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Vnímejte svoje město s láskou
Jablonec nad Nisou má ambici být městem mo-
derním a otevřeným. Snažíme se všemi cestami
oslovovat aktivní občany, kteří vnímají město
v kontextu doby i historie, váží si toho, že v něm ži-
jí, a snaží se dělat něco pro jeho rozvoj.

Dovolím si tvrdit, že po poválečné výměně oby-
vatel zde už tři generace Jablonečanů zapouští své
kořeny, což pozitivně přispívá našemu vztahu
k městu a jeho okolí. Přibývá opravených objektů,
ulic i veřejných prostor. Rád bych poděkoval všem
občanům, kteří dokáží rekonstruovat či budovat
své nemovitosti s ohledem na architekturu města,
ať historickou, či novodobou. 

Zájem Jablonečanů o historii dokazuje i každo-
roční bohatá účast celých rodin na tradičním Dni
evropského dědictví. Ten, kdo si prošel trasu osm-
nácti památek, může hodnotit, jakým způsobem
zasahují různé subjekty – privátní, městské, ob-
čanské, církevní i spolkové do péče o naše město.
Příkladná privátní rekonstrukce Schneiderovy
vily, oprava interiérů kostela Povýšení svatého
Kříže, obnova a probuzení kapličky ve Mšeně, jíž
se ujali mladí nadšenci, iniciativa prosečských
obyvatel, která pomohla zachránit kapličku v Pro-
seči, aktivita mladých lidí, kteří se snaží oživit
městské lázně.

Iniciativa a zájem občanů se projevuje čím dál
víc. Všichni by si zasloužili jmenovité poděkování,

ale já bych chtěl poděkovat alespoň panu Josefu
Slámovi, který se ve věku 85 let zasloužil o navrá-
cení křížku před kokonínskou školu.

V příštím roce oslaví Jablonec několik význam-
ných výročí, mimo jiné uplyne 150 let od povýšení
někdejšího městyse na město. Jako primátor jsem
při této příležitosti obdržel dopis podepsaný vý-
znamnými jabloneckými osobnostmi s podnětem,
abychom věnovali zvýšenou pozornost městským
symbolům – znaku na křižovatce U Zeleného stro-
mu, hrobům jabloneckých starostů, pomníkům
padlých ve světových válkách. Zvláštní pozornost
pak autoři dopisu upřeli na historickou kašnu
z dílny sochaře evropského významu, pana Franze
Metznera. Kašna stávala v první polovině minulého
století v těsné blízkosti další jablonecké dominan-
ty, kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova, v místech,
kam ji navrhl autor kostela, jablonecký rodák ar-
chitekt Josef Zasche. 

Jsem přesvědčen, že oslavy 150 let města by
mohly být tou pravou příležitostí k nastartování
systémové péče o všechny tyto památky, včetně
symbolického navrácení kašny. Město s tak boha-
tou uměleckou tradicí, jakým Jablonec bezesporu
je, si to bezpochyby zaslouží.

Petr Beitl, 
primátor

V České mincovně vznikla půlkilogramová
a kilogramová stříbrná medaile věnovaná

statutárnímu městu Jablonec n. N. 
Foto Jiří Endler

Stovky lidí navštívily první zářijový víkend Den evropského dědictví. V Jablonci se do něj zapojilo osmnáct subjektů. Největší zájem byl
o Schneiderovu vilu, kterou soukromý majitel otevřel pro veřejnost. Děti si v rámci akce vyzkoušely tradiční řemesla a některé z nich si

na památku odnesly raženou medailku. Foto Petr Zbranek
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Vodojem opět zdobí louku na Dobré Vodě
V březnu letošního roku přibyl na mapu nemovitých
kulturních památek v Jablonci další bod. Je jím vodo-
jem umístěný v sousedství vyhlídky zvané Schnupp-
stein nad silnicí vedoucí z Vrkoslavic na Dobrou Vodu. 

Projekt na rekonstrukci vodojemu a přilehlého oko-
lí ležel na radnici v šuplíku už několik let. V době je-
ho vzniku se ale nerealizoval kvůli velké finanční ná-
ročnosti. 

„Zažádali jsme na ministerstvu kultury o zařazení
vodojemu mezi nemovité kulturní památky, žádosti
bylo vyhověno a ministerstvo poskytlo dotaci na jeho
obnovu,“ popisuje v kostce složitý proces vedoucí od-
boru stavebního a životního prostředí Ivana Řimná-
čová. Vlastní oprava proběhla letos v létě. Vodojem
z roku 1915 a čerpací stanice z roku 1914 jsou sou-
částí vodovodu, který od roku 1908 zásoboval vodou
Kokonín a horní části Vrkoslavic. Podle statistiky vo-
dovodů z roku 1928 bylo vodou ze šesti místních pra-
menů zásobováno 1 530 obyvatel v 250 domech Hor-
ního Kokonína a 2 466 obyvatel ve 243 domech části
Vrkoslavic. 

Na dnes již nefunkční stavbě vodojemu se podepsal
nejen zub času, ale také vandalové, kteří zanechali
své stopy zejména uvnitř v nádržích. Naštěstí nebyla
poškození pro objekt nijak zásadní. Obnova přišla na
550 tisíc korun, přičemž 293 tisíc činil příspěvek na
obnovu nemovité kulturní památky od Ministerstva
kultury ČR. 

I křížky mají bratříčky
Drobné sakrální památky po městě stále častěji budí
pozornost místních. Pár dotazů všímavých Jablo-
nečanů přišlo na radnici ohledně chybějícího křížku
ve Vysoké ulici na sídlišti Šumava. Plechový krucifix
nikdo neukradl. V současné době prochází na nákla-
dy města opravou a bude co nevidět navrácen na své
původní místo. Do jednoduchého žulového podstavce
byl kovaný kříž s plechovým korpusem zasazen již
v roce 1777. Je velmi pravděpodobné, že autorem jeho
současné podoby je akademický malíř Václav Pokor-
ný. Křížek ve Vysoké ulici má bratříčka nejspíš ze stej-
né doby a od stejného autora na druhém konci města
v průmyslovém areálu v ulici U Nisy. Tenhle křížek je
snad i díky oplocení v podstatně lepším stavu než ten
šumavský.

Křížek se vrátil po dlouhých letech i před kokonín-
skou školu v Rychnovské ulici. O jeho znovuzrození
se zasloužil nadšenec, pan Josef Sláma, který usilov-
ně hledal pro opuštěný žulový sokl vhodný kříž. To se
mu podařilo díky spolupráci se stejně nadšenou paní
Podzimkovou ze Smržovky. Křížek našli, nechali očis-
tit od rzi a opravit. Do záchranné akce kokonínského
křížku zasvětil pan Sláma jabloneckou radnici i obyva-
tele Kokonína. Magistrát na své náklady zajistil kame-
nické práce, zhotovení ozdobného plůtku a osázení
květinami. Všechny, kteří se na obnově křížku podíle-
li, zasáhlo nakažlivé nadšení Josefa Slámy a všichni
dodavatelé nabídli své služby za příznivou cenu. 

Jablonec je plný památek
„Míst, která nás spojují s dávno minulou či nedávnou historií, je na území města hodně.
Neměli bychom na svědky minulosti zapomínat, měli bychom o ně pečovat a vážit si
jejich poselství. Výročí města, která si připomeneme příští rok, jsou dobrým důvodem
k tomu, abychom sfoukli prach z historických událostí a opět trochu naleštili to, co
po nich zbylo. Jablonec je plný památek. Některé nejsou v majetku města a je mnohdy
nemožné přispět k jejich obnově, ale snažíme se s vlastníky komunikovat, vysvětlit jim
důležitost historických souvislostí. Drobné památky ve vlastnictví města postupně
systematicky obnovujeme s ohledem na jejich stav i finanční náročnost. 
Děkuji všem, kteří si váží historie našeho města, jsou schopni vidět dál než přes plot
vlastního pozemku a mají zájem a chuť přispět k zachování historie a současnosti pro
budoucnost,“ říká primátor Petr Beitl.

■ Válečné památky 
a hroby
Drobné křížky ale nejsou jediné pa-
mátky, které přitahují pozornost
lidí. Kdo se někdy procházel nad
areálem bývalého Elitexu nebo na
Staré Osadě, asi si všiml jednodu-
chých betonových objektů, které
vypadají jako tlustá pastelka nebo
možná jako včelí úl. Jedná se o vo-
jenské objekty, pozůstatky druhé
světové války, malé pevnůstky,
které sloužily jako pozorovatelny
pro jednoho muže, odtud název
Einmannbunker. Jejich nejčastěj-
ším úkolem bylo střežení průmy-
slových areálů a dopravních uzlů
vyklizených z důvodu nastávajícího
náletu a pozorování situace kvůli
snazší lokalizaci míst dopadu ne-
vybuchlých pum. „I tyto ,einmann-
bunkry‘ plánujeme v blízké bu-
doucnosti opravit a rádi bychom
je ve spolupráci s Jabloneckým kul-
turním a informačním centrem
označili informačními tabulemi,
aby lidé věděli, k čemu sloužily,“
prozrazuje Ivana Řimnáčová.

Válečné konflikty se současní-
kům připomínají na více místech
v Jablonci. Kromě tradičních, jako
je památník v Rýnovicích nebo
pomník padlým v první světové
válce v Tyršově parku, je to i tzv.
Pyramida v Kokoníně. Tento pom-
ník a válečný hrob je připomín-
kou prusko-rakouské války v roce
1866, jejíž 150. výročí si v příštím
roce připomeneme. „Oprava po-
mníku Pyramida je naplánována
na příští rok, pro tento účel budeme
žádat o státní dotaci na zabezpe-
čení péče o válečné hroby Minis-
terstvo obrany ČR. Snad uspějeme
a budeme opravu moci realizo-
vat,“ věří Řimnáčová. 

Pomník z roku 1874 připomíná
památku pohřbeného vojáka Carla
Gustava Pählkeho z pruského
4. magdeburského pěšího pluku,
jenž padl 26. června 1866 u Rych-
nova. V roce 1912 došlo k doplně-
ní jmen kokonínských občanů
padlých v bitvě 3. července 1866
u Hradce Králové a v bitvě u ital-
ské Custozzy 24. června 1866,
jména byla doplněna na obě boč-
ní plochy kamenného jehlanu. 

V kokonínském lesoparku je
ukrytý i další válečný pomník,
tentokrát památník 1. světové vál-
ky, který je již hodně zdevastovaný
a jeho obnova si vyžádá nemalé
finanční prostředky. I s jeho obno-
vou se v dohledné době počítá.

Zvláštní pozornost si zaslouží
také hroby jabloneckých starostů.
V minulých letech byly opraveny
hroby Josefa Pfeiffera a Adolfa H.
Posselta na hlavním městském
hřbitově. Nyní na opravu čeká
místo posledního odpočinku Kar-
la R. Fischera. (mh)

Slavnostní představení opraveného vodojemu
veřejnosti se koná v pátek 9. října v 16.00 hodin.
Srdečně všechny zveme.

Křížek bude slavnostně posvěcen v úterý 6. října
v 16.00 hodin. Srdečně zveme kokonínské
i přespolní.

Einmannbunker

Proměna vodojemu na Dobré Vodě Navrácený křížek v Rychnovské ulici
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První část revitalizace teplárenské soustavy
v Jablonci nad Nisou se blíží do finále a ob-
čané, jejichž domů se tato etapa týká, budou
již během následujících dnů přepojeni na
nový systém vytápění. Revitalizace tak po-
kračuje přesně podle stanoveného harmono-
gramu a dodržet se daří i stanovený roz-
počet. 

Hotovy jsou již všechny výkopové práce, v něk-
terých lokalitách ještě probíhá zahrnování pos-
ledních výkopů a začisťování povrchu. Stojí také
nové komíny u všech výměníků a samozřejmě
jsou instalovány nové kotle. Vše je tak připrave-
no k finálnímu přepojování jednotlivých domů.
Co to bude znamenat pro jejich obyvatele?

„Přepojování si vyžádá přerušení dodávky
teplé vody, nemělo by se ale jednat o žádné
dlouhodobé odstávky, vše zrealizujeme v řádu
několika dnů,“ upozorňuje Petr Roubíček, ředi-
tel Jablonecké energetické. Harmonogram pře-
pojování je již stanoven, je ale možné, že ještě
dojde k drobným změnám. 

„Obyvatele jednotlivých domů budeme samo-
zřejmě informovat o termínech a průběhu pře-
pojování informovat jednak přímo v přísluš-
ných objektech, ale také prostřednictvím našich
webových stránek, stránek města, facebooku
a médií,“ doplňuje Petr Roubíček. 

Rozpočet dodržujeme
Z celkových 95 milionů, na něž I. etapa vyjde,
je nyní proinvestováno přibližně 42 %, přesně
40 386 000 Kč. „Na některých místech stavby sice
došlo k nevýznamným vícenákladům, ale na ji-
ných se nám podařilo dílčí položky naopak
zlevnit, takže proinvestované peníze jsou zcela
v souladu s rozpočtem,“ vysvětluje Petr Roubíček. 

První etapou ale revitalizace nekončí. Druhá,
o něco rozsáhlejší, je naplánována na rok 2016.
Jablonecká energetická intenzivně pracuje na
jejích přípravách, probíhá mj. energetický au-
dit pro žádost o dotaci, výběrové řízení na ge-
nerálního dodavatele, zpracování projektové
dokumentace.

Veškeré informace o aktuálním dění, termíny
přepojování a harmonogramy stavebních prací
najdete na www.jabloneckaenergeticka.cz ne-
bo na facebooku. (lv)

Předběžný harmonogram přepojování 
jednotlivých objektů

Okrsek Z4 Březová – odstávka TUV/přepojování
Jeronýmova 13, 15 4.–5. 10.
Jeronýmova 21, 23 4.–5. 10.
Vysoká 56, 58 1.–10. 10.
Vysoká 60, 62 1.–10. 10.
Vysoká 74, 76 4.–5. 10.
Vysoká 82, 84 4.–5. 10.
Vysoká 90, 92 4.–5. 10.
Erbenova 17 1.–5. 10.
USP Erbenova 1.–5. 10.
Nezvala 9 1.–5. 10.
Dps paseky 1.–5. 10.
Nezvala 7 1.–5. 10.
Pasecké náměstí 2 1.–5. 10.
U Staré Lípy 14 1.–5. 10.
Junák – Vysoká 41 1.–5. 10.
Školka – Švédská 1.–5. 10.
Jesle – Švédská 1.–5. 10.
Pošta – Vysoká 1.–5. 10.
Škola – Na Šumavě 1.–5. 10.
Městská hala 5.–6. 10.
Plavecký bazén 3.–4. 10.

Okrsek Z4 Březová – přepojování
Březová 9, 11 5. 10.
Březová 13, 15, 17 5. 10.
Březová 19, 21 5. 10.
Březová 23, 25 5. 10.
Březová 27 5. 10.
Skelná 69, 71 5. 10.
Sklad HZS ze ZŠ Šumava 5. 10.
Potraviny – Jitřní 5. 10.
Podzimní 54 5. 10.
Podzimní 56 5. 10.

Okrsek Z8 Mechová – odstávka TUV/přepojování
Mechová 1, 3 15.–16. 10.
Mechová 5, 7 15.–16. 10.
Mozartova 2, 4 15.–16. 10.
Mozartova 6, 8 15.–16. 10.
Mozartova 10, 12 15.–16. 10.

Mozartova 20 15.–16. 10.
Školka Mechová 15.–16. 10.
Škola Mozartova 22 15.–16. 10.
Mládí 1, 3 14.–16. 10.
Mládí 9, 11 14.–16. 10.
Mládí 13, 15 14.–16. 10.
Palackého 44, 46 14.–16. 10.
Palackého 36, 38 13.–16. 10.
Palackého 40, 42 14.–16. 10.
U kostela 17, 19 14.–16. 10.
Pobřežní 15, 17 14.–16. 10.
Pobřežní 19, 21 14.–16. 10.
Škola – Arbesova 14.–16. 10.
DZU Palackého 63, 65 16.–18. 10.
Čelakovského 4 16.–18. 10.
ZŠ Mozartova 24 16.–18. 10.

Okrsek Z9 B. Němcové – odstávka TUV/přepojování
B. Němcové 3 4.–6. 10.
B. Němcové 21 4.–6. 10.
B. Němcové 26, 28 4.–6. 10.
B. Němcové 38, 40 4.–6. 10.
B. Němcové 46 4.–6. 10.
S. K. Neumanna 6, 8 4.–6. 10.
S. K. Neumanna 10, 12 4.–6. 10.
S. K. Neumanna 14, 16 4.–6. 10.

Okrsek Z9a J. Hory – odstávka TUV/přepojování
Fitnes – J. Hory 3.–4. 10.
Školka J. Hory 3.–4. 10.
Spec. škola J. Hory 3.–4. 10.
Kaufland – U Kostela 

O případných změnách v harmonogramu
budou obyvatelé příslušných domů včas in-
formováni. 

Nejaktuálnější informace najdete také na
webových stránkách.

I. etapa revitalizace je téměř u konce

Instalace komínu Komín je vysoký 25,5 metru

V příštím roce si Jablonec nad Nisou připo-
mene 150. výročí povýšení na město a kul-
turní organizace již začínají plánovat k této
významné události zvláštní program. 

Také Městská galerie MY zamýšlí uspořádat vý-
stavy, které budou tématicky zaměřené k mi-
nulosti našeho města. Jedna z připravovaných
výstav připomene jablonecké malíře první po-
loviny 20. století a jejich obrazy, zejména ty
s jabloneckými motivy. 

Mnohé z nich dnes zdobí stěny domácností
nebo kanceláří. Proto se organizátoři výstav ob-
racejí s prosbou na všechny soukromé majitele
i na organizace, aby při této výjimečné příleži-
tosti zapůjčili obrazy, které vlastní, a stali se tak
spolutvůrci připravované výstavy. Nemusí se

jednat jen o obrazy s pohledem na město nebo
městské zákoutí, ale také zobrazení lidí, hlavně
při různých činnostech, při práci nebo zábavě
a odpočinku. Mohou na nich být i krajiny
z okolí města a další náměty. Vedle maleb na
plátně výstava zahrne i kresby na papíře, čer-
nobílé tisky a díla provedená dalšími výtvarný-
mi technikami. 

V první polovině 20. století působilo v Jab-
lonci nad Nisou mnoho dobrých malířů. Jedním
z nich byl Dominik Brosick, profesor jablo-
necké uměleckoprůmyslové školy. Mezi typické
krajináře patřil Rudolf Prade. Poeticky laděné
krajiny vytvářel Richard Fleissner, jeho man-
želka Edith Plischke Fleissnerová zase zachyco-
vala tváře místních lidí. Styl Rudolfa Felgen-
hauera se opíral o detailní podání skutečnosti.

Podobně se vyjadřoval i Roman Dressler, zatím-
co Artur Ressler pracoval s výtvarnou nadsázkou.
Z Jabloneckých Pasek pocházeli malíři a grafici
Rudolf Karasek a Johann Krick, v Kokoníně pů-
sobil malíř Oskar Just, v Rýnovicích Karl May.
Jablonecké motivy najdeme i v dílech malířů
usazených v okolí Jablonce n. N., patřili mezi ně
Eduard Enzmann, Fred Hartig nebo Heinrich
Baudisch. Autorů, kteří by se mohli na připra-
vované výstavě objevit, je ale mnohem více.

Všem ochotným Jablonečanům již nyní děku-
jeme. Mohou osobně kontaktovat pracovníky
Městské galerie MY v Domě Jany a Josefa V.
Scheybalových v Kostelní ulici nebo poslat
zprávu emailem (galerie-my@seznam.cz) či se
spojit telefonicky (483 356 202) v čase otevírací
doby. (js)

Podílejte se na výstavě ke 150. výročí
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Svoz nebezpečného odpadu
a elektrospotřebičů 
v sobotu 31. 10. 2015 
Do nebezpečného odpadu patří: upotřebené
motorové oleje (v uzavřených nádobách do
30 l), olejové filtry a další zaolejovaný materiál,
akumulátory i s elektrolytem, baterie, domácí
kapalné a tuhé chemikálie, kyseliny, louhy, vý-
vojky, chemické přípravky na ochranu rostlin,
hubení plevelů, škůdců apod. – nádoby musí být
označeny! Dále zbytky starých barev, obaly od
barev, ředidla včetně obalů, léky všeho druhu.

Mezi elektrospotřebiče patří např.: televi-
zory, ledničky, pračky, fritézy, myčky, sporáky,
vysavače, mikrovlnné trouby, žehličky, kávova-
ry, fény, el. nářadí a nástroje, videopřehrávače,
radiopřijímače, videokamery, fotoaparáty, el.
hudební nástroje, počítačové monitory, note-
booky, počítače, klávesnice, telefonní přístroje,
faxy, tiskárny, kalkulačky, elektrické hračky,
světelné zdroje (trubice, úsporky), výbojky
a svítidla.

Rozpis zastávek ambulantního svozu nebez-
pečných odpadů: 
8.00–8.15 sídliště Janovská ul. Na Úbočí 
8.20–8.35 sídliště Mšeno ul. Mládí 
8.40–8.55 ul. S. K. Neumanna 
9.00–9.15 Pasecké náměstí 
9.20–9.35 sídliště Šumava, ul. Vysoká 
9.40–9.55 ul. Vysoká, křižovatka s ul. Jitřní 
10.00–10.15 ul. Novoveská, křižovatka s ul. Jarní 
10.25–10.40 ul. Květinová, křižovatka

s ul. Křížová 
10.50–11.05 ul. Krkonošská u nádob na separ.

odpad 
12.30–12.45 ul. Janáčkova, křižovatka

s ul. Vrkoslavická 
12.50–13.00 ul. Žítkova, křižovatka s ul.

U Srnčího dolu 
13.05–13.15 ul. Pasířská, u školy 
13.20–13.30 ul. U Nisy, uprostřed 
13.35–13.45 nemocnice, parkoviště 
13.50–14.00 Horní náměstí, parkoviště 
14.10–14.20 Prosečská – u hasičské zbrojnice

Odpad je nutné odevzdat přímo na stanovišti.
Při odevzdávání odpadu dbejte pokynů obsluhy.
Je nepřípustné odkládat odpady před příjezdem
mobilní sběrny. Odpady jako eternit či lepenka
nebudou při svozu přijaty – je možné je za
úplatu odevzdat na překladišti Proseč.

Další možnosti odevzdání odpadu jsou po
celý rok na sběrném dvoře nebezpečného odpa-
du Smetanova 91, tel.: 483 312 403 – zde je mož-
no odevzdat nebezpečný odpad i elektrospot-
řebiče v provozní době: pondělí–pátek 7–17 hodin.

Na sběrném místě Dalešická Kokonín – zde
je možné odevzdat nebezpečné odpady i elektro-
spotřebiče vždy v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Na sběrném místě Belgická – zde je možné
odevzdat nebezpečné odpady i elektrospotřebi-
če v provozní době: pondělí–neděle 8.00–18.00
hodin.

Na sběrném dvoře Proseč, tel. 483 318 826 –
zde je možné odevzdat pouze nebezpečný od-
pad (NE elektrospotřebiče!) v provozní době:
pondělí–pátek 7.00–14.30, čtvrtek do 17.00
a v sobotu 9.00–13.00 hodin. Pozor výjimka:
elektrické bojlery je možno ZDARMA odevzdat
na překladišti Proseč!

Pozor!!! Odpady jako eternit či lepenka ne-
budou při svozu přijaty – je možné je za
úplatu odevzdat na překladišti Proseč. 

Další svoz proběhne v květnu v roce 2016.

Svoz bioodpadu ze zahrad
V sobotu dne 24. 10. 2015 proběhne svoz bio-
odpadu ze zahrad. 

Na třinácti lokalitách v Jablonci nad Nisou
budou od 13.00 do 16.00 hodin přistaveny vel-
kokapacitní kontejnery s obsluhou. Do nich bu-
dou moci občané odevzdat pouze trávu, listí,
větve a zbytky rostlinného materiálu ze zahrad
apod. Nebude možné zde odložit bioodpad ži-
vočišného původu!

Prosíme občany, kteří přivezou větve, aby se
snažili minimalizovat jejich objem. Obsluha
bude kontrolovat čistotu přijímaného odpadu.
Nově je možnost odložení neomezeného množ-
ství bioodpadu na sběrných dvorech (Dale-
šická, Belgická, Proseč) pro občany města zdar-
ma.

Lokality svozu:
1. Na Svahu u kontejnerů na tříděný odpad
2. Janáčkova u hasičské zbrojnice
3. Pod Hájem u kontejnerů na tříděný odpad
4. Růžová u kontejnerů na tříděný odpad
5. Arbesova otočka autobusu
6. Na Kopci × Panenská u garáží
7. Vrchlického sady u kontejnerů na tříděný

odpad
8. Lučanská × Zahradní u parku

9. Jindřichovská u parčíku
10. Smetanova × Mánesova
11. Pivovarská u kontejnerů na tříděný odpad
12. Zemědělská × Na Stráni
13. Prosečská u hasičské zbrojnice

Nové oplocení sběrného 
místa v Dalešické ulici
Díky finanční podpoře z Fondu ASEKOL by-
lo možné opravit oplocení u sběrného místa
v Dalešické ulici.

Původní plot byl ve špatném stavu zejména
kvůli řádění vandalů a zlodějů, kteří se snažili
dostat na sběrné místo. „Pletivo bylo několikrát
opravované a na některých místech už ani ne-
bylo možné opravy provést. Sloupky v rozích
byly poškozené, protože do nich opakovaně na-
razilo nákladní auto. Zejména kvůli výše uve-
deným problémům se město rozhodlo oplocení
vyměnit,“ říká Nikola Horčíková ze správy ve-
řejné zeleně.

V červenci došlo k opravě některých sloupků
a výměně kompletního oplocení za tzv. pozinko-
vané 3D pletivo. „To celkově lépe vypadá a není
tak náchylné k poškození,“ uvádí Horčíková.

Společnost ASEKOL, a. s., poskytla městu Jab-
lonec nad Nisou finanční podporu. Celkové ná-
klady na opravu činily 57 831 Kč. „Z toho výše
požadovaných prostředků z Fondu ASEKOL či-
nila 40 482 Kč, což pokrylo 70 % celkových ná-
kladů,“ upozorňuje Nikola Horčíková.

Odsouzení pomáhají městu
Vybraní odsouzení z rýnovické věznice letos
už počtvrté pomáhali pod dohledem vycho-
vatelů uklízet nepořádek v Jablonci nad
Nisou. V neděli 13. září se vypravili do lesa
nad sportovním areálem Břízky. 

„Sami odsouzení byli překvapeni, co vše je
možné v lesním porostu nalézt. Kromě velkého
množství prázdných lahví od alkoholu, pet lah-
ví a různých igelitů také např. staré pneumati-
ky od vozidla. 

Po tříhodinovém úklidu shromáždili na urče-
ném místě pytle s odpadky a vypravili se na ce-
stu zpět do věznice,“ řekla tisková mluvčí věz-
nice Monika Králová. 

Odvoz odpadků zajistilo oddělení správy
veřejné zeleně jablonecké radnice.

Víte jak nakládat se stavebními odpady?
Ne každá firma v regionu nakládá se sta-
vebními odpady v souladu s obecně závaz-
nou vyhláškou a je třeba si na ně dávat
pozor. 

Pro likvidaci stavebních a demoličních odpadů
vznikajících fyzickým osobám, podnikajícím
fyzickým a právnickým osobám platí stejná
pravidla – je nutné je (stejně jako i ostatní od-
pady) předávat tzv. oprávněné osobě – speciali-
zovaným společnostem, které mají nakládání

s těmito odpady povoleno od krajského úřadu.
Ty jsou pravidelně sledovány, mají jasně defi-
novaný provozní řád a odpady jim předané roz-
hodně nekončí mimo zařízení, která jsou k to-
mu určená, např. na nepovolených skládkách.
Stavební odpad nepatří ani do popelnice.

„Pokud bude v popelnici svozovou firmou na-
lezen, tato popelnice nebude vyvezena,“ upo-
zorňuje Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru sta-
vebního a životního prostředí. Odpad se tedy
vyplatí předávat oprávněné osobě. Fyzické oso-
by mají nakládání se stavebními odpady stano-
veno obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015,
právnické osoby zákonem o odpadech č.
185/2001 Sb. 

Při předávání stavebního odpadu je nutné si
ověřit, že se jedná o firmu vlastnící řádné
oprávnění, neboť v našem regionu působí fir-
my, které takový odpad přebírají, ale opráv-
něnými osobami nejsou. Tato skutečnost se
nedávno objevila v médiích v souvislosti
s udělením pokuty, kterou dostala společ-
nost FAMACHALA, s. r. o. Ta na pronajatý
pozemek v Rádle nechala od roku 2013 ne-

oprávněně navážet odpady, včetně nebezpeč-
ných stavebních odpadů s obsahem azbestu.

Pokud byste jej předali neoprávněné osobě,
hrozí pokuta i vám (podnikajícímu subjektu až
10 mil. Kč). „Jen v posledních dvou měsících
jsme řešili tři firmy, které nelikvidovaly stavební
odpad v souladu se zákonem. Pokud se chcete
dozvědět, kterým firmám můžete odpad předat,
jejich seznam pro Liberecký kraj naleznete na
krajských webových stránkách,“ upozorňuje
Ivana Řimnáčová. (mh)
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Firma s více než stoletou tradicí
Strojírenský zkušební ústav v Jablonci nad
Nisou slaví v letošním roce 117 let od svého
založení a je bezesporu jednou z nejstarších
institucí v Libereckém kraji. 

Společnost vznikla v roce 1898 jako Ústav pro
zvelebování živností při Živnostenské komoře
v tehdy se rozvíjejícím Liberci. Na počátku pa-
desátých let minulého století byl ústav sloučen
s obdobnou institucí založenou v Brně. Nako-
nec musel uvolnit i své kanceláře a laboratoře
na prestižní liberecké Husově třídě nově vzni-
kající vysoké škole strojní a textilní a byl pře-
místěn do Jablonce nad Nisou do bývalé továrny
v Tovární ulici, která původně sloužila k výro-
bě celulózových perel. Zde má své sídlo dodnes. 

Pod jménem Strojírenský zkušební ústav, s. p.,
funguje od roku 1965, letos je to tedy přesně 50
let od užívání tohoto jména. „Naší hlavní nápl-
ní je zkoušení a certifikace průmyslových vý-
robků před jejich umístěním na trh nejen
v České republice, ale i v Evropské unii. Jsme
jednou z největších českých organizací tohoto
druhu. Máme také zastoupení v mnoha zemích
světa, jako je například Čína, Taiwan, Jižní

Korea, Indie, Turecko, Rusko, Ukrajina a další.
Díky tomu můžeme poskytovat služby našim
importérům a exportérům i do těchto teritorií,“
uvádí Jiří Malach, ředitel SZÚ Jablonec n. N. 

Rozsah činnosti je velmi pestrý. „Zkoušíme
a certifikujeme široké spektrum výrobků od
dětských kočárků, jízdních kol přes osobní
ochranné prostředky proti pádu z výšky, jako
např. horolezecká lana, karabiny, horolezecké
úvazky, cepíny. Dále prověřujeme tepelná a eko-
logická zařízení, elektrická zařízení, stroje, tla-
ková zařízení, výtahy, stavební výrobky, jako
jsou zámky, dveřní zavírače, spojovací materiál,
až po investiční celky, například cukrovary ne-
bo elektrárny,“ upřesňuje rozsah činnosti Aleš
Pleskot, vedoucí zkušebny.

Další službou, kterou SZÚ nabízí, je inspekce
nových i provozovaných zařízení, jako jsou
výtahy, lanovky, technologické celky, jaderná
zařízení a další. „Úspěšně spolupracujeme
s velkými japonskými a korejskými investory
v naší republice, ale také s Českou obchodní in-
spekcí a dalšími organizacemi státní správy,“
kvituje spolupráci Jiří Malach.

Strojírenský zkušební ústav v Jablonci prová-
dí také testy výrobků, které si zadávají různé
spotřebitelské organizace, jako je např. D-Test,
test MF Dnes nebo Černé ovce. Testovány zde
byly například stany, školní aktovky, vozíky za
jízdní kola, nosiče kol na tažná zařízení, aku-
mulátorové nářadí, dětské cyklistické přilby,
hasicí spreje atd. „Staráme se také o bezpečnost
dětí, certifikujeme a kontrolujeme dětská hřiště
a vodní tobogány. Zkušební laboratoří také pro-

chází mnoho typů školního, kancelářského
a kempinkového nábytku,“ dodává Aleš Pleskot.
Strojírenský zkušební ústav ve spolupráci s Tex-
tilním zkušebním ústavem (www.tzu.cz) spus-
til nový web www.outdoortesting.cz, který se
věnuje problematice zkoušení různých výrob-
ků pro outdoorové aktivity.

„Kromě výše uvedeného si u nás zákazník
může zadat rozbory a testy materiálů i kalibra-
ci pracovních měřidel. Dalším naším benefitem
je prototypová dílna, která se zabývá výrobou
speciálních zkušebních zařízení,“ vyzdvihuje
další přednosti Jiří Malach. Strojírenský zku-
šební ústav je členem několika významných
světových asociací, které mu umožňují zapojení
do mezinárodních systémů a široké uznání jeho
certifikátů a výsledků zkoušek v celém světě. 

„Ve čtvrtek 15. října 2015 plánujeme u příle-
žitosti 50 let užívání jména Strojírenský zku-
šební ústav, s. p., Den otevřených dveří. Rádi
vám představíme naši činnost, můžete si projít
jablonecké zkušebny, necháme nahlédnout do
jednotlivých výrobkových zkoušek. Těšíme se
na setkání,“ zve Jablonečany k návštěvě Jiří
Malach. Podrobnosti na webu www.szutest.cz.

■ Z jablonecké radnice

Aplikace Lepší místo se mezi občany ujala
Od května letošního roku využívá město
Jablonec nad Nisou pro komunikaci s obča-
ny mobilní aplikaci Lepší místo. Ta slouží
k rychlému hlášení nedostatků ve městě pro-
střednictvím fotek pořízených mobilem.
Během pěti měsíců zadali občané Jablonce
celkem 91 podnětů. 

Vyřešeno je 59 z nich, 20 se řeší postupně ze-
jména z důvodu finanční náročnosti a 12 pod-
nětů jsou například opakující se černé skládky
a nepořádek u kontejnerů, který se po uklizení
okamžitě objevuje znovu a znovu. Každý pod-
nět prověří zaměstnanec konkrétního oddělení
a vyřizuje dle závažnosti. Pokud je to možné,
náprava je provedena ihned, případně je zahr-
nuta do plánů oprav jednotlivých oddělení.
Vyřízení jednotlivých tipů se liší dle jejich časo-
vé i finanční náročnosti. 

Nové stoupačky v domě zvláštního určení
V domě zvláštního určení (bývalý dům s pečo-
vatelskou službou) v Palackého ulici v Jablon-
ci došlo v září k výměně vodovodního potrubí. 

Objekt je v majetku města a výměna dožilé
rozvodné soustavy za 600 tisíc korun je plně
hrazena z rozpočtu města. Výměna stoupaček
se týká v první etapě 59 bytů Palackého 63.
V další etapě, která je naplánovaná na příští
rok, se budou vyměňovat stoupačky ve vchodu
Palackého 65. „Děkujeme obyvatelům domu za
vstřícnost a spolupráci, práce v bytech pro ně
znamenala omezení, ale výsledkem je funkční
vodovodní potrubí a větší komfort bydlení,“ dě-
kuje obyvatelům, jimiž jsou hlavně senioři, ná-
městek primátora Miloš Vele.

Prázdninové opravy ve školách a školkách
Ve školách a školkách ve městě došlo během
prázdnin k větším či menším opravám hra-
zeným z rozpočtu města i z vlastních zdrojů
jednotlivých škol. 

V pěti mateřinkách se na náklady města
upravovaly prostory kuchyní, aby bylo možné
instalovat konvektomaty, zařízení pro zdravější
a šetrnější vaření. Ty si většinou školky pořizo-
valy ze svých zdrojů. Výměny střechy se dočka-
la Speciální mateřská škola v Palackého ulici.
Novou kotelnu má MŠ Havlíčkova. V MŠ Švéd-
ská se opravovala přístupová cesta a v rýnovické
mateřince zadní venkovní schodiště. Ve školce
ve Střelecké ulici se letos opravily další toalety.
Už před prázdninami se počítalo s tím, že
k opravě přístupové terasy v Mateřské škole
Slunečná dojde na podzim. 

Úpravou prošla i školní kuchyně Základní
školy v Mozartově ulici, kde se měnily kotle,
a škola bude v souvislosti s probíhající revitali-
zací sítě centrálního zásobování teplem přepo-
jena na horkovodní vytápění. V ZŠ Pod Vodár-
nou se opravovala vzduchotechnika v kuchyni,

v ZŠ Liberecká na žáky čekaly mimo jiné nové
šatny.

Schody na autobusák jsou jako nové
V září prošlo opravou schodiště, které zkra-
cuje Jablonečanům cestu z centra města na
autobusové nádraží. 

„Schody byly v havarijním stavu. Jelikož jsou
významnou městskou komunikací a hrozilo
nebezpečí úrazu, rozhodli jsme se s jejich opra-
vou neotálet,“ říká náměstek primátora Miloš
Vele. V horším stavu byla horní část schodiště
a stupně se musely znovu přeložit, ve spodní
polovině šlo spíše o jejich srovnání a úpravu
obrubníků. Oprava schodiště stála městskou
pokladnu 400 tisíc korun. 

Letos se renovují mosty
Po mostech v Luční a staré Pražské dojde letos
ještě na rekonstrukci mostu v Jánské ulici. 

V plánu je také oprava mostu na Brandlu,
který slouží jako přístupová komunikace do
tamních výrobních areálů.

Foto Petr Fait Foto Petr Fait

Foto Markéta Hozová

Foto Jiří Endler

Zveme všechny zájemce na Den 
otevřených dveří ve čtvrtek 

15. října 2015 od 13.00 do 18.00 hodin.
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Novým povrchem se pyšní ulice Ladova,
Pomněnková a U Pošty. Místní obyvatelé pro-
žili horké léto naplněné stavbou, nyní si však
mohou užít opravených komunikací, které
byly v havarijním stavu.

Rekonstrukce ulice Ladovy společně s ulicí
Pomněnkovou a částí ulice U Pošty včetně při-
pojení na ulice Želivského a Československé
armády začala letos na konci dubna. Stavební
práce by měly definitivně skončit každým
dnem a vyžádaly si náklady ve výši 8,1 milionu
korun. Práce v Ladově ulici navazovaly na loň-
ské rekonstrukce inženýrských sítí.

Celá stavba probíhala v omezeném provozu,
jen na začátku září přišla omezení skutečně zá-

sadní. „Důvodem byly pokládky asfaltových
vrstev vozovky v ulicích Ladova, Pomněnková

a U Pošty. Do té doby práce probíhaly za jedno-
směrného provozu pouze s menším lokálním
omezením,“ vysvětluje Radim Zembol, hlavní
stavbyvedoucí z firmy ALPINE Bau CZ, a. s.,
s tím, že zhotovitel se snažil práce co nejvíce
urychlit, naštěstí stavbařům letos přálo počasí. 

„Ladova ulice byla v katastrofálním stavu,
proto jsme se rozhodli k její rozsáhlé rekon-
strukci. Nyní má nový povrch, jednostranný
chodník a řádné odvodnění,“ říká náměstek
pro rozvoj města Lukáš Pleticha. Dalším důvo-
dem bylo sjednocení povrchu vozovky po re-
konstrukcích rozvodů kanalizace, vody a ply-
nu, které jejich vlastníci provedli v roce 2014.

(jn)

Ladova ulice má po letech nový povrch

Foto Jiří Endler

Nového manažera IPRÚ Liberec – Jablonec
nad Nisou schvalovali v září jablonečtí za-
stupitelé. Z druhého výběrového řízení na
tuto pozici vzešla v červnu v Liberci
Barbara Steinzová. Kromě ní se řízení zú-
častnili ještě dva uchazeči. Zastupitelé se ta-
ké seznámili s projekty, které by mohly být
v rámci IPRÚ realizované buď přímo ve
městě, nebo na Jablonecku.

Barbara Steinzová absolvovala ekonomii na Fa-
kultě sociálních věd Univerzity Karlovy a sedm
let pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj
ČR. Připravovala strategické dokumenty, zabý-
vala se metodickým řízením a koordinací ope-
račních programů, vyjednáváním nařízení pro
strukturální fondy s Evropskou komisí a byla
i projektovým manažerem. 

Zastupitelé také projednávali nominaci zá-
stupců obcí Jablonecka a Liberecka do Řídicího
výboru IPRÚ. Za ORP Jablonec nad Nisou byl
nominovaný starosta Janova nad Nisou Daniel
David, zástupcem obcí Liberecka byla nomino-
vaná Markéta Khauerová, starostka Hodkovic
nad Mohelkou.

Plánované projekty do IPRÚ
na Jablonecku
V polovině července vyhlásil Liberec jako nosi-
tel IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou soutěž-
ní předvýzvu projektových záměrů, které se
předkládaly do 13. 8. 2015. Předvýzva se týkala 
čtyř oblastí – udržitelná mobilita, sociální sou-
držnost, vzdělávání a zaměstnanost. Celkem se
sešlo 80 projektových záměrů (fiší), z nichž
Jablonec jich předložil sedm, jednu Mikrore-
gion Jizerské hory. 

„Statutární město Jablonec nad Nisou předlo-
žilo sedm projektových fiší do oblastí udržitel-
ná mobilita, sociální soudržnost a vzdělávání,“

říká náměstek primátora a zástupce předsedy
Řídicího výboru IPRÚ Lukáš Pleticha.

Předložené projekty
Statutární město Jablonec nad Nisou
• Přestupní terminál veřejné dopravy v Jab-

lonci nad Nisou (180 mil. Kč), jehož cílem je
výstavba nového přestupního terminálu
v centru Jablonce a propojení jednotlivých
druhů veřejné dopravy. V rámci projektu
vznikne nový přestupní terminál v centru, na
křižovatce ul. Lipanská a Kamenná, kde bude
konečná stanice prodloužené tramvajové trati
z Liberce do Jablonce nad Nisou. Investorem
bude DPMLJ, a. s., v rámci IPRÚ, na projekt
s názvem Výstavba tramvajové trati v úseku
Lázně – Centrum v Jablonci nad Nisou bude
zažádáno o dotaci do Operačního programu
Doprava. Oba projekty tak budou vzájemně
provázané.

• Cyklopruhy Palackého (11 mil. Kč) zvýší bez-
pečnost cyklistů v ulici Palackého.

• Cyklostezka Odra–Nisa (80 mil. Kč) – dobu-
dování chybějících úseků mezinárodní páteř-
ní cyklostezky Odra – Nisa zkvalitní její uží-
vání a zvýší bezpečnost.

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Kruháč (10 mil. Kč) - cílem je navýšit kapaci-
tu stávajícího zařízení pro děti a mládež ze so-
ciálně vyloučeného prostředí, a to stavebním
rozšířením nynějšího prostoru. Zdejší sociální
služby učí romskou mládež ze socio-kulturně
znevýhodněného prostředí aktivně a smyslu-
plně trávit svůj volný čas a připravují je na
budoucí zaměstnání.

• Spolkový dům II – rozšíření sídla nezisko-
vých organizací (30 mil. Kč) – realizace na-
výší kapacitu současného objektu Spolkového
domu, který tvoří zázemí neziskovým organi-
zacím a spolkům zejména sociálního a zdra-
votního charakteru.

• Navýšení kapacity MŠ v Jablonci nad Nisou
(40 mil. Kč) – jde o dvě mateřské školy (MŠ
Montessori a MŠ Nová Pasířská), vyšší kapa-
cita usnadní inkluzi dětí se SVP.

• Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou (35 mil.
Kč) zvýší kvalitu a efektivitu výuky. Projekt
podpoří tři základní školy – ZŠ Kokonín, ZŠ
Liberecká a ZŠ Pasířská.

DSO Mikroregion Jizerské hory
Statutární město Jablonec nad Nisou je členem
DSO Mikroregion Jizerské hory (zahrnuje celé
ORP Jablonec kromě Josefova Dolu, členem je
však Smržovka), který předložil projektový zá-
měr do udržitelné mobility.
• Stezka pro nemotorovou dopravu (22 mil. Kč)

– nová cyklostezka zajistí bezpečné, pohodlné
a atraktivní propojení Jablonce s Janovem
nad Nisou, Bedřichovem, Lučany nad Nisou,
Pulečným, Rychnovem u Jablonce nad Nisou
a Rádlem. (jn)

IPRÚ má novou manažerku

Po čtyřech informativních besedách pokraču-
je příprava návrhu nového územního plánu
veřejným projednáváním, a to ve středu 7. říj-
na ve velké zasedací síni radnice od 17 hodin. 

Právě při tomto projednávání může veřejnost
za určitých okolností zasáhnout do podoby ná-
vrhu. 

„O způsobu, jak pracovat s návrhem územní-
ho plánu, jak podávat připomínky apod., vyda-
lo oddělení územního plánování podrobnou tis-

kovinu, která byla k dispozici na každé z besed
nebo je v informačním centru radnice,“ říká
náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha.
Jablonec pracuje na přípravě nového územního
plánu od roku 2009. 

Na zpracování konceptu a návrhu město zís-
kalo v únoru 2011 čtyřmilionovou dotaci z EU
a ČR v rámci Integrovaného operačního pro-
gramu. V létě téhož roku koncept územního
plánu prošel čtyřmi informativními besedami
s občany v územně omezených lokalitách, jež

zakončilo veřejné projednávání v Eurocentru
Jablonec. V lednu 2012 schválili zastupitelé po-
kyny pro zpracování návrhu ÚP. Nový územní
plán musí mít Jablonec schválený v souladu
s podmínkami dotace nejdéle v květnu 2017. 

Projekt Zpracování nového územního plánu Jablonec nad
Nisou je spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj.

Projednávání návrhu ÚP
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■ Významná 
jubilea 
Zlatá svatba
Manželé Jaroslava a Josef Rej-
holcovi oslavili v sobotu 4. září pa-
desát let společného žití. Dcery
s rodinami přejí rodičům mnoho
společných dnů, lásky, štěstí a ra-
dosti.

■ Výzva 
Navrhujte osobnosti 
na ocenění
V roce 2016 si město Jablonec při-
pomíná řadu významných výročí.
Jedním z nejvýznamnějších je 150
let od povýšení Jablonce na město.

U této příležitosti bychom rádi
ocenili v rámci Jabloneckých pod-
zimních slavností osobnosti, které
se zapojují do veřejného života,
svými postoji a skutky vytvářejí
pozitivní obraz Jablonce.

Vyzýváme proto občany, aby svo-
je návrhy na držitele tohoto ocenění
posílali do 31. března 2016 na ad-
resu sekretariát primátora, Mírové
náměstí 19, Jablonec nad Nisou.
Návrh musí obsahovat: jméno
a příjmení navrhovaného, důvod
nominace, adresu bydliště a kon-
takt na nominovaného i kontakt na
nominujícího.

■ Oznámení 
Zemřel Jiří Pala
Ve věku 79 let, zemřel ve čtvrtek
20. srpna jeden ze zakladatelů jab-
lonecké kanoistiky, bývalý skvělý
závodník TJ Jiskra Mšeno a po-
zdější předseda oddílu. Čest jeho
památce.

Špitál v Jablonci uzdravuje 140 let
Už 140 let hledají pacienti ošetření v jablonecké nemocnici. Během století a půl vystřídala několik půso-
bišť, změnila mnohokrát svou tvář a mnohokrát nabyla na objemu. Rozházená pracoviště sjednotila do
jednoho areálu a stala se špičkovým zdravotnic-
kým zařízením. Veřejnost se o tom mohla přesvěd-
čit při Dni otevřených dveřích, které se návštěvní-
kům otevírá nemocnice každé dva roky. V ten den
je možné si prohlédnout pracoviště běžně nepřís-
tupná, nakouknout lékařům pod ruce a vyzkoušet
si některé techniky. Této možnosti využili také ná-
městek primátora Pavel Svoboda s radním Petrem
Vobořilem. Kromě návštěvy nových operačních sálů
a jejich zázemí, či prezentace unikátních laparosko-
pických zákroků, si prohlédli ještě vyšetřovnu od-
dělení gastroskopie, které je jakousi vlajkovou lodí
jablonecké nemocnice. 

Malí Sparťané se stali historicky prvním vítě-
zem turnaje v minihokeji o Pohár statutár-

ního města Jablonec nad Nisou, který se
hrál pod záštitou náměstka primátora

Pavla Svobody. Naděje pořádajícího oddílu
HC Vlci skončily páté. Foto archiv MMJN

Na konci srpna se na hladině jablonecké
přehrady u Tajvanu konal společný výcvik
Letecké záchranné služby ZZS LK a Vodní

záchranné služby ČČK. Jednalo se o náhradní
termín za neuskutečněnou ukázku v rámci

červnového Dne IZS. Foto archiv MMJN

V pátek 21. září zahájila firma Crestyl de-
molici bývalého obchodního domu Jabloň.

Bagry se zahryzly do budovy, kterou postupně
odbourávají. Stavba si vyžádá omezení

a změny v okolních ulicích, proto sledujte
dopravní značení. Foto Jiří Endler

Oslava v Tyršových 
sadech
Slavnostní připomenutí 97. výročí
vzniku samostatného českoslovens-
kého státu se uskuteční v pátek 27.
října od 13.00 hodin u Památníku
obětí 1. světové války v Tyršových
sadech za přítomnosti představite-
lů města a dalších hostů.

Vzpomínkové 
setkání
V pátek 16. listopadu od 10.00 ho-
din proběhne vzpomínkové setká-
ní u pomníku v ulici Generála
Mrázka u příležitosti 17. listopadu
– Dne boje za svobodu a demokra-
cii za přítomnosti představitelů
města a dalších hostů.

Výzva katastrálního 
úřadu
Katastrální úřad pro Liberecký
kraj, katastrální pracoviště Jablo-
nec nad Nisou oznamuje, že v bu-
dově katastrálního pracoviště Jab-
lonec nad Nisou, Podzimní 26,
v období od 23. 10. do 6. 11., vždy
v pracovních dnech dle níže uve-
deného rozpisu, bude vyložen
k veřejnému nahlédnutí katastrál-
ní operát obnovený přepracová-
ním na digitální katastrální mapu
(dále jen obnovený katastrální
operát) v katastrálním území Ko-
konín obce Jablonec nad Nisou.

pondělí 8.00–17.00 hodin
úterý 8.00–12.00 hodin
středa 8.00–17.00 hodin
čtvrtek 8.00–12.00 hodin
pátek 8.00–12.00 hodin

Do obnoveného katastrálního
operátu je současně možné po do-
bu jeho vyložení nahlédnout i na
webových stránkách Českého úřa-
du zeměměřického a katastrálního
na adrese: http://nahlizenidokn.
cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.

Knihovna vyhlašuje
literární soutěž 
Městská knihovna a statutární
město Jablonec n. N. vyhlašují 15.
ročník literární soutěže na téma:
Není krásnějších pohádek než ty,
které píše život sám aneb I život
může být jako pohádka. Soutěž je
vypsána pro žáky I. a II. stupně zá-
kladních škol, studenty středních
škol a odborných učilišť a nově
i pro dospělé. Pohádky, básničky,
úvahy, povídky atd. zasílejte na
e-mailovou adresu: soutez@knihov-
na.mestojablonec.cz nebo přineste
osobně. Uzávěrka děl je ve středu
18. 11. 2015. Vyhodnocení se usku-
teční ve čtvrtek 10. 12. za účasti he-
rečky Valerie Zawadské. Informace
Dana Foltýnová, tel: 603 991 505,
484 846 353. Více informací získá-
te na webu www.knihovna.mesto-
jablonec.cz.

Týden služeb
Od 5. do 11. října probíhá 7. ročník
Týdne sociálních služeb v České
republice. Město Jablonec připraví
v nemocnici propagační expozici
o poskytovatelích sociálních slu-
žeb pro seniory, zdravotně znevý-
hodněné, rodiny s dětmi, mládež,
osoby bez domova a osoby závislé
na návykových látkách. Letáky
o sociálních službách budou kro-
mě nemocnice k dispozici také ve

vestibulu radnice. Jednotlivé orga-
nizace, které poskytují sociální
služby, se zapojí do akce tradičně
svými dny otevřených dveří 6. nebo
7. října. Více informací naleznete na
městském webu a na stránkách
www.tyden-socialnich-sluzeb.cz.

Podpořte hlasem 
prosečskou 
kapličku!
Až do 1. května příštího roku mů-
žete hlasovat o nejzdařilejší pro-
měnu staveb a míst České republi-
ky. Hlasování probíhá na internetu
na www.cestamipromen.cz a je
součástí národní putovní výstavy
Má vlast cestami proměn. Jak ob-
stojí prosečská Kaplička Panny
Marie v konkurenci dalších 99 sta-
veb a míst, které se účastní letošní-
ho ročníku? Záleží i na vás, zda jí
dáte svůj hlas. Prosečská kaplička
má číslo 24 a zatím si vede velmi
dobře. 

Podpořte jabloneckou promě-
nu a hlasujte pro kapličku v Pro-
seči na www.cestamipromen.cz/
hlasovani. 

Benefiční ples ČČK
V sobotu 14. listopadu se v sále
jabloneckého Eurocentra uskuteč-
ní tradiční zahajovací ples letošní
sezóny – Benefiční ples Českého
červeného kříže Jablonec nad
Nisou. Záštitu nad ním převzal
primátor města Petr Beitl a veče-
rem hosty provede herec Jan Čen-
ský. K tanci a poslechu hraje Sky
way. Dárci krve – držitelé křížů
mají vstup zdarma, ostatní dárci
100 Kč, veřejnost 200 Kč. Foto Zdeňka Vokatá

■ Vítání dětí
Sobota 5. 9. 2015
Sára Březinová, David a Ondřej
Loudovi, Amálie Klaclová, Ema
Jeřábková, Martin Zapadlo, Petr
Pobjecký, Karolína Musilová, Filip
a Jiří Šebkovi, Vít Salaba, Marie
Šiklová, Jaroslav Rozkovec, Mar-
kéta Martínková, Anna Poloprud-
ská, Adéla Machová, Jitka Drobní-
ková, Borek Helcelet, Barbora
Jedličková, Lukáš Geltner, Matěj
Mrázek, Rozálie Lupínková, Jan
Pulkrábek, Klára Schmidová, Kryš-
tof Viker, Lukáš Gančar, Kristýna
Růžová, Martin Škarvan, Denny
Petrů, Anna Kysilková, Lukáš Malý,
Michal Klaban, Jindřiška Černá,
Domenico Razák, Matyáš Ševčík. 

Foto Jana Fričová
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Kontrolou dokladů předejdete starostem
Magistrát města Jablonec nad Nisou dělá vše
proto, aby probíhal provoz na přepážkách
standardním způsobem. Osobní doklady vy-
dávají oddělení Odboru správního Magis-
trátu města Jablonec nad Nisou (MMJN),
sídlící v budově nacházející se v Komenského
ulici 8.

Rychlopas nelze využít vždy
V letních měsících lidé obecně častěji navštěvo-
vali přepážky se žádostí o vydání cestovního
dokladu. „Stejně jako v předchozích letech na-
bídl jablonecký magistrát možnost vyřešit kri-
tickou situaci, nastalou např. zjištěním nedosta-
tečné platnosti pasu těsně před odjezdem na
dovolenou,“ říká Petr Karlovský, vedoucí správ-
ního odboru jabloneckého magistrátu. 

Pro tyto výjimečné a naléhavé případy mohli
lidé také letos využít mimo úřední hodiny či
o víkendu horkou linku. Této možnosti využilo
cca 50 občanů, většině z nich však nebylo mož-
no pomoci, neboť byli z různých koutů ČR,
a nesplňovali tak podmínku trvalého pobytu
v jabloneckém správním obvodu. „Ani někte-
rým Jablonečanům však tato služba svízelnou
situaci vyřešit nemohla, neboť tzv. ,rychlopas‘
vydaný magistrátem není možno uplatnit ve
všech dovolenkových destinacích (např. Egypt),“

tvrdí Karlovský. Naopak v šesti případech bylo
možno Jablonečanům pomoci a cestovní do-
klad jim byl na počkání mimo úřední dobu vy-
staven. 

„Uplynulé léto bylo poněkud výjimečné
i kvůli tomu, že právě letos uplynulo 10 let od
první hromadné výměny občanských průkazů,
které tak nyní pozbývají platnosti. Z tohoto dů-
vodu je návštěvnost klientů s požadavkem na
výměnu mimořádně vysoká. I přesto, že dovo-
lenou čerpaly také úřednice na přepážkách, ne-
docházelo ke kritickým situacím a čekací doby
se držely v únosných mezích,“ pochvaluje si
Petr Karlovský.

Objednání přes SMS či internet ušetří čas
Petr Karlovský, vedoucí správního odboru MMNJ,
doporučuje občanům kontrolu a trvalý přehled
o platnosti všech svých osobních dokladů, ces-
tovního pasu, občanského průkazu a řidičské-
ho průkazu. 

„Nemálo řidičů se poslední dobou ocitá v si-
tuaci, kdy jim platnost tohoto dokladu vy-
pršela,“ varuje Karlovský. Včasným zajištěním
platných dokladů se lze vyvarovat spoustě ne-
příjemností v každodenním běžném občan-
ském životě.

Odbor správní MMJN rovněž na některých
agendách nabízí možnost objednání přes SMS
či internet. Návod na objednání lze nalézt na
webu města. Využitím této služby lidé šetří svůj
čas, který by jinak strávili čekáním. „Zvláště
v pondělí a ve středu jsou čekací doby delší.
Lidé si stále nezvykli na to, že mohou na radni-
ci přijít každý den,“ konstatuje Karlovský. 

Přepážky oddělení správních a dopravně
správních agend v budově MMJN v ul. Komen-
ského 8 mají již šestým rokem úřední dny po
celý týden. Jsou otevřeny denně od 8.00 hodin.
V pondělí a ve středu do 17.00 hodin, v úterý,
čtvrtek a pátek do 14 hodin. Úřední je i každá prv-
ní sobota v měsíci od 8.00 do 12.00 hodin. 

(end)

■ Zprávy z Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Cesty ke zdraví – co nám brání v narovnání
Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny ne-
mocnice v Jablonci nad Nisou ve spolupráci s lé-
čitelkou Zdeňkou Štroblovou z chaty Rozhled
v Krkonoších zve všechny zájemce o celostní
přístup ke zdraví a léčení na seminář s názvem
Co nám brání v narovnání? Seminář se koná
8.–11. 10. 2015. Máme připravené přednášky,
společná cvičení, diskuze, hry, relaxace a další,
to vše v krásném prostředí Krkonošského ná-
rodního parku, v místě klidu v nadmořské výšce
1 207 m s neuvěřitelným rozhledem, s možnos-
tí vycházek či krátkých výletů včetně instruk-
táže chůze s trekovými holemi. Čeká vás pro-

dloužený víkend plný nových poznatků a infor-
mací o vašem těle fyzickém i psychickém se za-
měřením na páteř a v souvislostech s vnitřními
orgány, s psychikou, se vztahy, umožníme vám
pohlédnout na vaše potíže z různých úhlů. Těší
se na vás primářka rehabilitace MUDr. Alena
Svárovská, fyzioterapeutka Mgr. Zuzka Koutová
a léčitelka Zdenka Štroblová. Bližší info a při-
hlášky: rehabilitační oddělení nemocnice, pí
Görnerová – tel. 483 345 811, e-mail: svarovska@
nemjbc.cz, chata Rozhled Z. Štroblová – tel. 721
554 728. Podrobné informace jsou zveřejněny
také na webu www.nemjbc.cz.

Těšíme se na miminko
Tradiční akce pro budoucí rodiče se koná v úte-
rý 20. 10. od 15.00 hodin v kapli jablonecké ne-
mocnice. Dozvíte se vše o kojení a celkové péči
o dítě, o správném tělesném vývoji a jeho dal-
ším rozvíjení. S výrobky, které vám v péči o va-
še miminko pomohou, vás seznámí a drobné
dárky předají zástupci firem. Podrobnější infor-
mace jsou zveřejněny na www.nemjbc.cz. 

Nemocnice v Jablonci od roku 1875
Uplynulých 140 let od založení první nemocni-
ce v Jablonci na místě dnešního Gymnázia

U Balvanu mapuje výstava, kterou lze zhléd-
nout v nemocnici do 15. října. Výstava o histo-
rii, současnosti a budoucnosti nemocnice byla
zahájena v září u příležitosti 5. ročníku Dne
otevřených dveří. 

V expozici lze vidět dobové a současné foto-
grafie, historické dokumenty a kroniky i starší
zdravotnické přístroje. Zpracován je přehled
vedení nemocnice od poloviny 20. století.
Návštěvníci si mohou odnést tištěnou tematic-
kou brožuru nebo poznat historii nemocnice
prostřednictvím kvízu. Výstava je k vidění
v prostorách před kaplí nemocnice a na hlavní
chodbě směrem k interně. 

Dobová pohlednice areálu nemocnice. 
Zdroj Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou

V Jablonci se platí za odpady smluvní úhra-
dou, což je jeden ze tří možných systémů
zpoplatnění občanů podle zákona o odpa-
dech. 

Současný systém není plně vyhovující, je ná-
ročný na kontrolu a dluhy jsou obtížně vyma-
hatelné. Na druhou stranu je motivační zejmé-
na pro ty, kteří odpad třídí, sami si tak nastaví
objem nádoby a četnost svozu – čím více třídí,
tím méně platí. „Jablonec má systém odpadové-
ho hospodářství poměrně dobře nastavený
a funkční, nicméně hledáme cesty, jak celý
systém zefektivnit, případně zlevnit,“ vysvětlu-
je náměstek primátora Miloš Vele.

Třídění odpadu je dalším diskutovaným té-
matem, stejně jako bioodpad. Svoz odpadu
v Jablonci zajišťuje společnost Severočeské ko-
munální služby, s. r o., (SKS). Smlouva byla
uzavřena roku 1995, je na dobu neurčitou
s roční výpovědní lhůtou počínající běžet vždy
k 1. 1. následujícího roku. „Pokud by mělo dojít
k nějaké změně, musíme mít jasno, zda smlou-
vu vypovíme a začneme připravovat výběrové
řízení, budeme se proto odpady intenzivně za-
bývat,“ říká Vele. 

Podněty na řešení odpadů ve městě můžete
pracovní skupině zasílat na e-mail: mujablo-
nec@mestojablonec.cz, do předmětu zprávy
uveďte heslo ODPADY. (mh)

Posílejte podněty pracovní skupině

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler

Ilustrační foto 
ze Dne otevřených dveří
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Burza Amos 2015 v Eurocentru /9. 10. 2015/
Každoroční burza škol, vzdělávání, pracov-
ních příležitostí a volnočasových aktivit se
uskuteční v pátek 9. října mezi 9.00 a 18.00
hodinou v jabloneckém Eurocentru. Amos
2015 přináší nabídku škol, vzdělávacích za-
řízení, pracovních příležitostí a volnočaso-
vých aktivit. 

Chcete znát odpovědi na otázky: Jakou školu
vybrat pro vaši ratolest? Petra už končí devítku,
co s ní dál? Proč nemohu sehnat práci? Jak
mám napsat životopis? Jak zabavit Honzu po
škole, aby nebloumal po městě? A co večer,
když mě televize nebaví? Napadají vás podobné
otázky? Odpovědi najdete na burze AMOS 2015,
kde se představí základní a střední školy i uči-
liště. Burza práce nabídne volná pracovní mís-
ta a poradí, jak psát životopis. V pestrém kul-
turním a sportovním doprovodném programu
najdete inspiraci pro volný čas.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Pátek 9. 10. 2015
9.00 Zahájení

VELKÝ SÁL
9.30 Hudební vystoupení – Studio Kokos Jab-

lonec nad Nisou
10.00 Módní přehlídka – SŠ gastronomie a slu-

žeb Liberec
10.30 Oblastní spolek ČČK v Jablonci nad Ni-

sou – přednáška – Dárcovství krve

11.00 Módní přehlídka – SŠ uměleckořemeslná
Liberec

11.30 Ukázka barmanských dovedností – SŠ ře-
mesel a služeb Jablonec nad Nisou

12.00 Módní přehlídka – SPŠ textilní Liberec
12.30 Hudební vystoupení – Studio Kokos Jab-

lonec nad Nisou
13.00 Ukázka barmanských dovedností – Ob-

chodní akademie, Hotelová škola a SOŠ
Turnov

13.30 Módní přehlídka – SŠ uměleckořemeslná
Liberec

14.00 Vystoupení kroužků Vikýře – Mažoretky
14.30 Taneční vystoupení – X Dance Jablonec

nad Nisou 

15.00 Hudební vystoupení – Studio Kokos Jab-
lonec nad Nisou

15.30 Taneční vystoupení – Tasmina Jablonec
nad Nisou

16.30 Taneční vystoupení – X Tream Jablonec
nad Nisou

17.00 Taneční vystoupení – Divokej Ir Jablonec
nad Nisou

17.30 Taneční vystoupení – Najla Jablonec nad
Nisou

KINO JUNIOR
8.30 program pro SŠ – Absolventi: Svoboda

není zadarmo (přednáška a film)

KINO RADNICE
8.00 projekce pro žáky 2. stupně ZŠ – Cesta do

školy (přednáška a film)

VÝSTAVNÍ PAVILON S3
Večerníček slaví 50 let – slavte s námi (sezná-
mení s postavičkami, které baví generace ma-
lých diváků)

VÝSTAVNÍ PAVILON S4
Sportovní program pro mládež – Sundisk Jab-
lonec nad Nisou

EKOCENTRUM
Strážci země – unikátní program odhalující ta-
jemství Země

Změna programu vyhrazena. Vstup zdarma.Foto Ivana Mošnová

Úklid okolo jabloneckých přehrad
Jako každý podzim a jaro organizuje Osad-
ní výbor Mšeno sběr odpadků na sídlišti
a v okolí přehrad. Akce proběhne v sobotu
17. října. Sraz zájemců je v 9.00 na hrázi
druhé přehrady u Rybářské bašty. Uvítáme
každého, komu není lhostejné, v jakém pro-
středí žije a je ochoten pro to něco udělat. 

Dobrovolníkům budou přiděleny plastové pytle
na sebraný odpad. Doporučujeme vzít si na
sebe pracovní oblečení, kvalitní pevnou obuv,
pracovní nebo gumové rukavice. Následný svoz
pytlů s posbíraným odpadem zajistí statutární

město Jablonec nad Nisou. Občanské sdružení
Jablonecká přehrada pořádalo tuto akci v mi-
nulých letech vždy na jaře a na podzim. Během
úklidu se pokaždé nasbíralo několik set kilo-
gramů odpadků povalujících se po okolí.
Situace se však příliš nezlepšuje, proto je potře-
ba úklid neustále opakovat. 

Kontaktní osoba: M. Maturová, e-mail:
jbc.prehrada@seznam.cz. Odměnou vám bude
dobrý pocit za odvedenou smysluplnou práci
a uklizené okolí vašeho domova, kam všichni
chodíme na vycházky, s dětmi, sportovat či re-
laxovat. (pv)

Hlava v dlaních a věta, s níž nejčastěji při-
cházejí na konzultace do jablonecké poradny
pro rodinu a děti. Rodiče, kteří nezvládají
výchovu svých 11 až 18letých potomků, jsou
nešťastní, rozzlobení a bezradní. Děti je ne-
poslouchají, dělají si, co chtějí, nebo se do-
stávají do konfliktu se zákonem. 

„Situace, s nimiž se v poradně při práci s dět-
skými klienty a jejich rodinami setkáváme, se
stále opakují. Z těchto zkušeností je možné se-
stavit několik základních rad,“ říká Zdenka
Flugrová z poradny. 

Opravdový zájem rodičů
Na prvním místě je opravdový zájem rodičů.
„Děti velmi často popisují komunikaci s rodiči
jako výslech - co jsi dělal, kde jsi byl, jaké máš
úkoly, nedostal jsi poznámku atd.,“ konstatuje
Flugrová s tím, že tzv. neposlušných dětí se ni-
kdo neptá na jejich názor, aniž by ho potom
hodnotil, na fantazie, na přání. „Děti většinou
čekají na impuls, samy si o čas s rodiči neřek-

nou,“ říká Zdenka Flugrová a dodává, že by
možná byli mnozí rodiče překvapení, kolik do-
spívajících dětí by s nimi rádo aktivně trávilo
volný čas. Bez kritiky, výčitek a v přívětivé at-
mosféře. 

Pochvaly 
Na druhém místě jsou pochvaly. „Děti si větši-
nou nedokáží vzpomenut, kdy byly pochválené.
To, že je hodné, že vám pomohlo, ale ještě by se
mělo víc učit, není pochvala,“ vysvětluje Flug-
rová. I při tréninku komunikace v poradně se
opakovaně vkrádá stejná chyba. „Pochvala má
být čistá, bez kritiky, podmínky nebo dalšího
přání či úkolu, protože pak to není pochvala,
ale opět kritika nebo úkol.“ Pochvaly jsou důle-
žité, dítě by mělo vědět, že je milované a oceňo-
vané kvůli svým schopnostem. 

Čas k naslouchání
Chce si dítě povídat? Udělejte si čas a naslou-
chejte. A rozhodně svěřené tajemství nezneu-
žijte. „Rodiče si stěžují, že s nimi dítě nemluví.

Když komunikaci v rodině přehráváme, často
sdělení dítěte rodiče kritizují nebo jeden z nich
předá důvěrně svěřené informace celé rodině.
V nejhorším případě je použijí proti dítěti sa-
motnému jako výčitky, kritiku, zákaz nebo pos-
měch,“ shrnuje časté chyby Flugrová. 

Pokud se v rodině nedaří navázat kvalitní
vztah, dítě hledá náhradu v partě anebo si vy-
nucuje zájem demonstrativním chováním. Pak
není ostuda obrátit se na odborníky. 

Nemám se kde poradit
Rodiče často žehrají na to, že se neměli kde po-
radit, když nastaly obtíže. První kontakt s po-
radcem doporučily až orgány sociálně právní
ochrany města nebo úředník Probační a medi-
ační služby (PMS) ČR. „Jsem ráda, že naši soci-
ální službu odborného poradenství můžeme
nabízet v Jablonci nad Nisou díky dotacím od
KÚ Liberec a města Jablonec. Služba tak může
fungovat a být bezplatná,“ uzavírá Zdenka
Flugrová z Poradny pro rodinu a děti v Jablonci
nad Nisou. (red)

Už nevím, jak dál…

Foto Graphis



(10)

jablonecký měsíčník / říjen 2015 z jednání zastupitelstva

■ Den architektury
Do českých měst míří již popáté fes-
tival Den architektury. Zájemcům
o bezprostřední a autentický záži-
tek s architekturou nabídne více než
stovku akcí v rámci České republi-
ky. V Jablonci jsou na neděli 4. říj-
na plánovány tři okruhy prohlídek.

Děti architekty
Kniha D.O.M.E.K. přibližuje sou-
časnou architekturu dětem, jejich
rodičům a prarodičům, kamará-
dům a kamarádkám. Jako speciál-
ní dětský díl cyklu Tištěná archi-
tektura ji představí vydavatelka
Jana Kostelecká. Spolu s týmem
odborných lektorek z Aeroškoly
udělají na hodinu a půl architekta
ze všech dětí od 6 do 12 let. Sraz
4. 10. v 15.00 hodin u Vladimírova
knihkupectví Serius.

Jablonec-gablonz.net 
Komentovaná procházka s histori-
kem architektury Jaroslavem Ze-
manem, který představí první
příspěvky internetové stránky
a online databáze architektů a sta-
veb jablonec-gablonz.net. Stránka
navazuje na příbuzné weby z Ústí
nad Labem, Děčína, Teplic, Lito-
měřic a sousedního Liberce. Pro-
cházka bude zakončena křtem
webu v budově městských lázní.
Sraz 4. 10. v 15.15 hodin u Vladi-
mírova knihkupectví Serius.

Zvláštní projekce 
dokumentárního filmu Plán
Čí je město? Jakou cenu má veřej-
ný prostor? Je developer sprosté
slovo? Zastupiteli, koho zastupu-
jete? Dokument režiséra Benjami-
na Tučka sleduje vývoj plánování
města v Praze. Užitečný je ale
i pro jiná města. Zvláštní projekce
se uskuteční díky spolupráci
s www.kinajablonec.cz a Artpro-
Prostor v probouzejícím se prosto-
ru bývalých městských lázní. Sraz
4. 10. v 17.30, budova bývalých
městských lázní. Akce Projektu
Jablonec nad Nisou 2015, více na
www.placjablonec.cz.

■ Krátce
Zastupitelka Suchardová se
nově jmenuje Tejmlová
V sobotu 29. srpna vstoupila do
svazku manželského zastupitelka
města Jablonce nad Nisou Michaela
Suchardová. Zastupitelku z hnutí
Změna pro Jablonec najdete pod
novým jménem Michaela Tejmlová.

Do lavic usedlo 492 prvňáčků
Do dvaceti prvních tříd letos v zá-
ří v Jablonci nad Nisou nastoupilo
492 prvňáčků. Nejvíce dětí má
v prvních třídách ZŠ Liberecká.
Jako tradičně přišli 1. září děti ško-
le přivítat i představitelé města.

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Herny se chtějí stát kasiny
Jablonec podle vyhlášky z letošního června na
svém území výrazně reguluje hazardní hry tím, že
jejich provozování umožňuje pouze ve třech zaří-
zeních se statutem kasina. O zařazení mezi kasina
povolená vyhláškou požádaly nyní další provozov-
ny. Posuzovat jednotlivé žádosti bude odborná
skupina. Poslední slovo bude mít Ministerstvo fi-
nancí ČR.

Během léta obdržela radnice dalších deset žádostí
od čtyř subjektů o zařazení mezi provozovny povole-
né vyhláškou. „Jelikož se jedná o provozovny, které
v minulosti fungovaly jako klasické herny, nikoli ka-
sina, rozhodli jsme se vytvořit systém hodnocení
a v souladu s ním bude pro maximální objektivitu
jednotlivé žádosti posuzovat odborná skupina složená
ze zástupců všech politických stran zastoupených
v zastupitelstvu,“ vysvětluje primátor Petr Beitl. O žá-
dostech, jež projdou posouzením odborné skupiny,
budou následně zastupitelé hlasovat, zda je zařadit
mezi adresy kasin povolených vyhláškou. Samotné
zařazení provozovny mezi povolené obecně závaznou
vyhláškou ale ještě nic neznamená. Jednotlivé sub-
jekty pak musí žádat o povolení na Ministerstvu fi-
nancí ČR. 

V současnosti je na území města povoleno minister-
stvem 13 heren a jedno kasino s celkem 87 automaty.
V červnu v Jablonci fungovalo 15 heren a jedno kasino
s celkem 104 automaty. V příloze červnové vyhlášky
jsou sice uvedeny tři provozovny – kasina, ale zatím
funguje pouze jedno, ostatní čekají na vyjádření mi-
nisterstva. 

Zastupitelé schválili odbornou skupinu ve složení:
Miloš Vele (ODS), Pavel Svoboda (ČSSD), František
Pešek (KSČM), Jakub Macek (Změna pro Jablonec),
Roman Šípek (Domov nad Nisou), Petr Mikula
(TOP 09), Pavel Žur (Nová budoucnost pro Jablonec),
přičemž Petr Beitl (ODS) a František Špoták (ČSSD)
budou členy bez hlasovacího práva, strana ANO člen-
ství ve skupině odmítla.

Výtěžek ze svařáku pomůže postiženým dětem
Již podeváté budou moci ti, kteří si zakoupí hrne-
ček na Primátorský svařák, podpořit dobrou věc.
Tentokrát přispějí na služby poskytované Asociací
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
Klubu Jablonec nad Nisou. 

Peníze budou využity na provoz automobilu slouží-
cího k dopravě těžce zdravotně postižených dětí do

škol a případně na zakoupení nových speciálních
kompenzačních pomůcek do půjčovny.

Zastupitelé rozhodli o dalších cenách Pro Meritis
Dalšími laureáty Ceny města PRO MERITIS za zá-
sluhy se stanou Jaroslav Hlubuček za celoživotní
úsilí a rozvoj bižuterního průmyslu a Otokar Simm
za prohlubování povědomí obyvatel o zdejší histo-
rii a tradicích a za rozsáhlou publikační činnost. 

Oba jmenovaní obdrží svá ocenění na Novoročním
koncertu konaném 1. ledna 2016 v městském divadle.

Restaurace na náměstí otevře do Vánoc
Bývalá restaurace Adam a Eva na Mírovém ná-
městí v Jablonci nad Nisou by své dveře měla zá-
kazníkům opět otevřít v prosinci letošního roku. 

Novým provozovatelem je společnost Pivovar Svi-
jany. Restaurace se bude jmenovat Radnice a bude se
specializovat na českou kuchyni. 

Příští rok oslaví Jablonec významná výročí
V souvislosti s oslavami výročí města v roce 2016,
z nichž nejvýznamnější je 660 let od první zmínky
o Jablonci a 150 let od povýšení Jablonce nad
Nisou na město, obdržel primátor města podnět od
zástupců odborné veřejnosti na obnovu a péči
o městské symboly, dominanty a historické i umě-
lecké památníky. 

Součástí podnětu bylo Memorandum k 150. výročí
povýšení Jablonce nad Nisou na město v jubilejním
roce 2016, v němž zástupci odborné veřejnosti iniciují
obnovu historické kašny Franze Metznera jako sou-
část urbanistického celku s kostelem Nejsvětějšího
srdce Ježíšova arch. Josefa Zascheho na Horním ná-
městí. Kašna na náměstí stála v první polovině minu-
lého století.

„Iniciativu odborné veřejnosti velmi vítám. Výročí
města jsou asi tou nejvhodnější příležitostí, abychom
si připomněli nejen historii, ale i městské symboly,
a upřeli svou pozornost na péči o naši minulost,“ řekl
primátor Beitl. V předloženém memorandu jeho sig-
natáři, významné jablonecké osobnosti, žádají, aby
kromě Metznerovy kašny byla upřena pozornost na
znak města na křižovatce U Zeleného stromu, na vá-
lečné památníky a hroby významných osobností
a další památky. Zastupitelé primátorovi uložili, aby
s ohledem na možnosti rozpočtu města zajistil po-
stupnou obnovu uvedených symbolů.

(mh)

Foto Karla Hackelová 
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz
/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 10. /čtvrtek/
17.30 /R/ WILSONOV
17.30 /J/ PRIDE /FK/
20.00 /R/ CESTA VZHŮRU /FK+
ALPENVEREIN.CZ+ROCK POINT/
+ beseda s horolezcem Radkem Jarošem
20.00 /J/ OČIMA FOTOGRAFKY /FK/

2. 10. /pátek/
17.30 /R/ WILSONOV
17.30 /J/ SCHMITKE /FK/
20.00 /R/ MARŤAN (2D/T)
20.00 /J/ STRAIGHT OUTTA

COMPTON

3. 10. /sobota/
13.30 /R/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ
VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Projekce ke Dni seniorů – vstup
ZDARMA do naplnění kapacity
Volné vstupenky si vyzvedněte na re-
cepci Eurocentra nebo na pokladnách
jabloneckých kin
15.30 /J/ MUNE – STRÁŽCE

MĚSÍCE (2D/D) /RP/
16.15 /R/ HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

(2D/D) /RP/
17.30 /J/ DOMÁCÍ PÉČE

Nominace na Oscara!
18.45 /R/ TRUBADÚR | Giuseppe Verdi

Zahájení přímých přenosů
z Met NY

20.00 /J/ AMY /FK/

4. 10. /neděle/
15.00 /R/ CINETUBE
Setkání českých a slovenských
YouTuberů a promítání jejich premié-
rové tvorby. Vstupenky k prodeji POUZE
na: http://tickets.markusfilm.com/
15.00 /J/ SEDMERO KRKAVCŮ /RP/
17.15 /J/ MARGUERITE /FK/
17.30 /R/ WILSONOV
20.00 /R/ MARŤAN (2D/T)
20.00 /J/ STRAIGHT OUTTA

COMPTON

5. 10. /pondělí/
17.30 /R/ WILSONOV
20.00 /R/ EVEREST (2D/T)
20.00 /J/ LOVE /FK/

6. 10. /úterý/
17.30 /R/ WILSONOV
18.00 /J/ LOKALFILMIS
20.00 /R/ MARŤAN (3D/T)
20.00 /J/ CESTA VZHŮRU /FK+
ALPENVEREIN.CZ+ROCK POINT/

7. 10. /středa/
17.15 /R/ EVEREST (2D/T)
17.30 /J/ SCHMITKE /FK/
20.00 /R/ WILSONOV
20.00 /J/ VICTORIA (B2C) /FK/

8. 10. /čtvrtek/
17.30 /R/ PAN (2D/D) /RP/
17.15 /J/ AMY /FK/
20.00 /R/ MARŤAN (2D/T)
20.00 /J/ DHEEPAN (B2C) /FK/

9. 10. /pátek/
17.30 /R/ PAN (3D/D) /RP/
17.30 /J/ CESTA VZHŮRU /FK+
ALPENVEREIN.CZ+ROCK POINT/
20.00 /R/ WILSONOV
20.00 /J/ ASSASSIN (B2C) /FK/

10. 10. /sobota/
15.00 /R/ HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

(3D/D) /RP/
15.00 /J/ MUNE – STRÁŽCE

MĚSÍCE (2D/D) /RP/
17.15 /J/ MARGUERITE /FK/
17.30 /R/ WILSONOV
20.00 /R/ MARŤAN (3D/T)
20.00 /J/ MIA MADRE (B2C) /FK/

11. 10. /neděle/
15.00 /R/ PAN (2D/D) /RP/
15.30 /J/ BIJÁSEK: POHÁDKOVÁ

ŠKOLA
17.30 /R/ WILSONOV
17.30 /J/ DOMÁCÍ PÉČE

Nominace na Oscara!

20.00 /R/ MARŤAN (2D/T)
20.00 /J/ NAŠE MALÁ SESTRA

(B2C) /FK/

12. 10. /pondělí/
17.15 /R/ EVEREST (2D/T)
18.00 /J/ LOKALFILMIS
20.00 /R/ MUŽ NA LANĚ (3D/T)
20.00 /J/ TAXI TEHERÁN (B2C) /FK/

13. 10. /úterý/
17.00 /R/ MARŤAN (3D/T)
17.15 /J/ AMY /FK/
20.00 /R/ MUŽ NA LANĚ (2D/T)
20.00 /J/ VE SKLEPĚ (B2C) /FK/

14. 10. /středa/
15.00 /R/ NIKDY NENÍ POZDĚ

Projekce (nejen) pro seniory
17.15 /J/ MARGUERITE /FK/
18.00 /R/ JABLEČNÉ MĚSTO
Vernisáž výstavy fotografických koláží
19.30 /R/ JABLEČNÉ NASLEPO
Tajné dramaturgické překvapení –
vstupné dobrovolné!
20.00 /J/ ISHORTS – CARAMBA!

15. 10. /čtvrtek/
17.15 /R/ MUŽ NA LANĚ (2D/T)
17.00 /J/ LEGENDY ZLOČINU
19.45 /R/ HAMLET

Přímý přenos NT Live
20.00 /J/ AFERIM! /FK/

16. 10. /pátek/
17.00 /J/ LEGENDY ZLOČINU
17.30 /R/ THE PROGRAM: PÁD

LEGENDY
20.00 /R/ MARŤAN (2D/T)
20.00 /J/ FILMJUKEBOX: VIVE LA

FRANCE /FK+JK+AF/
Hlasujte na www.filmjukebox.cz
22.45 /R/ PURPUROVÝ VRCH

17. 10. /sobota/
13.15 /R/ HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

(2D/D) /RP/
15.30 /J/ MUNE – STRÁŽCE

MĚSÍCE (2D/D) /RP/
15.30 /R/ PURPUROVÝ VRCH
17.30 /J/ LAPUTA
18.45 /R/ OTELLO | Giuseppe Verdi

Přímý přenos z Met NY
20.00 /J/ LEGENDY ZLOČINU

18. 10. /neděle/
13.30 /J/ TVOŘÍK
15.00 /J/ MALÝ PÁN /RP/
15.00 /R/ PAN (3D/D) /RP/
17.30 /R/ WILSONOV
17.30 /J/ LAPUTA
20.00 /R/ PURPUROVÝ VRCH
20.00 /J/ LEGENDY ZLOČINU

19. 10. /pondělí/
17.30 /R/ THE PROGRAM: PÁD

LEGENDY
17.30 /J/ CESTA VZHŮRU /FK+
ALPENVEREIN.CZ+ROCK POINT/
20.00 /R/ PURPUROVÝ VRCH
20.00 /J/ LOVE /FK/

20. 10. /úterý/
17.00 /J/ STRAIGHT OUTTA

COMPTON
17.30 /R/ THE PROGRAM: PÁD

LEGENDY
20.00 /R/ ARCADE FIRE: THE

REFLEKTOR TAPES
20.00 /J/ MARGUERITE /FK/

21. 10. /středa/
10.00 /J/ MIMIkiNO 
– FILMJUKEBOX: DOKUMENT
Hlasujte na www.filmjukebox.cz
17.30 /R/ NÁVRAT DO

BUDOUCNOSTI 1
18.00 /J/ AMERIKA /FK/
20.00 /R/ NÁVRAT DO

BUDOUCNOSTI 2
20.00 /J/ LEGENDY ZLOČINU

22. 10. /čtvrtek/
17.15 /R/ MUŽ NA LANĚ (3D/T)
17.30 /J/ LAPUTA
20.00 /R/ POSLEDNÍ LOVEC

ČARODĚJNIC
20.00 /J/ MLÁDÍ /FK/

23. 10. /pátek/
17.15 /R/ STÁŽISTA
17.15 /J/ AMY /FK/
20.00 /R/ POSLEDNÍ LOVEC

ČARODĚJNIC
20.00 /J/ ZTRACENI V MNICHOVĚ
22.30 /R/ PARANORMAL ACTIVITY:
THE GHOST DIMENSION (2D/T)

24. 10. /sobota/
15.00 /R/ HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

(3D/D) /RP/
15.00 /J/ MUNE – STRÁŽCE

MĚSÍCE (2D/D) /RP/
17.00 /J/ LEGENDY ZLOČINU
17.15 /R/ STÁŽISTA
20.00 /R/ POSLEDNÍ LOVEC

ČARODĚJNIC
20.00 /J/ ZTRACENI V MNICHOVĚ
22.30 /R/ PARANORMAL ACTIVITY:
THE GHOST DIMENSION (3D/T)

25. 10. /neděle/
15.00 /R/ PAN (2D/D) /RP/
15.00 /J/ V HLAVĚ (2D/D) /RP/
17.15 /J/ MARGUERITE /FK/
17.30 /R/ POSLEDNÍ LOVEC

ČARODĚJNIC
20.00 /R/ MARŤAN (3D/T)
20.00 /J/ ZTRACENI V MNICHOVĚ

26. 10. /pondělí/
17.15 /R/ MUŽ NA LANĚ (2D/T)
17.30 /J/ LAPUTA
20.00 /R/ DOKONALÝ ŠÉF
20.00 /J/ TAKOVEJ BAREVNEJ
VOCAS LETÍCÍ KOMETY /FK/

27. 10. /úterý/
10.00 /R/ GANGSTER KA

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ DOKONALÝ ŠÉF
20.00 /R/ PARANORMAL ACTIVITY:
THE GHOST DIMENSION (2D/T)

20.00 /J/ EWAN DOBSON
Živý koncert – více informací

na: www.eurocentrumjablonec.cz

28. 10. /středa/
15.00 /R/ PAN (3D/D) /RP/
15.00 /J/ SEDMERO KRKAVCŮ /RP/
17.30 /R/ POSLEDNÍ LOVEC

ČARODĚJNIC
17.30 /J/ ZTRACENI V MNICHOVĚ
20.00 /R/ MARŤAN (2D/T)
20.00 /J/ NASLEPO
Tajné dramaturgické překvapení –
vstupné DOBROVOLNÉ!

29. 10. /čtvrtek/
15.00 /R/ MIMONI (2D/D) /RP/
17.30 /R/ CELEBRITY S. R. O.
17.30 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI 2
20.00 /R/ SICARIO
20.00 /J/ POVÍDKY ZE

STOCKHOLMU (SFP) /FK/

30. 10. /pátek/
15.00 /R/ V HLAVĚ (2D/D) /RP/
17.30 /R/ CELEBRITY S. R. O.
17.30 /J/ ZTRACENI V MNICHOVĚ
20.00 /R/ SICARIO
20.00 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI 2

31. 10. /sobota/
14.00 /R/ HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

(2D/D) /RP/
15.30 /J/ PÍSEŇ MOŘE (2D/D) /RP/
16.45 /R/ TANNHÄUSER | Richard
Wagner. Přímý přenos z Met NY
17.30 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI 2
20.00 /J/ ISHORTS - MONSTER

KABARET
22.15 /J/ PURPUROVÝ VRCH

Vysvětlivky zkratek (pokud existuje ví-
ce verzí filmu):
(3D/D) = 3D projekce s dabingem 
(3D/T) = 3D projekce s titulky 
(2D/D) = 2D projekce s dabingem
(2D/T) = 2D projekce s titulky
(B2C) = Be2Can – druhý ročník festi-
valové přehlídky soutěžních filmů
z Berlinale, Benátek a Cannes
(SFP) = Severský filmový podzim
/FK/ = sleva pro členy Filmového klubu
/RP/ = rodinné představení – možnost
získat bonusovou vstupenku zdarma 
Podrobnější informace 
na www.kinajablonec.cz nebo
www.jabloneckarodina.cz

Změna programu vyhrazena – sledujte
naše webové stránky 
WWW.KINAJABLONEC.CZ

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz
Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím
informačního a rezervačního systému
www.evstupenka.cz. Divadelní pokladna
je otevřena každý pracovní den
od 10.00 do 14.00 hodin a v den konání
představení do 19.00 hodin.

7. 10. /středa/ 19.00 hodin
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM…
Agentura Harlekýn. 
Hrají: S. Stašová, M. Dlouhý,
A. Daňková, V. Fridrich/P. Vančura.
Hořkosladká komedie o tom, jak si
udržet živé manželství. Skupina DB.

12. 10. /pondělí/ 17.00 hodin
TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ
Dárek seniorům. Účinkují: 
Ivana Weberová – soprán, sólistka opery
J. K. Tyla Plzeň, nositelka Thálie 2014; 
Lubomír Havlák – tenor, sólista Státní
opery a Národního divadla Praha; 
Irena Havláková – klavírní doprovod.
Koncert slavných melodií Karla
Hašlera a Rudolfa Frimla.

13. 10. /úterý/ 19.00 hodin
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
Divadlo Kalich. 
Hrají: J. Cina, H. Vagnerová,
S. Babčáková, M. Daniel, Z. Stavná
a P. Vančura. Dramatizace světového
knižního bestselleru Marka Haddona.
Skupina DS.

Hvězdy nad Ještědem

24. 10. /sobota/ 17.00 hodin – Městské divadlo Jablonec nad Nisou
Od roku 2010 pořádá jablonecké divadlo pěveckou soutěž Hvězdy nad
Ještědem. Soutěž dává možnost začínajícím i stávajícím zpěvákům
všech věkových kategorií ukázat svůj talent před profesionální porotou,
která rozhodne na základě výběrového kola o finalistech. Ti zazpívají
ve finálovém večeru za doprovodu členů známé kapely Sto zvířat.
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14. 10. /středa/ 19.00 hodin
ČERVENÁ
Divadlo V Řeznické. 
Hrají: M. Etzler a M. Kraus. Divadelní
hra na pozadí skutečné události
a života fascinujícího malíře a grafika
Marka Rothka. Skupina ND

16. 10. /pátek/ 18.00 hodin
10 LET S IUVENTUS, GAUDE!
Slavnostní koncert u příležitosti deseti
let od vzniku dětského sboru Základní
umělecké školy v Jablonci nad Nisou.
Spoluúčinkují: Eastern Cape
Childern’s Choir (JAR), Dětský pěvecký
sbor Lielvarde (Lotyšsko).

19. 10. /pondělí/ 19.00 hodin
MRTVÉ DUŠE
Městské divadlo Brno. 
Hrají: M. Isteník, P. Štěpán, V. Skála,
J. Jurásek, L. Janíková a další. Příběh
podle Gogolova groteskně realistického
románu. Skupina DB.

20. 10. /úterý/ 19.00 hodin
BEST OF…
Slovem a hudbou napříč staletími. 
XVIII. ročník Mezinárodního festivalu
komorní hudby. Pořádá Sdružení přá-
tel školy hudby – Městské divadlo
Jablonec nad Nisou pod záštitou
náměstka primátora Pavla Svobody za
finanční podpory statutárního města
Jablonec n. N. a Nadace Preciosa
Jablonec n. N. Účinkují: 
Brian Wright (Anglie) – loutna, 
Jarmila Chaloupková (ČR) – zpěv,
Jakub Nitsche (ČR), středověký bard
Lubomír Holzer (ČR) – zpěv, loutna
a další lidové nástroje z celého světa,
Olga Novotná (ČR) – recitace.
Představení se uskuteční ve foyer divadla!
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

21. 10. /středa/ 19.00 hodin
BEZ ROUCHA 
ANEB JEŠTĚ JEDNOU ZEZADU
Divadlo Bez zábradlí. 
Hrají: J. Švandová, V. Freimanová/
K. Frýbová, R. Hrušínský, Z. Žák,
P. Pospíchal, B. Leichnerová, J. Carda,
P. Hobzová/D. Morávková,
M. Kubačák. Komedie světoznámého
dramatika M. Fraina. Skupina DA.

22. 10. /čtvrtek/ 19.00 hodin
THE BACKWARDS
Beatles revival

24. 10. /sobota/ 17.00 hodin
HVĚZDY NAD JEŠTĚDEM
Pěvecká soutěž – finále. Finálový večer
soutěže o nejlepšího zpěváka nejen
našeho regionu. 

27. 10. /úterý/ 15.00 hodin
PODZIMNÍ FANTAZIE 2015
XIX. ročník přehlídky neprofesionálních
tanečních souborů scénického tance
a pohybového divadla. 
Nesoutěžní přehlídka scénického tance
dětí a mládeže za účasti souborů z celé
České republiky. 

29. 10.–1. 11. 2015
TANEC, TANEC 2015
29. celostátní přehlídka scénického
tance mládeže a dospělých. Akci
pořádá Nipos Artama Praha, Taneční
a pohybové studio Magdaléna Rychnov
ve spolupráci s Městským divadlem Jab-
lonec n. N., za finanční podpory Minis-
terstva kultury ĆR a Libereckého kraje.

29. 10. /čtvrtek/ 20.00 hodin
ONĚGIN BYL RUSÁK 
ANEB V PRAZE SVŮJ ČAS MAŘÍŠ –
ZA ROHEM JE PAŘÍŽ
Zahajovací představení v městských
lázních. Režie a choreografie:
L. Rellichová a soubor. Hudba: hudební
koláž, autor Bohumír Rellich.

30. 10. /pátek/ 18.00 hodin
I. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER 
Nejlepší choreografie amatérských
tanečních souborů v sezóně 2014/2015.
Host: taneční soubor z Chorvatska.

31. 10. /sobota/ 18.00 hodin
II. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER 
Nejlepší choreografie amatérských
tanečních souborů v sezóně 2014/2015.
Host: taneční soubor z Belgie. 

1. 11. /neděle/ 13.00 hodin
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
NOMINACÍ A CENY MĚSTA TANCE
Závěrečným tancem bude v městských
lázních choreografie vzniklá v rámci
rezidenčního pobytu Ceny města
Jablonce nad Nisou 2014 – 
HMATATELNÁ KŘEHKOST,
choreografie: Mirka Eliášová. 

VÝSTAVY
9.–29. 10.
ČESKÁ KRAJINA 
– JAROSLAV VALEČKA
Výstavy ve foyer divadla jsou zpřístup-
něny v době divadelních představení.

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

Památník Jany a Josefa 
V. Scheybalových
Do 25. 11.
JAN PROUSEK A NÁRODOPISNÁ
VÝSTAVA ČESKOSLOVANSKÁ
V PRAZE
Expozice přibližuje národopisnou čin-
nost Jana Prouska a jeho další aktivity.
Připomínka 120. výročí konání náro-
dopisné výstavy (1895–2015) a 100. vý-
ročí úmrtí Jana Prouska (1914–2014).

13. 10. /úterý/ 17.00 hodin
BAROKNÍ ZAHRADY
Od italských vil k francouzským
zámkům. Další díl přednášek věnovaný
zahradám. Přednáší historik umění
Duňa Panenková.

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

Do 28. 11.
MALÍŘ JAN PROUSEK /1857–1914/
Z cyklu výstav věnovaných výtvarným
umělcům, o kterých psal Josef
V. Scheybal jako historik umění.
Krajinomalby, vlastivědné kresby
z Českého ráje a Jizerských hor,
národopisné studie z Pojizeří.

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com

26. 10. /pondělí/ 19.00 hodin
JAPONSKÁ TEČKA
Závěrečný koncert hudební sezóny
v kostele sv. Anny. 
Nao Higano – soprán,
Táňa Orugansóša Gricová – varhany.

■ Ekocentrum
Budova Eurocentra, pavilon S1,
www.jablonec.com

9. 10. /pátek/ 9.00–18.00 hodin
STRÁŽCI ZEMĚ
Doprovodný program k veletrhu
vzdělávání AMOS. Prezentace
unikátního vícedenního pobytového
programu ekologické výchovy
určeného dětem 4.–6. tř. ZŠ.

16. 10. /pátek/ 9.00–17.00 hodin
DEN STROMŮ V LESOPARKU 
ŽIŽKŮV VRCH
V rámci celosvětových oslav Dne
stromů vás čekají různorodé aktivity
zaměřené na seznámení se stromy,
a to všemi smysly. Akce je vhodná pro
širokou veřejnost, dopoledne pro školy,
odpoledne pro družiny a rodiče
s dětmi. Za nepříznivého počasí se koná
v ekocentru v budově Eurocentra.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

Do 4. 10.
TÝDEN SENIORŮ

2. 10. /pátek/ 15.30 hodin 
ZEMĚŽIVLY
Koncert B. Nitschové a jejích hostů.

3. 10. /sobota/ 14.00 hodin
JABLONECKÝ VOŘÍŠEK 2015
17. ročník soutěže voříšků. Moderuje
Dagmar Kubištová. Letní scéna, zdar-
ma. Pořádá Liga na ochranu zvířat –
Útulek Dášenka. Partnerem akce je
Jablonecký deník a Eurocentrum
Jablonec nad Nisou.

3. 10. /sobota/ 17.00–19.00 hodin
TANEČNÍ VEČER PRO OSAMĚLÉ
Na nová přátelství není nikdy pozdě.
K tanci a poslechu hraje DNS-MUSIC.

4. 10. /neděle/ 14.00 hodin 
JSME TO MY JAK ZA MLADA 
ANEB STÁLE NÁM TO TANČÍ
Hraje Celestýnka. Moderuje Zdeněk Kaňka. 

9. 10. /pátek/ 9.00–18.00 hodin 
AMOS 2015
Více na 9. straně

13. 10. /úterý/, 17.30 hodin
DUO JAMAHA
Hvězda Šlágr TV. Slovenské duo tvoří
otec Alfonz a syn Marian Kotvanovci.
Předprodej vstupenek v síti Ticketpro.

18. 10. /neděle/ 14.00 hodin 
PŘÍVORANKA
Taneční odpoledne pro seniory

20. 10. /úterý/ 9.00 hodin
POHÁDKA O ROBINSONOVI
Divadlo pro malý hraje dětem od 3 let.

21. 10. /středa/ 20.00 hodin 
RADŮZA S KAPELOU
Koncert k novému albu Marathon –
příběh běžce.

23. 10. /pátek/ 20.00 hodin
TERRY BOZZIO (USA)
Jediný český koncert legendárního
bubeníka, spolupracovníka Franka
Zappy a Jeffa Becka.

24. 10. /sobota/ 14.00–18.00 hodin
SLAVNOSTI VÍNA
Ochutnávka z více než 30 druhů lah-
vových vín malých vinařství z Moravy.
Hraje cimbálová muzika Bohuslava
Eliáše. Soutěže o ceny. Součástí akce je
i Setkání podnikatelů okresní hospo-
dářské komory. Alkohol nebude podá-
ván osobám mladším 18 let. Pořádá
Víno Rychnov – Aleš Staněk.

27. 10. /úterý/ 20.00 hodin
EWAN DOBSON (Kanada)
Mnohokrát oceněný klasický kytarista
s originálním repertoárem a stylem.
Kino Junior.

30. 10. /pátek/ 20.00 hodin
TATA BOJS: OD A DO B TOUR
První koncert skupiny k novému albu A/B.

VÝSTAVY

Do 4. 10., 10.00–16.00 hodin
ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH
DĚDEČKŮ A BABIČEK
ANDĚLÉ MEZI NÁMI
Výstavy seniorů pro seniory.

Do 1. 11. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
KRKONOŠE: ČTVERO ROČNÍCH
OBDOBÍ
Výstava fotografií pěti nezávislých
polských autorů.

■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

5.–9. 10. /pondělí–pátek/
TÝDEN KNIHOVEN 
V prvním říjnovém týdnu proběhne 
19. ročník Týdne knihoven na motto
Zažijte knihovnu jinak aneb Léčíme
duši. Navštivte nás a poznejte
knihovnu netradičně!

5. 10. /pondělí/ 10.00 hodin
F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

6. 10. /úterý/ 14.00 hodin
MARTINIK
Tropické odstíny. Pravidelné promítání.

6. 10. /úterý/ 17.00 hodin
JAROSLAV HUTKA
Hudebně literární podvečer s českým
folkovým hudebníkem, skladatelem
a spisovatelem.

7. 10. /středa/ 17.00 hodin
MOŽNOSTI A LIMITY ČÍNSKÉ
MEDICÍNY
O způsobu uvažování čínské medicíny
a o jejich možnostech diagnostiky
a léčby, také o rozdílu mezi ní
a západní medicínou pohovoří 
MUDr. Zuzana Kopytková.

8. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
TAJEMSTVÍ RUKOPISŮ NA POZADÍ
JEDNOHO VÝJIMEČNÉHO OBRAZU
Příběh o jednom z nejzáhadnějších
momentů naší historie v podání
Alžběty Kulíškové, pracovnice Muzea
Českého ráje v Turnově.

Výstava Letem světem v Radnici

Do 23. 10. /po. a st. 7.30–17.00, út. a čt. 7.30–16.00, pá. 7.30–15.00 hodin
Výstava fotografií Václava Landovského k desátému výročí Iuventus,
gaude! je k vidění v přízemí jablonecké Radnice ve Vnitřním infor-
mačním středisku. Výstava je volně přístupná.
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■Městská knihovna
NABÍDKA KNIHOVNY
BEZPLATNÉ PRVOREGISTRACE
Pro nové čtenáře ve všech odděleních
v úterý 6. 10. a ve středu 7. 10.
VUFIND – NOVÝ ONLINE KATALOG 
Od úterý do pátku vám poradíme, jak
pracovat s novým katalogem knihovny.
PŘEDSTAVUJEME SE VÁM
V úterý 6. 10. od 14.00 do 16.00 hodin
prezentace knihovnických služeb před
starou radnicí (v případě nepříznivého
počasí ve vestibulu).
KNIHA ZA KAČKU
Prodej vyřazených knih za pouhou
jednu korunu.
POBOČKY
BEZPLATNÉ PRVOREGISTRACE
PRO NOVÉ ČTENÁŘE
v otevírací den pobočky.
POHÁDKOVÉ POHLAZENÍ PO DUŠI
Zábavný kvíz.

DALŠÍ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY
13. a 27. 10. /úterý/ 14.00 hodin
BAROKNÍ ARCHITEKTURA 
V ČECHÁCH
Virtuální univerzita třetího věku.

13. 10. /úterý/ 17.00 hodin
ZAJÍMAVÉ OBJEKTY PODZIMNÍ
OBLOHY
Astronomické okénko Martina Gembece.

15. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin 
VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ 
NA ODSUN NĚMCŮ Z JABLONECKA
Besedovat s námi na toto téma bude
Christa Petrásková.

20. 10. /úterý/ 17.00 hodin 
VÝCHODNÍ SLOVENSKO – DOLNÍ
ZEMPLIN
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

22. 10. /čtvrtek/ 16.30 hodin
ČESKÉ STOLETÍ V KOMIKSU
O svých nových knihách pohovoří
spisovatel, publicista a autor literatury
faktu Pavel Kosatík.

Pokračujeme v luštitelských
soutěžích a hrách
O ZLATOU MAKOVICI, ZNÁTE-VÍTE-
TUŠÍTE, LOVCI PEREL 2015
VÝSTAVA
ČERNOBÍLÉ VZPOMÍNKY
Fotografie Milana Vika na schodišti
hlavní budovy.
SETKÁNÍ S NAŠIMI HOSTY
Výstava na chodbě k multimediálnímu
oddělení.

■ DDM Vikýř
Telefon 483 711 725, www.vikyr.cz, 
info@vikyr.cz.

2. 10. /pátek/ 10.00–17.00 hodin
DEN ZVÍŘAT VE VIKÝŘI
Tradiční akce o zvířátkách, prohlídka
chovatelské a herpetologické stanice,
dílnička, chovatelská poradna. 
Akce pro rodiče s dětmi a celé rodiny.
Akce projektu LK – Aktivitou k zdra-
vému životnímu stylu. Info A. Francová.

3.–4. 10. /sobota–neděle/
KURZ ANGLIČTINY
Během víkendu absolvujete 10 lekcí
výuky. Informace u lektorky
K. Hovorkové na emailu:
hovorkova@vikyr.cz nebo M. Šípkové.

3. 10. /sobota/ 7.30 hodin
VÝLET NA KOLOBĚŽKÁCH
Sportovní den pro děti i dospělé, výlet
na koloběžkách do Českého ráje, cena
250 Kč, info P. Dostál. Akce projektu LK
– Aktivitou k zdravému životnímu stylu.

3. 10. /sobota/ 9.00 hodin
MALOVÁNÍ NA TRIČKA
Výtvarná dílna pro malé i velké. 
Cena 250 Kč, informace M. Šípková.

4. 10. /neděle/ 9.00–14.00 hodin
VÝTVARKA MÁ OČI OTEVŘENÉ
Ukázkové workshopy nových i starých
výtvarných metod. Cena 50 Kč. Akce je

určená všem věkovým kategoriím.
Akce projektu LK – Aktivitou 
k zdravému životnímu stylu.

7. 10. /středa/ 16.00–19.00 hodin
VÝLET NA SLET BUBENÍKŮ
Výlet pro handicapované na hudební
workshop Slet bubeníků ve Smržovce.
Odjezd od Vikýře v 16.15 hodin. Cena
20 Kč. Akce za finanční podpory
Nadace EURONISA. Info I. Literová.

9. 10.–11. 10. /pátek–neděle/
RODINNÝ POBYT NA FARMĚ NOUZOV
Informace M. Šípková.

10. 10. /sobota/ 14.00-15.30 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Akce ve spolupráci se Sport, s. r. o.,
a HC Vlci Jablonec, děti vstup zdarma,
dospělí 40 Kč, informace P. Dostál.

12. 10. /pondělí/ 16.30-18.00 hodin
TVOŘENÍ S RAZÍTKY
Tvořivé odpoledne plné razítek. Cena
50 Kč. Akce projektu LK – Aktivitou 
k zdravému životnímu stylu. 
Informace A. Tauchmanová.

16. 10. /pátek/ 16.00–18.00 hodin
KURZ VÝUKY NA HUDEBNÍ 
NÁSTROJE
Celoroční kurz výuky na kytaru, klávesy,
případně i zobcovou flétnu pro zájemce
od 15 let a pro dospělé. Deset lekcí po
2 hodinách, 1 300 Kč, dvouhodinový
kurz 150 Kč. Informace S. Příhonská.

16. 10. /pátek/ 18.00–20.00 hodin
HUDEBNÍ KLUB
Hudební setkání se všemi zájemci, kteří
již na jakýkoliv hudební nástroj hrají,
nebo hráli. Informace S. Příhonská.

16.–17. 10. /pátek–sobota/ 
19.00–9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ KLUB
Noc ve Vikýři strávená s náctiletými
a budoucími dobrovolníky. Cena 50 Kč.
Informace S. Příhonská.

16.–17. 10. /pátek–sobota/
NOČNÍ HRA V ŽELEZNÉM BRODĚ
Akce, která je určena pro děti od 7 let,
je pořádána ve spolupráci se ZŠ Želez-
ný Brod. Informace A. Tauchmanová.

18. 10. /neděle/
GEOCACHING PRO CELOU RODINU
Rodinný výlet do Jizerských hor
s ukázkou a vysvětlením, jak používat
GPS a jak se hledají kešky. Akce pro-
jektu LK – Aktivitou k zdravému život-
nímu stylu. Info A. Tauchmanová

21. 10. /středa/ 17.30–18.30 hodin,
DÝŇOHRANÍ
Tradiční podzimní dílna. Cena 50 Kč +
cena dýně. Info A. Tauchmanová.

24.–25. 10. /sobota–neděle/
KURZ ANGLIČTINY
Během víkendu absolvujete 10 lekcí
výuky. Informace u lektorky
K. Hovorkové na e-mailu: 
hovorkova@vikyr.cz nebo M. Šípkové

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
27. 10.-1. 11. /úterý–neděle/
HUDEBNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 
NA BENECKU
Soustředění dětí přihlášených na
hudební zájmové vzdělávání, Během
víkendu absolvujete 10 lekcí výuky.
Akce projektu LK – Aktivitou k zdravé-
mu životnímu stylu. Info S. Příhonská.

28.–30. 10. /středa–pátek/
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V JIZERKÁCH
Podzimní pobyt pro děti. Info M. Šípková.

28. 10.–1. 11. /středa–neděle/
POBYTOVÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Pobytová akce pro děti od sedmi let.
Cena: 1 300 Kč (5 dní – 4x ubytování,
strava 5x denně, doprava, program,
lektorné, materiál, pojištění), 1100 Kč
(účastníci kroužků Turisticko-adrena-
linový a Geocaching), přihlášky 
do 16. 10., A. Tauchmanová.

30. 10.–1. 11. /pátek–neděle/
RODINNÝ DÝŇOVÝ POBYT
V JIZERKÁCH
Pobyt pro celé rodiny. Info M. Šípková.

29. 10. /čtvrtek/ 8.30–14.30 hodin
MODELÁŘSKÁ DÍLNA
Prázdninový den plný modelářství.
Cena 250 Kč/den/dítě. 
Přihlášky do 22. 10., P. Dostál.

29. 10. /čtvrtek/ 8.00–15.00 hodin
PODZIMNÍ PRÁZDNINOVÝ DEN
PRO HANDICAPOVANÉ
Akce pro děti, mládež a dospělé se
zdravotním handicapem, přihlášky
do 16. 10., I. Literová.

30. 10. /pátek/ 
NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
V PRAZE
Výlet pro všechny modeláře a technické
nadšence. Cena: děti 550 Kč; dospělí
700 Kč; senioři 650 Kč, přihlášky do
22. 10., P. Dostál.

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

STÁLÉ EXPOZICE
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století

VÝSTAVY
do 4. 10. POHYB–VÝRAZ–EMOCE
do 4. 10. HOT & COLD

MUZEJNÍ PROGRAM
13. 10. /úterý/ 9.30–16.00 hodin
SKLÁŘSKÉ SVÍTÁNÍ
4. ročník diskuzního setkání
o současnosti a budoucnosti českého
sklářství. Akce je pořádána ve spolupráci
se Svazem průmyslu a dopravy ČR a je
součástí kampaně Rok průmyslu
a technického vzdělávání. Vstup zdar-
ma. Program najdete na webu muzea.

28. 10. /středa/
VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
V rámci oslav Dne vzniku samostatného
československého státu.

31. 10. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
BIŽUTERNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Lekce z podzimního cyklu bižuterních
kurzů, ve kterých si návštěvníci pod
lektorským dohledem vyrobí
náhrdelník ze skleněných perliček šitý
síťovým stehem do dutinky. 
Rezervace do 25. října, 
jaroslava.novotna@msb-jablonec.cz,
tel.: 483 369 021.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

VÝSTAVA
Do 26. 10. – JANA BUDÍKOVÁ
Obrazy. Vernisáž 6. 10. v 17.00 hodin.

■ ZUŠ
Podhorská 47 a Horní nám. 1,
Jablonec nad Nisou, www.zusjbc.cz
tel.: 488 880 300, 488 880 308.

26. 10. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ.

■ Klub Na Rampě
areál Eurocentra Jablonec n. N.
www.klubnarampe.cz
info@rampaklub.cz

3. 10. /sobota/ 20.00 hodin
ZRNÍ
Koncert kladenské osobité, hypnotické,
hutné, energické, kapely.

4. 10. /neděle/ 19.30 hodin
LEIF DE LEEUW BAND (HOL.)
Jedna z nejnadanějších kapel
Holandska v čele s dvacetiletým blues
rockovým kytaristou a skladatelem.
Blues, rock, funk i fusion.

6. 10. /úterý/ 19.30 hodin
S KAJAKEM PO SVĚTOVÝCH MOŘÍCH 
Promítaní významného světového seaka-
jakáře Standy Chládka (od r. 1969 v USA).
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

7. 10. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA opravdu 
PRO KAŽDÉHO
Povídání o fotografování a o všem co
k tomu patří. 

8. 10. /čtvrtek/ 19.30 hodin
NĚKOLIK TVÁŘÍ JAPONSKA
Promítají Jitka Masopustová 
a Petr Krabica.

9. 10. /pátek/ 20.00 hodin
PLEASE THE TREES 
Táborská indierocková kapela s novou
superceněnou deskou.

10. 10. /sobota/ 20.00 hodin
UŽ JSME DOMA – TŘI KŘÍŽKY
Těžko zařaditelná kapela s novým
albem svých nejlepších hitů.

11. 10. /neděle/ 14.00 hodin
BRÁNA A DĚTSKÁ PORTA
Sč. předkola soutěží pro mládež do
18 let. Host: Jakub Kořínek a Katka
Misíková 

12. 10. /pondělí/ 20.00 hodin 
ŠAVLOVÝ TANEC 007
Krátké a úderné divadlo.

13. 10. /úterý/ 20.00 hodin
ROCKOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO 
Renomovaný publicista vás opět provede
hudebními nejen novinkami.

14. 10. /středa/ 19.00 hodin
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Few Days, Alegria – A Humanitarian
Expedition, Obrigado Amigos.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

15. 10. /čtvrtek/ 19.00 hodin
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Putování gruzínskou částí Kavkazu
Surfing na Antarktidě, První lyžařské
závody v Jilemnici 1926, Žít pro vášeň.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

16. 10. /pátek/ 20.00 hodin
VANESSA
Nejlepší česká Dark/Industrial/Electro/
Rock’n’roll kapela, legenda, která se na
scéně pohybuje už 25. rokem! 

17. 10. /sobota/ 17.30 hodin
STUDIO TASMINA
Program plný tance, 
oslava 7. narozenin.

18. 10. /neděle/ 17.00 hodin
VAŘÍM, VAŘÍM POHÁDKU
ANEB O SMOLÍČKOVI
Hraje semilský loutkový soubor Matičky. 

19. 10. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Seskupení planet Merkuru, Venuše,
Marsu a Jupiteru na ranní obloze,
zákryt Aldebaranu Měsícem a další
zajímavé úkazy na říjnové obloze. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

20. 10. /úterý/ 19.30 hodin
PERU
Povídání a promítání Blanky Nedvědické.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

21. 10. /středa/ 20.00 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU KAPELU 
Dejte o sobě vědět a přijďte si zahrát!

22. 10. /čtvrtek/ 19.30 hodin
SÁM ČTYŘMI OCEÁNY
Hovory na Rampě s jachtařem Petrem
Ondráčkem o dramatické sólo nonstop 
plavbě kolem světa na vlastnoručně 
postavené laminátové plachetnici.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

23. 10. /pátek/ 20.00 hodin
TIMEBOMB
R’n’R, punkrock, ska, soul. DJ Skinnyboy

24. 10. /sobota/ 20.00 hodin
JOVANERA, EVERYDAY HATE A PLÁN B
Koncert – hardcore, metal a rock. 
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27. 10. /úterý/ 20.00 hodin
RAMPA LIVE 2015
Ve volných sestavách zahrají jablonečtí
muzikanti.

30. 10. /pátek/ 20.00 hodin
KRAUSBERRY
Rhythm’n’blues kultovního
hanspaulského seskupení. 
Od 22.00 hodin Dj DaRoot.

31. 10. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI 
Největší rockové hity na plátně uvádí
Petr Vobořil.

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

1.–31. 10. /každý všední den/ 
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE 
Hravé dopoledne v krásné a prostorné
herně s programem pro nejmenší.
Určeno pro děti od 2. měsíců
s doprovodem.

1. 10. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
Kulatý stůl se sociální pracovnicí.

5. 10. /pondělí/ 9.00–15.00 hodin
KDO PŮJDE NA RODIČOVSKOU
DOVOLENOU – JÁ, NEBO TY? 
Workshop pro rodiče na téma
genderová politika. Pro ostatní je
v tomto čase Jablíčko uzavřeno.

8. 10. /čtvrtek/ 10.00–11.30 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI U MAMINEK
A MALÝCH DĚTÍ
Přednáška ČČK s praktickými ukázkami.

9. 10. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
ROZHODOVÁNÍ
Posezení u čaje či kávy s besedou
o situacích, kdy se musíme rozhodovat
– jak se správně rozhodnout?

15. 10. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
BIO POTRAVINY
Beseda s Lucií Grusovou o výhodách
a nevýhodách zdravějších potravin.

15. 10. /čtvrtek/ 15.00–18.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Přijďte se podělit o své radosti i starosti
s ostatními.

15.–16. 10. /čtvrtek a pátek/ 
9.00–12.00 hodin
VÁNOČNÍ FOCENÍ S LENKOU
Tematické vánoční focení v Jablíčku
od profesionální fotografky Lenky
Pilekové – vhodný dárek pro vaše blízké.

22. 10. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
PÉČE O NOS NEJEN U MALÝCH DĚTÍ
Přednáška s Martinou Zemanovou, na
které se dozvíte, jak lze rýmě předcházet,
jaký je rozdíl mezi rýmou alergickou,
virovou a bakteriální, jak se dají léčit.

23. 10. /pátek/ 17.00–19.00 hodin 
JAK SPRÁVNĚ NASTARTOVAT DEN
Přednáška s Lucií Trubačovou o tom,
jak se probouzet s úsměvem na tváři.

30. 10.–1. 11. /pátek–neděle/
HALLOWEENSKÝ RODINNÝ POBYT 
Rodinný víkend plný zábavy a her na
samotě u lesa v Rejdicích. Na akci se
hlaste předem.

31. 10. /sobota/ 16.00–18.00 hodin
HALLOWEENSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Program pro celou rodinu, děti vstup
v maskách. Koná se ve velkém sále
Spolkového domu, na akci se hlaste
předem.

ŽENA VŠECH KRÁS – MÁMA
Pokračování projektu, který je realizo-
ván ve spolupráci s fotografickým ate-
liérem Alsine design. Harmonogram
přednášek a workshopů v měsíci říjnu
7. 10. – Šaty dělají krásnou ženu
14. 10. – Fotografování (v případě vět-
šího počtu účastníků bude řešeno ve
dvou termínech)

28. 10. – Vernisáž fotografií
a ohlédnutí se za projektem
28. 10.–11. 11.– Výstava fotografií
v prostorách MC Jablíčko

■ Český červený kříž
ul. E. Floriánové (Spolkový dům)
www.cck-jablonec.cz

10. 10. /sobota/ 9.00–18.00 hodin
DOBÝVÁNÍ ZTRACENÉHO 
ZÁCHRANÁŘE
Start: Věznice Rýnovice. Trasa:
Prosečský hřeben. Závod plný psychic-
kého i fyzického vypětí, bohaté odmě-
ny, různorodých soutěžních stanovišť.
Pro bližší informace navštivte webové
stránky. 

15. 10. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Základní čtyřhodinový kurz první po-
moci pro veřejnost a hlavně pro ucha-
zeče o řidičský průkaz. Učebna ČČK.

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

ORIGAMI
Také po prázdninách si mohou děti
složit postavičky z papíru – origami
(pejsek, kočička a další).

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

8. 10. /čtvrtek/ 18.30 hodin
MALOWÁNÍ
Vernisáž obrazů Pavla Wintera.

14. 10. /středa/ 18.00 hodin
LE THÉ TENTOKRÁT O ŠESTÉ
Jihozápadní Francie – katarské hrady.
Degustace tamních vín, možnost 
rezervace.

■ Knihkupectví 
Serius
Mírové náměstí 11, tel. 601 581 591
e-mail: info@serius.cz

4. 10. /neděle/
DEN ARCHITEKTURY 2015
Více na straně 10. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

14. 10. /středa/ 17.00 hodin
KAREL HVÍŽĎALA
Beseda se spisovatelem a novinářem.

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

1. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
VÝCHOD AMERIKY
Vyprávění libereckých novinářek,
Milady Prokopové a Ivy Bernáthové,
o jejich letošní cestě do USA a návštěvě
New Yorku.

15. 10. /čtvrtek/ 18.00 hodin
CIRQUECARAVAN
Ethno Experimental Fusion. 
Hudba s tancem, magie a astrologické
okénko věnované znamení vah. Účin-
kují: tanec – Lucie Slaninová, předná-
šející – Zdenka Svobodová.

do 17. 10. /sobota/ 16.00 hodin
PARTNEŘI V SRDCI EVROPY
Výstava německého historika umění
Dietera Kleina.

22. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
OSUDY NĚMCŮ Z JIZERSKÝCH
HOR PO ROCE 1945
Poválečný odsun tří milionů lidí, téměř
jedné třetiny tehdejšího obyvatelstva
Česka, zasáhl a proměnil významně
i Jizerské hory. Výstava přibližuje osu-
dy místních lidí. Projekt podpořil Fond
budoucnosti a Svaz Němců v ČR, na
Moravě a Slezsku.

24. 9. /čtvrtek/ 18.00 hodin
HOVORY, OVŠEM
Autorská poezie, próza a hudba. Večer
s Milan Brožem a hosty, básnířkou
Zorou Šimůnková a básníkem 
a prozaikem Pavlem Kukalem. 

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

2. 10. /pátek/ 20.00 hodin
ELECTRONIC EDUCATION
SHFT (Liquid drum & bass crew, DNB
portal, DCground), Dysko (Experimental
Cabaret) – special set, Moower + Sharny
(Electronic Education)

9. 10. /pátek/ 20.00 hodin
SEASONS PARTY
Dj Talpas, Dj P.illa.

16. 10. /pátek/ 20.00 hodin
SAIGON Project 
Raggajungle.cz.

17. 10. /sobota/ 20.00 hodin
BLACKCOMB TOUR 2015
Videopremiera, závody v minirampě
o ceny, živá hudba, tombola.

23. 10. /pátek/ 20.00 hodin
RAVE WAVE vol. 3.
Djs HOUBASS (Hustej Nazef),
APHX/NEXEN/LAVAGIO (Audio
Pandora).

30. 10. /pátek/ 20.00 hodin
PSÍ TANCE
psychedelic trance & psychill party!

■ WOKO
10. 10. /sobota/ 19.00 hodin
MIG 21
Koncert chlapecké kapely ze Smíchova

17. 10. /sobota/ 19.00 hodin
CROSSOVER SICKFEST
Atari Terror, Proximity, In Touch Satira
Regula

23. 10. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
djs: SNOOKEY, Drumshot a další

24. 10. /sobota/ 20.00 hodin
PESS

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

22. 10. /čtvrtek/ 16.00 hodin
TEMATICKÝ WORKSHOP
Designerka Iva Mastníková připravila
velmi tajuplné téma: Masajská
princezna přichází do údolí Nilu, kde
září jako královna Horního i Dolního
Egypta. Budeme dělat šnůru obtáče-
nou rokajlem. Přihlášky předem, cena
300 Kč.

29. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
SETKÁNÍ S MÓDOU
Designerka bižuterie Iva Mastníková
připraví pro návštěvníky informace
o módních trendech v oděvech
a bižuterii pro sezónu podzim/zima
2015. Přednáška bude doprovázena
fotografiemi. V druhé polovině večera
vám Jarmila Kopecká, designerka
unikátních kolekcí vánočních ozdob,
představí současné trendy ve vánoč-
ních dekoracích. Vstupné 50 Kč.

■ Kostel
Nejsvětějšího srdce
Ježíšova
10. 10. /sobota/ 16.00 hodin
9. KONCERT PRO DIAKONII
Generace Gospel Choir. 
Pořáda Diakonie.

■ Gymnázium 
U Balvanu
Jablonec nad Nisou

3. 10. /sobota/ 9.00–14.00 hodin
VÝSTAVA MINERÁLŮ
Minerál klub Jablonec připravuje
32. výměnnou a prodejní výstavu
minerálů, drahých kamenů, zkamenělin
a šperků z přírodních kamenů. 
Více na www.mineralklub-jbc.cz.

10. 10. /sobota/ 9.00–15.00 hodin
OSLAVY 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
ČESKÉHO GYMNÁZIA 
V JABLONCI NAD NISOU
Podrobné informace na webu školy
www.gymjbc.cz.

■ Městská 
sportovní hala
U Přehrady, Jablonec n. N.

21. 10. /středa/ 19.00 hodin
GALAKONCERT 
Karla Gotta a jeho hostů. 

Outdoorové filmy v Klubu Na Rampě

14. a 15. 10. /středa a čtvrtek/ 19.00 hodin
Filmy dobrodružné, adrenalinové, ale i cestopisné z různých míst plane-
ty. Festival doprovázejí besedy Standou Chládkem – 6. 10., Blankou Ned-
vědickou – 20. 10. a Petrem Ondráčkem – 22. 10.
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Fotbalový stadion
www.fkjablonec.cz
Termín utkání se vzhledem k TV přeno-
sům může změnit.

17. 10. /sobota/ 17.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– SK SLAVIA PRAHA
Synot liga, 10. kolo.

24. 10. /sobota/ 17.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FK DUKLA PRAHA
Synot liga, 12. kolo.

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

FLORBAL
www.florbaljablonec.cz

24. 10. /neděle/ 8.30 hodin
ZÁPAS ELÉVŮ
1. FbK Jablonec pořádá na kurtu č. 1
zápas elevů.

FUTSALL

2. 10. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– BETRIS KADAŇ
II. liga západ, centrkurt.

16. 10. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– ISŠ PŘÍBRAM
II. liga západ, centrkurt.

30. 10. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA – OLYMPIK
MĚLNÍK
II. liga západ, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz

3. 10. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC 
– TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

3. 10. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC 
– TJ SOKOL KOBYLISY
II. liga mužů, centrkurt.

18. 10. /neděle/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC 
– TJ SOKOL BĚLÁ P. B.
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

18. 10. /neděle/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC 
– TJ SOKOL BĚLÁ P. B.
II. liga mužů, centrkurt.

JUDO
www.judojablonec.cz

17. 10. /sobota/ 10.00 hodin
DOROSTENECKÁ LIGA
Judo klub Jablonec pořádá III. kolo
dorostenecké ligy, kurt č. 4.

VOLEJBAL

3. 10. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE A
– TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

3. 10. /sobota/ 10.00 a 14.00 hodin
BIŽUTERIE 
– VK ERVĚNICE-JIRKOV
2. liga mužů skupina A, 1. a 2. kolo,
kurt č. 4.

10. 10. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
JABLONEX JABLONEC 
– BIŽUTERIE A
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

17. 10. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE A – TURNOV A
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

17. 10. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE – MODŘANY
1. liga juniorky, 5. a 6. kolo, kurt č. 4.

17. 10. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE – MODŘANY
2. liga mužů skupina A, 5. a 6. kolo,
kurt č. 4.

24. 10. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
JABLONEX JABLONEC 
– LOKO LIBEREC B
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

24. 10. /sobota/ 9.00 hodin
BIŽUTERIE A – DUKLA LIBEREC A
KP kadetek, kurt č. 1.

24. 10. /sobota/ 9.00 hodin
BIŽUTERIE B – NOVÝ BOR A
KP kadetek, kurt č. 2.

Sportovní areál Mšeno
Jablonec n. N.

BASEBALL
www.baseball-blesk.cz
10.–11. 10. /sobota–neděle/
JABLONECKÝ KLOKÁNEK
Baseball Club BLESK pořádá 28. ročník
turnaje v pálkovací hře – slowpitchi
pro veřejnost. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

FOTBAL
3. 10. /pátek/ 11.00 hodin
FK JABLONEC – 1. FK PŘÍBRAM
Dorostenecká liga.

17. 10. /pátek/ 11.00 hodin
FK JABLONEC – FK PARDUBICE
Dorostenecká liga.

Sportovní areál Čelakovského
3. 10. /sobota/ 10.00 hodin
IN-LINE MARATON
Open závod na in-line bruslích pro
rekreační i výkonnostní sportovce
všech věkových kategorií od malých
dětí po masters. Propozice závodu
a podrobnější informace na webu
www.sundisk.cz. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

Sportovní areál Břízky
4. 10. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– SK ČESKÉ BUDĚJOVICE
Juniorská liga.

18. 10. /neděle/ 14.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FK TEPLICE
Juniorská liga.

Městský zimní stadion
HOKEJ
www.hcvlci.cz

7. 10. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC DĚČÍN
II. liga.

17. 10. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC TÁBOR
II. liga.

28. 10. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– HC VRCHLABÍ
II. liga.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz

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

Volné termíny
Dopoledne 8.00–13.00 hodin.
V dopoledních hodinách je městský
zimní stadion zdarma k dispozici

školám a školkám zřizovaným jablo-
neckým magistrátem. Školy využívají
ledovou plochu v rámci hodin TV nebo
zde probíhají kurzy bruslení pro ZŠ
pod vedením lektorky Petry Marat.
Odpoledne 13.00–15.00 hodin.
V odpoledních hodinách pořádá DDM
Vikýř a Petra Marat pro školní družiny
a školní kroužky kurzy základů brus-
lení – Veselá bruslička. Více na
www.veselabruslicka.cz.

Lyžařský a biatlonový areál Břízky
3. 10. /sobota/ 9.30 hodin
MŠENSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH
Věkové kategorie od předžáků po
dospělé závodníky, akci pořádá SKI
KLUB Jablonec.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

Mírové náměstí
2. 10. /pátek/ 9.00 hodin
SANŠAJN
Tradiční turnaj ve streetballu pro stře-
doškoláky a učňovskou mládež ze škol
v Jablonci n. N., Liberci a blízkého
okolí. Akce je doprovázena vystoupe-
ním místních tanečních spolků ve sty-
lu steetdance či breakdance, ukázkami
tvorby street art v podobě grafitti, nebo
exhibicí netradičních sportů jako
capoeira nebo biketrial. Pořádá Sundisk. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

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

Pravidelné cvičební hodiny v týdnu
od 7. 9. Přesný rozvrh bude uveřejněn
ve vývěsce sokolovny, přihlášky přímo
před lekcí.
Rodiče s dětmi /od 2 let/
úterý 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 15.30–16.30 hodin
pátek 9.30–10.30 hodin
Předškoláci a školáci /5–8 let/
čtvrtek 16.30–17.30 hodin
Ženy seniorky – zdravotní cvičení
pondělí 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 9.30–10.30 hodin
Aby záda nebolela (ženy + muži)
úterý 16.30–17.30 hodin

Aerobik Elán
Tel. 603 812 214, 
brezinova.dasa@gmail.com
Městská sportovní hala Jablonec n. N.

Pondělí 19.00–20.00 hodin
CALANETIKA – lektorka Lenka
Úterý 17.00 hodin
FIT CVIČENÍ BEZ OHLEDU NA VĚK
aneb Aby záda nebolela
Příjemné, preventivní cvičení pro dob-
rou kondici a hezký pocit z pohybu se
zkušenou lektorkou Ivou
Kretschmerovou.
18.00 hodin
POWER JÓGA – lektorka Lenka.
19.00 hodin
PILATES – lektora Lenka.
Středa 19.00 hodin
CALANETIKA – lektorka Lenka.

Tělocvična ZŠ Šumava Jablonec
(od 7. září)
Pondělí 18.00 hodin
BODYBUILDING
Středně rychlé posilování celého těla.
Lektorka Dáša.

Úterý 19.00 hodin
ZUMBA S DANEM

Středa 19.00 hodin
P CLASS
Formování břicha, hýždí, nohou.
Lektorka Dáša.

Čtvrtek 17.30–18.55 hodin
KRUHOVÝ TRÉNINK – novinka.
Pro všechny věkové kategorie,
na všechny svalové skupiny,
pro každého, kdo pro sebe chce něco
udělat, lektorka Iva Kočíbová.

Sportovní rekreační kluby Břízky
Sportovní 310
www.srk-brizky.cz

Pondělí 16.00–17.00 hodin
ATLETICKO HERNÍ PŘÍPRAVKA
5–8 let, Monika Všetečková
Pondělí 19.00–20.15 hodin
KONDIČNĚ AEROBNÍ CVIČENÍ
Helena Kolářová
Úterý 18.00–19.00 hodin
PILATES
Pavel Gilar
Úterý 19.00–20.30 hodin
KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN
Libuše Franckeová
Středa 15.00–16.00 hodin
ZDRAVOTNÍ KONDIČNÍ CVIČENÍ
Helena Kolářová
Středa 15.00–16.00 hodin
KARDIACI
Bolesti zad – Helena Kolářová
Středa 18.00–19.00 hodin
SÁLOVÁ KOPANÁ
Břetislav Skrbek
Středa 19.15–20.30 hodin
KONDIČNÍ KULTURISTIKA MUŽŮ
A ŽEN
Jiřina Vargová
Čtvrtek 10.00–11.00 hodin
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
1,5–3 roky, Sandra Šulcová
Čtvrtek 16.00–17.00 hodin
LYŽAŘSKÁ PŘÍPRAVKA
Lenka Michálková, Lada Lanková
Čtvrtek 17.00–18.00 hodin
REHABILTAČNÍ CVIČENÍ
Jitka Hrubá
Pátek 16.00–17.00 hodin
PILATES
Pavel Gilar

Jablonecká přehrada
3. 10. /sobota/ 9.00–15.00 hodin
JABLONECKÁ REGATA
Vodní skauti Jablonec – Junák – český
skaut, středisko Jablonec nad Nisou, z. s.,
pořádá 7. ročník závodu skautských
plachetnic.

Fit Kids
Palackého 30, Jablonec n. N., 
www.fitkids.cz, kontakt: 778 068 338

10. a 11. 10. /sobota a neděle/ 
CYKLO A IN-LINE VÍKEND
Kurz pro začátečníky i pokročilé
závodníky.

29. a 30. 10. /čtvrtek a pátek/ 
7.30–16.00 hodin
PODZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Oblíbený „příměšťák“ plný sportu
a legrace.

31. 10. /sobota/ 10.00–16.00 hodin
FITKIDS DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
Dětský sportovní den, startovné 20 Kč.

Nabídka sportovních pořadů

Mšenský přespolní běh Foto Jiří Endler
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■ Poděkování
Vydařený příměstský tábor
Rádi bychom poděkovali pracovní-
kům Oblastnímu spolku Českého
červeného kříže v Jablonci nad Nisou
v čele s Kateřinou Havlovou za krás-
ný příměstský tábor, který pro nás
připravili. David a Matyáš Stránští

Díky za přání
Ráda bych poděkovala touto cestou
všem, kteří mi přišli blahopřát k mým
90. narozeninám 14. 9. 2015 s milými
dárky. Velmi si cením projevu úcty ve
stáří, který patří primátorovi města
P. Beitlovi prostřednictvím pí. Hlouš-
kové, dlouholeté pracovnice na tomto
úseku. Dík patří též všem spolubydlí-
cím. Bylo mi po celých 20 let soužití
dobře. Nemalou mírou se na této ra-
dosti podílí moje rodina se všemi dce-
rami, zeti, vnuky, vnučkami a pra-
vnoučaty. Děkuji za milá přání. 

Libuše Spoustová

■ Blahopřejeme
Jiří Dostál oslavil sedmdesátiny
Sochař, malíř, medailér a bývalý pe-
dagog Jiří Dostál, oslavil 6. září sedm-
desáté narozeniny. S jeho jménem je
spojen vznik České Mincovny i vyšší
odborné školy specializované na ra-
ženou minci a medaili v Jablonci nad
Nisou.

■ Z knihovny 
Bezpečný internet
Ve studovně jablonecké knihovny je
k nahlédnut publikace Mojmíra Krá-
le s názvem Bezpečný internet. Jak
ochránit sebe, svůj počítač i mobilní
zařízení a nevystavovat se různým
nebezpečím, například ztrátě dat,
možné ztrátě peněz apod., nám napo-
ví zajímavá publikace z nakladatel-
ství Grada. „Čtenáři se dozví, jak
jednotlivé útoky fungují, a získají do-
statečný návod, jak svá zařízení
správně ochránit,“ říká Zbyněk Duda
ředitel Městské knihovny Jablonec.
Další novinky fondu studovny jsou
pro vás připraveny každý pracovní
den od 8.00 do 18.00 hodin.

Jak jste se stal vojákem z povolání?
V mládí jsem závodně provozoval různé sporty, fot-
bal, volejbal, tenis a sportovní střelbu, ve které jsem
byl úspěšný na celostátní úrovni. Myslel jsem si, že
když se přihlásím na vojenskou školu, že se dostanu
mezi reprezentanty do Dukly Praha. Nestalo se. Jako
druhou jsem měl podanou přihlášku na ČVUT
Praha, chemický směr, v tomto oboru jsem nakonec
působil i na vojně.

Ve službě jste byl třicet let, jaká to byla doba?
Složitá. Zažil jsem rok osmašedesátý i devětaosmde-
sátý. Když jsem nastoupil na vojnu, byl jsem svo-
bodný, v té době jsem sloužil osm let v Janovicích
nad Úhlavou. Nebyla taková volnost jako dnes, slou-
žili jsme pohotovosti v posádce. Na cvičeních a po-
bytech ve výcvikových prostorech jsme strávili roč-
ně i tři měsíce. Přesto nevzpomínám na to období
špatně. S podřízenými jsem se v oboru snažil splnit
to, co jsem měl a vždy i něco navíc, především v ob-
lasti odborné připravenosti a výcvikových podmínek
chemických jednotek. Vysokou úroveň vycvičenosti,
přístrojového vybavení a speciální techniky proká-
zali příslušníci liberecké brigády při nasazení
v protichemickém odřadu v Perském zálivu a ar-
mádní představitelé jiných zemí se jezdili do
Liberce poučit, jak organizovat a cvičit chemické
vojsko.

V roce 1994 jste na vlastní žádost odešel, proč? 
Usoudil jsem, že je ta správná doba odejít. U Okres-
ního úřadu v Liberci bylo vyhlášeno výběrové říze-
ní na funkci vedoucího referátu obrany a ochrany,
ve kterém jsem uspěl. Později mě zlákal soukromý
sektor, nejprve jsem zakládal a řediteloval společ-
nosti s r. o. a poté akciové společnosti. V r. 2000 jsem

nastoupil na Okresní úřad v Jablonci nad Nisou, do
funkce vedoucího referátu a v roce 2003 na místo
vedoucího oddělení krizového řízení městského úřa-
du, kde jsem dosud. Přechod z vojny nebyl proble-
matický. I proto, že obsah činnosti je podobný; che-
mické vojsko chrání jiné druhy vojsk, v civilu řešíme
ochranu obyvatelstva. V roce 2002 přišla v okrese
sněhová kalamita, pak povodně, vyhořela galvani-
zovna BČM, ale v součinnosti s ostatními odbory,
institucemi a složkami IZS jsme vše zvládli.

Tehdy se oddělení, ve kterém pracujete 13 let, ote-
víralo?
Ano, na městském úřadu byla vytvořena funkce
technik PO a BOZP, kterou vykonával Vratislav
Pavlín. Spolu s ním jsme od r. 2003 budovali nové
oddělení a oblast činnosti. Museli jsme vyřešit a při-
pravit řadu opatření, analyzovali následky mimo-
řádných událostí, zajišťovali připravenost pracovní-
ků úřadu, starostů obcí na řešení ochrany obyvatel,
povodní a krizových situací. Pochopitelně v součin-
nosti se složkami integrovaného záchranného systé-
mu. Úroveň připravenosti a součinnosti města
a složek IZS jsme si mohli ověřit při vyhlášených
krizových stavech, sněhových kalamitách, povodni

v r. 2013 a dalších. V roce 2009 při revitalizaci ha-
sičské zbrojnice vedení města uložilo vybudovat
pracoviště krizového řízení a část objektu využít pro
ubytování obyvatel po evakuaci. Spolu s projektanty
a realizátory se podařilo vystavět pracoviště, které je
na čele v ČR. Za zmínku stojí i kamerový systém,
který slouží i ke sledování míst důležitých při řeše-
ní mimořádných událostí. Máme zřízený kvalitní
varovný a informační systém obyvatelstva, sledová-
ní hladin vodních toků, na dobré úrovni je zpraco-
vaná dokumentace využitelná při řešení událostí.

Co vše městu a jeho občanům hrozí?
Vše je uvedeno v příručce Pokyny pro případ oh-
rožení na webových stránkách města v sekci Bez-
pečnost. Jsou to například povodně při přívalových
deštích, jejichž nebezpečné dopady se podařilo elimi-
novat vybudováním protipovodňové štoly; sněhové
kalamity, vichřice s následnými polomy apod. Může
dojít k ohrožení v důsledku technologických havá-
rií. Nemluvě už o řešení krizových stavů vyhláše-
ných pro území kraje nebo ČR. 

Za 15 let jste v oblasti ochrany obyvatelstva vy-
konal mnoho práce, na co jste nejvíce hrdý?
Udělali jsme dost, vybudovali pracoviště krizového
řízení, kamerový systém, varovný informační sys-
tém. Podařilo se navést systém do přípravy k ochra-
ně obyvatel, řešení povodní, pomáháme i starostům
okolních obcí. Spolupracujeme s Helpíkem, s Vodní
záchrannou službu, s ČČK Jablonec n. N., podílíme
se na organizaci soutěží pro děti, daří se organizovat
Dny IZS. Systém ochrany obyvatel je v Jablonci nad
Nisou, i díky součinnosti se složkami IZS, hodnocen
na velmi dobré úrovni a je účinný.

Jiří Endler

Jiří Vaníček
Uznávali nás i generálové Bundeswehru

■ Osobnost Jablonecka

Narodil se v roce 1944 v Praze, základní i střední školu navštěvoval ve Vlašimi. Věnoval
se různým sportům, i sportovní střelbě; kvůli ní se přihlásil na vojenskou školu, obor
vojenská chemie, kterou absolvoval v Bratislavě. V roce 1964 se stal vojákem z povolání
a v letech 1972–1976 studoval Vojenskou akademii v Brně. Od roku 1980 působil u brigády
chemické ochrany v Liberci, v letech 1989 až 1994 ve funkci velitele brigády. Na vlastní
žádost odešel v roce 1994 v hodnosti plukovníka do civilu. Byl ředitelem společnosti s. r. o.,
akciové společnosti, ředitel referátu obrany a ochrany okresního úřadu. Po zrušení
okresů se stal vedoucím oddělení krizového řízení v Jablonci nad Nisou.

Foto Jiří Endler



(17)

jablonecký měsíčník / říjen 2015 společenské akce 

V Bautzenu se hrálo znovu společně
Další část do mozaiky vzájemného partner-
ství přidaly dechové soubory z Jablonce nad
Nisou a Neugablonz v posledním zářijovém
víkendu při společném vystoupení na mezi-
národním hudebním festivalu v Bautzenu
(Německo). 

Na akci, která se v historickém saském městě
koná každé dva roky pravidelně už od roku

1993, vyrazily oba soubory znovu jako jediný
orchestr. 

Jablonecká Mladá dechovka patří v Bautzenu
mezi tradiční a úspěšné účastníky. „Pokud ne-
budeme počítat domácí orchestr, měl náš sou-
bor zatím jako jediná zahraniční kapela tu čest
přijmout pozvání pořadatelů a vystoupit na
všech doposud konaných ročnících. A tuto tra-
dici jsme neporušili ani na tom letošním, v po-
řadí již dvanáctém pokračování,“ říká kapelník
Vladimír Kousal.

Podle něj byl letošní festival výjimečný, a to
díky dobrým kontaktům s tamními pořadateli.
„Podařilo se získat pozvání i pro náš partnerský
soubor Mesikvereinigung z Neugablonz a měli
jsme tak možnost znovu vystoupit jako spojená
jablonecko-(novo)jablonecká kapela. Navázali
jsme přitom na spolupráci, kterou jsme si mohli
vyzkoušet už během našeho společného zájez-
du do Štrasburku v loňském roce, kdy se potvr-
dilo, že přátelské vztahy mezi našimi orchestry
už dávno přerostly rámec běžného partnerství,“
uvádí Kousal.

Letošního ročníku Mezinárodního hudební-
ho festivalu Bautzen 2015 se účastnilo 17 kapel

a dvě skupiny mažoretek z Polska, Maďarska,
České republiky a Německa. Orchestry se po-
stupně představily ve svých zhruba hodinových
samostatných vystoupeních na dvou pódiích
umístěných na náměstí Hauptmarkt a Korn-
markt. „Skutečným diváckým zážitkem a vy-
vrcholením přehlídky byl podvečerní společný
Serenadekoncert všech orchestrů,“ vzpomíná
na vrchol vystoupení Vladimír Kousal. (end)

Otto Placht – Pastely a obrazy
V jabloneckém divadle bude ve středu 4. listo-
padu zahájena výstava Otty Plachta – Pas-
tely a obrazy. 

Autor vystaví výjimečnou kolekci pastelů dopl-
něnou solitéry olejomalby. Otto Placht (*1962

Praha) je výtvarník známý českému publiku
především jako „malíř džungle“. V 80. letech
vystudoval AVU a v letech 1990 až 1993 působil
v Ateliéru monumentální tvorby Jiřího Nače-
radského. Původně se věnoval tvorbě podle
teorie fraktátů a chaosu. V roce 1993 se setkal
v Miami s obrazy umělce Pabla Amaringa in-
spirovanými halucinogenní ayahuascou. Obra-
zy ho natolik uchvátily, že za jejich autorem od-
jel do peruánské Pucallpy. Několik let žil
v džungli s indiány kmene Šipibó, jejichž este-
tikou je značně ovlivněn.

O svých obrazech řekl: „Skončil jsem u úpl-
ně jednoduchých, geometrických skeletů a ne-
věděl jsem, čím to oživit. Táhla mě spontánní
malba a měl jsem pocit, že v džungli bude ten
šém, který dá kostrám život a obalí je živou tká-
ní. No a ta živá tkáň mi nakonec úplně roze-
brala skelet.“

První výstava Plachtových amazonských ob-
razů se konala v roce 1997 v Galerii Václava
Špály. Od té doby autor vystavuje pravidelně

v českých i zahraničních galeriích. Žije střída-
vě v Praze a Pucallpě, kde rovněž vyučoval jako
hostující profesor na tamější univerzitě. 

Vernisáž se koná ve středu 4. 11. od 17 hodin.
Výstava je přístupná v době divadelních před-
stavení do 2. 1. 2016. (lp)

Podzim s bižuterií Made in Jablonec
Po úspěšné výstavě Křehká krása 2015 při-
pravuje Svaz výrobců skla a bižuterie
(SVSB) ve svém bižuterním centru Palace
Plus zajímavé novinky pro veřejnost a ná-
vštěvníky Jablonce nad Nisou.

V říjnu bude pokračovat program: Setkání
s módou – Podzim s bižuterií Made in Jablonec.
Jedná se o blok seminářů o posledních mód-
ních trendech, které vedou známí regionální
designéři. V praktické části seminářů poradí
designéři, jak vybrat vhodné módní doplňky.
Říjnové setkání je na programu ve čtvrtek 29. 10.
a bude navíc zaměřeno na trendy ve vánočních
dekoracích a ozdobách. Nedílnou součástí bude
ukázka dekorování vánočních ozdob.

„Zkušenosti z práce se zahraničními designé-
ry dokládají, že zde musíme přidat a hlavně
rychleji reagovat na hlavní módní trendy oble-
čení a doplňku. Program: Setkání s módou -
Podzim s bižuterií Made in Jablonec, je krokem
dopředu pro designéry i spotřebitele,“ říká

Pavel Kopáček, předseda Svazu výrobců skla
a bižuterie.

Další novinkou je projekt České Vánoce, kte-
rý vzniká ve spolupráci s agenturou pro cestov-
ní ruch CzechTourism. Zahraniční turisté se

stále více zajímají o historii a současnost výro-
by vánočních ozdob a svaz chce využít poten-
ciál, který v Jablonci nad Nisou je. „Muzeum
skla a bižuterie má nádherné sbírky vánočních
ozdob a k tomu umíme zorganizovat předvádě-
ní výroby a prodej vánočních ozdob,“ tvrdí Ko-
páček. Datum premiéry tohoto programu na-
jdete na webu SVSB. „Určitě na ni pozveme
širokou veřejnost. Vše se bude konat v bižuter-
ním centru Palace Plus a přilehlých prosto-
rách,“ zmiňuje místo, kde se akce uskuteční,
předseda svazu. 

Mimořádná událost čeká SVSB v pátek 20.
listopadu v Praze, kde se koná zasedání Evrop-
ského olympijského výboru. Součástí dopro-
vodného programu ve Španělském sále Praž-
ského hradu bude módní přehlídka Made in
Jablonec 2015 a prezentace produkce člen-
ských firem SVSB. „Toto pozvání je důkazem to-
ho, že se česká bižuterie stále více prosazuje
a dobře reprezentuje Jablonec nad Nisou,“ po-
chvaluje si Pavel Kopáček. (end)

Mladá dechovka z Jablonce nad Nisou
a Musikvereinigung Neugablonz během návštěvy

Evropského parlamentu ve Štrasburku 
Foto archiv Mladá dechovka 
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Na přelomu října a listopadu proběhne v Jab-
lonci nad Nisou už 29. celostátní přehlídka
scénického tance mládeže a dospělých Tanec,
tanec… 2015. Kromě těch již zavedených, roz-
šíří letos přehlídka svá působiště o jedno no-
vé – staré městské lázně. A v jejím závěru zís-
ká jeden z účastníků v pořadí třetí Cenu
města tance.

„Přípravy na tuto oborovou prestižní událost
jsou v plném proudu. Přehlídka se odehraje od
29. října do 1. listopadu a už se do Jablonce
všichni – organizátoři, lektoři i soutěžící –

opravdu těšíme,“ říká za všechny Jiří Lössl
z NIPOS Artama Praha a dodává, že účast při-
slíbili už tradiční hosté: „Opět přivítáme hosty
z Belgie, odkud přijede Company Ballerino
z Lembeerka. Též vystoupí chorvatské Taneční
studio Vivona z Čakovce. Ve dvou programo-
vých večerech v městském divadle se pak před-
staví 18 domácích skupin.“

Novinkami letošního ročníku budou prolog
a epilog přehlídky. „Oba budou v bývalých se-
cesních městských lázních a spolupracujeme
na nich se spolkem ArtproProstor,“ vysvětluje
Lössl. Prolog ve čtvrtek 29. října bude obsaho-

vat vernisáž výstavy tanečních fotografií jablo-
neckého fotografa Ivo Mičkala a představení
nominované na Jiráskův Hronov 2015 Oněgin
byl Rusák. Dále je během večera plánovaný ta-
neční jam účastníků a posezení v kavárně.
„Epilog v neděli 1. listopadu přinese výsledek
druhého rezidenčního pobytu vyplývajícího
z udělení Ceny města tance 2014, kdy ZUŠ
Klapkova z Prahy 8 uvede choreografii Mirky
Eliášové Hmatatelná křehkost. Poté porota vy-
hlásí nominace, náměstek primátora Pavel Svo-
boda předá Cenu města tance za rok 2015, a tím
přehlídku uzavře,“ informuje Jiří Lössl. (jn)

Letošní ročník roztančí i bývalé lázně

S koncem září skončil také festival hudby
a slova Město plné tónů. „Zvykli jsme si
o něm mluvit jako o ročníku druhém, ale
v podstatě to byl 1. ročník hudby i slova na-
vazující na loňský Rok české hudby,“ kon-
statuje ředitel Městského divadla v Jablonci
Pavel Žur, jenž se s divadlem v drtivé větši-
ně podílí na stavbě festivalové dramaturgie.
Hodnotí ho jako úspěšný a slibuje pokračo-
vání i v roce 2016.

S první myšlenkou na realizaci městského hu-
debního festivalu mnoha žánrů v Roce české
hudby přišla Soňa Paukrtová. Vše se podařilo
a myšlenka přetrvala do roku následujícího.
Nový náměstek pro kulturu Pavel Svoboda do
hry přivedl také mluvené slovo. „I mluvené slo-
vo je vlastně tón, a tak jsme se rozhodli drama-
turgii rozšířit a v budoucnu chceme hledat dal-
ší možnosti, ačkoliv hudba je nosné téma,“ říká
Pavel Žur. 

Polovina úspěchu bylo počasí
„Letošní ročník byl výborný i kvůli počasí, kte-
ré nám prostě přálo. Jen asi dvě akce jsme mu-
seli přemístit pod střechu,“ vypočítává Žur

a dodává, že návštěvníci loňského festivalu se
naučili hledat informace a za svými pořady si
dojít. „Návštěvnost byla velmi slušná. Nabídli
jsme místním i návštěvníkům města velmi zají-
mavý kulturní produkt. V tom vidím tu výji-
mečnost,“ souhlasí náměstek Pavel Svoboda.
A jaká byla odezva umělců? „Houslista Václav
Hudeček pracuje na společném projektu s kla-
víristou Ivo Kahánkem, pro nějž je Jablonec
jednou z téměř domovských scén. Dozvěděl se
o jabloneckém festivalu, vyhledal si jej a proje-
vil zájem o účast. Nyní spolu jednáme a je mož-
né, že příští rok se zde Václav Hudeček objeví,“
slibuje Pavel Žur a dokumentuje tak kladné
ohlasy mezi uměleckými profesionály. Kladné
hodnocení dala Simona Stašová, orchestr
Quatro navrhl nové netradiční zahájení svého
koncertu, čímž dal najevo zájem o další účin-
kování. 

Trochu rozdílné názory mají náměstek Svo-
boda a ředitel Žur na Mírové náměstí. Svobo-
dovi se zdálo neutěšené, Žur tento prostor hod-
notí jako příjemný. Oba se však shodli na tom,
že budou nutné některé technické změny pro
větší pohodu účinkujících i obecenstva. Naproti
tomu představení pohádky pro nejmenší Smo-
líček, které bylo třeba přesunout z letní scény
do kina Junior, přineslo Pavlu Žurovi zcela jas-
ný názor na to, že festival musí v budoucnu
myslet i na děti. „V létě je v této oblasti jisté va-
kuum,“ podotýká. 

Co přinese příští rok?
Dramaturgie příštího roku by měla vycházet ze
zaměření publika: mladí diváci a milovníci ko-
medií i odlehčeného hudebního žánru, náročný
divák vyhledávající dobrou muziku na profe-
sionální úrovni a kvalitní divadlo. A nakonec
senioři a starší diváci, kteří jdou na klidnější
žánr typu operetních melodií a komorněji ladě-
né pořady. „Festival by měl být otevřený v obou
hlavních liniích – profesionální i neprofesio-
nální. Kvalitu té druhé reprezentuje místní zá-

kladní umělecká škola, která organizuje první
část festivalu včetně konce školního roku. Dává
prostor jak svým souborům, tak tělesům spřá-
telených škol nebo smíšenému pěveckému sbo-
ru Janáček,“ chválí Pavel Žur, jenž za divadlo
společně s Eurocentrem přebírá od ZUŠ v létě
programovou štafetu. 

Zachovaná by měla zůstat všechna prostran-
ství produkce – Mírové náměstí, letní scéna,
Tyršovy sady, molo na přehradě včetně Slu-
nečních lázní, jež byly příjemným zpestřením,
ale i kamenné divadlo a kostely. 

„Rádi bychom opět zařadili nějaký zajímavý
světový titul, např. Evžena Oněgina, koketuje-
me i s myšlenkou letního kina, kde je zajímavé
zázemí a dobrá dostupnost včetně parkování,“
dodává Žur a poukazuje na velmi dobrou dra-
maturgii, kterou zvolilo Eurocentrum, a to jak
na letní scéně, tak v Tyršových sadech.

„Určitou laťku jsme nastavili a myslím, že vy-
sokou. K letošnímu úspěchu jistě hodně po-
mohlo skvělé počasí. Ale myslím, že všichni
členové týmu Města plného tónů se budou sna-
žit onu pomyslnou laťku minimálně udržet, po-
kud ne přeskočit,“ shrnul náměstek Pavel
Svoboda. (jn)

Laťka je nastavená vysoko

Foto 3x Jiří Endler

■ Město plné tónů

Foto 2x Václav Novotný
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■ Došlo do redakce

■ Názor zastupitele

Všem, kteří se o maminku a babičku 
starali, děkujeme
Téměř pět měsíců pobývala moje babička v Ne-
mocnici Jablonec nad Nisou. Jeden týden na chi-
rurgii a celý zbytek na oddělení CEDR, dříve
LDN. Babička byla zcela nechodící. Na jedné
noze tříštivá zlomenina kotníku, na druhé noze
otevřený bércový vřed přes celé lýtko. Babička
v nemocnici oslavila 89. narozeniny. Nejprve to
vypadalo, že už nebude chodit, a přesto odešla
z nemocnice po svých s novým kamarádem
chodítkem.

Velké poděkování za to patří úplně celému
kolektivu Centra doléčování a rehabilitace – lé-
kařům, sestrám, všem pracovníkům pomocné-
ho zdravotnického personálu a rehabilitačním
pracovníkům, jmenovitě babiččině dvorní fyzi-
oterapeutce Tereze Dusilové. 

Protože jsme babičku navštěvovali téměř den-
ně, opravdu zblízka jsme viděli každodenní ná-
ročnou práci všech zaměstnanců. CEDR je hod-

ně specifické oddělení, pacienti tu většinou trá-
ví hodně dlouhou dobu a jejich prognóza do ži-
vota nebývá vždy optimistická. Přesto se celé
oddělení snaží všem pacientům tamější pobyt
co nejvíce zpestřit a oživit. Pravidelně probíhá
cílená ergoterapie, na oddělení dochází pracov-
nice fary, pacientům přišly zazpívat děti z ma-
teřské školky. Jednou si s pacienty přišli popo-
vídat zástupci města a vyslechli si jejich názor
na život v Jablonci. Pro babičku to byl obrovský
zážitek, nikdy dřív si s primátorem nepotřásla
rukou, neseděla s ním u jednoho stolu, nepoví-
dala si s ním. 

Na CEDRu jsem i já zažila pocit, že nejsem
v nemocnici, ale v nějakém odpoledním klubu.
Bylo to v době Velikonoc, kdy pacienti vykrajo-
vali a zdobili perníčky. Někteří dokonce vyrá-
běli drobné velikonoční dekorace. Co na tom,
že třeba za pomoci personálu. 

Proběhlo i příjemné posezení u čaje a kávy
s ochutnávkou jidášů, které pekl personál prá-
vě pro své pacienty a jejich návštěvy. Jindy za-

se proběhl Koktejlový den, opět zejména pro
pacienty. Nemocní tímto způsobem mohli ales-
poň na chvíli zapomenout na to, kde jsou, moh-
li si popovídat s ostatními a hlavně se rozptýlit
z pravidelného chodu oddělení. Někdy dokonce
dopolední rehabilitace probíhala venku. V ko-
lečkovém křesle se pacienti kochali probouzejí-
cí jarní přírodou a mohli se nadýchat čerstvého
vzduchu mimo nemocniční zdi.

Za všechnu odbornou péči, starostlivost, po-
vzbudivá slova, lidskost a hlavně trpělivost
bych chtěla všem z CEDRu poděkovat. Nejvíc
paní primářce Čulíkové, staniční sestře paní
Huškové, panu doktoru Fráňovi, kteří babičce
velmi přirostli k srdci. Velmi ráda též vzpomíná
na paní ošetřovatelku z Desné a z Janova.

Přeji Vám hodně sil do další práce, mnoho spo-
kojených pacientů i jejich rodinných příslušní-
ků. Děkujeme. 

vnučka a dcery paní Tschochnerové

Koalice v červnu prosadila novou vyhlášku
o regulaci hazardu. Zrušila tím úplný zákaz ha-
zardu, který platil od ledna a čekalo se na něj
dlouhé tři roky. Důrazně jsem zastupitele varo-
val, že schválením vyhlášky dají prostor ne-
omezenému množství kasin kdekoli ve městě.
Nikdo mě ale neposlouchal, asi proto, že jsem
nejmladší zastupitel, takže stranická přísluš-
nost a síla peněz vyhrála nad zdravým rozu-
mem.

Čekal jsem, že v Jablonci nezůstanou jen tři
kasina povolená s přijetím vyhlášky, ale asi pět
až deset. Výsledek však šokoval i mě samotné-
ho. V září totiž bylo zastupitelstvu předloženo
hned deset žádostí o nová kasina a další mohou
kdykoli přijít. Vyhláška je postavena tak, že spl-
ní-li žadatel podmínky, má na povolení kasina
nárok. Nyní se budou složitě hledat důvody,
proč žadatelům nevyhovět. Vznikne tím ko-
rupční potenciál a hrozba soudních sporů.

Pokud v Jablonci nechcete neomezené fungo-
vání nejtvrdší formy hazardu – proherních au-
tomatů, oslovte zastupitele ODS, ČSSD, Domo-
va, Nové budoucnosti, TOP 09 a KSČM, kteří
vyhlášku prosadili, a požádejte je, aby hazard
tvrdě zregulovali, nebo do přijetí nového záko-
na o hazardních hrách úplně zakázali.

Jakub Macek, 
zastupitel za Změnu pro Jablonec

Deset nových kasin aneb 
Tvrdá regulace hazardu

Dotace podle nových zásad a kritérií
Od dubna přijímá magistrát žádosti o dota-
ce z městského rozpočtu na podporu aktivit
v oblasti sociální péče a zdravotnictví, vý-
chovy a vzdělávání, kultury a sportu. Jejich
příjem skončil 11. května, žádosti se poté
zpracovávaly, komise je hodnotily a v září je
projednávali zastupitelé města.

„Poskytování dotací z rozpočtu územních sa-
mosprávných celků nově upravila novela zák. č.
250. Museli jsme tedy v první čtvrtině roku pře-
pracovat dotační programy tak, aby odpovídaly

platné legislativě a současně bylo nutné upravit
i zásady pro poskytování dotací a peněžitých
darů z městského rozpočtu,“ říká náměstek pro
humanitní a sociální oblast Pavel Svoboda. 

Zastupitelé letos v březnu schválili pět dotač-
ních programů pro jednotlivé oblasti, které by-
ly zveřejněné 20. března. Obsahovaly základní
informace pro žadatele a jejich součástí byl
i vzor žádosti. „Kritéria pro stanovení výše dota-
ce a pro hodnocení žádostí připravily a ke schvá-
lení zastupitelům navrhly příslušné komise,“
dodává náměstek s tím, že příjem žádostí skončil
11. května. „Poté se administrovalo a komise žá-
dosti hodnotily,“ dodává.

V červnu pak městští radní schválili poskyt-
nutí dotací, které nepřesáhly hranici 50 tisíc ko-
run. Na svém prvním poprázdninovém zasedání
zastupitelé projednávali návrhy na poskytnutí
či neposkytnutí dotací ve výši nad 50 tisíc ko-
run a příslušné návrhy smluv. 

Celkem rozpočet města pamatoval na dotační
programy částkou téměř 3,5 milionu korun. Ze
119 podaných žádostí komise nakonec na zá-
kladě schválených kritérií navrhly podpořit 96 pro-
jektů v hodnotě lehce přes 3,3 milionu korun. 

Dotační program na podporu aktivit v oblasti
výchovy a vzdělávání disponoval částkou 180
tisíc korun, žádostí přišlo šest, podpořené byly
tři za celkem 121 tisíc korun. Alokace na dotač-
ní program pro sociální péči a zdravotnictví se
rovnala 320 tisícům korun, přičemž mezi všech
13 podaných žádostí komise navrhla rozdělit

266 tisíc korun. Pro sport a tělovýchovu byla
v rozpočtu alokována částka 1 280 tisíc korun,
kterou komise navrhla rozdělit mezi 26 projek-
tů z 34 přihlášených. Částka 390 tisíc byla
v rozpočtu určená na podporu sportovních ak-
cí a komise ji doporučila rozdělit mezi 20 pro-
jektů z 25 přihlášených. A poslední 1 273 tisíc
korun bylo v rozpočtu určených na podporu
v oblasti kultury, v ní komise navrhla rozdělit
celou částku na podporu 34 projektů ze 41 při-
hlášených.

(jn)

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

1. října 1915, 271, 1, 3, 6, V
Jatka na západní frontě. Němci bojují proti
4–5násobné přesile. Kulomety a děla kosí ne-
přátele. Navzdory horám mrtvol nastupují stále
nové kolony Francouzů. Jsou zcela opilí a ne-
příčetní, mají s sebou jídlo na 8 – 10 dní. Útoku
Angličanů předchází vždy strašný řev jejich di-
vokých koloniálních spojenců.

Mšeno n. N. Stříbrnou svatbu v tichosti oslavil
ředitel mšenské školy Fidelio Finke s chotí.

Vídeň. Tabák podražil o 25 až 80 % podle dru-
hů. Zjistilo se totiž, že si mnozí kuřáci cpou du-
tinky. Ceny cigaret se nemění.

4. října 1915, 274, 1, 8, V
Rusko napadlo Bulharsko. Přístav Varna je
ostřelován. Očekává se vyhlášení války ze stra-
ny Ruska.

Novinka v chirurgii – korzetové šití bez jehly.
Na pruzích náplasti jsou umístěny háčky, jako
se používají na korzetech, náplasti se přilepí na
okraje rány, obě části se přitlačí k sobě a spojí
provázkem. Vynález vznikl na popud dámy, kte-
rá si nepřála mít po operaci nádoru na krku žád-
né jizvy po šití. Použití je rychlé a bezbolestné.

10. října 1915, 280, 1, 3, R
Bělehrad dobyt. Rakousko-uherské oddíly pod
velením generála von Kövösze obsadily hradby
a citadelu. Na zámku srbského krále vlají ra-
kousko-uherské a německé vlajky.

Válečná zranění koní. V naší armádě slouží té-
měř 3 miliony koní, kteří jsou stejně jako vojá-
ci vystaveni riziku postřelení. Rány do svalů se
jim hojí rychle, někdy i bez nutnosti ošetření,
a kůň slouží dál. Rány do hlavy jsou však téměř
vždy smrtelné, stejně jako rány do kostí konče-
tin. Kosti bývají roztříštěné a kůň musí být za-
střelen. Poranění drobnými střepinami granátů se
hojí dobře. Temperamentní plnokrevníci a polo-
krevníci jsou choulostivější než pracovní koně.

13. října 1915, 283, 4, V
Krádež másla. Obchodník Franz Richtr z Odo-
lenovic jel v pátek přes Hodkovice do Jablonce
na trh, kam dorazil už v 7 hodin ráno. Zjistil, že
ze zadní části vozu zmizelo z koše asi 15 kg

másla, baleného ve 1/4 kg balíčcích. Zloději pra-
covali tak tiše, že Richtr vůbec netuší, kde
o máslo přišel.

14. října 1915, 284, 4, 5, 6, V
USA. „Jedno jablko pro každého vojína“ je
akce amerických ovocnářů. Rozhodli se vypra-
vit parník s nákladem jablek pro vojáky všech
bojujících stran. Rozdělení se ujme Červený
kříž. Parník vypluje v polovině října a do
Evropy dorazí začátkem listopadu.

Císařský dar. Rodina Porsyova z Rybářů má 10
dětí, z nichž 8 synů je na bitevním poli. Otec
Ferdinand dostal od císaře nádherné stříbrné
kapesní hodinky s císařským monogramem
a matka peněžitý dar ve výši 500 korun.

Duchcov. Přísný trest dostal branec Václav Ni-
kodým za to, že si při odvodu ozdobil kokardu
smutečním závojem. Byl odsouzen divizním
soudem v Terezíně k jednomu roku žaláře.

Berlín. Zepelíny zaútočily na Londýn a bom-
bardovaly centrum, doky a vodárnu v Hamp-
tonu tříštivými a zápalnými bombami. Navzdory
dělostřelecké palbě se všechny vzducholodě
bezpečně vrátily na své základny.

15. října 1915, 285, 5, V
Graz. Jednonohý zastřelil jednorukého. Opilý
jednonohý invalida Johann Platschig zastřelil
v hádce ranou z revolveru svého známého jed-
norukého invalidu Haberta, který chtěl u něj
přenocovat. Přivolaná záchranka konstatovala
již jen Habertovu smrt.

16. října 1915, 286, 8, V
Innsbruck. Eliášův oheň na italské frontě.
Tento zvláštní přírodní úkaz byl pozorován vo-
jáky v zákopech ve výši 2 000 m ve dne i v no-

ci. Napadl čerstvý sníh a oni viděli plamínky na
vrcholku hory ve výši 2 696 m, které přeskako-
valy přes hřeben až k drátěným překážkám,
tančily na špičkách železných tyčí, po drátech,
na puškách, bajonetech, a dokonce na vousech
vojáků, kteří to pociťovali jako velice nepříjemné.

21. října 1915, 291, 1, 7, 8, R a V
Srbský státní poklad bude ve více zásilkách
převezen do Soluně. Pokud se nepodaří jej
bezpečně uložit, bude putovat do Francie.

Muslimský hřbitov v Čechách. Blízko želez-
niční tratě Cheb–Plzeň byl nedaleko Chebu
otevřen muslimský hřbitov o rozloze 300 m2, na
kterém je dosud jen 9 hrobů. Každý hrob je
označen železným půlměsícem, tabulky s arab-
skými a tureckými nápisy jsou ještě ve výrobě.
Hřbitov bude udržován po věčné časy. Pro 8 000
zajatých Rusů islámské víry bude v Chebu zří-
zena mešita a k ní bude přidělen islámský du-
chovní. 

USA. Prezidentovy zásnuby. Agentura Reuter
oznamuje, že se prezident Wilson patrně za-
snoubil s paní Norman-Goli. Svatba se bude asi
konat v prosinci.

Ukradený pes. Generál Kuzmanek, hrdinný
obránce Přemyšlu vlastnil krásnou černou do-
gu, kterou si vzal sebou do zajetí. Na železniční
stanici Brody se s ní procházel po nástupišti
a velitel nádraží, kníže Čerkaskij, jej o ni požá-
dal. Kuzmanek zdvořile, ale rozhodně odmítl.
Při odjezdu vlaku do jeho kupé vnikli 4 ruští
vojáci a dogu odvedli. Kníže s ní byl v Brodech
potom často viděn.

26. října 1915, 296, 4, V
Válečný humor. Dobré znamení. Nedávno
jsem potkal v kavárně svého známého, plukov-
níka landvéru. Místo uniformy měl na sobě ele-
gantní společenský oblek. Já na něj: „Jak to, že
jsi v civilu?“ On: „No přece na oslavu toho, že
car převzal vrchní velení. To už pomalu může-
me odzbrojit.“

30. října 1915, 300, 1, V
Londýn. Král Jiří utrpěl úraz na západní fron-
tě. Jeho kůň se splašil při přehlídce při volání
„Hurá“. Král zůstane patrně delší dobu na lůžku.

R – ranní vydání, 
V – večerní vydání

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Jedinečná podívaná se naskytla ve středu
16. září 2015 několika desítkám návštěvníků
úvodní vernisáže nové Galerie Kaplička.
Uprostřed panelového sídliště se odehrála
snová audio-vizuální performance Švábení
výtvarníka Petra Nikla.

Mšenská kaplička se tak po dlouhých letech
probudila k novému životu ve znamení součas-
ného umění. Spolek PLAC má kapličku půjče-
nou od města na zkoušku do konce roku. I na
ohlasech veřejnosti bude záležet, zda se podaří
s městem navázat dlouhodobější spolupráci.

Při jejím otevření obklopila Galerii Kaplička
téměř pohádková atmosféra. Všestranný umě-
lec Petr Nikl okouzlil svými převtěleními, zpě-
vem, hrou a mechanickými broučky nejen děti,
ale všechny přítomné. Po úvodním hudebně di-
vadelním vystoupení před kapličkou se dění
přesunulo do jejích útrob. To zabydlely robotič-

tí švábi. Pod dohledem umělce vznikla díky je-
jich pilnému víření barevných pigmentů na
podlaze kapličky něžná kresba. Tu si budou
moci kolemjdoucí prohlížet prosklenými dveř-
mi až do konce října, kdy se kaplička opět na
jeden večer otevře s uvedením nové výstavy.

Spolku PLAC byla kaplička městem svěřena
do užívání v červenci. Členové spolku památku
na vlastní náklady vyklidili, vyčistili a opatřili
novou vnitřní omítkou. Díky rekonstrukci,
kterou před lety provedl z vlastních prostředků
recesistický Pánský klub přátel šachu, to pro
zahájení zkušebního provozu stačilo. 

Pro plnohodnotné fungování galerie by však
bylo zapotřebí stálé připojení k elektřině, jak
potvrdil Jan Picko, koordinátor projektu: „Elekt-
řinu jsme pro tento večer přivedli z přilehlého
bytu díky ochotě jeho majitelky. Pro dramatur-
gii kapličky, vybízející k audiovizuálním pro-
jektům šitým na míru, je však tento stav znač-
ně limitující.“

„U publika jsme se však setkali s vřelými ohla-
sy,“ uvedla Dana Janatová, tajemnice spolku,
a doplnila: „Věříme, že nám veřejnost zachová
přízeň a podaří se nám navázat s městem dlou-
hodobější spolupráci.“ (vo)

Uprostřed sídliště se otevřela galerie

Foto Jan Picek
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■ Ohlédnutí
Den naplněný poznáním 
a zážitky
V pondělí 31. srpna, v den, kdy
v pražském Klementinu padl sto
let starý teplotní rekord, se vydali
jablonečtí senioři na plánovaný
výlet do Prahy. Využili pozvání ná-
městka primátora města Jablonec
Pavla Svobody k návštěvě Posla-
necké sněmovny ČR, kde je čekal
jablonecký poslanec Lukáš Pleti-
cha. Po zhlédnutí filmu o historii
a vzniku ústavního systému České
republiky si senioři prohlédli hlav-
ní jednací sál sněmovny v Thu-

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

Informace k říjnovým aktivitám
získáte u Markéty Jeníčkové, spe-
cialisty pro volnočasové aktivity,
tel.: 774 722 942, e-mail: marketa.
jenickova@centrumjablonec.cz,
v recepci Spolkového domu nebo
na www.centrumjablonec.cz –
sekce Aktivity seniorů – Programy
ve Spolkovém domě.

Cestování je naše 
záliba
To, že cestování a poznávání no-
vých zajímavých míst není jen vý-
sadou mládí, potvrzují aktivní se-
niorky Erna Kohoutková a Líba
Pumrlová, které jsou dlouholeté
členky okresního výboru STP ČR.
Baví je nejen sbírání nových zážit-
ků a krásných fotografií, ale i při-
pravovat zájezdy pro své vrstevníky
a dělit se s nimi o své zkušenosti.
Obě dvě se shodují na tom, že ces-
tování je pro ně koníčkem, umož-
ňuje jim poznávat i sama sebe
a hranice svých možností. „Zjišťu-
jeme, jak reagujeme a prožíváme
neobvyklé situace,“ vysvětluje Erna
Kohoutková. 

Na otázku, co jim cestování při-
náší, Erna Kohoutková odpovědě-
la: „Cestování pro nás nejsou jen
nové zážitky a poznávání jiných
kultur, cestování nám zpestřuje ži-
vot, vytrhává nás z každodenní ru-
tiny a nakonec se pro nás stalo
svým způsobem i závislostí.“ Její
kamarádka Líba Pumrlová dopl-
nila: „Bez cestování by to nebyl ži-
vot.“

Společně zorganizovaly úspěšný
zájezd do francouzské Provence,
několikrát byly také v Chorvatsku.
„Na letošek jsme připravily pěti-
denní poznávací zájezd Krásné
Švýcarsko, kterého se zúčastnilo
45 seniorů. Byl to týden nezapo-
menutelných zážitků – lanovka
nás vyvezla na Malý Matterhorn,
odkud jsme z výšky 3 883 m obdi-
vovali výhled na okolní čtyřtisí-
covky, navštívili jsme ledové jes-
kyně a přehradu Grande Dixence
s nejvyšší tížnou hrází na světě.
Viděli jsme i přírodní zemní pyra-
midy v Euseigne a nechybělo ani
Ženevské jezero, Rýnské vodopády
a sladká tečka – návštěva čokolá-
dovny Nestlé,“ uvedla Kohoutová.
„Další poznávací zájezd letos smě-
řoval do Itálie, kde jsme navštívili
překrásné město Řím, nejmenší
nezávislý stát Vatikán, činnou sop-
ku Vesuv a Pompeje,“ zmínila dru-
hý zájezd Pumrlová.

Byť léto skončilo, cestování nikoli.
Obě dámy na podzim připravily ces-
tu do Itálie, jež je podle nich kou-
zelnou zemí a nabízí mnoho zají-
mavých míst, která stojí za pozná-
ní. „Nepůjde pouze o poznávací
zájezd, jelikož jedeme na termální

ostrov Ischia a ostrov Capri. Také
se těšíme na vyhlášenou italskou
kuchyni a pláž,“ říká Líba Pumr-
lová.

I přesto, že obě rády cestují, ve
svém domově jsou nejraději. „Říká
se všude dobře, doma nejlíp. Žiju
zde od pěti let,“ říká Líba Pumrlo-
vá. Podobně krásný vztah k Jab-
lonci má i Erna Kohoutková. „Já
jsem se sem přivdala, do Jablonce
mě přivedla láska a tu jsem přene-
sla i na město a jeho krásné okolí.“

„Naše město, hlavně v poslední
době, nám poskytuje velké mož-
nosti vyžití, je dobře udržované
a nedokážeme si představit, že by-
chom ho měly měnit, je to náš do-
mov, do kterého se ze všech cest
vždy rády vracíme,“ shodují se obě
cestovatelky. (ek)

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

Senior plus

■ Aktivní věk

■ Programy klubů 
ve Spolkovém domě
KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace B. Svobodová – tel.: 774 722 945
6., 13., 20. 10. /úterý/ 10.00 hodin
Zdravotní a relaxační cvičení
s Hankou

20. 10. /úterý/ 13.30 hodin
Zdravý životní styl – Krása pro
každý věk 
Beseda s kosmetičkou

29. 10. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna 

Dia-club senior
Informace H. Korcinová – tel.: 724 206 367
6., 13., 20., 27. 10. /úterý/ 
13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

26. 10. /pondělí/ 14.00 hodin 
Setkání členů klubu

Svaz důchodců ČR
Informace L. Caránková – tel.: 723 510 256
7. 10. /středa/ 14.00 hodin
Přednáška – Červený kříž
První pomoc při domácích úrazech

14. 10. /středa/ 14.00 hodin
Tanec

21. 10. /středa/ 
Výlet do Chrastavy – odjezd z vla-
kového nádraží v 8.17 hodin.

KARDIO Jablonec
Informace K. Křivánek – tel.: 728 366 951
Program naleznete na webu
www.centrumjablonec.cz
v sekci Aktivity seniorů – Kluby
seniorů – KARDIO Jablonec.

novském paláci a vyzkoušeli si,
jak se sedí v poslaneckých lavi-
cích. Poslanec Pleticha vysvětlil,
jaké jsou kompetence sněmovny,
jak probíhá zasedání, jak funguje
hlasovací zařízení a zodpověděl
dotazy seniorů. „Byl to zážitek.
Kde by nás napadlo, že budeme
mít možnost usednout do posla-
neckých lavic a nasát atmosféru
míst, kde se tvoří zákony,“ sdělo-
vala své dojmy z prohlídky Helena
Kominíková. Po prohlídce sně-
movny prošli senioři Valdštejns-
kou zahradou ke kotvišti výlet-
ních lodí na Františku, kde měli
zamluvenou plavbu lodí Moravia.
Při dvouhodinové plavbě k Vyše-
hradu obdivovali nezvyklé pohle-
dy na historické budovy a užívali
si krásný letní den. „Za všechno,
co pro nás připravuje Centrum so-
ciálních služeb a vedení města
Jablonce, velice děkujeme. Je má-
lo měst, kde se o seniory tak stara-
jí a kde oni mají možnost vybírat
si z tolika aktivit, díky nimž ne-
mají čas stárnout,“ pochválila si
Milada Bidrmanová. (bs)

Senioři ve Švýcarsku – foto Erna Kohoutková

Líba Pumrlová a Erna Kohoutková 
– foto CSS

Praha – Poslanecká sněmovna
– foto CSS

Praha – společné foto – foto CSS 

Praha – foto CSS 
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PROBLÉMY S ·ED¯M ZÁKALEM
RYCHLE VY¤E·ÍME

Problémy s ‰ed˘m zákalem (katarakta) trápí stále více lidí. Lze
je odstranit jedinû operací, pfii níÏ se pomocí ultrazvuku od-
straní zakalená ãoãka, která je nahrazena vysoce kvalitní ãoã-
kou umûlou. Zákrok je nebolestiv˘ a provádí se ambulantnû.
Oãní klinika LIBEREC jej provádí vãas, rychle a ze zdravotní-
ho poji‰tûní. 

Bezplatné operace ‰edého zákalu zde mají poji‰tûnci v‰ech 
zdravotních poji‰Èoven v mimofiádnû krátk˘ch termínech
a vãetnû vy‰etfiení na‰imi oãními specialisty i bez doporu-
ãení lékafie.

Více informací o moÏnostech léãby a typech ãoãek najdete na
internetov˘ch stránkách Oãní kliniky LIBEREC, která patfií ke
‰piãce v regionu. Je vybavena nejmodernûj‰ími pfiístroji, naj-
dete tu ale i pfiíjemné prostfiedí, zku‰en˘ a ochotn˘ t˘m lékafiÛ,
sester a oãních optikÛ. 

Bezbariérov˘ pfiístup a bezplatné parkování je samozfiej-
mostí. Více na tel. 482 311 792, 725 409 509 

www.ocni-klinika-liberec.cz

Jablonecké kulturní a informační centrum uvádí

Kostel sv. Anny v Jablonci nad Nisou
26. fiíjna 2015 v 19.00 hodin

Nao Higano • soprán
TáÀa Orugansó‰a Gricová • varhany

J. S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy, C. Franck, A. Dvořák a další

JAPONSKÁ
TEâKA

Závûreãn˘ 

koncert 

hudební 
sezóny 
v kostele 

sv. Anny
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ABC fiemesla
fiemeslné práce pro byt a dÛm

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

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

rekonstrukce panelov˘ch chodeb, 
stavebnû fiemeslné práce.

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

TANEâNÍ KURZY – JARO 2016
Eurocentrum Jablonec nad Nisou.

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

neustále na internetov˘ch stránkách 
www.tanecnisvoboda.cz

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

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
dvefie vãetnû obloÏek od 2 320 Kã! 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã 
+ sleva na BEZPEâNOSTNÍ dvefie,

vnitfiní dvefie v barvû dfieva 666 aÏ 699 Kã,
stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 

Sleva na vchodové dfievûné dvefie 20 %,
V˘prodej nov˘ch dvefií a obloÏek za 500 Kã,

profi v˘fiez zárubní.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA 

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

Jan Rejsek – PODLAHY
vzorkovna RÛÏová 29, Jablonec nad Nisou

Rozhodli jste se pro zmûnu? 
Zaãnûte od podlahy!

Nabízíme Vám moderní vinylové dílce, 
tradiãní dfievûné podlahy, pfiíjemné koberce,

mûkãené PVC nebo komfortní korek. 
UÏ víte, kterou podlahu si k nám pfiijdete vybrat?

Více informací na www.rejsek-podlahy.cz
e-mail: info@rejsek-podlahy.cz

mobil: 724 119 523

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
antikorozní nástfiik podvozku a dutin 

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

Jsme certifikované BRZDOVÉ CENTRUM ATE
– za kvalitu nabízíme NEJLEP·Í  CENY!!!

DOPORUâUJEME kontrolu a ãi‰tûní brzd –
odbornû a za super cenu!!!

PNEUSERVIS – pfiezouvání, nové pneu,
tel.: 483 313 977, 604 242 111

Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín
více o nás na: www.autoservismokosin.cz

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

malba bytÛ, firem, ‰kol, 
zdravotnick˘ch zafiízení atd.

R. First, 607 886 687, 483 714 042
e-mail: first.r@centrum.cz

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.studionajla.simplesite.com

Tance orientu, tradiãní jóga, Ïenské kruhy,
feng-shui, 5 tibeÈanÛ, meditace,

cviãení kojencÛ a dûtí.
Více o kurzech a lektorech na FB ãi webu

Sídlo: CENTRUM 28. fiíjna 23, Jablonec n. N.
!PARKOVÁNÍ V MÍSTù!

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

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

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

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

DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA!!!
tel.: 776 593 264,

e-mail: info@rekra.cz

SLENDER FIT JABLONEC 
PRODÁM vybavení studia pro Ïeny:

cviãicí stoly, Vacufit, vibraãní plo‰ina. 
MoÏné pfienechání pronajat˘ch prostor 

v centru mûsta. Cena dohodou. 
Májová Jana, tel.: 605 270 103.

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

více neÏ 250 odstínÛ a dekorÛ, slevy aÏ 35 %,
KUCHY≈SKÉ LINKY vãetnû dodávky spotfiebiãÛ,

3D grafické návrhy ZDARMA. 
Akce pro rok 2015:

ke kaÏdé kuchyni granitov˘ dfiez zdarma!
Vzorková prodejna v nákupním centru Géãko

Liberec (GLOBUS)
tel.: 485 102 762, mobil: 734 723 734

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

Autoservis AUTOSABI nabízí
ve‰keré opravy osobních a dodávkov˘ch

vozidel, plnûní klimatizace 
za akãní cenu 599 Kã,

pfiezutí vozidla od 250 Kã.
Více o akãních cenách www.autosabi.cz.
Pfiíprava a zaji‰tûní STK + ME, antikorozní 
nástfiiky spodkÛ a dutin, ãi‰tûní interiéru, 
montáÏe taÏn˘ch zafiízení – SVC, Bosal, 

laserová GEOMETRIE.
NOVù prodej a montáÏ zabezpeãení 

automobilÛ hlídání GPS.
Îelivského 13, areál SBD-Liaz

ROZVOZY OBùDÒ 
v Jablonci nad Nisou a okolí

Domácí kuchynû. 
Objednávky a informace 

na tel.: 483 318 157

MASÁÎE MONIKA
V pohodlí Va‰eho domova, kanceláfie nebo

firmy. MasáÏe Breussova, regeneraãní,
relaxaãní, tûhotenská, lymfatická, antistresová,

ãínská a havajská. Dornova metoda.
V PRODEJI I DÁRKOVÉ POUKAZY.

KaÏdé úter˘ dle objednávek salon Terasa
v Podhorské ul.

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

Kontakt: 732 733 219, 
mala.monika.75@seznam.cz 

Firma PAÎOUT – Ïaluzie, rolety, sítû
komplet stínící technika, rekonstrukce

Prodej, montáÏ, opravy. Tel.: 604 980 398
www.pazoutinterier.cz

STUDIO ALTERNATIVNÍCH METOD LÉâENÍ 
nabízí:

Kurz hubnutí – od 29. 9., 
Meditaãní veãery, 
Cviãení 5 tibeÈanÛ

www.feng-‰uej-reiki.cz, 777 110 708

OCE≈OVÁNÍ NEMOVITOSTÍ a P¤EKLADY NJ
Provádím trÏní odhady nemovitostí – bytÛ,

rodinn˘ch a bytov˘ch domÛ, chat, 
nebytov˘ch prostorÛ, pozemkÛ. 

Pfieklady – nûmãina.
www.kopacikova.cz, tel.: 724 953 484

STUDIO MARKÉTA NABÍZÍ 
kosmetické sluÏby s pfiístroji. 

Pollogen: redukce tuku, vypínání pokoÏky. 
Tato patentovaná technologie je bezbolestná 

a v˘sledky viditelné pfii první o‰etfiení. 
IPL: pernamentní odstranûní chloupkÛ, 

i bíl˘ch, Ïilek a pigmentov˘ch skvrn.
R˘novická 4, tel. 483 314 958

www.studiomarketa.cz

KÁCENÍ A PRO¤EZY STROMÒ
horolezeckou technikou. 

Ozdravné fiezy a péãe o stromy.
Leo‰ Ulrych, 724 318 267
ulrych@vyskovyservis.cz, 

www.vysokoservis.cz 

ÚVùRY, PÒJâKY PRO ZAMùSTNANCE, 
DÒCHODCE I ÎENY NA MD. 

Pro podnikatele 30 tisíc 
bez dokladování pfiíjmu. 

PÛjãujeme i agenturním zamûstnancÛm.
Pracuji pro jednoho vûfiitele.

Kontakt: 604 305 290

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

malífiské a natûraãské práce.
Kalkulace a poradenství zdarma

www.interierynovotny.cz
tel: 604 503 848

TANDEMOVÉ LETY
30 minut / 1 500 Kã • Dárkové poukazy

www.tandemcentrum.cz

Tel. 602 439 889

Hledáte důstojnou službu 
pro seniory s demencí? 

Otevíráme nový domov rodinného 

typu Vila Vitae v krásném prostředí 

historické vily na Masarykově třídě 

v Liberci. 

Službu poskytujeme tak, aby se lidé

u nás mohli cítit jako doma.

Více informací na 
www.rodina24.org

24 let zku‰eností, akreditace, v˘borní lektofii, seriózní jednání. 

EDUCA, Ml˘nská 46a, Jablonec n. N.
483 318 621, 602 505 288 

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

Je‰tû stále není pozdû 
na pfiihlá‰ení se do kurzÛ!

Jazyky + PC + úãetnictví = 
jistota uplatnûní 

Hlaste se!
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Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

> nové fie‰ení pro spalování tuku – 
zejména v okolí bfiicha 

> cviãení v krátkém ãase, 
bez potfieby namáhavé fyzické síly – 

staãí pouh˘ch 10 minut 
> sniÏuje cholesterol, zlep‰uje 

celkov˘ svalov˘ tonus a stabilitu
kloubÛ, stabilizuje tûlesnou hmotnost 

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

www.medsix.cz

PRODEJNA KÁVY, 
âAJÒ A O¤Í·KÒ NA NOVÉ ADRESE 

Od záfií místo v Jugoslávské ul. 
(vedle b˘valé prodejny JABLO≈) 
nás najdete v Podhorské ul. 16 
(naproti levn˘m knihám). 
V nov˘ch prostorách roz‰ifiujeme 
sortiment o bylinky, bylinné smûsi a svíãky.

JAKOB, s. r. o.


