 12. 2014 9.00–19.00 hodin
31. 12. 2014 9.00–14.00 hodin 

(závody)
1. 1. 2015 zavřeno

2. 12 a 3. 12. /úterý a středa/ 
8.30–12.30 hodin
ŽÁKOVSKÁ LIGA
Pořadatel 5. ZŠ.

6. 12. /sobota/ 10.00 hodin
POMERANČOVÝ MÍTINK
Pořádá TJ LIAZ Jabonec n. N. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

11. 12. /čtvrtek/ 16.30 hodin
100 x 300 METRŮ
Araktivní závody členů sportovních
oddílů.)

31. 12. /středa/ 10.00 hodin
SILVESTROVSKÝ DESETIBOJ
Tradiční silvestrovský závod týmů za
účasti Báry Špotákobé, pořádá TJ LIAZ
Jablonec na Nisou.

Plavecký bazén
www.bazenjbc.cz

Provoz o vánočních svátcích:
23. 12. 2014 5.30–14.00 hodin
24.–25. 12. 2014 zavřeno
26. 12. 2014 14.00–20.00 hodin
27. 12. 2014 10.00–21.30 hodin
28. 12. 2014 10.00–20.00 hodin
29. 12. 2014 13.00–21.30 hodin
30. 12. 2014 10.00–21.30 hodin
31. 12. 2014 zavřeno
1. 1. 2014 14.00–20.00 hodin

12. 12. /pátek/ 17.00 hodin
RODINNÉ ŠTAFETY 3 X 25 METRŮ 
Triatlonový a plavecký oddíl
TJ Bižuterie pořádá rodinné štafety
3 x 25 metrů (různé kategorie např.
dítě, rodič, prarodič – tři sourozenci –
2 rodiče a dítě atd.), startovné 60 Kč.
Prezentace v hale bazénu od 16.30
hodin.

23. 12. /úterý/ 15.00–19.00 hodin
VÁNOČNÍ DISKOTÉKA V BAZÉNU
DDM Vikýř Jablonec pořádá předvá-
noční mokrou zábavu, více informací
naleznete na plakátech a na stránkách
Vikýře, informace M. Šípková.

Sportovní hala
Podhorská 54, Jablonec n. N.

6. 12. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
BIŽUTERIE - SOKOL STĚŽERY 
OP východní Čechy, žákyně starší U15.

6. 12. /sobota/ 13.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE – STUDÁNKA
PARDUBICE
Minižákyně starší U13.

6. 12. /sobota/ 17.30 hodin
BIŽUTERIE – OP PROSTĚJOV
Extraliga juniorky U19.

7. 12. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – SBŠ OSTRAVA
Extraliga juniorky U19.

14. 12. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – BK BRANDÝS NAD
LABEM
Lida kadetky U17.

14. 12. /neděle/ 12.30 hodin
BIŽUTERIE – JUNIOR KRALUPY N. V.
1.liga ženy.

17. 12. /středa/ 17.30 hodin
BIŽUTERIE – SLOVANKA PRAHA
Extraliga juniorky U19.

Městský zimní stadion

HOKEJ
www.hcvlci.cz

17. 11. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– HC STADION VRCHLABÍ
II. liga, 19. kolo.

27. 11. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– HC DRACI BÍLINA
II. liga, 21. kolo.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz

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

Sportovní areál Břízky 
– lyžařské kolečko

20. 12. 2014–4. 1. 2015 
denně 14.30–16.00 hodin

V areálu bylo nově vybudováno
osvětlení na asfaltovém kolečku
v délce cca 2 km, které využívají
i příznivci in-line bruslení, v zimním
období a při zasněžení tratí bude
k dispozici plně osvětlené kolečko
v délce 3,8 km. Doba svícení je
od setmění do 22.00 hodin. 
Více www.skijablonec.cz.

26.–31. 12. /pátek–středa/
JABLONECKÁ ŠESTIDENNÍ
SKP Maják pořádá v lyžařském areálu
Břízky závody v běhu na lyžích pro
veřejnost všech věkových kategorií. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.
Více na www.skpjbc.webnode.cz.

Nabídka sportovních pořadů

Provoz MHD v období vánočních svátků
Všechna níže uvedená opatření jsou
zapracována v elektronických jízd-
ních řádech na www.idos.cz, stejně
tak v jízdních řádech v mobilu. Ve
vývěsních jízdních řádech jsou uve-
dena omezení jízdy spojů.

Z kapacitních důvodů nejsou ve všech
případech ve vývěsních jízdních řádech
uvedeny spoje jedoucí jen v části trasy
a mimořádné spoje.

24. 12. 2014 /středa/
Nejedou linky č. 106, 107, 112. 
Na ostatních linkách nedělní provoz
s postupným ukončením provozu ko-
lem 16.00 hodin.

25. 12. 2014 /čtvrtek/
Nejedou linky č. 106, 107, 112.
Bude v provozu linka 121 Jablonec –
Hrabětice – Bedřichov–Jablonec. Od 7.00
provoz na všech linkách jako v neděli.

26. 12. 2014 /pátek/
Nedělní provoz.

27., 28. 12. 2014 /sobota a neděle/
Víkendový provoz.

29., 30. 12. 2014 /pondělí a úterý/
Provoz jako v pracovní den o prázdni-
nách s těmito odchylkami:
Linka 102 – nepojedou spoje s odjez-
dem v 15., 45. minutu z Pasek a v 04.
a 34. minutu z AN.

Linka 103 – nepojedou spoje v 6.15
z AN, v 6.24 ze zast. Na Hutích.
Linka 104 – nepojede spoj v 5.07 z AN
do Rýnovic.
Linky 106 a 107 směr AN – Želivského
– Mšeno – AN - v provozu od 8.00 ho-
din.
Linky 107 a 106 směr AN – Mšeno –
Želivského – AN - v provozu od 7.42 do
18.04 hodin.
Linka 109 – víkendový provoz, odjezdy
z Rýnovic: 9.27, 10.02, 10.42, 11.22,
13.22, 14.42, 16.02, 17.22; odjezdy z Ná-
draží Paseky: 9.40, 10.15, 10.55, 12.55,
14.26, 15.35, 16.55, 18.15.
Linka 110 – ráno nebude zabezpečena,
odpoledne provoz pracovního dne
Linka 113 – nepojede

Linka 115 – provoz pracovního dne
v úseku Rychnov – AN a zpět (nejedou
spoje do a z Pasek) 
Linka 118 – nepojede
Navíc bude v provozu linka 121 Jablo-
nec – Hrabětice – Bedřichov – Jablonec

31. 12. 2014 /středa/
Nejedou linky č. 103, 105, 110, 113, 115,
118, 126.
Provoz jako v pracovní den o prázdni-
nách s postupným ukončením provozu
kolem 18.00 hodin.

1. 1. 2015 /čtvrtek/
Nejedou linky č. 106, 107, 112. 
Od 7.00 provoz na všech linkách jako
v neděli.

Atletický desetboj, foto Václav Novotný Jablonecká šestidenní, foto MMJN
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■ Krátce
Odpadový kalendář získá 
každá domácnost
Oddělení správy veřejné zeleně
připravilo pro obyvatele Jablonce
nad Nisou stolní kalendář s odpa-
dovou tematikou. 

Lidé se prostřednictvím vtipných
obrázků a jednoduchého textu
budou moci seznámit s obecně
závaznou vyhláškou města o odpa-
dech a s termíny jednotlivých akcí,
např. s termíny sběru biologicky
rozložitelného odpadu, nebezpeč-
ného odpadu a velkoobjemového
odpadu a s otevíracími dobami
sběrných dvorů. „Stolní kalendář
,Odpady 2015‘ obdrží každá do-
mácnost v Jablonci společně s led-
novým Jabloneckým měsíčníkem,“
říká Jitka Lochovská, vedoucí Od-
dělení správy veřejné zeleně.

Do redakce přišlo poděkování
Ráda bych poděkovala pracovní-
kům České spořitelny, zejména
paní Šikolové, za jejich vstřícný
přístup. Jsem se službami jablo-
necké pobočky velmi spokojena.
Hana Pejtová, Jablonec nad Nisou.

Zemřel bývalý starosta 
Miroslav Fejkl
Dne 4. listopadu 2014 zemřel
JUDr. Miroslav Fejkl, který vyko-
nával funkci předsedy Městského
národního výboru v Jablonci nad
Nisou v letech 1981–1986. 

Střed města ožívá
Potvrzením toho je nová sportovní
prodejna v Máchově ulici, která
byla nedávno otevřena. 

Takřka ve středu města tak kou-
píte kvalitní sportovní zboží pro
celou rodinu.

Dny otevřených dveří
na středních školách
Střední školy v Jablonci připravily
pro zájemce z řad budoucích stu-
dentů dny otevřených dveří.

Gymnázium Dr. Antona Randy
5. 1. 2015 /17.00 hodin/ – pro žáky
5. tříd ZŠ – uchazeče o osmiletý
obor Gymnázium; 12. 1. 2015
/17.00 hodin/ - pro žáky 9. tříd ZŠ
– uchazeče o čtyřletý nesportovní
obor Gymnázium.

Gymnázium U Balvanu
7. ledna 2015 /16.30 hodin/ – pro
zájemce o čtyřleté studia.

Střední škola řemesel a služeb
11. 12. 2014 /9.00–16.00 hodin/ –
v budovách školy Podhorská 54
(odborný výcvik) a Smetanova 66
(teorie); 
12. 12. 2014 /9.00–16.00 hodin/ –
v budově školy na náměstí 3. květ-
na v Železném Brodě (dílny oboru
Sklář).

Vyšší odborná škola mezinárod-
ního obchodu a Obchodní aka-
demie
9. 1. 2015 /13.30–17.30 hodin/
a 10. 1. 2015 /9.30–13.30 hodin/ 
– budova Horní náměstí 15.

Jaký byl a je váš život?
Byl a je pestrý. Rodiče se po mém narození stěhovali
na Slovensko. Bylo to po první světové válce a otec
pracoval jako poštovní zaměstnanec ve Slovenském
Novém Meste. Když jsem vychodil obecnou školu,
otec chtěl, abych mohl studovat. Byl služebně poslán
do Popradu, ale bohužel tam také nebylo gymnázium,
a tak jsem až do kvinty dojížděl do Spišské Nové Vsi.
V roce 1935 otec požádal o přemístění do Čech a do
Jablonce. Chtěl, abych studium dokončil, ovšem
v Jablonci reálné gymnázium nebylo a v Liberci bylo
pouze reformní, do kterého jsem ovšem nenastoupil.
V té době měli rodiče sedm dětí, mně bylo šestnáct let.
Začal jsem pracovat a přitom chodil do školy. V té do-
bě mě požádala Čechie Jablonec, abych za ni hrál.
Sportovně a fyzicky jsem byl zdatný, cvičil jsem
v Sokole, dělal atletiku i šerm. 

Zmínil jste, že jste pracoval, co jste dělal?
Maloval jsem brože. Lásku k malování jsem získal
u pana Hülleho. Jednou jsem u něj byl na návštěvě
a jeho žena malovala brože, sedl jsem si a jednu vy-
maloval. Říkali, že jsem šikovný, a tak jsem začal
u nich pracovat. Později jsme měli zaměstnance a já
byl i předák, vydělával jsem si a máma byla moc šťastná.

Co nastalo po okupaci?
V roce 1938 jsme odešli dočasně do Sedmipany, kde
nás ubytovali v místním statku. Táta později získal
umístění na poště v Uhlířských Janovicích, kam jsme
se přestěhovali. Já tam pracoval jako hrnčíř i brusič
kamenů.

Jak jste se dostal k vládnímu vojsku?
V roce 1940 byla zveřejněna výzva do vládního voj-
ska. Tehdy mi bylo dvacet let, přihlásil jsem se a vza-
li mě. Můj tehdejší velitel čety Mouťka mi dal impulz,
abych se přihlásil do Přerova a dokončil maturitu.
V roce 1944 jsem šel do Prahy do důstojnické školy,
sloužil jsem na Smíchově jako kadet a dělal Háchovi
stráž na Hradě. Jenže v té době Němci prohrávali
a přišel rozkaz zlikvidovat vládní vojsko. Frank navr-
hoval odsun a likvidaci v koncentráku, ale k tomu ne-

došlo a byli jsme odveleni do Itálie na strážní službu
do Vogogny. Tam jednoho dne došlo k fingovanému
přepadení partyzány a s nimi jsme odešli do hor. Bylo
nás asi osmdesát a partyzáni brzy řekli, že nás nemo-
hou živit, a tak jsme mašírovali pašeráckými stezka-
mi do Švýcarska, kam jsme dorazili po čtyřech dnech.
Protože jsme přišli jako vojáci beze zbraní, nechtěli
nás přijmout. Když jsme jim vysvětlili naši situaci,
ujali se nás. Umístili nás do Krondühlu, kde jsme za-
čali pracovat. Poté přišel povel od vyslance exilové
vlády Kopeckého, abychom se přesunuli do Anglie.
Přes Marseille jsme putovali zpět do Itálie, kde jsme
dostali anglické uniformy. Přes Alžír, Gibraltar a Glas-
gow jsme se dostali do blízkosti Londýna. Přihlásil
jsem se k letectvu a absolvoval navigátorský výcvik,
který jsem měl završit letem do Kanady. Ten se neu-
skutečnil, protože nás prezident Beneš ze zahraničí
povolal domů. Psal se srpen 1945.

Co se dělo po návratu do vlasti?
Rodiče se vrátili do Jablonce a já požádal o propuště-
ní z vojska. Jenže mě tehdejší mjr. Svátek nechtěl pus-
tit, argumentoval tím, že potřebuje zkušené vojáky do
armády, leda bych byl odborníkem, který je potřeba
v pohraničí. To by pak byl prý jediný důvod, kdy mě
je ochoten demobilizovat. Podařilo se mi u jedné jab-
lonecké exportní firmy, kde byl tehdy národní správ-
ce, získat potvrzení, že jsem coby odborník potřeba
a odešel jsem do civilu.

Jaké byl váš další osud?
Když se v roce 1948 znárodňovalo, začal jsem praco-
vat v nově zřízené Skleněné bižuterii. Prošel jsem pro-
fesemi jako dispečer, účetní, vedoucí účtárny atd.
Zaváděl jsem i tzv. Baťův systém. Následně podnik fú-
zoval s ŽBS, ale já do Brodu nechtěl a odešel jsem do
strojírenského podniku Tokona, kde jsem pracoval
sedm let. Poté mě zavolal kádrovák a sdělil mi, že
mám politicky nespolehlivé výkony. Od té doby mě
hlídali příslušníci StB.

Po revoluci jste se angažoval nejen v Občanském
fóru, čím vším jste se zabýval?
V roce 1980 jsem odešel do důchodu, ale v roce 1989
jsme s generálem Mrázkem zakládali OF zahranič-
ních letců. Dopadlo to tak, že jsme jezdili po školách
a svoje zážitky jsme tlumočili žákům. Také jsem po-
stupně pracoval jako jednatel okresního výboru Čes-
kého svazu bojovníků za svobodu a byl předsedou zá-
kladní organizace v Jablonci. To jsem dělal celkem
dvacet let. Když jsme začínali, bylo nás pět set, když
jsem končil, tak šedesát. Také jsem se zasadil o název
ulice Generála Mrázka, o pomník a jeho důstojné okolí.

V lednu získáte čestné občanství, co to pro vás
znamená?
Byl jsem o tom informován a v první chvíli jsem tuto
poctu nechtěl přijmout. Jsem obyčejný čestný občan
a nepovažuji se za žádného hrdinu. Nakonec mě mé
okolí přesvědčilo, abych toto výjimečné ocenění při-
jal. Titul čestného občana je čest a pocta.

Jiří Endler

Zdeněk Neruda 
Titul čestného občana je čest a pocta

■ Osobnost Jablonecka

Válečný veterán, navigátor RAF, plukovník v. v. Zdeněk Neruda (12. 7. 1920) obdrží na Novoročním koncertu
v městském divadle čestné občanství statutárního města Jablonec nad Nisou. Brněnský rodák má
za sebou pestrý život. Byl členem vládního vojska a v době druhé světové války působil jako navigátor
u zahraniční britské posádky letectva. Po válce se přestěhoval do Jablonce, kde se oženil a pracoval
v exportním domě. Po celou dobu ho pravidelně sledovala a vyslýchala StB. V roce 1968 založil spolu
s gen. mjr. Karlem Mrázkem Svaz zahraničních vojáků. V listopadu 1989 spolu s dalšími odbojáři stál
u zrodu jabloneckého Občanského fóra zahraničních letců. Od roku 1990 byl dvacet let tajemníkem Českého
svazu bojovníků za svobodu v Jablonci. Zdeněk Neruda vždy byl a je čestný, hrdý, pracovitý a spravedlivý.

Foto Jiří Endler
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Ochranovský sbor při 
Českobratrské církvi evangelické
Máchova 29

29. 11. /sobota/ 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ OCHRANOVSKÉ 
ADVENTNÍ HVĚZDY

30. 11. /neděle/ 9.30 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

21. 12. /neděle/ 9.30 hodin 
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Vánoční slavnost pro malé i velké

25. 12. /čtvrtek/ 9.30 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

28. 12. /neděle/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY S LOSOVÁNÍM HE-
SEL NA ROK 2015 
Heslo roku 2015
Proto přijímejte jeden druhého, tak jako
Kristus k slávě Boží přijal vás. (Ř 15,7)

Církev československá husitská
chrám Dr. Farského, nám. Farského
www.jablonec.ccshhk.cz

30. 11. /neděle/ 9.00 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

6. 12. /sobota/ 14.00 hodin
SETKÁNÍ U BETLÉMA
Adventní koncert – Artefaktum

7. 12. /neděle/ 9.00 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

14. 12. /neděle/ 9.00 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

21. 12. /neděle/ 9.00 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba – se svátostí pokání

23. 12. /úterý/ 18.00 hodin
GENERÁLNÍ ZKOUŠKA 
NA PŮLNOČNÍ MŠI
Přístupné veřejnosti

24. 12. /středa/ 22.30 hodin
ŠTĚDRÝ DEN
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej, mistře

25. 12. /čtvrtek/ 9.00 hodin
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
Bohoslužba

28. 12. /neděle/ 9.00 hodin
BOHOSLUŽBA
Poděkování za uplynulý rok

4. 1. 2015 /neděle/ 9.00 hodin
BOHOSLUŽBA
Losování biblických textů pro nový rok

Od 20. 12. do 6. 1. 2015
13.00–18.00 hodin
VYSTAVENÝ JIZERSKÝ BETLÉM
Dřevěné sochy v životní velikosti

Bratrská jednota baptistů
Kostel Bratrské jednoty baptistů
v Máchově parku

24. 12. /středa/ 15.00 hodin
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST

25. 12. /čtvrtek/ 9.30 hodin
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
NA BOŽÍ HOD

28. 12. /neděle/ 9.30 hodin
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA

31. 12. /středa/ 20.00–01.00 hodin
SILVESTROVSKÁ BOHOSLUŽBA

1. 1. /čtvrtek/ 10.00 hodin
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ
BOHOSLUŽBA

Křesťanský sbor Dobrá zpráva
Sál Spolkového domu, ul. E. Floriánové 8,
vchod z parkoviště, www.ksdz.cz

30. 11. /neděle/ 15.30 hodin
1. ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

7. 12. /neděle/ 10.00 hodin
2. ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

14. 12. /neděle/ 15.30 hodin
3. ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

21. 12. /neděle/ 15.30 hodin
4. ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Starokatolická církev
Kostel Povýšení sv. Kříže
Husova 1560/2, 466 01 Jablonec n. N.

ADVENTNÍ KONCERTY 2014

30. 11. /neděle/ 16.00 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Vendula Groulíková – blues, jazz, 
vánoční písně, koledy

7. 12. /neděle/ 16.00 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Vojta Starý – varhany

14. 12. /neděle/ 16.00 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
TOPOS KOLEKTIV – improvizace na
místo (varhany, flétna šakuhači, harfa,
perkuse)

STAROKATOLICKÉ VÁNOCE 2014

24. 12. /středa/ 24.00 hodin
ŠTĚDRÝ DEN
Půlnoční eucharistická slavnost –
Narození Páně

25. 12. /čtvrtek/ 18.00 hodin
EUCHARISTICKÁ SLAVNOST
Boží Hod vánoční 

28. 12. /neděle/ 10.00 hodin
EUCHARISTICKÁ SLAVNOST
Svátek Svaté Rodiny

VÝSTAVA BETLÉMU – ACHÁTOVÁ
MADONA
Betlém je možno vidět v době od 14.00
do 17.00 hodin ve dnech 23., 25., 26.,
27. a 28. prosince

Českobratrská církev evangelická
Pod Baštou 10

30. 11. /neděle/ 9.30 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře
Páně

7. 12. /neděle/ 9.30 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby

14. 12. /neděle/ 9.30 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby 

21. 12. /neděle/ 9.30 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby

24. 12. /středa/ 9.30 hodin
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST
Posezení u kávy a čaje

25. 12. /čtvrtek/ 9.30 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře
Páně

26. 12. /pátek/ 9.30 hodin
2. SVÁTEK VÁNOČNÍ
Bohoslužby

28. 12. /neděle/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY

31. 12. /středa/ 16.00 hodin
SILVESTR
Rozloučení se starým rokem

1. 1. /čtvrtek/ 9.30 hodin
NOVÝ ROK
Bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře
Páně

Církev bratrská
Smetanova 26

30. 11., 7. 12., 14. 12. /neděle/
vždy od 9.30 hodin
ADVENTNÍ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

21. 12. /neděle/ 9.30 hodin
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST
15.00 – koncert pěveckého sboru Maják

24. 12. /středa/ 23.00 hodin
PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA
V CB Liberec, ulice Puchmajerova 4
(U Soudu)

25. 12. /čtvrtek/ 9.30 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Bohoslužba

31. 12. /středa/ 16.00, 19.00 hodin
SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ

Římskokatolická církev
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Římskokatolická farnost – děkanství
Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 12,
Jablonec n. N., tel.: 483 312 327; 
e-mail: fara@farnostjablonec.cz

21. 12. /neděle/
4. ADVENTNÍ

7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec nad Nisou

24. 12. /středa/
VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ
PÁNĚ
13.00 – otevření betlému v kostele

na Horním nám.
16.00 – Jablonec nad Nisou 
22.00 – Rychnov u Jablonce n. N.
24.00 – Jablonec nad Nisou

25. 12. /čtvrtek/
SLAVNOSTNÍ NAROZENÍ PÁNĚ
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
9.30 – Jablonec nad Nisou

16.00 – Rádlo
18.00 – Mšeno – Jablonec nad Nisou

26. 12. /pátek/
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
9.30 – Jablonec nad Nisou

14.00 – Nová Ves n. N.

27. 12. /sobota/
SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY

8.00 – Jablonec nad Nisou (s obřadem
žehnání vína)

16.00 – Lučany nad Nisou

28. 12. /sobota/
SVÁTEK SV. RODINY NAZARETSKÉ

7.30 – Rychnov nad Nisou (s obřadem
obnovy manželských slibů)

9.30 – Jablonec nad Nisou
16.00 – Rýnovice – Jablonec nad Nisou

29. 12. /pondělí/
PONDĚLÍ V OKTÁVU VÁNOČNÍM

30. 12. /úterý/
ÚTERÝ V OKTÁVU VÁNOČNÍM

31. 12. /středa/
POSLEDNÍ DEN
KALENDÁŘNÍHO ROKU
9.00 – Jablonec n. N. (začátek adorace)

16.00 – Jablonec n. N.

1. 1. /čtvrtek/
SLAVNOST MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE

7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec nad Nisou

18.00 – Mšeno – Jablonec nad Nisou

2. 1. /pátek/
PAMÁTKA SV. BASILA A SV. ŘEHOŘE
9.00–17.00 – adorace
17.00 – Jablonec n. N.

3. 1. /sobota/
PAMÁTKA NEJSVĚTĚJŠÍHO
JMÉNA JEŽÍŠ

8.00 – Jablonec n. N.
16.00 – Lučany nad Nisou

4. 1. /neděle/
DRUHÁ NEDĚLE VÁNOČNÍ

7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N.

16.00 – Nová Ves n. N.

5. 1. /pondělí/
PONDĚLÍ PO DRUHÉ NEDĚLI
VÁNOČNÍ

6. 1. /úterý/
SLAVNOSTNÍ ZJEVENÍ PÁNĚ
18.00 – Jablonec nad Nisou
(obřad žehnání vody, křídy a kadidla)

11. 1. /neděle/
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
7.30 – Rychnov u Jablonce nad Nisou
9.30 – Jablonec nad Nisou

16.00 – Rádlo

Betlém otevřen pro veřejnost 
vždy v průběhu bohoslužeb, 
v ostatní dny dle rozpisu:
24. 12. 13.00–18.00
25. 12.–8. 1. 8.30–18.00

Vánoční bohoslužby v Jablonci n. N.

Achátová madona
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První ročník Benefičního bazaru Báry
Basikové proběhl v Jablonci v říjnu a zášti-
tu nad ním převzal primátor Petr Beitl. Za
30 korun vstupného si mohli návštěvníci
koupit něco z nabídky oblečení a doplňků
známých osobností. Z výtěžku bazaru
Nadační fond MA-MA FOUNDATION za-
koupil pro nízkoprahové zařízení Kruháč
výtvarné potřeby, které jeho zakladatelky
předaly spolu s primátorem v listopadu. 

Už jen foyer před malým sálem Eurocentra dá-
val vědět, že tu vládu převzala paní Móda.
Přítomné dámy se mohly nejen nakoupit něja-
ké hvězdné hadříky, ale mohly si nechat změnit
i vizáž, a to účesem počínaje a make-upem
konče. Lákadlu profesionální péče neodolala
ani protagonistka odpoledne, zpěvačka Bára
Basiková. A v tu chvíli jsem našla i chvíli na pár
otázek. 

Proč jste se rozhodla pro bazar?
„Tento obchod jsme si s kamarádkou vymysle-
ly a založily před třemi lety. Prodáváme jednak
na internetu, jednak jezdíme jako pojízdná pro-
dejna po různých městech. Pomáháme vždy
tam, kde je potřeba, vždy si vytipujeme nějaké
občanské sdružení nebo nadaci. Vykupujeme
šaty od mých kolegyň, zpěvaček a hereček, kte-

ré mají doma koncertní kostýmy nebo spole-
čenské šaty, v nichž se už jednou objevily na
veřejnosti a nemohou je využít znovu kvůli
módní policii. Vykupujeme i doplňky a boty ne-
bo oblečení na děti.“ 

Jak je to dobře prodejné, herečky a zpěvačky
mají poměrně malé velikosti?
„Ne všechny, prodává se to vcelku dobře.“

Dá se nějak porovnávat koupěschopnost
v jednotlivých městech?
„To nejde. Vždycky je to jiné, schopnost naku-
povat je odrazem sociální struktury obyvatel-
stva. Prostě jsou města, kde lidi nemají tolik pe-
něz a naopak. V Praze se vše prodává mnohem
dráž.“

A pokud chcete vědět, zda se Benefiční bazar
Báry Basikové objeví v Jablonci znovu, tak na
to odpověď neznala ani sama Bára Basiková.
I když se návratu příští rok do jabloneckého
Eurocentra nebránila.

Benefiční bazar Báry Basikové
Celkem dorazilo na první Benefiční bazar Báry
Basikové do jabloneckého Eurocentra 120 pla-
tících návštěvníků, „Benefiční bazar Báry Ba-
sikové má již několikaletou úspěšnou tradici,
v Jablonci jsme byli poprvé, několikrát jsme jej
už organizovali v sousedním Liberci,“ konsta-
tovala jedna ze spoluzakladatelek nadačního
fondu MA-MA FOUNDATION Martina Mots-
hagen. 

Ve druhé půli bazaru pak vedoucí služby
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Kruháč Pavel Novák převzal z rukou druhé za-
kladatelky fondu Martiny Koudelkové dar, jenž
tvořily kondomy. K tomu přidala Alena Krs-
ková, vedoucí liberecké pobočky firmy s přírod-
ní kosmetikou, partnera benefičního bazaru,
balíček přírodní kosmetiky a líčidel se slibem,
že v Kruháči připraví pro děvčata seminář o pé-
či o pleť. „Právě přes tyto akce se dostáváme

k dětem blíž. Začnou se věnovat tomu, co je ba-
ví, a rozpovídají se o svých problémech,“ řekla
Michaela Albrechtová, ředitelka jablonecké
Diakonie ČCE.

Předávání se zúčastnil i primátor Petr Beitl,
který kvitoval s potěšením, že se podobné akce
pro dobrou věc konají. Hledal, co by si také na
bazaru koupil, líbilo by se mu sako nebo boty
od Karla Gotta, ale Bára Basiková ho zklamala
s tím, že tentokrát od Karla nic nemá. 

Co je to Kruháč?
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Kruháč u křižovatky U Zeleného stromu
v Jablonci nad Nisou slaví letos 5. výročí, ne-
boť začalo pracovat 1. října 2009. 

„Poskytujeme v něm na základě spoluprá-
ce s komunitním plánováním další sociální
službu. Jedná se o nízkoprahové zařízení pro
děti, kde klienty podporujeme v dospívání.
Služba je určena mládeži od 6 do 26 let.
Název Kruháč je odvozený od umístění při
kruhové křižovatce, a také proto, že se snaží-
me dětem ukázat odbočku ze začarovaného
kruhu,“ vysvětluje ředitelka jablonecké or-
ganizace Diakonie ČCE Michaela Albrech-
tová.

(jn)

Podruhé stejné šaty mít nemůžeme, 
říká Bára Basiková

Občanům Jablonce nad Nisou a okolí je bez-
platně k dispozici poradna pro oběti trest-
ných činů, a to díky projektu Probační a me-
diační služby „Proč zrovna já?“. Poradna
pro oběti je určena všem, kteří se stali obětí
trestného činu a potřebují poradit či po-
moci. 

Poradna poskytuje komplexní služby obětem
trestného činu, a to zejména v souladu se
Zákonem o obětech, který posílil postavení obě-
ti v rámci trestního řízení. Ať potřebujete infor-
mace k otázce trestního oznámení, průběhu
trestního řízení, svým právům, informace
k otázce náhrady škody (odškodnění), nebo po-
třebujete vypovědět svůj příběh a být slyšeni,
tak je tu poradna právě pro vás. 

Nabízíme i doprovod poradce v roli důvěrníka
na Policii České republiky (podání trestního
oznámení, výslech apod.) či k soudu, kde vám
můžeme poskytnout zejména morální a emoci-
onální podporu. V neposlední řadě jsme schop-
ni zprostředkovat návazné odborné služby. Pro
využití služeb poradny není podstatné, zda již
bylo trestní oznámení podáno, zda trestní říze-
ní právě probíhá, nebo bylo skončeno.

Paní O., osmdesátiletá žena, přišla do poradny,
jelikož její důvěřivý manžel vpustil do společné-
ho bytu neznámého člověka, který v nestřeženou
chvilku odcizil paní O. veškeré její osobní cennos-
ti. Paní O. byla z celé situace rozladěná, nešťast-
ná a cítila se bezmocně. Bylo to za její život po-
prvé, kdy se stala obětí trestného činu. Tím, že se

mohla na někoho obrátit, se jí ulevilo. Nebyla na
řešení situace sama. V průběhu spolupráce s po-
radcem vyslovila potřebu, aby si pachatel uvě-
domil, co všechno jí svým činem způsobil, a také
přání, aby byl potrestaný. S pomocí poradce pro
oběti se paní O. připojila s nárokem na náhradu
škody k soudu, sepsala a zaslala soudu Prohlá-
šení oběti o dopadech trestného činu dle Zákona
o obětech, ke kterému je soud povinen při rozho-
dování přihlížet jako k listinnému důkazu.
Poradce pro oběti jí jako důvěrník doprovodil
k soudnímu jednání. Paní O. tak s mnohem men-
šími obavami a větší jistotou zvládla celé jedná-
ní za přítomnosti pachatele, a to včetně svého vý-
slechu. Soud pachatele odsoudil. V rozhodnutí
zohlednil postoj poškozené a přiznal jí její nárok
na náhradu škody.

V letošním roce se na poradny pro oběti trest-
ných činů v celé republice obrátily již stovky
obětí. Obětí trestného činu se může stát kaž-
dý… Neváhejte se obrátit na místní poradnu
pro oběti: Mgr. Štěpán Sobotík, Podhorská 62, Jab-
lonec nad Nisou, tel.: 483 311 236, 737 244 486,
ssobotik@pms.justice.cz.

(sh)

Poradna pro oběti trestných činů

Foto Jana MatěchováFoto Jana Matěchová



Ohlédnutí
Žít aktivně je prostě fajn

V rubrice Ohlédnutí nabízíme
rozhovory se třemi činorodými
seniory, kteří jsou stále v pohy-
bu. Zeptali jsme se jich, jak v le-
tošním roce trávili svůj volný čas
a co je potěšilo.

Jan Němec
Celý život pracoval jako strojař
a elektrotechnik. Zajímá se o vše,
co souvisí s elektronikou, od roku
1967 působí i jako amatér – vysílač
OK1AVR a jeho velkým koníčkem
je turistika. V letošním roce při-

pravil a spoluorganizoval pro se-
niory z Klubu jabloneckých senio-
rů cyklus výletů Přehrady Liberec-
kého kraje. Přehrady sice všichni
znají, ale z výkladu hrázných se
dozvěděli mnoho zajímavostí. Mi-
mo to byla každá prohlídka spoje-
na i s výletem do okolí. Cyklus se
setkal s pozitivním ohlasem.

Na otázku, jak v letošním roce
trávil svůj volný čas a co ho potěši-
lo, Jan Němec odpověděl: „Letošní
léto bylo pro mě z velké části pra-
covní, protože jsme s manželkou
upravovali terén kolem našeho do-
mu, takže výlety byly pro mě víta-
ným zpestřením. Největší radost
mi přinesl zájem seniorů, přátel-
ská atmosféra a pohoda, která
všechny výlety provázela. Protože
byl o výlety takový zájem, rád bych
v započatém díle pokračoval. Přes
zimu budu připravovat spolu s ve-
doucí KJS cyklus výletů na roz-
hledny Libereckého kraje. (bs)

Hana Korcinová
V Jablonci nad Nisou žije téměř 50
let, vychovala tři děti a má pět
vnuků a dvě vnučky. Veškerý svůj
volný čas tráví s vnoučaty a se svý-
mi vrstevníky klubu Dia-club se-
nior, kde jako vedoucí připravuje
různé aktivity. 

„V letošním roce jsme uspořáda-
li spolu s ostatními členy našeho

klubu několik zajímavých delších
i kratších výletů. Některé byly
směřovány do míst v Jablonci, kte-
rá pro mnohé z nás byla spíše ne-
známá než známá. Předposlední
listopadový pátek jsme si připo-
mněli Světový den diabetu, a to
Pochodem proti diabetu. Velice rá-
da chodím do divadla a zajímají
mě i všechny ostatní nabídky k ak-
tivnímu využití volného času,“ od-
pověděla na otázku, jak tráví svůj
volný čas Hana Korcinová. (mj)

Ludmila Caránková
Celý život se věnuje cestování a tu-
ristice, projezdila a prochodila
pěšky část Evropy i velkou část
Čech a Moravy. Mezi její záliby
patří zejména fotografování. V le-
tošním roce přijala funkci před-
sedkyně Svazu důchodců Jablonec

nad Nisou a pro členy připravuje
poutavé výlety. 

„Na období letních prázdnino-
vých měsíců jsem naplánovala cy-
klus procházek, které byly vhodné
i pro ty, co již dlouhé trasy ne-
zvládnou, ale i přes své pohybové
omezení se nechtějí vzdát pohybu,
stejně jako já. Velmi mne potěšilo,
s jakým zájmem se tyto krátké vý-
lety setkaly. V našem kraji je hod-
ně přírodních i kulturních pamá-
tek a poutavých míst. Těší mě, že je
mohu všem představit a z každého
výletu pořídit fotodokumentaci.
Mým velkým koníčkem je fotogra-
fování. Od roku 2006 připravuji ze
svých fotografií kalendáře, které

jsou vždy jinak tematicky zaměře-
né, ať to byly přehrady Jablonecka
a Liberecka nebo přírodní krásy
lesů. Pro příští rok připravuji ka-
lendář, jenž je věnován našemu
městu. Téměř po roce, kdy jsem
předsedkyní Svazu důchodců,
jsem získala od členů našeho sva-
zu pochvalu, že svoji práci dělám
dobře. A to je opravdu to, co mě
v letošním roce potěšilo,“ uvedla
Ludmila Caránková. (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 prosincovém pro-
gramu a jednotlivých akcích zís-
káte u Markéty Jeníčkové, specia-
listy pro volnočasové aktivity, tel.:
774 722 942, e-mail: marketa.jenic-
kova@centrumjablonec.cz nebo
jsou ke stažení z www.centrum-
jablonec.cz sekce Aktivity seniorů
– Programy ve Spolkovém domě.

Tančíme pro radost
Cílem další pohybové aktivity se-
niorů, čímž je společný tanec, je

především radost z pohybu, hudby
a sdílení s druhými lidmi. Výuka
tance je zaměřena na různé taneč-
ní formy, ke kterým není potřeba
partnera, talentu ani dokonalé
kondice, jelikož řada tanců má
jednoduchou strukturu a nenároč-

né kroky. V tančírně jde především
o relax v příjemné a uvolněné at-
mosféře. Tancem cvičíme přede-
vším koordinaci pohybů, posiluje-
me svaly a zapojujeme i mozek.

Naděje vás zahřeje
NADĚJE ve spolupráci s Centrem
sociálních služeb a oblastním
spolkem Českého červeného kříže
Jablonec nad Nisou vás zvou na
adventní setkání, které se uskuteč-
ní ve čtvrtek 11. prosince 2014 od
16.00 hodin v prostorách Spolkové-
ho domu s pěveckým vystoupením
souborů a kapel IZERÍNA, Gene-
race Gospel Choir a Dan Císař
band se svátečním slovem Roma-
na Hampachera, s teplým čajem
a s vánočním překvapením.

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

Senior plus

■ Aktivní věk

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

2., 9., 16. 12. /úterý/ 10.00 hodin
Zdravotní a relaxační cvičení
na židlích s Hankou

9. 12. /úterý/
Výlet za rádelským betlémem

16. 12. /úterý/
Poezie Vánoc

Dia-club senior
Informace H. Korcinová – tel.: 724 206 367
2., 9., 16. 12. 2014, 6. 1. 2015 
/úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

11. 12. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Adventní setkání členů klubu

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

3. 12. /středa/ 14.00 hodin
Tanec a možná přijde i Mikuláš

10. 12. /středa/ 
Výlet do Vysokého nad Jizerou,
odjezd v 8.46 hod. z AN nástupiště
č. 12

17. 12. /středa/ 14.00 hodin
Předvánoční posezení a vánoční
koledy

IZERÍNA s novým programem – foto Michal Vele

Foto CSS
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Adventní koncert DPS Vrabčáci
Letošní XXI. adventní koncert DPS Vrabčáci
se uskuteční za finanční podpory statutární-
ho města Jablonec nad Nisou. Pořadatelem
je Kruh přátel DPS Vrabčáci a Městské di-
vadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s.

„Vrabčáci si na třetí adventní neděli připravili
typicky vánoční repertoár a závěr večera bude
patřit společnému zpívání s Janem Smigma-
torem,“ říká sbormistr Pavel Žur, který sbor za-
ložil a řídí od samého počátku. Vrabčáky na ad-
ventním koncertě doprovodí klavíristé Romana
Halamová a Petr Hostinský, pořadem bude pro-
vázet moderátorka Lucie Peterková.

Dětský pěvecký sbor Vrabčáci působí při ZŠ
Mozartova Jablonec nad Nisou více jak třiadva-
cet let a za celou svou historii procestoval přes
dvanáct míst Evropy, pětkrát navštívil Spojené
státy mexické a jednou USA.

„Dětský pěvecký sbor Vrabčáci důstojně re-
prezentuje město Jablonec nad Nisou nejen
u nás, ale i v zahraničí. V letošním roce se sbor
zúčastnil festivalu v Barceloně nazvaný Evropa
se otevírá,“ zmiňuje cestu do Španělska sbor-
mistr.

Za 23 let prošlo sborem více jak tisíc dětí.
Díky sboru Vrabčáci mohl Jablonec hostit tako-
vé veličiny, jako je Lucie Bílá, Iveta Bartošová,

Karel Gott, Eva Urbanová, Peter Dvorský, Bára
Basiková, Daniel Hůlka či Daniela Šinkorová.
Vrabčáci navázali rovněž velmi dobrou spolu-
práci s jazzovým a swingovým zpěvákem
Janem Smigmatorem, který bude již podruhé
se svojí kapelou hostem pěveckého sboru.
Veřejnosti je znám z rozhlasového pořadu
„Evergreeny“, který vysílá Český rozhlas 2, kaž-
dou sobotu v poledne společně s neméně zná-
mou zpěvačkou Dashou.

Adventní koncert se uskuteční v pondělí
15. prosince 2014 od 19.00 hodin v Městském
divadle Jablonec nad Nisou. Cena vstupenky či-
ní 70 Kč.

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

1. prosince 1914, číslo 294, strana 5, 
Polní pošta z maďarského lazaretu. Četař Ri-
chard Svoboda z Jablonce, povoláním malíř
a sochař, píše svým rodičům. 

Milí rodiče, s radostí sděluji, že se moje rány
rychle hojí. Dostal jsem to do levé nohy a vpra-
vo do prsou, náboj zůstal v zádech a vyjmuli mi
jej bez větších bolestí. Kosti jsou v pořádku, tak-
že se jistě brzy uzdravím. Dnes ráno jsem si i zpí-
val, takže se zdá, že i plíce fungují. Chci vám
sdělit, jak padl náš poručík Walter Posselt. Náš
batalion byl delší dobu v záloze. 31. října v 5 rá-
no přišel rozkaz jít do zákopů. Tam jsme čekali
do 2 hodin odpoledne jako bojová záloha a mě-
li jsme čas prozkoumat srbské zákopy, které od
nás ležely 150 až 200 kroků a byly Srby již opuš-
těny. Pak jsme postupovali špatným terénem
směrem na Šabac. Tam jsme se zakopali. Dvě če-
ty pod velením pana plukovníka šly v první linii,
další dvě pod velením pana poručíka Posselta
200 kroků za ním. Netrvalo dlouho a narazili
jsme na nepřítele, který se nebránil dlouho. Pro-
následovali jsme Srby, až jsme se dostali do blíz-
kosti Šabacu. Pak přišel povel: „Pokračovat v pos-
tupu!“ Pak přišla zpráva, že je pan plukovník
těžce raněn a pan poručík má převzít velení celé
kompanie. Chvíli bylo hrobové ticho a zase ku-
předu. Shromáždili jsme se na cestě, ustanovili
nové velitele čet a v 1 hodinu po půlnoci jsme po-
chodovali Šabacem. Na druhé straně města jsme
se opět zakopali a spali až do 7 hodin do rána.
Dobyli jsme Šabac. Pak jsme uslyšeli, že oba dů-
stojníci mezitím zemřeli, což jsme přijali s veli-
kou lítostí. Zdraví Vás také můj soused na ved-
lejší posteli Noswitz.

3. prosince 1914, číslo 296, strana 1 a 6, 
večerní vydání
Bělehrad obsazen! Pyšné hlavní město Srbské
říše muselo sklonit svou šíji a kapitulovat.

Filmaři na bojištích. Mezi „bitevními turis-
ty“ (Schlachtenbummler), které vede jejich
profese do válečné vřavy, je i značný počet fil-
mařů, hlavně Američanů. Vystavují se bezo-
hledně každému nebezpečí, jen aby ulovili sen-
zační záběry. Italský válečný zpravodaj píše
o jednom Američanovi, kterého poznal
v Antverpách. Za 24 hodin nafilmoval 200 vý-
střelů z houfnic, 300 výbuchů granátů a šrap-
nelů, 1 000 mrtvých a 2 000 raněných.

4. prosince 1914, číslo 297, strana 6 a 7, 
večerní vydání
Velká Británie. Khaki knoflík bojuje proti al-
koholismu. V Londýně byla založena „Liga

khaki knoflíků“. Také u nás má každý druhý
člověk vlastenecký knoflík nebo stužku. Ale
v Anglii znamená khaki knoflík více. Je to slib
majitele, že až do uzavření příměří nikomu ne-
zaplatí sklenici piva, vína nebo likéru a také od
nikoho nic takového nepřijme.

5. prosince 1914, č. 298, strana 14, 
večerní vydání
Inzerát. Daleko od domova padl na jižním bo-
jišti 25. října 1914 můj statečný pomocník pan
Eduard Erben. Jeho ztráta je pro mne těžkou
ranou, mnoho let se mnou pilně a poctivě pra-
coval. Budu na něj stále vzpomínat. Josef Br-
dička, mistr kominický.

7. prosince 1914, č. 298, strana 1 a 7, 
ranní vydání
Atentát na britského krále zmařen. O atentát
se pokusila černě oděná dáma z vyšší fran-
couzské společnosti, která se dostala do králo-
vy blízkosti. Její úmysl byl zpozorován a dáma
zatčena. Zhroutila se a neustále křičela: „Vrahu,
zabils mi dva syny.“

Vídeň. Válečná tisková kancelář sděluje mi-
mo jiné: Příprava stravy u oddílů je zajištěna
polními kuchyněmi, popř. varnými skříněmi.
Podstatnou částí stravy je maso (z místních
zdrojů), ale často si mužstvo přeje konzervy ja-
ko změnu, zejména vojákům chutná haše.
Ranění v lazaretech dávají přednost chlebu, ze-
lenině a moučným jídlům. Alkohol se podává
střídmě – i ten pochází z místních zdrojů. 

11. prosince 1914, č. 304, strana 1, 
večerní vydání
Berlín. Letecké šípy. Německý generál von Mayer
z bavorského vojska byl při nastupování do své-
ho auta zasažen ocelovým šípem z francouz-
ského letadla. Šíp prorazil helmu a zavrtal se
hluboko do hlavy. Smrt nastala okamžitě.

12. prosince 1914, č. 305, strana 1, 
večerní vydání
Jablonec. Dobrou válečnou literaturu pro mlá-
dež nakoupíte v knihkupectví pana Lutze na
Hauptstrasse (nyní Komenského). Pan učitel
Julius Streit pro Vás sestavil seznam doporuče-
ných knih.

16. prosince 1914, č. 309, strana 1, 
Výborné válečné výsledky v západní Haliči
a v jižním Polsku. Rusové ustupují na 300 ki-
lometrech fronty. V bitvě na Dunajci zajato
31 000 Rusů.

17. prosince 1914, č. 310, strana 5, 
večerní vydání
Rusové v Liberci. Stavba zajateckého tábora
v Růžodole pokračuje. V sobotu přijede prvních
5 000 zajatců. Celkem bude mít tábor kapacitu
pro 23 000 zajatců.

19. prosince 1914, č. 312, strana 5, 
večerní vydání
Jablonec. Jablonecké ženy šijí pro vojenskou
(infekční) nemocnici v Mílovicích prošívané de-
ky ze starých cích, plněné zmuchlaným papírem. 

27. prosince 1914, č. 318, strana 1, 3 a 6,
večerní vydání
Jablonec. Štědrý večer v lazaretu se slavil ve
velké kreslírně chlapecké školy. Ošetřovatelky
dostaly zlaté prstýnky s křížkem z červených
kamínků, lékař Dr. Theodor Dressler a někteří
další pánové těžítka s obrázky našeho mocnáře
a císaře Viléma. Dárky pro raněné byly rozloženy
na dlouhých stolech. Nechyběly ani vánočky!

Ze světa válečné módy. Strassburger Post pí-
še, že alsaské dívky teď pyšně nosí náramky
zhotovené ze slepých granátů a šrapnelů. Dají
se z nich odříznout měděné vodicí kroužky, do
kterých hlavně děl vyryly hluboké drážky.

29. prosince 1914, č. 320, strana 1, 
ranní vydání
Další odvody Landsturmu se budou konat
16. ledna 1915. Platí pro ročníky 1887, 1888, 1889
a 1890. Ve vlastním zájmu se dostavte v teplém
zimním prádle a oděvu, s pevnými botami, ru-
kavicemi a další zimní výbavou a s potravinami
na 3 dny. 

31. prosince 1914, č. 322, strana 3, 
večerní vydání
6 000 válečných sňatků bylo letos uzavřeno jen
ve Vídni! Svatby se konají ve všech vrstvách
obyvatelstva, ženich bývá často již v uniformě.
V oblíbených kostelech se obřad koná i pro ně-
kolik párů najednou.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety
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Po emotivní předvolební kampani souboj
neskončil ani po podpisu koalice ANO 2011,
ČSSD, Změna pro Jablonec a Nová budouc-
nost pro Jablonec. Jelikož by to znamenalo
omezení vlivu ODS, rozpoutala se proti no-
vé koalici hysterická kampaň a výsledky vo-
leb se začaly vykládat tendenčně. Pojďme si
bez zaujetí říci, co nám sdělují.

První příčku uhájila ODS s 20,41 % hlasů a 7 man-
dáty z 30. Stejně jich má ANO s 18,27 % hlasů.
Podle mnohých je to velké vítězství ODS, avšak
za posledních 20 let nedopadla hůře:

Výsledky ODS v komunálních volbách od ro-
ku 1994, zdroj: www.volby.cz

rok voleb výsledek mandáty
1994 29,85 % 9
1998 35,57 % 11
2002 36,15 % 12
2006 32,11 % 11
2010 26,15 % 9
2014 20,41 % 7

V roce 2010 získala ODS, Domov a TOP 09
celkem 62 % hlasů a 21 mandátů, letos už jen
36 % hlasů a 12 mandátů. Podpora této koalice
rapidně klesla hlavně díky volebnímu výsledku
Domova, který přišel o 5 z 8 zastupitelů. Voliči
Domova pravděpodobně reagovali na to, že při
minulých volbách vytvořil koalici s ODS, proti
které se předtím silně vymezoval, což pociťova-
li jako zradu. Avšak propad zaznamenala i ODS
a TOP 09, obě strany přišly o dva zastupitele.

Naopak ANO, ČSSD, Změna a Nová budouc-
nost, které vyloučily povolební spolupráci
s ODS už před volbami, získaly většinu 17 man-
dátů. A to i přesto, že ANO a Změna zde kandi-
dovaly v komunálních volbách poprvé. Domní-
vám se, že tímto Jablonečané jasně vyjádřili
touhu po změně ve vedení města.

Nejvíce hlasů získal primátor Petr Beitl
(ODS), a to 4130. Nejde však o preferenční hla-
sy, ale o součet hlasů pro Petra Beitla od voličů
celé ODS a od voličů jiných stran, kteří mu da-
li křížek. Výsledek ODS i Petra Beitla velmi

ovlivnil zisk titulu nejlepší primátor ČR, o čemž
se stále dočtete na každé autobusové zastávce.
O tom, že vyhrál jen mezi několika primátory
a jeho odpovědi v anketě nikdo nerozporoval,
už ODS neinformovala.

Důležitou skutečností je, že poměrný volební
systém nedává osobě s největším počtem hlasů
právo na funkci primátora. Petice za primátor-
ské křeslo pro Petra Beitla je vzhledem k voleb-
nímu systému irelevantní, protože ani v minu-
losti se starostou nestávala osoba s nejvíce hlasy.
V roce 2010 se stal Petr Beitl jako lídr ODS sta-
rostou až ze čtvrtého místa a místostarostou
Miloš Vele ze šestého.

Dle mého názoru mají ANO, ČSSD, Změna
a Nová budoucnost téměř povinnost převzít od-
povědnost za směřování města, jinak by zradily
své voliče. Jak vyjednávání o koalici dopadne,
v době psaní tohoto článku netuším.

Michaela Suchardová, 
zastupitelka

■ Názory zastupitelů

Jak číst výsledek letošních voleb

Jablonec nad Nisou má velmi dobře propra-
covaný systém krizového řízení nejen pro
katastrální území města, ale i pro okolní
obce v rámci rozšířené působnosti. 

Součástí krizového řízení je i zavedený funkční
adresný systém VISO - Varovný a informační
systém obyvatelstva. Jedná se o bezdrátový ad-
resný informační systém varování a vyrozumí-
vání obyvatel, který umožní rychle poskytovat
informace při mimořádných událostech, po-
vodních, apod. „V Jablonci nad Nisou je VISO
postupně budován a funguje od roku 2007. Vy-
užili jsme ho například v roce 2009 při vyhlá-
šení krizového stavu v důsledku vichřice a ná-
sledných polomů, k vydání vyhlášky k zásadám
chování při vstupu do lesů,“ upřesňuje vedoucí
odd. krizového řízení města Jiří Vaníček.

Do konce letošního roku dojde k rozšíření
a modernizaci systému a také k digitalizaci po-
vodňového plánu Jablonce nad Nisou, obce
s rozšířenou působností. Dotaci na projekt
Zpracování digitálního povodňového plánu
Jablonce nad Nisou, obce s rozšířenou působ-
ností, rozšíření a modernizace varovného a vý-
stražného systému získalo město z Fondu sou-
držnosti EU a Státního fondu životního prostředí
(SFŽP). Celkové náklady na realizaci jsou vy-
čísleny na 5,94 milionu korun, město se podílí
deseti procenty. Díky výběrovým řízením na
zhotovitele jednotlivých projektů se celkovou

částku podařilo snížit o více než půl milionu
korun.

Co je cílem a obsahem projektu 
„Rozšíření a modernizace VISO…“? 
VISO v současné době zahrnuje celkem 43 bez-
drátových hlásičů a 6 informačních panelů na
hlavních příjezdových cestách do města. Roz-
šíření a modernizace spočívá v instalaci 90 no-
vých bezdrátových hlásičů se zpětnou vazbou
s celkem 226 ampliony. „Stávající hlásiče pře-
suneme do jiných, signálem zatím nepokrytých
prostorů,“ vysvětluje Jiří Vaníček. Významné je
rozšíření varovného systému i do Proseče a Ko-
konína díky instalaci převaděčů signálu na tep-
lárenském komíně na Brandlu a v ZŠ Kokonín.
„Celkem tedy bude v Jablonci rozmístěno 135

hlásičů s 365 amplionů. Tak bude prakticky ce-
lé území města pokryto varovným signálem
a možností adresně informovat obyvatelstvo,“
shrnuje Vaníček.

Součástí zdokonalení ochrany před povodně-
mi je i instalace 3 bezdrátových přenosů údajů
o výšce vodní hladiny na Lužické a Bílé Nise
a také na Mohelce. Údaje o výšce vodní hladiny
budou pravidelně přenášeny z hlásného profilu
U Zeleného stromu a také z nově zřízených
hlásných profilů mostek v Janově (Loučné)
a mostek v Dalešické ulici. 

Jablonec opět uspěl v žádosti o dotaci
Statutární město Jablonec nad Nisou v dubnu
tohoto roku zpracovalo potřebnou dokumenta-
ci a přihlásilo se k 58. Výzvě MŽP, prioritní osa
č. 1.3.1. „Zlepšování systému povodňové služby
a preventivní protipovodňové ochrany“ s pro-
jektem „Zpracování digitálního povodňového
plánu Jablonce nad Nisou obce s rozšířenou
působností, rozšíření a modernizace varovného
a výstražného systému“. Projekt byl při žádosti
o dotaci úspěšný.

Termín dokončení obou částí projektu je do
31. 12. 2014; rozšíření a modernizace VISO na
území města do 4. 12. 2014, zpracování digitál-
ního povodňového plánu do 31. 12. 2014.

VISO se rozšíří a modernizuje

Svoz bioodpadu občané vítají 
S pozitivním hodnocením z řad Jablonečanů
se setkal letošní svoz bioodpadu ze zahrad,
který se konal v červnu a říjnu letošního roku.
Do třinácti lokalit byly přistaveny velkokapa-
citní kontejnery, jež byly zvláště při pod-
zimním svozu velmi vytížené a na některých
místech se odvezly i tři plné kontejnery za od-
poledne.

Pracovníci veřejně prospěšných prací pomáhali
lidem dávat bioodpad do kontejnerů a hlídali
i čistotu odevzdaného odpadu. „Problém byl jen

ve dvou lokalitách, kde občané před příchodem
pracovníků umístili do kontejneru polystyren
a další velkoobjemový odpad,“ zmiňuje dva nega-
tivní jevy z akce Nikola Horčíková ze správy ve-
řejné zeleně jabloneckého magistrátu a dodává:
„Po dobrých zkušenostech bude město tuto služ-
bu zajišťovat pravidelně.“

Od 1. ledna 2015 budou mít obce povinnost za-
jistit vedle odděleného sběru papíru, skla a plastů
i třídění bioodpadu a kovů. „V Jablonci n. N. je za-
veden systém sběru bioodpadu sezonně do velko-
kapacitních kontejnerů rozmístěných po městě,

popř. v průběhu celého roku je možné ho odvézt
na sběrný dvůr v Proseči nebo v Belgické ulici.
Odložení bioodpadu je pro občany Jablonce, kteří
platí za popelnici, bezplatné,“ upozorňuje Hor-
číková.

Ideální způsob využití bioodpadů, zvláště v ob-
lastech rodinných domů, je kompostování na
vlastním pozemku. Přidanou hodnotou tohoto
způsobu je, že bioodpad zůstává v místě vzniku,
nemusí se nikam převážet a lidé využijí kompost
na vlastní zahradě.

(red)
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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

���������

���������

SEZNAMKA 
NA ŽIVO(T)

Zvu Vás na společné 
popovídání.

Zázraky se dějí. 

Mgr. Krista Halamová 
kristajbc@seznam.cz 

tel. 602 439 222
WWW.NOVYSVETNAZEMI.CZ

SEZNAMKA 
NA ŽIVO(T)

Zvu Vás na společné 
popovídání.

Zázraky se dějí. 

Mgr. Krista Halamová 
kristajbc@seznam.cz 

tel. 602 439 222
WWW.NOVYSVETNAZEMI.CZ

FK Jiskra M‰eno pfiijme:  
SPRÁVCE SPORTOVNÍHO AREÁLU

nabízíme:
– plat 15.000–20.000 Kã/mûsíc – práci v pfiíjemném
pracovním prostfiedí – moÏnost získat správcovsk˘ byt

poÏadujeme:
– ãasovou flexibilitu – praxi v oboru

– samostatnost, odpovûdnost – manuální zruãnost
Nabídky s osobním Ïivotopisem zasílejte na 

fkjiskramseno@gmail.com

Zpracuji úãetnictví, 
daÀovou evidenci a mzdy 

OSVâ a malé nebo stfiední firmû 
vãetnû daÀového pfiiznání, pfiehledÛ, 

DPH a silniãní danû.

e-mail: jifab@centrum.cz
mobil: 774 500 777 

BOWLING ZÁSADA
200 Kã/hodina

Pfiíjemné nekufiácké 
prostfiedí

Tel.: 702 065 724

www.bowlingzasada.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

Cukrárna – kavárna 
JAVEKO 

Denně čerstvé zákusky 
koláče, štrůdl a dorty. 

Nyní si můžete objednat cukroví (350 Kč/kg)
a máslové vánočky. Novinkou jsou 

„PRALINKY“ – vhodné i jako dárek. 
Otevírací doba: po–ne 9.30–18 h. 

Aktuální informace naleznete na facebooku.

Podhorská 2211/123, Jablonec n. N.
tel. 739 248 183 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

všem děkuje za krásný rok

Petr Beitl
Vás zve

ve ãtvrtek 18. 12. od 15 hodin 
na Mírové námûstí

Zakoupením bezedného hrníãku podpofiíte
Rytmus Liberec, o. p. s., 

agenturu pro podporované zamûstnávání.

HHJJAAEEÕÕLLGGJJKKCCfifi  
KKNN99¡¡ÕÕCC
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ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST REKRA, s. r. o. nabízí:
– jednorázové i pravidelné úklidy kanceláfií, 

penzionÛ, bytÛ, atd.
– profesionální hloubkové ãi‰tûní ãalounûného

nábytku, kobercÛ a sedacích souprav
– mytí oken – ãi‰tûní interiérÛ vozÛ osobních

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

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

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

KRÁSNÉ VÁNOâNÍ SVÁTKY pfieje
AUTOSERVIS MOKO·ÍN

Brzdové centrum ATE = specialista na brzdy,
antikorozní nástfiik podvozku a dutin,

profesionální sluÏby, osobní pfiístup, poctivost,
kvalitní znaãkové díly za SUPER CENY,

kompletní opravy, spolupráce s poji‰Èovnami,
vozidla parkována v hlídan˘ch prostorách

více o nás na: www.autoservismokosin.cz
tel.: 483 313 977, 604 242 111

Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

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 – pfiihlá‰ky do kurzÛ cel˘ rok 
Poslední volná místa: nûmãina pro zaãáteãníky,
·panûl‰tina pro fale‰né zaãáteãníky aÏ stfiednû
pokroãilé, ital‰tina pro fale‰né zaãáteãníky aÏ
mírnû pokroãilé, angliãtina – rÛzné úrovnû.  

Kurzy úãetnictví, daÀové evidence, 
mzdového úãetnictví, 

PC – pro firmy, jednotlivce, douãování. 
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

PO¤ÁDÁME:
kurzy, workshopy, taneãní veãery a víkendy,

vystoupení 
MIMO JINÉ:

cviãení dûtí a kojencÛ, Ïenské kruhy, 
pilates, jóga, powejóga, 5 tibeÈanÛ

SÍDLO: ul. 28. fiíjna 23, JBC
!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

YOKO STUDIO
powerjoga v plném proudu

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

www.yokostudio.cz

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

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

SEBEROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO ÎENY
ProÏitkové kurzy a semináfie. Techniky 

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

DARUJTE SI POD STROMEâEK 
ZDRAVOU PÁTE¤. 

PROSINEC AKCE –15 % 
NA PERMANENTKU.

PILATES DLE METODIKY STOTT probíhá 
v Centru 28. fiíjna 23. 

Individuální lekce ‰ité na míru, 
maminky na matefiské za pfiítomnosti dûtí.  

Po od 10 h. + st 16.30 h. 
Info a rezervace: 

andrea.jelinkova@sklucian.cz, 
T: 602 383 007 

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

malífiské a natûraãské práce.
Kalkulace a poradenství zdarma

www.interierynovotny.cz
tel: 604 503 848

KURZ SM SYSTÉM DR. SMÍ·KA A, B
Jablonec nad Nisou, 

31. ledna – 1. února 2015,
lektor MUDr. Smí‰ek

info a pfiihlá‰ky: 
www.dornovametodadusek.cz

mob: 604 154 133

PRODEJ VÁNOâNÍCH STROMKÒ 
Z PODKRKONO·Í
pfiímo od pûstitele 
6.–22. prosince: 

Jablonecké Paseky, Podhorská ulice 122,
dvÛr truhláfiství a prodeje vajec, 

18.–19. prosince:
na Vánoãních trzích – dvÛr Retro baru, 

Komenského 21a.

PÒJâKY NA COKOLIV
Volejte 606 938 377

www.pujckyrychle.eu
zprostfiedkovatel pracuje 

pro jednoho vûfiitele

Otevíráme NOVÝ domov 
pro seniory a osoby s demencí

VILA VITAE
Dům rodinného typu 
na Masarykově třídě 

v Liberci

Příjem žádostí zahájen
www.rodina24.org

tel.: 608 973 674

TANEâNÍ ·KOLA
Josef Svoboda

Eurocentrum Jablonec n. N.
„JARO – 2015“

základní a pokraãovací

TANEâNÍ
KURZY

PRO MLÁDEÎ I DOSPùLÉ
Tel. 603 512 887

pfiihlá‰ky a informace

www.tanecnisvoboda.cz
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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

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
• Pfiíznivá cena pronájmu a sluÏeb

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

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

DA≈OV¯ PORADCE

DA≈OVÁ 
A ÚâETNÍ KANCELÁ¤

daÀové poradenství
zastoupení pfied úfiady

vedení úãetnictví – mzdy
zpracování daÀov˘ch pfiiznání

www.danovyporadceCZ.cz

Bc. Gabriela Sedláková 
sedlakova.g@seznam.cz
Tel.: 603 233 148

Bytov˘ textil 
Matou‰

vhodné 
vánoãní
dárky

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


