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Máj – rozkvetlý měsíc
Marie Smolová – Milenci Máje

Milenci strunami citů něžně rozechvělí 
vstupují tiše v tajemný lesa chrám
listy kapradí a bříz cítí lásky chvění 
máj prosycený vůněmi jara láká k hrám

Znaveni usedají na polštář stříbrného mechu
a chrousti kolem nich předvádí tance osikám
měsíc naslouchá jarní lásce vzdechů 
když posvátně ticho šeptá MÁCHŮV MÁJ

Hezké verše, že. Nedokážu si představit, že by
měsíc květen mohl začínat jinak než radostí nad
tím, že přišlo neodvratně jaro, příroda voní a hýří
barvami. 

A protože i člověk je součástí přírody, raduje
se taky z toho, že je před ním krásná, prosluně-
ná a teplá část roku, kterou je třeba náležitě vy-
užít. Probouzí se k aktivitě a snaží se setřást zim-
ní melancholii. Třeba i tím, že si něco upraví na
zahrádce anebo vyrazí jen tak ven za sportem
nebo na procházku. Často se rozhlédne okolo

sebe a na základě toho zjistí s vlastním údivem,
že má myšlenky plné erotické tématiky. Stačí si
v klidu přečíst verše jablonecké básnířky.

Iveta Bakrlíková – Mám tě pod kůží 

Dostal ses mi až pod kůži 
ty jediný, můj milý
Nic není jako dřív 
když jsem neznala pohled očí tvých
Netoužila jsem, nesnila 
dokud jsem tvá ústa neokusila
I’ve got you under my skin 
Čekáme na tebe 
Já a můj klín

Co dodat? Oběma autorkám děkuji za nevšední
zážitek z jejich tvorby a doufám, že se nebudou
zlobit za zveřejnění jejich poezie. Té je v našem
životě méně a méně. Nechť žije měsíc květen –
měsíc lásky.

Petr Tulpa
starosta města
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■ Na téma
Festival ZUŠ LK 2008
Antonín Schäfer, 
náměstek hejtmana LK 
(řízení rezortu kultury, 
památkové péče a cestovního
ruchu)

S nápadem zorganizovat vel-
ké několikadenní setkání žáků
a absolventů základních umě-
leckých škol Libereckého kraje
mě na podzim loňského roku
oslovili ředitelé ZUŠ v Liberci
a Jablonci nad Nisou, pánové
Tomáš Kolafa a Vít Rakušan.

Myšlenka takové setkání uspo-
řádat mě zaujala nejen jako
člena rady Libereckého kraje
zodpovědného za vedení resor-
tu kultury, ale i jako bývalého
aktivního muzikanta a jako
rodiče. Vždyť hudba, tanec nebo
výtvarná či literárně-dramatická
činnost náš často přetechnizo-
vaný život obohacují a obzvlášť
pro mladou generaci jsou při
výchově nezastupitelné.
Zúčastnil jsem se několika pre-
zentací ZUŠ, popř. vystoupení
souborů složených ze žáků
ZUŠ, a vždy jsem byl mile pře-
kvapen zaujetím a nadšením
interpretů, úrovní a kvalitou
přednesu.

A je krásné, že to, co se žáci
ve školách naučí, budou moci
předvést nejen ve svých ško-
lách, ale i na ulicích a náměs-
tích pro nejširší veřejnost, která
se tak může seznámit s tím, jak
pestrou činnost základní umě-
lecké školy nabízejí. 

Velmi pozitivně vidím to, že
se festivalu zúčastní nejen školy
z velkých měst jako Liberce,
Jablonce n. N., Českého Dubu
nebo Turnova, ale i školy
z měst menších, které třeba
nemají takové možnosti prezen-
tace svých, často výjimečných
aktivit.

Organizátorům i účastníkům
festivalu přeji dobrou náladu,
krásné slunečné počasí a mnoho
spokojených diváků i poslucha-
čů. Věřím, že 1. ročník bude in-
spirací nejen pro ty následující,
ale i pro další rozšíření zájmo-
vých aktivit a zapojení se mladé
generace.

(kv)

Ředitele jablonecké ZUŠ Víta Rakušana jsme požá-
dali, aby nám festival popsal a vysvětlil, proč vznikl
a kde se zrodila první myšlenka. 

S nápadem uspořádat velké setkání základních
uměleckých škol přišel v loňském roce ředitel libe-
recké ZUŠ Tomáš Kolafa. Námět jsem tehdy přijal
s nadšením a hned začal s kolegy pracovat na přípra-
vě. Smyslem setkání je představit a vyzdvihnout před-
nosti systému základního uměleckého vzdělávání
v České republice a upozornit na jeho jedinečnost
v podmínkách zemí Evropské unie i mimo ni. Je až
neuvěřitelné, kolik výjimečných aktivit se na ZUŠ
provozuje. 

Jedná se o 1. ročník festivalu, hodláte tím v Jab-
lonci založit novou tradici?

Festival je, pokud vím, první aktivita svého druhu
v našem kraji. Jablonec se tak stává prvním městem
Libereckého kraje, kde se ZUŠky tímto způsobem set-
kají. Prvenství v tomto ohledu zákonitě provází určitá
nezkušenost. Věříme ale, že se organizačně náročnou
akci podaří připravit tak, aby byla dobrým základem
dalším budoucím reprízám. Byli bychom rádi, kdyby
první ročník inspiroval další větší města v kraji k pra-
videlným setkáním. Určitě se pak festival za nějaký
čas do Jablonce zase vrátí. 

Kolik škol a z jakých měst se festivalu zúčastní?
V našem kraji je dohromady dvacet ZUŠek. Jsou

mezi nimi jak školy velké, čtyřoborové, tak docela
malé – třeba jen se dvěma uměleckými obory a něko-
lika desítkami žáků. Každá z nich má však co nabíd-
nout, a proto jsou festivalové aktivity pestré. Kromě
velkých měst jako je Liberec, Jablonec n. N., Česká
Lípa nebo Turnov se aktivně zapojí i řada menších.

Přivítáme účastníky ze Železného Brodu, Tanvaldu,
Jablonce nad Jizerou, Žandova, Cvikova, Českého Du-
bu, Doks, Mimoně, Nového Boru, Lomnice nad Popel-
kou, Semil, Nového Města pod Smrkem, Frýdlantu
v Čechách a Jablonného v Podještědí.

Kdo je garantem celého projektu?
Hlavním pořadatelem je Základní umělecká škola

Jablonec nad Nisou. Jejím úkolem bude zajistit veške-
ré organizační náležitosti. Pokud jde o finanční zabez-
pečení, našel festival velkou podporu u Libereckého
kraje a města Jablonec nad Nisou. Osobní záštitu nad
festivalem převzal náměstek hejtmana Libereckého
kraje Antonín Schäfer a místostarosta města Jablonec
Petr Vobořil.

Co z programu bychom si určitě neměli nechat ujít?
Naší snahou je, aby všechna festivalová vystoupení

byla zajímavá a našla své diváky. Jsme rádi, že nás
přijede podpořit Pavlína Filipovská, která festival za-
hájí a nebude chybět ani při jeho závěrečném Gala-
koncertu v Městském divadle. Dobrým tipem je i vy-
stoupení Krátkého a úderného divadla v úterý 27.
května od 20 hodin na Mírovém náměstí. Náš festival
je otevřený – nabízí tedy divákům volné vstupy na
všechny festivalové akce.

Jakou další akci budete připravovat po festivalu?
Doslova v plenkách jsou teď přípravy budoucího

muzikálu. Rádi bychom se pokusili o širší průřezový
projekt, který by spojil práci všech uměleckých odvět-
ví, která máme k dispozici. Muzikál se k tomu doslo-
va nabízí. Chceme pro něj najít námět, který se bude
vázat k našemu městu. I proto jsme mu dali pracovní
název Jablonecký příběh.

(kv)

Počátek nové muzikantské 
tradice v ulicích města
Poslední májovou neděli se jablonecké ulice, náměstí a pěší zóna promění
v jedno velké jeviště. Celé tři dny bude město patřit hudbě, tanci a divadlu.
V rámci 1. Festivalu základních uměleckých škol Libereckého kraje budou
veřejnosti pod širým nebem představovat své nevšední dovednosti mladí
umělci z celého regionu.

Foto archiv ZUŠ
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Mýty a fakta
o centrálním
zásobování teplem

Mýtus první – Jablonec má
nejvyšší cenu tepla v ČR. V pod-
textu je míněno, že Jablonecká
teplárenská a realitní a.s (dále
JTR) má nepřiměřené zisky, za-
vedení dvousložkové ceny tepla
je skryté zdražení.

Fakta 
Cena tepla z centrálního zásobo-

vání teplem (dále CZT) je regulo-
vaná a věcně usměrňovaná, kon-
trolovaná energetickým regulač-
ním úřadem. JTR zdražila za po-
slední dva roky o cca 100 Kč za GJ. 

Důvody jsou následující: zave-
dení spotřebních daní na palivo,
ekologické daně, celosvětové zdra-
žení ropných paliv včetně plynu,
české zdražení elektřiny o 46 %,
zvýšení DPH z 5 na 9 %. Zásadním
důvodem zdražení je nárůst cen
ropy na více než dvojnásobek me-
ziročně. 

Zisky tepláren obecně a tedy ani
JTR rozhodně nerostou – na rozdíl
od ČEZu a plynáren jsou pod
úrovní roku 2000 a nerostou ani
o inflaci. Poklesly i tzv. fixní nákla-
dy JTR. Faktem je, že cena tepla
v Jablonci nad Nisou patří mezi
vyšší v ČR. Na stránkách energe-
tického regulačního úřadu je mož-
né si ověřit, že existuje řada lokalit
s cenami vyššími. Podstatné však
je to, kolik občan zaplatí za vytá-
pění bytu. Vzhledem k zateplení
objektů, měření spotřeby tepla do-
šlo k prudkému snížení odběru
a roční náklad na byt rostl až do
loňského roku méně než inflace.
Průměrná platba na byt se v roce
2008 bude pohybovat mezi 1800
a 1900 Kč/měsíc, což je při zohled-
nění inflace porovnatelné např.
s rokem 2003. Teplo je tedy jednou

z mála komodit, kde občan platí
v průměru skoro stejně jako před
pěti lety. 

Dvousložková cena tepla zna-
mená rozdělení na platbu za spo-
třebované teplo a teplou vodu a na
fixní náklady teplárny. V tepelně
průměrném roce je náklad v jed-
nosložkové i dvousložkové ceně
přesně stejný. V teplém roce dvou-
složková cena chrání stejně teplár-
nu před ztrátou, jako v chladném
roce zákazníka před zbytečně vy-
sokou platbou.

Mýtus druhý – město může
různými nestandardními kroky
dotlačit majoritního akcionáře
k nenavyšování ceny tepla. Lze
toho dosáhnout například tím,
že majoritní akcionář vytvořený
zisk rozpustí do ceny tepla.

Fakta
Město prodalo akcie JTR majo-

ritnímu akcionáři a získané peníze
nedeponovalo ve prospěch teplá-
renství. Zpětným nákupem akcií
v roce 2002 mohlo město získat
100 % kontrolu nad JTR, ale neuči-

nilo tak. Nyní je vázáno akcionář-
skou smlouvou a obecnými usta-
noveními obchodního zákoníku,
nemůže tedy k výše uvedeným
krokům majoritního (většinového)
akcionáře donutit. Město je akcio-
nářem minoritním (menšinovým)
s omezenou možností ovlivnit
chod společnosti. Úplné zrušení
zisku by navíc přineslo snížení ce-
ny nanejvýš o 50 Kč/GJ. V porov-
nání s nárůsty danými cenami pa-
liv to tedy nic neřeší a v případě
nutnosti větších investic by bylo
nutné do společnosti peníze vložit.

Mýtus třetí – pokud se občané
chtějí od CZT odpojit, město jim
nemůže účinně bránit. 

Fakta 
Odpojí-li se větší množství odbě-

ratelů, případně jednotliví větší
odběratelé, cena tepla jednoznač-
ně vzroste. Rozpad soustavy CZT
a vznik mnoha plynových kotelen
je nejen neekonomický, ale bude
mít i negativní dopad na kvalitu o-
vzduší. Dá se předpokládat velký
nárůst imisní zátěže, což potvrdí

rozptylová studie, kterou město
nechalo zpracovat. Rozpad sítě
CZT, a speciálně neřízený rozpad,
je pro Jablonec n. N. jednoznačně
hrozbou s dopadem na ty obyvate-
le, kteří se od CZT nemohou odpo-
jit. Například proto, že v jejich lo-
kalitě není dostatečná kapacita
plynu. Cena tepla by jim při rozpa-
du CZT neodhadnutelně narostla.
Město tedy musí využít všech exis-
tujících zákonných prostředků
k zachování sítě CZT.

Mýtus čtvrtý – proč se neodpo-
jit, když cena plynu pro malood-
běratele je výhodná?

Fakta 
Do roku 2013 naroste cena ply-

nu pro maloodběratele na úroveň
EU, tedy až o 30 % oproti dnešním
cenám. Vědí to ti, kteří se dnes
chtějí odpojit a topit plynem? Vědí
ti, kterým jsou dnes nabízeny
vlastní zdroje s dumpingovou kal-
kulací cen, o zamlčování legisla-
tivních otázek. Vědí o rizicích bu-
doucího vývoje i o tom, že se větši-
nou zavazují na 15–20 let za nejas-
ných smluvních podmínek? 

Pokud město bude chtít ve spo-
lupráci s majoritním akcionářem
realizovat změnu paliva, případně
přechod na alternativní způsob vy-
tápění – využít například geoter-
mální energii – a tím pádem učinit
Jablonec n. N. zcela nezávislým na
růstu světových cen ropy a zemní-
ho plynu, je to možné pouze v pří-
padě existující sítě CZT.

Nesporný a nezpochybnitelný
fakt: to, co občany nejvíce zají-
má, je cena tepla. Lze ji snížit? 

Ano lze, ale jedině připojováním
nových odběratelů nebo změnou
paliva. Na řešení obou variant
město s majoritním vlastníkem JTR
spolupracuje. 

Soňa Paukrtová
senátorka

■ Komentáře a názory

Kde budeme 
parkovat?

Přečetl jsem si v Jabloneckém
měsíčníku článek o zamýšleném
parku ve Mšeně a přesto, že se mi
zdál objektivní a vystihující atmo-
sféru, která byla na veřejné schůzi
26. 2. ve Mšeně, nemohu souhlasit
s odstavcem „Parkovat na úkor
parku se nebude“. Nikdo nechce,
aby to bylo na úkor parku, ale na
úkor části velkého fotbalového
hřiště, které nikdo, kromě činovní-
ků FK Jbc, nechce! Naopak – park
ano! Byla by to oáza klidu, odpo-
činku a relaxace pro děti, jejich
maminky i ostatní občany, „říznu-
tá“ in-line dráhou. 

Navrhoval jsem využít část za-
mýšleného fotbalového hřiště na
parkoviště pro obyvatele ulice F. L.
Č. a zároveň i návštěvníky stávají-
cích hřišť a in-line dráhy, čímž by
zbývající část mohla sloužit pro
zřízení několika menších hřišť pro

jiné sporty než fotbal (volejbal, te-
nis, nohejbal apod.), jak zmiňoval
p. starosta ve své připomínce na
schůzi.

Je zajímavé, že ve stejném od-
stavci přiznáváte, že problém par-
kování v F. L. Č. existuje a že se
musí v budoucnu řešit. Proč se ne-
řeší souběžně s tímto záměrem? 

Pavel Vácha

Vzniknou i nová
parkovací místa

Parkování na sídlištích problém
je. Se záměrem parku se neřeší
z důvodu nesouladu územního
plánu. Stávající kategorie PS – tj.
park se sportovním zařízením – ur-
čuje, že hlavní činností území je
rekreace a sport v území parkově

upraveném. Přípustné je využití
území k účelovým stavbám pro
provoz parků, plochy hřišť a spor-
tovišť a odstavování vozidel na vy-
hrazeném pozemku. To se bude dít
podél komunikace U Hřiště, kde
vznikne 45 míst. 

I to oproti dnešku významně
zlepší situaci, kterou nejen vy
oprávněně kritizujete. Využít větší
plochu z parku jako parkoviště
však dnes nelze. To by předpoklá-
dalo nejprve provést změnu územ-
ního plánu s minimálně ročním
zdržením, poté změnit celý projekt
a čekat na další výzvy. 

Financování nového parkoviště
či garáží ze stejných zdrojů, z ja-
kých žádáme o dotaci na park, ne-
ní možné. Realizace parkoviště
i parku by se ocitla v nedohlednu.
Odbor rozvoje se však nyní zabývá
programem revitalizace sídlišť
a do toho spadá i problém parko-
vání.

Lukáš Pleticha
místostarosta

■ Nad dopisy čtenářů

Foto archiv
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Vracíte se ještě do Jilemnice? 
Rodiče žijí přes léto v domě s velkou zahra-

dou ve Studenci, což je od Jilemnice kousek. Je
třeba, abychom občas přiložili ruku k dílu,
hlavně na zahradě. 

Oba jste s manželkou dětští lékaři. Proč
jste se rozhodl právě pro tuhle specializaci?

Přišla mi taková perspektivní. Je ohromně
povzbuzující léčit děti, sledovat jak rostou a jak
se po čase vrací už se svými dětmi. V podstatě
už léčím druhou generaci.

Dříve jste pracoval mimo Jablonec, jak vy
říkáte na venkově. Byl jste tím typickým ven-
kovským lékařem s honoráři ve formě pytlí-
ku s vejci?

Jojo, nějaká vajíčka byla, i výslužky ze zabí-
jačky. Líbilo se mi být venkovským doktorem.
Byl jsem stále v luftě, v létě člověk objel práci
na kole, v zimě na běžkách, na podzim jsem
stíhal i nasbírat houby, když jsem se vracel

z návštěv. Hlavně mě na venkově fascinovala ta
spousta babských receptů, používání bylinek.
Tam se ty lidi neženou hned se vším k doktoru,
nejprve se léčí doma. A já se tak snažím i vy-
chovávat své pacienty. Tři dny by měli počkat,
pak teprve přijít. Ovšem pokud jde opravdu
o rýmu, kašel nebo lehce zvýšenou teplotu.
Když jsem přecházel v roce 1992 do městského
obvodu, a ještě jsem měl i ten venkovský, měl
jsem docela dobré porovnání. V obou obvodech
jsem měl stejně pacientů – po sedmi stech. Ale
v městském obvodě jsem měl objektivně dva-
krát víc výkonů než v tom venkovském.

Mění se nějak zdravotní stav dětí? Jsou
dnes více nemocné, choulostivější, méně
odolné?

Neřekl bych, že by se zdraví měnilo s genera-
cemi. Je více alergiků, než bývalo. Velkým mez-
níkem jsou příchody děti do školky, pak se
u mne začínají objevovat častěji. Problémem je
nedoléčenost dětských nemocí, což je zase spo-

jeno s ekonomickými aspekty. Dnes, pokud ma-
jí maminky dobré zaměstnaní, snaží se co nej-
dříve do něj nastoupit a být co nejméně s dětmi
doma. Proto i spěchají s návratem dítěte po ne-
moci do školky. Vždycky jim říkám, ano, může-
te své dítě poslat v pondělí do školky, ale ve
středu se uvidíme znovu. 

Překvapují vás ještě po letech praxe nějak
vaši pacienti?

Myslím, že žádná výrazná překvapení už mě
nepotkávají. Většinou vím, co mám čekat, pro-
tože už své děti znám. Vím, kdo je vztekloun,
kdo je lítostivý. Některé děti se dokonce ke mně
do ordinace i těší, protože vědí, že tam je jejich
oblíbené auto a ony si s ním chtějí pohrát. Milé
je, pokud si lidé všimnou, že se opravdu poda-
řilo něco vyléčit nebo přijít na nějakou zapekli-
tou věc, a že to nebylo jen tak samo sebou.
Každý člověk chce být alespoň trochu chválen.
To je přece příjemné. Fajn taky je, když se paci-
ent přijde v těch devatenácti rozloučit. 

Ubylo vám teď pacientů v ordinaci?
To asi narážíte na regulační poplatek, je to

tak? Osobně si myslím, že to není zase takový
problém, jak se všeobecně říká. Nepříjemné je
to papírování, chrastíte drobnými a musíte si
pořád od mincí umývat ruce. Pokud chtěl mi-
nistr zregulovat zbytečné návštěvy v ordina-
cích, tak se to možná i trochu povedlo. 

Co vás přivedlo do komunální politiky?
Byla to spíš náhoda. Ale hlavně jsem si říkal,

že je spousta nadávání po hospodách, které jak-
si postrádá smysl. Pokud mohu něco změnit,
pak bych to měl zkusit. Mám rád Jablonec, líbí
se mi tu, ale zdá se mi, že je to spíš město pro
mužský. Ty kopce všude, v nich se špatně po-
hybuje zvláště v zimě s kočárkem. Ironií je, že
vzhledem k jabloneckému průmyslu tvoří vět-
šinu obyvatel právě ženy.

Myslíte, že je Jablonec městem sportu?
Běžky, fotbal, atletika... Chodíte na fotbal?

Teď už moc ne, protože syn dospěl a má vlast-
ní partu. Spíše sleduji utkání v televizi. A samo-
zřejmě, že mě rozčilují ti takzvaní fanoušci,
kteří si přijedou zařvat a rozmlátit pár sedaček
a obličejů. To nepovažuji za fandovství. 

Chystáte se i na ME ve fotbale devatenác-
tiletých a na oštěpařský mítink?

Určitě, syn snad bude s fotbalovým mistrov-
stvím spojen i trochu profesně. Do budoucna
by se rád zabýval sportovní žurnalistikou, tady
může začít. A atletiku sleduji i z určitého patri-
otismu. Prostřednictvím obou těchto akcí se
zvýší prestiž města, proto si myslím, že je velmi
dobře, že se je podařilo v Jablonci uspořádat.
Mít ve městě semifinále a finále evropského
šampionátu se nepodaří každý den. A když se
o nás jako o městě bude mluvit hezky, tak bude
hezké být jeho obyvatelem. Stejně to cítím i tře-
ba v oblasti umění. Vím o mnoha hercích i hu-
debnících, kteří se sem rádi vrací, protože je ta-
dy bezvadné publikum. Když jsem se dozvěděl,
že vytíženost místních hotelů je pouze čtyřice-
tiprocentní, říkal jsem si – to je hrozně málo, je
třeba Jablonec zpopularizovat, aby se více roz-
vinul turistický ruch. A proto je třeba, aby se
o Jablonci mluvilo, aby vzbuzoval sympatie. Do
sympatického města se člověk vždycky rád vrací.

(fr)

Pavel Fastr
Chci, aby Jablonec byl sympatickým městem

■ Pavel Fastr
Narodil se v Jilemnici. Než šel do školy,
přestěhoval se i s rodiči do Prahy. Původně
sice koketoval se žurnalistikou, ale posléze
vystudoval medicínu. S manželkou
lékařkou pak po promoci zapíchli kružítko
do Prahy a opsali na mapě kružnici,
na jejímž obvodu vybírali místo k bydlení
a práci. Ona směřovala do jižních Čech,
on však preferoval rodný sever, a tak z toho
byl nakonec Jablonec, kde měl rodinné
zázemí v podobě tety a strýce, kteří jej
„uvedli do společnosti“. Dnes už prý jsou
Jablonečáci všichni. Hodně čte, zvláště
thrillery z politického prostředí, lyžuje,
cestuje, jezdí na kole a hraje tenis. 
MUDr. Pavel Fastr je obvodním dětským
lékařem a v městském zastupitelstvu hájí
barvy Domova nad Nisou. 

Foto Jiří Jiroutek

S manželkou Věrou na safari

Foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
98 let
Schmidtová Anna
97 let
Růžičková Marie
96 let
Liška Karel
95 let
Drábek Jan a Vlasáková Miroslava
94 let
Zemlerová Marie
93 let
Šenkýř Arnošt
92 let
Deutsch Vavrinec
91 let
Dovole František, Kuncová Viléma
a Semerádová Marie
90 let
Hašek Adolf a Urbanová Jaroslava
85 let
Biramplová M., Dyrynková H., Hruban R.,
Jirošová V., Kouřilová G., Lauerová U.,
Lisáková F., Stehlíková B., Svobodová B.,
Vošterová B. a Votočková L.
80 let
Bartošová J., Bezdičková M., Bičišťová K.,
Brauner O., Čambulová J., Čelišová H.,
Černíková M., Dýcka J., Fejfar J.,
Franc V., Juklíčková V., Kadlec R.,
Kneiflová B., Kocová L., Korecová M.,
Kos B., Košťálová M., Koutníková J.,
Masná M., Morávková K., Najman V.,
Ouhrabková M., Šíma J. a Vacardová A.
75 let
Doležalová D., Doležalová K.,
Doležalová M., Hekrlová J., Hofmann V.,
Holubec M., Hronová V., Chourová M.,
Jakimivová M., Janovová J., Jarešová K.,
Kubečková E., Němec O., Nová A.,
Smutný L., Stoklasová V., Šimrová O.
a Šourek Z.
70 let
Čech J., Dymokurská R., Huszár T.,
Chocholoušová L., Jedličková V.,
Jurášová L., Klouzková M., Lásková S.,
Mauder A., Missbach K., Musilová J.,
Nožička R., Patková F., Pilek J.,
Pobříslová M., Polák J., Portová K.,
Preussler J., Rubínová H., Rudolf J.,
Řeháková M., Řihák J., Salaba I.,
Splítková Z., Strnádková V., Strouhalová
E., Šaml P., Šitina J., Špringlová M.,
Uhlířová K., Vácha J., Vlastník F.,
Znamenáček F. a Žďárský J.
Výročí sňatku
Zlatou svatbu oslavili 4. dubna manželé
Libuše a Jaroslav Menclovi. Za milé
posezení s překvapením děkují svým
dcerám.
Dne 8. května oslaví manželé Marie
a Bohumil Semerákovi v rodinném
kruhu 60 let společného života.
Blahopřejeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví a hodně vzájemné úcty
a tolerance.
Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody. 
Pokud si nepřejete být v Jabloneckém
měsíčníku zveřejněni, můžete napsat do
redakce JM nebo zavolat na telefonní
č. 483 357 292, H. Roudná (vždy do 10.
dne předchozího měsíce).

■ Vítání dětí
Sobota 5. dubna 2008   
Hana Bittnerová, Lukáš Vrabec, Antonín
Valášek, Barbora Mišáková, Samuel
Černý, Jakub Balaš, Marie Kerhartová,
Matěj Křepelka, Matěj Šenk, Adéla
Vargová, Eliška Bednářová, Tomáš
Ďúran, Tadeáš Tuzar, Ondřej Barták,
Nikola Küfnerová, Matěj Staffa, Eliška
Rabasová, Oliver Urbánek, Denis
Křemen, Daniel Riška, Iva Mádlová,
Johana Klimešová, Bianka Linková,
Lukáš Balatka, Matěj Mrkvička, Antonín
Lejsek, Samuel Kotyk, Adéla Egerová,
Terezie Ščerbová, Martin Mairich,
Ondřej Šantavý, Oliver Šenk, Adéla
Plívová, Ondřej Korecký, Vojtěch Plátek,
Lukáš Sláma, Štěpán Cyprián, Jakub
Bilý, Patrik Bílý, Adam Slezák, Petra
Holasová a Vojtěch Švec.

Zasedání 
zastupitelstva
Ve čtvrtek 29. května se sejdou na
svém 15. zasedání zastupitelé měs-
ta. Začátek je jako obvykle od 9
hodin ve velké zasedací místnosti
v budově radnice. 
Podrobný program najdete včas na
www.mestojablonec.cz. 

Výběrové řízení na 
SPŠT
Střední průmyslová škola technic-
ká, Belgická 4852 (bývalý areál
Liazu), vypisuje na pondělí 5.
května druhé kolo výběrového ří-
zení pro maturitní obory. Učební
obory bez přijímacích zkoušek.
Informace pí Wolfová na tel. 483
359 211.

Stopy 2. světové 
války
Již 4. ročník výstavy se koná od 5.
do 7. května /pondělí–středa/ od 9
do 15 hodin v budově SPŠT na
Horním náměstí. Vystaveny budou
dokumenty, stavební plány, foto-
grafie, literatura a předměty vojen-
ského charakteru z té doby. Vhod-
né i pro návštěvy celých tříd.

Komunitní 
plánování
Setkání zástupců řídící i pracov-
ních skupin s veřejností proběhne
5. 5. od 15 hodin ve velkém sálu
Spolkového domu. Na programu
jsou informace o dosavadním prů-
běhu komunitního plánování
a představení skupin i výstupů
z jejich práce. Nebude chybět ani
prostor pro diskuzi. Informace na
483 357 630, 602 778 284, email:
chalupova@mestojablonec.cz.

Slavnosti Nisy 
začnou na konci
května 
Poslední květnová sobota bude
prvním dnem každoroční akce
„Nisa – řeka, která nás spojuje“.
V ten den se bude symbolicky za-
hajovat v Nové Vsi u rozhledny
Nisanka. Další informace nalezne-
te na plakátech, podrobný pro-
gram červnové části přineseme
společně s bližšími informacemi
v příštím vydání Jabloneckého
měsíčníku.

Město získalo 
peníze
Ministerstvo vnitra ČR v rámci
programu prevence kriminality na
rok 2008 přidělilo městu Jablonec
celkem 858 000 korun. Tato částka
je určena na tři projekty: vybudo-
vání sportovního hřiště v Zeleném
Údolí (720 tis.), na pořízení jeho
vybavení (88 tis.) a zbylých pade-
sát tisíc korun bude investováno
do vypracování bezpečností analý-
zy prevence kriminality města pro
období 2009–2011. 

Pojedeme do 
Budyšína
V sobotu 24. 5. pořádá městský
úřad tradiční zájezd do partner-

ského Budyšína. Na programu
jsou budyšínské jarní slavnosti,
prohlídka historického centra
a návštěva dinosauřího parku
Kleinwelka. Odjezd v 7,30 hodin ze
zájezdové zastávky na Horním ná-
městí, návrat v 18,30–19,30. Jíz-
denky v ceně 200 Kč lze zakoupit
od 5. 5. v Eurocentru (pracovní
dny 8–20 hodin).

Katalog stravování
Informační centrum připravuje III.
vydání katalogu gastronomie. Vyzý-
váme zájemce – provozovatele res-
tauračních zařízení, jídelen, kaváren,
cukráren atp., aby nás kontaktovali
na herkommerova@jablonec.com,
telefon 483 357 335–7. Více na
www.mestojablonec.cz. Katalogy
slouží k prezentaci na veletrzích
cestovního ruchu a zdarma budou
k dostání na regionálních IC.
Uzávěrka 15. května 2008.

V Rychnově mají 
muzeum
Ve čtvrtek 24. 4. bylo v Rychnově
u Jablonce n. N. otevřeno nové
městské muzeum. Komorní expo-
zice připomíná bohaté tradice
rychnovského malířství. Historie
dvou zajímavých uměleckořeme-
slných odvětví (výroba tabákových
dóz a dalších předmětů z hmoty
zvané papier-mâché a rychnovská
olejomalba) zde začala již koncem
18. století. 

Tourtec 2008
Desátý ročník této největší mezi-
národní turistické burzy v Dolním
Slezsku se koná 9. a 10. 5. na hlav-
ním náměstí v Jelení Hoře. Již po-
páté se na něm bude prostřednic-
tvím informačního centra prezen-
tovat také město Jablonec nad
Nisou. Připraven je bohatý dopro-
vodný program a ochutnávky
místních specialit. 

Setkání ke květnovým výročím
se uskuteční ve čtvrtek 8. května od 14 hodin u Pomníku bojovníků za osvobození
vlasti a obětem bezpráví v ulici Generála Mrázka. Přítomni budou představitelé
města, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a Konfederace politických
vězňů a další hosté. Ve stejný den položí starosta města kytice k památníku
v Kokoníně a Vrkoslavicích a k hrobu padlých na hlavním hřbitově.

Pietní akt
K uctění památky obětí 2. světové
války a tábora v Rýnovicích se usku-
teční ve středu 7. května od 14 ho-
din pietní shromáždění. Akce se
zúčastní zástupci ČSBS, města
Jablonec n. N., armády ČR, Parla-
mentu ČR a další. K účasti zveme
zejména školní mládež i širokou
veřejnost. Setkání se koná u pom-
níků obětí v Rýnovicích na konci
odbočky z Belgické ulice.

Setkání s občany
V průběhu května a června pokra-
čují setkání představitelů města
s občany. Konají se vždy ve středu
od 17 hodin, a to 7. 5. na Žižkově
Vrchu (jídelna ZŠ Pasířská), 14. 5.
Šumava a Paseky (jídelna ZŠ Na
Šumavě), 21. 5. ve Mšeně (pedago-
gicko-psychologická poradna, Pa-
lackého 48), 4. 6. v Proseči (hasič-
ská zbrojnice) a 11. 6. v Kokoníně
a Vrkoslavicích (kulturní dům). 

Kniha o průmyslu
Koncem roku vyšla publikace His-
torie a současnost podnikání na Jab-
lonecku, Tanvaldsku a Železnobrod-
sku. Její součástí je unikátní, téměř
dvousetstránkový sumář informací
o vývoji živností, řemesel a průmys-
lu od počátků osídlení do konce
druhé světové války. Text zpracova-
li historici P. Nový a Z. Černý a vlas-
tivědný badatel J. Lubas. Zakoupit ji
můžete v informační centru.

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

PRACOVNÍK ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH DÁVEK
8. platová třída
Kvalifikační předpoklady: střední vzdělání s maturit-
ní zkouškou.
Další požadavky: znalost problematiky sociálních dá-
vek vhodná, praxe v uvedeném oboru vítána, doved-
nosti a znalosti v oblasti komunikace s problémovými
klienty, orientace v základních právních předpisech –
správní řád, zákony z oblasti sociálního zabezpečení,
občanský zákoník a příslušné úmluvy o lidských prá-
vech, samostatnost, organizační schopnosti, flexibili-
ta, znalost práce s PC (Word, Excel, internet).
Nástup: ihned, popř. dle dohody.
Informace: vedoucí oddělení sociálních dávek, tel.
483 357 280, e-mail: bersikova@mestojablonec.cz. 

PRÁVNÍK
10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání
právního směru (Bc., Mgr.).
Další požadavky: vhodné pro absolventy i právníky
s praxí, znalost obchodního a finančního práva výhodou,
ochota k dalšímu vzdělávání, samostatnost, schop-
nost jednat s lidmi, výborná uživatelská znalost prá-
ce s PC. 
Nástup: dle dohody.
Informace: vedoucí právního oddělení, tel. 483 357 364,
e-mail: teufl@mestojablonec.cz. 

Přihlášky do 13. května 2008.

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

Rada města Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrové
řízení na pozici

ŘEDITEL MĚSTSKÉ POLICIE
(Strážník s pověřením plnění některých úkolů při ří-
zení městské policie)
9. nebo 10. platová třída podle kvalifikace.
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání
nebo střední vzdělání s maturitou.
Další požadavky: praxe v oboru bezpečnostních slo-
žek, trestní bezúhonnost, písemně zpracovaná kon-
cepce budoucí činnosti městské policie, praxe ve ve-
doucí funkci výhodou, psychická odolnost, organi-
zační a komunikační schopnosti, ochota rozhodovat
a nést za svá rozhodnutí odpovědnost, znalost anglič-
tiny nebo němčiny na komunikativní úrovni.
Nástup: ihned, nejpozději 1. 8. 2008.
Informace: tel. 483 357 170, 
e-mail: vackova@mestojablonec.cz. 
Přihlášky do 13. května 2008.
Přihlášku (k dispozici na MěÚ Jablonec n. N., perso-
nální úsek nebo na www.mestojablonec.cz) s kon-
ceptem doloženou profesním životopisem, výpisem
z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců), lustračním
osvědčením, čestným prohlášením o spolehlivosti dle
zákona 553/1991 Sb. o obecní policii, ověřeným do-
kladem o dosaženém vzdělání a případnými referen-
cemi zasílejte na adresu: Městský úřad, personální
úsek, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

Návrh XXXVIII. změny
Územního plánu města
Úřad územního plánování MěÚ v Jablonci nad Nisou
z titulu pořizovatele ÚP a jeho změn oznamuje pro-
jednání návrhu zadání XXXVIII. změny platného
územního plánu.
Změna se týká transformace kategorie zastavitel-
ných ploch pro bydlení z B2 na B3 v rozvojových
lokalitách U Tenisu a Dolina. Navrhuje se možnost
výstavby bytových domů, zvýšení podlažnosti na
max. 4,5 n. p. a navýšení procenta zastavění na 35 %.

Návrh zadání XXXVIII. změny platného ÚP je od 9. 4.
do 20. 5. 2008 vystaven k veřejnému nahlédnutí:
• na Úřadu územního plánování MěÚ v Jablonci n. N.

(č. dv. 407, IV. patro radnice – zejména v úředních
dnech v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, popřípa-
dě v jiný domluvený termín);

• ve IV. patře radnice v Jablonci nad Nisou; 
• na KÚ Libereckého kraje, odboru územního pláno-

vání a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, Liberec 2, G.
Šípková, XIII. patro, č. dveří 1330 (doporučuje se
předem domluvit termín a využít úřední dny pon-
dělí a středa od 8 do 11,30 a od 12,30 do 17 hodin);

• na internetových stránkách města Jablonce n. N.
v odkazu úřední deska
(http://www.mestojablonec.cz).

Po dobu vystavení návrhu zadání může každý
uplatnit své připomínky. K požadavkům dotčených
orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních
obcí nebo připomínkám uplatněným po uvedených
lhůtách se nepřihlíží. (ms)

Svezou nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů

proběhne v sobotu 31. května.
Do nebezpečného odpadu patří 

upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách
do 30 litrů), olejové filtry a další zaolejovaný materi-
ál, akumulátory i s elektrolytem, baterie, domácí ka-
palné a tuhé chemikálie, kyseliny, louhy, vývojky
(nádoby musí být označené), chemické přípravky na
ochranu rostlin, hubení plevelů, škůdců apod., zbytky
starých barev, obaly od barev, ředidla včetně obalů,
léky všeho druhu.

Mezi elektrospotřebiče patří
televizory, ledničky, pračky, fritézy, fény, myčky, spo-
ráky, vysavače, mikrovlnné trouby, žehličky, kávova-
ry, fény, el. nářadí a nástroje, videopřehrávače, radi-
opřijímače, videokamery, fotoaparáty, el. hudební
nástroje, počítačové monitory, noteboky, počítače,
klávesnice, telefonní přístroje, faxy, tiskárny, kalku-
lačky, elektrické hračky, světelné zdroje (trubice, ú-
sporky), výbojky a svítidla atp.

Rozpis zastávek ambulantního svozu
8:00–8:15 sídliště Janovská ul. Na Úbočí 
8:20–8:35 sídliště Mšeno ul. Mládí 
8:40–8:55 ul. S. K. Neumanna 
9:00–9:15 Pasecké náměstí 
9:20–9:35 sídliště Šumava, ul. Vysoká 
9:40–9:55 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. Rychnovská, křižovatka s ul.

Dalešická 
12:30–12:45 ul. Janáčkova, křižovatka s ul. Vrko-

slavická 
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. Je
nepřípustné odkládat odpady před příjezdem mobilní
sběrny. Dbejte pokynů obsluhy.

Další možnosti odevzdání odpadu jsou po celý rok
• Na sběrném dvoře nebezpečného odpadu

Smetanova 91, tel. 483 312 403. Zde je možné odevz-
dat nebezpečný odpad i elektrospotřebiče. 

Provozní doba: pondělí–pátek 7–17 hodin.
• Na překladišti Proseč n. N., tel. 483 318 826. Zde

je možné odevzdat pouze nebezpečný odpad – niko-
liv elektrospotřebiče!

Provozní doba: pondělí–pátek 7–14,30 hodin
a v sobotu 9–13 hodin.

Výjimka: elektrické bojlery je možno zdarma ode-
vzdat na překladišti Proseč.

Pozor! Odpady, jako eternit či lepenka nebudou při
svozu přijaty – je možné je za úplatu odevzdat na pře-
kladišti Proseč.

Další svoz proběhne poslední sobotu v říjnu ro-
ku 2008.

U školy se kácely stromy
Na zatravněné ploše před ZŠ v Mozartově ulici byl

pokácen mohutný buk. Ač na první pohled vypadal
zdravě, při pečlivějším pohledu byly patrné suché
větve v koruně a ze strany od školy velké poranění
kmene o velikosti přibližně 100 x 50 cm. Tahové
zkoušky, které zajistilo oddělení životního prostředí,
potvrdily neodvratné – strom je nebezpečný zvláště
vzhledem k lokalitě, kde roste, tj. u základní a mateř-
ské školy, školní jídelny a družiny.

Ze stejného důvodu byl spolu s bukem pokácen
i vzrostlý jedlovec, tvořený třemi kmeny. Jeden z nich
měl podélnou prasklinu od paty kmene do výše při-
bližně 2,5 m. Za odstraněné dřeviny oddělení životní-
ho prostředí plánuje samozřejmě výsadbu nových
s ohledem na umístění případných podzemních zaří-
zení a jejich ochranná pásma.

(fr)

Povinné očkování psů
Oddělení životního prostředí MěÚ Jablonec n. N.

oznamujeme, že v níže uvedených termínech bude
provedeno hromadné očkování psů proti vzteklině.

Chovatelé psů jsou povinni zajistit dle zákona
č.166/1999 Sb. o veterinární péči v platném znění,
aby byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců, a poté vždy jed-
nou za rok, očkováni proti vzteklině. Pes musí být
opatřen náhubkem a vodítkem a musí být v doprovo-
du dospělé osoby.

Termíny
Pondělí 19. 5.

13:00–14:15 hod Jižní ul. (Kokonín)
14:30–16:00 hod Janáčkova ul. (Vrkoslavice) 

Úterý 20. 5.
13:00–13:30 hod Proseč (hasičská zbrojnice)
13:45–14:15 hod Proseč (U Tenisu)
14:30–16:00 hod Paseky (hasičská zbrojnice)

Středa 21. 5.
10:00–12:00 hod Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
13:15–14:00 hod Čajkovského (Rýnovice)
14:30–16:00 hod Mládí (Mšeno)

Čtvrtek 22. 5.
10:00–12:00 hod Ještědská ul. (MVDr. Baudyš) 
13:00–16:00 hod Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
Náhradní termíny u privátních lékařů v ordinač-

ních hodinách.
Za porušení výše uvedené povinnosti chovatele

může Krajská veterinární správa uložit dle § 71, odst.
1, písm. a) 1, výše uvedeného zákona pokutu až do
výše 10.000 Kč.

Vladimír Kolman
oddělení životního prostředí

Budeme třídit textil
Město Jablonec n. N ve spolupráci s firmou Dima-

tex CS a s podporou Ministerstva životního prostředí
ČR zajistí v průběhu dubna kontejnery na sběr nepo-
třebných oděvů, textilu a párovaných bot. Tímto sbě-
rem chceme minimalizovat nezpracovatelné odpady
a přispět tak ke zlepšení životního prostředí našeho
města.

Oděvy a textilní materiály se dále třídí, recyklují
a používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů
a plachetek, netkaných textilií, geotextilií, hadrových
lepenek apod. Ošacení vhodné k dalšímu nošení se
dále použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřeb-
né v krizových situacích. Sběrem přispějeme ke zlep-
šení životního prostředí.

Na území města Jablonce n. N. bude rozmístěno 20
kontejnerů bílé barvy s označením TEXTIL s pouče-
ním co do kontejneru patří a co nikoli a s návodem na
použití.

Textil vhazujte do kontejneru zabalený v zavá-
zaných igelitových pytlích nebo taškách. Vhazo-
váním volného textilu dochází k jeho znehodnocení
a zvyšuje se podíl dále nezpracovatelného odpadu.

Co do kontejneru patří? Veškeré nepotřebné oša-
cení, ložní prádlo, bytové textilie, ručníky, ubrusy,
rovněž párovaná obuv.

Do kontejneru nepatří koberce, matrace, netextil-
ní a syntetické materiály, kůže, plasty, molitan, im-
pregnované textilie, mokré a silně znečištěné textilie.
Myslete prosím na to, že s materiálem bude dále ruč-
ně manipulováno.

Umístění kontejnerů
Jugoslávská u Delvity, S. K. Neumanna – parkoviš-

tě, I. Olbrachta u Plusu, Lukášov – Pod Vodárnou,
Smetanova u SKS, Zlatá – naproti Repropacku, auto-
busové nádraží, Pod Hájem, Dlouhá, Dalešická,
U Čertova kamene, Na Náspu, Pivovarská – u Stře-
lecké, V Aleji, Na Výšině, U Balvanu – u potravin, Na
Vršku – uprostřed, Polní, Na Roli, Široká.

(rh)
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Webové stránky města Jablonec nad Nisou
získaly jedno z hlavních ocenění 6. ročníku ev-
ropské soutěže EuroCrest 2008 o nejlepší inter-
netovou prezentaci měst, obcí a regionů. Vy-
hlašovatelem soutěže je Sdružení Zlatý erb ve
spolupráci s Evropskou komisí a evropskými
síťovými IT projekty. Mezi letošními oceněnými
projekty se kromě Jablonce nad Nisou umístily
oficiální stránky Bratislavy a polských měst
Częstochowa a Łęczna. Za tímto úspěchem sto-
jí práce webmastera městského úřadu Petra
Vitvara. 

Cena EuroCrest hodnotí stránky zemí Vi-
segradu a střední i východní Evropy. Do soutě-
že se není možné přihlásit, webové stránky
měst do ní postupují po vítězství v národních
kolech. „V rámci soutěže si můžeme porovnat
zkušenosti, inspirovat se či prohlédnout si nové
technologie,“ hodnotil svou účast na meziná-
rodní konferenci v Hradci Králové Petr Vitvar,
který byl na základě loňského vítězství jablone-
ckých stránek v národním kole požádán o účast
v porotě letošního Zlatého erbu. Mohl tak při-
spět se svým hodnocením v kategorii grafika,
ovládání a inovace webových stránek. 

„Překvapily mě velmi dobré projekty obcí do
pěti set obyvatel. Znovu jsem si tak ověřil, že
nezáleží vždy jen na penězích – tam, kde chybí,

mohou být nahrazeny kreativitou,“ komentoval
práci v porotě Petr Vitvar a pokračoval: „Pří-
kladem může být třeba obec Senorady, kde vy-
tvořili zajímavý projekt elektronického muzea.
Originální myšlenka tu vznikla vlastně z nedo-
statku peněz na klasické kamenné muzeum.
Tvůrci se proto spojili s odborníky, zdigitalizo-
vali zajímavé exponáty od občanů i z různých
institucí a vytvořili muzeum internetové.“ 

A jak se od sebe jednotlivé webové stránky
liší? „Na první pohled si toho člověk ani ne-
všimne, ale když jsem hodnotil, musel jsem je
procházet důkladněji, sledoval jsem konkrétní
věci, zda a jak jsou zpracované. Pak se rozdíly
objeví. Velká města drží určitý standard nebo
výrazně přečnívají, na těch malých dělají web
povětšinou nadšenci. A z jejich stránek je to
hodně vidět. Jsou prostě nápadité,“ dodává
webmaster.

Jablonec patří mezi větší města, proto jsem se
musela zeptat, v čem konkrétně vyniká? „Sna-
žíme se stránky tvořit tak, aby byly pro uživate-
le užitečné, pohledné i zajímavé. Aby nekladly
zbytečné bariéry v přístupu k informacím po-
stiženým občanům a aby všichni ti, kteří k nám
zavítají, měli důvod se k nám opět vrátit.“ uza-
vírá Petr Vitvar. 

(fr)

Mezinárodní ocenění jabloneckého webu

Městská policie a IZS

Informace o MHD

Integrovaný záchranný systém (IZS) je pojem
vymezený zákonem č. 239/2000 Sb. Jde o koor-
dinovaný postup jeho složek jak při přípravě na
mimořádné události, tak při provádění zá-
chranných likvidačních prací. Tento systém pů-
sobí i na území města Jablonec nad Nisou a jeho
základními složkami jsou Hasičský záchranný
sbor, Policie ČR a Zdravotnická záchranná
služba. Tyto složky jsou rozhodující v řízení
i ve výkonu činností. Mají odborně připravené
příslušníky a personál, potřebnou techniku
a vybavení k likvidaci možných mimořádných
událostí. Úkoly složkám základním i ostatním
jsou stanovené v poplachovém plánu hasičů,
havarijním plánu a krizovém plánu města,
a jsou rozpracované v dokumentaci operačních
služeb jednotlivých složek.

Mezi tzv. ostatní složky IZS, jež pomáhají zá-
kladním složkám při řešení událostí, patří mj.
horská záchranná služba, jednotky armády,
vodní záchranná služba, firmy vlastnící využi-
telnou techniku, ale i Městská policie v Jab-
lonci n. N. (MP). Operační města a strážníci MP
jsou na základě rozhodnutí krizového štábu

města připraveni plnit řadu úkolů, a to jak sa-
mostatně, tak v součinnosti především s Policií
ČR a s hasiči. 

Při řešení mimořádných událostí je MP při-
pravena zajistit varování a vyrozumění obyva-
tel, veřejný pořádek a bezpečnost v ohroženém
prostoru, regulaci dopravy, hlídkování u objektů
důležitých pro život města atp. V době nebezpečí
povodní jsou strážníci připraveni plnit úkoly hlíd-
kové služby; sledovat stav vodních toků v urče-
ných místech, předávat informace hlásné povod-

ňové službě a poskytovat informace obyvatelstvu.
Při nařízené evakuaci předává městská policie
pokyny obyvatelstvu, pomáhá evakuovaným
z ohroženého prostoru nebo z objektů, zajišťu-
je regulaci a průjezdnost evakuačních tras
a cest, zajišťuje veřejný pořádek v místech sou-
středění osob a plní další úkoly k ochraně oby-
vatel a majetku v evakuačním prostoru i v mís-
tech nouzového ubytování. K zajištění uvede-
ných úkolů jsou strážníci pravidelně školeni
a jejich plnění si v uplynulých dvou letech ně-
kolikrát prakticky procvičili.

Co konstatovat závěrem. I když Městská poli-
cie v Jablonci n. N. nepatří mezi základní slož-
ky, obsahem a rozsahem plnění úkolů jak sa-
mostatných, tak i součinnostních, je její úloha
v integrovaném záchranném systému nezastu-
pitelná.

O tom, jak jsou tyto složky připravené, se bu-
dou občané moci přesvědčit například během
Dne integrovaného záchranného systému, kte-
rý se uskuteční 26. června na parkovišti na jab-
loneckém Horním náměstí.

(jv)

MHD rozšíří dopravu do Lesní ul. a okolí
Na základě žádostí obyvatel Lesní ulice a oko-

lí připravuje ČSAD Jablonec n. N. a. s. ve spolu-
práci s městem Jablonec n. N. zajištění doprav-
ní obslužnosti v této lokalitě. Dojde k rozšíření
provozu linky MHD č. 3 a k úpravě její trasy. Na
této lince budou ve směru Kamenná–Na Hutích
a zpět nové zastávky:

• Raisova – v Lesní ul. pod železničním pře-
jezdem (u křižovatky s ul. Raisovou);

• Lesní – v Lesní ul. nad křižovatkou se Ze-
lenou ulicí;

• Liliová – v Liliové ul., v úseku mezi ulicemi
Lesní a A. Staška. 

Na této trase bude zajištěn provoz v pracovní
dny, odjezdy z Kamenné: 5:45, 6:15, 6:45, 9:22,

11:22, 14:10, 14:31, 15:00, 15:30; odjezdy z Li-
liové do centra: 5:58, 6:28, 6:58, 9:34, 11:34,
14:21, 14:43, 15:13, 15:41.

Linka č. 3 již nebude obsluhovat na této lince
minimálně využívané zastávky Podhorská
a Podhorská Vikýř. Cestující z centra města do
těchto zastávek a opačně mohou využívat linku
č. 2, příp. linku č. 16.

Výše uvedené změny byly v době uzávěrky
Jabloneckého měsíčníku v přípravě, jejich plat-
nost se předpokládá od května 2008.

Průzkum kvality služeb MHD
Vážení cestující, ve čtvrtek 29. května se v au-

tobusech a na zastávkách MHD uskuteční již

popáté průzkum kvality služeb. Průzkum bude
anonymní a poslouží k získání vašich názorů
na kvalitu veřejné dopravy v Jablonci n. N.
Výsledky budou využity ke zvýšení kvality na-
šich služeb. 

Průzkum budou provádět studenti z jablone-
ckého gymnázia v ul. Dr. Randy, kteří budou vi-
ditelně označeni visačkou s nápisem „PRŮZ-
KUM KVALITY SLUŽEB MHD“ a logem ČSAD.
Dle připraveného dotazníku budou zjišťovat váš
názor na současnou úroveň MHD. Budete-li
osloveni, odpovězte, prosím, tazatelům na
všechny otázky. Váš názor nás zajímá. Předem
děkujeme za spolupráci.

ČSAD Jablonec nad Nisou a. s.

Foto Luboš Mrklas
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■ Tři otázky pro
místostarostu, 
bývalého žáka
školy

Místostarosta Petr Vobořil je
absolventem školy v Pasířské,
proto naše tři otázky směřovaly
právě na něj. Kudy vedla vaše
cesta do této školy?

Přestěhovali jsme se s rodiči na
Žižkův Vrch, a tak jsem do páté
třídy nastoupil v Pasířské. V dal-
ším roce mě už vybrali do „spor-
tovky“, kde jsme trénovali všech-
ny atletické disciplíny – byla to
taková vícebojařská příprava.
A podle výsledků a dispozic nám
pedagogové v devítce doporučili
specializaci – ta moje byla skok
o tyči.

Myslíte si, že sportovní třídy
jsou správný směr výchovy?
Nejsou pro děti příliš zatěžu-
jící?

Každá úzce specializovaná vý-
uka je pro studenty mnohem ná-
ročnější. Skloubit trénink a běž-
nou výuku si vyžaduje lepší plá-
nování času. A taky si pamatuji,
že ne vždy nám to šlo podle před-
stav pedagogů. Pravda ovšem je,
že když já jsem chodil do spor-
tovní třídy, nebylo ještě tolik
aktivit a tolik možností, jako mají
děti teď.

Jsou děti ze sportovních tříd
lépe vybaveny pro život?

V určitém směru ano. Už jen
zmíněné plánování a dodržování
časového rozvrhu je dobrý vklad
do života. Stejně jako odpověd-
nost, cílevědomost, soutěživost.
Mnoho mých spolužáků je dnes
významnými a úspěšnými mana-
žery či řediteli firem. Problémem
dnešního sportu je určitá míra
komercionalizace, trochu se z něj
ztratily naše romantické ideály.
Hesla jako „není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se“, budí spíš úsmě-
vy. Dnes je důležité vyhrát, v tom
se asi tlak na děti zvětšil. Přesto si
ale myslím, že sportovní třídy
jsou dobrou průpravou do života.

(fr)

Škola na Žižkově Vrchu má na svém pomyslném kr-
ku přes čtyři křížky. Před tím děti odtud běhaly do „ze-
lené“ nebo „žluté“ školy v centru města. „Nebyl to zas
tak velkolepý sportovní výkon, ale přesto tehdy na za-
čátku 60. let 20. století někoho napadlo: Když už mají
děti takovou kondičku v běhu (když zaspí), ve skoku
(přes rozvodněnou Nisu) či v hodu (kamenem cestou
po spolužákovi), proč toho nevyužít? Postavíme jim
školu se sportovním zaměřením! Běhat, skákat, vrhat
a házet mohou i za školou, lesů a pasek je za „Žižká-
čem“ dost. A tak se stalo,“ – čteme na webových strán-
kách školy v Pasířské ulici o její historii.

Tu tady barvitě popsala zdejší učitelka dějepisu
Marie Šreková. Podle jejího zápisu nebylo těžké najít
místo pro školu. „Tam, kde vždy stával cirkus, když
právě zavítal do Jablonce, rozhodli se radní postavit
školu. Proč ne? Když cirkus, tak cirkus!,“ čteme dál
o historii školy, jež se slavnostně otevřela prvním žá-
kům 2. září 1963. Tehdy jich do novotou vonících
školních škamen zasedlo 856. Podle zápisu byla škola
na tehdejší dobu velmi avantgardní, rozložena do ně-
kolika pavilonů se spoustou oken. Půvabný rámec jí
tvořila okolní příroda. 

Deset let po otevření přibylo hřiště a pak i sportov-
ní třídy. „Byly založeny z iniciativy tehdejšího předse-
dy TJ LIAZ Václava Poláčka jako oddíl lehké atletiky.
První žáci do nové ,,sportovky“ byli roku 1965 nomi-
nováni třídní učitelkou. 

Dnes jsou děti do sportovních tříd vybírány z pátých
tříd na základě speciálního testu, který zjišťuje jejich
fyzické předpoklady a talent pro lehkou či těžkou at-
letiku. Sportovní třídy trénují v průběhu vyučování
i v odpoledních hodinách,“ píše M. Šreková o sportov-
ní stránce ZŠ. Dodává, že v osmdesátých a devadesá-
tých letech 20. století nebyly sportovní třídy podporo-
vány státem, a tak rodiče museli své děti sponzorovat
sami s částečným příspěvkem TJ LIAZ. Teprve s pří-
chodem trenérky Dany Jandové v roce 1999 se spor-
tovní třídy opět staly statutárními. 

Od roku 1962 však již uběhlo hodně let a tehdejší
moderní a pokroková budova už zastarala a náklady
na její provoz se značně navýšily. Proto současné ve-
dení města rozhodlo o její radikální rekonstrukci, na
níž je však potřeba dostatek financí. Žádost, která byla
podána do 1. výzvy v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí na období 2007–2013 v říjnu loňského roku
a byla jednou ze sedmi stovek žádostí o 18 miliard Kč
z připravených miliard dvaceti, připravily společně ve-
doucí oddělení dotací a manažerka projektu Iveta Ha-
badová a vedoucí oddělení přípravy projektů Zuzana
Bencová. A byly spolu s 366 dalšími žadateli úspěšné. 

Projekt na zateplení základní školy na Žižkově
Vrchu, jehož garantem je starosta Petr Tulpa, je zařa-
zen do Integrovaného plánu rozvoje města. Řeší do-
datečné zateplení objektů školy, střešních konstrukcí,
výměnu otvorových výplní (oken) a izolace proti zem-
ní vlhkosti a přídavné souvrství střech. Celkové ná-
klady se rovnají částce 42,3 milionu korun, přičemž
dotace ze státního rozpočtu a z fondu Evropské unie
činí 23,8 milionu korun. Město se bude podílet část-
kou 18,5 milionu. Konečný verdikt o přidělení dotace
byl vynesen na konci ledna 2008, tedy tři měsíce po
předložení žádosti.

Celá stavba by měla být zahájena na počátku letoš-
ního června a bude pokračovat o prázdninách, a to až
do 15. září. Potom bude stavební ruch omezen kvůli
běžnému provozu školy a plná stavební činnost se ob-
noví opět 15. června příštího roku s tím, že konec re-
konstrukce včetně kolaudace je stanoven na 31. srpna
2009. To znamená, že 1. září 2009 nastoupí žáci zá-
kladní školy v Pasířské do zcela zrenovované budovy. 

(fr)

Příští rok v novém lesku
Jedním z nejúspěšnějších projektů letošního roku je získání dotace z Evropské
unie a státního rozpočtu v celkové výši téměř 24 milionů korun na zateplení
ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou. Cílem projektu je zlepšení tepelně
technických vlastností obvodových konstrukcí budov školy, a tím snížení
spotřeby energií.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Českou re-
publikou a městem Jablonec nad Nisou v rámci Operačního
programu Životní prostředí.

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Kvalitní vzdělávání dětí je naší prioritou
V souvislosti s přidělením účelové dotace EU a dotace ze státního rozpočtu, včetně finančního příspěvku
města Jablonec nad Nisou, bude provedena v období od 1. června 2008 do 31. srpna 2009 velmi rozsáhlá
rekonstrukce objektu Základní školy Pasířská. Ta zahrnuje zejména zateplení obvodového a střešního
pláště všech školních budov, izolace spodních staveb proti zemní vlhkosti, zbourání a opětné postavení
spojovacích krčků mezi pavilóny 1. stupně a kompletní výměnu oken ve všech budovách.

Tato zpráva jistě potěší každého, kdo je ja-
kýmkoli způsobem spojen s životem školy
v Pasířské ulici, která, mimo jiné již dlouhá lé-
ta vychovává mladé atletické naděje ve svých
sportovních třídách a dotváří zdravé podhoubí
celého systému jablonecké atletiky. Jednou
z nejznámějších atletických ikon, které prošly
zdmi naší školy, je i současná mistryně světa
v hodu oštěpem Bára Špotáková. 

Zde se sluší též zmínit naše rozhodnutí aktiv-
ně se účastnit atletického klání sportovních tý-
mů jabloneckých škol, jedné z doprovodných
akcí zajímavého zářijového souboje nejlepších
oštěpařek naší planety. Ústřední postavou spor-
tovní akce Jablonecký oštěp 2008 bude právě
Bára Špotáková.

Samotná škola rekonstrukci velice nutně po-
třebuje. Je nezbytné ji provést i přesto, že přine-
se určité komplikace, které změní organizaci
v příštím školním roce 2008/2009. Provoz školy
se po opravě výrazně zefektivní. Náklady souvi-
sející především s vytápěním se razantně sníží,
odstraní se problémy spojené se vzlínající zem-
ní vlhkostí v některých prostorách. Zvýší se
i bezpečnost dětí, protože odpadnou problémy,
které máme se starými okny ve všech budovách.

Budoucnost naší školy nejen vlivem zmíněné
rekonstrukce, ale též v souvislosti s jejím spor-
tovním zaměřením, vidím v růžových barvách.
Systém sportovních tříd zcela určitě budeme
i nadále rozvíjet především cestou efektivního
a smysluplného fungování. Chceme však pře-
devším naše děti kvalitně všeobecně vzdělávat
ve všech prioritních oblastech, které zmiňujeme
též v našem školním vzdělávacím programu –
včetně kvalitní výuky cizích jazyků, rozvoje zá-
kladních počítačových kompetencí a dovednos-
tí i změny celého vnitřního klimatu školy.

Jiří Vondráček 
ředitel školy

Cílem sportovní přípravy je 
všestranný rozvoj našich žáků

Sportovní příprava v ZŠ Pasířská na Žižkově
Vrchu má dlouholetou tradici. Škola je takto za-
měřena již od roku 1963, kdy byla slavnostně
otevřena. 

Hovořit o významu sportovní přípravy dětí by
už v dnešní době akčních „mýdlových oper“,
počítačových her a internetu bylo nošením dří-
ví do lesa. Její předností je skloubení výuky
a sportu v rámci jednoho režimu ve vhodných
podmínkách. Snažíme se tak vytvářet prostor
pro formování osobnosti, podněcujeme radost
z pohybu, učíme žáky chránit své zdraví a roz-
víjet jejich vlastní možnosti. 

Cílem sportovní přípravy je všestranný roz-
voj základních pohybových schopností a zvlád-
nutí široké škály pohybových dovedností. Děti,
které jsou systematicky vedeny ke sportu, se lé-
pe začleňují do různých kolektivů, jsou odol-
nější a lépe snášejí různé nezdary a výtky ke
své vlastní osobě, získávají větší sebevědomí,

schopnost bránit se věcem, se kterými příliš ne-
souhlasí, a vyjádřit svůj vlastní názor. 

V systému sportovní přípravy není prioritou
vychovat mistra či mistryni světa (i přes tuto
skutečnost se rádi na této škole pochlubíme
Bárou Špotákovou, která na naší škole se spor-
tem začínala), ale působit na žáky tak, aby mě-
li sport opravdu rádi, abychom jim ho nezne-
chutili a sami byli schopni ho v budoucnu pře-
dávat dál svým dětem. Příjemné je i konstato-
vání, že naši mladí sportovci jsou štíhlí, lépe
bojují s obezitou a více inklinují ke zdravému
způsobu života. 

Na naší škole a v jejím blízkém okolí jsou i-
deální podmínky k vedení dětí ke sportu.
Využíváme zcela zdarma Corny – atletickou ha-
lu a Corny – městskou sportovní halu, školní
slevy uplatňujeme i v městském bazénu. 

Sluší se v závěru městu za tuto vstřícnost po-
děkovat. Městští zastupitelé jistě moc dobře vě-
dí, že starost a péče o sportovní přípravu dětí se
určitě vyplatí.

Dana Jandová
vedoucí trenérka atletické přípravy 

na ZŠ Pasířská

Foto Jiří JiroutekFoto Jiří Jiroutek

Foto archiv ZŠ Pasířská
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■ Kino Radnice
1.–7. 5. /čtvrtek–středa/ 17,30 hodin
HORTON 
Tvůrci Doby ledové přicházejí
s příběhem o milém slonovi, který
jednoho dne objeví v malém zrnku
prachu celé městečko… Český dabing.

1.–7. 5. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
KULIČKY
Povídkový film o tom, jak ženy mani-
pulují s muži. 

8.–14. 5. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
KARAMAZOVI
Originální a silně pocitový pohled na
Dostojevského v režii P. Zelenky. 

15.–21. 5. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
SPEED RACER
Rychlá auta ve futuristickém závodě
v nejnovější velké podívané autorů
Matrixu bratrů Wachowských. Český
dabing.

22.–25. 5. /čtvrtek–neděle/ 17,30 hodin
26.–28. 5. /pondělí–středa/ 20 hodin
IRON MAN
Další z klasických marvelovských su-
perhrdinů v hypermoderním obleku
a boji o záchranu světa. České titulky.

22.–25. 5. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
26.–28. 5. /pondělí–středa/ 17,30 hodin
NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE
J. Nicholson a M. Freeman vyrážejí
s nadhledem a humorem na svou
poslední cestu… České titulky.

29. 5.–4. 6. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
U MĚ DOBRÝ
Šest přátel na začátku 90. let. Napětí,
humor a trocha romantiky v novém
filmu J. Hřebejka.

VÍKENDOVÉ PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI

3.–4. 5. /sobota–neděle/ 15,30 hodin
HORTON
Český dabing.

10.–11. 5. /sobota–neděle/ 15,30 hodin
JEN POČKEJ 2
Vlk a zajíc opět v akci!

■ Kino Junior
1.–4. 5. /čtvrtek–neděle/ 17,30 hodin
SICKO
M. Moore si bere na mušku americký
zdravotnický systém. České titulky.

1.–4. 5. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY A 2 DNY 
Film o jednom potratu a dvou dívčích
duších, získal Zlatou Palmu na MFF
v Cannes 2007. České titulky.

5.–7. 5. /pondělí–středa/ pouze 19 hodin!
AŽ NA KREV 
Příběh o černém zlatu a muži, kterému
koluje v žilách. České titulky.

8.–11. 5. /čtvrtek–neděle/ 17,30 hodin
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY 
Asterix a Obelix jsou zpět a vyrážejí na
olympijské klání. Český dabing.

8.–11. 5. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
27 ŠATŮ 
Dovede hrdinku posedlost organizovat
svatby jiných k nalezení vlastního
štěstí? České titulky.

12.–14. 5. /pondělí–středa/ 17,30 hodin
REPORTÉR V RINGU 
Ambiciózní sportovní redaktor objeví
svou velkou příležitost, ale jeho touha
po senzaci je silnější než snaha ověřit
si fakta. České titulky.

12.–14. 5. /pondělí–středa/ 20 hodin
VENKOVSKÝ UČITEL
Nový snímek režiséra Bohdana Slámy
s Pavlem Liškou v hlavní roli. 

15.–18. 5. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
ÚHEL POHLEDU 
Očima osmi různých lidí sledujeme
pokus o atentát na prezidenta
Spojených států. České titulky.

19.–21. 5. /pondělí–středa/ 17,30 hodin
ONCE
Irský muzikál o setkání dvou spřízně-
ných duší. Oscar za nejlepší píseň pro
M. Irglovou a G. Hansarda. České titulky.

19.–21. 5. /pondělí–středa/ 20 hodin
SOUDNÝ DEN 
Smrtelný virus začíná znovu vylézat
na povrch… České titulky.

22.–25. 5. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
TAJEMSTVÍ PRSTENU
Drama se skvělými hereckými výkony,
velkolepou výpravou a příběhem inspi-
rovaným skutečnými událostmi. České
titulky.

26.–28. 5. /pondělí–středa/ 
17,30 a 20 hodin
AMORŮV ÚLET 
Romantická komedie. České titulky.

29. 5.–1. 6. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
MONGOL – ČINGISCHÁN
Strhující film o Čingischánovi. České
titulky.

■ Městské divadlo
6. 5. /úterý/ 19 hodin
RADIODÁREK RÁDIU aneb
JABLONEC NAD NISOU
V ČESKÉM ROZHLASE
Zábavný pořad s hereckými a hudeb-
ními osobnostmi. Uvádí: P. Novotný
Hosté: I. Kahánek, B. Hrzánová, DPS
Vrabčáci a další.

10. 5. /sobota/ 15 a 19 hodin
POSLEDNÍ DOUTNÍK 
Divadlo Na Fidlovačce Praha
Hrají: Eliška Balzerová, Töpfer Töpfer
a další. 
Zadáno, pořadatelem není Městské
divadlo. 

13. 5. /úterý/ 19 hodin
MICHAL HROMEK CONSORT
M. Hromek – kytara, R. Vácha – viola,
housle, J. Klár – flétna, zobcová flétna,
D. Mikolášek – bicí, vibrafon, cembalo,
zobcová flétna, K. Doležalová – harfa. 
Koncert z cyklu Setkání s hudbou růz-
ných žánrů. 

14. 5. /středa/ 19 hodin
5. X–DANCE SHOW feat. 
Show šestinásobných mistrů ČR.
Host: skupina Le Monde
Pořadatelem není Městské divadlo. 

15. 5. /čtvrtek/ 19 hodin
ŠKOLA PRO ŽENY
Švandovo Divadlo Praha
Hrají: I. Řezáč, T. Hofová, S. Šárský
a další. Ivan Řezáč získal za roli
Arnulfa Cenu Thálie 2005. 
Náhradní titul za představení Cesta
dlouhým dnem do noci.

17. 5. /sobota/ 19 hodin
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA
Ars Iuvenum Liberec – Městské divadlo
Světoznámý muzikál. 

20. 5. /úterý/ 19 hodin
CYRANO
Divadelní spolek Kašpar Praha
Romantický příběh nenaplněné lásky
fanfaronského básníka, rváče a hrdiny
Cyrana z Bergeracu. 

21. 5. /středa/ 19 hodin
LEDŇÁČEK
Divadlo Ungelt Praha
Hrají: Alena Vránová, František
Němec, Petr Kostka.
Komedie o vdově, sirovi a komorníko-
vi, kteří se i ve vyšším věku dokážou
těšit ze života. 

25. 5. /neděle/ 15 hodin
OŠKLIVÉ KAČÁTKO
Divadlo Piškot Praha
Opravdu záleží na barvě pápěří?
Opravdu v životě o nic víc neběží? 
Náhradní titul za představení Brum po-
hádka. 

27. 5. /úterý/ 19 hodin
HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
Divadlo Na Fidlovačce Praha
Hrají: Václav Svoboda, Tereza
Bebarová, Petr Rychlý, Ondřej Brousek
a další. 
Úsměvná komedie z doby, kdy muži
byli ještě gentlemani, dámy hodny do-
bývání. 
Náhradní titul za představení Paní
Plukovníková.

28. 5. /středa/ 19 hodin
GALAKONCERT FESTIVALU ZUŠ 
Pořadatelem není Městské divadlo.
Podrobný program naleznete na jiném
místě měsíčníku.

29. 5. /čtvrtek/ 19 hodin (H-prémie)
LEICESTER SYMPHONY
ORCHESTRA (Velká Británie)
Dirigent Pavel Kotla
Program: J. Brahms, J. Sibelius,
E. Grieg, E. Elgar.

30. 5. /pátek/ 18,30 hodin
Den jabloneckých zdravotníků
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ
TEČE VODA
Agentura Harlekýn Praha
Zadáno. Pořadatelem není Městské
divadlo.

VÝSTAVY
Ve foyer divadla, přístup v době
divadelních představení.

DDM VIKÝŘ – KERAMICKÁ
A VÝTVARNÁ TVORBA
Vernisáž 6. 5. v 17 hodin.

JIŘÍ NEPASICKÝ 
Grotesky (kresby)

MATURITA 2008
Vybrané návrhy letošních absolventů
SUPŠ Jablonec nad Nisou.
Vernisáž a slavnostní předání maturit-
ních vysvědčení v pátek 23. 5. ve 14
hodin.

Informace pro abonenty
Výměna abonentek proběhne od 9. do
13. 6., prodej novým zájemcům od 16.
6. 2008.

■ Kostel svaté Anny
Sobota a neděle 14–16 hodin

13. 5. /úterý/ 18,30 hodin
VODNÁŘSKÝ ZVON
Alikvotní tóny rozezní Tomáš Pfeiffer. 
Pořadatelem není Městské divadlo.

30. 5. /pátek/ 19 hodin
LINHA SINGERS
Vokálně instrumentální soubor.
Koncert z cyklu Setkání s hudbou růz-
ných žánrů.

Prodej vstupenek na koncerty v kostele
sv. Anny v pokladně divadla a jednu
hodinu před začátkem na místě. 

■ Eurocentrum
2. 5. /pátek/ 20 hodin
...A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
Společenský večer s melodiemi
Orchestru Rudy Janovského.
Vstupenky: Hudební nástroje, Dvorská ul.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008. 

14. 5. /středa/ 16 hodin
KYTIČKA PÍSNIČEK
Přehlídka dětských pěveckých sborů
při mateřských školách.

16. 5. /pátek/ 20 hodin
POLEMIC
Koncert slovenské špičky ve stylu ska.

17. 5. /sobota/ 20 hodin
ŘECKÝ VEČER
Předprodej slosovatelných vstupenek:
restaurant Eurocentrum.

18. 5. /neděle/ 14 hodin
BROĎANKA
Taneční odpoledne pro seniory
s orchestrem ze Železného Brodu.

20. 5. /úterý/ 20 hodin
NEZMAŘI
Koncert k 30. výročí folkové skupiny.

21. 5. /středa/ 9 hodin
ZPÍVÁNÍ S NEZMARY
Hudební pořad o vzniku lidových
i současných folkových písní pro
žáky ZŠ.

23. 5. /pátek/ 20 hodin
ILLUSTRATOSPHERE
Dan Bárta se svou skupinou na turné
k novému albu.

25.–28. 5. /neděle–středa/
FESTIVAL ZUŠ LIBERECKÉHO
KRAJE
Podrobnosti najdete na jiném místě
měsíčníku.

Do 20. 5. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
FRANCOUZSKÉ KAVÁRNY
Fotografie z cest milovnice kávy
Veroniky Skálové po Francii.

Do 20. 5. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
KRKONOŠE – ZIMA
Fotografie polského autora Zbigniewa
Kulika.

www.eurocentrumjablonec.cz 

LETNÍ PRODEJNÍ TRHY
30.–31. května 
Pátek 9–18 hodin, 
sobota 9–15 hodin.
Prodej zboží širokého sortimentu.
Uzávěrka přihlášek prodejců: 
5. května 2008. 
Informace: M. Sadílková, 
tel. 483 712 505, 777 747 185, 
m.sadilkova@eurocentrumjablonec.cz 
Vstup zdarma!
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

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

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 23. 5.
ATELIÉR TEXTILNÍ TVORBY
VŠUP Praha

Vstup zdarma.

■ Muzeum skla
a bižuterie

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

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

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

Doprovodný program
23. 5. /pátek/ 20–23 hodin
MUZEJNÍ NOC
Černá noc nejen skleněných kouzel.
Netradiční prohlídka expozicemi
v noční atmosféře, ukázka výroby
černé bižuterie, vystoupení „černé“
magie a další. Vstupné zdarma. 
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008.

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

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

Stálé expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK
SKLENĚNÝ KNOFLÍK 19. STOLETÍ 

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

■ Městská 
knihovna
5. 5. /pondělí/ 10 hodin
BRANIBORSKÉ KONCERTY
O hudbě s Věrou Štrynclovou – 3. část.

6. 5. /úterý/ 14 hodin
PŮVOD NÁZVŮ ČÁSTÍ JABLONCE
A OBCÍ
Beseda s Václavem Vostřákem.

6. 5. /úterý/ 17 hodin
ŽIVOT VE VESMÍRU
Astronomické okénko s Martinem
Gembecem.

13. 5. /úterý/ 14 hodin
ATHÉNY
Pravidelné promítání.

13. 5. /úterý/ 17 hodin
IRISDIAGNOSTIKA
Přednáška a beseda s Romanem Šmíd-
lem.

20. 5. /úterý/ 14 hodin
BEZPEČNĚ DOMA I V ULICÍCH
Beseda se zástupcem Městské policie
Jablonec n. N.

20. 5. /úterý/ 17 hodin
JABLONECKÉHO TEPLÁRENSTVÍ
Beseda o historii a současnosti
s Václavem Vostřákem.

22. 5. /čtvrtek/ 
PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ
Zadáno pro školy.

27. 5. /úterý/ 17 hodin
IRISDIAGNOSTIKA
Přednáška a beseda s Romanem Šmíd-
lem. 

ZLATÁ MAKOVICE
Pokračuje páté kolo.

JABLONECKÝ ŠTRŮDL
KAMERA PLNÁ NÁPADŮ aneb
NATÁČEJ A NEVÁHEJ!
3. ročník amatérské filmové soutěže
Přihlášky a nahrávky do 30. 5. 2008.
Přihlásit se může každý bez rozdílu vě-
ku. (www.knihovna.mestojablonec.cz)

VÝSTAVA

HORY ČERNÉ HORY
Fotografie Šárky Jankové.

PŘIPRAVUJEME

4. 6. /středa/ od 16 hodin
NA HOUPAČCE NEJEN 
S KNIHOVNOU
Setkání s Věrou Vohlídalovou nad
textem její vzpomínkové knihy.

■ Klub Na Rampě
1. 5. /čtvrtek/ 21 hodin 
ABSOLUT EXPERIENCE 
Absolutní párty s absolutkou doprová-
zená DJ’s.

2. 5. /pátek/ 21 hodin
THE CHANCERS
Výborná česká ska kapela vycházející
z tradice jamajského ska a britského
hnutí 2tone.
GREEN SMATROLL
Koncert ska i reggae a rocksteady.
Jedna z nejzajímavějších part pražské
ska scény.

3. 5. /sobota/ 21 hodin
HARD DAVE’S NIGHT 
Dejvové sobě. Akustické vystoupení
mladých odvážných dívek a mužů
s kytarami, autorské čtení, vernisáž
výstavy. 

7. 5. /středa / 21 hodin
KAVA KAVA (GB)
Koncert. Britská spacefunková šesti-
členná světem protřelá úderka se po
triumfálním turné po Číně a USA vrací
do Čech!

9. 5. /pátek/ 21 hodin
DANCE 4 EVER
Taneční párty ve stylu latinsko-americ-
kých rytmů, dance. Go-go tanečnice.
Hraje DJ Peeter a DJ Bodie. 

10. 5. /sobota/ 20 hodin
STÁR PLEJ – SOUTĚŽ
REGIONÁLNÍCH KAPEL
V soutěžním večeru amatérských kapel
se představí kapely Duro Nux, Plate of
Hate, Satanovy Mimikry, Stojí Ale
Neteče a Look–Out. Vyvrcholením bu-
de finále 13. června. Více na
www.klubnarampe.cz.

13. 5. /úterý/ 20 hodin
JEZERA A SOPKY ALTIPLANA
O cestě po Bolívii, Peru a Chile bude
vyprávět a promítat Ladislav Tajovský.

14. 5. /středa/ 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA
Africké bubny nejen pro začátečníky.
Bubnování, rytmická cvičení. 

14. 5. /středa/ 20 hodin
FOTODÍLNA 
Téma: Jaro.

16. 5. / pátek/ 21 hodin 
SKA & PUNK & ROCK’N’ROLL
PAŘBA
Pojďte si skočit a poslechnout hudbu,
co máte rádi! Všechny zve Hr.Necc.

17. 5. /sobota/ 20 hodin
PARAU PARAU
10. narozeniny taneční skupiny scénic-
kého tance. Hudba a zpěv –
Jednorázové trio tři a půl f a Aurora
JaSBand.

19. 5. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Posezení a diskuze nad novinkami
z astronomie. Informace, rady, návody
pro každého.

22. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
Krátké a úderné divadlo
HALÓ? 
Telefonní revue s reálnými zvuky
a kvalitním pokrytím. Nejnovější hra
KÚD.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008.

23. 5. /pátek/ 21 hodin
LOCK ALLK’S IN DA HOUSE
Live performance: Rumrockers; dj’s:
Rolland, Dr.X, Zak, Zaggamuff; dance:
D4Y floor atack.

24. a 25. 5. /sobota a neděle/ 10 hodin
FLAMENCO WORKSHOP
Pro začátečníky i mírně pokročilé pod
vedením La Chiri.

24. 5. /sobota/ 21 hodin
THE SWITCH
Koncert emo-crossover. Jedna z nejori-
ginálnějších tvrdých part v Čechách
plná neskutečné energie.

26. 5. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU
HISTORIÍ 
Průmyslové podniky Jablonecka. Uvádí
Václav Vostřák.

ANTI-NEONACISTICKÝ
MINIFESTIVÁLEK 
dokumentárních filmů
27. 5. /úterý/ 20 hodin 
Barevný národ. Neonacismus. Vůdci.
28. 5. /středa/ 20 hodin
Být skinheadem
29. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
100% bílý

28. 5. /středa/ 19 hodin
ZŠ Pivovarská
KERAMICKÝ WORKSHOP
Základy točení na kruhu 
a modelování.

30. 5. /pátek/ 21 hodin
RAMPA ROCK LIVE 2008 
Muzikanti z různých jabloneckých
kapel několika generací si spolu v ne-
tradičních sestavách či formou jamses-
sion opět zahrají několik bloků klasic-
kých rockových hitů. 

31. 5. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Petr Vobořil uvádí tradiční videopárty.

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

Tip na zajímavou výstavu

14.–22. 5. /středa–čtvrtek/ – Eurocentrum
Všední dny 9–17, sobota 9–13 hodin
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ 
Téma: Vzhůru na palubu – dálky volají!
14. 5. /středa/ 10 hodin – Vernisáž 
22. 5. /čtvrtek/ 16 hodin – Aukce 
Výtěžek aukce bude věnován dětskému oddělení jablonecké nemocnice.
Vstup zdarma. 
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008. 
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25. 5. /neděle/ 
17 hodin – velký sál Eurocentra
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ 
Uvádí Pavlína Filipovská
Účast 14 pěveckých sborů Liberec-
kého kraje. Tvůrčí ateliéry pro zpě-
váky a seminář sbormistrů, který
povede docentka Hudební fakulty
AMU v Praze a sólistka Berlínské
opery, Magdalena Hajóssyová.

26. 5. /pondělí/ 
HRA BAREV, ČAR A FANTAZIE
17 hodin – vestibul Eurocentra
Vernisáž výstavy výtvarných prací
žáků čtrnácti ZUŠ LK. 
Výstava potrvá do soboty 31. 5.

ORCHESTRY V PLNÉM LESKU
18 hodin – velký sál Eurocentra
Koncert nejlepších komorních sou-
borů a orchestrů. Vystoupí Komor-
ní orchestr ZUŠ Semily, komorní
orchestr L’ACCORD ZUŠ Jablonec
nad Nisou a soubor bicích nástro-
jů ARIES ZUŠ Jabloňová Liberec
a další.

27. 5. /úterý/
DIVADÉLKO POD VĚŽÍ... RAD-
NICE

10 hodin – Mírové náměstí, kryté
pódium
Netradiční pojetí dvou pohádek
o Karkulce a Budulínkovi. 
Účinkují děti z pěveckého sboru
Amici, gaudete! a tanečního oboru
ZUŠ Jablonec n. N.

14 hodin – JAK PAN HANDŽI-
MON SPOLKL MOUCHU a BŮH
CHUDOBY
Scénické zpracování dvou japon-
ských pohádek předvede literárně-
dramatický obor ZUŠ Česká Lípa.
O SUDIČKÁCH A RŮŽENCE – ví-
tězná pohádka Desenského med-
věda 2008 v režii Aleny Telenské,
žákyně ZUŠ Jablonec n. N. Pro dě-
ti ze školních družin a pro veřej-
nost.

KLAVÍR POD ŠIRÝM NEBEM
13 hodin – náměstí Dr. Farského
Na koncertní křídlo v centru pěší
zóny hrají úspěšní klavíristé ZUŠ.

FESTIVALOVÉ HŘMĚNÍ
19 hodin – Mírové náměstí, kryté
pódium
BIG BAND ZUŠ LIBEREC pod ve-
dením Rudy Mihulky.
20 hodin – host festivalu Krátké
a úderné divadlo
PUNK NENÍ MRKEV ...aneb pís-
ničky, skeče a humor, který se dá
krájet. 
21 hodin – HOUND DOGS, rock’n
roll v autentické podobě z let pa-
desátých v podání souboru ZUŠ
Jablonec n. N. pod vedením Honzy
Krajníka.
22 hodin – OHŇOSTROJ

28. 5. /středa/
NA VLNÁCH ZUŠ
10 hodin – orchestry a soubory
ZUŠ LK hrají v ulicích města. 

SHOW ZUŠ
14 hodin – Mírové náměstí, kryté
pódium
Estrádní program plný hudby, tance
a zpěvu. Vystoupí nejlepší orchest-
ry, hudební a taneční soubory ze

všech koutů LK. Slovem provází
Pavlína Filipovská.

GALAKONCERT
19 hodin – Městské divadlo
Slavnostní zakončení festivalu za
účasti představitelů města Jablo-
nec n. N. a Libereckého kraje. Vy-
stoupí nejúspěšnější žáci ZUŠ LK
a šedesátičlenný Symfonický or-
chestr ZUŠ Liberec s dirigentem
Daliborem Tužem. Slovem provází
Pavlína Filipovská.

Festival ZUŠ Libereckého kraje 2008
Jablonec nad Nisou 25.–28. května

■ Pozvání na festival

■ DDM Vikýř
1.–23. 5. 
KERAMIKA
Výstava prací keramického oddělení
v Městském divadle.
Vernisáž: 6. 5. 17 hodin

1. 5. /čtvrtek/ 9 hodin 
SETKÁNÍ MLÁDEŽE LK
Závody lodních modelářů na
Novoveském koupališti. 
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008.

3. 5. /sobota/ 7,30 hodin 
VÝSTAVA PEJSKŮ
Výlet do Lysé n. L. pro celou rodinu,
přihlášky H. Náprstková do 28. 4.

3. 5. /sobota/ 15 hodin 
Loutková scéna
TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA 
Pro děti od 3 let hraje Spojáček.

5. 5. /pondělí/ 15 hodin
DETEKTIVNÍ STOPOVANÁ 
aneb jak se stát detektivem
Přihlášky A. Tauchmanová do 2. 5.

10. 5. /sobota/
BRANDÝS N. L.
Závody lodních modelářů.

11. 5. /neděle/
PRAGUE MARATON 
Přihlášky M. Tauchmanová do 5. 5. 

11. 5. /neděle/ 16 hodin 
NAŠIM MAMINKÁM
Komponovaný pořad plný přání, písní
a tanců v Městském divadle.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008.

17. 5. /sobota/ 8,30 hodin 
BOTANICKÁ ZAHRADA
Přihlášky H. Náprstková do 15. 5.

18. 5. /neděle/ 12–16 hodin 
NÍZKÉ LANOVÉ AKTIVITY
Lanové vyžití v Břízkách, přihlášky
A. Tauchmanová do 14. 5.

19. 5. /pondělí/ 15,30 hodin 
MÁJOVÉ ŘÁDĚNÍ I
Výtvarné odpoledne na zahradě DDM. 

21. 5. /středa/ 8,30–12 hodin 
MÁJOVÉ ŘÁDĚNÍ II.
Výtvarné dopoledne pro MŠ, ZŠ.
Přihlášky A. Tauchmanová do 16. 5.

23. 5. /pátek/
JABLONECKÁ ŠESTIHODINOVKA
3. ročník závodů na horských kolech
pro školní družstva.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008.

24. 5. /sobota/ 9–16 hodin 
VÝPRAVA ZA HRADNÍ PANÍ
Výlet na hrad Návarov, přihlášky A.
Tauchmanová do 21. 5.

24. 5. /sobota/ 9,30–14 hodin 
VITRÁŽE TECHNIKOU TIFFANY
Základy práce se sklem, přihlášky
M. Tauchmanová do 17. 5.

24. 5. /sobota/ 8,30 hodin 
KYTAROVÁ STRUNA
Soutěž ve spolupráci se ZUŠ, přihlášky
S. Příhonská do 16. 5.

30. 5. /pátek/ 16 hodin 
AU-PAIR
Beseda v ICM.

31. 5. /sobota/
LUŽICKÉ HORY
Cyklistická akce, přihlášky P. Dostál do
26. 5.

1. 6. /neděle/ 14–17 hodin 
DEN DĚTÍ
Odpoledne her a zábavy v DDM.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008.

LETNÍ TÁBORY 2008
Informace na tel. 483 711 725 nebo na
www.ddmvikyr.cz. 

■ d EppL music
& board club
2. 5. /pátek/
SKORO DOPITO 
Koncert

7. 5. /středa/
FREE PARTY

9. 5. /pátek/
D-EPPL RAP STORY
Dj Negativ (notes from Prague), Zak
(Rumrokersclick).

17. 5. /sobota/
BODY SALSA
Djs EAZY, J-cob, Andrew. J.

23. 5. /pátek/
STAGE PARTY

24. 5. /sobota/
DESTRUCT NOTES
Dj Peet Keshu a dj Ufo dj Moower.

31. 5. /sobota/ 
KAPELY 
Plate Of Hate, Toxic People.

■ WOKO 
music club
22. 5. /čtvrtek/ 17–21 hodin
303 FM pořádá v klubu Woko
CIMRMAN BY SE DIVIL
Přehlídka krátkých amatérských diva-
delních představení.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008.

■ MC Jablíčko
Spolkový dům 

30. 4.–4. 5. /středa–neděle/
VÍKEND V PODJEŠTĚDÍ 

13.–14. 5. /úterý–středa/ 
9–17 a 9–12 hodin
BAZÁREK 

15. 5. /čtvrtek/ 9–17 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TO JE MOJE RODINA
Výtvarná soutěž pro děti. Uzávěrka 11. 5.

20. 5. /úterý/
KRÁSNÁ MAMINKA

22. 5. /čtvrtek/
KLUB DVOJČAT

23. 5. /pátek/
VÝLET DO ŠŤASTNÉ ZEMĚ
Radvánovice – vlakem. 

31. 5. /sobota/
DĚTSKÝ DEN

■ RC Magnet 
28. října 2015/23

Pro děti
3. 5. /sobota/ 10–15 hodin
TVOŘIVÁ SOBOTA 

6. 5. /úterý/ 10–12 hodin
POHODIČKA 

10. 5. /sobota/ 8 hodin
VÝLET NA KOZÍ FARMU

16. 5. /pátek/ 17hodin
VEČER PRO ODVÁŽNÉ DĚTI

24. 5. /sobota/ 10–17hodin
MAGNEŤÁCKÁ SOBOTA 

Přednášky pro dospělé
1. 5. /čtvrtek/
KUDY KAM ŽIVOTEM?

8. 5. /čtvrtek/
KOMUNIKACE A VZTAHY

27. 5. /úterý/ 
ODVAHA BÝT SVŮJ

■ Základní 
umělecká škola
11. 5. /neděle/ 16 hodin
SPOLEČNÝ KONCERT 
sborů Pueri, gaudete! a Amici, gaudete!
v sálu Eurocentra.

15. 5. /čtvrtek/ 18 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER 
v koncertním sálu ZUŠ, Podhorská ulice.

20. 5. /úterý/ 14 hodin 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ve všech budovách ZUŠ. 

30. 5. /pátek/ 18 hodin
TRADIČNÍ KONCERT 
Kostel sv. Václava v Rychnově
u Jablonce nad Nisou.
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
Šaldovo divadlo
2. 5. /pátek/ do 21,30 hodin (K11/O/2)
HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta.

3. 5. /sobota/ do 22 hodin
RUSALKA
Klasická česká opera.

4. 5. /neděle/ od 15 hodin (RD/5)
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Pohádka pro malé i větší, host: Divadlo
Aha Praha

8. 5. /čtvrtek/ do 21,30 hodin (SPP)
PYGMALION
Slavnostní předpremiéra.

9. 5. /pátek/ do 21,30 hodin (PŠ)
PYGMALION
Premiéra rozmarné hry o pěti jednáních.

10. 5. /sobota/ do 21,40 hodin
MADAME BUTTERFLY
Opera v originálu.

11. 5. /neděle/ od 16 hodin
HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta.

13. 5. /úterý/ do 21,30 hodin (K2/8)
SIMON BOCCANEGRA
Opera v originálu.

14. 5. /středa/ do 21,50 hodin (K3/7)
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ aneb COKOLI
CHCETE
O světě naruby a bláznovství s písnič-
kami.

15. 5. /čtvrtek/ do 21 hodin (K4/7)
DÁMA S KAMÉLIEMI
Balet o dvou dějstvích.

16. 5. /pátek/ do 22 hodin (K5/6)
BLUDNÝ HOLANĎAN
Opera v originálu.

17. 5. /sobota/ do 21,30 hodin (K6/7)
PYGMALION
Rozmarná hra o pěti jednáních.

18. 5. /neděle/ do 22,15 hodin
DONAHA!
Slavný muzikál.

20. 5. /úterý/ do 21,50 hodin
CYRANO Z BERGERACU
Komedie o pěti jednáních.

21. 5. /středa/ do 21,30 hodin 
VĚJÍŘ
Komedie o třech dějstvích.

22. 5. /čtvrtek/ do 21 hodin
(K10/OB/2)
DÁMA S KAMÉLIEMI
Balet o dvou dějstvích.

25. 5. /neděle/ od 16 hodin
FAUST A MARKÉTKA
Opera v originálu.

27. 5. /úterý/ do 21,30 hodin (K8/Č/5)
SMRT OBCHODNÍHO
CESTUJÍCÍHO
Nejslavnější americká hra.

29. 5. /čtvrtek/ do 21,30 hodin (SPP)
POPRASK V OPEŘE
Slavnostní předpremiéra komické opery.

30. 5. /pátek/ do 21,30 hodin (PŠ)
POPRASK V OPEŘE
Premiéra komické opery.

31. 5. /sobota/ do 21,45 hodin
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

Malé divadlo
2. 5. /pátek/ do 21,20 h.
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Nejtajemnější komedie W. Allena.

6. 5. /úterý/ do 20,45 hodin (K2/8)
PUSH UP 1–3
Tři sny o cestě vzhůru.

7. 5. /středa/ do 21,15 hodin (K9/Č/5)
STÍN STŘELCE
Komedie se smutným koncem.

12. 5. /pondělí/ do 21,10 hodin
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá ale spiritistická komedie.

13. 5. /úterý/ do 21,15 hodin (K8/Č/4)
STÍN STŘELCE
Komedie se smutným koncem.

16. 5. /pátek/ 
BLACKMOONS
Ostře kořeněná klaunská fantazie.
Hrají: Miloslav Horáček, Josef
Kotěšovský a Rudolf Papežík. Host:
Skupina extrémní klauniády s.r.o. Praha.

19. 5. /pondělí/ do 20,45 hodin
MÉDEIA
Stále živý antický obraz.

21. 5. /středa/
KRYSAŘ V HAMMELN 
představení studentů divadelního sou-
boru STOPA - Podještědské gymnázium.

22. 5. /čtvrtek/
ZA OPONOU
Laskavý občasník ze zákulisí divadla,
tentokrát na téma „Byl pozdní večer –
první máj…“, vernisáž výstavy Jitky
Kotíkové a Michala Syrového „Až ko-
houtek zakokrhá…“

25. 5. /neděle/ do 21,30 hodin
TŘI MUŽI VE ČLUNU
Dobrá nálada za každého počasí.

26. 5. /pondělí/
BESEDA k inscenaci Rozmarný duch
Klub přátel činohry i pro veřejnost.

27. 5. /úterý/ od 17 hodin
KPLO – beseda s Dr. Jiřím Pilkou.

28. 5. /středa/ do 21,10 hodin (K3/8)
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá ale spiritistická komedie.

29. 5. /čtvrtek/ do 21,20 hodin (K4/8)
SLAMĚNÁ ŽIDLE
Slavná skotská balada o lásce.

30. 5. /pátek/ do 20,45 hodin
PUSH UP 1–3
Tři sny o cestě vzhůru.

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

■ Lidové sady 
4. 5. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým
tanečním orchestrem.

15. 5. /čtvrtek/ 19 hodin
9. abonentní koncert 49. koncertní
sezony komorní hudby
JANÁČKOVO KVARTETO 
Koncert k 80. výročí úmrtí Leoše
Janáčka.
M. Vacek – 1. housle, V. Zavadilík –
2. housle, L. Kyselák – viola,
B. Vybíral – violoncello, spoluúčinkují
Jitka Molavcová a Alfréd Strejček –
umělecký přednes.

16. 5. /pátek/ 20 hodin
LUBOŠ POSPÍŠIL & 5 P
Koncert k novému CD „Příznaky lásky“,
předkapela: Hromosvod.

17. 5. /sobota/ 10–12 hodin
Lidové sady Liberec a ZOO Liberec
zvou na
ŽABÍ HRÁTKY ZE ZAHRÁDKY
Soutěžní dopoledne pro malé i velké
o drobné ceny a volné vstupenky do
ZOO, akce je součástí celoevropské
kampaně Archa obojživelníků, rok žáby!

18. 5. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým
tanečním orchestrem.

19. 5. /pondělí/ 19,30 hodin
JazzNight a Kalendář Liberecka 
BAKLAŽÁN
O. Štaud – gramofony, J. Matoušek –
klávesy, P. Smékal – saxofon, T. Han-
zal – pozoun, J. Kozelek – trubka, P.
Janeček – baskytara, J. Rojar – bicí.

22. 5. /čtvrtek/ 19,30 hodin
Divadlo bez opony – Umělecká agentu-
ra Jaroslava Svobodová
ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY
Komedie o čtyřech dějstvích. 
Hrají: Jana Brejchová, Jan Kačer,

Pavlína Filipovská, Jiří Ptáčník,
Dana Morávková / Adéla Kačerová-
Kubačáková, Jan Révai / Martin
Kubačák.

23. a 24. 5. /pátek a sobota/ 
9–17 hodin
Rada dětí a mládeže Libereckého kraje
BAMBIRIÁDA 2008

29. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
IVA FRÜHLINGOVÁ
Koncert v rámci turné IVA 2008

31. 5. /sobota/ 16 hodin
FESTIVAL GENERACE
Zpívají: Offbeat, VocKap a Centrum
generace.

VÝSTAVA VE VĚŽI
JAN PIKOUS – DESET 
10 velkoformátových černobílých foto-
grafií.

■ Experimentální 
studio 
6. 5. /úterý/ 18,30 hodin
Klub přátel výtvarného umění
BAROKNÍ ARCHITEKTURA
ČESKÝCH ZEMÍ
Přednáška profesora Antonína Pršaly.

9. 5. /pátek/ 19,30 hodin
THE LEFT EYE CLOSED
Support: Ticho
Rockový koncert.

11. 5. /neděle/ 15 hodin
Pohádkové odpoledne
O SMOLÍČKOVI
Hraje Sváťovo Dividlo.

13. 5. /úterý/ 19,30 hodin
Posezení s libereckou country
OŽIVENÍ + GRASS HOPPERS +
PAKÁŽ

14. 5. /středa/ 19,30 hodin
Hudební sklepy
ZDENĚK VŘEŠŤÁL
Autor, zpěvák a kytarista skupin Nerez
a Neřež v sólovém recitálu. 
Host: Jan Řepka 

16. 5. /pátek/ 
Ozvěny 5. ročníku Nisa Film festivalu
17,30 – Protipóly
(Gegenüber/Německo)
20,00 – Jahodové víno
(Wino truskawkowe/Polsko)
Více na www.fkzoom.unas.cz, vstup
zdarma.

25. 5. /neděle/ 15 hodin
Pohádkové odpoledne
MEDVĚDÍ POHÁDKY
Hraje divadlo Rolnička.

26. 5. /pondělí/ 19,30 hodin
c. k. Adventura
MADAGASKAR
Přednáší Pavla Teichmanová.

27. 5. /úterý/ 18 hodin
S–HLEDÁNÍ
Setkání žáků a studentů dramatického
oddělení ZUŠ Liberec.

29. 5. /čtvrtek/ 19,30 hodin
HUDEBNÍ POŠŤOUCHNUTÍ III.
Petr Michalec a spol. do třetice všeho
možného.

30. 5. /pátek/ 18 hodin
Euroregionální sdružení fotografů
Kontakt
FOTOGRAFIKA LADISLAVA
POSTUPY 
Beseda se světově uznávaným liberec-
kým výtvarníkem spojená s promítáním.

VÝSTAVA VE STUDIU A NA GALERII
VLADIMÍR VLK
Fotografie

Tip na zajímavou akci

15. 5. /čtvrtek/ 19 hodin – Experimentální studio
40 LET CHKO JIZERSKÉ HORY
VEČER JIZERSKOHORSKÝCH FILMŮ  
Promítání o Jizerských horách od 30. let až po současnost. Premiérové
uvedení filmu Trojhlas – záznam ze setkání W. Ginzela, S. Weisse
a M. Nevrlého v Hnojovém domě na jaře 2000. www.jizerkyslavi.cz. 

Foto archiv Správa CHKO JH
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Přestože se trenérské práci v od-
díle věnovali především rodinní
příslušníci, výsledky se začaly po-
stupně dostavovat. Během několika
sezon dostali někteří naši závodníci
dokonce možnost závodit za reno-
mované oddíly (M. Grégr – Sokol
Holé Vrchy, M. Kominík – RH
Plzeň, J. Krametbauer – AŠ Mladá
Boleslav).

Po několika hubených letech se
v současnosti sešla opět skupina
dětí, jež mají zájem o cyklistiku,
a to nejen o tu rekreační. Tým de-
seti až dvanácti dětí se s trenérem
Musilem během zimy připravoval
v tělocvičně v Arbesově ulici. V let-
ní sezoně se pravidelně zúčastňují
závodů po celém regionu (Peklo
severu, Kerda cup apod.). Součástí
přípravy je i letní týdenní soustře-
dění. Vlastní program pak má sa-
mostatná skupina cykloturistiky,
jejíž hlavní náplní jsou výlety po
naší vlasti.

Programem oddílu není jen účast
na závodech v silniční a horské

cyklistice, ale také pořadatelství
jednoho ze závodů soutěže „O nej-
lepšího Severočecha“. Tím jsou
tradiční OKRUHY JABLONECKA.
Letos se uskuteční již jejich 18.
ročník. Jedná se o silniční městské
kritérium v okolí Gymnázia dr.
Randy. Tyto závody konané začát-
kem května mají vždy velice dob-
rou účast závodníků z celé České
republiky. Závod je vypsán pro
všechny kategorie od náboru až po
dospělé. Sedmým rokem je záro-
veň i Memoriálem Karla Boušky.
Tento bývalý známý reprezentant
v cyklokrosu byl mnoho let patro-
nem a podporovatelem našeho od-
dílu. Pozvánku na závod najdete
na této straně nahoře.

Veškeré všeobecné i aktuální in-
formace o dění v našem oddíle,
popř. kontakty, jsou k dispozici ve
vývěsní skříňce u pošty ve Mšeně.
Noví zájemci o cyklistiku ve věku
od 9 let jsou vítáni.

Milan Bém
předseda oddílu

Oddíl cyklistiky při SK Břízky
■ Představujeme vám

Oddíl cyklistiky vznikl v roce 1989 pod hlavičkou
TJ Elitex Jablonec nad Nisou. V prvních letech měl
kolem dvaceti členů, převážně z řad mládeže. 
Po prvním zkušebním roce se naši členové začali 
zúčastňovat silničních cyklistických závodů po celém
Severočeském kraji. 

Fotbal
1. Gambrinus liga
Chance aréna
10. 5. /sobota/ 15 hodin
FK VIKTORIA ŽIŽKOV

Česká fotbalová liga
hřiště Český Dub
10. 5. /sobota/ 10,15 hodin
KARLOVY VARY-DVORY

21. 5. /středa/ 17 hodin
FK UNION CHEB

24. 5. /sobota/ 10,15 hodin
FK MLADÁ BOLESLAV B

Česká liga dorostu
stadion Břízky
3. 5. /sobota/ 10,15/12,30 hodin
AC SPARTA PRAHA B

17. 5. /sobota/ 11/13,15 hodin
FK MARILA PŘÍBRAM B

31. 5. /sobota/ 10,15/12,30 hodin
AS PARDUBICE

Česká divize dorostu
UMT Mšeno
11. 5. /neděle/ 14,45/17 hodin
KUTNÁ HORA

25. 5. /neděle/ 14,45/17 hodin
OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ

SSŽ Česká liga žáků
UMT Mšeno
4. 5. /neděle/ 14,30/16,15 hodin
FK SIAD MOST

17. 5. /sobota/ 11/12,45 hodin
FC VIKTORIA PLZEŇ

CORNY městská hala
U Přehrady 20

3. 5. /sobota/ 10 hodin
TJ BIŽUTERIE–SKP ČESKÁ LÍPA
Odbíjená juniorek.

17. 5. /sobota/ 10 hodin
TJ BIŽUTERIE–TJ TANVALD
Odbíjená juniorek.

17. 5. /sobota/ 16,30 hodin
TJ ELEKTRO-PRAGA–JISKRA
HAVLÍČKŮV BROD
2. liga v házené mužů. 

24.–25. 5. /sobota–neděle/
KARATE
Velká cena Jablonce nad Nisou
2008.

26. 5.–1. 6. /pondělí–neděle/
INDUSTRIAL CUP 
Mezinárodní turnaj v házené ju-
niorů do 20 let.

www.sportjablonec.cz

Atletika
TJ LIAZ
Stadion Střelnice

KRAJSKÝ PŘEBOR
DRUŽSTEV
8. 5. /čtvrtek/ 16 hodin
Junioři, juniorky, dorostenci a do-
rostenky
15. 5. /čtvrtek/ 16 hodin
Starší žactvo
17. 5. /sobota/ 10 hodin
Muži a ženy
22. 5. /čtvrtek/ 16 hodin
Nejmladší žactvo

31. 5. /sobota/ 11 hodin
I. LIGA MUŽŮ A ŽEN
1. kolo

Cyklistika
SK Břízky, oddíl cyklistiky

11. 5. /neděle/ 8,30 hodin
OKRUHY JABLONECKA
18. ročník, současně 7. ročník
Memoriálu Karla Boušky
Závod se uskuteční na uzavřeném
okruhu v ulicích P. Bezruče –
Průmyslová – Větrná – Opletalova
– Na Čihadle – Dr. Randy.
Informace bem.tomas@seznam.cz,
tel. 602 883 677.

Lodní modeláři
Klub lodních modelářů Admiral
Jablonec n. N.
Jablonecká přehrada – Tajvan 

17. – 18. 5. /sobota–neděle/ 9
a 8,30 hodin
SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR 
X. ročník
a XIV. EUROREGION NISA
2008
Radiem řízené modely plachetnic
kat. F 5
Koná se v rámci projektu
Jablonec 2008.

Sportovní střelba
SSKM Loyd
Střelnice ve Smržovce

17. 5. /sobota/ 9 hodin
GRAND PRIX JIZERSKÝCH
HOR
Memoriál Milana Hnízdila
Mezinárodní soutěž z malorážné
pušky o pohár Petra Tulpy, staros-
ty Jablonce n. N.
Dorostenci soutěží o pohár smr-
žovského starosty Marka Hotovce.

Projekt Jablonec n. N. 2008

8. 5. /čtvrtek/ 15 hodin
Jezdecký klub Pohoda Kynast 
Novoveské koupaliště
JÍZDA NA KONI A V KOČÁRU
Ukázka jízdy na koni a v kočáře
pro seniory. Za nepříznivého po-
časí se akce bude konat 15. 5.

10.–11. 5 /sobota–neděle/
BC Blesk Jablonec 
Hřiště u ZŠ Mozartova
TURNAJ REPREZENTAČNÍCH
NADĚJÍ 2008
Turnaj národních výběrů v base-
ballu žáků.

17.–18. 5. /sobota–neděle/ 9 hodin
Oddíl basketbalu TJ Bižuterie
Sportovní hala ISŠ Bižuterie
MÁJOVÝ TURNAJ
Basketbal žákyň (ročníky
1995–97) s mezinárodní účastí.

17.–25. 5. /sobota–neděle/ 
10,30 hodin
ČLTK Bižuterie
Tenisové dvorce v Horní Proseči
CZECH REPUBLIC FUTURES F3
Mezinárodní turnaj mužů v tenisu. 

24. 5. /sobota/ 8 hodin 
SKP Maják
Nohejbalové kurty v Rýnovicích
TURNAJ TROJIC
Turnaj v nohejbalu pro širokou
veřejnost. 

31. 5. /sobota/ 9 hodin
FK Jablonec o. s. 
Fotbalová hřiště Mšeno
JUNIOR NORTH CUP MIKRO
9. ročník mezinárodního turnaje
v kopané začínajících fotbalistů.

Nabídka sportovních programů

Foto archiv
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Milé děti,
vaše hrátky se zvířátky byly nádherné: těch pejsků, kočiček, žiraf... celý tý-

den nám to tu v redakci štěkalo, mňoukalo a bručelo...
Byl jsem vaše obrázky také ukázat v liberecké ZOO. Zvlášť žirafy si tam po-

chvalovaly, jak pěkně se vám povedly. Vzkazují vám, abyste se k nim přišly
s rodiči nebo s paní učitelkou podívat. Mají prý úplně nový domeček, kde si
můžete prohlédnout třeba kostru zebry nebo africké brouky. Také tam ne-
dávno pokřtili mláďátko takina. To je takové – no, velké zvíře, k jeho ma-
mince jsem se radši moc nepřibližoval. 

A jak malujete obrázky na červen? Těšíte se na léto? A na prázdniny? Jé,
a pro spoustu z vás už začne škola, že? Ale o tom si budeme povídat až příště.
Teď je jaro. Všechno kvete a voní. Znáte všechny kytičky, co vám rostou na za-
hradě? Tak je nezapomeňte natrhat maminkám. Právě v květnu mají všechny
svůj svátek. A každou maminku potěší nejvíc ta kytička, kterou jim děti samy
natrhají. Třeba na louce. Tak pěkně malujte, povídejte si, zpívejte a radujte se
ze sluníčka. 

Váš skřítek Pastelka.

Máme rádi zvířata
Oceněné práce za květen
Marek Janouch, MŠ Pampeliška, Lovecká 11
Natálie Prokopová, MŠ Kapička, Husova 3
Michala Bednáriková, MŠ Pod lesem, Československé armády 37

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce
Červen: Jedeme na výlet
Červenec a srpen: Cvičíme doma i ve školce
Září: Povídám, povídám pohádku... 

Červnové obrázky očekáváme v podatelně jablonecké radnice do 9. května. 
Adresa: Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové náměstí 19,
467 51 Jablonec nad Nisou. Obálku nezapomeňte označit heslem „Skřítek
Pastelka“.

Představujeme mateřské školy
MŠ Kapička je školkou pro zdravé 
životní návyky

Mateřská škola Kapička sídlí v Husově ulici č. 3 a je dobře známá všem
rodičům, jejichž děti se potýkají s nepříjemným, bohužel však stále častým
alergickým onemocněním. I podle usmrkaných nosíků, které alergie prová-
zejí, si školka s trochou nadsázky zvolila své jméno. 

Ale jestli byste čekali, že do MŠ Kapička děti chodí jen tak „postonávat“,
mýlili byste se. „V naší školce je naprosto běžný režim jako v každé jiné.
Máme tu spoustu aktivit, jako jsou tvořivé dílny, pravidelné návštěvy divad-
la, angličtina, pohybové hry, výlety, táboráky, ekologické aktivity, výlety...,“
vypočítává vedoucí školky Kateřina Krásná.

Čím se ale zařízení, které v 90. letech svým zaměřením na děti s alergiemi
způsobilo doslova průlom v dosavadní péči, může pochlubit, je pravidelné
saunování a rehabilitační cvičení. „Provádíme tu například míčkování, cvičení
na balonech, procvičujeme nožní klenbu a všechny cviky na záda, protože
už i malé děti tráví tolik času u televize, že v deseti letech by se to už bez
cvičení na jejich zdraví výrazně promítlo,“ říká vedoucí školky. Dalším
určitým nadstandardem je možnost speciálních dietních jídel, která škola
může dítěti po domluvě s rodiči připravovat. Mámy a tátové jistě uvítají i aler-
gologickou ordinaci a stálou péči odborné lékařky Ivety Vondruškové, která
v případě potíží může dítě prohlédnout přímo v budově. Zkrátka MŠ
Kapička potvrzuje, že je tu dětem dobře, i když jim někdy úplně dobře není.
Péče, jakou tu děti mají, je zárukou kvalitního vývoje osobnosti po všech
stránkách, tedy i po té zdravotní. 

(red)
Michala Bednáriková

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

Natálie Prokopová

Marek Janouch
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Povolání, které vám představíme v tomto čís-
le, možná do seriálu o zanikajících řemeslech
tak úplně nepatří. Stejně jako některá, o nichž
jsme se tu již zmínili a jejichž tradici obnovily
a dodnes s láskou udržují šikovné ruce sklářů.
A skleněná perle, krása stvořená tvrdou prací,
nikdy nepřestala šířit věhlas Jablonce po světě. 

Pouze čas zanechal šlapací měchy a petrolejky
v nostalgických představách a moderní doba na-
hradila jednoduchou domácí výrobu moderními
technologiemi. Ovšem není to zas tak dlouho,
kdy se duté foukané perle (tak je názvosloví
odlišuje od pravých perel) rodily v prostých

horských chalupách. Tam, kde políčka nestači-
la k obživě a tkalcovské stavy kvůli rozvoji prů-
myslové výroby pomalu doklapávaly svou mo-
notónní písničku – na cukr, na kafe – stávalo
v koutě prosté zařízení. Byl to stolek s petrole-
jovým kahanem, později s jednoduchým stroj-
kem na formování roztaveného skla, a šlapacím

měchem, který namísto sklářových plic vháněl
vzduch do vymáčknutých polotovarů. Těmto
skleněným proutkům s vytvarovanými kulička-
mi se tady pod horami říkalo klaučata. Odbor-
níci dodnes vědí, o čem je řeč. 

Zdánlivě jednoduchá pomůcka značně po-
máhala domácím dělníkům, kteří dosud vyfu-
kovali perle z rozehřátého skla nabraného na
tenkou sklářskou píšťalu buď po jedné, nebo ví-
ce najednou pomocí kovové formy. Jenže skle-
něné kuličky, oválky či později klaučata, ještě
zdaleka nebyly perlemi. Perleťový lesk získávaly
v lázni z lepidel a vyluhovaných rybích šupin.
Dovedete si jistě představit, že taková lázeň ne-
bylo nic vábného. Později se perličky stříbřily
ve směsi roztoku dusičnanu stříbrného s re-
dukčním činidlem. A luxusní zboží se podle od-
borníků dokonce zlatilo roztokem ze skutečného
ryzího kovu. 

Po nastříbření perliček přicházeli ke slovu ře-
zači, častěji však řezačky. Širokým nožem, kde
namísto dřevěné rukojeti svírala domácí dělni-
ce jen kus omotané „čúchy“, sekaly mozolnaté

a kahany popálené ženské ruce drobné korálky
různých tvarů i barev. Mnoho tvrdé práce stálo
za nádherou pařížských rób, jež zdobily jablo-
necké perle... 

Právě v městě módy nad Seinou se prý nápad
umělé perle na sklonku 17. století zrodil. A do-
stal se až k nám, do našeho kraje a města, kte-
ré se dle dochované literatury stalo hned po
italském Turínu největší perlařskou metropolí.
Neměli bychom proto na tuto tradici krásného
řemesla zapomínat. Krásy je totiž zapotřebí
i dnes, stejně jako tomu bylo v minulosti. 

Snad se tedy Jablonec po letech opět stane
významným centrem výroby skleněné perle.
Stejně jako originálního šperku, jehož jedineč-
nost mu dokáží vdechnout zdejší návrháři
a perlaři. A jestli nevěříte, zajeďte se podívat
třeba na Novou Ves. Jeden takový, jenž dokon-
ce navzdory mladému věku vymyslel unikátní
techniku, se tam perlím a perličkám s láskou
a úspěchem věnuje. 

(red)

■ Zanikající řemesla

Perlaři

První máj byl slávy čas!
Město bylo uklizené, slavnostně nazdobené

a všichni – jiskřičky, pionýři, svazáci ze škol
a pracující ze závodů i členové zájmových
kroužků a organizací – se na tuto manifestaci
míru a jednoty chystali. Průvod se formoval
u Jablonexu, šel na Horní náměstí (tehdy ná-
městí Rudé armády a zkráceně „ruďák“), poté
kolem radnice a Lidickou ulicí na Dolní ná-
městí (náměstí Jana Švermy, čili „švermák“).
Zde končil před tribunou nebo dříve pokračo-
val ještě dál až na „třídu“ 5. května. 

O devět dní později následoval další svátek –
historicky mnohem významnější – 9. květen –
Den osvobození. Dnes se slaví 8. květen – Den
kapitulace německých branných sil a tím i ko-
nec války v Evropě. Jenomže pro naši zem
skončila válka až právě 9. května osvobozením
Prahy Rudou armádou. U Příbrami se pak do-
konce ještě bojovalo i v několika následujících
dnech se zbytky jednotek hlavně SS. Ty chtěly
uniknout sovětskému zajetí a probít se na po-
slední chvíli ke spojencům na západ za demar-
kační čáru. 

Jablonec s blízkým okolím byl naštěstí váleč-
ných operací ušetřen. Prakticky jediným šrá-
mem za celou válku bylo několik kráterů ze
spíše náhodného odhozu bomb lehčího kalib-
ru, pravděpodobně ze sovětských letadel. To se
stalo někdy kolem 7. května. Prý si vyžádal dvě
náhodné oběti z řad civilistů. Mnohem hůře do-
padl Bedřichov, který byl ve stejné době z ne-
známých důvodů těžce bombardován. Bylo po-

bořeno mnoho domů a řada civilních obětí.
Mnoho občanů z Jablonce a Liberce přitom prý
přišlo o majetek, neboť si již dříve uschovali
cennosti ke známým do strategicky nevýznam-
né vsi v okolí – do Bedřichova. To z obavy před
bombardováním a dobýváním měst.

Konec války přinesl osvobození stovkám za-
jatců a totálně nasazeným zahraničním dělní-
kům, kteří nuceně pracovali v jabloneckých
podnicích pro potřeby války. Vyráběly se zde
technologicky složitější součásti vojenské vý-
stroje i výzbroje, komponenty radarů, zaměřo-
vací optika i lehčí zbraně. Historie Jablonce za
druhé světové války a po ní je zajímavá, ale na
své objektivní zpracování stále čeká.

Mnoho zajatců, nasazených dělníků a vězňů,
hlavně z rýnovického lágru, se však konce vál-
ky nedožilo. Zahynuli v důsledku zacházení,
špatných podmínek a infekčních nemocí. Ne-
dávno byly objeveny seznamy obětí. Je ovšem
otázkou, jsou-li úplné. K uctění jejich památky
se pořádá smuteční tryzna u hromadného hro-
bu. V areálu LIAZu se po vězních dochovaly
i zajímavé nástěnné malby, které byly v roce
1954 dokonce restaurovány. Dnes je prostor vy-
užíván jako sklad a malby nešetrným užívá-
ním, bohužel, velmi trpí. Uctíváno je i místo na
hlavním hřbitově, kde jsou pochováni čtyři ru-
doarmějci. Ti zahynuli nedlouho po konci vál-
ky, za jakých okolností ale dnes už nevíme.

Konec války připomínaly též dvě velké spo-
lečenské události, tentokrát již radostnější –
lampiónový průvod s ohňostrojem a Mírové
slavnosti. Průvod chodil jako dnes z centra
k přehradě, ohňostroj se odpaloval od Sluneč-
ních lázní. 

Mírové slavnosti se odehrávaly na Tajvanu
a v okolí. Připraven býval zajímavý program –
vystupovala zde řada populárních umělců
a souborů, konala se pionýrská pouť, členové
Svazarmu předváděli své dovednosti a návštěv-
níci si vše mohli vyzkoušet. Veřejně vystoupit
mohli i amatérské i profesionální hudební
a skupiny. A chybět nemohl samozřejmě ani lu-
napark. Podle dobových záznamů se zdá, že
květnové oslavy bývaly časem, kdy Jablonec
táhnul svorně za jedno.

Lukáš Pleticha

Historické události let minulých

Driketa v Jistebsku – únor 2008, foto Otokar Simm Foto Otokar SimmFoto Josef Kubáček
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V sobotu 5. září proběhne na jabloneckém
fotbalovém stadionu Chance Aréna zajíma-
vý a jedinečný atletický mítink – Jablonecký
oštěp 2008. Bude to první poolympijské ut-
kání světových oštěpařek v čele s jablone-
ckou rodačkou Barborou Špotákovou. 

„Jsme město sportu. Atletika tady má své ne-
zastupitelné místo a velkou tradici, ve které Bára
pokračuje. Považujeme sport za významný spo-
lečenský fenomén, proto dáváme ve svém pro-
gramu prostor pro výchovu takových naděj-
ných sportovních individualit, jakou Bára beze-
sporu je,“ říká k mítinku starosta Petr Tulpa.
Připomeňme, že kdysi už Jablonec podobnou
událost zažil, a to ve spojení s Janem Železným. 

V polovině dubna proběhla první tisková
konference k celému projektu, jíž se zúčastnila
i sama závodnice. „Jako dítě jsem se v Jablonci
dívala na Jana Železného, který házel přes de-
vadesát metrů. V té době jsem ještě o oštěpu ani
nepřemýšlela,“ vzpomínala na své dětství Bára
Špotáková. Dodala, že malé návštěvnosti na sta-
dionu tak brzy po olympiádě se nebojí, protože

už několik es ženského hodu oštěpem přislíbilo
svou účast. Mezi nimi i Bářina největší soupeřka
i kamarádka – Němka Christina Obergföllová,
která z tréninkového tábora v Portugalsku
vzkázala, že se už na jablonecký závod velmi
těší. „I já už se začínám těšit, ony mě snad chtě-
jí přijet přehodit, ale já se budu hodně snažit,
aby se to nestalo. Přece jen se doma musím
ukázat,“ prohlásila s úsměvem atletka, která se
vrátila ze zimního soustředění na Gran Ca-
naria. 

Hosty tak významného oštěpařského klání
budou i tváře ze světa showbyznysu, které se
zúčastní už odpoledního zábavného klání.
Jedním z nich je i herec David Suchařípa. Ten
si nejprve zjistil, kolik ženy hází (ženský světo-
vý rekord je 71,70 m, český 67,12 metrů) a srov-
nal si to s velikostí fotbalového hřiště. „Zvláště
mě láká hod oštěpem na cíl, budu trénovat
a doufám, že nejprve přehodím fotbalové hřiště
našíř a v září pak dám i těch 110 metrů, tedy
délku hřiště,“ sliboval Suchařípa a začal brát
první lekce v držení oštěpu přímo od Báry.

(fr)

Špotáková se chce ukázat, 
Suchařípa už trénuje

Přípravy Mezinárodního trienále JABLO-
NEC 2008 a výstavy Oděv a jeho doplněk
jsou v plném proudu. Proto jsme se zeptali
ředitelky Muzea skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou, paní Jaroslavy Slabé, na to, jak
vše probíhá.

Kdy a za jakých okolností vznikla původ-
ní myšlenka oživit tradice letních velkých
výstav skla a bižuterie v Jablonci?

Na mezinárodní výstavy, odehrávající se u nás
v Jablonci nad Nisou v 60., 70. a 80. letech uply-
nulého století, vzpomínají mnozí tuzemští i za-
hraniční návštěvníci muzea dodnes. V roce 1998,
2000 a 2005 jsme právě z jejich popudu uspo-
řádali společně s výrobci, bižuterními a módními
návrháři, se studenty oděvních a bižuterních
škol výstavní akci Oděv a jeho doplněk. 

Pracovní týmy složené vždy z módního a bi-
žuterního návrháře tvořily oděvy, jejichž nedíl-
nou součástí je bižuterie či šperk. Doprovod-
nými akcemi byly semináře na téma Dějiny
módy, Pohled do krejčovských salonů 20. a 30.
let 20. století, Etika a estetika, Módní trendy
a výtvarný ateliér pro veřejnost nazvaný „Je to
pravda odvěká, šaty dělaj člověka…“. 

Záměr se zalíbil našemu zřizovateli, kterým
je Ministerstvo kultury ČR, a odbor ochrany
movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
zařadil projekt „Mezinárodní trienále JABLO-
NEC 2008“ mezi své čtyři prestižní akce (Bie-
nále grafiky – Moravská galerie Brno, Bienále
výtvarného umění a Bienále architektury – ital-
ské Benátky). 

V jakém stádiu se nyní přípravy nacházejí?
Pro Mezinárodní trienále JABLONEC 2008

a výstavu Oděv a jeho doplněk jsme vybrali
scénografii a realizátora výstavy. Jednotlivé
pracovní týmy dokončují oděvy, jejichž nedíl-
nou součástí je bižuterie, resp. alespoň jedna
skleněná perle z Jablonecka. S oslovenými

výtvarníky z České republiky, Rakouska i Ně-
mecka a s jabloneckou Střední uměleckoprů-
myslovou školou bižuterní upřesňujeme pro-
pozice a program Mezinárodního šperkařského
sympozia na téma skleněná perle z Jablonecka.
Pro výstavy Šperk ze skleněných perlí a Umě-
lecké školy a skleněná perle nyní připravujeme
mobiliář, nové vitríny. Společně s Eurocentrem
připravujeme doprovodný program – Perlový
jarmark a mediální kampaň.

Kolik týmů připravuje své modely doplněné
originální bižuterií?

Na projektu Mezinárodní trienále JABLO-
NEC 2008 a výstavě Oděv a jeho doplněk pra-
cuje 13 studentských týmů (ze 14 škol) a 17 pro-
fesionálních týmů (31 oděvních a bižuterních
návrhářů, resp. firem). 

Celou akci připravuje téměř sto lidí. V sou-
časné době hledáme ještě průvodce pro výstavu
Oděv a jeho doplněk z řad důchodců a stu-
dentů.

Co se pak stane s vystavenými exponáty –
budou uloženy v depozitáři nebo vystaveny
ve stálé expozici? Bude možné si je koupit?

Výstava Oděv a jeho doplněk bude prezento-
vat naše oděvní a bižuterní návrhářství, náš
sklářský, bižuterní a textilní průmysl ještě v roce
2009 v dalších zemích. Předjednáno je hostová-
ní v německém muzeu v Neugablonz. 

O prezentaci výstavy v Itálii, Francii, případ-
ně dalších zemích v současné době jednáme. Po
ukončení putování výstavy jeden oděv získá
muzeum pro své další výstavní projekty, zbýva-
jící modely si ponechávají autoři. Ty by pak
mohli po dohodě s autory získat případní zá-
jemci.

Na co se vy osobně nejvíce těšíte? Na co
byste návštěvníky nejraději pozvala?

Odpovím trochu tajemně: zvu návštěvníky na
večerní perlovou hostinu, bižuterní dobroty, do
bludiště současnosti a na noční párty mladé
módy, energie, fantazie a kreativity a těším se
s trochou nejistoty na reakce návštěvníků.

Přeji nám všem, čtenářům měsíčníku, tuzem-
ským i zahraničním návštěvníkům, realizátorům
i přípravným týmům, aby návštěva Mezi-
národního trienále JABLONEC 2008 v Euro-
centru i v muzeu byla příjemným emotivním
zážitkem. 

(fr)

V Jablonci nad Nisou bude letos velká
výstava oděvů a bižuterie

Foto 
Tomáš Vrzala

Foto Jiří Jiroutek
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Většina Jablonečanů vás má spojeno se ZŠ Pa-
sířská, kde jste působil jako učitel, trenér atletiky
a jako ředitel. Minulý rok jste dokonce za svou
práci ve školství a sportu dostal ocenění od hejt-
mana Libereckého kraje. Jak na toto období vzpo-
mínáte?

Na škole jsem působil třicet let, z toho posledních
třináct let jako ředitel. V roce 1977 jsem do školy při-
šel jako učitel tělesné výchovy a trenér sportovních
tříd. Začátkem 80. let byly sportovní třídy oficiálně
zrušeny. Všechny naše sportovní třídy, celkem čtyři
ročníky, byly převedeny přímo do gymnázia. V té do-
bě jsem na škole zavedl takové neoficiální sportovní
třídy – začínali jsme s jednou třídou a postupně jsme
každý rok doplňovali další ročníky. Musím říci, že ve-
dení školy i radnice nám vycházelo vstříc. Princip byl
v podstatě stejný jako u normálních sportovek, kde
děti mají pět hodin tělocviku týdně. My měli dvě ho-
diny tělocviku a dvě hodiny tzv. sportovních her. Když
byly po revoluci ministerstvem školství sportovní třídy
opět oficiálně zřízeny, jen jsme na ně plynule naváza-
li. V té době vznikala i Asociace školních sportovních
klubů. Jako tehdejší okresní metodik tělesné výchovy
jsem se zúčastnil za okres Jablonec ustavujícího sně-
mu v Praze a pomáhal tak zakládat naši okresní orga-
nizaci. 

Patříte k nadšeným sportovcům. Jakou z atletic-
kých disciplín máte nejraději?

Když jsem ještě závodil, byl jsem svým zaměřením
sprinter a dálkař, do dálky jsem skočil skoro sedm
metrů. Takže tomu jsem vždy rozuměl nejlépe a k to-
mu jsem tíhnul i jako trenér. Později, když jsem ředi-
teloval, tak už na to nebylo tolik času, což mě mrzelo.
Sportovním třídám jsem se pak už věnoval spíše po
stránce organizace a managementu.

Jak jste se vlastně dostal ke sportu? 
Se sportem jsem začínal jako malý kluk ve Svita-

vách. V patnácti letech jsem se stal jedním ze zaklada-
telů tamějšího atletického oddílu – bylo nás pár nad-
šených kluků a jeden dospělý. Později jsem vystudoval
tělesnou výchovu a přírodopis na Pedagogické fakultě
v Olomouci. Po studiích jsem dostal umístěnku do
Moravské Třebové, kde jsem založil další atletický od-
díl. Dělal jsem nejen trenéra, ale i předsedu, rozhod-
čího a pokladníka v jedné osobě. Protože měl oddíl
dobré výsledky a vychoval několik mistrů republiky,

dozvěděli se o mně i v tehdejší atletické Mekce – Jab-
lonci, a nabídli mi místo trenéra. Tak jsem se vlastně
díky atletice před více než třiceti lety dostal do
Jablonce. 

Jako trenérovi vám pod rukama prošly řady
mladých sportovců. Můžete zmínit několik z nich,
kteří se později stali opravdovými mistry?

Naše nejslavnější žákyně, kterou jsem i osobně od
5. do 8. třídy trénoval ve školním atletickém klubu,
byla Barbora Špotáková, mistryně světa v hodu oště-
pem a nejlepší sportovkyně ČR roku 2007. Naší školou
prošlo mnoho reprezentantů, např. Jitka Tesárková –
československá rekordmanka na 60 a 100 m překážek.

Držela rekord dlouhou dobu, dá se říci, že ani sou-
časné překážkářky její časy nedosahují.

Věnujete se atletice i po odchodu do důchodu?
Ano, od podzimu už zase dvakrát týdně trénuji děti

ve školním atletickém klubu. Jezdím s nimi i na sou-
středění – v zimě na běžky, v létě na kola. A v atletic-
kém oddílu LIAZ mám skupinu dorostenců a juniorů.
Vedle trenéra tam dělám i rozhodčího. 

Zmiňoval jste, že jste vystudoval tělesnou výcho-
vu spolu s přírodopisem. Chápu, že jste jako na-
dšený sportovec studoval tělocvik, ale proč jste si
k tomu vybral přírodopis? 

Ve školství jsem strávil 41 let a po celou tu dobu
jsem se věnoval dětem a mládeži v oblasti vzdělávání
a sportu. A měl jsem odjakživa dva koníčky – sport
a přírodu. Už jako malý kluk jsem přírodu rád pozo-
roval a sbíral všechno, co se hýbalo. Choval jsem do-
ma různé brouky, veverku, krtka a jednou dokonce
i kavku. Příroda mě fascinovala. Později mě samo-
zřejmě bavilo přírodopis učit. Ve škole v Moravské
Třebové jsme měli např. akvária s rybičkami a terária,
kde jsme chovali užovky. Děti se o ně staraly. Příroda
dodnes zůstává mým koníčkem. Pokaždé, když jede-
me na dovolenou, tak s sebou beru i literaturu a hle-
dám si, jak se která rostlinka jmenuje. Bylo to pro mě
vždycky takové odreagování. 

(kv)

Rudolf Rozmahel
Učitel, sportovec a milovník přírody

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Brněnský rodák přičichl poprvé ke sportu ve Svitavách. Po studiích se
přestěhoval do Moravské Třebové, kde brzy založil úspěšný atletický oddíl.
Koncem 70. let se dostal do Jablonce a začal působit na ZŠ Pasířská jako učitel
a trenér sportovních tříd. Později se stal i ředitelem. Před rokem odešel do
důchodu, ale nadále se věnuje svým dvěma velkým láskám – sportu a přírodě.

■ Krátké zprávy
Bavíme se po škole
je název výstavy výtvarných prací
družiny ZŠ v Mozartova na téma
„Projekt Afrika“. Dům česko-ně-
meckého porozumění v Rýnovi-
cích, 5.–7. 5. od 15 do 17 hodin.

Jablonecké kostely
budou od 6. 5. do 30. 9. otevřeny
k prohlídkám, a to vždy v úterý
od 9 do 17 hodin. K návštěvě zve
římskokatolický kostel Nejsvětěj-
šího srdce Ježíšova, starokatolický
kostel Povýšení svatého Kříže
a evangelický kostel Dr. Farského.

Jazzový večer
s hudební skupinou Steamboat
Stompers se koná v restauraci
Petřín 9. 5. od 19,30 do 22,30 hodin.

Večer jizerskohorských 
osobností
se uskuteční ve středu 14. 5. od 19
hodin v malém sálu libereckého
Kolosea v rámci oslav 40 let
CHKO Jizerské hory. Účast přislí-
bili M. Nevrlý, S. Weiss, I. Honsa,
P. D. Vinklát, O. Simm i přátelé
z polských Jizerek. Četba z poezie
a prózy jizerskohorských autorů.
www.jizerkyslavi.cz.

Isa Engelmann,
z italské Verony, autorka knihy
„Návrat pod zelenou střechu“, při-
jede opět do Jablonce. Ve čtvrtek
15. 5. v 17 hodin bude číst
v Domě česko-německého
porozumění v Rýnovicích z její
nové knihy „Židé v Liberci“. 

Rekondiční pobyt
s termálními koupelemi a dalšími
aktivitami pořádá jablonecká or-
ganizace STP v ČR o.s. od 21. do
31. 8. ve slovenských Bojnicích.
Informace a přihlášky každý čtvr-
tek 13–15 hodin Na Vršku 2.
V případě nepřítomnosti pouze
nutné na telefonu 723 732 766.

Kurzy první pomoci
pořádá OS ČČK Jablonec n. N.
Termíny a další informace nalez-
nete na www.cck-jablonec.cz, 
popř. je zjistíte na tel. 483 356 216,
602 458 088. Přihlášky min. týden
před zahájením kurzu.

Svaz důchodců
připravuje na úterý 6. 5. od 16 ho-
din v ZUŠ v Podhorské ul.
(u Vikýře) program k Svátku ma-
tek, ve středu 7. 5. májovou taneč-
ní zábavu, ve středu 28. 5. měření
tlaku. V pátek 30. 5. zájezd s přá-
teli z Německa do Českého ráje.
Odjezd v 11 hodin z Horního ná-
městí.

Jablonečák 2008
dětský příměstský tábor se již za-
plňuje, v květnu je jedna z posled-
ních možností pro přihlášení. Více
informací na www.sundisk.cz –
Jablonečák.

Dětský den
pořádá v sobotu 31. 5. od 12 do
17 hodin v prostorách zahrady
jabloneckého bazénu OV ČSSD.
Zveme všechny děti a rodiče s přá-
teli na bohatý program s cenami
a opékáním buřtů. 

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Obchodní rada Carl Gewis 
(20. 12. 1867–2. 10. 1932)

Carl Gewis vlastnil mezi světovými válkami
v Jablonci nad Nisou jednu z největších firem,
která se věnovala kovové bižuterii a bižuterii
z plastických hmot. Pracovalo zde 170–200 lidí. 

Začátky podniku byly skromné. V roce 1890
Gewis s finanční podporou své manželky zalo-
žil v Podhorské ulici pasířskou dílnu, v níž se
věnoval výrobě módní jetové (černé) bižuterie,
po roce 1900 pak i bižuterie z celuloidu. Dařilo
se mu, a tak roku 1906 na tento nový sortiment
(a kovovou bižuterii) vystavěl na okraji Jab-
lonce továrnu (Vzdušná ulice). Roku 1914 začal
stavět dokonce druhou, kterou však uvedl do
provozu až po skončení války. 

Vedle oděvních a kloboukových ozdob se zde
zhotovovaly též perle a další celuloidové zboží
pro Afriku, toaletní artikl a nakonec i technické
zboží. Vedle celuloidu užíval jako polotovar k vý-
robě též další umělé hmoty. Po roce 1932 firmu
vedli Gewisovi synové Josef a Max, kteří nově
zavedli výrobu sortimentu z termoplastických
hmot. 

Po druhé světové válce byl podnik vyvlastněn
a později včleněn do národního podniku Ko-
vová bižuterie.

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Muži, kteří měnili město

Carl Gewis 

Spojení hospod a sportu? Na první pohled se
taková vazba může zdát podivná, ale kde jinde
se slaví velká vítězství a zapíjejí hořké porážky?
Kde se probírají šance jednotlivých klubů a ti-
pují sázky? V tom je přeci úloha hospod neza-
stupitelná.

Střelnice – cvičiště jabloneckých ostrostřelců
Za nejstarší místní sport lze za určitých okol-

ností považovat střelbu. Jablonecký střelecký
spolek byl založen už roku 1760, i když jistě ne
jako sportovní klub. Později se jeho sídlem stal
prostor nynější Střelnice. V roce 1869 byl spolkem

zakoupen pozemek, na kterém byl dle plánů
arch. Marasse postaven objekt střelnice. Základ-
ní kámen byl položen 8. května 1870 a přesně
po roce došlo k jeho slavnostnímu otevření. 

Po přestavbě roku 1888 přibyla střelecká sta-
noviště, roku 1890 byl založen park, dvě pro-
stranství pro konání zábav, hudební pavilon
a šenk s kuželnou. V roce 1900 vznikl na Střel-
nici ovál s klopenou cyklistickou dráhou a v je-
ho středu prostor pro cvičení. Po roce 1918 byl

ale střelecký spolek zakázán. Až v roce 1927
zřídil na Střelnici klub míčových her fotbalové
hřiště. Do současnosti se však zachoval název
Střelnice svědčící o pestré a bohaté minulosti
tohoto místa a především o jeho původním ur-
čení.

Novoveské koupaliště
K dalším jabloneckým zajímavostem se řadí

místo poblíž starokatolického kostela. Nejdříve
bylo na Novoveském potoce vybudováno klu-
ziště „Jabloneckého bruslařského spolku“.
Autorem projektu byl místní stavitel Oskar
Corazza, zemní a stavební práce pak provedla
spřízněná stavební firma Florian Corazza spolu
s dalšími jabloneckými podniky. 

Pozdější koupaliště o rozloze 12 000 m2 mělo
i elektrické osvětlení. Ostrůvek uprostřed slou-
žil v létě jako půjčovna lodiček a v zimě se za-
mrzlá plocha nadále proměňovala v kluziště.
Hrála se zde i hokejová utkání, uskutečnily se
tu krasobruslařské soutěže a exhibice. Pamět-
níci vzpomínají na slavné hokejové utkání s Ka-
naďany v roce 1947. Po roce 1945 využívali okolí

koupaliště též jablonečtí lehcí atleti. Jako záze-
mí sportovců a návštěvníků sloužila také tady
dobře vybavená restaurace. 

Břízky
Mšenský občan Karl Hübner z čísla popisné-

ho 57 věnoval v květnu 1908 obci pozemek za
účelem pořádání lidových slavností. Již 2. srp-
na zde místní spolky uspořádaly při příležitosti
60. výročí panování císaře Františka Josefa I.
velkou veselici.

V letech 1911–1912 zde dal místní „Výsadbový
a okrašlovací spolek“ postavit výletní pohostin-
ství a hotel Břízky. Název byl odvozen od březo-
vého hájku, jenž se zde nacházel. Budově bylo
přiděleno popisné číslo 310 a prvním hotelié-
rem se stal Karl Hawel. 

Okolí bylo upraveno jako přírodní park, který
byl doplněn hudebním altánem a tanečním par-
ketem. Břízky se na řadu desetiletí staly místem
pro konání slavností, zábav i sportovních utká-
ní. Od roku 1913 se zde scházeli jablonečtí fot-
balisté, jejichž klub získal nedalekou louku.

V roce 1925 byl v místě zvaném dříve „Ziller-
tal“ postaven lyžařský můstek, který byl hned
následující zimu uveden do provozu. Mnohem
později byly na skokanském dopadu několikrát
pořádány motocyklové závody v jízdě do vrchu.
Ještě dnes místní vědí, kam půjdou, vyrazí-li na
procházku „k dopadu“.

Václav Vostřák

■ O starých jabloneckých hospodách

Hostince a sport

Náhrobek na jabloneckém hřbitově
Foto Petr Nový
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Rychnov u Jablonce n. N. – Košovy – pom-
ník R. Felgenhauera – Kopanina (4 km) –
hrad Frýdštejn (5,5 km) – Bezděčín (7 km) –
Bezděčínské skály (8 km) – Hodkovice, ČD
(10 km). Prodloužením do Sychrova přibude
cca 9 km.

Na konečné MHD v Rychnově vyhledáme
žluté značky a vydáme se po nich směrem na
Kopaninu. Projdeme Pelíkovickou a následně
Košovskou lipovou alejí. V obou případech se
jedná o významné krajinné prvky. Poté, co mi-
neme několik stavení osady Košovy, odbočují
žluté značky doleva ke Kopanině. Ještě předtím
doporučujeme navštívit pamětní kámen rych-
novského malíře Richarda Felgenhauera. Spo-
lek přátel Rychnova ho na místě s krásným roz-
hledem dal postavit v roce 1995 při příležitosti
100. výročí umělcova narození. Nachází se u ne-
značené polní cesty vpravo od silnice. 

Rozhledna na Kopanině letos oslaví již 114.
narozeniny, nedivme se tedy, že se na ní proje-
vuje určitá sešlost věkem. Přesto stojí za to si
dojít do blízkého stavení pro klíč a na věž vy-
stoupit, neboť kruhový výhled patří k nejlepším
v našem kraji. Musíme však počítat s vratnou
zálohou 100 korun za půjčení. 

Z Kopaniny cesta klesá k hradu Frýdštejn.
Jeho počátky sahají až do 14. století, ale již od

16. století není obýván. Věž o průměru 9 m má
výšku 15 m a slouží dnes jako originální vy-
hlídka. Hrad je otevřen denně kromě pondělí
(10–17 hodin) od května do října. Obec Frýd-
štejn, v jejímž majetku se zřícenina nachází,
o památku vzorně pečuje. 

Další část navržené trasy není značená a vy-
žaduje trochu improvizace. Nejprve dojdeme
do středu obce, odkud pokračujeme po silnici
do Bezděčína. Severně od vsi brzy zahlédneme
první pískovcové věže. Přiblížíme se k nim ko-
lem objektů bývalého kravína v tzv. Bezděčín-
ské bráně. Vpravo od ní se tyčí nápadná Bezdě-
čínská a Sestroňovická věž, avšak my se vydáme
doleva ke skalám Kvočny (viz nahoře). Jednot-
livé útvary se dají obejít po vyšlapaných stez-
kách, přičemž si můžeme prohlédnout směry
horolezeckých výstupů. 

K hodkovickému nádraží ČD se pak dostane-
me po okraji lesa a následně po silnici. Hned za
železničním viaduktem k němu vede pár
schůdků. A komu by se náš výlet zdál být příliš
krátký, může přes Hodkovice pokračovat třeba
do Sychrova.

(os)

Doporučujeme mapu KČT č. 20–21, Jizerské
hory, 1 : 50 000.

Z Rychnova do Hodkovic nad Mohelkou
■ Tip na výlet

Ke krajinným zvláštnostem a krásám naší
přírody patří i tak zvané významné krajinné
prvky, o nichž pojednává zákon o ochraně
přírody z roku 1992. 

Zákon zná dva druhy takových prvků. Ty
první přímo stanoví a řadíme k nim lesy, vod-
ní toky, rybníky, rašeliniště, jezera a údolní
nivy. Do druhé skupiny může příslušný orgán
ochrany přírody zapsat i další celky, které
krajinu významně dotvářejí. Mohou to být
třeba aleje, louky bohaté na chráněné rostliny,
ale i skalní útvary atp. 

V jižní části Jablonecka se nachází skalnatý,
zhruba 4 km dlouhý hřbet, který začíná sever-
ně nad obcí Bezděčín, odkud pokračuje severo-
západním směrem k Hodkovicím a Záskalí.
Hřbítek zde sleduje krátký úsek tzv. Lužického
zlomu, který tvoří významné geologické roz-
hraní oddělující druhohorní pískovce na jiho-
západě od starších hornin na severovýchodě.
V důsledku posunu zemských ker na začátku
třetihor, tedy zhruba před 60 miliony let, byly
vyzdviženy i pískovcové Bezděčínské skály. 

Popisované útvary můžeme zahlédnout ze
silnice procházející Bezděčínem, ale i od Hod-
kovic, neboť některé z nich vystupují nad koruny
stromů. Jedná se zejména o střední část popi-
sovaného hřbetu. Poměrně atraktivní oblast zů-
stávala kupodivu na okraji zájmu turistů a ani
dnes tudy neprochází žádná ze značených cest. To
je zřejmě způsobeno blízkostí mnohem známěj-
ších Suchých skal, Vranovského hřebene s Pan-
teonem či rozsáhlejší Drábovny. Tím pádem se
území po mnoho desetiletí takřka nezměnilo. 

Jestliže turisté Bezděčínské skály opomíjeli,
jinak tomu bylo s horolezci. Ti si jich povšimli
již koncem 19. století a byli to zřejmě oni, kdo
jednotlivé útvary též pojmenovali. Odedávna
jsou známá dvě nejnápadnější skaliska – Malá
a Velká Kvočna – oddělená od sebe hlubokou
roklí s bezejmenným potůčkem. Zajímavé je, že
původní německé nářeční pojmenování „Guckel“
bylo odvozeno od slova Gockel, což je kohout.
Překladem se tedy kohouti změnili na slepice! 

Zatímco se na většinu skal dá poměrně snadno
vylézt, na Velkou Kvočnu vede jen dost obtížný
a exponovaný výstup. Poprvé se na její špičatý
vrchol podařilo dostat známému průkopníkovi
horolezeckého sportu Rudolfu Kauschkovi se

dvěma druhy v říjnu 1904. Tomu předcházela
řada neúspěšných pokusů jiných lezců. O mno-
ho let později pak horolezci pojmenovali i další
skály, z nichž nejnápadnější je Bezděčínská
a Sestroňovická věž.

Centrální část s Kvočnami se nalézá mezi sil-
ničkami, z nichž jedna směřuje od hodkovické-
ho nádraží do Radoňovic a druhá spojuje
Bezděčín s Pelíkovicemi. Druhá z těchto komu-
nikací prochází tzv. Bezděčínskou bránou.

Morfologicky se jedná o významný hřbet roz-
dělený koryty potoků. Část je zalesněna domi-
nantní borovicí lesní a břízou bělokorou, vy-
skytují se zde i buky. Nápadné skalní útvary
jsou zajímavé železitými inkrustacemi, voštino-
vým zvětráváním či hladkými plotnami. Proto
byly Bezděčínské skály prohlášeny v roce 1995
za významný krajinný prvek.

(os)

■ Příroda Jablonecka

Bezděčínské skály

1905 – jedni z prvních lezců na Velké Kvočně.
Odvaha lezců byla úžasná a hraničila až s hazardem. 

Foto Otokar Simm

Foto Otokar Simm

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

Oddělení pro dospělé čtenáře

Kubešová Blanka 
Žoržína
Autentický příběh děvčete, které ro-
diče v roce 1968 vyvezli za hranice.
Hrdinka sama říká, že ji unesli,
a právě z tohoto pohledu vyplývá
i řada dalších, mnohdy tragikomic-
kých situací.

Dětské pokoje
V knize naleznete mnoho nápadů,
jak tvůrčím a dětem odpovídajícím
způsobem upravovat dětské poko-
je, a to od kojeneckého věku dítěte
až do jeho 16 let.

Eco Umberto
Dějiny krásy
V tomto přehledu proměn názorů
na krásu v průběhu staletí najdete
ty okamžiky, kdy určitá kultura ne-
bo historická epocha rozpoznala,
že existují věci, které si zaslouží náš
obdiv. 

Hejkalová Markéta
Kouzelník z Pekingu
Román se odehrává v Číně, v Če-
chách a ve Finsku a protnou se
v něm příběhy několika lidí součas-
ného světa.

Oddělení pro děti a mládež

Sněhová královna
Klasická pohádka v česko-anglické
podobě. Hravá forma pomáhá ve
výuce cizího jazyka.

Davis Jim
Garfield u lizu
Další pokračování humorných pří-
hod poněkud výstředního kocoura.

Lazierová Christine
Příroda
Encyklopedie nás provede kouzlem
přírodních jevů. Blesky, sopky, ero-
ze, žijící kostry a mnoho dalších
zajímavostí.

Cox Michael
Tutanchamon a jeho hrobka
plná pokladů
Faraonův život a jeho doba, tento-
krát v humoristické edici Drazí ze-
snulí. Co prozradí palácový zpra-
vodaj o starém Egyptě.

Multimediální oddělení

Děda Mládek Illegal Band
Sestava nadšených obdivovatelů
I. Mládka kolem bývalých členů
skupiny Burma Jones. Hrají Iva-
novy hity po svém a pro radost.

Nové pohledy
Dva druhy trojrozměrných po-
hledů D3, cena 20 Kč. 
1. lentikulární letní mapka Jizer-
ských hor, 2. panoramatická mapa
s proměnným pohledem na horu
Jizeru.
Panoramatický pohled, cena 15 Kč,
pohled o rozměru 13,5× 27 cm–plas-
tická mapka Jizerských hor, části
Ještědského hřbetu a Krkonoš.

Mapy a průvodce
Mapa Góry Izerskie, 
1 : 40 000, cena 69 Kč.
Mapa polské části Jizerských hor
s vyznačenými cyklotrasami, tra-
sami pro turisty a upoutávkami
památek a volnočasových atrakti-

vit, které stojí za to navštívit.
Aktivně kolem Trojzemí, 
1 : 100 000, cena 120 Kč.
Přehledná mapa německého vyda-
vatele. Na vyobrazeném území
Trojzemí se křižují cyklostezky
Odra–Nisa a Krakonošova, v mapě
naleznete spoustu vyznačených
výletních míst, tipů pro využití
volného času a kalendář pravidel-
ně se konajících akcí. Mapa je
dobrou pomůckou – kam na lehce
dostupný výlet v blízkých příhra-
ničních oblastech.
Krkonoše – Marco Polo, 
1 : 100 000, cena 169 Kč. 
Mapa s průvodcem na víkend – 60
tipů na výlety z Frýdlantska až po
Broumov a Adršpašsko-teplické

skály. Čeká na vás i 7 vybraných
cyklotras v Krkonoších, Jizerských
horách a v Českém ráji. 
Černá Studnice 
Horolezecký a turistický průvodce,
cena 80 Kč. 
Popis Černostudničního hřebene
a Čertových skal. Dočtete se řadu
informací o ochraně přírody, pra-
vidlech lezení, přístupu ke ska-
lám, z historie a geologie oblasti.

Trika s výšivkou jablíčka, 
cena 200 Kč. 
Nová kolekce barevných triček
z kvalitní bavlny s logem infor-
mačního centra (bílé, žluté, oran-
žové, červené, zelené, modré
a černé).

■ Informační centrum

Zubní pohotovost nebude
Zubní pohotovost fungovala v Jablonci nad Nisou dlouhá léta na poliklinice I, 
později v „domečku“ přímo v areálu nemocnice. Její činnost skončila 28. 12. 2003.
Pacienty s akutními stomatologickými obtížemi od té doby ošetřuje pohotovost
v Liberci. 

V prosinci 2006 jsem dostal od vedení města jedno-
značný úkol: připravit obnovení zubní pohotovosti
v Jablonci n. N. a navrhnout varianty jejího provozo-
vání. Od začátku bylo jasné, že hlavním problémem
bude personální zajištění. Nejdříve jsme volili nejjed-
nodušší, totiž původní řešení, a požádali jsme o spolu-
práci zubní lékaře v našem okresu. Bohužel, podílet
se na této službě, ať již ve svých vlastních ordinacích
nebo v nové pohotovostní ordinaci v areálu nemocni-
ce, bylo ochotno pouze 6 lékařů, tedy zcela nedosta-
tečný počet.

Během jednání s lékaři jsme pracovali na další pří-
pravě. Jednali jsme o úhradách této služby se zdra-
votními pojišťovnami. Ve spolupráci s hygienickou
službou jsme určili vhodné prostory pro budoucí or-
dinaci v nemocnici, dohodli jsme se na ukončení
smlouvy s nájemníkem těchto prostor a zpracovali
jsme investiční záměr v rozsahu stavebních úprav na
toto pracoviště. Poptali jsme se dodavatelů a vyhod-
notili jsme jejich cenové nabídky na vybavení.
Zajistili jsme pracovníka, který by se o ordinaci staral
po stránce provozu, organizace služeb, zásobování
materiálem atd. 

Lékaře jsme začali hledat i mimo Jablonecko. Uve-
řejnili jsme nabídku, že pro soukromou praxi vybu-
dujeme kompletní, zcela novou ordinaci včetně vyba-
vení a poskytneme ji za symbolický nájem výměnou
za závazek významného podílu na pokrytí pohotovosti.
Bezúspěšně. Chtěli jsme přijmout 2–3 lékaře a sestry
jako vlastní zaměstnance, zveřejnili jsme inzerát nej-
prve v Česku a na Slovensku, později i v Maďarsku,
Rumunsku, Bulharsku, Polsku a Litvě – opět bez efek-
tu. Jednali jsme o „dodavatelském“ zajištění pohoto-
vosti se soukromou stomatologickou klinikou z Prahy.
Ta však nabízela ošetření pouze za přímou platbu od
pacientů v ceně 1500–3000 Kč za akutní výkon, což
jsme považovali za nepřijatelné.

Tento projekt tedy skončil neúspěchem, zubní po-
hotovost v Jablonci nebude, třebaže nemocnice i ve-
dení města vynaložilo velké úsilí i cca 200 tisíc Kč na
přípravu. Věřím, že naši spoluobčané pochopí, že pří-
činy byly tentokrát opravdu objektivní.

Vít Němeček
ředitel Nemocnice 

Jablonec nad Nisou, p. o.

Foto Jiří Jiroutek
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TÁBORY SpT
âesk˘ ráj – u Lomnice n. P.

2700 Kč
18 let tradice

stany s podsadou
vedoucí s osvědčením

velká etapová hra
doprava z JBC

www.sptlomnice.net

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

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

po‰leme Vám info: 

606 384 400 (i SMS)

AVON CENTRUM JABLONEC
Palackého 7, naproti Letnímu kinu

pfiím˘ prodej zboÏí, katalogy, vzorky, novinky
servis pro AL/AG, registraãní místo pro nové ãleny

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondûlí a pátek 9–12

úter˘, stfieda, ãtvrtek 9–17
tel.: 777 198 777 e-mail: katka.avon.jbc@seznam.cz

GEODETICKÁ KANCELÁ¤
– Geometrické plány (stavby, pozemky, bfiemena)

– Vyznaãení, vytyãení obvodu pozemkÛ
– Zamûfiení inÏen˘rsk˘ch sítí

– Úãelové mapování (podklady pro projekty)
– Ostatní geodetická práce

Ing. Miroslav Îídek
tel.: 483 713 699, 604 608 467
e-mail: zidek.geometr@atlas.cz

Podhorská 44, Jablonec nad Nisou

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

tel.: 721 320 875

KOUPÍM
Sbûratel koupí staroÏitné poãítací, psací

a ‰ifrovací stroje ãi podobné mechanismy
a technické rarity. tel.: 602 359 377

STUDIO BERU·KA
Hlídání dûtí. Úklidy domácností.

Kojenecké cviãení a plavání.
Veselá v˘tvarka pro dûti (od 2–6 let).

Klub pro maminky s dûtmi (ZDARMA)
Kurz kojeneck˘ch masáÏí 21. 5. od 16 h

Pfiíchod sourozence, aneb…
Mgr. K. Skoãdopolová

Prodej SALUS, NOBILIS, FARLIN,
HIPP, ALBATROS, SVOJTKA & co, ...

Objednávky a info na tel.: 602 653 287, 602 143 585
www.studioberuska.cz

NABÍDKA PRONÁJMU
BAK a. s., na Hutích 44, Jablonec n. N.

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

Kontakt: Ing. T. Zeman
mob.: 603 567 115, tel.: 483 368 309

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

pfiivezeme. Dvefie: d˘ha, fólie, protipoÏární,
dfievûné, vnitfiní i venkovní: kazetové, masiv,
palubkové, zateplené + atypické. GaráÏová
vrata, okna. Kompletní montáÏ. Zamûfiení

zdarma. Sleva dohodou. Tel.: 604 404 861, Jbc.
www.dverehybner.wz.cz

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

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

e-mail: first.r@centrum.cz

FRANCOUZ·TINA – RU·TINA
v˘uka – pfieklady – tlumoãení

Mgr. Zora Fi‰arová, tel.: 777 000 385
soukromé a firemní kurzy 

http://sweb.cz/zorfi, zorfi@o2active.cz

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2008
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz

Podrobné informace o kurzech vám
poskytneme i na telefonu: 603 512 887

MALÍ¤SKÉ PRÁCE
malování bytÛ, strhávání tapet v panelov˘ch
domech, ‰tukování stûn, tel.: 777 989 591

NOVù OTEV¤ENÁ
HOMEOPATICKÁ PORADNA

Palackého 48, 466 04 Jablonec n. N.
www.pomockezdravi.cz

tel.: 602 252 847

PÒJâOVNA VYSAVAâE NA âI·TùNÍ KOBERCÒ
Na adrese: 5. kvûtna 4, Jablonec nad Nisou

tel.: 483 313 363

KADE¤NICTVÍ NIKA 
dámské, pánské i dûtské kadefinictví

KOSMETIKA – MANIKÚRA
Po–Pá 8,00–18,00 hodin

NádraÏní 8, zastávka MHD „U Balvanu, Gymnázium”
pfiístup na internet, dûtsk˘ koutek

www.kadernictvinika.cz
tel.: 603 444 977

STUDIO IvetaD.
kosmetické sluÏby, trvalá na fiasy,
permanentní make-up, tetování
Podhorská 3, JBC (1. patro)

provoz od 13,00 do 16,00 nebo dle objednání
mob.: 602 172 122

e-mail: ivetad.pmu@seznam.cz
Do kadefinictví pfiijmu kadefinici

s vl. ÎL nebo zamûstnám na HPP

NOVù OTEV¤ENÉ kosmetické studio „BABOR“
pouÏíváme luxusní kosmetiku zn. Babor

Ve‰keré kosmetické pfiípravky jsou u mû také
v prodeji. Pfiijìte mne nav‰tívit, seznámit se

s nûãím nov˘m nebo jen na konzultaci,
ãi diagnostiku pleti. Budu se na Vás tû‰it,

Va‰e kosmetiãka Alena Zuzánková,
Komenského 939/21a (za domem vína), JBC,

tel.: 723 125 779

V¯ROâÍ NAROZENÍ
V této dobû uplyne jiÏ 100 let od narození
na‰eho tatínka pana Jaroslava Zemánka
a 95 let na‰í maminky Marie Zemánkové
S láskou a vdûãností vzpomínají synové 

Jifií a Jaroslav s rodinami.

Novû otevfiené studio Bodyform 
pracující s radiofrekvenãní technologií –

pfiístroj ACCENT, 
jako jediné v Libereckém kraji nabízí:

• O‰etfiení radiofrekvenãním pfiístrojem ACCENT
• NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCE – bezbolestné
a dlouhodobé odstranûní tukov˘ch vrstev

• ELIMINACE CELULITIDY
• Vypnutí a omlazení pokoÏky

• âASOVù NENÁROâNÉ O·ET¤ENÍ 
nevyÏadující rekonvalescenci

• Prodej o‰etfiujících kosmetick˘ch pfiípravkÛ

STUDIO BODYFORM
Darina Kopalová

Salon Germaine de Capuccini
Saskova 35, Jablonec nad Nisou

Tel.: +420 777 685 550

www.spectrum-franek.cz

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

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

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

Pfiijedeme, poradíme a na stavbu zdarma dovezeme

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

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

lazury RONSEAL 
sleva 
10 %

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

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

e-mail: 
obchod@spectrum-franek.cz
tel.: 483 36 86 04
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
TRVALE NÍZKÉ CENY!

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

e-mail: jablonec@homatechnik.cz 

www.homatechnik.cz

✓ Okna Veka – značka 

nejvyšší kvality

✓ Značkové kování Roto

✓ Sklo U = 1/1 W/m2K

(jako standard)

✓ Možnost uskladnění 

✓ Kompletní servis od zaměření

po realizaci

VEKA

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

na CÚ, zaslání elektronické kopie, kontrola stavu vývozu)

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

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

ceny bez DPH
platí při 1 celní položce

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

JAKOB, s. r. o.

Prodejna – půjčovna 
svatebních a společenských šatů 

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

Otevírací doba 
Po–St: 10–17 hod. 

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

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

F r a n t i ‰ e k  U l r i c h
Generála Mrázka 12 

Jablonec nad Nisou, 466 01

Î A L U Z I E
* prodej * montáÏ * servis * záruka *
exteriérová a interiérová STÍNÍCÍ TECHNIKA

horizontální a vertikální Ïaluzie, rolety
ROLOKAZETY – hliníkové, bezpeãnostní

TùSNùNÍ – samolepící, ‰védské, frézované
MARK¯ZY, barvy BONDEX – lazury, laky, vosky

KOMPONENTY – k Ïaluziím a roletám
SÍTù proti hmyzu, PVC shrnovací dvefie

Doprava a cenové nabídky ZDARMA

Tel./fax: 483 711 711, mobil: 606 789 340
e-mail: info@zaluzie-jablonec.cz

www.zaluzie-jablonec.cz

POLÁRIUM – KRYOKOMORA. Na 2 aÏ 4 minuty  –150 stupÀÛ C
ManaÏerské, psychicky a fyzicky nároãné ãinnosti. Sport: svalová síla, rehabilitace 
po úrazech, hojení svalÛ i vazÛ. Bolesti chronické i akutní, revma, lupenka, akné, 
astma, zánûty, klouby, záda. Psychika, deprese, poruchy spánku, únava a vyãerpání. 
PamûÈ, pozornost a uãení. Pro dûti i dospûlé – zvy‰ování imunity, prevence nachlazení, alergií. 
Ceny pfiedplatného od 250,– Kã

Na celulitidu a nadváhu:
lymfoven, vyhfiívané bandáÏe, kryokomora
nepfiekonatelné trio.

Láznû Relax JablonecLáznû Relax Jablonec
rehabilitace-psychologie-wellness

docházkové programy, pobyty na víkend, t˘den, dovolenou.
Novoveská 28 a, tel. 483 310 623, www.relaxace.com

pondûlí aÏ nedûle 8.00–21.00

Poãítaãová pohotovost
Servis u Vás doma i mimo pracovní hodiny.

Zbavování virÛ a ‰kodlivého softwaru.
Modernizování star‰ích pc. 

> Prodej a servis PC.
> Prodej domácí elektroniky.

> Poãítaãe a notebooky pfiesnû na míru.
> Sestavování komponentÛ domácího kina 
podle pfiání zákazníka (od mal˘ch systému

aÏ po sestavy s certifikaci THX).
> HW & SW poradenství. 

Faubech, s. r. o.
Tel: +420 777 933 334 | +420 777 933 335

Mail: info@faubech.cz
Web: www.faubech.cz 

Poboãka kde nás najdete: 
Ml˘nská 1596/6a, 466 01 Jablonec nad NisouTel.: 483 312 550 • mobil: 608 312 550 • www.horakelektro.cz • info@horakelektro.cz

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

ãlen sítû Euronics
elektro z va‰í ulice SPLÁTKY – nejlep‰í nabídka, 

do 12 mûsícÛ bez nav˘‰ení

Letáky 

najdete ve Va‰ich
schránkách

Akãní letáky KVùTEN 
platí od 9. 5. do 31. 5.


