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Co nám přináší duben
Duben nepatří v povědomí lidí ke zvlášť vý-

znamným měsícům. Většina z nás si ho nejspíš
spojí s pranostikou, jež praví, že v březnu „za
kamna vlezem“ a v dubnu „tam ještě budem“.
My „Jablonečáci“ si tento jarní měsíc můžeme
spojovat i s mokrým a blátivým počasím, kdy je
opravdu nejlepší zůstat doma.

Přesto se však i v tomto měsíci odehrály ně-
které události, které stojí za připomenutí. Tak
kupříkladu 7. dubna 1948 byla Spojenými náro-
dy založena „Světová zdravotnická organizace“
a tento den je i „Dnem vzdělanosti“. K tragickým
patří noc ze 14. na 15. dubna roku 1912, kdy bě-
hem své první plavby ztroskotal luxusní Titanic.
Neslavná byla i sobota 26. dubna 1986, kdy došlo
k havárii jaderné elektrárny v ukrajinském Čer-
nobylu. Dne 30. dubna 1883 se v Praze narodil
český spisovatel, publicista a novinář, Jaroslav
Hašek. Jen málokdo zřejmě nezná alespoň něk-
terou z jeho povídek.

Prvnímu dubnovému dnu říkáme s oblibou
apríl. Už od 16. století je apríl spojován s různý-
mi žertíky a drobnými zlomyslnostmi, které rádi
tropíme svým blízkým i dnes. Aprílové počasí za-
se označuje čas nestálý, proměnlivý, na který se

nelze spolehnout. Duben je však v myslích nás
všech spojen také se starodávným a dodnes živým
lidovým zvykem – pálením čarodějnic. O tak-
zvané filipojakubské noci ze 30. dubna na 1. květ-
na se lidé scházejí u zapálených vater a oslavují
příchod jara. 

Řidiči vnímají novodobě duben jako měsíc
bezpečnosti silničního provozu. Je to čas, kdy se
pořádají celostátní bezpečnostní akce a strážci
pořádku na nás číhají na každém rohu.

Ti, kteří se narodili před 21. dubnem, jsou na-
rození ve znamení Berana, jenž je symbolem
nového začátku. Jedná se o lidi s nekomplikova-
nou povahou, pevnou vůlí, značnou ctižádosti-
vostí, toužící po nezávislosti. Ostatní, narození
po tomto dnu, mají již znamení Býka. Jsou ob-
dařeni velkou vytrvalostí a rozhodností, silnou
vůlí a energií. Přitom jsou ale dobrosrdeční
a snaží se pomáhat slabším.

V nadcházejících dubnových dnech přeji všem
co nejméně aprílového počasí a naopak co nej-
více krásných slunečných jarních dnů, hodně
optimismu, chuti do práce a radosti ze života.

Otakar Kypta
místostarosta
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I proto se město snaží zlepšovat vzhled svých
parkových ploch. Tentokrát přicházejí na řadu
hned tři. Jedná se o park v ulici Perlová, Sme-
tanova a Mšenský park. Dosud zejména první
dva vypadají velmi zanedbaně. Připravené pro-
jekty na jejich rekonstrukce z nich však chtějí
vytvořit oázu pro Jablonečany i turisty. 

Park v Perlové ulici
První se nachází v těsné blízkosti městského

centra. Je sevřen ulicemi Perlová a 5. května,
umělým korytem Nisy a zdí obytného domu.
V jeho okolí stojí domy historického vzhledu,
ale park sám je ve velmi zanedbaném stavu.
Některé stromy jsou zde působením sněhové
kalamity a nedávných silných větrů určeny ke
kácení. O mobiliáři netřeba hovořit – je ne-

vhodný a stylově nejednotný, sedací prvky po-
strádáme. Dodnes je patrné, že součástí parku
bývala i fontána a zdobný most přes Nisu, u kte-
rého se však nedochovalo ani zábradlí, natož
sochařská výzdoba, jejíž poslední zbytky jsou
zaznamenány v padesátých letech minulého
století. 

Ve špatném stavu jsou i parkové cestičky.
Původně se jednalo o soukromou zahradu, kte-
rá patřila k výstavní secesní vile. Až po druhé
světové válce se stala veřejným prostorem či
parkem. Krásná zahrada, jejíž součástí býval
i skleník a altán, pak už jen chátrala. Nyní je
nejvyšší čas na její rekonstrukci.

Autorka studie Tereza Vokurková navrhuje
park rozdělit na hlavní parter, nábřežní část
a palouk. „Hlavní parter bude nejstarší a nejví-
ce reprezentativní částí parku, která bude oso-
vě navazovat na již zbořenou vilu v památkové
zóně,“ říká ve své studii T. Vokurková a dodá-
vá, že bude přísně souměrný a budou se zde
protínat hlavní osy. V jejich průsečíku bude
fontána. 

Nábřežní část pak doprovází kus Nisy, kde
zůstanou současné hlošiny a topol, jež jsou pro
obraz parku stále hodnotné. Právě těmito místy
by měla vést i případná stezka podél řeky. Pa-
loukem autorka myslí rozvolněnou skupinu
stromů a keřů, kterou protíná hvězdice cest,
nad jejichž křížením navrhuje kovovou kon-
strukci symbolizující altán. Mobiliář tohoto
parku má být litinový, lavičky, infotabule, od-
padkové koše a altán budou ve stejné barvě
a v historizujícím vzhledu.

Park ve Smetanově ulici
Druhá zelená plocha určená k rekonstrukci

je ohraničena ulicemi Smetanova a Mánesova.
I tady jde o celkovou rekonstrukci týkající se
vegetace, mobiliáře a komunikací. Historicky
toto území nebylo nikdy zastavěno, je to otevře-
ný prostor, který vznikl zavážkou údolí mezi
lukami; původně se dokonce jednalo o skládku.
V současné době park spojuje plošinu a svah
nad Mšenským potokem, přičemž každá část
má jinou funkci. Náhorní plošina je v současné
době málo využitá, de facto je používána jen ja-
ko průchod, k čemuž nejvíce slouží i osvětlený
chodník ze zámkové dlažby. Mobiliář není plně
funkční a součástí parku je i plakátovací plo-
cha. Nejvíce času zde tráví studenti sousedního
učiliště. „V současnosti trpí plocha příliš hustou

Zeleň v našem městě bude upravenější
Jablonec nad Nisou je městem sportu, říká se obvykle. Jablonec je ale také městem zeleně. Znám mnoho
měst, kde betonové skelety a panelová výstavba vyhrála nad zelení stromů, ale znám i města, kde se byť
moderní výstavba ztrácí ve vzrostlých parcích, kam chodí jeho obyvatelé načerpat sílu. A Jablonec rozhodně
chce patřit do druhé skupiny. 

Mšenský park v předtuše jara, foto Jiří Klicpera

Mšenský park, foto Barbora Šnytrová
Neupravený parčík na rohu ulic Perlová a 5. května

Foto Barbora Šnytrová

pokračování na další straně
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výsadbou dřevin a tím pádem ne-
může být efektně využívána,“ hod-
notí současný stav Tereza Vokur-
ková, která vytvořila studii i pro
tuto lokalitu. 

Návrh celou plochu pojímá jako
část zeleně přístupnou obyvate-
lům všech věkových kategorií,
speciálně však pro -náctileté. „Do-
minantou prostoru by měl být i při
pohledu zvenčí barevný mobiliář,
který bude kontrastovat s volnou
plochou zeleného trávníku,“ ko-
mentuje svůj návrh autorka. 

Kromě zeleného pažitu bude
střed parku tvořit kruh s písečným
povrchem, který protíná osvětlený
chodník. Právě v této kruhové vý-
seči budou umístěny zajímavé
prvky mobiliáře, jako je „schodiště
nikam“, ohnutá lavice či odpočin-
kový blok určený i k ležení a na-
zvaný „slož se“. Tento atypický
mobiliář sloužící ke hrám i odpo-
činku, doplněný ještě o kostky růz-
ně rozmístěné v prostoru by měl
být vytvořen z betonu. Nezbytností
parku jsou i odpadkové koše a ná-
doby na psí exkrementy.

Mšenský park
Park je položen mezi ulicemi

Mozartova, B. Němcové a Palacké-
ho v podmáčeném dolíku, kterým
protéká potok. Ve třicátých letech

20. století bývalo v parku dokonce
i koupaliště s bazénem. Na vzhle-
du parku se nepříznivě podepsala
výstavba panelového sídliště, jež
mu dala po dokončení v roce 1987
novou tvář. Přestože park vyniká
rozsáhlými travnatými plochami,
působí stále nedotvořeným do-
jmem. Komunikační síť nevyhovu-
je požadavkům občanů, a tak na
některých místech existuje pouze
v podobě vyšlapaných pěšinek.
V rámci rekonstrukce parku by

měla být síť kompletně opravena
a doplněna po obvodu lavičkami
a odpadkovými koši. Ve špatném
technickém stavu jsou také tři je-
zírka a vodoteč, která je propojuje.
Voda by měla být volně přístupná.
Jednotlivé rybníky budou zbaveny
stávající vegetace, vyčištěny a do-
plněny o výsadby vodních a ba-
henních rostlin. Každý z rybníků
by měl být jinak tématicky zamě-
řen – „kachní“ rybník s možností
posezení a krmení, „leknínový“

s výhledem ze spojovacího mostku
s dřevěným zábradlím, který je
součástí hlavního promenádního
okruhu. Vodoteč bude opravena
přírodními kameny, doplněna o od-
povídající břehovou vegetaci a oba
břehy budou zpřístupněné dvěma
dřevěnými lávkami. V horní části
parku se počítá s vybudováním
dětského hřiště.

Kolik za parky zaplatíme?
Zatímco park ve Smetanově ulici

by měl dle návrhu přijít na řádově
900 tisíc korun, ten v Perlové je od-
hadnut na více než 1,5 milionu ko-
run a náklady na Mšenský park
budou činit přibližně 14,6 milionu
korun. Na všechny tři parky oddě-
lení dotací ve spolupráci s odděle-
ním životního prostředí chystá
projekt „Regenerace vybraných
parků v Jablonci nad Nisou“. „Bu-
deme se snažit získat finanční pro-
středky z EU a státu v rámci „Re-
gionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod“. Pokud by se
nám podařilo v prvním kole uspět,
realizace by mohla začít již na
podzim letošního roku. Náklady
na celý projekt budou činit přibliž-
ně 17 milionů korun,“ říká k pro-
jektu Iveta Habadová, vedoucí od-
dělení dotací.

(fr)

K cenám autobusové 
dopravy

V březnovém měsíčníku píšete
o rozpočtu města. Mimo jiné jsem
z uvedeného pochopila, že použiji-li
na cestu dlouhou 1–3 km po městě
MHD, platí město dopravci, tj. ČSAD
Jbc, 4,32 Kč za jednu mou jízdu.
Jak je to možné, když ČSAD jezdí
do Prahy (přes 100 km) za 50 Kč?
Pak bych měla jezdit od remize
k přehradě za 2 Kč (1 km = 0,50 Kč). 

Na jiném místě časopisu pan
Wejnar z ČSAD Jablonec n. N. vy-
světluje, že reklamou musí být
v autobusech MHD oblepeno kde-
co, aby se „snižovaly provozní
ztráty“.

Můžete mi poskytnout na stra-
nách měsíčníku nějaké vysvětlení?

Lošická

Vysvětlení dopravce
MHD je třeba chápat jako služ-

bu občanům města. Cena jízdného
se řídí výměrem MFČR, kterým se
vydává seznam zboží s regulova-
nými cenami. Městská rada pak
projednává návrh ceny jízdného
a má možnost nad rámec výměru
stanovit pro občany další slevy, če-
hož využívá. Je třeba si uvědomit,
že ne každý cestující má přepravu
MHD zpoplatněnou. Existuje řada
různých slev a bezplatných pře-
prav. MHD přepraví v pracovní
den více než 25 tisíc cestujících,
z tohoto počtu například držitelé
průkazu ZTP (mají přepravu zdar-
ma) absolvují 3,5 tisíce cest. Na
bezplatné cesty a různé slevy je
poskytován zmíněný příspěvek,

který pro rok 2008 činí v přepočtu
4,32 Kč na občana. 

Jízdné MHD v Jablonci není za-
loženo na kilometrickém, ale na
časovém tarifu. Cena 12 Kč za tři-
cetiminutovou jízdenku je cena
obvyklá v rámci ČR (při zakoupe-
ní jízdenek pro dvě jízdy vyjde na
10,50 Kč). V sousedním Liberci je
jízdné vyšší a jak se lze v měsíční-
ku dočíst, činí příspěvek města
Jablonec n. N. na jednoho cestují-
cího v tramvaji 5,64 Kč.

Výše dotací na provoz a obnovu
vozového parku, tedy tzv. „proka-
zatelná ztráta“ vzniklá provozová-
ním MHD v Jablonci, je hrazena
prostřednictvím Dopravního sdru-
žení obcí Jablonecka, kterého je
město členem. Výši této ztráty
ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. pro-
kazuje a dokládá dle platné legis-
lativy. S tím souvisí i to, že jednot-

livé druhy dotované dopravy
(zvlášť městská hromadná dopra-
va a zvlášť pravidelná autobusová
doprava) jsou účetně zcela auto-
nomní a jsou oddělené od ostat-
ních aktivit naší společnosti. 

Stejně tak, jako u ostatních třech
dopravců na trase Jablonec – Pra-
ha, vychází cena jízdného na ne-
dotovaných rychlíkových spojích
ČSAD Jablonec, a tedy i na této tra-
se, z obchodní politiky dopravce.
Samozřejmě se odvíjí od aktuální
situace na trhu s cílem zajistit co
nejlepší hospodářské výsledky. Ve
sféře prodeje zboží či služeb jsou
nejrůznější cenové akce běžnou
součástí obchodní politiky. Do-
prava v tomto případě není žád-
nou výjimkou. V této souvislosti je
třeba zdůraznit, že rychlíkové spo-
je Jablonec nad Nisou – Praha jsou
komerční aktivitou ČSAD Jablonec

nad Nisou a. s. a účetně je nedoto-
vaná dálková doprava oddělena od
ostatních aktivit společnosti. 

Luboš Wejnar
ČSAD Jablonec n. N.

Chátrající rozhledny
Jestli nám jde o cestovní ruch,

myslím mikroregionu potažmo
městu, protože na to má administ-
rativu a páky, je třeba něco vymys-
let s tím, že některé rozhledny jsou
v nepříliš vábném stavu. Jejich vy-
užití je proto velmi omezující. Měli
bychom být nápomocni řešení
znovu přilákání lidí do těchto kon-
čin. Někde se již objevil návrh na
zapsání soustavy rozhleden do se-
znamu UNESCO, a to z logického
kontextu vývoje „rozhlednového“
stavebního umění završeného to-
lik obdivovaným Ještědem. Roz-
hledny kamenné jsou svým způso-
bem předchůdci a inspirací právě
Ještědu. Vzhledem k jejich četnos-
ti na relativně malém prostoru by
snad bylo možné tyto stavby chrá-
nit mezinárodní úmluvou. Jestliže
město uvažuje o nějakém oživení
cestovního ruchu, pak toto je mož-
ná cesta. Zapsat nejen Ještěd do
seznamu UNESCO, ale celou jedi-
nečnou soustavu rozhleden, jež
vznikala ve velmi specifických his-
torických souvislostech. Využijme
tohoto fenoménu a popularizujme
tyto stavby, které svojí četností ne-
mají obdoby v celé Evropě.

Chtěl bych vás požádat o uveřej-
nění, protože tato věc vyžaduje za-
pojení nejen obyvatel, ale i zodpo-
vědných za tento stav, a je potřeba
začít věc řešit. 

Jaroslav Řezáč

■ Nad dopisy čtenářů

pokračování z předchozí strany

Park na rohu Mánesovy a Smetanovy ulice
Foto Barbora Šnytrová
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Do povědomí lidí jste vstoupil jako nej-
mladší přednosta stanice, bojovník za lepší,
pro veřejnost levnější a přívětivější železnici.
Je to pro vás období malin nezralých nebo
byste se do svého „boje“ pustil znovu?

Dnes je samozřejmostí nasednout v Jablonci
do vlaku a vystoupit s jízdním kolem nebo běž-
kami v Kořenově či Harrachově. Před deseti le-
ty byl na jednu z nejhezčích a současně nejstr-
mější trať v republice, jíž je ozubnicová z Tan-
valdu do Harrachova, smutný pohled, protože
v září 1997 na ní byla osobní doprava nesmysl-
ně zrušena. A to i poté, co jsme s přáteli inicio-
vali petici s 25 000 podpisy. Letos v květnu to
bude deset let, kdy jsme se společností GJW
Praha provoz obnovili projektem Jizerské drá-
hy. Nyní je vše opět ve správě ČD, které želez-
nici převzaly zpět s omluvou za kroky z let
1997–1998 a do Harrachova je možné se svézt
i rychlíkovými vozy. I na dalších tratích Jablo-
necka je pravidelná intervalová doprava. Vše se
rodilo těžce, ale stálo to za to. Nezapomenu na

tu euforii, obrovské nadšení a pracovní nasazení
kolegů při vzkříšení železnic na Jablonecku. Byla
to smysluplná životní kapitola, které nelituji.

Jak jste získal vztah k železnici a co vás
k ní přivedlo? Měl jste doma modely vlaků?

Odmalička jsme s rodiči a sourozenci jezdili
na výlety a cestovali vlakem. Rád jsem vyhle-
dával spojení v jízdním řádu, který se postupně
stával mojí biblí. Už v té době mě zaujala práce
výpravčího, který „poroučel vlakům a všechno
řídil“. Modelové kolejiště bylo doma samozřej-
mostí od předškolního věku a řízení dopravy
jsem si na něm pravidelně nacvičoval.

Je o vás známo, že rád cestujete. Používáte
vlakovou dopravu a porovnáváte pak naše
dráhy s těmi zahraničními? 

Nemám téměř žádný hmotný majetek, mé
bohatství spočívá v množství zážitků z cest
a desítkách tisíců fotografií. Uchvátilo mě hlav-
ně Norsko, Portugalsko, Itálie se Sicílií a Lipar-

skými ostrovy. V Evropě jsem neviděl jen
Finsko a Pobaltí. Nejvíce cestuji opravdu vla-
kem. Pravidelně zkouším zahraniční železnice
a tyto cesty jsou pro mne inspirací. Porovnání,
která z nich vyplývají, jsou v mnoha ohledech
smutná, a to zejména, pokud srovnávám fran-
couzské a švýcarské železnice s našimi. Úroveň
železniční dopravy je v některých zemích tak
vysoká, že cestování jejím prostřednictvím se
stává doménou těch nejvyšších společenských
kruhů. 

Kam jste na svých cestách dorazil nejdál
a co vás tam zaujalo nebo zklamalo? 

V roce 1996 jsem se vydal na dvouměsíční
cestu do Indie přes Turecko, Írán a Pákistán. To
byla asi nejhezčí cesta. S přáteli jsme dosáhli
nejjižnějšího indického mysu Kanniyakumari
a objeli celou Indii. Tuto misi jsme zakončili
v exilovém sídle tibetského dalajlámy v Dha-
ramsale pod Himalájemi. Nedá se zapomenout
na překrásné památky, hinduistické chrámy
v kontrastu s bídou, v níž žijí chudí, ale šťastní
obyvatelé. Nezapomenu ani na jihozápadní in-
dický stát Kérala, kde jsme plavali s delfíny
v moři a obdivovali domestikované slony. 

Západním směrem byl nejdelší můj měsíční
pobyt v Peru. Na přelomu února a března 2006,
kdy u nás byla poslední pořádná zima, jsme si
vychutnali tamní pobřežní léto. Vydali jsme se
nejdříve po stopách našich horolezců, kteří
v roce 1970 zahynuli pod Huascaránem, a po-
chopili, proč je celé pohoří takovým magnetem.
Vnitrozemím jsme se přesouvali převážně auto-
busy, které v některých průsmycích nemohly
zastavit, protože by se už nerozjely. Jednou
jsme uprostřed noci uvízli v blátě a spolu s ce-
stujícími pak autobus vyprošťovali. Ve vzpo-
mínkách mi navždy utkví překrásná města
Cusco, Arequipa, jezero Titicaca či posvátné
město Inků Machu Picchu. Zklamalo mne, že
Tichý oceán i přes pěkné počasí vůbec nebyl ti-
chý, ale tak rozbouřený, že se v něm nedalo ani
koupat, natož plavat. Nádherné putování mělo
tehdy nepříjemnou tečku. Z Madridu, kam
jsme přiletěli z peruánské Limy, naše zavazadla
místo s námi do Vídně, putovala do Kodaně. Tak
se stalo, že jsem najednou uprostřed jablone-
ckých sněhových závějí stál, k údivu kolem-
jdoucích, v sandálech a kraťasech.

Slyšela jsem, že běháte maratony. Kde jste
byl naposledy a jak jste doběhl?

Mám jich za sebou teprve devět, ale to je jen
začátek. V srpnu jsem běžel na Slovensku
v Rajci u Žiliny s pětapadesátiletým Václavem
Krejsou z Prahy, který tam zvládl už jeho třístý.
Naposledy jsem běžel loni v říjnu Mezinárodní
maraton míru v Košicích, který má dlouhou
tradici i nádhernou atmosféru. Běželo se mi
dobře, v polovině jsem se dostával do 1. třetiny
běžeckého pole, ale na 25. kilometru přišly ža-
ludeční křeče. Vyšel jsem z tempa a o dva kilo-
metry později mě předběhl bývalý slovenský
premiér Mikuláš Dzurinda. Držel jsem se ho
ještě další dva kilometry, ale nestačil jsem mu.
Do cíle jsem se „dotrápil“ za 3 hodiny 49 minut.
Nejraději vzpomínám na maraton v Budapešti,
kde jsem před dvěma lety dosáhl zatím nejlep-
ší čas – 3 hodiny 35 minut. 

Souvisí nějak běhání maratonů s vaší ži-
votní filozofií a stylem? 

Maraton je synonymem mého života plného
boje proti tomu, co považuji za špatné. Některé
cíle jsou vzdálené a k jejich dosažení je třeba
obrovské vůle, trpělivosti a musím překonat
i sám sebe. Běh je teď pro mne drogou a velkou
duševní vzpruhou v těžkých chvílích. Když si
před nepříjemným dnem se složitými úkoly
a jednáními zaběhám kolem přehrady nebo do
Jindřichova, rázem je den krásný a všechno
jednoduché a jasné…

(fr)

Jindřich Berounský
Železničář, cestovatel a politik

■ Jindřich Berounský
Narodil se v roce 1970 v České Lípě. Dětství
prožil v Ostravě, Cvikově a v Liberci a od roku
1983 žije v Jablonci. Vystudoval železniční
dopravu na SPŠ strojní a dopravní v Děčíně
a „sametové revoluce“ se zúčastnil jako
student VŠ dopravy a spojů v Žilině. 
Při studiu začal brigádně pracovat jako
výpravčí a otevření hranic využil k cestování.
Postupně studium vyměnil za úplné angažmá
v profesi výpravčího a prosazování železnice.
V roce 2002 byl pro veřejnou kritiku vedení
ČD odvolán a zároveň se stal jabloneckým
zastupitelem, v posledním volebním období
za Stranu pro otevřenou společnost, kde je
místopředsedou. Od roku 2003 působí na
Generálním ředitelství Českých drah jako
specialista pro regiony a technické projekty.
Je svobodný a vedle cestování fotografuje,
hraje na kytaru, běhá a hraje šachy. Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek

Peru, foto archiv
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■ Naši jubilanti
99 let
Krupová Františka

96 let
Janečková Anastasie

94 let
Heroldová Margarethe

93 let
Suchánková Milena Šupová Marie
a Trčková Antonie

92 let
Kučerová Květa a Resl František

91 let
Hulcká Božena, Novotná Marie
a Rychecká Emilie

90 let
Bartoš František

85 let
Dolenská A., Haňáčková E., Hoření J.,
Kožich J., Málková V., Plívová H.,
Stránská Z., Štumpolt S. a Zverka J.

80 let
Bučinová A., Bukvička J.,
Bukvičková R., Černá V., Drábová
M., Havlová E., Horčičková E.,
Hušková N., Lejsková S., 
Nesvadba O., Nezkusilová V., 
Petrtýl F. a Pilnáčková E.

75 let
Barůšková A., Blahník R., Bobek K.,
Čubová Z., Dvořák J., Forejtková E.,
Francová J., Franzkeová J., Havlová K.,
Jindrová M., Jobová H., Jurisová H.,
Khás V., Kittelová R., Krpelánová V.,
Matoušková Z., Mistr B., Novotná L.,
Novotný J., Pánek L., Pokorný V.,
Prade W., Třešňáková M., Vorel J.
a Žaba J.

70 let
Bakrlík V., Bečička M., Csemiová H.,
Davidová O., Haňáková M.,
Harapátová H., Holanová H.,
Holmanová E., Horáková E.,
Hušková E., Hušková L., Karnetová A.,
Koudelka J., Kratinová L., Kubát V.,
Marešová J., Matušková I., Mikulová J.,
Novotná E., Petrželka P., Rudolfová H.,
Tomášů L., Valová B., Vaňková H.,
Vinšová J., Vítová J. a Znyk T.

Všem jubilantům přejeme
mnoho zdraví a pohody. 

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

■ Vítání dětí
sobota 1. 3. 2008  
Tereza Peřinová, Teo Fábel, Anna
Hrušková, Martin Daníček, Matyáš
Zbořil, Karolína Bernklauová, Albert
Lank, Michaela Paldusová, Alice
Šubrtová, Šimon Vavřač, Daniel Zima,
Vojtěch Janáček, Michael Aquilera,
Matěj Čech, Štěpán Turek, Pavel
Srna, Anežka Barbora Schejbalová,
Matěj Kušnír, Natalia Kasanová,
Šimon Miko, Aneta Šteflíčková,
Jakub Pavel Poselt, Kryštof Bár,
Eliška Romanová, Sára Klocková,
Jindřich Bräuer, Jakub Hanuš,
Tereza Horejšová, Sabina Svárovská,
Karel Jindra, Karolína Benešovská,
Jan Máslo, Zuzana Bajerová,
Magdaléna Poláková, Eliška Mitrová,
Anna Lexmanová, Karolína Kosková,
Klára Kuková, Nikola Vulterýnová,
Natálie Klaudie Kubinová, Sinan
Pehlivan a Veronika Trdlová.

Najdou se i další?
Ve čtvrtek 28. února byl v obřadní
síni jablonecké radnice odměněn
muž, který pomohl při dopadení
pachatelů poškozujících barev-
ným postřikem garážová vrata a o-
mítku domu v centru města. Svým
rychlým zákrokem znemožnil
třem mladým lidem další poškozo-
vání cizího majetku. Policisté si
pomoci pana Stanislava Peteráče
velice váží a věří, že jeho počínání
najde následovníky.

Večer Francie
Představením Francie navazuje
Eurocentrum na úspěšné „Dny
Indie“. Na 2. dubna je připraven
večer věnovaný běžnému životu
a hudebním náladám Francie. V 17
hodin bude zahájena fotovýstava
Francouzské kavárny. Vernisáže se
zúčastní ředitel Alliance Franc,aise
v Liberci M. Eddy Mannino. Od 18
hodin vystoupí francouzské pís-
ničkářské duo Dag at Claire. Před-
staví se s repertoárem plným hu-
moru, přátelství a lásky s typicky
francouzským šarmem.

Sluníčkový den
Nadační fond Rozum a Cit pořádá
17. dubna opět sbírku na podporu
opuštěných dětí a pěstounských
rodin. Do akce se zapojí na 1400
studentů ze 70 měst ČR. Symbo-
lem sbírky je známé sluníčko.
Cena předmětu je 30 Kč. Výtěžek
bude použit na nákup zdravotnic-
kých, rehabilitačních a výukových
pomůcek pro děti vyrůstající v pěs-
tounských rodinách. 

Úspěch tanečníků 
Topdance
S menším zpožděním přinášíme
zprávu o výborných výkonech jab-
loneckých tanečníků. Na mistrov-
ství ČR ve standardních tancích, jež
se konalo koncem února v Třinci,
zaznamenali největší úspěch Ště-
pán Procházka a Anne Jägerová,
kteří vybojovali 2. místo v mladších
juniorech a tím i titul 1. vicemistrů
pro rok 2008. Za jablonecký taneč-
ní klub Topdance se zúčastnili 3 ju-
niorské a jeden dospělý pár.

Pro sportovce 
z 5. tříd
Ve středu 16. dubna v 15 hodin
proběhne nábor do atletických
a všesportovních tříd 5. ZŠ Pasíř-
ská 72, Žižkův Vrch. Testovat se bude
na stadionu běh na 50m, sed-leh
za 1 minutu, dálka z místa, hod pl-
ným míčem 1kg – aut, běh na 6

minut. Informace na www.zspa-
sirskajbc.cz, zástupce ředitele L.
Chmelík (731 449 104), šéftrenér
D. Jandová (604 736 897).

V rýnovické ZŠ 
otevřou dveře
Ředitelství ZŠ v Rýnovicích (rozší-
řená výuka informatiky a výpočet-
ní techniky) zve rodiče budoucích
žáků 6. třídy na den otevřených
dveří, který se koná 24. dubna od
14 do 17 hodin. Zpřístupněny bu-
dou všechny prostory školy (po-
čítačové učebny, třídy, odborné
učebny, tělocvična atd.). Přihlášky
do 6. ročníku do 14. května. Více
na www.zsrynovice.cz.

Rodičům žáků 
2. tříd
Do 30. dubna přijímají na ZŠ
Liberecká 26 přihlášky žáků 2. tříd
do znovu otevírané třídy s rozšíře-
nou výukou jazyků. Děti se od 3.
třídy intenzivně učí angličtinu, od
6. ročníku povinně i němčinu.
Přihlášky obdržíte na ředitelství
ZŠ Liberecká nebo je najdete spo-
lu s dalšími informacemi na
www.zsliberecka.cz, tel. 483 320
777, 774 726 426.

Vyjedou cyklobusy
Od 26. dubna bude zahájena již je-
denáctá sezona provozu cyklobusů
ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.
Jízdní řády jsou k dipozici v před-
prodejní kanceláři v Pražské ul.
nebo na www.csadjbc.cz. Oproti
minulé sezoně nedochází k žád-
ným zásadním změnám.

Lampionový průvod 
s ohňostrojem
Již od 17 hodin budou ve středu 30. dubna probíhat u přehrady dětské soutěže
a v 18,30 bude u Slunečních lázní zapálena vatra. Následuje rej čarodějnic,
opékání buřtů, volba Miss Čarodějnice, zahrají Volupsije a Exots. Účastníci
lampionového průvodu mají sraz od 20,30 do 21 hodin na louce u hráze.
Poté projdou parkem směrem k „prutu“. Ohnivá show s hudbou vypukne
ve 21,25 hodin. Pořadatelem je město Jablonec n. N. a Eurocentrum. 

Setkání s občany 
pokračují
Stejně jako v předešlých letech se
i letos starosta a místostarostové roz-
jedou do městských částí na besedy
s občany, které se budou konat
vždy ve středu od 17 hodin. Setkání
začnou 9. 4. ve velké zasedací síni
radnice diskuzí o centru města.
Další beseda proběhne 23. 4. v jí-
delně ZŠ v Rýnovicích. Harmono-
gram setkání najdete ve vývěskách
městského úřadu nebo na letácích
v linkách MHD. Květnové termíny
přineseme v příštím měsíčníku.

Zlatý erb pro 
Jablonec
Jablonec nad Nisou opět získal
první cenu v krajském kole soutě-
že Zlatý erb 2008, a to v kategorii
nejlepší webové stránky města. 
Na druhém místě se umístila Čes-
ká Lípa, následovaná městem Se-
mily. Pro Jablonec je to už druhé
vítězství za sebou. 
Loni vyhrál dvě první ceny v kraj-
ském kole a poté i kolo celostátní.
Slavnostní vyhlášení 10. ročníku
soutěže proběhlo 18. března v libe-
reckém Grandhotelu Zlatý lev za

přítomnosti náměstka hejtmana
Radima Ziky.

Omezujeme provoz
Sdělujeme občanům, že během
dubna bude z technických důvodů
(instalace registračního zařízení)
částečně a v co nejkratším možném
rozsahu omezen provoz přepážek
oddělení správních a dopravně
správních agend. 
O konkrétních termínech zruše-
ných úředních dnů vás budeme in-
formovat v denním tisku. Děku-
jeme za pochopení
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Výběrové řízení 
na pronájem bytů 
Město Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení
na pronájem:

SOCIÁLNÍ BYTY

Na Úbočí 14/4326, č. bytu pro VŘ: 8/2008
Byt 1+1, přízemí, podlahová plocha 40,43 m2. 
Prohlídka 9. 4. 2008 od 15,30 do 16 hodin. 

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 9/2008
Byt 1+1, 2. patro, podlahová plocha 43,66 m2. 
Prohlídka 16. 4. 2008 od 15,30 do 16 hodin. 

Na Kopci 13/3057, č. bytu pro VŘ: 10/2008
Byt 1+1, 2. patro, podlahová plocha 43,84 m2. 
Prohlídka 14. 4. 2008 od 15,30 do 15,45 hodin. 

Řetízková 9/3053, č. bytu pro VŘ: 11/2008
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 44,20 m2. 
Prohlídka 14. 4. 2008 od 15,45 do 16,00 hodin. 

Řetízková 5/3051, č. bytu pro VŘ: 12/2008
Byt 1+1, přízemí, podlahová plocha 41,32 m2. 
Prohlídka 14. 4. 2008 od 16,00 do 16,15 hodin. 

BYTY S VĚCNĚ USMĚRŇOVANÝM NÁJEMNÝM

Prosečská 210, č. bytu pro VŘ: 13/2008
Byt 1+1, přízemí, podlahová plocha 48,50 m2. Výše
věcně usměrňovaného nájemného je 1.472 Kč/měsíc
bez služeb spojených s užíváním bytu.
Prohlídka 21. 4. 2008 od 15,30 do 16 hodin. 

Prosečská 210, č. bytu pro VŘ: 14/2008
Byt 1+1, přízemí, podlahová plocha 48,00 m2. Výše
věcně usměrňovaného nájemného je 1.456 Kč/měsíc
bez služeb spojených s užíváním bytu.
Prohlídka 21. 4. 2008 od 15,30 do 16 hodin. 

Rybářská 10B/4605, č. bytu pro VŘ: 15/2008
Byt 1+1, přízemí, podlahová plocha 50,73 m2. Výše
věcně usměrňovaného nájemného je 2.518 Kč/měsíc
bez služeb spojených s užíváním bytu.
Prohlídka 23. 4. 2008 od 15,30 do 16 hodin. 

Prohlídky zajišťuje RK RIA REALITY. Sraz zájem-
ců ve stanovenou dobu před vchodem do objektu.

Žádosti do VŘ podávejte na předepsaném formuláři
včetně stanovených příloh. Formulář lze vyzvednout
na odd. technické obsluhy a bytů MěÚ (TOB), ve

vnitřním informačním středisku MěÚ nebo na
www.mestojablonec.cz. Žadatel doručí přihlášku na
TOB nebo do podatelny MěÚ v zalepené obálce od 9.
4. do 28. 4. 2008 do 15,00 hodin. Obálka musí být zře-
telně označena nápisem VŘ s označením čísla bytu
(tj. např. 8/2008 – NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍ-
ZENÍ – PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky. Neúplně
označené a před nebo po termínu podané obálky ne-
budou akceptovány!

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

PRACOVNÍK ODDĚLENÍ SOCIÁNĚ PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ – KURÁTOR PRO DĚTI A MLÁ-
DEŽ
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání
v oboru sociální práce, sociální pedagogiky a etopedie.
Další požadavky: znalost zákona o rodině, o sociál-
ně právní ochraně dětí, znalost zákona o soudnictví
ve věcech mládeže, praxe v oboru výhodou, odolnost
vůči stresu, schopnost jednat s lidmi, znalost práce
s PC (Word, Excel, internet), organizační a komuni-
kační schopnosti, odpovědnost, samostatnost.
Nástup: dle dohody.
Informace: vedoucí oddělení sociálně právní ochra-
ny dětí, tel. 483 357 660, 
e-mail: kramska@mestojablonec.cz.
Pracovní poměr na dobu určitou.

PROJEKTOVÝ MANAŽER ODDĚLENÍ DOTACÍ
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání
nebo střední vzdělání s maturitou. 
Další požadavky: znalosti v oblasti dotací EU pod-
mínkou, praxe v problematice dotací výhodou, zna-
lost projektového řízení, znalost anglického nebo ně-
meckého jazyka vítána, dobrá uživatelská znalost
práce s PC (Word, Excel, internet), velmi dobré orga-
nizační a komunikační schopnosti, samostatnost, o-
dolnost vůči stresu.
Náplň práce: koordinování pracovní skupiny, vyhle-
dávání dotačních titulů ze zdrojů EU a ČR, zpracová-
ní žádostí o dotace, sledování plnění dotačních pod-
mínek, zajištění vyúčtování a vyhodnocení akce, psa-
ní monitorovacích zpráv.
Nástup: dle dohody, nejpozději 1. 7. 2008.
Informace: kancelář tajemníka, tel. 483 357 241, 
e-mail: habadova@mestojablonec.cz. 

SAMOSTATNÝ REFERENT ÚŘADU ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání
nebo střední vzdělání s maturitou technického směru.
Další požadavky: praxe v oboru územního plánová-
ní, osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti na úse-
ku územního plánování výhodou, orientace v místo-
pisu Jablonce n. N. a okolí, znalost práce s PC (Word,
Excel, internet), znalost práce s mapovými podklady,
znalost právních předpisů v oblasti veřejného staveb-
ního práva výhodou, samostatnost.
Nástup: dle dohody.
Informace: vedoucí úřadu územního plánování, tel.
483 357 159, e-mail: smrckova@mestojablonec.cz. 

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

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

Přihlášky do 11. dubna 2008.
Přihlášky doložené profesním životopisem, výpisem
z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců), ověřeným do-
kladem o dosaženém vzdělání a případnými referen-
cemi zasílejte na adresu: Městský úřad, personální
úsek, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

Začal jarní úklid města
Od poloviny března začaly technické služby s úkli-

dem jabloneckých ulic. Postupují dle přesně stanove-
ného harmonogramu, který vymezuje osm oblastí.
Technické služby ale budou uklízet jen ty komunika-
ce, které mají ve své správě. Úklid ostatních komuni-
kací si lze objednat.. 

Oblast č. 1 – úzký střed města: 17.–21. 3.
Ohraničení ulicemi: Větrná, Rýnovická, Liberecká,
Budovatelů, 5. května, Mostecká, Podhorská, Smeta-
nova a Palackého.

Oblast č. 2 – sídliště Mšeno, Rýnovice, Lukášov +
Lesní: 17. 3.–4. 4.
Ohraničení: Rýnovice (hranice města), Lukášov (hra-
nice města), životní prostředí (přehrada), Riegrova,
Na Roli, Rýnovická, Ladova, Belgická a Lesní.

Oblast č. 3 – Žižkův Vrch, sídliště Nová Pasířská,
Na Vršku, Lesní (skládka): 25. 3.–18. 4.
Ohraničení: Janáčkova, Vrkoslavická, Pražská, Budo-
vatelů a Liberecká.

Oblast č. 4 – Kokonín, Proseč: 7.–25. 4.

Oblast č. 5 – oblast nemocnice, Vrchlického sady:
21. 4.–9. 5.
Ohraničení: Palackého, Větrná, Rýnovická, Liberecká,
Tovární, Riegrova a Na Roli.

Oblast č. 6 – Šumava, Paseky: 9.–23. 5.
Ohraničení: Palackého, U Přehrady, Paseky (hranice
města), Podhorská a Smetanova.

Oblast č. 7 – Bártlův vrch, Novoveská, Letohradská,
Vrkoslavice: 23.–30. 5.
Ohraničení: V Nivách, Na Mýtině, Podhorská, Mos-
tecká, 5. května, Pražská, Vrkoslavice.

Oblast č. 8 – areál Liaz: 23.–30. 5.

Kvalita a rychlost úklidu bude záviset na množství
odstraňovaných posypových materiálů, na počasí, ale
samozřejmě i na počtu a způsobu zaparkovaných aut.
Věříme, že řidiči budou respektovat přechodné do-
pravního značení, které technické služby umístí mi-
nimálně sedm dní před zahájením jarního úklidu na
úsecích komunikace, kde parkuje větší množství au-
tomobilů a na parkovištích. Řidiči tak budou potkávat

značky „Zóna s dopravním omezením“ opatřené do-
datkovou tabulkou s textem „Bude prováděno čištění
komunikací“ a konkrétním datem.

Vozy, jejichž majitelé nebudou toto dopravní zna-
čení respektovat, budou odtaženy či přeloženy. 

(jv)

Zápisy dětí do cestovních
dokladů 

Od 1. března 2008 je možné podle novely zákona č.
329/1999 Sb., ve znění zákona č. 106/2007 Sb., prová-
dět na žádost zákonného zástupce zápis dítěte do 10
let do již vydaného cestovního dokladu rodiče, popř.
tento požadavek uplatnit při podání žádosti o vydání
nového cestovního dokladu. 

K tomu je nutné, aby žadatel (zákonný zástupce)
předložil s vyplněnou žádostí ještě platný a nepoško-
zený cestovní doklad, občanský průkaz a rodný list
dítěte. O provedení zápisu se žádá na tiskopisu „Žá-
dost o provedení změn nebo doplnění údajů v cestov-
ním dokladu". Správní poplatek za připsání do již vy-
daného cestovního dokladu činí 50 Kč.

Při podání žádosti o vydání nového cestovního do-
kladu rodič předloží stejné doklady a platí se pouze
správní poplatek za vydání cestovního dokladu, a to
600 Kč. Pro vycestování dětí nad 10 let je potřeba i na-
dále používat samostatný cestovní doklad pro toto dítě.

K vycestování dítěte společně s rodičem nelze pou-
žívat občanský průkaz, ve kterém jsou děti uvedeny.
Použití občanského průkazu jako cestovního dokladu
je možné pouze pro samotného držitele a pouze do
členských zemí Evropské unie.

(vk)
Foto archiv TSJ
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Co je to úřad územního plánování, jenž
pracuje v rámci odboru rozvoje a výstavby,
a jaké přesně má úkoly, to byly první dvě
otázky, které jsem položila jeho vedoucí,
Michaele Smrčkové. A měla jsem i další.

Úřad územního plánování existuje od 1. led-
na 2007. Komplexně zajišťuje přenesený výkon
státní správy na úseku územního plánování a pa-
mátkové péče v rámci správního obvodu obce
s rozšířenou působností, to znamená pro města
Jablonec n. N., Rychnov u Jablonce n. N., Lu-
čany n. N. a pro obce Bedřichov, Dalešice, Ja-
nov n. N., Josefův Důl, Maršovice, Nová Ves n. N.,
Pulečný a Rádlo. Dále se náš úřad zabývá po-
skytováním finančních příspěvků na rekon-
strukce památek a objektů v městské památko-
vé zóně, a to v rozsahu vyhlášených programů. 

Protože oblast památkové péče je velmi ši-
roké téma, budeme se mu věnovat v někte-
rém z příštích vydání. Co je to však územní
plán města a na jak dlouhou dobu se tvoří? 

Je to závazný právní dokument, který vnáší
stav právní jistoty do území. V jeho rámci je
nutné sladit zájmy samosprávy na rozvoji obce
či kraje, zájmy dotčených orgánů a v neposlední
řadě zájmy jednotlivých vlastníků nemovitostí.

Hledáme kompromisy, nelze plně vyhovět všem
subjektům, vždy je třeba sledovat principy rov-
nováhy tří aspektů – ekonomického, ekologic-

kého a sociálního. Územní plán je základní
koncepční dokument obce k usměrňování je-
jího územního rozvoje a tvoří se obvykle na
10–15 let. Územní plán města Jablonec n. N. má
návrhové období do roku 2010.

Kdy se bude tvořit nový územní plán?
Dle zákona č. 183/2006 o územním plánová-

ní a stavebním řádu – stavební zákon, je město
Jablonec n. N. povinno pořídit nový územní
plán do pěti let, tj. do r. 2012. 

Čím je pro občany územní plán limitující?
V demokratických podmínkách je v první řa-

dě dohodou občanů, obce a státu o způsobu vy-
užití území města, o charakteru činností v něm
probíhajících a o míře jejich dalšího rozvoje.
Dohoda je výsledkem veřejného projednání. Po
vydání je územní plán závazným dokumentem,
a to pro každého občana bydlícího ve městě
i pro všechny hospodářské subjekty vyvíjející
na území města svoji činnost. V praxi je územ-
ní plán nástrojem k regulování změn ve využi-
tí území města. Plán neurčuje podrobně, co
a kde se bude stavět, ale určuje, kde se může či
nesmí stavět. Stanoví pro tuto činnost základní
podmínky i omezení.

(fr)

Územní plán je dohoda občanů, obce a státu

Policie ČR bilancuje dopravní nehody

První místo v kraji

Každý rok má svá specifika. Tak se např. rok
2007 lišil od roku předchozího tím, že zpočátku
nenapadl téměř žádný sníh, a to ani na horách.
Motoristé se radovali, že jejich jízda bude bez-
pečnější a snazší. Do určité míry to byla pravda,
ale neplatilo to na všechny. Důvodem je rostou-
cí počet bezohledných řidičů. 

Skutečností je, že se na Jablonecku již dru-
hým rokem daří počet vzniklých nehod snižo-
vat. Nesnížil se ale počet usmrcených a těžce
zraněných osob a počet lehce zraněných ještě
stoupl. Vše vyplývá z uvedeného přehledu.

Rok Počet Usmrceno Těžká Lehká
dopravních osob zranění zranění

nehod
2004 1837 3 38 242
2005 1913 4 40 249
2006 1758 8 46 175
2007 1592 8 46 241

Za první dva měsíce roku 2008 evidovala jab-
lonecká policie 205 dopravních nehod. Může-
me mluvit o pozitivním vývoji, neboť oproti

stejnému období roku předchozího se jedná
o 53 nehod méně. Nejčastějšími příčinami byl
nesprávný způsob jízdy (107) a nepřiměřená
rychlost (61). Pouze jednu nehodu má na svě-
domí technická závada na vozidle.

Cyklisté
Před námi je duben, měsíc bezpečnosti v sil-

ničním provozu. Dopravní policisté budou ve
zvýšené míře hlídkovat a kontrolovat na našich
silnicích. Na koho se nejvíce zaměří? Předev-
ším na neposlušné řidiče motorových vozidel
(rychlá jízda, špatný technický stav vozidla, alko-
hol atd.), ale i na cyklisty, kteří v tuto dobu hoj-
ně vyjíždějí. V poslední době přibývá doprav-
ních nehod cyklistů a ne vždy jsou cyklisté
v pozici poškozeného. Nejednou se dostávají
i do role provinilce.

Často se setkáváme s cyklisty, kteří po setmě-
ní jezdí bez světla. Velmi důležitou věcí pro
zdraví cyklisty je nejen dobrý technický stav
kola, ale i povinná výbava a především cyklis-
tická přilba. Tu sice musí používat pouze děti
do 18 let, je ale dobré připomenout, že i dospě-
lým zachrání právě přilba často život. Některé
zdravotní pojišťovny si dokonce do svých pro-
gramů zařadili příspěvek pojištěncům na ná-
kup cyklistické přilby. 

Ludmila Knopová
tisková mluvčí PČR

Město Jablonec nad Nisou se umístilo na 1. místě
v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípra-
vu a realizaci Programu regenerace městské pa-
mátkové zóny (dále MPZ) za rok 2007. Celkem sou-
těžilo 42 účastníků a z nich bylo vybráno 13 vítězů
krajských kol. 

Program regenerace městských památkových re-
zervací (dále MPR) a MPZ byl ustanoven vládním na-
řízením č. 209 z 25. března 1992 jako nástroj obnovy
a rozvoje kulturních hodnot, které jsou obsaženy
v historických jádrech měst a obcí. Tento dotační pro-
gram Ministerstva kultury se vztahuje celkem k 294
městům a obcím, jejichž historické centrum podléhá
plošné památkové ochraně. Po zakotvení Programu
regenerace MPR a MPZ přišlo Sdružení historických

sídel Čech a Moravy s myšlenkou oceňovat ta sídla,
která dosáhnou na tomto poli nejlepších výsledků.

Město Jablonec nad Nisou bylo oceněno přede-
vším za rozsáhlou obnovu městské infrastruktury,
propagaci a podporu kulturních aktivit ve městě.
Vítězství Jablonce nad Nisou by mělo být i výzvou pro
jeho samosprávu, aby pokračovala v započatém zlep-
šování péče o kulturní dědictví města.

Slavnostní vyhlášení národního kola proběhne již
tradičně při příležitosti Mezinárodního dne památek
16. dubna ve Španělském sále Pražského hradu.
Vítězné město bude oceněno titulem Historické měs-
to roku a získá finanční prémii ve výši 1 milionu ko-
run.

(im)
Foto Otokar Simm

Foto archiv Policie ČR
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Krátké ohlédnutí
Projektový záměr pro úpravy prostoru mezi

Bílou Nisou, ulicí U Hřiště, panelovými domy
v ulici F. L. Čelakovského a požární stanicí
Jablonec n. N., má již několikaletou historii.
Původně zde bylo navrženo pouze fotbalové
hřiště s optimální orientací východ – západ.
Jenže – zatímco orientace pro hřiště byla opti-
mální, pro lidi bydlící v přilehlých domech by-
la nepřijatelná. Hřiště s plánovanou umělou
trávou mělo ležet doslova pod okny, v jednom
místě sotva 15 metrů od domu. Jak by se ve vě-
žácích po realizaci tohoto záměru lidem žilo, to
si umí každý představit. Tréninky, zápasy, pís-
kot, hlasité projevy trenérů, to vše přímo pod
okny. Záměr s místními lidmi konzultován ne-
byl, byli postaveni před hotovou věc. Občané se
proti tomuto záměru oprávněně vzbouřili
a tehdejší vedení radnice od realizace ustoupi-
lo. To bylo v létě roku 2006.

Současný stav
Neutěšený stav však přetrvává. Plocha se

vzrostlou náletovou zelení, dílem vykácenou,
dílem s navážkou, z níž se za sucha práší, a kro-
mě nevábného vzhledu také poskytuje útočiště
nežádoucím návštěvníkům a znemožňuje kon-
trolu. Obyvatelé ulice F. L. Čelakovského jsou
s tímto dlouhodobě velmi nespokojeni. Právem.
Náměty na využití prostoru jsou ale protichůd-
né. Zatímco místní občané preferují především
park s rekreačními sportovními aktivitami, fot-
balisté sídlící v sousedství potřebují rozšířit tré-
ninkové plochy pro práci s mládeží. Základní
tezí, na níž se shodují všichni, je to, že prostor
si úpravu rozhodně zaslouží. A my dodáváme:
úpravu takovou, která poslouží co nejvíce oby-
vatelům. Tak, aby v místě vznikl park, kde si na

své přijdou příznivci různých rekreačních spor-
tovních odvětví a současně nesportovci, tedy ni-
koliv pouze příznivci fotbalu. Avšak nalezne-li
se přijatelný způsob, proč fotbalisty vylučovat?

Hledání východiska
Východisko je složité. Jsou zde různé skupiny

s různými nároky, a jde o to, jak je skloubit do-
hromady. Jak život na území parku zorganizo-
vat tak, aby si co nejvíce lidí přišlo na své a při-
tom se co nejméně navzájem obtěžovali a pře-
káželi si? Existence parku bude nejvíce dopadat
na lidi bydlící v ul. F. L. Čelakovského. Na dru-
hou stranu park má daleko širší spádové území
a nemůže se podřídit jedině a pouze místním
obyvatelům. Park stáhne uživatele ze širšího
okolí. A ti by zase neměli provozováním aktivit
překážet místním.

Místo má sloužit všem
Východiska komplikovaná, zadání složité…,

ale architekt Josef Faltejsek se s ním vypořádal
obstojně. Základní myšlenkou nové koncepce
se stala in-lineová dráha, která obkrouží hřiště
pro veřejnost (nikoliv pouze pro organizované
fotbalisty), a dále v parku utvoří smyčku, takže
bude možné nerušeně jezdit po okruhu. V úze-
mí bude umístěno i streetballové hřiště a dále
dvě dětská hřiště. Pro příznivce kolečkových
bruslí bude v parku i kopeček a plocha pro dal-
ší bruslařské aktivity. A další skupinou, na kte-
rou bude v parku pamatováno, a kteří si své
místo zaslouží, jsou také senioři. Ti naopak po-
třebují místo, kde se budou moci v klidu a neo-
hrožováni aktivitami mladších a pohyblivějších
generací procházet, odpočívat a relaxovat.
Koneckonců, ani míst pro vycházky s malými
dětmi není nikdy dost.

Projednání s občany
Jelikož otázka řešení parku má již svou his-

torii a je i místními ostře sledovaná, svolal jsem
k otázce řešení parku setkání s místními obča-
ny. To proběhlo 26. února 2008 v pedagogicko-
psychologické poradně ve Mšeně. Na setkání
jsem pozval všechny obyvatele z bezprostřední-
ho okolí. Dostavili se však i početní příznivci
fotbalu. Cílem setkání bylo rozhodnout o cha-
rakteru a určení sportovních ploch. Zatímco
proti in-lineové dráze, dětským hřištím, street-
ballovému hřišti i další ploše pro bruslaře vcel-
ku nebylo námitek a byly dle návrhu převáž-
nou většinou přítomných akceptovány (drobné
připomínky k detailům budou dále v mezích
technických možností řešeny), otázka velkého
hřiště se stala ožehavým tématem číslo jedna. 

Projednání možností
Ve studii bylo hřiště na základě dřívějších po-

znatků otočeno o 90°, tak aby nebylo přímo pod
okny krajního domu v ul. F. L. Čelakovského.
Má se jednat o hřiště pro veřejnost, hlavně pro
neorganizované kluky ze sídliště, kteří si chtějí
jít zakopat. S ohledem na údržbu bylo navrženo
jako perkové. Ovšem během setkání bylo mož-
né též rozhodnout o variantě několika menších
různých hřišť v dané ploše velkého hřiště pro
fotbal nebo i různé sporty či o hřišti se sdíle-
ným provozem, v určitou dobu vyhrazeném
pro fotbalisty, jinak pro veřejnost. A nebo také
pro žádné hřiště či potvrdit navrhovaný perko-
vý pozemek.

Fotbalisté versus ostatní
Zástupci fotbalistů však takováto jiná řešení

zásadně odmítali, a nutno podotknout, že chví-
lemi i dosti nevybíravě. Sympatie místních si

Ve Mšeně vyroste nový park 
volnočasových aktivit

Foto Otokar Simm
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svým chováním rozhodně nezískali. Rádi by
prostor zabrali pro sebe a na místě vybudovali
plochu nejlépe s umělou trávou pro účely fot-
balového klubu. To však je myšlenka pro větši-
nu místních zásadně nepřijatelná. S fotbalisty
i jejich provozem mají své nepříliš dobré zku-
šenosti. Znají pískot a občas i dost nevhodné
projevy trenérů vůči svěřencům. Představa, že
jim vznikne další taková plocha pod okny, je
přiváděla téměř k nepříčetnosti. Padaly pak
i návrhy, že než další plochy fotbalistům, pak
raději nic. A nebo jenom park bez sportovišť.
Zdálo se, že situace je dokonalý pat a řešení mít
nebude. Ovšem tyto poslední návrhy, ač nako-
nec bez širší podpory, se ukázaly pro další vý-
voj velmi důležité. Pomohly přítomným míst-
ním si uvědomit, že vlastně park s možnostmi
rekreačního sportovního vyžití chtějí. Problém
je ale v tom, aby se nestalo, že si menšina bude
pro sebe usurpovat podstatnou část parku, do
které ostatní nebudou smět. 

Situaci velmi přesně pochopil přítomný před-
seda klubu Aleš Pangrác, a to pomohlo nalézt
řešení a cestu. Pan Pangrác místním vysvětlil,
že spíše než jedno hotové hřiště pro zápasy, po-
třebuje klub rovnou plochu s dobrým povr-
chem pro občasný trénink techniky malých žá-
ků. Ti při tréninku rozhodně celou plochu pro
sebe nezaberou. A zbytek plochy může i v době
jejich tréninku sloužit komukoliv z veřejnosti.

Našlo se řešení pro všechny
Potom se již cestou postupných kroků hlaso-

váním podařilo nalézt obecně přijatelné řešení.
Přítomní se shodli, že velkou zatravněnou, ve-
řejně přístupnou a nezamykanou volnou plo-
chu bez branek a lajnování, která umožní re-
kreační fotbal i příležitostný trénink, akceptují.
Máme tak nyní před sebou výzvu: vybudovat
veřejný park s plochou, která občas poslouží
jak organizovaným fotbalistům, tak i po většinu
času široké veřejnosti. Tak, jako to bývá běžné
jinde ve světě.

Tím byl rozseknut hlavní problém parku. Řa-
da místních pak ještě více než hodinu setrvala
v diskuzi s architektem Josefem Faltejskem nad
detaily projektu parku. Prostor znají, vědí, co by
se hodilo, mají představu, jak a co odhlučnit ze-
lení, kam naopak potřebují vidět, aby měli děti
pod dohledem. Kde sázet a nebo nesázet stro-
my, aby jim časem nestínily, a nebo naopak,
kde udělat klidovou zónu, aby park byl pro ně
příjemné místo k procházkám a odpočinku. Řa-
du těchto námětů rádi při další realizaci parku
použijeme a uvedeme v život.

Parkovat na úkor parku se nebude
Naopak náměty na rozšíření parkovacích

ploch na úkor parku v tomto území dle platné-
ho územního plánu realizovat nelze. Nic to ale

nemění na tom, že problém parkování existuje,
víme o něm a zejména lidi na sídlišti velmi trá-
pí. Řešit ho budeme muset. Zrovna tak zlepšení
spojnice mezi Mozartovou a Želivského ulicí.
Oboje však přesahuje rámec řešeného území
a projektu. 

Jak dál?
Co tedy bude následovat dál? Projektant dopl-

ní projekt o poznatky získané na setkání a na
konci března podáme žádost o evropské peníze.
Pokud naše žádost a projekt projdou, snad již
napřesrok se dočkáme nového parku. Pokud
ne, zopakujeme žádost v dalších kolech. Tak
aby časem vznikl park, který poslouží přede-
vším veřejnosti a občas i fotbalistům. 

Fotbalisty nyní čeká nelehký úkol: napravit si
u místních reputaci a dokázat jim, že zdaleka
nejsou pouze usurpátoři volných ploch, že do-
káží kultivovaně připravit sportovní vyžití mlá-
deži, a hlavně, že soužití s lidmi různých věko-
vých skupin a zaměření, je v blízkém soused-
ství možné. Dokázat, že to dokáží. Doufám, že
se jim to podaří. Před námi na radnici je úkol
největší – vytvořit podmínky, aby se celý záměr
uskutečnil.

Lukáš Pleticha
místostarosta

Jaro láká k vycházkám a pokud vyrazíte spo-
lečně s dětmi, uvítáte třeba několik tipů, jak jim
pobyt venku zpestřit. V následujících řádcích
přinášíme stručný přehled dětských hřišť, která
vznikla v Jablonci zhruba od roku 2000.

Z těch „starších“ je možné se zmínit napří-
klad o tom, které se nachází v Tyršových sa-
dech, tedy jen kousek od centra města. Děti ze
Mšena určitě znají plácek v blízkosti Rybářské
bašty s celou řadou dřevěných herních prvků,
vrkoslavické se zase mohou zabavit v Janáčkově
ulici v sousedství základní školy. Také u nových
bytových domů na Horní Proseči vznikly v le-

tech 2005 a 2006 dvě plochy s herním vybave-
ním pro děti.

V loňském roce bylo město Jablonec ke svým
nejmenším občanům opravdu štědré. Prostřed-
nictvím oddělení životního prostředí zajistilo
vybudování osmi nových dětských hřišť. Největ-
ší z nich se nalézá u jablonecké přehrady v blíz-
kosti Slunečních lázní a symbolizuje ho vrak lodi
na písečné pláži. Už v loňské sezóně jsme se pře-
svědčili o tom, že je pro děti velmi atraktivní. Loď
je doplněna i několika prvky v podobě zvířat. 

Na opačném břehu přehrady, v prostoru za
panelovými domy v ulicích Mšenská a J. Hory,
vyrostla v loňském roce dvě nová dětská hřiště
a tři další menší plácky. Na podzim loňského
roku získaly hřiště i děti ze sídliště Šumava
(Vysoká ulice u pošty) a v Rýnovicích (Na Úbočí).
Další bylo již předloni zrekonstruováno v Erbe-
nově ulici v Jabloneckých Pasekách. 

Veškeré herní prvky jsou vybírány tak, aby
splňovaly bezpečnostní požadavky, aby byly co
nejzajímavější pro děti a zároveň zpestřily pro-
stor v okolí panelových domů. Postupně by mě-
ly vzniknout nové dětské plácky i v dalších lo-
kalitách Jablonce.

Pro příjemný a ničím nerušený pobyt dětí
i dalších návštěvníků je nutné dodržovat ná-
vštěvní řád jednotlivých ploch. Obecně lze říci,

že hřiště jsou určena dětem ve věku od 3 do 12
let. Na všech platí zákaz poškozování a znečiš-
ťování vybavení, zákaz vstupu se zvířaty, jízdy
na kolech, kouření, konzumace alkoholu či o-
mamných látek atp. Návštěvní doba hřišť je od
8 do 20 hodin v dubnu až září, v ostatních mě-
sících od 9 do 19 hodin. Pokud byste se setkali
s poškozováním vybavení či nedodržováním
provozního řádu, oznamte to, prosím, nepro-
dleně městské policii na číslo 156. Případné zá-
vady můžete ohlásit správci hřiště – oddělení
životního prostředí. 

(bš)

Pojďme s dětmi na hřiště!

Hřiště Na Úbočí, foto Barbora ŠnytrováFoto Barbora Šnytrová

Projednávání záměru, foto archiv
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■ Kino Radnice
27. 3.–2. 4. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
POKÁNÍ
Jedna nevinná dětská lež a svět se pro
několik životů obrátil úplně naruby.
České titulky.

3.–9. 4. /čtvrtek–středa/ 17,30 hodin
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
Fantasy plná strhujících dobrodružství.
Český dabing.

3.–9. 4. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
Ironie a jemný humor proměnily
politické drama ve skvělou zábavu.
České titulky.

10.–16. 4. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
O RODIČÍCH A DĚTECH
Milovat je lidské – chybovat je dědičné.
Nový film Vladimíra Michálka.

17.–23. 4. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
BOBULE
Poetická komedie z moravských vinic.

24.–30. 4. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Film na motivy jednoho z nejoblíbe-
nějších českých televizních seriálů. 

VÍKENDOVÉ PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI

5.–6. 4. /sobota–neděle/ 15,30 hodin
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ 
Fantasy plná tajuplných obyvatel a str-
hujících dobrodružství.

12.–13. 4. /sobota–neděle/ 15,30 hodin
JEN POČKEJ ZAJÍCI! 
Fandíte vlku nebo zajíci? A jak jsou na
tom vaše děti? 

19.–20. 4. /sobota–neděle/ 15,30 hodin
POTKAN 007 
Svein se rozhodne přesvědčit lidi, že
potkani jsou roztomilí kamarádi.

26.–27. 4. /sobota–neděle/ 15,30 hodin
POTKAN 007 A UFO 
Svein a jeho potkan Halvorsen
pozorují pomocí babiččina dalekohledu
oblohu, protože babička totiž nedávno
zahlédla podivné světlo…

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

3.–6. 4. /čtvrtek–neděle/ 17,30 hodin
NOC PATŘÍ NÁM 
Krimi thriller ve stopách oscarové
Skryté identity. České titulky.

3.–6. 4. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ 
Plán dvou bratrů jak přijít k penězům
se pro oba stává noční můrou. České
titulky.

7.–9. 4. /pondělí–středa/ 17,30 hodin
JAN SAUDEK
Světově uznávaný fotograf vystupuje
před kamerou v mnoha rolích. 

7.–9. 4. /pondělí–středa/ 20 hodin
VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY
Nový thriller Davida Cronenberga
z prostředí ruských zločineckých klanů
v Londýně. České titulky.

10.–13. 4. /čtvrtek–neděle/ 17,30 hodin
LET’S DANCE 2 STREET DANCE 
Rebelka Andie vyráží do boje o trofej
v taneční soutěži. České titulky.

10.–13. 4. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
Nejdrsnější a nejtemnější „coenovská“
výprava. Oscar za nejlepší film, režii
a scénář. České titulky.

14.–16. 4. /pondělí–středa/ 17 (!) hodin
TOUHA, OPATRNOST
Eroticky laděný špionážní thriller
z prostředí Šanghaje uprostřed 2. svě-
tové války. Zlatý lev za režii na MFF
v Benátkách 2007. České titulky.

14.–16. 4. /pondělí–středa/ 20 hodin
SKAFANDR A MOTÝL 
Vizuálně výjimečný film o mladém
muži, který ochrne na celé tělo
a doslova namrká svůj životní příběh.
České titulky.

17.–23. 4. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
RAMBO DO PEKLA A ZPĚT
Nesmrtelný Rambo opět na scéně!
České titulky.

17.–20. 4. /čtvrtek–neděle/ 17 (!) hodin
KAUZA C.I.A.
Thriller Roberta De Nira z prostředí
temného světa zpravodajské služby
a špionáže. České titulky.

21.–23. 4. /pondělí–středa/ 17,30 hodin
RESERVATION ROAD
Psychologický thriller. České titulky.

24.–27. 4. /čtvrtek–neděle/ 17,30 hodin
LOVCI DRAKŮ
Animovaný film pro děti. Český
dabing!

24.–27. 4. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
CONTROL
Příběh posledních sedmi let života
Iana Curtise, zpěváka legendárních
britských Joy Division. České titulky.

28.–30. 4. /pondělí–středa/ 17,30 hodin
3:10 VLAK DO YUMY
Renesance klasického amerického
westernu. České titulky.

28.–30. 4. /pondělí-středa/ 20 hodin
OKO
Příběh dívky, jíž transplantace oka sice
umožní znovu vidět – ne však náš svět.
České titulky.

■ Městské divadlo
4.–5. 4. /pátek–sobota/
TANEC SRDCEM
Regionální přehlídka dětských a do-
spělých tanečních skupin scénického
tance a pohybového divadla s možností
postupu na celostátní přehlídku.
Taneční a pohybové Studio Magdalena
Rychnov u Jbc, Nipos Artama Praha,
Městské Divadlo Jablonec n. N.
Koná se v rámci projektu Jablonec nad
Nisou 2008, s podporou LK a MK ČR.
4. 4. /pátek/ 18 hodin
I. přehlídkový program
Inspirativní představení. Přehlídka
skupin mládeže a dospělých.
5. 4. /sobota/ 18 hodin
II. přehlídkový program
Vystoupení dětských skupin scénické-
ho tance.

7. 4. /pondělí/ 19 hodin (H)
STABAT MATER
Fiharmonický smyčcový orchestr
Pardubice.
E. Randová – mezzosoprán,
R. Hudečková – soprán, J. Kosinová –
mezzosporán, Š. Rak – kytara. 
DPS Iuventus cantans, Pražský ženský
komorní sbor Collegium cantantium.
DPS Vrabčáci.
Program: A. Vivaldi – Stabat Mater,

Š. Rak – Pavana v italském slohu pro
kytaru a smyčcový sbor, G. B. Pergolesi
– Stabat Mater.
Náhradní koncert za původně plánova-
ný koncert Filharmonie Hradec Králové

8. 4. /úterý/ 19 hodin (S)
FRANTIŠEK UHLÍŘ TRIO
D. Jurkovič – kytara, F. Uhlíř –
kontrabas, J. Helešic – bicí.
Vynikající jazzové trio.

9. 4. /středa/ 19 hodin (DB)
V JÁMĚ LVOVÉ
Divadlo Rokoko Praha
Hrají: H. Čermák, V. Gajerová,
O. Vízner a další. 

11. 4. /pátek/ 19 hodin (DA)
AŤ ŽIJE KRÁLOVNA!
Divadlo Pod Palmovkou Praha
Hrají: J. Čvančarová, Z. Slavíková,
M. Kopečný a další. 
Duel anglické Alžběty I. a skotské
Marie Stuartovny. 

13. 4. /neděle/ 15 hodin (RD)
PÍSMENKOVÁ POLÍVKA aneb
DĚTSKÁ ENCYKLOPEDIE
Naivní divadlo Liberec
Pohádka.

15. 4. /úterý/ 19 hodin (DB)
ČAJ U KRÁLOVNY
Divadlo Na Fidlovačce Praha
Hrají: E. Balzerová, Z. Vejvodová,
Z. Palusga a další.

19. 4. /sobota/ 19 hodin
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA
Ars Iuvenum Liberec – Městské divadlo

21. 4. /pondělí/ 19 hodin (DM
CÉSAR A DRANA
Divadlo Abc Praha
Hraje Luba Skořepová. 
Monodrama kanadské autorky vypráví
příběh staré romské ženy.
Náhradní představení za titul „Máj“. 

22. 4. /úterý/ 10 hodin
KRAJSKÉ KOLO 
18. soutěžní přehlídky školních DPS. 
Zadáno.

23. 4. /středa/ 19 hodin (ND)
PEER GYNT
Sólisté a balet Divadla J. K. Tyla Plzeň.
Baletní představení. 

24. 4. /čtvrtek/ 18 hodin
JARNÍ KOKTEJL ZUŠ
Účinkují žáci hudebního, tanečního
a literárně-dramatického oddělení školy. 
Pořadatelem není Městské divadlo. 
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008

VÝSTAVY
Přístup v době divadelních představení.

Od 9. 4. 
HANA PROCHÁZKOVÁ
Skleněná fantazie 
Fotografie a počítačová grafika.
JAROSLAV PROCHÁZKA
Podivní tvorové Jizerských hor 
Fotografie.
Vernisáž 9. 4. v 17 hodin.

www.divadlojablonec.cz

■ Kostel svaté Anny
Sobota a neděle 14–16 hodin

VÝSTAVA
Od 23. 3. /neděle/
ŠTEFAN ŠKAPÍK 
Příroda mýma očima

Kostel sv. Anny otevřen v sobotu
a v neděli vždy i od 14 do 16 hodin.

■ Eurocentrum
2. 4. /středa/ 17 hodin
VEČER FRANCOUZSKÉ KULTURY
FRANCOUZSKÉ KAVÁRNY, 17 hodin
Vernisáž fotografické výstavy s ochut-
návkou francouzských vín.
1 TOUR 2 CHANTS, 18 hodin
Písničkářské duo Claire Hollier
a Daniel Dag Ostfeld.

4. 4. /pátek/ 20 hodin
...A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
Společenský večer s melodiemi
Orchestru Rudy Janovského.
Vstupenky: Hudební nástroje, Dvorská
ul. Pořádá o. s. Stardust.

5. 4. /sobota/ 20 hodin
INDOOR HIPHOP FEST
Vystoupí: Kontrafakt, Prago Union,
IdeaFatte, BPM, ...freestyle, beatbox.

10. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
LACO DECZI & CELULA NEW
YORK
Jarní turné k 70. narozeninám Laca
Decziho.

11. 4. /pátek/ 20 hodin
HASIČSKÝ BÁL 
Pořádá SDH Jablonecké Paseky.
Předprodej recepce Eurocentra a ha-
sičská zbrojnice v Pasekách. Kontakt:
774 233 807.

12. 4. /sobota/ 19 hodin
HARDCORE NIGHT
Vystoupí: X-Core, Fourth Face,
Demaja, Pork Soda, Pitbull Diesel,
Plate of Hate

16. 4. /středa/ 9 hodin
PATŘÍME K SOBĚ
Kulturní vystoupení dětí a mládeže se
zdravotním postižením pro žáky a stu-
denty.

20. 4. /neděle/ 14 hodin
CELESTÝNKA
Taneční odpoledne s oblíbeným decho-
vým orchestrem pro seniory.

21. 4. /pondělí/ 9 a 10,30 hodin
OD OSVOBOZENÉHO DIVADLA
K SOUČASNÉMU MUZIKÁLU
Hudební pořad pro střední školy.

23. 4. /středa/ 9 hodin
NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA
Představení pro děti od 3 let hraje
Divadýlko Matýsek, Nový Bor.

24. 4. /čtvrtek/ 17 hodin
MAZORETACKE SHOW
7. ročník komponovaného pořadu
k 10. výročí Jabloneckých jablíček.
Pořádá DDM Vikýř.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008

26. 4. /sobota/ 19 hodin
COUNTRY SISTERS
Koncert k 35. výročí skupiny s původním
názvem Jizerská protěž.

2. 5. /pátek/ 20 hodin
...A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
Společenský večer s melodiemi
Orchestru Rudy Janovského.

2. 4.–20. 5. /pondělí–pátek/ 
8–18 hodin
FRANCOUZSKÉ KAVÁRNY
Cyklus fotografií z cest fotografky
a milovnice kávy Veroniky Skálové.

3. 4.–20. 5. /pondělí–pátek/ 
8–18 hodin
KRKONOŠE–ZIMA
Fotografcká výstava polského autora
Zbigniewa Kulika.
Vernisáž 3. 4. v 17 hodin.

www.eurocentrumjablonec.cz
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 24. 4.
KAREL VIK
1883–1964
Výstava konaná při příležitosti
125. výročí umělcova narození.

1.–30. 5.
PENTIMENTI 08
V. Dostál / M. Hlubuček / R. Hora /
J. Hyška / J. Kasalová / F. Kazda /
V. Komňacký / K. Krausová / T. Medek /
V. K. Novák / T. Plesl / A. Polanská /
M. Pouzar / L. Semecká /
M. Strouhalová/ L. Šikolová /
J. Vančura.
Kolektivní výstava výtvarníků
prezentovaných internetovou galerií
Pentimenti.
Vernisáž 1. 5. v 17 hodin.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin
Do 11. 4. 
SKLO
Obrazy – kresby – objekty
Studenti ateliéru prof. Vladimíra
Kopeckého VŠUP Praha.

15. 4.–23. 5.
ATELIÉR TEXTILNÍ TVORBY
VŠUP Praha
Vernisáž v úterý 15. 4. v 17 hodin.

Vstup zdarma

■ Muzeum skla
a bižuterie

HLAVNÍ BUDOVA
U Muzea 4
úterý–neděle 9–17 hodin 

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

Tematická výstava
Do 25. 5.
ČERNÁ BIŽUTERIE
Minulost, přítomnost. Gebrüder Feix,
Vl. Svatoň.

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

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
úterý–pátek 9–12 a 12,30–17 hodin

Stálé expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK
SKLENĚNÝ KNOFLÍK 19. STOLETÍ 

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

30. 4. – 30. 5.
PATRIK SAUDEK
Svlékání tmy. Malby a grafiky.

■ Městská 
knihovna
1. 4. /úterý/ 17 hodin
O SLUNCI A JEHO VLIVU NA ZEMI
Pravidelné astronomické okénko
s Martinem Gembecem.

3. 4. /čtvrtek/ 17 hodin
HORAMI MAKEDONIE A ALBÁNIE
Beseda s promítáním Jiřího Kovalčíka.

7. 4. /pondělí/ 10 hodin
BRANIBORSKÉ KONCERTY – 2. část
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

8. 4. /úterý/ 14 hodin
JABLONECKÉ RYBNÍKY A VODNÍ
TOKY
Beseda s Václavem Vostřákem.

8. 4. /úterý/ 17 hodin
IRISDIAGNOSTIKA
Přednáška a beseda s Romanem
Šmídlem.

15. 4. /úterý/ 14 hodin
TURECKO
Pravidelné promítání.

15. 4. /úterý/ 17 hodin
IRISDIAGNOSTIKA 
Přednáška a beseda s Romanem
Šmídlem.

22. 4. /úterý/ 17 hodin
PŮVOD NÁZVŮ ČÁSTÍ JABLONCE
A JINÝCH OBCÍ
Beseda s Václavem Vostřákem.

29. 4. /úterý/ 17 hodin
MICHAL AJVAZ
Beseda se známým prozaikem
a esejistou.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008

JABLONECKÝ ŠTRŮDL
KAMERA PLNÁ NÁPADŮ aneb
NATÁČEJ A NEVÁHEJ!
3. ročník amatérské filmové soutěže.
Soutěže se může zúčastnit každý bez
rozdílu věku. Filmové příspěvky na VHS
a DVD (max. 15 minut) zasílejte do kon-
ce května. Přihlášky v knihovně a na 
www.knihovna.mestojablonec.cz.

ZLATÁ MAKOVICE
Pokračuje čtvrté kolo soutěže.

VÝSTAVA
HORY ČERNÉ HORY
Fotografie Šárky Jankové.

www.knihovna.mestojablonec.cz

■ Klub Na Rampě
1. 4. /úterý/ 19 hodin 
KLUCI A HOLKY Z DĚTSKÉHO
DOMOVA PRO VÁS
Vlastní blues písničky, beatbox, break
dance, hip hop.

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

3. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
THE RESIDENTS – TOURS 1983–2001
Audiovizuální večer přibližující
kultovní americké seskupení. 

4. 4. /pátek/ 21 hodin
M.Y. MUSIC
Originální kapela s osobitým projevem
– Dirty Phunk.

5. 4. /sobota/ 21 hodin
KONCERT PRO KEŇU
Kapela ZUILA a reagae, videoprojekce,
výstava fotek... Výtěžek bude věnován
sbírce SOS Keňa.

JEDEN SVĚT
Festival dokumentárních filmů
o lidských právech.
6. 4. /neděle/ 19 hodin
Slavnostní zahájení. Blok krátkých filmů:
200 000 přízraků 10’, Shit and Chicks
10’, DMZ 4’, Tváře 14’
6. 4. /neděle/ 20 hodin
Kongo: Hluboké ticho 77’
7. 4. /pondělí/ 20 hodin 
Opuštění 90’
9. 4. /středa/ 18 hodin 
Hormonální akvárium 20’, Putování
červené ledničky 52’
9. 4. /středa/ 20 hodin
Modlitba za mír 28’, Jak dál v Africe 48’
10. 4. /čtvrtek/ 18 hodin 
Nazi Pop Stars 48’
10. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
Občan Havel 150’

11. 4. /pátek/ 20 hodin
STÁR PLEJ – SOUTĚŽ
REGIONÁLNÍCH KAPEL
Třetí soutěžní večer amatérských kapel.
Více na www.klubnarampe.cz.

12. 4. /sobota/ 21 hodin
BRAN
Česko-bretaňská kapela vycházející
z tradiční irské a keltské bretaňské
hudby.

15. 4. /úterý/ 20 hodin
MADAME OLGA
Francouzská punk-rocková formace. 

16. 4. /středa/ 20 hodin
FOTODÍLNA 
Téma: Hudební zátiší

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

18. 4. /pátek/ 21 hodin 
BACK IN TIME VOL. VI
Taneční večer s anglo-americkou
hudbou 60.–80. let pouštěnou
z černých vynilů.

19. 4. /sobota/ 21hodin
SUPERHERO KILLERS (ex Erna) 
opět zasahuje! Aneb funková jodlšou
v novém kabátku. 
RESKATA 
Special prague guest-girls’ groove rock
band. 

21. 4. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Posezení a diskuze nad novinkami
z astronomie.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008

22. 4. /úterý/ 20 hodin
SUPERMARKET
Nové představení divadla Fortissimo. 

23. 4. /středa/ 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA
Africké bubny nejen pro začátečníky.

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

24. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
EXTRÉMNÍ DIVOKÁ VODA
Honza Kolář promítá filmy o sjíždění
divokých řek Nového Zélandu, Norska
a Bosny.

24. 4. /čtvrtek/ 22 hodin
NON CONTROL PÁRTY 
Po uvedení filmu Control v Junioru
poslech Joy Division a New Order na
Rampě!

25. 4. /pátek/ 21 hodin
VYPSANÁ FIXA
Punk-pop, crossover  z Pardubic.
Márdi – kytara a zpěv, Mejla – kytara,
Mejn – baskytara, Pítrs – bicí. 
Host: Mathews workshop.

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

28. 4. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ 
Historie sportu na Jablonecku. 
Uvádí Václav Vostřák.

30. 4. /středa/ 21 hodin
DIVOKÝ SRDCE
Koncert. Úspěšná rocková formace
Michala Ambrože, zakladatele Jasné
Páky a Hudby Praha.
Support: Kejvavý koně. Legendární
bigbít z Vysočiny.

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

Tip na zajímavou akci

6.–10. 4. /neděle–čtvrtek/ – Klub Na Rampě
JEDEN SVĚT 
10. ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech je věno-
vaný diktátorům. Kromě osmadvaceti dalších měst můžete filmy shléd-
nout i v Jablonci nad Nisou. 
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Lidové zvyklosti Pojizeří, Pod-
ještědí a Podkrkonoší patří k tomu
nejkrásnějšímu, co nám historie
tohoto kraje zanechala. To si před
třinácti lety uvědomili i Aleš a Ja-
roslava Václavíkovi, které společná
láska k tanci, zpěvu a dalším proje-
vům lidové kultury přivedla k za-
ložení folklorního souboru Šafrán.
Právě představování zvyků jednot-
livých oblastí v nejbližším okolí
města je snahou souboru, jehož
„rodný list“ byl napsán v roce 1995. 

O dva roky později přibyl Šafrá-
nu i mladší sourozenec – dětský
soubor Šafránek. V něm si krásu li-
dových zvyklostí a živě interpreto-
vaných písní připomínají už ti ne-
jmenší. Sotva si lze dnes představit
jakoukoliv lidovou slavnost bez
vystoupení Šafránu a jeho mladší
odnože. Stejně jako Nisanka, o níž
jsme v měsíčníku psali koncem
loňského roku, oživují krásou
a zpěvností lidových zvyků pravi-
delně velikonoční a vánoční trhy
či podzimní slavnosti. A nejen
v našem městě. Šafrán je pravidel-
ně zván třeba na Anenskou či
Mariánskou pouť do Jizerských

hor, na tradiční velikonoční jar-
marky do Dolánek u Turnova, na
slavnosti pořádané v zahradách
zámku Sychrov atp. Svými tanečně
pěveckými a v neposlední řadě
i hereckými výkony zpestřují pro-
gram těchto akcí. 

V současnosti soubor tvoří 28 čle-
nů, z toho devět muzikantů. Sejít
se společně ke zkouškám a najít si
volný čas pro druhé není jistě jedno-
duché. Přesto se to „šafránovému
společenství“ daří, a to je (téměř
symbolicky s názvem souboru)
dnes už velmi vzácné. Výsledky
ovšem stojí za to. Jablonecký Ša-
frán rozdává radost nejen doma
a v sousedství, ale pravidelně nás
reprezentuje i jinde v Evropě a na-
příklad i ve vzdáleném Mexiku. 

Krédem Šafránu je přinášet li-
dem radost, úsměv a oslavovat krá-
su života písní a tancem. Kdo pů-
vabné vystoupení zažil při veliko-
nočních trzích či má krajové koledy
v paměti ještě od loňského adven-
tu, kdy soubor vystoupil v kostele
sv. Anny, ten musí jistě dát těmto
slovům za pravdu. 

(sve)

Folklorní soubor Šafrán přináší radost
■ Představujeme vám

Je těžké oživovat folklorní tradice ve městě, které
začalo psát svou novodobou historii na bílých
stránkách poválečného uspořádání. Uvědomíme-li
si však, že místo, kde žijeme, není úzce vymezeno
hranicemi města, ale jeho nejbližším okolím, pak
je na čem stavět. 

Na Anenské pouti, foto Miloš Kirchner

■ DDM Vikýř
1. 4. /úterý/
NEJKRÁSNĚJŠÍ ČARODĚJNICE
Vyhlášení výtvarné soutěže, své
výtvory odevzdejte do 24. 4.

Každé úterý 18–20 hodin 
KLUB JEN TAK…
Klub pro náctileté.

5. 4. /sobota/ 10 hodin 
ZPĚVÁČCI 2008
Regionální kolo sv. Čech s postupem
do celostátní přehlídky ve Velkých
Losinách. 

7. 4. /pondělí/ 16 hodin 
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
PARLAMENTU MLÁDEŽE
v ICM.

9. 4. /středa/ 8–12 hodin 
LETEM SVĚTEM
Příroda, cestování, výukový program
pro MŠ a ZŠ, přihlášky
A. Tauchmanová do 7. 4.

12. 4. /sobota/
JARO V ČESKÉM RÁJI
Výlet v rámci otevření cyklistické sezóny.

12. 4. /sobota/
PŘÍRODNÍ REZERVACE PEKLO
výlet k přivítání jara. Přihlášky
H. Náprstková do 3. 4.

16.–18. 4. /středa–pátek/
DNY ZEMĚ
Bližší informace na webových stránkách.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008

20. 4. /neděle/ 10 hodin 
JÍZDA ZRUČNOSTI
Cyklistická zábava v areálu DDM.

21. 4. /pondělí/ 17 hodin 
ŽIVOT 2008
Vernisáž a vyhlášení výsledků fotogra-
fické soutěže v ICM.

23. 4. /středa/ 17 hodin 
SVATOJIRSKÉ HARCOVÁNÍ
Sedmero rytířských ctností v areálu DDM.

24. 4. /čtvrtek/ 17 hodin 
MAŽOREŤÁCKÉ SHOW
7. ročník komponovaného pořadu
Jabloneckých Jablíček.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008

26. 4. /sobota/
LODNÍ MODELÁŘI
Modelářská soutěž v Duchcově.

26. 4. /sobota/ 10–15 hodin 
LESNÍ GOLF
Netradiční turnaj pro jednotlivce,
skupiny i celé rodiny. Přihlášky
A. Tauchmanová do 21. 4.

30. 4. /úterý/ 17 hodin 
ČARODĚJNICE S VIKÝŘEM
Rej čarodějnic u Slunečních lázní,
hraje skupina Volupsije.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008

www.ddmvikyr.cz

■ MC Jablíčko
Spolkový dům 

Pondělí–pátek 9–12 hodin, dopolední
herna; pondělí a středa 15,30 hodin,
hravé odpoledne, úterý 16 hodin,
hudební výchova.

1. 4. /úterý/ 10 hodin
APRÍLOVÉ ČTENÍ POHÁDEK

3. 4. /čtvrtek/ 15,30 hodin
JARNÍ KERAMICKÁ DÍLNA 

8. 4. /úterý/ 10 hodin
STRAVOVÁNÍ 
kojenců batolat a malých dětí.

10. 4. /čtvrtek/ 10 hodin
KRÁSNÁ MAMINKA

10. 4. /čtvrtek/ 16 hodin
WORKSHOP
Jarní dekorace. 

16. + 26. 4. /středa + sobota/ 
vždy 10 hodin
VÝLET

17. 4. /čtvrtek/ 16 hodin
JARNÍ VESELENÍ

24. 4. /čtvrtek/ 13 hodin
KLUB DVOJČAT

30. 4. /středa/ 16 hodin
ČAROVÁNÍ POVOLENO! 
Průvod k ohni.

■ d EppL music
& board club
4. 4. /pátek/
GET POWER BOUNCE
Hip hop party Djs-Peca (Ul), Sakul, Clyde.

11. 4. /pátek/
BREAK BEAT party
Djs Meehay narozky, Saboteur-break
beat, electro.

18. 4. /pátek/
FUNKY KARNEVAL
Waklaf (Brno), Kabo Wabo (Morava).
Funky koncerty, s maskou poloviční
vstup.

25. 4. /pátek/
dRUMbASS
Djs-Sequenc-Touchwood/2K-Sweg
(Shadowbox).

www.deppl.com

■ WOKO 
music club
4. 4. /pátek/
RYTMY AFRIKY 
Benefiční akce – 
koncert kapely PARARINGAPATAM.
Výstava fotografií a promítání Život
v Guinei. Výtěžek bude věnován zdra-
votnímu středisku v Kankanu. 

5. 4. /sobota/
PLEXIS
Petr Hošek, Dušan Lébl, Martin Švec
a Petr Švec z kapely Tři sestry. 
APPLE JUICE

12. 4. /sobota/
HIP HOP EXCLUSIVE NITE 
DJ STICKY DOJAH (Le Scratchfunk,
Germany).

19. 4. /sobota/
ŽLUTÝ PES
Koncert devítičlenného tělesa, plného
optimismu a chuti do života v čele
s Ondřejem Hejmou.

23. 4. /středa/
TATABOJS
Přesunutý koncert jedné z nejoblí-
benějších a nejpopulárnějších skupin
v ČR.

25. 4. /pátek/
KARNEVAL 
Sekat latinu bude DJ Baltazar z Ma-
radona jazz. Soutěž o nejlepší masku.

26. 4. /sobota/
WICKED! 
DJs: Groove Federation (Flavor,
Greenhouse, Control, Kolour, Chunky,
Traxx, England), Sense (Midwest
Hustle Music, myspace.com, sensecz).
Funky – Jackin – House.

Začátky vždy ve 21 hodin.
www.wokoklub.cz

■ Základní 
umělecká škola
10. 4. /čtvrtek/ 18 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Veřejné vystoupení žáků ZUŠ
v koncertním sálu školy.

24. 4. /čtvrtek/ 18 hodin
JARNÍ KOKTEJL
Tradiční profilové vystoupení všech 
oborů ZUŠ v Městském divadle.



(13)

jablonecký měsíčník / duben 2008 kam za kulturou v Liberci

■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
Šaldovo divadlo
1. 4. /úterý/ do 21,30 hodin
SIMON BOCCANEGRA
Opera v originálu.

2. 4. /středa/ do 21,30 hodin (K3/5)
VĚJÍŘ
Komedie o třech dějstvích.

3. 4. /čtvrtek/ do 22,15 hodin (K10/Č/3)
DONAHA!
Slavný muzikál.

6. 4. /neděle/ od 17 hodin
JARNÍ KONCERT SEVERÁČKU

8. 4. /úterý/ do 22 hodin (K2/5)
BLUDNÝ HOLANĎAN
Opera v originálu.

9. 4. /středa/ do 21,10 hodin (Č/3)
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Poslední Molièrova komedie.

10. 4. /čtvrtek/ (K4/5)
CHARLEYOVA TETA
Host: Středočeské divadlo Kladno.

11. 4. /pátek/ do 21,30 hodin (K11/O/1)
SIMON BOCCANEGRA
Opera v originálu.

12. 4. /sobota/ do 21,10 hodin
GIROFLÉ-GIROFLA
Derniéra francouzské operety.

15. 4. /úterý/ do 21,30 hodin
(K8/OB/2)
HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta.

16. 4. /středa/
1 + 1 = 3
Brilantní konverzační komedie.
Host: Divadlo Kompanyje Praha.

17. 4. /čtvrtek/ do 22 hodin (K4/6)
MANON LESCAUT
Opera v originálu.

18. 4. /pátek/ do 21,50 hodin
CYRANO Z BERGERACU
Komedie o pěti jednáních.

20. 4. /neděle/ od 16 hodin
NABUCCO
Opera v originále.

22. 4. /úterý/ do 21,30 hodin (K2/6)
VĚJÍŘ
Komedie o třech dějstvích.

23. 4. /středa/ do 21,30 hodin (K9/Č/4)
SMRT OBCHODNÍHO
CESTUJÍCÍHO 
Nejslavnější americká hra.

24. 4. /čtvrtek/ do 21 hodin (SPP)
DÁMA S KAMÉLIEMI
Slavnostní předpremiéra baletu o dvou
dějstvích.

25. 4. /pátek/ do 21 hodin (PŠ)
DÁMA S KAMÉLIEMI
Premiéra baletu.

26. 4. /sobota/ do 21,45 hodin
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

27. 4. /neděle/ od 15 hodin (RD/4)
O DOBRU A ZLU
Premiéra pohádky pro malé i větší děti.
Host: Divadlo J. Jurištové Praha.

28. 4. /pondělí/
VĚRA ŠPINAROVÁ & Adam Pavlík
Band
Jedinečný koncert jedinečné zpěvačky.

29. 4. /úterý/ do 21 hodin (OB/2)
DÁMA S KAMÉLIEMI
Balet o dvou dějstvích.

30. 4. /středa/ do 22 hodin (K3/6)
FAUST A MARKÉTKA
Opera v originálu.

Malé divadlo
4. 4. /pátek/ do 21,20 hodin (K5/4)
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

5. 4. /sobota/ do 20,30 hodin (K6/6)
PUSH UP 1–3
Tři sny o cestě vzhůru.

6. 4. /neděle/ do 21,55 hodin
HAMLET
Derniéra slavné Shakespearovy tragédie.

9. 4. /středa/ do 21,15 hodin
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
Komedie o dvou dílech.

11. 4. /pátek/ do 21,15 hodin (PM)
STÍN STŘELCE
Premiéra komedie se smutným
koncem.

12. 4. /sobota/ do 21,15 hodin
STÍN STŘELCE 
Komedie se smutným koncem.

20. 4. /neděle/ do 21,20 hodin
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

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

22. 4. /úterý/ od 17 hodin
KPLO – PŘEDPREMIÉROVÁ
BESEDA 
Dáma s kaméliemi.

24. 4. /čtvrtek/ do 21,15 hodin (K10/Č/4)
STÍN STŘELCE
Komedie se smutným koncem.

25. 4. /pátek/ do 21,30 hodin (K11/Č/4)
SLAMĚNÁ ŽIDLE
Slavná skotská balada o lásce.

27. 4. /neděle/ do 20,30 hodin
PUSH UP 1–3
Tři sny o cestě vzhůru.

28. 4. / pondělí/
BESEDA K INSCENACI „VĚJÍŘ“
Pořádá Klub přátel činohry i pro
veřejnost.

29. 4. /úterý/ do 20,45 hodin
MÉDEIA
Stále živý antický obraz.

Změna programu vyhrazena!
Není-li uvedeno jinak, začínají
představení v 19 hodin.

www.saldovo-divadlo.cz 

■ Lidové sady 
3. 4. /čtvrtek/ 19 hodin
8. abonentní koncert 49. koncertní se-
zony komorní hudby.
QUARNERI TRIO 
Ivan Klánský – klavír, Čeněk Pavlík –
housle, Marek Jerie – violoncello.

5. 4. /sobota/ 20 hodin
MUZIKANTSKÝ BÁL
Big Band Luboše Ottla, Richard Müller
revival, Los Trombonos – jazz kvartet,
FS Jizera, Akcent, Masters Wasters –
jazz, pop i funk.

7. 4. /pondělí/ 19,30 hodin
JazzNight a Kalendář Liberecka
LANUGO
Markéta Foukalová – zpěv, Viliam
Béreš – piano, Rastislav Uhrik – basky-
tara a kontrabas, Martin Kopřiva – bi-
cí, Míra Hloucal – trumpeta, Mirek
Šmilauer – kytara.

8. 4. /úterý/ 20 hodin
WANASTOWI VJECY
Koncert v rámci turné Best of 20 let,
support: Mandrage.

16. 4. /středa/ 19,30 hodin
Divadlo Bez opony – Divadlo Kalich
DON QUIJOTE
Klasický příběh v podání Oldřicha
Kaisera a Jiřího Lábuse.

17. 4. /čtvrtek/ 19,30 hodin
MŇÁGA A ŽĎORP
Partička z Valmezu s novým albem
Na stanici polární.

20. 4. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým
tanečním orchestrem.

26. 4. /sobota/ 18 hodin
CUDZINEC
Muzikál AMU z Trenčína, na úvod vy-
stoupí Generace Gospel Choir z Liberce.

29. 4. /úterý/ 17 hodin
Lidové sady, Kalendář Liberecka,
Sdružení Bohém a Divadlo Vydýcháno
ZUŠ Liberec 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY aneb
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Čarodějný průvod, hrátky a putování
s překvapením. Sraz v 16 hod. na nám.
Dr. E. Beneše. 

VÝSTAVA NA GALERII
král Miroslav
Sladká halucinace

■ Experimentální 
studio 
1.–4. 4.
JEDEN SVĚT
Mezinárodní festival dokumentárních
filmů s tématikou lidských práv.

7. 4. /pondělí/ 19,30 hodin
JERGYM V BULHARSKÝCH
HORÁCH
Prezentace studijní cesty Gymnázia
a SOŠPg Jeronýmova do Bulharska.

8. 4. /úterý/ 19,30 hodin
JIŘÍ SCHMITZER
Vynikající herec a pozoruhodný
písničkář.

9. 4. /středa/ 19,30 hodin
Hudební sklepy
VLADIMÍR MERTA
Legenda českého písničkářství. 

11. 4. /pátek/ 19,30 hodin
Divadelní spolek Bez odezvy
DÁMSKÁ ŠATNA
Hrají: Šárka Syrovátková, Gabriela
Hakenová, Zora Machartová, Gabriela
Vodrážková.

12. 4. /sobota/ 17,30 hodin
Společnost Sahadža jóga
VÍTR DO DLANĚ
Koncert skupiny prezentující indickou
lidovou hudbu.

13. 4. /neděle/ 15 hodin
Pohádkové odpoledne
JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA
Hraje divadlo Na cestě.

15. 4. /úterý/ 18,30 hodin
Klub přátel výtvarného umění
PROMĚNY
ARCHITEKTONICKÉHO PRŮČELÍ 
Přednáška Dr. Miloslava Vlka.

17. 4. /čtvrtek/ 17,30 hodin
VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ

21. 4. /pondělí/ 19,30 hodin
Host čtvrtletníku „V“
STANISLAV ZINDULKA
Povídání s vynikajícím hercem
i člověkem, rodákem z Jilemnice.

24. 4. /čtvrtek/ 19,30 hodin
Country & Western Club Liberec uvádí
JARNÍ OZVĚNY GODYHO
MEMORIÁLU 
Spare Parts (Liberec), Vojta Zícha &
Druhá míza (České Budějovice).

25. 4. /pátek/ 19,30 hodin
JARRET & SANYLAND
...na pomezí žánrů.

26. /sobota/ 16,00 hodin
27. /neděle/ 10,00,14,00 a 15,30 hodin
3. SETKÁNÍ LOUTKOVÝCH
DIVADEL V LIBERCI
Pohádky pro nejmenší diváky v podání
několika divadel.

28. 4. /pondělí/ 19,30 hodin
c.k. Adventura
USA VELKÝ ZÁPADNÍ OKRUH
Přednáší Vítek Procházka.

VÝSTAVA VE STUDIU
ONDŘEJ HAVELKA
Nahá Afrika

Tip na zajímavé představení

4. 4. /pátek/ a 20. 4. /neděle/ 19 hodin – Malé divadlo
NOEL COWARD – ROZMARNÝ DUCH  
Komedie Rozmarný duch měla premiéru v Londýně v roce 1941, a při-
nesla autorovi světový úspěch. Jaké mohou pro celkem mladého vdovce
nastat komplikace po jedné nezvládnuté spiritistické seanci? Nechte se
překvapit, určitě nebudete litovat!
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V polovině 80. let začal klub sou-
těžit pod patronací JZD Chovatel
Lučany n. N. V témže roce zahájil
i stavbu nové kulové střelnice ve
Smržovce. V roce 1990 byl klub
přejmenován a zaregistrován u Čes-
kého střeleckého svazu ČR. V sou-
časnosti má 120 členů. Prezident
klubu Miroslav Loj nám odpově-
děl na tři otázky:

Je zřejmé, že střelbu není mož-
né provozovat kdekoliv. Kde na-
cházíte příležitost k přípravě? 

Vzduchové zbraně trénujeme
v malé hale ve Střelecké ulici
a malorážku v našem střeleckém
areálu SSKM LOYD, který se nalé-
zá ve Smržovce, v krásném pro-
středí na úpatí Černé studnice.
Střelnice má dvacet stavů pro puš-
ku a čtyři stavy pro pistoli.

Něco jiného jsou ovšem závo-
dy. Jakých soutěží se zúčastňu-
jete?

Naši střelci jsou přítomní na
všech vrcholných soutěží v ČR,
kde dosahují dobrých výsledků.

Sami pak pořádáme tři meziná-
rodní soutěže ve střelbě ze vzdu-
chové pušky Grand Prix Jablonec
nad Nisou. V letošním roce se jed-
nalo již o 20. ročník. Jsme též za-
kladateli a pořadateli mezinárodní
ligy Euroregion Nisa. Obě tyto
soutěže finančně podporuje město
Jablonec nad Nisou. V malorážné
pušce pořádáme Grand Prix Jizer-
ských hor – Memoriál Milana Hníz-
dila. 

Dosáhli jste nějakých zajíma-
vých výsledků?

To jistě ano. Třikrát jsme se stali
mistry ČR v malorážné pušce, do
10. místa jsme skončili v Českém
poháru i v ČP mládeže. Přední
místa v jednotlivcích i družstvech
jsme obsadili i v Jelení Hoře a Zlato-
ryji či v německém Forstu a Hoyers-
werdě. Naše družstvo je také čtyř-
násobným vítězem Mezinárodní
ligy ze vzduchové pušky Euro-
region Nisa. 

Informace na internetových strán-
kách www.sskmloyd.wz.cz.

(os)

Sportovně střelecký klub mládeže LOYD 
■ Představujeme vám

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou byl založen v roce
1972 jako střelecký kroužek při základní organizaci
Svazarmu Bižuterie v Jablonci n. N. Již od počátku se
jeho členové zaměřili na práci s mládeží mající zájem
o dlouhé zbraně (vzduchová puška a malorážka)
a rekreační střelbu. Od roku 2000 klub spolupracuje
s SSK Mládí, kde pomáhá při výchově dětí.

Fotbal
Přátelské utkání reprezentace
do 19 let
Chance aréna
22. 4. /úterý/ 17 hodin
ČESKÁ REPUBLIKA–BELGIE

Pohár ČMFS
Chance aréna
9. 4. /středa/ 18 hodin
1. FC BRNO

1. Gambrinus liga
Chance aréna
13. 4. /neděle/ 17 hodin
FC TESCOMA ZLÍN

27. 4. /neděle/ 17 hodin
SK SIGMA OLOMOUC

Česká fotbalová liga
hřiště Český Dub
5. 4. /sobota/ 10,15 hodin
FC SLOVAN LIBEREC B

26. 4. /sobota/ 10,15 hodin
FK KOLÍN

Česká liga dorostu
UMT Mšeno
12. 4. /sobota/ 10,15/12,30 hodin
FC SLOVAN LIBEREC

stadion Břízky
19. 4. /sobota/ 11/13,15 hodin
SK DYNAMO ČESKÉ
BUDĚJOVICE B

Česká divize dorostu
UMT Mšeno
13. 4. /neděle/ 10,15/12,30 hodin
FK MLADÁ BOLESLAV „B“

27. 4. /neděle/ 10,15/12,30 hodin
UNION ČELÁKOVICE

Krajský přebor žáků
UMT Mšeno
6. 4. /neděle/ 9,30/11,15 hodin
SOKOL RUPRECHTICE

20. 4. /neděle/ 9,30/11,15 hodin
INGEO LOMNICE

CORNY městská hala
U Přehrady 20

5. 4. /sobota/ 10 hodin
TJ JABLONEX–
TJ ŽBS ŽELEZNÝ BROD
Odbíjená ženy.

6. 4. /neděle/ 8 hodin
RAPID 05
Turnaj firem v sálové kopané.

12. 4. /sobota/
EMCO DANCE TOUR 2008
Krajské kolo – taneční soutěže.

20. 4. /neděle/
EMCO DANCE TOUR 2008
Mistrovství ČR – taneční soutěže.

25. 4. /pátek/ 8 hodin
MISTROVSTVÍ UNITOPU ČR
Sálová kopaná.

26. 4. /sobota/ 8 hodin
OBLASTNÍ PŘEBOR
Moderní gymnastika.

27. 4. /neděle/ 8 hodin
JABLONECKÁ PERLIČKA
Závody v moderní gymnastice.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008

Sportovní kulečník
TJ Bižuterie Jablonec n. N.
Pražská 20

6. 4. /neděle/ 9–15 hodin
TURNAJ V TROJBANDU
DRUŽSTEV 
2. třídy. Jablonec, Broumov,
Chlumec, Liberec.

Turistika
Přátelé přírody Jablonec n. N.

19. 4. /sobota/ 9 hodin
JABLONECKÝ JARNÍ POCHOD
česko-německého porozumění
4. ročník, 10 a 20 km. Start od 9
do 10 hodin u plaveckého bazénu.
Cíl do 16 hodin u bobové dráhy
v Janově n. N.

Sportovní střelba
SSKM Loyd
Malá hala Střelecká ul. 11

19. 4. /sobota/ 9 hodin
EUROREGION NISA 2008
I. kolo Mezinárodní ligy 2008 ze
vzduchové pušky vstoje za účasti
střelců ČR, Polska a Německa.
sskmloyd@volny.cz.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008

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

Každé úterý 16–17 hodin
ABY ZÁDA NEBOLELA
Cvičení pro muže.

Hokej
Jablonecká Vlčata HC mají 
svoji hymnu, kterou jim 
napsala kapela Armmando. 
Lze ji stáhnout na stránkách 
Vlčat nebo na 
www.armmando.er.cz 
v rubrice ochutnávky. 

Projekt Jablonec 2008

5. 4. /sobota/ 10 hodin
TJ LIAZ 
VELIKONOČNÍ HALA 
ŽACTVA
Mezinárodní atletické halové
závody žactva v CORNY aréně
na Střelnici.

5. 4. /sobota/ 9,15 a 14,45 hodin
Plavecký oddíl TJ Bižuterie 
CENA MĚSTA JABLONCE 
a TJ BIŽUTERIE 
19. ročník, závody v plaveckém
bazénu. 

30. 4. /středa/ 14,30 hodin (start)
Oddíl triatlonu TJ Bižuterie
9. PLAVECKO-BĚŽECKÝ
DUATLON
Závod pro veřejnost a mládež.
Tratě dle věkových kategorií 
(plavání 50–300 m, 
běh 800–2400 m). 
Prezentace účastníků 
13,30–14 hodin v bazénu. 
muzicekj@volny.cz.

Projekt finančně podporuje
město Jablonec nad Nisou.

Nabídka sportovních programů

Foto archiv klubu LOYD
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Moji milí kamarádi,
v březnu jsem se radoval hned dvakrát. Poprvé, když jsem si u svých kama-

rádek Kláry a Báry vykoledoval čokoládová vajíčka, podruhé, když jsem se
radoval nad vašimi obrázky. Ani nevíte, jak je těžké vybírat! Chtěl bych mít
ne tři rámečky v novinách, kam vaše obrázky pravidelně věším, ale hned ce-
lou galerii. Víte, co to je? A byli jste už někdy na opravdové výstavě? Nebo si
ji děláte ve vaší školce? Někdy, když mi v třídění pastelkové pošty zbude vol-
ná chvilka, prolétám se tajně, když po obědě spíte, po chodbách vašich školek
a prohlížím si obrázky, kterými jsou vyzdobené. A je to nádhera! 

Ale teď se na chvíli vrátím k Velikonocům. Víte, proč si je připomínáme?
A proč se malují barevná vajíčka a k čemu jsou pomlázky a řehtačky? Myslím
ty dřevěné z trhů, ne holky z velkého oddělení, přeci. I když ty někdy naděla-
jí také rámusu, že holky? Víte, proč je symbolem Velikonoc kromě barevných
kraslic a kuřátek také zajíc? A z jaké země tenhle zvyk pochází? Schválně vy-
zkoušejte paní učitelku. Já vám prozradím, že v těch zemích můžete před
Velikonocemi potkat velké, převlečené zajíce i na ulicích a trzích, stejně jako
u nás před Vánocemi čerta s Mikulášem. 

Ale co naplat, Velikonoce jsou za námi, jaro v plném proudu, příroda se
probouzí. Pozná se to i tím, že se zvířátkům právě teď rodí mláďátka. Tak si
pospěšte, kdo ještě nemá výkres, ať na něj namaluje své oblíbené z domova, ze
ZOO, a nebo třeba to své nejmilejší plyšové.  

Váš skřítek Pastelka 

Co jsou to Velikonoce?
Oceněné práce za duben

MŠ Pod Peřinkou – Havlíčkova 4, Jindřiška Palatová
MŠ Pohoda – Tichá 19, Dalila Tůnová
MŠ Motýlek – Kokonínská 69, Karolínka Ledecká

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce 
Květen: Máme rádi zvířata
Červen: Jedeme na výlet
Červenec a srpen: Cvičíme doma i ve školce

Květnové obrázky očekáváme v podatelně jablonecké radnice do 9. dubna.
Děkujeme těm, kteří už nám je zaslali s předstihem!
Adresa: Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové náměstí 19,
467 51 Jablonec n. N. Obálku nezapomeňte označit heslem „Skřítek Pastelka“.

Představujeme mateřské školy
Jede vláček Mšeňáček...

Jede vláček Mšeňáček, za ním smíchu obláček, mohly by si notovat děti
z další jablonecké MŠ v ulici Josefa Hory na největším jabloneckém sídlišti
ve Mšeně. A jak by ne, když krédem této školky postavené v osmdesátých le-
tech v blízkosti přehrady je: „Jsem človíček šťastný a spokojený“. O to se sta-
rají zdejší paní učitelky i další zaměstnanci, kteří se snaží, aby děti spoko-
jené přicházely, ale především i odcházely. Čtyři třídy se tu nedělí podle ná-
zvu, jak tomu bývá ve většině školek, ale podle barev. A tak ráno nastupují
děti do žlutého, modrého, červeného či zeleného oddělení. Dalším specifikem
MŠ Mšeňáček jsou smíšené třídy, kde se děti učí úměrně svému věku nejen
novým dovednostem, ale především soužití starších dětí s mladšími. Pří-
pravě na „opravdovou školu“, což je jednou z nejdůležitějších funkcí mate-
řinky, se tu věnují opravdu zodpovědně. Nejen speciální třídou, která je ja-
kousi přípravkou pro nejstarší předškoláky, ale i návštěvami dětí ze ZŠ.
Vítání hostů je tu ostatně milou zvyklostí a postupně to jsou nejen rodiče
v rámci školních besídek, ale také například zástupci městské policie či pso-
vodi a dokonce i kouzelník. 

Čím se však Mšeňáček zcela liší od ostatních zařízení v Jablonci, je zdejší
soubor Skřivánek, který vede již mnoho let sbormistryně Věra Pokorná. Děti
dokonce mívají i samostatná vystoupení ve zdejším divadle. Kromě toho se
zde učí milovat přírodu a také ji chránit. K tomu přispívají třeba výlety do
blízkého okolí.

(sve)
Karolínka Ledecká

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

Dalila Tůnová

Velikonoční sluníčko, Jindřiška Palatová
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Pojem mačkání se vžil pro tvarování drob-
ných skleněných výlisků. Název tomuto speci-
fickému způsobu lisování skla dalo „zmáčknu-
tí“ nahřáté skleněné tyče do formičky. K tomu
se používalo speciálních dlouhých dřevěných
a kovových kleští, jejichž objev znamenal do-
slova průlom. 

Ruční mačkání se nejprve provádělo pouze
s pomocí tohoto jednoduchého nástroje, pozdě-
ji na jednoduchém ručním mačkadle, kterému
se říkalo kaplovka. Ačkoliv sklářská výroba do-
sáhla svého rozmachu v Jizerských horách už
ve druhé polovině 19. století, k mechanizaci to-
hoto náročného odvětví došlo až po druhé svě-
tové válce. Ale to už předbíháme vývoj zdejší
výroby a řemesel. Šlo o časově poměrně krát-
kou epizodu, jejíž úsvit nastal v době, kdy vý-
roba ve sklářském a bižuterním průmyslu na-
bírala obrátek. Bohatli lidé i obce a Jablonec byl
na základě nebývalého hospodářského rozma-
chu povýšen na městys.

Mačkáři tady patřili k nejrozšířenějším profe-
sím. Podle historika Petra Nového z Muzea skla

a bižuterie v Jablonci nad Nisou dávalo už ko-
lem roku 1827 mačkání skleněných polotovarů
do tvarů bižuterních kamenů, perlí, knoflíků,
lustrových ověsů či módních flakónků práci
zhruba šesti stovkám dělníků. To představovalo
deset procent obyvatel, kteří se sklářskou výro-
bou zabývali.

Mačkárny – drikety
Mačkání skla dalo název i typickým budo-

vám s jedním nebo dvěma specifickými dýmní-
ky, které vyrůstaly na jizerskohorských strá-
ních. Malým objektům se říkalo mačkárny

a dle německého slova Druckhütte i drikety. Ve
druhé polovině 19. století se jich tady dalo na-
počítat na sto šedesát. Přispěla k tomu nejen
stále větší obliba skleněných perlí, ale i tehdy
nastupujících mačkaných skleněných knoflíků
bez kovové podložky, které se daly přišívat bez
kovového ouška. Ve své době šlo o převratnou
technologii, jejíž autorství je s největší pravdě-
podobností připisováno mačkáři Andreasu
Peukertovi z Nové Vsi nad Nisou. 

Obrovské cti se zdejším mačkářům dostalo
na pražských průmyslových výstavách ve 30.
letech 19. století, kde se kromě nabídky nejrůz-
nějších druhů perlí, setkaly s obrovským zá-
jmem luxusní mačkané knoflíkové kameje
a knoflíky.

Přizpůsobivost horalů
Ještě na jednu zajímavou věc jsem při pátrá-

ní po téměř zapomenutých řemeslech narazila.
V publikaci „Jablonecký knoflík“ autorů L. Ky-
balové, P. Nového a Š. Sirůčkové jsem narazila
na pasáž uvádějící, že v roce 1848 nabyla obli-
ba skleněného mačkaného zboží takové míry,
že „smržovští rytci skla Seidelové se přeorien-
tovali ze své branže na rytí mačkářských kleští
pro výrobce knoflíků“. 

Jedná se o drobnost v historii jednoho rodu či
profese. Z pozice člověka, jenž hledí zpět o 160 let
však má obrovský význam. Svědčí nejen o pra-
covitosti a houževnatosti, ale rovněž o obrovské
adaptabilitě tehdejších obyvatel. Lidí, kteří
vtiskli zdejšímu kraji trvalou stopu i tradici.
Tradici vyrůstající ze skla – materiálu tvrdého
jako jejich život v předminulém století a záro-
veň křehkého a barevného, jako fantazie těch,
kteří ji později rozvíjeli a prohlubovali očima
a rukama výtvarníků. 

(sve)
Dobové fotografie Muzeum skla a bižuterie

■ Zanikající řemesla

Mačkáři

Duben – měsíc bezpečnosti!
Bývalo to dubnové heslo v dobách předsame-

tových. Vybaví se mi vždy silnice posetá zelený-
mi příslušníky VB na čekané, v dubnu často do-
plněných i „pé-es-vé-báky“ (pomocná stráž
VB). Byli to dobromyslní občané s páskou na
ruce, kteří pomáhali zeleným příslušníkům
v hlídání veřejného pořádku. S dobou minulou
je spjat i pojem „esenbák“. To bylo označení pro
všechny příslušníky Sboru národní bezpečnos-
ti – jinými slovy policie mezi lety 1945–1990.

Všichni hlídali všechno
V dubnu se hlídalo především dodržování

pravidel silničního provozu, kontrola technic-
kého stavu vozidel, ale i to, kdo, kdy a kam,
hlavně v pracovní době, jede a co kdo komu
kam veze. Tak to bývalo alespoň za dob mého
dětství. V raných letech minulého režimu byla
bezpečnost zaměřena proti nepřátelům vněj-
ším a v Jablonci pak i proti těm vnitřním.

Jablonec musel být vskutku bezpečným měs-
tem! O veřejný pořádek se zde staral kdekdo.
Od uniformovaných příslušníků bezpečnost-
ních sborů – „vébáků“ a „esenbáků“ (nejdříve
modří, potom zelení), přes neuniformované
kriminalisty až po tajné a pověstné „estébáky“.
Svou troškou do mlýna přispívala i dělnická
„pěst strany“, tedy lidové milice. A proti vnější-
mu nepříteli stálo vojsko, do kterého spadala
i pohraniční stráž. Ti však krom ukázkových
akcí v Jablonci vidět nebyli. Veřejný pořádek ale
ležel na srdci i laickému živlu – hlavně členům

uličních a později občanských výborů a v ne-
poslední řadě i všímavým sousedům (a zdaleka
to nebyli jen straníci!). Nezaháleli ani pionýři.
Je znám záměr technických služeb z 60. let, kdy
se měly stavět dvoučlenné pionýrské hlídky, jež
by procházely městem a upozorňovaly občany,
aby neodhazovali papírky. Zda a s jakým úspě-
chem se záměr realizoval, o tom jsem se už ne-
dočetl.

Doba byla nepřehledná, proto bylo třeba
mít přehled

S výstavbou socialismu rostl i odpor vykořis-
ťovatelské třídy, která sahala k nejrafinovaněj-
ším formám záškodnictví. Na každém kroku se
páchaly hospodářské škody a způsobovaly potí-
že. Aby to měly osoby s nečistými úmysly co
nejtěžší, zavedla vláda od léta roku 1953 systém
domovních knih. V každém domě musel do-
movní důvěrník takovou knihu vést a zapisovat
všechny návštěvy, které zde setrvaly přes noc.
Muselo se zapisovat, kdo, odkud, ke komu
a proč přijel, jak dlouho se zdrží, a kam pak po-
jede. Nutno říci, že knihy nebyly tak úplně vý-
myslem komunistického režimu, nýbrž určitý
systém policejních hlášenek přetrval z války.
Knihy byly zrušeny již v roce 1958. Tehdy živ-
lové už dávno seděli (dokonce je už zase začí-
nali pouštět), domovní důvěrníci s tím měli le-
da tak opletačky a soudruzi z národního výbo-
ru to museli navíc ještě kontrolovat. 

A s jakým pochopením se takováto péče o bez-
pečnost a veřejný pořádek setkávala u některých
občanů? Pro ilustraci citujeme jeden přípis ob-
čanského výboru určený VB z r. 1958: „K dožá-
dání sděluji, že Z. J. nemá v okolí dobrou pověst.
Jmenovaný velmi často mění svoje zaměstnání,
přičemž jeho pracovní morálka je velmi špatná.
Veškerý svůj výdělek utratí za alkohol, vzhle-
dem k tomu, že veškeré peníze utratí za alkohol,
chodí potom roztrhaný. Nedbá na svůj zevněj-
šek a při tom ještě nadává na dnešní lidově de-
mokratické zřízení!“ 

Lukáš Pleticha

Historické perličky

Driketa v Jistebsku – únor 2008, foto Otokar Simm
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Po druhé světové válce se začali jablonečtí
křesťané evangelického vyznání pravidelně set-
kávat nejprve v obci Hraničná. Svoji víru si s se-
bou přinesli z různých částí naší země i z exilu.
Chtěli se v nově utvořeném sboru scházet k bo-
hoslužbám, vzdělávat sebe i své děti a vzájem-
ně se v nelehké době povzbuzovat. 

Ve městě sbor nebyl. Evangelíci z Jablonecka
tehdy patřili do Liberce. Ale touha po samostat-
nosti vedla 118 evangelíků k tomu, aby pode-
psali na podzim roku 1947 žádost o utvoření
a schválení nového farního sboru. Výnosem
„Zemského národního výboru v Praze“ ze dne
6. února 1948 byl jeho vznik potvrzen. Z Hra-
ničné se po dvou letech přestěhovali do podná-
jmu v objektech Církve československé husit-
ské na náměstí Dr. Farského. 

Přání užívat vlastní prostory a potřeba poskyt-
nout faráři byt vedly členy sboru ke hledání
vlastních prostor. Roku 1987 se to podařilo
a sbor zakoupil dům v ulici Pod Baštou 10, který

postupně upravil tak, aby budova vyhovovala
svému novému určení. V moderním bezbarié-
rovém prostředí se každý týden konají nedělní
bohoslužby; scházejí se děti, mládež, střední
generace, senioři a pěvecký kroužek. Sbor je o-
tevřený nejen svým členům, ale každému, kdo
si klade otázky po smyslu života, zajímá se
o křesťanství nebo „jen“ nechce být sám.  

O aktuálním programu informujeme na
http://jablonec.evangnet.cz. 

Se sborem úzce spolupracuje DIAKONIE
ČCE – středisko Jablonec n. N., která poskytuje
terénní pečovatelskou službu. 

V neděli 27. dubna od 14 hodin oslavíme za
přítomnosti synodního seniora Joela Rumla še-
desát let trvání Farního sboru Českobratrské
církve evangelické v Jablonci nad Nisou.
Srdečně vás zveme.

Tomáš Matějovský
farář

Jablonečtí evangelíci oslaví 60 let sboru

Začátek letošního roku probíhal opět ve zna-
mení veletrhů cestovního ruchu. Podobný „ma-
raton“ absolvují pracovnice informačního cent-
ra každý rok. Postřehy z výstav a hodnocení
jejich průběhu pak přináší cenné náměty k dal-
ší práci v oblasti rozvoje cestovního ruchu. 

Pod záštitou CzechTourismu jsme prezentova-
li město na holandském veletrhu Vakantie v Ut-
rechtu, v Německu na Reisemarkt v Drážďanech,
Reisen v Hamburku a CBR v Mnichově. Doma
se již tradičně zúčastňujeme dvou největších
výstav – Regiontour Brno a Holiday World v Pra-
ze, kde vystavujeme na společném stánku se
subjekty celého Libereckého kraje. Zmínit je
třeba i náš jablonecký Euroregiontour, jehož
letošní, již osmý ročník nedávno proběhl. 

Veletržní expozice jsou vždy doplněny množ-
stvím doprovodných akcí – prezentací sklářské
výroby, českou hudbou, ukázkami regionál-

ních výrobků, ochutnávkami, atd. Ty mají za
úkol stánek oživit a přilákat pozornost přícho-
zích, aby byli motivováni k návštěvě našeho re-
gionu. Z reakcí návštěvníků bylo patrné, že
akční nabídka budí větší zájem o propagační
materiály a otvírá živější komunikaci s nimi.
Stále se hledají nové cesty ke zvýšení atraktivity
turistických cílů. 

Návštěvníky jsme oslovovali konkrétními na-
bídkami pro turisty, jako je např. turistická hra
„Jablonecké putování“ motivující k návštěvě
turistických cílů a sportovišť v Jablonci a okolí
(www.jablonec.com) nebo rodinný slevový prog-
ram Benefit (www.liberecky-kraj.cz/benefit). Nej-
novějším projektem, který má oživit město
v letních měsících, je Mezinárodní trienále –
Oděv a jeho doplněk (www.jablonec2008.eu).

(hm)

Prezentujeme město doma i v zahraničí

Už zanedlouho čeká naše město mimořádná
událost. Ta má oživit nejen tradici zdejší bižu-
terní výroby a jejího nezastupitelného místa ve
světě módy, ale i vyhlášené výstavy a přehlídky,
za nimiž se na jablonecké výstaviště sjížděli
hlavně v šedesátých letech návštěvníci ze širo-
kého okolí. V letošním roce se máme opět šan-
ci blýsknout, a to doslova. Hlavní roli Meziná-
rodního trienále Jablonec 2008 bude totiž hrát
skleněná perle. Nenápadná věc, která má šanci,
navzdory obrovské asijské konkurenci, promě-
nit naše město zase v bižuterní metropoli.

Trienále navazuje na úspěšný projekt Oděv
a jeho doplněk, který vzbudil zaslouženou po-
zornost mezi odbornou i laickou veřejností. Or-
ganizátor akce, Muzeum skla a bižuterie, chce
však nyní ukázat nejen výsledky práce jednot-
livých oděvních a bižuterních návrhářů, ale
i propojit všechny články řetězce od výzkumu
a vývoje v oblasti sklářského a textilního prů-
myslu až po oblast módního designu. Ve spolu-
práci s mnoha institucemi, uměleckými škola-
mi, Technickou univerzitou Liberec, ale i vý-
robci v regionu, připravuje rozsáhlý projekt
skládající se z výstav, přehlídek, prezentace
a odborných sympozií. Na výstavu „Šperk ze
skleněných perlí“ se již přihlásili přední světoví

bižuterní návrháři – návštěvníci uvidí napří-
klad šperky Jacqueline I. Lilie z Rakouska,
Joyce Scotyho z USA, německých výtvarnic
H. Seimel či F. Panami Zielonky, pro něž je prá-
vě skleněná perle z Jablonce základním staveb-
ním kamenem jejich tvorby. 

Pravděpodobně největším lákadlem dnů módy
v Jablonci bude zmíněná výstava Oděv a jeho do-
plněk. Ta potrvá od června do září a její součástí
budou i nezbytné módní přehlídky v prostorách
Eurocentra a Letní scény. Snahou je propojit za-
čínající i přední světové návrháře s výrobou
a vrátit regionu jeho význam a tradici. Velkou po-
zornost věnuje organizátor – tedy Muzeum skla
a bižuterie – celkové prezentaci a scénografic-
kému pojetí, které má skleněnou perli představit
v kontextu historie, současnosti i budoucnosti. 

O tom, jaká pozornost je Mezinárodnímu
trienále přikládána svědčí nejen důsledná pří-
prava jednotlivých kurátorů a všech zaintereso-
vaných odborníků, ale i záštita Ministerstva
kultury ČR, které společně s městem Jablonec
n. N. a Libereckým krajem, celý projekt finanč-
ně i morálně podporuje. Během dubna bude též
rozhodnuto, zda se na projektu bude finančně
podílet i Brusel. 

(sve)

Jablonec se opět stane centrem bižuterie

Foto Tomáš Vrzala

Foto archiv IC
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Mládí
Čestmír Šikola se narodil 28. listopadu 1919 v Mu-

kařově na Jablonecku, odkud se brzy s rodiči přestě-
hoval na Malou Skálu. Po dokončení turnovské „reál-
ky“ začal v roce 1937 studovat Vysokou školu chemic-
ko-technologickou v Praze. V listopadu 1939 však
Němci násilně uzavřeli všechny české vysoké školy
a Šikola byl spolu s dalšími studenty odvlečen z kole-
jí do ruzyňských kasáren. Tam byli brutálně mučeni
a většina z nich pak neunikla transportu do koncent-
račních táborů. Šikola měl štěstí, když se mu podařilo
uprchnout. Rychle se rozhodl tehdejší protektorát
opustit a proti bezpráví bojovat ze zahraničí.

Začátky u československých zahraničních jednotek 
V roce 1940 se vydal na dvouměsíční cestu přes

Maďarsko, Jugoslávii, Řecko a Sýrii až do Ange ve
Francii, kde se v té době formovala československá
armáda. Zde byl pod kmenovým číslem F 2266 přidě-
len ke spojovací četě druhého pěšího pluku. Po kapi-
tulaci Francie se se zbytky československých jednotek
přeplavil přes kanál do Velké Británie. V Anglii nejpr-
ve absolvoval školu pro důstojníky a stal se součástí
elitní zpravodajské jednotky plukovníka Moravce, kde
byl jako četař vybrán pro plnění zvláštních úkolů na
území protektorátu. Během příprav prošel parakur-
zem, speciálním výcvikem telegrafistů a dalšími zdo-
konalovacími kurzy, konspirativním a spojovacím
cvičením. Při odesílání zpráv dosahoval Čestmír Šiko-
la vynikajících výsledků: dokázal přijímat a odesílat
120 znaků Morseovy abecedy za minutu, vyznal se
v radiotelegrafní manipulaci, Q-kódech i obsluze pří-
strojů. Spolu s dalšími dvěma vojáky Československé
samostatné obrněné brigády ve Velké Británii byl vy-
brán do zvláštní paraskupiny CLAY, která měla za úkol
získávat z okupované vlasti zpravodajské informace
a odesílat je do Londýna.

Paraskupina CLAY na území protektorátu
Na území protektorátu byla vysazena v noci z 12.

na 13. dubna 1944 mezi obcemi Mysločovice a Hos-
tišová na východní Moravě. Tříčlenná skupina se
skládala z velitele Antonína Bartoše (33), šifranta
Jiřího Štokmana (23) a telegrafisty Čestmíra Šikoly
(24). Za jedenáct měsíců vyslal Šikola z radiostanice
s krycím jménem Eva přes 800 telegramů, což před-
stavuje více než 120 stran standardně psaného stro-
jopisu, a přijal z Londýna na 300 depeší. Dramatické
okamžiky tehdejší doby popisuje napínavě v knihách
„Radista skupiny Clay Eva vzpomíná“ a „Nešli stej-
nou cestou“.

Rozhodl se zůstat
Zatímco jeho dva spolubojovníci hned po válce emig-

rovali, Šikola se rozhodl v osvobozeném Českosloven-
sku zůstat. 

Za své hrdinské činy byl vyznamenán dvěma Váleč-
nými kříži 1939 a medailemi Za chrabrost, Za zásluhy
I. stupně a Pamětní medailí. Stal se vojákem z povolá-
ní, ale již v roce 1948 byl z armády propuštěn a za-
tčen. Dne 18. června 1949 ho vrchní vojenský soud ve
zinscenovaném procesu řízeném obávaným prokurá-
torem Karlem Vašem poslal na dva a půl roku do těž-
kého žaláře v Bratislavě a Opavě. Po propuštění mu
bylo dovoleno vykonávat nejprve pouze manuální
práce a vysokou školu mohl dostudovat dálkově až
v roce 1963. Vrátil se s rodinou do rodného kraje
a pracoval až do důchodu ve Výzkumném ústavu skla
a bižuterie v Jablonci.

Po revoluci přišlo uznání 
Až po revoluci v roce 1989 se veřejnost konečně do-

zvídá dlouho překrucovanou pravdu a Šikolovi se do-
stává uznání. V únoru 1992 se stává čestným občanem
Jablonce nad Nisou (vedle toho je i čestným občanem
Bystřice pod Hostýnem a francouzského Ange).
Prezident Václav Havel jej v roce 1997 vyznamenává
Medailí Za hrdinství. Je povýšen do hodnosti plukov-
níka. Jen několik let trvající soudní spor s komunisty
(s M. Grebeníčkem) nikdy oficiálně nevyhrál, soudy
jeho žalobu zamítly.

Bojovník za svobodu
Již v roce 1989 založil Šikola Základní organizaci

Českého svazu bojovníků za svobodu v Malé Skále.
Byl jejím jednatelem a současně i členem Okresního
výboru ČSBS v Jablonci n. N. Přednášel na školách,
účastnil se vojenských zahraničních misí, organizoval
ve spolupráci s MO ČR velkolepé setkání hodnostářů
MO ČR a válečných veteránů u příležitosti 100. výro-
čí narození generála Lišky u památníku rodného
domku v Záborčí.

Sbohem, hrdino…
Čestmír Šikola zemřel v rodinném kruhu 29. února.

Na poslední cestu jej do turnovské smuteční síně při-
šly vyprovodit desítky lidí – civilisté, veteráni, přísluš-
níci armády i představitelé měst a obcí. Na rozlouče-
nou zazněla i hrdinova oblíbená vojenská píseň
„It’s a Long Way to Tipperary“. Při státní hymně vy-
střelila třikrát čestná vojenská stráž, aby tak uctila pa-
mátku hrdiny. 

(kv)

Čestmír Šikola
Válečný hrdina, politický vězeň a čestný občan Jablonce n. N.

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Poslední únorový den zemřel ve svých nedožitých devětaosmdesáti letech
Čestmír Šikola, čestný občan našeho města. Jako mladý muž se za druhé
světové války zúčastnil bojů, a to především jako telegrafista parašutistické
diverzní skupiny Clay, která odesílala z okupované vlasti zprávy do Londýna. 

■ Krátké zprávy
Jablonecký fotograf
Miloš Kirchner vystavuje od 4. 4.
do 2. 5. kolekci svých 34 velko-
plošných fotografií Jizerských hor
v reprezentačních prostorách
žitavské spořitelny (Sparkasse),
Frauenstraße 21.

Zapomenutí hrdinové
se jmenuje výstava o osudech
bojovníků proti fašismu z řad pří-
slušníků menšin prvorepublikového
Československa. Koná se od 2.
do 30. 4. v Krajské vědecké
knihovně v Liberci.

Jazzový večer
se skupinou Steamboat Stompers
pořádá 11. 4. od 19,30 do 24 hodin
hotel Petřín. Rezervace na tel. 
731 159 732.

Vladimír Mišík + ČDG 
vystoupí 15. dubna od 19 hodin
v Městském kině Jas Tanvald.

Cestou necestou
je nazván pořad Miroslava
Donutila, který pořádá 22. dubna
od 19,30 hodin Městské divadlo
v Železném Brodě. Známý herec
bude vyprávět o svých cestách,
kamarádech a blízkých. 

Ještědské květy 
Antologie německých autorů
z Liberce 19. a 1. poloviny 20.
století. Křest knihy Marka Sekyry
a Otokara Simma u příležitosti
jejího vydání proběhne 28. 4.
v 18,30 hodin ve velkém sále
Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Jablonečák 2008
je 3. pokračováním příměstského
tábora se sportovní tematikou pro
děti od 6 do 15 let. Tentokrát bude
rozšířen na pět turnusů. 
Přihlášky lze posílat od března za
zvýhodněné ceny. 
Termíny: 7.–11. 7., 14.–18. 7.,
21.–25. 7., 4.–8. 8. a 11.–15. 8. 
Více na www.sundisk.cz nebo tel.
775 580 381.

Svaz tělesně postižených 
v ČR, o.s., okresní organizace,
pořádá zájezd do Teplic v Č.
Přihlášky každý čtvrtek 13–15,30
hodin Na Vršku 2. Zdravotně-re-
habilitační pobyt v Poděbradech
(15.–25. 6.) je již naplněn.
Vyzvedněte si formuláře, nutno
odevzdat do 17. dubna.

ČČK v Jablonci n. N.
zahajuje 1. dubna činnost
Kroužku mladých zdravotníků.
Schůzky v úterý jednou za
14 dnů, od 16 do 18 hodin
ve Spolkovém domě. Výběr
zájemců proběhne 1. 4. od 16 do
17,30 hodin. Informace na tel. 
483 356 216.

Svaz důchodců
pořádá své akce ve středu od
14 hodin ve Spolkovém domě. 
Na 9. 4. je připraveno měření tlaku,
16. 4. pěší výlet, 23. 4. se bude ko-
nat zdravotnická přednáška a na
30. 4. je přichystána volná zábava.
Termín zájezdu na Jilemnicko
bude ještě upřesněn.
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Richard Haasis – vlivný podnikatel
(9. 1. 1843–16. 1. 1916)

Do Jablonce přišel Richard Haasis v roce 1863
z Berlína. Tehdy jej jako prodavače doporučil
svému obchodnímu partnerovi E. Dresslerovi
berlínský podnikatel Wilhelm Klaar. Roku 1866
založil Haasis s kapitálem sto zlatých v Jablonci
pobočku Klaarovy firmy. O šest let později jej
Klaar učinil svým společníkem. 

Haasis se velmi angažoval i v místním spole-
čenském životě. Patřil k čelním představitelům
zdejší evangelické církve, finančně podporoval
kulturní a vzdělávací akce. Stál za zřízením jab-
loneckého Spořitelního a záložního spolku (od
r. 1880 byl jeho ředitelem), byl podílníkem
akciové společnosti provozující jabloneckou
elektrárnu atd.

V roce 1900 do exportního domu W. Klaar
vstoupil Haasisův syn Richard Haasis ml.
(1869–1940). Koncem roku 1913 se oba Haa-
sisové postavili na vlastní nohy a začali podni-
kat ve výrobě bižuterie z kovu a alfenidu.
V Rychnově u Jablonce n. N. zahájili v červnu
1914 stavbu moderní továrny, největšího podni-
ku v místě na výrobu plastických hmot, přede-
vším umělé rohoviny (galalitu). 

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Muži, kteří měnili město

Richard Haasis 

Na Tři krále, 6. ledna, začíná masopust, ob-
dobí, kdy se – na rozdíl od půstu – pojídání ma-
sa povoluje. V tomto čase trvajícím až do
Velikonoc se také vždycky pořádalo nejvíc ta-
nečních zábav a plesů. A kde jinde, než v hos-
podách a restauracích! Taneční sály byly krás-
ně vyzdobeny, připravovaly se tomboly, hos-
podští doplňovali zásoby nápojů a jídel. Lidé si
pořizovali nákladné toalety, kadeřníci byli na
roztrhání, plakátovací plochy zaplnila oznáme-
ní. Plesová sezóna mohla začít. Účast na nejvý-
znamnějších plesech byla společenskou nut-
ností.

Dobrá Voda
Velmi známé v tomto směru bývalo pohostin-

ství na Dobré Vodě. Podle studánky s údajně lé-
čivou vodou se osadě říkalo Guttbrunn, čili
Dobrá Studnice. Příliv výletníků vedl pana
Langa, majitele vrkoslavického hotelu Lang, ke
stavbě tzv. Guttbrunnwarte. Honosná stavba ča-
sem získala několik sálů, zahradní restauraci
i vyhlídkovou věž. Prý tu byli schopni přijmout
až dva tisíce lidí! Lang vymyslel i skvělý slogan,
když hosty zval do „Pivního sanatoria“.

Po roce 1945 provozoval restauraci J. Drobník
z Návarova. Nepochopení souvislostí je zjevné
na dobové pohlednici, kdy bylo zařízení zváno
„Guttbrunnova bouda“. Společenské změny na-
konec přivedly slavný hostinec k pádu. Ne-
zabránily tomu ani vyhlášené Silvestry a taneč-
ní zábavy. Před tím byl objekt sice ještě využí-
ván jako drůbežárna a sklad obilí, ale roku
1966 byl zbourán.

Zlatý jelen
Na opačném konci města, ve Mšeně, býval

význačným centrem zábavy a tance hotel Zlatý
jelen. Už v roce 1767 zde stála sýpka poplužní-
ho dvora, jež byla v majetku Schürerů z Wald-
heimu. V roce 1775 byla přeměněna na první
mšenskou hospodu U Jelena, jejímž majitelem
byl fořt Johann Weber. Při číslování domů jí by-
lo přiděleno popisné číslo 70. 

V roce 1897 byl k hospodě přistavěn velký sál,
objevil se i nový název U Zlatého jelena.
Dlouhodobě neudržovaný objekt, provozovaný
podnikem Restaurace a jídelny, postupně dožil
a v 70. letech musel ustoupit nové zástavbě.
Dodnes však na jeho místě najdeme stejno-
jmenné zařízení.

Hotel Corso
Jednalo se zřejmě o nejznámější jablonecký

podnik, kde se pravidelně tančilo. Také tato bu-
dova byla opakovaně upravována a měnila se
i její jména. Původní název Hotel Carlsbad
změnil např. nový majitel na Hotel Erlebach. 

Z pohlednice je patrné, že vedle vchodu do
hotelu byla i cukrárna, pozdě i bufet. Z druhé
strany, z ulice A. Chvojky, byla v 60. letech otev-
řena Skleněnka. Název souvisel s výzdobou
tvořenou skleněnými tyčemi a mačkářskými
kleštěmi. Hojně ji navštěvovala jablonecká mlá-
dež. V 60. letech mívalo Corso otevřeno nejdéle
do noci. Pravidelné bývaly dohady personálu
s hosty o nezbytnosti společenského oblečení.
V té době se tu pořádaly velmi populární „čaje
o páté“. K paradoxům patřilo, že začínaly v 16 ho-
din a pilo se během nich hlavně pivo. 

V Jablonci se samozřejmě hrálo a veselilo
i v mnoha dalších lokálech. Jmenovat můžeme
Telefonku, Šván, Tajvan nebo Petřín, v okolí
pak Černou studnici, Prosečskou chatu, Vinšov-
ku, Vyhlídku atd.

Václav Vostřák

■ O starých jabloneckých hospodách

Taneční zábavy a veselice 

Zlatý jelen kolem roku 1910

Náhrobek na jabloneckém hřbitově
Foto Petr Nový
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Vlakem do Bakova nad Jizerou (město).
Bakov – Podhradí (2 km) – Zvířetice (2,5 km)
– zpět Podhradí – Malá Bělá – (5 km) – Nová
Ves (6 km) – Rečkov (7 km) – Klokočka (8,5 km)
– Maníkovice(10 km) – Klášter Hradiště
(12,5 km) – Mnichovo Hradiště (14,5 km) –
žst. (15 km).

Vystoupíme-li na rychlíkové zastávce Bakov-
-město, vyplatí se krátká odbočka na náměstí
(barokní sloup Nejsvětější Trojice, kostel sv.
Bartoloměje z r. 1348). Pak vyhledáme modrou
značku, která nás povede přes Jizeru až do vsi
Podhradí (zde žst. Bakov n. J.). Nad námi se již
tyčí malebná zřícenina hradu Zvířetice. Hrad
a později renesanční zámek byl po požáru v r.
1720 trvale opuštěn. Nápadná věž (rozpůlená
po zásahu bleskem) slouží dnes jako svérázná
rozhledna.

Po prohlídce se vrátíme do Podhradí a dál pů-
jdeme po silnici souběžně s Jizerou až do obce
Malá Bělá. Při soutoku Jizery s Bělou mineme
hydroelektrárnu s jezem. V Malé Bělé najdeme
červené značení, a to nás již povede po celý vý-
let. Další obcí je Nová Ves na jejímž okraji kon-
čí silnice. Vozová cesta poté sleduje levý břeh
Rokytky a vstoupuje do smíšených lesů. Zane-
dlouho dojdeme k informační tabuli národní

přírodní památky Rečkov. Chráněné jsou pod-
máčené slatiny s výskytem vzácné, žlutě kve-
toucí a až 1,5 m vysoké byliny popelivky sibiř-
ské. 

Od tabule můžeme pokračovat buď po znač-
kách (vlevo po silnici), nebo příjemněji v pů-
vodním směru (cyklostezka). V obou případech
dojdeme k samotě Klokočka. Uprostřed hvozdů
zde stojí kaple sv. Sapina (z r. 1724–1730) s lé-
čivým pramenem a sochami sv. Ivana a sv. Jana
Nepomuckého. Opodál vidíme i někdejší lázeň-
skou budovu (nyní myslivna).

Cesta odtud stoupá do vsi Maníkovice (výhle-
dy). Až do Kláštera Hradiště budeme míjet mo-
derní plastiky pocházející z několika ročníků
řezbářských sympozií. Projdeme též alejí stale-
tých dubů. Na křižovatce s hlavní silnicí stojí
pomník obětí prusko-rakouské války (1866). To
jsme již na okraji Kláštera Hradiště, jehož středu
dosáhneme po výstupu k nádvoří zdejšího pivo-
varu. Monumentální budovy dávají tušit, že se
původně jednalo o zámek. Po překročení mostu
přes Jizeru to budeme mít do cíle v Mnichově
Hradišti zhruba půl hodiny.

Mapy KČT č. 17 (Dolní Pojizeří) a č. 15 (Má-
chův kraj).

(os)

Zvířetice – hrad s rozpůlenou věží
■ Tip na výlet

Na této straně se v následujících číslech Jab-
loneckého měsíčníku chceme věnovat chráně-
ným územím Jablonecka a jeho okolí. Pro
začátek jsme vybrali přírodní památku v Lu-
kášově. Jedná se o nejstarší chráněné území
české části Jizerských hor. Za státní přírodní
rezervaci byla tato louka prohlášena právě
před šedesáti lety.

Za pouhých pár minut dojdeme od konečné
zastávky městského autobusu v Lukášově na
pozoruhodné místo. Jedná se o nenápadnou
louku, která bývala zejména v minulosti cílem
pravidelných jarních vycházek mnoha Jablone-

čanů i Liberečanů. Louka totiž rozkvétala stov-
kami bílých i nafialovělých květů šafránu. 

Dříve se mělo za to, že se jedná o šafrán
Heuffelův, podle latinského názvu Crocus
Heuffelianus, lidově známý jako krokus. V na-
šem regionu je ve volné přírodě opravdovou
vzácností. Vyskytuje se zejména v Karpatech,
kde roste ve velkých společenstvech. O tom, jak
se krokusy dostaly až do Lukášova, se odborní-
ci odedávna dohadovali. Ve vlastivědě jablone-

ckého okresu z roku 1939 se například uvádí,
že jde o pozůstatek doby poledové, kdy se až
k nám rozšířila stepní flóra z východních ob-
lastí. U nás se mělo jednat o jeho nejzápadněji
položené naleziště. Aby to ale nebylo tak jedno-
duché, nejsou botanici v přesném určení zdej-
šího druhu zajedno. Píše se též o křížencích po-
cházejících z alpských oblastí, což se zdá být
pravděpodobnější. Mohli ho sem přinést někte-
ří z osídlenců a ti sem dříve z východu nepři-
cházeli.

Fenoménu neobvykle rozkvetlé louky si lidé
samozřejmě povšimli již před desítkami let.
Tehdy se jednalo o soukromé pozemky využí-
vané jako pastviny a částečně i jako ovocný sad.
Vlastníci pochopili, že se jedná o raritu a snaži-
li se o ni dle svých znalostí pečovat. Současně
trpěli, aby se sem přes jejich pozemky přichá-
zeli podívat nadšení obdivovatelé. Laickou
ochranu místních obyvatel tak území mělo již
před více než sto dvaceti lety. Zmíněná vlasti-
věda ze třicátých let uvádí bez bližších infor-
mací i to, že o ochraně jednají státní orgány.

Již v úvodu jsme se zmínili o tom, že v roce
1948 byla louka prohlášena Státní přírodní re-
zervací, koncem sedmdesátých let pak byla

přeměněna na chráněné naleziště. V roce 1992
byl v souvislosti s novou legislativou znovu
změněn její statut a od té doby se jedná o pří-
rodní památku. Žádné předpisy však nezabrá-
nily tomu, aby šáfrány z louky postupně nemi-
zely a nebylo jich čím dál méně. Hledaly se různé
příčiny. Podezříváni byli nenechavci i divoká
zvěř, ale hlavní důvod je zřejmě třeba hledat
v zániku pravidelného obhospodařování. To
způsobilo zarůstání louky a šíření druhů, které
populaci šafránu postupně vytlačují. Aby se
udržel luční charakter, je tato lokalita v posled-
ních letech znovu pravidelně kosena.

A co na louce objevíme kromě šafránu? Ros-
tou zde i druhy méně vzácné, jako je například
sasanka hajní nebo prvosenka vyšší, čili petrk-
líč. Ve spodní části v blízkosti potoka najdeme
blatouch bahenní. K ohroženým a proto chráně-
ným druhům naproti tomu patří bledule jarní.

Až budete hledat cíl pro jarní vycházku, běžte
se podívat do Lukášova. Můžete třeba srovnat
starý obrázek s letošní skutečností. Zdržujte se
ale jenom na cestách.

(os)

■ Příroda Jablonecka

Až rozkvetou krokusy

30. léta minulého století

Foto Barbora Šnytrová

Foto Otokar Simm

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

Oddělení dospělých čtenářů

Pekařová Lidmila 
Jak žít a nezbláznit se
Kniha je souborem rad: jak na to,
když dítě lže a krade, co s ním,
když píše jako čuně, jak řešit vzdor.
Ukazuje v příkladech naši hlou-
post, nabubřelost a ješitnost, rodi-
čovskou sobeckost. Je slabikářem
výchovy.

Vaňková Ludmila 
Příběh mladšího bratra
Příběh budoucího českého krále
Přemysla Otakara I. se odehrává
v době častých bojů mezi přemy-
slovskými knížaty o český trůn.

McCarthy Cormac
Tahle země není pro starý
Llewelyn Moss najde šťastnou či
spíše nešťastnou náhodou na pou-
šti v kufříku pohádkovou hotovost,
výsledek války drogových gangů.
Od té chvíle ho i jeho manželku
začne pronásledovat najatý vrah.

Oddělení pro děti a mládež

Cabot Meg 
Hrdinka říká ano
Další osudy Sam z románu
Hrdinkou snadno a rychle. Teprve
když ze sebe nejmíň stokrát uděláte
hlupáka, zjistíte, jak na to.

Wilde Oscar
Šťastný princ a jiné příběhy
Devět pohádek mistra konverzace
a autora, který toužil po světě, kde
se lidé chovají slušně a s respektem
k morálním hodnotám.

Zeuch Martin
Bionika
Co je bionika? Pneumatiky podle
kočičí tlapy, suchý zip podle lopu-
chu, prostě příroda vzorem.

Zahradník Jiří
Brouci
Hodnotná encyklopedie tohoto za-
jímavého hmyzu. Víte, že už v roce
1899 vyšla první kniha českých
brouků?

Multimediální oddělení

Pavel Ota 
Nejen o rybách
Známé i méně známé povídky z pe-
ra brilantního českého literárního
vypravěče.

Průvodce Jizerské hory
cena 155 Kč
Pro vás, kteří se těšíte na příchod
jara, probouzení přírody a hlavně
na výlety, tu máme nového prů-
vodce s dvaceti slevovými poukáz-
kami a vstupenkami do restaurací,
muzeí a sportovišť. Jedná se o kníž-
ku s množstvím informací, nalez-
nete v ní nejkrásnější výlety Ji-
zerskými horami, příběhy, pověsti.
Dočtete se i mnoho zajímavostí
z historie. Výlety jsou podrobně
popsány, rozepsány jsou vzdále-
nosti, znázorněno je i převýšení.
Trasy výletů jsou vyznačeny na
schématických mapkách. Kromě
toho v průvodci najdete i důležitá
telefonní čísla, kontakty na hrady,
zámky, galerie atp. Vydalo nakla-
datelství Soukup & David.

Koutek pro sběratele
Novinkou je kreslený pohled
Jablonce „Pidifrk“, 
cena 15 Kč. 

Firma Rillich přichází s albem
vtipných kreslených pohledů tzv.
„Pidifrků“ – poskládejte si celou
Českou republiku do stále se zvět-
šujícího se „Óbrfrku“.

Dřevěné turistické známky, 
cena 25 Kč 
Máme dva druhy: známku Jab-
lonce č. 651 a výroční turistickou
známku vystěhovalectví do Bra-
zílie. 

Ve stálé nabídce jsou cykloznámky
po 30 Kč a karty klubu Českých
turistů za 25 Kč.

Akce: 
Se slevou z 200 na 50 Kč nabízíme
videokazety o Jablonci ve třech
jazykových mutacích.

Napište nám 
Pořadatelé zajímavých kulturních
a sportovních akcí, napište nám, co
chystáte! V průběhu celého roku
neustále doplňujeme kalendář ak-
cí a tyto informace předáváme dál.
Chcete-li, aby se o připravovaných
aktivitách dozvědělo co nejvíce li-
dí – máte vhodnou příležitost!
Termíny akcí, kontakty a další in-
formace zasílejte na e-mailovou
adresu info@mestojablonec.com.

Oznámení 
V pondělí 7. dubna bude IC z dů-
vodu inventury uzavřeno.

■ Informační centrum

Aby nikdo nebyl sám
Nezůstávat ani v seniorském věku stranou dění, být aktivním spolutvůrcem veřejného
života a v neposlední řadě příjemně trávit čas v přátelském prostředí – to je krédem
jablonecké organizace Svazu důchodců ČR, s jehož předsedou, panem Vladimírem
Huškem, si v tomto čísle povídáme.

Co je hlavním podnětem k tomu, aby se lidé ne-
zavírali do svých domovů a byli ochotni se každou
středu scházet?

Hlavním motivem je touha nebýt sám. Naše organi-
zace sdružuje 180 členů, z čehož převážnou většinu
tvoří osamělé ženy. Prostřednictvím naší organizace
mají příležitost se zúčastňovat výletů či exkurzí, ale
mohou se též vyjadřovat k tomu, co je třeba ve městě
nebo okolí trápí, jaké mají problémy, dávat impulzy
k tomu, co by se mohlo zlepšit.

A naslouchá jim někdo?
Míváme pravidelné besedy, kterých se zúčastňují

zástupci města, a musím říct, že především díky sou-
časnému místostarostovi Petru Vobořilovi je komuni-
kace výborná. Mrzí nás jen, že nemůžeme, jako nepo-
litické sdružení být zastoupeni v některých výborech
či komisích. Neméně zajímavá jsou pro naše členy set-
kávání se zástupci dalších institucí, jakými jsou napří-
klad VZP, městská policie či dopravní podnik. Velice
oblíbená jsou pak pravidelná setkání s lékaři zdejší
nemocnice.

Mluvil jste o bohatém společenském životě. Na-
bízíte svým členům i nějaké atraktivní exkurze? 

To, co by jedinec mohl jen stěží sám absolvovat, je
díky organizaci možné. Třeba výlet do Senátu či
Poslanecké sněmovny ČR, to je zážitek, jakým se mů-
že pochlubit málokdo. A když se potom naši členové
dívají doma na přenos z nějaké schůze, mohou se
svým vnukům pochlubit – tady jsme byli. Na Střelnici
jsme zase díky exkurzi viděli při tréninku například
Báru Špotákovou. Ale to není zdaleka všechno, navští-
vili jsme snad všechny sklárny v okolí i mnoho dal-
ších míst. 

Máte též možnost porovnávat zkušenosti se živo-
tem seniorů u nás a v Německu. Jsou nějaké mar-
kantní rozdíly?

Němečtí senioři třeba vůbec neznají slevy. Na do-
pravu, na hrady a zámky nebo třeba do divadla... To
u nich neexistuje. Často nám proto říkají: „My bychom
chtěli žít u vás.“ A my na to: „My bychom zase rádi měli
vaše důchody,“ říká s úsměvem pan Hušek.

(sve)

Foto Jiří Jiroutek
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KADE¤NICTVÍ NIKA 
dámské, pánské i dûtské kadefinictví

KOSMETIKA
MANIKÚRA

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

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

Tel.: 603 444 977 nebo 488 488 477

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

Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 313 363

NOVù OTEV¤ENÉ 
kosmetické studio „BABOR“

pouÏíváme luxusní kosmetiku zn. Babor
Ve‰keré kosmetické pfiípravky jsou u mû 

také v prodeji. Pfiijìte mne nav‰tívit, 
seznámit se s nûãím nov˘m nebo jen

na konzultaci, ãi diagnostiku pleti.
Budu se na Vás tû‰it, Va‰e kosmetiãka

Alena Zuzánková, Komenského 939/21a
(za Domem vína), JBC, tel.: 723 125 779

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

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

e-mail: first.r@centrum.cz

PRONÁJEM KANCELÁ¤Í S TERASOU
3. patro s v˘tahem

Palackého 7, naproti Letnímu kinu
telefon: 608 777 198

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2008
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz

Podrobné informace o kurzech 
vám poskytneme i na telefonu:

603 512 887

sf. KADE¤NICTVÍ
DÁMSKÉ a PÁNSKÉ KADE¤NICTVÍ

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

vÏdy po–pá 9:00–18:00
Tel.: 733 186 948, 

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

NádraÏní 17a/1394, Jablonec n. N.
Od ledna spolupráce s pfiední praÏskou

vû‰tkyní a kartáfikou Lindou Dragonari - dle
objednávek více na na‰ich www stránkách

MÁCHOVO JEZERO
chatov˘ tábor Karolinka na bfiehu jezera 

nabízí ubytovací kapacitu
provoz: kvûten aÏ záfií 

info: www.karolinka.euroregin.cz 
602 654 326

TURBO SOLÁRIUM SMETANKA
Otevfieli jsme pro vás nové solárium, které

se nachází v pfiízemí mezi cukrárnou
Smetanka a kadefinictvím. 
Objednejte se nebo pfiijìte 

si vyzkou‰et nejmodernûj‰í technologii
opalování v horizontalním turbo soláriu
Dále mÛÏete vyuÏít: masáÏí, kadefinictví

Solárium Smetanka, Jungmannova 7, JBC
www.smetankajbc.cz, 602 839 310

KOUPÍM
Sbûratel koupí staroÏitné poãítací, psací

a ‰ifrovací stroje ãi podobné 
mechanismy a technické rarity.

Tel.: 602 359 377

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

Tel.: 721 320 875

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

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

– vyhotovení obch. smluv,
podnikatelského zámûru atd.

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

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

STUDIO BERU·KA
Hlídání dûtí v rodinách a doprovody, úklidy
domácností. Kojenecké cviãení a plavání.

Klub pfied‰koláãek (3–6 let), 
klub pro maminky s dûtmi (ZDARMA)

7. 4. 17,30 h Rodit a b˘t zrozen. 
Film+pfiedná‰ka 

9. 4. 16 h Prezentace látkov˘ch plen
14. 4. 17,45 h Kdo je „DULA“? Povídání pro

budoucí maminky
16. 4. 16 h Jak nauãit miminko dobfie spát

a jíst
24. 4. 16 h Pfiedná‰ka  „Dûtské nemoci“

Info: www.studioberuska.cz 
602 653 287, 602 143 585

STUDIO IvetaD.
kosmetické sluÏby, trvalá na fiasy,
permanentní make-up, tetování

Podhorská 3, JBC (1. patro)
provoz od 13,00 do 16,00 nebo dle objednání

mob.: 602 172 122
e-mail: Ivetad.pmu@seznam.cz

Do nového kadefinictví pfiijmu 
kadefinici s vl. Îl. od 03/2008

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER 
Levnûji neÏ jinde. Staré odvezeme, nové 

pfiivezeme. Dvefie: d˘ha, masiv, fólie, 
protipoÏární, vnitfiní i venkovní.
GaráÏová vrata, okna, schodi‰tû

Teì je pravá chvíle na v˘mûnu dvefií!
DPH budete platit po slevû stále jen 5 %!

Akce prodlouÏena do 30. 4. 2008, 
kompletní montáÏ zamûfiení zdarma.

Tel.: 604 404 861 www.dverehybner.wz.cz

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

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

Pfiíjemnou atmosféru dokresluje hork˘ nápoj 
dle v˘bûru zdarma
Tel.: 483 318 443

603 384 468 – Îaneta Janatová
739 648 666 – Marta Strozewská
777 254 142 – Jana Bradelová

NABÍDKA PRONÁJMU
BAK a. s., Na Hutích 4, Jablonec n. N.

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

– ceny dohodou
Kontakt: Ing. T. Zeman

mob. 603 567 115, tel. 483 368 309

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁ¤STVÍ
atypick˘ nábytek

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

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

se spoleãností ESSOX s. r. o.

AVON CENTRUM JABLONEC
Palackého 7, naproti Letnímu kinu

pfiím˘ prodej zboÏí, katalogy, vzorky, novinky
servis pro AL/AG

registraãní místo pro nové ãleny
OTEVÍRACÍ DOBA

pondûlí a pátek 9–12
úter˘, stfieda, ãtvrtek 9–17

tel.: 777 198 777
e-mail: katka.avon.jbc@seznam.cz

www.spectrum-franek.cz

• barvy interierové i fasádní
• omítky, zateplovací systém
• netradiční nátěry, tapety, ozdobné lišty

• laky a lazury, vosky a oleje na dřevo
• technické kapaliny
• ochrana dřeva a zdiva

Tónování barev na poãkání jiÏ od 5 Kã/kg
A jiÏ tradiãnû: autolaky a autochemie, prÛmyslové laky

Pfiijedeme, poradíme a na stavbu zdarma dovezeme

Nově: potřeby pro výtvarné činnosti Nerchau (barvy na sklo, textil, hobby barvy 
akrylové a olejové, krakelovací – trhaný lak, magneto barva, art gely, dekorační lazury, 

glitry, štětce, špachtle, ubrousky, rámečky... a spousta jiného)
Akce:

březen, duben
podlahové laky 

sleva 
10 %

PRODEJ: 
po–pá: 7.30–17.00
so: 8.00–12.00

Spectrum Franěk s. r. o.
Janovská 4
466 05 Jablonec n. N.

e-mail: 
obchod@spectrum-franek.cz
tel.: 483 36 86 04

TÁBORY SpT
âesk˘ ráj – u Lomnice n. P.

2700 Kč
18 let tradice

stany s podsadou
vedoucí s osvědčením

velká etapová hra
doprava z JBC

www.sptlomnice.net

28. 6.–12. 7. Antické báje
12. 7.–26. 7. Pod pirátskou vlajkou
26. 7.– 9. 8. Semper Fidelis
9. 8.–23. 8. M*A*S*H

SpT, Na Bídě 567/II, 460 01 Liberec
Mgr. Pavel Coufal

po‰leme Vám info: 

606 384 400 (i SMS)

ceník inzerce 
(platný pro rok 2008)

vzhled
inzerce

modul

vnitřní
strana

A1
52 x 70 mm
3.400,– Kč

B1
108 x 70 mm

6.800,– Kč

C1
108 x 145 mm

13.600,– Kč

D1
220 x 145 mm

27.200,– Kč
––––– –––––

zadní
strana

A2
52 x 70 mm
3.900,– Kč

B2
108 x 70 mm

7.800,– Kč

C2
108 x 145 mm

15.600,– Kč

D2
220 x 145 mm

31.200,– Kč

E2
220 x 42 mm

6.800,– Kč

F2
108 x 42 mm

3.400,– Kč

A B C D E F

R1
řádková

do pěti řádků 
(šíře 52 mm)

170,– Kč

S1
řádková

do deseti řádků 
(šíře 52 mm)

330,– Kč

vnitřní
strana

Uvedené ceny jsou bez DPH

Další podmínky:
•  V ceně za inzerci je zahrnuto grafické zpracování

inzerátu v tiskárně (při dodání zpracovaného
inzerátu se sleva neposkytuje).

•  Pro jiné typy inzerce, než jsou stanoveny v ceníku,
se sjednávají smluvní ceny

Množstevní slevy:
•  Množstevní sleva může být poskytnuta pouze při

úhradě sjednaného počtu inzerátů najednou a před
vydáním prvního inzerátu, na který se sleva vztahuje.

•  Sleva se počítá z celkové ceny (bez DPH) na daný
počet měsíců.

Kontakt: 
Lenka Zachrová
Inzerce a distribuce Jabloneckého měsíčníku 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. 
Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou 
Tel.: + 420 483 711 334, Mobil: + 420 777 747 183 
Fax: + 420 483 713 285 
e-mail: l.zachrova@eurocentrumjablonec.cz 
www.eurocentrumjablonec.cz 

Inzerce na počet měsíců Sleva

3 měsíce 5 %
4 měsíce 7 %
5 měsíců 8 %
6 měsíců 10 %
7 měsíců 11 %
8 měsíců 12 %
9 měsíců 13 %

10 měsíců 14 %
Na jeden rok (11 měsíců) 15 %

SOLITER, a.s.
výrobce zlatých a stříbrných šperků
přijme pracovníka na strojní profesi

OBSLUHA  POSALUXU 
(strojní rytí diamantovou hlavou)

Požadavek: SPŠ, strojní učební obor

Prosíme o zaslání písemného 
profesního životopisu na adresu:

SOLITER, a. s.
Nádražní 10/148, 

Jablonec nad Nisou 
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
TRVALE NÍZKÉ CENY!

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

e-mail: jablonec@homatechnik.cz 

www.homatechnik.cz

✓ Okna Veka – značka 

nejvyšší kvality

✓ Značkové kování Roto

✓ Sklo U = 1/1 W/m2K

(jako standard)

✓ Možnost uskladnění 

✓ Kompletní servis od zaměření

po realizaci

VEKA

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

na CÚ, zaslání elektronické kopie, kontrola stavu vývozu)

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

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

ceny bez DPH
platí při 1 celní položce

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

JAKOB, s. r. o.

Prodejna – půjčovna 
svatebních a společenských šatů 

Zahajujeme prodej 
luxusního spodního prádla 
ul. Sadová 6, Jablonec n. N. 

Otevírací doba 
Po–St: 10–17 hod. 

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

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

Informace k distribuci 

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

aby byla schránka pro doručovatele
dostupná a označená čitelnou jmenovkou 

(na jedno jméno je doručován 
jeden měsíčník) 

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

•
• Stížnosti na nedodání 

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

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

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

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

Letáky a najdete ve Va‰ich schránkách

ãlen sítû Euronics
elektro z va‰í ulice

➽ FANTASTICKÉ JARNÍ CENOVÉ HITY 
‰piãkov˘ foto Panasonic DMC-TZ2 jiÏ za 5.790,–

➽ SATELITNÍ KOMPLETY PRO P¤ÍJEM CZ PROGRAMÒ JIÎ OD 4.990,–

NYNÍ AKâNÍ PROGRAMOVÉ NABÍDKY – ZDARMA!
CS FILM, CS FILM DùTEM, GALAXIE SPORT, 
NONSTOP KINO, FILMBOX, JIM JAM, VIASAT 
EXPLORER, VIASAT HISTORY 

SPLÁTKY – nejlep‰í nabídka, 

do 12 mûsícÛ bez nav˘‰ení

Akãní letáky DUBEN platí od 9. 4. do 1. 5.


