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Listopad je měsícem 
vzpomínání i plánování
Vážení spoluobčané, 

setkáváme se před Dušičkami, kdy se ohlížíme
a vzpomínáme na ty, kteří tu s námi jsou už jen
v našich vzpomínkách. Jejich památku můžeme
společně uctít první listopadovou neděli na roz-
ptylové loučce městského hřbitova. Tento čas je
vůbec plný upomínek na minulost. Zatímco
27. října jsme si v Tyršových sadech připomněli
97. výročí vzniku samostatného československé-
ho státu, tak 16. listopadu vzdáme hold u po-
mníku v ulici Generála Mrázka všem bojovní-
kům za svobodu a demokracii, a to jak z let 1939,
tak těm z roku 1989. 

Listopad je měsícem, kdy rychle spějeme k ad-
ventnímu času. První adventní neděli, která bude
letos 29. listopadu, se rozsvítí v Jablonci na
Mírovém náměstí před radnicí vánoční strom,
ten druhý ve Mšeně ho bude následovat o týden
později. 

Kromě všech těchto společenských setkání
bych však také rád připomenul, že už v tomto
měsíci si budeme připravovat také svou budouc-
nost, a to co se týká možného čerpání financí

z evropských zdrojů například prostřednictvím
projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje
území Liberec – Jablonec nad Nisou. Až do 9. lis-
topadu může totiž odborná i laická veřejnost při-
pomínkovat aktualizovanou verzi dokumentu
IPRÚ, která je vyvěšená na webových stránkách
nositele celého projektu, tedy Liberce. Pro
všechny zájemce o aktuální informace je připra-
vené veřejné projednání – to pro Jablonecko se
odehraje ve velkém zasedacím sále jablonecké
radnice 4. listopadu (více uvnitř listu). Zatím
jsme se při jednáních shodli na tom, že největší
investicí by pro Jablonecko měla být výstavba
přestupního terminálu veřejné dopravy v Jab-
lonci nad Nisou, která úzce souvisí také s pro-
dloužením tramvajové trati do centra a tím i se
zvýšením komfortu propojení všech druhů do-
pravy. K dalším prioritám patří také rozvoj cyk-
listické dopravy, zejména výstavba páteřní cyk-
lostezky mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou
a na ní navazující úseky z okolních obcí. 

Lukáš Pleticha
náměstek primátora

Vánoční strom se v Jablonci rozsvítí
29. listopadu v 17.00 hodin.

Jablonecký Manhattan, tak nazval svoji fotku, která vyšla v knize Jablonec město nad Nisou, její autor Bohumil Jakoubě.
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Sedm let práce
„Město pracuje na přípravě nového územního plánu
od roku 2009, avšak to první rozhodnutí padlo už v ro-
ce 2007 při schválení podnětu na jeho pořízení v za-
stupitelstvu města,“ vzpomíná náměstek primátora
Lukáš Pleticha, jenž je pověřeným zastupitelem. 

Na projekt Zpracování nového územního plánu
Jablonec nad Nisou získalo město v únoru 2011 čtyř-
milionovou dotaci z EU a ČR v rámci Integrovaného
operačního programu. V létě téhož roku prošel kon-
cept územního plánu (ÚP) včetně vyhodnocování vli-
vů na udržitelný rozvoj území čtyřmi informativními
besedami s občany v územně omezených lokalitách
a celý proces vyvrcholil veřejným projednáním
v Eurocentru. V lednu 2012 schválili zastupitelé poky-
ny pro zpracování návrhu ÚP. V listopadu téhož roku
při společném jednání posuzovaly návrh jablonecké-
ho územního plánu dotčené orgány a krajský úřad,
a právě z tohoto posouzení vzešly první úpravy návr-
hu pro veřejné projednání. Letošní druhá úprava vy-
cházela z požadavků nového politického vedení a tý-
kala se zejména záměrů v oblasti veřejné dopravní
a technické infrastruktury, konkrétně prodloužení tram-
vajové trati do centra, vymezení dopravního koridoru
pro tzv. Výstup Pod Baštou a vymezení koridorů územ-
ní rezervy pro tzv. Západní obchvat i pro variantu od-
kanalizování místní části Kokonín na čističku odpad-
ních vod v Rychnově u Jablonce nad Nisou. 

„Nyní se nacházíme v etapě veřejného projednání
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou a vyhodnocení vlivů,
toto projednání je součástí řízení o územním plánu
dle dikce stavebního zákona a správního řádu,“ vy-
světluje vedoucí oddělení územního plánování Mi-
chaela Smrčková. Nový územní plán musí statutární
město Jablonec nad Nisou vydat v souladu s podmín-
kami dotace nejdéle v květnu 2017.

Projednaný návrh
Ve středu 7. října proběhlo ve velké zasedací místnos-
ti magistrátu veřejné projednávání návrhu územního
plánu včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj
území. „V průběhu jednání se nejčastěji zmiňovala

demografická prognóza v návaznosti na vymezení
rozvojových ploch, problematika územních studií
a regulačních plánů, Západní tangenta i obchvat,
Jižní obchvat, Výstup Pod Baštou a průmyslové plochy
v Lukášově,“ vypočítává náměstek Pleticha.

Další postup přípravy ÚP vyplyne z výsledků pro-
jednávání – vyhodnocení stanovisek, námitek a připo-
mínek. „V případě nepodstatných úprav bude zpracován
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vypořádání
připomínek jak ke konceptu řešení, tak k jeho návr-
hu, a tento materiál posoudí dotčené orgány i krajský
úřad. Vše pak projednají jablonečtí zastupitelé, kteří
rozhodnou jak o námitkách, tak o vydání ÚP,“ nasti-
ňuje Smrčková a pokračuje: „V případě podstatné
úpravy, jakou je zapracování nových zastavitelných
ploch, změna koncepce apod., by musela být vložená
další etapa do procesu pořizování, a tou by bylo opa-
kované veřejné projednání.“ 

Po říjnovém projednávání běžela týdenní lhůta pro
podávání námitek a připomínek k návrhu územního
plánu (v době uzávěrky ještě nebyly známé výsledky
– pozn. aut.). „Uplatnit své připomínky mohl každý.
Oproti tomu námitky mohl vznést pouze vlastník po-
zemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávně-
ný investor a zástupce veřejnosti,“ říká Michaela
Smrčková.

Součástí veřejného projednání návrhu územního
plánu bylo i Vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný roz-
voj území. „To bylo zpracované pro celé území
Jablonce nad Nisou a veřejně projednané už při kon-
ceptu územního plánu. Nyní jsme v návrhu ÚP před-
ložili jeho doplnění, a to ve vztahu k novým záměrům
v území,“ konstatoval Lukáš Pleticha a dodal, že udr-
žitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu
územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
hospodářský rozvoj a sociální podmínky. (jn)

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

Příprava nového územního
plánu pokračuje
Jablonec nad Nisou připravuje nový územní plán, jenž by měl být vydaný nejpozději
v květnu 2017. Na začátku října prošel jeho návrh veřejným projednáváním, jemuž
předcházely čtyři informativní besedy, z nichž každá se věnovala podrobně jedné části
města. Do 14. října pak bylo možné k němu podávat námitky a připomínky.

■ Západní obchvat
Často se zmiňuje Západní obchvat
(silnice I/14), jenž je v návrhu ÚP
zanesený jako koridor územní re-
zervy a měl by být v budoucnu
rozpracovaný místo původně plá-
nované Západní tangenty.

V konceptu ÚP byla navržena
nová trasa tzv. Západní tangenty,
která je vymístěná mimo zastavě-
né území Žižkova Vrchu do polo-
hy západního obchvatu silnice
I/14. Koridor navrhované dvou-
pruhové komunikace vymezuje
okraj zástavby Žižkova Vrchu, Le-
sopark Žižkův Vrch, železniční
trať Liberec – Jablonec n. N., linky
vysokého napětí (VN) a Srnčí důl.

Trasa navržené přeložky vede
z křižovatky ulic Tovární a Široká
mostem přes údolí Lužické Nisy,
výrobní areály v ulici Za Plynár-
nou, přes Libereckou ulici, tram-
vajovou a železniční trať, s nimiž
je pak v dolní částí zalesněného
strmého svahu pod Žižkovým
Vrchem souběžná. Dále stoupá
napříč lesním svahem k severový-
chodnímu okraji Srnčího dolu
a pokračuje souběžně s linkami
VN. Na silnici I/65 se napojuje mi-
mo zástavbu pod lyžařským areá-
lem Dobrá Voda.

V rámci aktualizace studie ob-
chvatu silnice I/14 se prověřuje
varianta přeložky vedené podél
pravého břehu Lužické Nisy
v souběhu s ulicí Za Plynárnou.
Údolí Lužické Nisy kříží trasa
u Brandlu, kde po mostě překra-
čuje Nisu, silnici I/14 (Liberecká
ulice), tramvajovou a železniční
trať. V zalesněném protisvahu
stoupá k místu napojení na silnici
I/65 tak, že obchází Srnčí důl z ji-
hu a respektuje vymezené ekolo-
gické prvky lesa. Nejbližší vzdále-
nost k okrajové bytové zástavbě
Žižkova Vrchu je cca 500 m. Kon-
cové body přeložky jsou shodné
s trasou zahrnutou do návrhu ÚP.

Obchvat silnice I/14, v návrhu
ÚP vedený jako koridor územní
rezervy, převádí dopravu ze Mše-
na, Rýnovic, Janova a Bedřichova
směřující na Turnov a Prahu mi-
mo zastavěné území. Tím se pod-
statně zlepší dopravní poměry na
přetížené trase ulic Budovatelů,
Pražská a okružní křižovatce
U Zeleného stromu, což je patrné
ze zpracovaného dopravního mo-
delu města.

Definitivně se trasa stabilizuje
po vydání nového ÚP a zpracová-
ní dokumentace vlivu stavby na
životní prostředí EIA. Případná
realizace nezačne před rokem 2023.

Ing. Josef Jeníček, ŘSD

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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Mšeno, Šumava a Paseky topí nově
– od ledna klesnou i ceny tepla

Revitalizace teplárenské soustavy je jeden
z největších projektů, které v Jablonci nad
Nisou v současné době probíhají. Její letošní
část je již hotová a na 1 650 jabloneckých do-
mácností topí nikoliv díky páře, ale díky
teplé vodě. 

Staré a ztrátové parovody, které je dosud záso-
bovaly, jsou odstaveny a teplo jim dodávají přes
teplovody plynové kotelny. Naplno již také běží
přípravy druhé etapy naplánované na příští
rok. Vše důležité o revitalizaci shrnujeme v roz-
hovoru s ředitelem Jablonecké energetické Pet-
rem Roubíčkem.

Proč vlastně bylo nutné způsob vytápění
v Jablonci změnit?
Vytápění párou bylo vysoce ztrátové, až 40 %
tepla unikalo starými parovody, což se samo-
zřejmě projevilo i na ceně. Technologie byla
dlouhá desetiletí prakticky neudržovaná, a tu-
díž by během příštích let nejspíš přestala fun-
govat úplně. Cena tepla v Jablonci patřila ještě
před dvěma lety k nejvyšším v republice. Právě
v roce 2013 proto odkoupilo statutární město
Jablonec nad Nisou teplárnu zpět od tehdejšího
provozovatele, společnosti MVV a začalo situaci
řešit. Cenu tepla jsme snížili již od ledna, a to
z více než 800 korun na 689 korun za gigajoule.

Odkdy a na jakou částku cena odběratelům
klesne?
Nový ceník začne platit od 1. ledna 2016 a ceny
se budou pohybovat v rozpětí 579–650 Kč/GJ,
podle lokality.

Na kolik celý projekt vyjde?
První etapa vyšla na 95 milionů, druhá je roz-
sáhlejší, jedná se o investici 150 milionů. O fi-
nancování se podělí dotace EU, vlastní zdroje

(příplatek akcionáře mimo základní kapitál)
a cizí zdroje formou směnečného programu.
Rozpočet první etapy se nám podařilo dodržet,
a i když na některých místech stavby došlo
k nevýznamným vícenákladům, na jiných se
nám podařilo dílčí položky naopak zlevnit, tak-
že proinvestované peníze jsou zcela v souladu
s rozpočtem. 

Jaký je rozdíl v technologiích, v čem vlastně
změna spočívá?
S nadsázkou se dá říci, že v Jablonci příští rok
skončí „období páry“. Z vybraných stávajících
výměníkových stanic, kde se měnila pára na te-
plou vodu, se staly a stanou decentralizované
plynové kotelny, z nichž každá bude vytápět
příslušnou lokalitu. Někde se jedná o více do-
mů, jinde, zejména u institucí, jako je bytový
dům s pečovatelskou službou, jsme vybudovali
menší, objektové kotelny. 

První část revitalizace je již hotová. Mohl
byste shrnout, co přesně znamenala pro ob-
čany a na co se tedy mají připravit ti, jichž
se týká druhá etapa?
V první řadě bych chtěl poděkovat za vstřícnost
všem obyvatelům Jablonce. Ať už jsme přepojo-
vali přímo jejich domy nebo bydlí v okolí, jejich
každodenní životy revitalizace přeci jenom tro-
chu ovlivnila. Na některých místech probíhaly
výkopové práce, takže parkování nebo chůze
po chodníku byla trochu komplikovanější, a sa-
mozřejmě se v okolí výměníkových stanic po-
hybovala těžší mechanizace. Se samotným pře-
pojováním na nový způsob vytápění pak jsou

nutné krátkodobé odstávky tepla i teplé vody.
Nejedná se ale o žádné dlouhodobé výpadky,
letos jsme vše zvládli v rozmezí od dvou do čtyř
dnů a tak by to mělo být i příští rok. 

Jaký je časový harmonogram II. etapy a kte-
rých lokalit se bude týkat?
V tuto chvíli již naplno probíhají přípravné prá-
ce. Výběrová řízení a příprava technického ře-
šení. Samotné práce pak začnou koncem dubna
příštího roku a stejně jako letos budou všichni
zákazníci přepojeni na nové kotelny do konce
října. 

Mluvil jste o výkopových pracích, potrubí
jste pokládali i přes ulici Palackého, kde ale
výkop nebyl…
Kde nám to technologie umožnila, tak jsme vo-
lili technická řešení, která co nejméně kompli-
kovala dopravu, jako se tomu stalo u STL roz-
vodu plynu pod ulicí Palackého u křižovatky
s odbočkou ke Kauflandu, kde jsme využili
technologii podvrtu. U dalšího překopu ulice
Palackého o 100 metrů dále pro teplovod se
musel použít klasický výkop, ale s minimálním
dopadem na plynulost dopravy.

Znamená konec páry také odstranění paro-
vodů z města?
Ano, parovody, hlavně jejich nadzemní část, by
měly být rozebrány a postupně budou z města
mizet. 

Kde mohou občané najít informace o revita-
lizaci a aktuálním dění v projektu?
Na webu www.jabloneckaenergeticka.cz v sa-
mostatné sekci Revitalizace a na facebooku. Své
dotazy mohou také zasílat na speciální e-mail
revitalizace@jabloneckaenergeticka.cz. 

(lv)

Revitalizace 2015 
Počet domácností: 1 650
Městské části: Mšeno, Šumava, Paseky
Počet institucí (školy, úřady, bazén...): 20
Celková investice: 95 milionů Kč
Financování: dotace EU, vlastní prostředky 
Dodavatel stavby: Tenza, a. s.
Předpokládaná cena tepla od ledna 2016: 
579–650 Kč/GJ 

Revitalizace 2016 
Počet domácností: 2 250
Městské části: centrum města, Žižkův Vrch,
Horní Proseč
Počet institucí (školy, úřady, firmy...): 50
Předpokládaná investice: 150 milionů Kč
Financování: Dotace EU, vlastní prostředky, 
směnečný program KB
Datum zahájení: duben 2016
Datum ukončení: říjen 2016

Tato zastaralá technologie je již minulostí.

Ředitel Jablonecké energetické Petr Roubíček v jedné z nových kotelen. Komín váží 8,5 tuny.
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Na dodávkách plynu se ušetří
Úsporu více než dva miliony za rok přinesla
elektronická aukce na dodavatele plynu pro
statutární město Jablonec nad Nisou.

Novým dodavatelem zemního plynu pro objek-
ty v majetku města a jím zřizované organizace,
jako jsou například školy a školky, se pro rok
2016 stane společnost LAMA energy, a. s.

„V minulosti jsme vybírali dodavatele v klasic-
kém výběrovém řízení, letos jsme zvolili e-auk-
ci, a jak je patrné z výsledků, udělali jsme dob-
ře. Navíc se společností LAMA energy již máme
zkušenost z minulosti,“ konstatuje náměstek
primátora Miloš Vele. „Celkem se dodávka týká
64 odběrných míst včetně bytových domů. Před-

pokládaná celková dodávka je 11 000 MWh,“
upřesňuje městský energetik Vladimír Vltavský
a dodává, že soutěžit je možné jen část z celko-
vé ceny plynu – neregulovanou složku ceny,
tzv. silovou energii. 

Do elektronické aukce se přihlásilo celkem
sedm dodavatelů zemního plynu. Společnost
LAMA energy, a. s., zvítězila s jednotkovou ce-
nou 524 Kč/MWh bez DPH, bez daně z plynu
a bez regulované ceny za distribuci. Celková
cena činí 5 764 000 korun. Oproti letošnímu ro-
ku činí úspora 27 %, tj. 2 090 000 Kč bez DPH.

Dodavatele plynu formou elektronické aukce
vybírala letos například i jablonecká nemoc-
nice. (mh)

Obousměrný provoz platí jen pro vozy
stavby obchodního centra 
Postup stavby nové obchodní galerie Central
místo bývalé velkoprodejny potravin Jabloň
je takříkajíc ostře sledovanou událostí. Jedná
se o nejrozsáhlejší stavbu ve městě za po-
slední roky a jako taková má zcela přiroze-
ně velký vliv na život a dopravu v centru
Jablonce. Se stavbou bude město žít mini-
málně rok a půl. 

Jako první demoličním strojům ustoupila tělo-
cvična v Jugoslávské ulici, obchod mizel dale-
ko pomalejším tempem. 

„Koncem září jsme nejprve museli odstrojit
technická zařízení a souvrství střešního pláště.
Pak bylo třeba objekt kompletně vyklidit a tepr-
ve poté zahájit demolici skeletu budovy,“ vy-
světluje postup prací Petr Štyler, vedoucí ko-
merčních projektů společnosti Crestyl, s tím, že
demolice spodní stavby úzce souvisí s postu-
pem zajištění stavební jámy v Jugoslávské
a s výkopem další části stavební jámy navazují-
cí na přeložky kabelů. Ty byly v ulicích Gen.

Mrázka a Komenského plánované do konce říj-
na. „Závěr této fáze stavby je realizace přeložky
distribuční trafostanice z objektu Jabloně do
dočasné polohy při ulici Jugoslávská. Jakmile
stavba skončí, přeložíme trafostanici do nového
energocentra v obchodním domě,“ uzavírá Petr
Štyler.

Dopravní omezení
Pouze pro potřeby stavby a pro její kartou ozna-
čená vozidla je nyní obousměrný provoz v ulici
Liberecká, což vyžaduje velkou pozornost
a ohleduplnost od ostatních řidičů. „O obou-
směrný provoz v ulici Liberecké jsme požádali
proto, aby dopravní zatížení vozidly stavby ne-
směřovalo do pěší zóny a kolem hotelu Zlatý
lev,“ říká vedoucí komerčních projektů skupi-
ny Crestyl. Změny v dopravním značení jsou
také v ulicích Jugoslávská, Máchova, Gen. Mráz-
ka a Komenského.

Stavba značně omezila možnosti parkování
v centru. „Celkem město přišlo o 111 parkova-
cích míst, a tak bychom je rádi alespoň částeč-
ně nahradili tím, že po dobu stavby nabídneme
rezidentům možnost parkování ve večerních
a nočních hodinách a o víkendech na parkoviš-
ti v Máchově ulici za budovou magistrátu v uli-
ci Komenského,“ říká náměstek primátora
Miloš Vele a dodává, že parkovat zde budou
moci pouze vozidla s parkovací kartou vydanou
magistrátem. Další možnosti parkování radnice
řeší ve spolupráci se silničním a dopravním
úřadem a policií.

Vliv stavby na okolí
Stavbaři v průběhu léta provedli několik prů-
zkumných sond do podloží. „Zkušební vrty

z úrovně stávajícího terénu potvrdily složité
geologické podmínky. V současnosti nelze po-
tvrdit ani vyvrátit existenci skalního podloží
v úrovni základové spáry. Přesnější informace
stavbaři získají v průběhu zemních prací,“ kon-
statoval už v září Štyler. Kvůli podloží stavbaři
také provedli pasportizaci objektů kolem stavby
a přilehlých komunikací a umístili na nemovi-
tosti geodetické značky, které umožní sledová-
ní budov. 

„S jednotlivými majiteli domů aktivně komu-
nikujeme. Předpokládáme, že průběžné sledo-
vání a geodetické vyhodnocování vlivu stavby
na okolní nemovitosti bude probíhat v interva-
lu dvou až tří týdnů a bude se upravovat dle
průběhu prací. V první fázi po instalaci bodů
vznikl tzv. nulový stav a po skončení stavby
s re-pasporty předáme majitelům dotčených
nemovitostí vyhodnocení všech bodů,“ upřes-
ňuje Petr Štyler ze skupiny Crestyl. Zároveň
s pasportizací probíhaly i kamerové zkoušky
kanalizace v okolí stavby. (jn)

Připomínkujte aktuální verzi dokumentu
Až do 9. listopadu je možné připomínkovat
aktualizovanou pracovní verzi dokumentu
IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou, která je
zveřejněná na webových stránkách nositele
projektu, libereckého magistrátu. V této sou-
vislosti jsou připravená také veřejná projed-
návání v obou městech. 

„Připomínky k aktuálnímu dokumentu je možné
zasílat do 9. listopadu na adresu ipru@magist-
rat.liberec.cz ve formě přiloženého připomín-
kového listu,“ říká manažerka IPRÚ Barbara
Steinzová a dodává, že aktuální pracovní verze

strategického dokumentu včetně připomínko-
vého listu je zveřejněná na webových strán-
kách nositele IPRÚ, statutárního města Liberec,
www.liberec.cz/ipru/ v sekci Aktuality.

Veřejná projednávání před uzávěrkou příjmu
připomínek jsou plánovaná dvě, a to ve středu
4. listopadu od 17 hodin ve velkém zasedacím
sále jablonecké radnice a ve čtvrtek 5. listopa-
du od 17.00 hodin ve velkém sále radnice v Li-
berci. 

„Paralelně s dokončováním strategie probí-
hají také jednání s klíčovými aktéry v území
ohledně prioritních projektů, které budou stra-

tegii naplňovat – na základě těchto jednání jsou
dále projekty rozpracovávány tak, aby byly při-
praveny v roce 2016 k přihlášení do výzev,“
připomíná Steinzová. (jn)

Kontakt na manažerku IPRÚ:
Mgr. Barbara Steinzová, tel: 485 243 508, 
e-mail: ipru@magistrat.liberec.cz, 
steinzova.barbara@magistrat.liberec.cz

Foto Jiří Endler Foto Jiří Endler

Foto Markéta Hozová



(5)

jablonecký měsíčník / listopad 2015 dění ve městě 

Město nad Nisou propojují mosty
V letošním roce se opravy či rekonstrukce
dočkaly další jablonecké mosty a lávky do-
hromady za necelé čtyři miliony korun. 

Už na jaře došlo na opravu mostu v Luční uli-
ci, kde bylo třeba vyměnit jeden nosník. Letní
výluka Českých drah popohnala opravu mostu
nad železnicí ve Staré Pražské a na podzim za-
čaly práce na rekonstrukci mostu přes Nisu
v Jánské ulici. Most je důležitou komunikací
pro obyvatele celé lokality, už před třemi lety
na něm z důvodu havarijního stavu byl zákaz
vjezdu pro vozidla těžší než jedna tuna. „Po od-
krytí konstrukčních vrstev vozovky jsme zjisti-
li, že most je v horším stavu, než jsme předpo-
kládali, a jeho oprava bude dražší. Nicméně je
to důležitá komunikace a most vydržel téměř
sto let bez zásahu, je potřeba, abychom jej opra-
vili,“ okomentoval stav mostu náměstek primá-
tora Miloš Vele. 

V říjnu se také opravoval propustek v ulici
Pod Vodárnou. „Plánovali jsme letos ještě opra-
vu mostu na Brandlu, který je klíčový pro vý-
robní areály v lokalitě Zelené údolí, ale ten le-
tos nestihneme. V současné době je provizorně
zajištěn a zpevněn, takže je funkční, připravu-

jeme projektovou dokumentaci a na jaře se
chystáme na jeho opravu,“ říká Vele. 

V Jablonci je celkem 53 mostů a 84 propust-
ků. Většími či menšími opravami prošlo v mi-
nulých čtyřech letech 24 propustků (2x Pod
Vodárnou, 2x Pod Kynastem, 2x Liliová, Cihel-
ná, Zemědělská, Borůvková, Rovná, 4x Tyršova
stezka, U Mohelky, 4x Horní, 2x V Lukách, Nad
Školkou, Zvonková, Zelené údolí) a 14 mostů.
V současné době se připravují projekty na opra-
vy již zmíněného mostu v Zeleném údolí, na
most na Tyršově stezce, na Podhorské a ve
Vyšehradské ulici.

Oprýskané a poškozené zábradlí nebývá pro
most dobrou vizitkou, i když jeho technický
stav je dobrý. Letos v létě proto pracovníci ve-
řejně prospěšných prací natírali zábradlí na
mostě v ulici Za Říčkou, na lávce pro pěší
v Horské ulici nebo u Úřadu práce. 

(mh)

Medaili vytvořili absolventi místní školy
Den české státnosti oslavil Jablonec nad Ni-
sou koncertem pěveckých sborů v kostele
svaté Anny. V úvodu slavnostního koncertu
převzal primátor města Petr Beitl stříbrnou
medaili statutárního města Jablonec nad
Nisou. 

Jablonecká medaile se jako devátá připojuje
k sérii medailí statutárních měst emitovaných
Českou mincovnou. Jejími autory jsou absol-
ventka oboru Ražená medaile a mince na jab-
lonecké SUPŠ a VOŠ Irena Hradecká a student
stejného oboru Jakub Matouš.

„Jablonecká medaile je specifická tím, že je
vytvořena absolventy jablonecké školy a vyra-
žená v jablonecké mincovně. Tím se jiné město
pochlubit nemůže. Jsem velmi rád, že nastave-
ná spolupráce všech tří subjektů se dále rozvíjí
a vážím si toho,“ řekl primátor města Petr Beitl
při premiérové ražbě. Medaile statutárního
města Jablonec nad Nisou je z investičního
stříbra a váží jeden kilogram. „Medaile se mů-
že stát čtvrtou městskou insignií a doplnit tak

vlajku, znak a primátorský řetěz,“ pravil pri-
mátor při jejím přebírání od zástupce České
mincovny, specialisty na korporátní ražby Petra
Beneše. „Kolovat ji nenechám, přece jen je to
kilo stříbra,“ zažertoval primátor, ale slíbil divá-
kům, že si medaili budou moci prohlédnout mi-

nimálně na Dni památek, kdy bude stejně jako
řetěz a další významné medaile vystavena
v kanceláři primátora. Návrh na zařazení me-
daile mezi městské insignie bude projednávat
příští rada města.

Jabloneckou medaili s číslem 1 si odkoupilo
město za 44 900 korun, v limitované emisi je
24 kusů těchto medailí. Hlavním motivem
averzní strany medaile je jablonecká radnice se
sítí ulic v pozadí, v nichž nechybí další jablo-
necký symbol – přehrada Mšeno. „Na přehradě
je vidět i člun, pokud se někdo pozorně podí-
vá,“ upozornil jeden z autorů Jakub Matouš.

Koncert ke Dni české státnosti byl nejen pří-
ležitostí k předání medaile, ale i k tomu, aby se
vůbec poprvé spojily dva významné smíšené
pěvecké sbory – Ještěd z Liberce a Janáček z Jab-
lonce. Společně za doprovodu Komorního or-
chestru Miroslava Halamy a pod vedením Olgy
Fröhlichové zazpívaly Dvořákovu Mši D-dur
a pod kostelní klenbou jim to krásně znělo. 

(mh)

Bývalá kavárna Jizera má nového majitele
Bývalá kavárna Jizera stojí v dolní části Mí-
rového náměstí na rohu ulic Lidická a Ko-
menského. Nárožní bytový dům vyprojekto-
vaný architektem Robertem Hemmrichem
byl postaven v roce 1908. 

V přízemí fungovala vyhlášená velká prodejna
lahůdek. Secesní kavárna Café Habsburg se na-
cházela v prvním patře budovy. Později byl
dům přejmenován na Jizeru a pod tímto ná-
zvem se vryl do paměti Jablonečanů. Původní
vzhled secesní budovy zmizel počátkem sedm-
desátých let, kdy byla necitlivě odstraněna
ozdobná štuková fasáda i balkony a vyměnily
se okenní výplně. Několik let po sametové revo-
luci skončil v budově prodej lahůdek a činnost
ukončila i kavárna. Přízemí a první patro obsadi-
li prodejci s textilem a ve zbylých byly byty. Podle
slov nových majitelů se v současné době dům
vyklízí a připravuje na rozsáhlou rekonstrukci. 

Jednání o koupi byla podle manželů Pelto-
vých velmi zdlouhavá a trvala několik měsíců.
Bývalý vlastník žije mimo Českou republiku,
ale nakonec vše dospělo do zdárného konce.

I přesto, že v současné době vypadá dům ne-
důstojně, jeho vnitřní stav majitele mile pře-
kvapil. „Samotnou mě potěšilo, v jakém stavu
je budova uvnitř, jsme rádi, že jsme objekt zís-
kali, a věříme, že ohyzdnému vředu města vrá-
tíme v blízké budoucnosti dřívější podobu,“ ne-
skrývala pozitivní dojem po prohlídce domu

Simona Peltová. Jizera je kulturní památkou
a rekonstrukce budovy nebude snadná. Dům se
vyklízí a bude přes zimu zakonzervován.
Většina nájemníků se odstěhovala k 30. září.

„Do jara máme čas, abychom připravili pro-
jekt a zahájili jednání s případnými zájemci
o nebytové prostory. Vše se musí řešit ve spolu-
práci s památkáři a nečeká nás nic snadného.
Pokusíme se obnovit původní vzhled, i když se
detaily fasády nedochovaly,“ neztrácí optimis-
mus Peltovi. (end)

Foto Jiří Endler

Foto Markéta Hozová

Foto Markéta Hozová
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Jablonecký plavecký bazén od září nabízí
tělesně postiženým návštěvníkům větší po-
hodlí. Nová šikmá schodišťová plošina a ba-
zénový zvedák jim umožní dokonalý pří-
stup do bazénu.

V minulosti byl vstup pro handicapované spo-
luobčany velmi složitý. „Vozíčkáři se převlékali
na toaletě v šatně plavčíků a následně vjeli do
haly a další postup, jak je dostat do vody, byl
velmi složitý,“ říká Milan Matura, jednatel
Sport Jablonec, s. r. o., která městské zařízení
spravuje.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
vypsalo Národní program podpory cestovního
ruchu, podprogram Cestování dostupné všem.
Jablonec podal žádost o grant na akci Zpřís-
tupnění plaveckého bazénu v Jablonci nad Ni-
sou návštěvníkům s tělesným postižením. 

„Když jsme objevili možnost grantu, domluvili
jsme se s majitelem objektu, kterým je statutár-
ní město, že podáme na ministerstvo žádost.

Zpracování je dlouhodobá záležitost, obsahuje
řadu příloh a výpočtů. Byť nešlo o mnoho pe-
něz, příprava trvala několik měsíců,“ tvrdí Petr
Karásek, technicko-projektový manažer Sport
Jablonec, s. r. o.

Po schválení dotace a provedeném výběro-
vém řízení byla zadána výroba šikmé schodiš-
ťové plošiny SP Omega a mobilního bazénové-
ho zvedáku Delfín. „Výroba trvala dva měsíce,

instalace a zaškolení obsluhy dva dny,“ zmiňu-
je Matura. Šikmá plošina spojuje mužskou
a dámskou šatnu s mezizastávkou ve vstupní
hale. „Vozíčkář přijede a pomocí plošiny se do-
praví do šatny, kde má dostatečné prostory na
převléknutí, může využít sociální zařízení včet-
ně páry. Po převléknutí se dopraví zpět do ves-
tibulu, odkud se snadno dostane do haly, kde
sám nebo s pomocí doprovodu či pracovníků
bazénu přesedne na samoobslužný zvedák, po-
mocí kterého se dostane do vody i z vody,“ vy-
světluje novinku Jitka Hájková, vedoucí plavec-
kého bazénu.

Dotace z projektu činila 50 % uznatelných
nákladů, dodávka a montáž technologií činila
722 300 korun bez DPH. „Věříme, že nové zaří-
zení zvýší návštěvnost určité cílové skupiny
a umožní i pořádání závodů či plaveckého vý-
cviku handicapovaných spoluobčanů,“ doufá
jednatel Milan Matura. (end)

Plošina usnadní vozíčkářůmvstup do bazénu

Za účasti hejtmana Libereckého kraje Mar-
tina Půty a primátora Jablonce nad Nisou
Petra Beitla byl v úterý 29. září otevřen nový
Domov seniorů Anavita v Jablonci nad Ni-
sou. Své bydliště nalezne v bezbariérové pě-
tipatrové budově s výhledem na přehradu
Mšeno 110 klientů.

Více než polovina míst bude vyhrazena pro pé-
či o seniory s Alzheimerovou chorobou nebo
ostatními typy demencí. Nejmodernější zaříze-
ní v regionu vzniklo rekonstrukcí průmyslové-
ho objektu bývalé Bižuterie. Stavbu a její vyba-
vení financovala firma Jablotron výhradně
z vlastních zdrojů. Kromě více než stovky lůžek
pro klienty vzniká současně 65 nových pracov-
ních míst. Provoz domova pro seniory svěřil
Jablotron renomované společnosti Anavita.

„Řadu let podporujeme městskou nemocnici
a díky této spolupráci víme, jak je obtížné po-
starat se o seniory, kteří již nejsou schopni žít
bez trvalé asistence. Proto jsme se rozhodli jít
příkladem a ukázat ostatním úspěšným fir-
mám, že je možné prospět svému okolí vybu-
dováním profesionálního centra péče o starší
spoluobčany. Myslím, že není fér nechávat ře-

šení této otázky jen na bedrech státu. Můžeme
svým přičiněním pomoci, abychom žili v lep-
ším světě,“ vysvětlil své pohnutky ke spuštění
nového smysluplného projektu v oblasti péče
o seniory spolumajitel holdingu Jablotron
Dalibor Dědek. Nový domov je technicky i per-
sonálně vybavený tak, aby mohl poskytovat
komplexní čtyřiadvacetihodinové ošetřovatel-
ské služby s lékařským dohledem včetně kva-
litní stravy z vlastní kuchyně. 

„Demografický vývoj jasně ukazuje, že popu-
lace stárne. Stejně jako pracujeme se statistika-
mi porodnosti a na jejich základě plánujeme

potřebné kapacity pro mateřské a následně
i základní školy, je potřeba pracovat i se statis-
tikami z opačného věkového spektra. Vážím si
toho, že se Dalibor Dědek do projektu domu
pro seniory pustil právě v Jablonci. Nejedná se
o projekt, který by měl z podnikatelského hledis-
ka standardní návratnost, ale má celospolečen-
ský význam a je dobrým příkladem pro mnohé
úspěšné podnikatele v České republice,“ uvedl
primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl.

Zájmovým aktivitám bude sloužit velmi pří-
jemná přilehlá zahrada a také areál nedaleké
přehrady. „V domově nalezne práci 65 zaměst-
nanců – pečovatelů, zdravotníků, sociálních a akti-
vizačních pracovníků, kuchařek, uklízeček
a dalších profesí,“ doplnil Dalibor Dědek. 

Nový domov seniorů provozuje společnosti
Anavita, a. s. „Zatímco státní zařízení našeho
typu hospodaří s rozpočtem zhruba 27 tisíc ko-
run na klienta a měsíc, my to díky efektivnímu
řízení a vysokému nasazení zaměstnanců zvlá-
dáme podstatně levněji. Dostupným cenám vý-
razně napomáhá fakt, že nám Jablotron prona-
jal objekt za velmi příznivých podmínek,“ kon-
statoval ředitel Domovů seniorů Anavita Jiří
Dušek. (mh)

Senioři mají u přehrady moderní domov

Obecně prospěšná společnost Tichý svět (dříve
APPN) již 9 let pomáhá neslyšícím. Posky-
tuje jim komplexní služby. Přispívá k od-
straňování komunikačních bariér a pod-
poruje neslyšící při získávání zaměstnání.
Působí v 10 krajích České republiky. Najdete
ji například v budově České pojišťovny ve
Felberově ulici v Liberci.

Nezisková organizace poskytuje neslyšícím tlu-
močnické služby, služby sociální rehabilitace
(podporované zaměstnávání, krátkodobé pro-
fesní poradenství a intervenci, tranzitní pro-
gram pro žáky a absolventy škol) a odborné so-
ciální a právní poradenství včetně telefonického
zprostředkování.

Vyvinula v Evropě unikátní Tichou linku, díky
níž mohou neslyšící zdarma a 24 hodin denně
telefonovat. Ročně zajistí přes 25 tisíc spojení
a využívá ji téměř 1 000 klientů ke komunikaci

v zaměstnání, s lékaři, na úřadech či s rodinou.
„Podstatou služby je online tlumočení do zna-
kového jazyka a online přepis mluvené řeči do
textu, a to tzv. „na dálku“. Tlumočníka a přepi-
sovatele mohou klienti využívat prostřednic-
tvím internetu, linka tudíž řeší i problém nedo-
statku pracovníků v terénních službách,“ říká
ředitelka společnosti Marie Horáková. Zkušeb-
ní provoz linky byl zahájen v roce 2008 v podo-
bě online tlumočnické služby. V současné době
se na ní střídá 14 tlumočníků znakového jazyka
a pět přepisovatelů. Služba je dostupná přes
aplikaci www.tichalinka.cz.

Tichý svět vybavil více než stovku nemocnic
tablety, které umožňují neslyšícím pacientům
spojení s Tichou linkou – pro snadnější komu-
nikaci se zdravotnickým personálem. V Libe-
reckém kraji je možné si tablet zapůjčit v Kraj-
ské nemocnici Liberec, v Nemocnici s polikli-
nikou Česká Lípa, v Nemocnici Jablonec nad

Nisou a v nemocnici v Semilech. Letos společ-
nost spustila portál www.neslysimpracuji.cz
určený a přizpůsobený neslyšícím, zaměstna-
vatelům a úřadům práce. Jeho součástí je prv-
ní elektronický katalog zaměstnavatelů a pra-
covních pozic pro neslyšící. Tichý svět každý
rok zajistí práci více než 50 z nich – některým
zaměstnání zprostředkuje, jiné zaměstnává.
„Vytvořili jsme také bilingvální výukový pro-
gram Finanční gramotnost pro neslyšící v čes-
kém a znakovém jazyce, který pomáhá pochopit
svět financí a učí správně zacházet s penězi,“
popsala další aktivity Horáková.

Tichý svět každý den na internetu publikuje
aktuální zprávy ve znakovém jazyce (www.ti-
chezpravy.cz), které připravuje neslyšící tým.
Novinkou je nabídka překladu firemních
videospotů do znakového jazyka. Pod křídly
společnosti byla založena Tichá kavárna, první
pražská kavárna s neslyšící obsluhou. (red)

Tichý svět pomáhá neslyšícím 

Foto Jiří Endler

Foto Radka Baloghová
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■ Významná 
jubilea 
Smaragdová svatba 
V listopadu oslaví manželé Eliška
a Pavel Mostecký 55 let společného
života. Mnoho společných let, tole-
rance, lásky a zdraví přeje rodi-
čům dcera Mirka. 

Zlatá svatba 
Manželé Marie a Josef Novosadovi
oslavili 2. října padesát let společ-
ného žití. Vše nejlepší, mnoho lás-
ky, štěstí a zdraví jim do dalších
společných let přeje dcera s rodinou.

■ Oznámení 
Rubrika Jubilanti končí
Oznamujeme čtenářům, že po do-
hodě redakce s Radou starších, po-
radním orgánem ředitelky Centra
sociálních služeb a zároveň zá-
stupcem seniorské veřejnosti, do-
šlo od září 2015 ke zrušení pravi-
delné rubriky Naši jubilanti.

Zveřejňování jubilantů je v roz-
poru se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů. Rada
starších proto schválila zrušení té-
to společenské rubriky s tím, že
v budoucnu se bude zveřejnění
narozenin týkat pouze občanů,
kteří oslaví 90 a více let a budou
s uvedením v Jabloneckém měsíč-
níku souhlasit. Děkujeme za po-
chopení. redakce

Vzpomínka na zesnulé
Sbor pro občanské záležitosti měs-
ta Jablonec nad Nisou zve na piet-
ní shromáždění, které se uskuteč-
ní v neděli 1. listopadu od 15.00
hodin na městském hřbitově
v prostoru rozptylové loučky.

Výročí 17. listopadu
V pondělí 16. listopadu 2015 od
10.00 hodin se za přítomnosti
představitelů města a dalších hostů
koná slavnostní připomenutí Dne
boje za svobodu a demokracii –
1939, 1989 u pomníku v parku
v ulici Generála Mrázka.

■ Vítání dětí
Sobota 3. 10. 2015
Emma Herriot, Anežka Štekrová,
Jakub Černý, Adam Štorek, Nikola
Javůrková, Lukáš Frýba, Aneta
Seidlová, Adéla Semeráková, Vikto-
ria Květ, Matyáš Rašín, Martin Stříbr-
ný, Eliška Rašová, Adam Gad-
ziňski, Jakub Novák, Max Khol,
Matyáš Kratochvíl, Jan Špaček,
Miroslav Lepeška, Matyáš Juraj
Kozáček, Martin Pietschmann

Rybáři do přehrady pustili
mladé candáty
Do jablonecké přehrady Mšeno vypustili
v úterý 13. října rybáři přes 6 000 půlročních
a ročních candátů. Jablonecká radnice za ry-
by zaplatila 60 tisíc korun. „Zarybnění dra-
vou rybou je podle odborníků dalším krokem
k prevenci vzniku sinic, proto jsme se roz-
hodli posílit zástupce dravých ryb v jablone-
cké přehradě,“ vysvětlil náměstek primátora
Miloš Vele.

Největší městské slavnosti, které navazují na
tradici výročních jarmarků povolených roku

1808 císařem Františkem I., navštívily letos
v září davy Jablonečanů. 

Foto Markéta Hozová

Sedmnáctý ročník burzy škol, vzdělávání,
pracovních příležitostí a volnočasových

aktivit AMOS 2015, který se konal
v Eurocentru shlédlo 1800 návštěvníků.

Foto Ivana Mošnová

Týden plný kultury, umění a zábavy pro
jablonecké seniory na přelomu září a října
nabídl pestrý kulturní program, mimo jiné

přednášku Stanislava Motla. 
Foto Radka Baloghová

Advent v Budyšíně
Statutární město Jablonec nad
Nisou pořádá v sobotu dne 5. pro-
since jednodenní autobusový zá-
jezd pro občany na budyšínský
Václavský trh. Odjezd je v 10.00
hodin z Horního náměstí (letní ki-
no), návrat kolem 18.30 hodin.
Výletníci budou cestovat bez prů-
vodce. Jízdenku za 200 Kč lze za-
koupit od 23. 11. do 4. 12. v pok-
ladně Eurocentra (pondělí–pátek,
8.00–20.00 hodin).

Začátek adventu 
před radnicí
První adventní neděli 29. 11. se
rozsvítí nejen nejkrásnější jablo-
necký strom na Mírovém náměstí,
ale hlavně oči dětských diváků.
Světlo ze stromu oznámí poselství
Ježíškovi, že vánoční svátky se blí-
ží a je čas se na ně připravit. Než
se tedy naplno rozeběhne předvá-
noční shon, úklid, pečení a přípra-
vy, je ten pravý čas přijít na Mírové
náměstí načerpat vánoční atmo-
sféru a nadýchnout se magického
kouzla Vánoc. Pod stromem děti
naleznou, tak jako každý rok, tra-

diční schránku na dopisy, kam bu-
dou moci vložit svá tajná přání pro
Ježíška. Strom se v Jablonci roz-
svítí 29. listopadu v 17.00 hodin za
doprovodu zlatavě třpytivých
hlasů sboru Iuventus, gaude!
Samotnému rozsvícení budou
předcházet dílničky pro děti i do-
spělé v režii DDM Vikýř, a to od
10.00 do 16.00 hodin ve výstavním
pavilonu Eurocentra. (lk)

Rozsvícení stromu 
ve Mšeně
Osadní výbor Mšeno připravil pro
spoluobčany vánoční strom, jenž
bude slavnostně rozsvícen v nedě-
li 6. prosince v 16.30 hodin. Stejně
jako v loňském roce byl vybrán ži-
vý smrk, který roste na nábřeží
u přehrady blízko Prutu před pa-
nelovým domem Josefa Hory 29.
„Vánoční světla budou doplněna
ozdobami, které vyrobily děti ze
mšenských škol a školek. Po zku-
šenostech z loňského premiérové-
ho rozsvícení, kdy nás zájem ve-
řejnosti příjemně zaskočil, chce-
me letošní zpívání koled ozvučit,“
říká Marie Maturová z osadního
výboru Mšeno. Akci letos finančně
i technicky podporuje statutární
město Jablonec nad Nisou v čele
s primátorem Petrem Beitlem.

Škola Pod Vodárnou
zve na prohlídku
Den otevřených dveří připravila na
sobotu 7. listopadu k 70. výročí za-
ložení školní kroniky Základní
škola v rýnovické ulici Pod Vodár-

nou. „Všechny bývalé žáky, peda-
gogy a zaměstnance zveme na pro-
hlídku školy od 10 do 16 hodin.
Společně zavzpomínáme na jejich
působení v našem vzdělávacím za-
řízení,“ láká veřejnost ředitelka
Jana Mašíndová s tím, že slavnostní
zahájení je plánované na 10 hodi-
nu dopoledne, návštěvníky budou
provádět žáci a současní zaměst-
nanci. Připraveno je i občerstvení.

(red)

Připravovaná 
úprava jízdních řádů
V rámci zlepšení přestupních va-
zeb mezi linkami MHD a s ohle-
dem na úpravu intervalu spojů ČD
na trati 036 Liberec – Jablonec – Tan-
vald – Desná – (Sklarska Poreba
Górna) ze 40 min. na 30 min. do-
jde ke sjednocení hlavních pře-
stupních časů linek MHD na auto-
busovém nádraží. Nově budou
páteřní linky MHD přijíždět na au-
tobusové nádraží ze všech směrů
vždy v 15. a 45. minutu. Tímto
opatřením dojde k výraznému
zlepšení přestupních vazeb mezi
linkami MHD včetně zajištění ná-
vazností na spoje Českých drah.
Např. cestující, který cestuje z ne-
mocnice do Kokonína, bude mít
zajištěn na autobusovém nádraží
přímý přestup z linky č. 104 na lin-
ku č. 101. V současné době tato
přestupní vazba není zabezpe-
čena. 

Bližší informace ke změnám
jízdních řádů MHD budou zveřej-
něny na webových stránkách
DPMLJ od 25. 11. 2015 a v prosin-
covém zpravodaji. (lw) Foto Zdeňka Vokatá

Foto Markéta Hozová
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Tramvají i po silnici přes Brandl
Rekonstrukce tramvajové trati mezi Liber-
cem a Jabloncem nad Nisou v úseku od za-
stávky Měnírna po Brandl komplikovala ce-
stování řidičům od 15. března 2014. Zatímco
z Liberce do Vratislavic vyjely tramvaje po
rekonstruované trati už 15. dubna, Jablonec
si musel počkat až do pátku 17. července.

„Prodloužení výluky zkomplikovala již dříve
popsaná stavba opěrné zdi pod jabloneckým
dolním nádražím, ale také úprava plynovodu
a kolejiště v navazujícím úseku od Brandlu po

křižovatku Liberecké s ulicí U Nisy,“ říká Lu-
boš Weinar, ředitel Dopravního podniku měst
Liberec a Jablonec nad Nisou (DPMLJ).

Motoristé si ale na souběžnou opravu komu-
nikace museli počkat až do 15. září letošního
roku. V tento den byla i pro ně otevřena opra-
vená komunikace s novými povrchy a chodní-
ky přiléhajícími k rekonstruované tramvajové
trati. Nyní již tedy můžeme cestovat do Jablon-
ce jak tramvají, tak i autem po novém.

Nově zbudovaný tramvajový pás a opravená
silnice I/14 otvírají nový pohled při příjezdu do
Jablonce. „Všichni si pamatujeme, jak příjezd
od Zeleného údolí vypadal. Poté, co zmizely ne-
vzhledné domy, vyrostla nová tramvajová trať
a silnice prošla rekonstrukcí, je dojem z příjez-
du do našeho města mnohem lepší,“ je pře-
svědčen Miloš Vele, náměstek primátora.

Rekonstrukci tramvajové tratě realizoval
DPMLJ. Opravu silnice zajišťovalo Ředitelství
silnic a dálnic ČR (ŘSD). „Současně s rekon-
strukcí tramvaje byly rekonstruovány i přilehlé
úseky silnice I/14,“ stručně sdělil Josef Jeníček
z ŘSD.

Zajímavostí opravy tratě je, že se při frézová-
ní povrchu a konstrukci chodníků objevily

v dlažbě koleje nezvyklého úzkého rozchodu.
Ty pocházejí z průmyslové drážky, která slouži-
la za první republiky k dopravě materiálu
v rámci plynárny v Brandlu. 

„Není obvyklé, aby na jednom místě vedle se-
be byly provozovány dráhy hned tří rozchodů:
1 435 mm železnice, 1 000 mm tramvaj a 600 mm
průmyslové drážky. Pozůstatek kolejí drážky
byl z větší části vytrhán, z menší zřejmě zůstal
pod novým chodníkem,“ zmínil Tomáš Krebs
z Boveraclubu.

(end)

Jablonečané loni vytřídili 4 763 tun odpadů
Občané Jablonce nad Nisou se rok od roku
v třídění odpadu lepší. To dokazují statisti-
ky. Jen v minulém roce obyvatelé města vy-
třídili celkově téměř pět tisíc tun odpadů. 

Jediný občan Jablonce tak do barevných kon-
tejnerů odložil bezmála 50 kilogramů papíru,
plastů, skla a nápojových kartonů. Věděli jste
ale, jaká je cesta plastů, papíru a skla ze žlu-
tých, modrých a zelených kontejnerů? 

„V Jablonci nad Nisou připadlo v roce 2014
na jednoho obyvatele v průměru 29,8 kilogra-
mů vytříděného papíru, 5,8 kilogramů plastu,
téměř 13 kilogramů skla, necelý půlkilogram
nápojového kartonu a bezmála 56 kilogramů
kovů. Část lidí však stále netuší, proč se odpady
třídí a co se s nimi dále děje. Odpověď je přitom
jednoduchá. Tříděný odpad je možné druhotně
využít, tedy recyklovat,“ říká Nikola Horčíková
z oddělení správy veřejné zeleně.

Vytříděné odpady z barevných kontejnerů od-
váží svozové firmy na dotřiďovací linky. Tam se
odpady dotřiďují a upravují na druhotnou suro-
vinu pro další zpracování. Na těchto linkách
jsou odpady dále tříděny na různé druhy, na-

příklad podle materiálového složení nebo pod-
le potřeb a technologií konečných zpracovatelů. 

„Například dovezený papír z modrých kontej-
nerů se dále roztřídí na noviny, časopisy, karto-
ny, lepenku a další druhy. Plasty ze žlutých
kontejnerů a pytlů se třídí na barevné a čiré
PET lahve, fólie podle barev, duté obaly od kos-
metiky a podobně,“ vysvětluje některé způsoby
třídění Horčíková. Takto roztříděné odpady,
zbavené nežádoucích příměsí, se lisují do balí-
ků a jsou odváženy ke konečným zpracovate-

lům k recyklaci. Z odpadů se pak pomocí toho-
to procesu vyrábí buď úplně nové výrobky, ne-
bo se přidávají k dalším surovinám pro výrobu
nových předmětů. 

„Díky třídění a recyklaci odpadů se v České
republice podařilo celkem v loňském roce ušet-
řit 25 km2 přírody. Tedy území, na kterém by se
musely těžit přírodní zdroje pro výrobu nových
výrobků. Jen tříděním papíru se daří ročně za-
chránit až 1 800 000 stromů,“ zmiňuje úctyhod-
ná data Horčíková.

Podle posledních údajů aktivně třídí 72 pro-
cent populace České republiky. To je o patnáct
procent více než před deseti lety. Zároveň se ne-
ustále zvyšuje počet kontejnerů na tříděný od-
pad. „V současnosti je v celé zemi rozmístěno
více než 253 tisíc barevných kontejnerů. Díky
tomu se zmenšila průměrná vzdálenost k nim
na 99 metrů a třídění odpadů se tak stalo pro
obyvatele České republiky pohodlnější,“ myslí
si Nikola Horčíková. Za jeden rok se podařilo
recyklovat a znovu využít 75 procent celkové
produkce obalů, což řadí Českou republiku me-
zi evropskou špičku.

(end)

Děti ZŠ a MŠ se učí na dopravním hřišti
Jablonecké dětské dopravní hřiště (DDH) je
celoročně hojně využíváno. Ve školním roce
zde probíhá výuka dětí ze základních a ma-
teřských škol. V době prázdnin je hřiště otev-
řeno veřejnosti. 

„Sedm set šestnáct návštěvníků si v letních mě-
sících našlo cestu k nám na dětské dopravní
hřiště. Návštěvnost je téměř srovnatelná s loň-
ským rokem, celkem přišlo 1 588 dětí a dospě-
lých,“ říká Bronislava Plešingerová, vedoucí
DDH. 

Hřiště v létě využívala veřejnost (rodiče s dětmi
různých věkových kategorií), příměstské tábo-
ry, cyklotábory a dětská nebo mateřská centra
z Jablonce a okolí. „K zapůjčení máme jízdní
kola různých velikostí, odrážedla a házecí
kroužky pro nejmenší účastníky, koloběžky,

házecí stěnu s pěnovými oštěpy, křídy na malo-
vání či ruské venkovní kuželky,“ vyjmenovává

možnosti na hřišti Plešingerová. Předposlední
zářijový víkend bylo dopravní hřiště vyhrazeno
mateřským školám. Výuka dopravní výchovy
4. ročníků dětí základních škol začala 1. října.
Na ni navázala výuka pro 3. ročníky. 

„Čtvrťáci v tomto pololetí stihnou DDH na-
vštívit celkem dvakrát, tzn. dvě lekce dopravní
výchovy, za každou lekcí následuje test z probra-
né látky. Výukové lekce pro 4. ročníky jsou za-
měřené na pravidla pro cyklisty (od 10 let mů-
že dítě samo do provozu na kole) a pro 3. roč-
níky máme připravenou látku zaměřenou spíše
na chodce,“ nastiňuje program, který školy če-
ká, vedoucí DDH. 

Dopravní hřiště je obsazené každý všední
den od 8.15 do 12.30 hodin až do 21. prosince.

(end)Foto archiv DDH

Foto archiv DPMLJFoto archiv DPMLJ
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Kino Radnice je rodinným stříbrem
Která jiná radnice v Česku se může pochlu-
bit tím, že má moderní kino pro více než 400
diváků přímo ve svých útrobách? Jablo-
necké kino Radnice je retro kino jak má být,
když ale usednete do jeho sedaček v moder-
ním sále, ohromí vás perfektní zvuk i 3D ob-
raz. Ne nadarmo patří jablonecká Radnice
mezi 30 nejlépe hodnocených jednosálových
kin v České republice. 

Unikátní jablonecké kino uvádí především pre-
miérové tituly a speciální projekty, jako jsou
přímé přenosy z Metropolitní opery v New
Yorku nebo přenosy divadelních představení
a koncertů. 

Kino Radnice zahájilo provoz 29. 10. 1932
a ve své době s kapacitou 1006 míst patřilo
k největším v republice. Od roku 1951 v soula-
du s tehdejšími trendy dostalo kino název
Stalingrad. V roce 1965 proběhla přestavba ki-
na na tzv. „rozšířené plátno“ a kapacita se sní-
žila na 800 míst. Kinu se tehdy vrátil původní
název Radnice. O pět let později následovala
další přestavba, a to na 70mm kino se šestika-
nálovým zvukem. Byly zrušeny boční balkony,
promítací místnost se přesunula do míst zruše-
ných lóží, zvětšila se sedadla i jejich rozestupy
a kino se „zmenšilo“ na 439 míst. Došlo také
k rozšíření názvu na Radnice 70. V roce 2009
bylo kino digitalizováno. V roce 2016 se v kině
chystá velká rekonstrukce, dojde ke kompletní

výměně elektroinstalace a technologie topení.
I jabloneckého kina se totiž dotkne konec par-
ního vytápění ve městě související z revitaliza-
cí místní teplárenské sítě. Do filmové atmosféry
se už tedy nebudou ozývat charakteristické
zvuky starého parního systému, což jistě při-
spěje k vyššímu diváckému komfortu. 

V souvislosti s tím je také naplánovaná opra-
va prostor šaten a baru, jenž získá novou podo-
bu. „Vítězný návrh vzešel ze studentské soutěže,

která vznikla ve spolupráci s libereckou Tech-
nickou univerzitou. Cílem rekonstrukce baru
v kině Radnice je poskytnout divákům nejen
kvalitní filmové zážitky, ale i prostředí, ve kte-
rém se budou cítit pohodlně a budou v něm
chtít trávit svůj volný čas,“ říká Marta Procház-
ková, ředitelka Eurocentra, pod které jablonec-
ká kina patří. 

Už letos ale probíhal v kině stavební ruch,
jenž souvisel s instalací nového protipožárního
systému EPS za téměř milion korun. „Nový
systém EPS se netýká jen kina, ale počítá i s na-
pojením kanceláří v budově radnice případně
dalších prostor,“ vysvětluje tajemník magistrá-
tu Marek Řeháček. 

Nový zabezpečovací systém v budově radnice
není ale jedinou novinkou, k níž v budově rad-
nice došlo. Převážně prostřednictvím pracovní-
ků veřejně prospěšných prací dochází k moder-
nizaci kuchyněk pro zaměstnance úřadu.
Kuchyňky jsou historicky umístěny v původ-
ních výtahových šachtách na chodbě v sever-
ním křídle radnice nad kinem. „Repasovali
jsme i dveře do kuchyněk tak, abychom sjedno-
tili jejich podobu a navrátili prostorům chodeb
původní ráz,“ vysvětluje Řeháček. Po úpravě
radničních chodeb, opravě oken a rekonstrukci
parteru v uplynulých letech tak pokračuje zve-
lebování jablonecké radnice, která vloni oslavi-
la úctyhodnou osmdesátku.

(mh)

■ Informace pro občany

Upozornění pro držitele průkazů OZP 
(TP, ZTP a ZTP/P)
Úřad práce ČR upozorňuje na to, že už jen
dva měsíce mají držitelé dočasných průkazů o-
soby se zdravotním postižením (OZP) a průka-
zů mimořádných výhod na to, aby si zajistili je-
jich výměnu za nový průkaz OZP (TP, ZTP
a ZTP/P). 

V případě, že tak neučiní, nebudou moci po
1. lednu 2016 využívat žádné benefity a nároky,
které jim z vlastnictví průkazu vyplývají, na ob-
čana se bude pohlížet, jako by průkaz OZP ni-
kdy neměl přiznaný a musí si žádat znovu!
Nenechávejte tedy výměnu až na dobu, kdy
začne padat sníh, bude nepříznivé počasí, a vy-
hněte se tak i zbytečnému čekání ve frontách
na konci roku. Dostavte se včas na Úřad práce
ČR, Mírové nám. 2 – 2. patro, kanc. 307 a podej-
te Žádost o přechod nároku na průkaz OZP. 

Doba vyrobení průkazu OZP trvá cca 10 dnů.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba
doložit aktuální fotografii, která odpovídá for-
mátu podobizny určené na občanský průkaz

(rozměr 35 mm x 45mm) a stávající průkaz
OZP (TP, ZTP a ZTP/P). Stejně jako při všech
úředních jednáních musí držitel průkazu také
prokázat svou totožnost občanským průkazem.

Parkovací karty pro invalidy se vydávají
na radnici
Průkazy s označením O7 – parkovací průkaz
označující vozidlo přepravující osobu těžce
zdravotně postiženou vydává od poloviny října
tohoto roku výhradně magistrát – paní Michaela
Kovačová, 3. patro č. dveří 343. 

K německým oslavám se připojilo i JKIC
Německo oslavilo 25 let od znovusjednocení.
Dvoudenního festivalu v Budyšíně (německý
Bautzen) se zúčastnilo také partnerské město
Jablonec nad Nisou a jeho turistické informač-
ní centrum. Budyšínští organizátoři oslav slibo-
vali, že to bude „velký večírek“. Do centra měs-
ta byly pozvány kapely, DJs, tanečníci a další
umělci. „Počasí se vydařilo a myslím, že všichni
návštěvníci, mladí i starší, si akci skvěle užili,“
říká Regína Fučíková z jabloneckého infocent-

ra. Zástupci Jablonce nad Nisou se akce zúčast-
nili v rámci partnerské spolupráce obou měst.
„Pozvání jsme přijali s potěšením. Bautzen je a-
traktivní starobylé město a i my máme po turis-
tické stránce co nabídnout. Na našem stánku
jsme prezentovali nejen Jablonec, ale i Jizerské
hory a regionální produkty. O ty je v Německu
stále zájem,“ dodává Regína Fučíková.

Pomozte otevřít Hospic sv. Zdislavy
v Liberci
Tým hospicové péče sv. Zdislavy, o. p. s., vyhlásil
veřejnou sbírku Hospic sobě. Vybrané peníze
budou použity na vybavení, pomůcky, zařízení
a zdravotnický materiál hospice. Provoz bude
zahájen v lednu 2016. Přispívat lze na transpa-
rentní účet č. 7173784001/5500, který byl zřízený
pro tento účel. Na webu www.hospiczdislavy.cz
můžete sledovat, jak se postupně přibližujeme
jeho otevření. Podpořit lůžkový hospic lze také
zasláním SMS ve tvaru: DMS HOSPICZDISLAVY.
Číslo pro všechny operátory: 87 777. Cena DMS
je 30 Kč, hospic obdrží 27 Kč. 

Foto archiv kina

Foto archiv kina
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■ Krátce
ZM od devíti hodin
Počínaje 19. listopadem bude pro-
bíhat jednání zastupitelstva města
vždy od 9 hodin. I nadále bude vy-
sílán on-line přenos, záznam ke
stažení na stránkách města.

Větráme skříně s Nisankou
Loňskými oslavami Nisanka za-
končila půlstoletí své existence
a díky chvilce zastavení a zavzpo-
mínaní nastartovala novou etapu
souborového života. „Podařilo se
oslovit mnohé bývalé členy, ale
celou spoustu jsme určitě nedo-
hledali,“ říká Jana Hamplová, ve-
doucí souboru. „Chtěli bychom
vyzvat obyvatele Jablonce, aby za-
pátrali v paměti zda v jejich rodi-
ně někdo v Nisance netančil.
Uvítáme jakékoli kontakty.“ 

Vedoucí souboru vyzývá i k akci
„větráme skříně“. „Hledáme zapo-
menuté kousky krojové výbavy
a využijeme jakýkoli folklorní
materiál, který lidé v šuplících či
na půdách najdou,“ žádá o pomoc
Hamplová. Nisanka zároveň zve
své příznivce na otevřenou zkouš-
ku do sálu v Kulturním domě
Kokonín, a to v pátek 13. 11. od
19.00 hodin. 

Upozornění – myjte si ruce
Dle informací z Krajské hygienic-
ké stanice v Liberci se v Jablonci
nad Nisou a okolí ve zvýšené míře
vyskytuje Virový zánět jater (žlou-
tenka) typu A. Upozorňujeme ob-
čany, aby věnovali zvýšenou po-
zornost dodržování osobní hygieny
a hygienických zásad s důrazem
na mytí rukou nejenom před jídlem. 

■ Poděkování
Kolaudace pergoly 
V pondělí 21. 9. byla slavnostně
přestřižena páska nově zbudova-
né pergoly na zahradě Domova
Lesní. Klienti Domova pozvali
dárce, díky nimž dnes pergola sto-
jí. „Na stavbu pergoly finančně
přispěli Petr Beitl, manželé Brab-
covi, Radek Dvořák, Statis Kalco-
janis, Milan Klinke, Petr Grünfeld,
Jana Jůnová, manželé Gaalovi,
Jakub Maur. Všem patří velké po-
děkování,“ je přesvědčena Marti-
na Hladíková, vedoucí Domovů.
Domov Lesní je sociální službou –
domovem pro osoby se zdravot-
ním postižením, organizace Do-
mov a CDS Jablonec nad Nisou.
Podporuje klienty, kteří potřebují
pomáhat v běžných životních situ-
acích. Vytváří zázemí, které se co
nejvíce blíží životu ostatní popula-
ce a zároveň naplňuje jejich pot-
řebu jistoty a bezpečí domova. 

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Jablonec zlevnil půjčky z Fondu na zlepšení
úrovně bydlení
Jablonec nad Nisou nabízí pro rok 2016 levnější
půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. Úročení
se snížilo z 2,45 procenta na 2,1 procenta. Žádosti
o půjčky na úpravy svých bytů a domů mohou lidé
posílat až do 29. února 2016. Informace pro žadate-
le o půjčku budou na webu města v sekci Životní
situace – Finance zveřejněny od 2. listopadu 2015.

„V roce 2013 jsme snižovali úrokové sazby poprvé
a počet zájemců o půjčky značně vzrostl, letos jsme
tento model zopakovali,“ říká náměstek primátora
Miloš Vele. „Máme zájem na tom, aby lidé své nemo-
vitosti zvelebovali, proto jim tuto možnost nabízíme,“
vysvětluje Vele. Peníze půjčené od města mohou lidé
využít například na rekonstrukci koupelen, výměnu
oken či střech, zateplení nebo modernizaci výtahů.
Druhy půjček a podmínky jejich poskytnutí určují
pravidla fondu. 

Studie posoudí, kde je nejlepší místo pro terminál
Město plánuje prodloužit tramvajovou trať ze sou-
časné konečné až do centra. Rozhodovat se bude
mezi několika variantami tras a k výběru té opti-
mální pomůže studie posuzující umístění nového
dopravního terminálu. Zpracovatel studie vzešel ze
tří oslovených firem. 

Studie posoudí varianty tratí z hlediska ekonomic-
kého – výstavby a provozu, dopadu na urbanismus
města, vztahy na širší centrum, parkování, docházko-
vé vzdálenosti obyvatel a návštěvníků města, trasová-
ní autobusových linek MHD, financování MHD, do-
pady pro další možný rozvoj širšího centra města
a dopady provozně organizační v době výstavby.

„Protože jsme v časově napjatém období – harmo-
nogram IPRÚ, běžící změny platného územního plá-
nu i připravovaný nový územní plán města – oslovili
jsme tři specializované subjekty, které jsou schopné
v relativně krátkém čase studii realizovat,“ vysvětluje
Pleticha s tím, že nejnižší cenovou nabídku dala praž-
ská společnost Transport Advisory, s. r. o.

Úprava zjednoduší administraci dotací
Oblast poskytování dotací z rozpočtu územních sa-
mosprávných celků letos nově upravila novela zák.
č. 250 o rozpočtových pravidlech. V březnu zastupi-
telé schválili nové znění Zásad pro poskytování do-

tací a peněžitých darů z městského rozpočtu, nyní
projednávali jejich úpravy.

„Navrhnuté úpravy vycházejí ze zkušeností s letoš-
ním dotačním řízením,“ říká náměstek Pavel Svoboda
a dodává, že k výraznějším úpravám patří možnost
stanovit v příslušném dotačním programu paušální
výdaje nebo náklady, jejichž výše se nemusí prokazo-
vat, a to do maximální výše 10 000 Kč. „Touto úpravou
se snažíme zjednodušit administrativu příjemců dota-
cí,“ vysvětluje Svoboda. Dále mohou náměstci primá-
tora navrhnout radě nebo zastupitelstvu ke schválení
poskytnutí peněžitého daru a účel je rozšířený o pod-
poru veřejně prospěšné činnosti. 

Finance pro Elektro-Pragu a tenisový klub
Zastupitelé schválili dotace a návratnou finanční
výpomoc pro dva jablonecké sportovní kluby – TJ
Elektro-Praga a ČLTK Bižuterie Jablonec nad
Nisou.

V červenci se město smluvně zavázalo poskytnout
TJ Elektro-Praga 75 000 Kč ke spolufinancování pro-
jektové dokumentace na výstavbu sportovního areálu.
Nyní zastupitelé schválili poskytnutí účelové neinves-
tiční dotace ve výši 75 000 Kč. Na počátku října požá-
dal město o dotaci a návratnou finanční výpomoc na
rekonstrukci střechy tenisové haly ČLTK Bižuterie Jab-
lonec nad Nisou. Klub na základě souhlasu zastupite-
lů získá účelovou investiční dotaci ve výši 250 000 Kč
a 200 000 Kč návratnou finanční výpomoc.

Aktualizované zásady pro dotace sociálním
službám
Také aktualizované zásady pro poskytování dotací
z městského rozpočtu pro poskytovatele sociálních
služeb v souladu s novelou zákona č. 250 o rozpo-
čtových pravidlech zastupitelé v říjnu odsouhlasili.

„Dotační program na podporu sociálních služeb
včetně pravidel pro poskytování dotací schválí zastu-
pitelstvo vždy na základě doporučení komise huma-
nitní a sociální péče a Řídicí skupiny komunitního
plánování. Poté budou program a termín podávání žá-
dostí veřejně vyhlášené,“ říká náměstek Pavel Svo-
boda s tím, že žádost se podává na formuláři zveřej-
něném na webových stránkách města, a to vždy pro
příslušný program spolu s požadovanými přílohami.

(jn)

Foto Jiří Endler
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 11. /neděle/
15.00 /R/ MRKÁČEK BILL (2D/D) /RP/
15.30 /J/ MUNE – STRÁŽCE

MĚSÍCE (2D/D) /RP/
17.30 /R/ CELEBRITY S. R. O.
17.30 /J/ ZTRACENI V MNICHOVĚ
20.00 /R/ SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
20.00 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI 2

2. 11. /pondělí/
17.30 /R/ CELEBRITY S. R. O.
18.00 /J/ DAVID (SUGAR DIVISION)
20.00 /R/ EVEREST (2D/T)
20.00 /J/ MUŽ NA LANĚ (2D/T)

3. 11. /úterý/
17.30 /R/ CELEBRITY S. R. O.
17.30 /J/ THE PROGRAM: PÁD

LEGENDY
20.00 /R/ MARŤAN (2D/T)
20.00 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI 2

4. 11. /středa/
17.00 /R/ MARŤAN (3D/T)
17.30 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI 2
20.00 /R/ CELEBRITY S. R. O.
20.00 /J/ ZTRACENI V MNICHOVĚ

5. 11. /čtvrtek/
17.30 /R/ SNOOPY A CHARLIE

BROWN. PEANUTS VE
FILMU (3D/D) /RP/

17.30 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI 2
20.00 /R/ SPECTRE 
20.00 /J/ HUBENÁ SUSIE (SFP) /FK/

6. 11. /pátek/
17.30 /R/ SNOOPY A CHARLIE

BROWN. PEANUTS VE
FILMU (2D/D) /RP/

17.30 /J/ EVEREST (2D/T)
20.00 /R/ SPECTRE 
20.00 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI 2

7. 11. /sobota/
14.00 /J/ MRKÁČEK BILL /RP/
15.00 /R/ SNOOPY A CHARLIE

BROWN. PEANUTS VE
FILMU (3D/D) /RP/

16.00 /J/ ZTRACENI V MNICHOVĚ
17.30 /R/ CELEBRITY S. R. O.
20.00 /R/ SPECTRE 
20.00 /J/ JIZERAN – SVĚTÁCI

8. 11. /neděle/
15.00 /R/ SNOOPY A CHARLIE

BROWN. PEANUTS VE
FILMU (2D/D) /RP/

15.30 /J/ BIJÁSEK: JAK POSTAVIT
SNĚHULÁKA

17.30 /R/ CELEBRITY S. R. O.
17.30 /J/ TOUR DIVIDE 2015

Přednáška
20.00 /R/ SPECTRE 
20.00 /J/ MACBETH /FK/

9. 11. /pondělí/
17.00 /R/ SPECTRE
17.30 /J/ PURPUROVÝ VRCH
20.00 /R/ ROGER WATERS: THE

WALL
20.00 /J/ MLÁDÍ /FK/

10. 11. /úterý/
17.00 /R/ MARŤAN (2D/T)
17.30 /J/ ZTRACENI V MNICHOVĚ
20.00 /R/ SPECTRE 
20.00 /J/ LOVE /FK/

11. 11. /středa/
15.00 /R/ VĚČNĚ MLADÁ

Projekce pro seniory
17.30 /R/ CELEBRITY S. R. O.
17.30 /J/ EVEREST (2D/T)
20.00 /R/ SPECTRE 
20.00 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI 2

12. 11. /čtvrtek/
17.30 /R/ HUSÍ KŮŽE (2D/T)
17.30 /J/ SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
20.00 /R/ SPECTRE 
20.00 /J/ VZPOURA V KAUTOKEINU

(SFP) /FK/

13. 11. /pátek/
17.30 /R/ HUSÍ KŮŽE (3D/D)
17.30 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI 2
20.00 /R/ SPECTRE 
20.00 /J/ STEVE JOBS

14. 11. /sobota/
15.00 /R/ SNOOPY A CHARLIE

BROWN. PEANUTS VE
FILMU (3D/D) /RP/

15.00 /J/ JO NESBO/ : DOKTOR
PROCTOR A PRDÍCÍ
PRÁŠEK /RP/

17.30 /R/ HUSÍ KŮŽE (2D/D)
17.30 /J/ OTCOVÉ A DCERY
20.00 /R/ SPECTRE 
20.00 /J/ STEVE JOBS

15. 11. /neděle/
13.45 /J/ MRKÁČEK BILL /RP/
15.00 /R/ HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

(2D/D) /RP/
16.00 /J/ VISCERA / FAUNOVO
POZDNÍ ODPOLEDNE /
ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX /
CARMEN
Záznam představení KBL
17.30 /R/ HUSÍ KŮŽE (3D/D)
20.00 /R/ SPECTRE 
20.00 /J/ ZTRACENI V MNICHOVĚ

16. 11. /pondělí/
17.30 /R/ CELEBRITY S. R. O.
17.30 /J/ STEVE JOBS
20.00 /R/ SPECTRE 
20.00 /J/ BERANI (SFP) /FK/

17. 11. /úterý/
15.00 /R/ SNOOPY A CHARLIE

BROWN. PEANUTS VE
FILMU (2D/D) /RP/

15.00 /J/ JO NESBO/ : DOKTOR
PROCTOR A PRDÍCÍ
PRÁŠEK /RP/

17.30 /R/ HUSÍ KŮŽE (3D/D)
17.30 /J/ ZTRACENI V MNICHOVĚ
20.00 /R/ SPECTRE 
20.00 /J/ MLÁDÍ /FK/

18. 11. /středa/
17.15 /R/ EVEREST (2D/T)
17.30 /J/ OTCOVÉ A DCERY
20.00 /R/ SPECTRE 
20.00 /J/ ISHORTS – SCI-FI

19. 11. /čtvrtek/
17.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 2. ČÁST (2D/T)
17.30 /J/ STEVE JOBS
20.00 /R/ ERIC CLAPTON: LIVE AT

THE ROYAL ALBERT HALL
20.00 /J/ JOHNNY VANG (SFP) /FK/

20. 11. /pátek/
17.30 /R/ ED SHEERAN JUMPERS

FOR GOALPOSTS
17.30 /J/ BERANI (SFP) /FK/
20.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 2. ČÁST (2D/T)
20.00 /J/ BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA

21. 11. /sobota/
12.15 /R/ HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

(3D/D) /RP/
14.30 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 2. ČÁST (3D/T)
15.00 /J/ PROČ JSEM NESNĚDL

SVÉHO TAŤKU /RP/
17.30 /J/ OTCOVÉ A DCERY
18.15 /R/ LULU

Přímý přenos z Met NY
20.00 /J/ STEVE JOBS

22. 11. /neděle/
13.30 /J/ TVOŘÍK
15.00 /J/ UUUPS! NOE ZDRHNUL

/RP/
15.00 /R/ SNOOPY A CHARLIE

BROWN. PEANUTS VE
FILMU (3D/D) /RP/

17.30 /R/ HUSÍ KŮŽE (2D/D)
17.30 /J/ STEVE JOBS
20.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 2. ČÁST (2D/T)
20.00 /J/ BLACK MASS: ŠPINAVÁ

HRA

23. 11. /pondělí/
17.30 /R/ HUSÍ KŮŽE (3D/D)
17.30 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI 2
20.00 /R/ MARŤAN (3D/T)
20.00 /J/ MACBETH /FK/

24. 11. /úterý/
10.00 /R/ STÁŽISTA

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ HUSÍ KŮŽE (2D/D)
17.30 /J/ STEVE JOBS
20.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 2. ČÁST (3D/T)
20.00 /J/ U MOŘE

25. 11. /středa/
10.00 /J/ MIMIkiNO: CELEBRITY

S. R. O.
17.00 /J/ MARŤAN
17.30 /R/ HUSÍ KŮŽE (3D/D)
20.00 /R/ SPECTRE
20.00 /J/ NASLEPO
Tajné dramaturgické překvapení –
vstupné DOBROVOLNÉ!

26. 11. /čtvrtek/
17.30 /R/ HODNÝ DINOSAURUS

(3D/D) /RP/
17.30 /J/ BLACK MASS: ŠPINAVÁ

HRA
20.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 2. ČÁST (2D/T)
20.00 /J/ TAK JAKO V NEBI (SFP)

/FK/

27. 11. /pátek/
17.30 /R/ HODNÝ DINOSAURUS

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

VZDORU 2. ČÁST (2D/T)
20.00 /J/ GANGSTER KA: AFRIČAN

28. 11. /sobota/
15.00 /R/ HODNÝ DINOSAURUS

(3D/D) /RP/
15.00 /J/ JO NESBO/ : DOKTOR

PROCTOR A PRDÍCÍ
PRÁŠEK /RP/

17.30 /R/ ALDABRA: BYL JEDNOU
JEDEN OSTROV (3D/D)

17.30 /J/ ZTRACENI V MNICHOVĚ
20.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 2. ČÁST (2D/T)
20.00 /J/ GANGSTER KA: AFRIČAN

29. 11. /neděle/
15.00 /R/ HODNÝ DINOSAURUS

(2D/D) /RP/
15.00 /J/ PROČ JSEM NESNĚDL

SVÉHO TAŤKU /RP/
17.30 /R/ ALDABRA: BYL JEDNOU

JEDEN OSTROV (3D/D)
17.30 /J/ MLÁDÍ /FK/
20.00 /R/ VICTOR FRANKENSTEIN
20.00 /J/ GANGSTER KA: AFRIČAN

30. 11. /pondělí/
17.30 /R/ CELEBRITY S. R. O.
17.30 /J/ U MOŘE
20.00 /R/ VICTOR FRANKENSTEIN
20.00 /J/ STEVE JOBS

Vysvětlivky zkratek (pokud existuje
více verzí filmu):
(3D/D) = 3D projekce s dabingem 
(3D/T) = 3D projekce s titulky 
(2D/D) = 2D projekce s dabingem
(2D/T) = 2D projekce s titulky
(SFP) = Severský filmový podzim
/FK/ = sleva pro členy Filmového klubu
/RP/ = rodinné představení – možnost
získat bonusovou vstupenku zdarma 
Podrobnější informace 
na www.kinajablonec.cz nebo
www.jabloneckarodina.cz
Změna programu vyhrazena – sledujte
naše webové stránky 
WWW.KINAJABLONEC.CZ

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím
informačního a rezervačního systému
www.evstupenka.cz. Divadelní pokladna
je otevřena každý pracovní den 
10.00–13.00 a 14.00–16.00 a v den
konání představení do 19.00 hodin.

2. 11. /pondělí/ 19.00 hodin
COMMEDIA DELL’ ARTE
Spolek sešlých Brno. Hrají: M. Daniel,
T. Vilhelmová/G. Štefanová,
M. Bumbálek/R. Slovák/J. Hajdyla,
P. Liška a další. Příběh poplatný žánru
Commedia dell’arte. Skupina DS.

4. 11. /středa/ 19.00 hodin
PRAGUE CELLO QUARTET
Jan Zvěřina, Petr Špaček, Jan Zemen,
Ivan Vokáč. Koncert originálního ná-
strojového seskupení, které je v České
republice zcela unikátní. Skupina H.

7. 11. /sobota/ 17.00 hodin
SPOLEČNĚ NEJEN NA JEVIŠTI
Komponovaný večer, v němž se na
jevišti divadla společně představí
handicapovaní i zdraví umělci. Projekt
za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR a Nadace umění pro zdraví. 

8. 11. /neděle/ 15.00 hodin
KAŠPÁREK DETEKTIVEM
Divadlo Polárka Brno. 
Pohádka o Kašpárkovi a jeho dobro-
družstvích, která zažívá na svých
cestách. Skupina RD.

11. 11. /středa/ 19.00 hodin
KONCERT VYBRANÝCH ÚČASTNÍKŮ
BURZY MLADÝCH ZPĚVÁKŮ 2015
Lucie Vagenknechtová – soprán, Eliška
Sedláčková – mezzosoprán, Rostislav
Florian – basbaryton, klavírní dopro-
vod: Rostislav Kužela, průvodní slovo:
Radmila Hrdinová. Host: emeritní
sólistka opery ND Praha Zora
Jehličková. Skupina H – prémie.

Koncertní filmy v kině Radnice

Kino Radnice uvede tři koncertní filmy! V pondělí 9. 11. od 20.00 ho-
din reprízu hudebně-zážitkové road movie Roger Waters The Wall.
Ve čtvrtek 19. 11. ve 20.00 hodin Eric Clapton: Live at the Royal
Albert Hall, snímek zachycující významnou noc jednoho z největších
světových rockových kytaristů. V pátek 20. 11. v 17.30 hodin – Ed
Sheeran Jumpers for Goalposts promítne sestřih, který spojuje tři
největší koncerty v kariéře Eda Sheerana. 
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16. 11. /pondělí/ 19.00 hodin
IVA BITTOVÁ & ČIKORI
Koncert v rámci mezinárodního
hudebního festivalu Lípa musica 2015. 

17. 11. /úterý/ 19.00 hodin
MUSÍME SI POMÁHAT
Divadlo Na Jezerce. 
Hrají: L. Vlasáková, J. Macháček,
M. Vladyka, V. Chalupa, M. Sitta a další.
Hořká komedie. Skupina DB.

20. 11. /pátek/ 19.00 hodin
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO 
ŠKORPIONA
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram.
Hrají: B. Klepl, V. Senič, M. Dusbaba,
R. Štabrňák a další. Bláznivá komedie
podle filmu Woody Allena. Skupina DA.

22. 11. /neděle/ 15.00 hodin
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE 
ANEB JENOM JAKO
Divadlo Radost Brno. 
Hrají: T. Slezák, M. Potůček,
R. Sasínek, S. Havelková. Dramatizace
klasické pohádky. Skupina RD.

24. 11. /úterý/ 19.00 hodin 
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Hraje: Eliška Balzerová. 

25. 11. /středa/ 19.00 hodin
NAROZENINOVÝ KONCERT 
JAROSLAVA SVĚCENÉHO
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní
slovo, Václav Mácha – klavír. 
Koncert k 55. narozeninám jednoho
z nejvýznamnějších současných
českých houslistů a výrazné osobnosti
české hudební scény. Skupina H.

29. 11. /neděle/ 19.00 hodin
HRA VÁŠNÍ
Agentura Harlekýn (převzaté 
představení z Divadla Rokoko). 
Hrají: O. Vízner, D. Syslová, D.
Batulková, Z. Kajnarová/M. Málková,
O. Brousek, S. Jachnická. Bravurní
hra, která přináší věčné téma krize
středního věku. Skupina ND.

VÝSTAVY
4. 11.–2. 1. 2016 
PASTELY A OBRAZY
Otto Placht. Vernisáž 4. 11. od 17.00 hodin.

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

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

10. 11. /úterý/ 17.00 hodin
RESTAUROVÁNÍ POMNÍKU 
MISTRA JANA HUSA
Přednáška o zajímavé historii pomníku
na Staroměstském náměstí v Praze
a jeho dvouletém restaurování, které
bylo dokončeno k šestistému výročí
smrti Mistra Jana. Přednáší restaurátor
ak. sochař Andrej Šumbera.

28. 11. 2015–30. 1. 2016
NOVÝ ROK NA DOBOVÝCH 
POHLEDNICÍCH
Výstava pohlednic z první poloviny 
20. století s vánoční tématikou – 
zapůjčená ze soukromé sbírky.

29. 11. /neděle/ 15.00–17.00 hodin
Památník volně přístupný v rámci
Adventního zpívání.

1. 12. /úterý/ 17.00 hodin
ZNOVUZROZENÉ MECHANICKÉ

BETLÉMY – KAMIL ANDRES, 
RESTAURÁTOR A ŘEZBÁŘ
Chvála pohybu aneb o vášni, která
vede k poznání a přináší radost dětem
i dospělým. Přednáší etnograf a kurá-
tor Severočeského muzea v Liberci
Mgr. Bohunka Krámská.

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

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

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com

29. 11. /neděle/ 15.00–17.00 hodin
Adventní zpívání v 15.00 a 16.00 hodin.
Zapálení 1. adventní svíce v 15.00 ho-
din. Vstup volný, v rámci zpívání pří-
stupný i Dům manželů Scheybalových.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

6. 11. /pátek/ 20.00 hodin 
…A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
Celovečerní taneční pořad s velkým
swingovým Orchestrem Rudy
Janovského a nejhezčími melodiemi
30.-60. let minulého století. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

7. 11. /sobota/ 16.00–21.00 hodin 
POSVÍCENÍ V MODRÉM 2015
32. ročník nejstaršího severočeského
bluegrassového festivalu. Vystoupí
Dale Ann Bradley & Ste

7. 11. /sobota/ 20.00 hodin, kino Junior
KDS JIZERAN: SVĚTÁCI
Divadelní zpracování známého filmo-
vého díla scénáristy Vratislava Blažka
a režiséra Zdeňka Podskalského.

10. 11. /úterý/ 9.00 hodin, kino Junior
PINOCCHIO
Loutkové představení pro děti od 3 let
hraje divadlo Já to jsem.

13. 11. /pátek/ 20.00 hodin 
TŘI SESTRY: 30 LET
Host: Muerti

14. 11. /sobota/ 20.00 hodin 
3. BENEFIČNÍ PLES ČESKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE

V rytmu ohnivého Španělska.
Moderuje Jan Čenský. Hraje skupina
Sky Way a Jan Krajník. Pořádá ČČK
Jablonec nad Nisou.

15. 11. /neděle/ 14.00 hodin
SEMILSKÁ 11
Taneční odpoledne pro seniory.

22. 11. /neděle/ 18.00 hodin 
ETIOPIE – STŘECHA AFRIKY
Barvitá diashow o pouti manželů
Špillarových po úžasné zemi plné hlu-
bokých kontrastů, která byla donedáv-
na turisty ignorována a i dnes se sem
ještě zdaleka nehrnou po tisících.
Prodej vstupenek: na místě v den akce.

26. 11. /čtvrtek/ 9.00 hodin
ÚČETNÍ, DAŇOVÉ A PRÁVNÍ
AKTUALITY 2015 a 2016
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP.
www.danevimjaknane.cz. 
Pořádá Commerce Base s.r.o.

27. 11. /pátek/ 20.00 hodin
WOHNOUT + VYPSANÁ FIXA
Po letech zase spolu na turné. 
Obě kapely zahrají svá plnohodnotná
vystoupení. O překvapení nebude nouze.
Pořádá SUNDISK.

28. 11. /sobota/ 14.00 hodin
O JIZERSKOU SOVU
Okresní rada Junáka pořádá
v Eurocentru 25. ročník celostátní
hudební soutěže pro děti a mládež. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

28. 11. /sobota/ 20.00 hodin, 
výstavní pavilon
MOVEMBER
Přehlídka kapel k měsíci boje proti
rakovině prostaty. Pořádá Jablonecké
kulturní a informační centrum.

VÝSTAVY
3. 11. 2015–4. 1. 2016 /pondělí-pátek/
8.00–18.00 hodin
LIBEREC: MOJE ADRESA
Výstava fotografií libereckého fotoklubu
Obscura. Vernisáž: 3. 11. v 17.00 hodin.

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

2. 11. /pondělí/ 10.00 hodin
SKLADBY PRO VARHANY
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

3. 11. /úterý/ 14.00 hodin
TAHITI A SOUOSTROVÍ 
FRANCOUZSKÉ POLYNÉSIE
Pravidelné promítání.

3. 11. /úterý/ 17.00 hodin
METEOROLOGICKÉ DRUŽICE
Konečně spolehlivá předpověď počasí
Astronomické okénko Martina Gembece.

12. 11. /čtvrtek/ 17.00 hodin
OPEVNĚNÍ V KRKONOŠÍCH 
Z ROKU 1938

Další díl vyprávění v podání Jiřího
Duška.

25. 11. /středa/ 16.30 hodin
JAN REJŽEK
Beseda o knihách s naším známým
českým novinářem, hudebním
a filmovým kritikem.

26. 11. /čtvrtek/ 9.00 hodin
ROZPLÉTÁME POHÁDKY 
Představení divadla pro děti KPK
Marka Srazila a Lídy Hroudové.
Akce proběhne v rámci Dne pro
dětskou knihu (zadáno).

26. 11. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ISLAND
Cestopisná beseda s Petrem
Schlindenbuchem.

10.–24. 11. /úterý/ od 14 hodin
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Téma: BAROKNÍ ARCHITEKTURA
V ČECHÁCH

15. ročník literární soutěže na téma:
Není krásnějších pohádek než ty, které
píše život sám aneb I život může být
jako pohádka. 

Pokračujeme v luštitelských
soutěžích a hrách
O ZLATOU MAKOVICI, ZNÁTE
-VÍTE-TUŠÍTE, LOVCI PEREL 2015

VÝSTAVYA 
ČERNOBÍLÉ VZPOMÍNKY
Fotografie Milana Vika na schodišti
hlavní budovy.
SETKÁNÍ S NAŠIMI HOSTY
Výstava na chodbě k multimediálnímu
oddělení.

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

5. 11. /čtvrtek/ 16.00-20.00 hodin
KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ
Praktický kurz vaření na téma
Suroviny a potraviny ve zdravé kuchyni.
Lektorka Kateřina Halamová. Akce se
koná za finanční podpory Libereckého
kraje. Cena kurzu 120 Kč, přihlášky
I. Literová.

6. 11. /pátek/ 17.00 hodin
HALLOWENSKÁ STEZKA ODVAHY
V SRNČÍM DOLE
Akce určená pro všechny milovníky
hororů, cena 20 Kč/osoba, informace
všichni pracovníci Vikýře.

7. 11. /sobota/ 9.00-14.00 hodin
KOUZELNICKÝ KURZ S ALEXEM
Kouzelnická dílna. Poznejte záhady
a triky kouzel, kurz pro děti od 7 let,
cena 250 Kč, informace do 6. 11.,
S. Příhonská.

8. 11. /neděle/ 13.00-14.00 hodin
KYTAROVÁ STRUNA NA RAMPĚ
Prezence od 14.00 hodin, krajské kolo
hudební soutěže s postupem do celo-
státního kola v Plzni, startovné i vstup-
né 40 Kč, informace S. Příhonská.

13.–16. 11. /pátek–neděle/
RODINNÝ POBYT V PODKRKONOŠÍ
Předvánoční rodinný pobyt se zábavou,
s dílničkami pro malé i velké, pobyt je
plný her, informace M. Šípková.

14. 11. /sobota/ 14.00–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní akce pro všechny zájemce
a natěšené bruslaře, akce se koná ve
spolupráci se Sport, s. r. o, a HC
Jablonec, děti vstup zdarma, dospělí
40 Kč, informace P. Dostál.

14.–15. 11. /sobota–neděle/
KURZ ANGLIČTINY
Během víkendu za dopoledne
absolvujete 8 lekcí výuky za 500 Kč.
Podrobnější informace u lektorky
Karolíny Hovorkové na e-mailu: 
hovorkova@vikyr.cz, nebo M. Šípkové.

Přednáška – pomník Mistra Jana Husa 

10. 11. /úterý/ 17.00 hodin. Památník Jany a Josefa V. Scheybalových
Přednáška Andreje Šumbery, restaurátora relikviáře sv. Maura a ko-
runovačních klenotů na Pražském hradě, o jeho dvouleté restaurátor-
ské práci na pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze.
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■ DDM Vikýř
16.–20. 11. /pondělí–pátek/
EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE
Celotýdenní projekt s nabídkou semi-
nářů a přednášek o možnostech, které
nabízí Evropská unie pro mladé lidi –
cestování, studium, Evropská dobro-
volná služba, program DofE. Promítání
nejlepšího evropského filmu loňského
roku, kreativní dílny. Více na webu.
Informace A. Tauchmanová.

20. 11. /pátek/ 16.00–18.00 hodin
KURZ VÝUKY NA HUDEBNÍ 
NÁSTROJE
Nikdy není pozdě začít. Výuka na kytaru,
klávesy, kurz od 15 let a pro dospělé.
Informace S. Příhonská.

20. 11. /pátek/ 16.00–20.00 hodin
KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ
Kurz na téma potraviny a jídla bohatá
na minerální látky a vlákninu. Součástí
kurzu bude praktická příprava zdravého
obědového menu. Akce se koná za
finanční podpory Libereckého kraje,
cena kurzu 120 Kč, přihlášky a infor-
mace I. Literová. 

20. 11. /pátek/ 18.00–20.00 hodin
KOSMETIKA – CYKLUS TŘÍ AKCÍ
Výroba kosmetiky z dostupných suro-
vin – výroba vánočních dárečků.

20. 11. /pátek/ 20.00–24.00 hodin
KALENDÁŘE Z VLASTNÍCH FOTEK
Tip na vánoční dárek z vlastních foto-
grafií, informace M. Šípková.

21. 11. /sobota/ 15.00-19.00 hodin
COUNTRY BÁL NEJEN 
PRO HANDICAPOVANÉ
Taneční zábavné odpoledne pro handi-
capované. K tanci a poslechu hraje
country kapela Veranda. Vstupné 30 Kč.
Informace I. Literová.

21.–22. 11. /sobota–neděle/
15.00–10.00 hodin
RECYKLOHRANÍ
Tvořivé přenocování ve Vikýři nejen
pro děti, ale i dospělé. Vytvoříme si
společné dílo. Cena 200 Kč, informace
A. Tauchmanová.

22. 11. /neděle/ 15.00–18.00 hodin
HRÁTKY JAKO Z CIRKUSU
Zábavné odpoledne pro celé rodiny,
prvky žonglérství, skákací boty, jedno-
kolka, chůze po slacklině, cena 40 Kč,
informace A. Tauchmanová.

26. 11. /čtvrtek/ 13.00–15.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNY PRO
ŠKOLNÍ DRUŽINY
Předvánoční tvoření, cena 20 Kč, 
přihlášky A. Francová.

26.–27. 11. /čtvrtek–pátek/ 
9.00–15.30 hodin
TRH VÝROBKŮ Z CHRÁNĚNÝCH
DÍLEN
Malý předvánoční trh výrobků z chrá-
něných dílen z Libereckého kraje,
informace I. Literová.

28. 11. /sobota/
STAROČESKÝ MIKULÁŠSKÝ 
JARMARK – PRAHA, TOULCŮV
DVŮR
Předvánoční výlet do Prahy na Toulcův
dvůr – dílničky, stará řemesla, advent-
ní postavy. Cena: dospělí 120 Kč, děti
a důchodci 60 Kč. Akce se koná za fi-
nanční podpory Libereckého kraje
v rámci projektu Aktivitou ke zdravému
životnímu stylu. Přihlášky A. Francová.

29. 11. /neděle/ 10.00–16.00 hodin
ADVENT S VIKÝŘEM
Tradiční adventní akce pro celé rodiny.
Dílničky, kulturní program, trh výrob-
ků. Na akci navazuje slavnostní roz-
svěcení vánočního stromu na Mírovém
náměstí. Více na plakátech a webu.

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4, www.msb-jablonec.cz 
tel. 483 369 011, úterý–neděle
9.00–17.00 hodin, v pondělí 16. listopa-
du mimořádně otevřeno z důvodů nad-
cházejícího státního svátku.

STÁLÉ EXPOZICE
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století

VÝSTAVA
13. 11. 2015–8. 5. 2016
OKOUZLENI PERLIČKAMI
Sbírka Bertranda Frieda. Perličkové
kuriozity, originální módní doplňky
a interiérové vybavení ze soukromé
sbírky francouzského sběratele
Bertranda Frieda (ve spolupráci se
společností Preciosa – ORNELA).
Vernisáž 12. 11. v 17.00 hodin

MUZEJNÍ PROGRAM
28. 11. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
BIŽUTERNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Pokračování podzimního cyklu bižu-
terních kurzů, ve kterém si návštěvníci
pod lektorským dohledem vyrobí ná-
hrdelník ze skleněných perliček šitý sí-
ťovým stehem do spirály. 
Rezervace do 22. 11. na e-mailu 
jaroslava.novotna @msb-jablonec.cz,
tel.: 483 369 021.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý-pátek 13.00–17.00 hodin

3. 11.–2. 12.
QUBUS 13th
Průřez tvorbou studia Qubus za pos-
ledních 13 let, od designu porcelánu
přes sklo a jiné materiály až po limito-
vané série sběratelských objektů.
Vernisáž 3. 11. v 17.00 hodin.

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

2. 11. /pondělí/ 18.00 hodin
KONCERT JABLONECKÉHO 
KOMORNÍHO ORCHESTRU
Koncertní sál ZUŠ.

9. 11. /pondělí/ 16.00 hodin
MINIKONCERT
Koncertní sál ZUŠ.

11. 11. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ.

18. 11. /středa/ 18.00 hodin
KONCERT BRASS JABLONEC 
k Mezinárodnímu dni studentstva
Koncertní sál ZUŠ.

23. 11. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ.

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

1. 11. /neděle/ 18.00 hodin
RAMPA VÁS WOHOLÍ
Zahájení charitativní kampaně
Jablonecký Movember 2015 zaměřená
na prevenci rakoviny prostaty
a mužské zdraví obecně.

1. 11. /neděle/ 19.30 hodin
5 RUKOU / 5 VRCHOLŮ 
No. 1 Pik Lenin. Promítá Radim Feix,
Michal Šnajdr, Petr Šťastný a Lukáš
Appelt.

4. 11. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA opravdu PRO KAŽDÉHO
Povídání o fotografování a o všem, co
k tomu patří.

5. 11. /čtvrtek/ 19.30 hodin
PERU S MÁROU
Promítání fotografií s povídáním Máry
Pazderského. 

6. 11. /pátek/ 20.00 hodin
JIŘÍ SCHMITZER
Naprostý fenomén, který v Čechách
nemá obdoby.

7. 11. /sobota/ 20.00 hodin
HUDBA U MĚSTA VÍDNĚ A SPOLEK
JABLONECKÝCH DAM A PÁNŮ
Staropražské a kramářské písně
v podání jabloneckých skupin.
Host: Vichr z hor

8. 11. /neděle/ 14.00 hodin
KYTAROVÁ STRUNA
Oblastní kolo interpretační soutěže
jednotlivců s kytarou. 

10. 11. /úterý/ 19.30 hodin
CESTA SRDCE
Krista Halamová promítne obrázky
z cest. 

12. 11. /čtvrtek/ 17.00 a 19.30 hodin
MOJE CESTA KE KORUNĚ
HIMÁLAJE
Hovory na Rampě s horolezcem

Radkem Jarošem, který jako 15. na
světě vystoupil na vrchol všech
čtrnácti osmitisícovek. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

13. 11. /pátek/ 20.00 hodin
DIE ALTEN MASCHINEN
Maschinery 2.0. Tour. Elektro. Robo-
pop projekt z dílny Moimira Papalescu. 

14. 11. /sobota/ 19.00 hodin
SKRZJAZZFEST 2015
Rampa festival za účasti kapel –
pražských jazzpopových Eggnoise
a crossover-funkových Megaphone
a jabloneckých Jazztet ZUŠ. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

16. 11. /pondělí/ 20.00 hodin 
BLUE EFFECT
Česká rocková kapela s legendárním
kytaristou Radimem Hladíkem v čele.

17. 11. /úterý/ 19.30 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU 
Dejte o sobě vědět a přijďte si zahrát!

18. 11. /středa/ 19.30 hodin
VÁLKA NA UKRAJINĚ JEŠTĚ
NESKONČILA 
Jak se vyvíjí válka na Donbase, jak žijí
lidé na frontě, co už dokázali čeští dob-
rovolníci přiblíží Kody Michal Kislicki.

19. 11. /čtvrtek/ 19.30 hodin
ROK NA SIBIŘI
Promítání z turistických a vodáckých
akcí Vojty Jeleneckého. 

20. 11. /pátek/ 20.00 hodin
MERTA, HRUBÝ, FENCL
Základní kámen českého písničkářství
Vladimír Merta, fenomenální houslista
Jan Hrubý a klavírista i kytarista
Ondřej Fencl.

21. 11. /sobota/ 20.00 hodin
ROCK’N’ROLL MADNESS NIGHT
Koncert kapel Bombs From Heaven,
Curlies a Snap Call. 

22. 11. /neděle/ 17.00 hodin 
CIRKUS PLNÝ POHÁDEK
Pohádky pro děti od tří let zahraje
liberecké divadlo Krtek.

24. 11. /úterý/ 19.00 hodin
CRAFT 1000 MILES ADVENTURE
2015
Promítání Honzy Kopky z extremního
nonstop závodu terénem přes Česko –
Slovensko.

25. 11. /středa/ 20.00 hodin 
KDEŽE LOŇSKÉ NĚHY JSOU
Krátké a úderné divadlo.

26. 11. /čtvrtek/ 19.00 hodin
JAK SE V JIZERSKÝCH HORÁCH
LYŽE POTKÁVALY S LYŽAŘI 
Hovory na Rampě s Pavlem D.
Vinklátem o prvních lyžích,
průkopnících lyžování a lyžařských
organizacích v Jizerských horách
a na Ještědu. 

27. 11. /pátek/ 20.00 hodin
WOHNOUT A VYPSANÁ FIXA
na společném tour. Klub Na Rampě
pořádá v Eurocentru Jablonec.

28. 11. /sobota/ 20.00 hodin
MOVEMBER HOREČKA
Finále charitativní kampaně
Jablonecký Movember – holení knírů,
focení, zveřejnění výsledků dražby kytar
Honzy Homoly (Wohnout) za účasti
kapel Junkaspect, BB 69 a Intenzive
Care.

3. 11., 17. 11. a 1. 12. /úterý/ 19.30 hodin 
KVÍZ NA RAMPĚ
Vytvořte 2–8členný tým a otestujte své
znalosti!

Akustický Blue Effect 

16. 11. /pondělí/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
Fenomenální kytarista Radim Hladík a Blue Effect zahrají v předvečer
26. výročí sametové revoluce v Jablonci. Hudebníci vystoupením pod-
poří charitativní kampaň Jablonecký Movember veřejnou sbírku, jejíž
výtěžek bude použit na zdravotnické přístroje spojené s léčbou rako-
viny prostaty v Nemocnici Jablonec n. N., p. o. Pro účel sbírky byl zří-
zen zvláštní účet u Komerční banky, a. s., č. 2320227/0100.

Foto Aleš Majer
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■Mateřské centrum
Jablíčko
www.mcjablicko.cz
jablickomc@seznam.cz

BĚŽNÝ PROVOZ 
/pondělí–pátek/ 9.00–12.00 hodin
Pobyt v centru je 40 Kč za dospělou
osobu, dítě zdarma. Dopoledne probíhá
prográmek pro nejmenší – pásmo
písniček, říkadel a tanečků.

4. 11. /středa/ 17.15–19.00 hodin
KREATIVNÍ BALENÍ DÁRKŮ
Workshop, variace jak zabalit malé
i velké dárky, výroba darovací obálky.
Dárky k zabalení s sebou. Počet
účastníků omezen, rezervace nutná.
Cena 150 Kč

5. 11. /čtvrtek/ 10.00–11.30 hodin
JAK VÉST DĚTI K OPRAVDOVÝM
HODNOTÁM 
Jakým způsobem vychovávat dítě
v dnešní době. Přednáška psycho-
terapeuta, speciálního pedagoga
a preventisty sociálně-patologických
jevů u dětí Pavla Kalpakcise.

6.–7. 11. /pátek–sobota/ 
16.00–12.00 hodin
NOČNÍ SCRAPBOOK
Vyrobte si přes noc v Jablíčku kalendář
scrapbookovou technikou. Děti zažijí
dobrodružnou noc s přespáním.
Informace na webu.

12. 11. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
HYGIENICKY ČISTÁ DOMÁCNOST.
ANO, NEBO NE?
Jak udržet domácnost hygienicky
čistou, když máte doma malé děti?
Beseda s Martinou Zemanovou.

12. 11. /čtvrtek/ 16.00–18.00 hodin
KURZ LÍČENÍ I.
Kurz bude zaměřen na rychlé,
jednoduché, denní líčení s kosmetickou
poradkyní Martou Kracíkovou.

13. 11. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ
Přednáška Centra Generace Jablonec.

19. 11. /čtvrtek/ 10.00–11.30 hodin
VÁLKA NA UKRAJINĚ JEŠTĚ
NESKONČILA
Beseda s Michalem Kislickim,
dobrovolníkem na Donbase.

19. 11. /čtvrtek/ 14.00–17.00 hodin
KLUB DVOJČAT 
Máte dvojčata, trojčata…? 
Přijďte i s dětmi do Jablíčka a podělte
se o své radosti i starosti s ostatními. 

20.–22. 11. /pátek–neděle/ 
PEČENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
A KOULÍ S GÁBINOU
Přijďte si do Jablíčka upéct a nazdobit
adventní věnec z perníku pod
vedením zkušené cukrářky Gábiny.
Rezervace nutná, více na webu.

26. 11. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
PODPORA DÍTĚTE V JEHO
HARMONICKÉM VÝVOJI
Přirozené vývojové stupně dítěte.
Přednáška psychoterapeuta a speciál-
ního pedagoga Pavla Kalpakcise.

26. 11. /čtvrtek/ 16.00–18.00 hodin
KURZ LÍČENÍ II.
Kurz zaměřen na líčení vhodné na
večerní akce. 

27. 11. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
ZDRAVÉ VÁNOCE
Jak přečkat vánoční čas, zdravé
alternativy klasických vánočních jídel,
recepty na zdravé cukroví s ochutnávkou.
Přednáška Centra Generace Jablonec.

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

11. 11. /středa/ 16.00–17.00 hodin
PŘEDÁVÁNÍ ZLATÝCH 
A STŘÍBRNÝCH MEDAILÍ
Obřadní síň jabloneckého magistrátu.
Tradiční oceňování zlatých
a stříbrných medailí spolu s kulturním
programem.

14. 11. /sobota / 20.00 hodin
3. BENEFIČNÍ GALAVEČER 
Vstupenky v pokladně Eurocentra, 
nebo na TICKETSTREAM.

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

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

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

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

7. 11. /sobota/ 19.00 hodin
MOZZARELLART
Tematický večer Mozzarelle s malou
kuchařskou show a degustací!

19. 11. /čtvrtek/ 18.00 hodin
LE THÉ O ŠESTÉ
S Evou Cendors.

27. 11. /pátek/ 15.00 hodin
DO GALA!
Designmarket v kavárně.

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

20. 11. /pátek/ 18.30 hodin
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA 30
Jindřich Vybíral o knize Leopold
Bauer, heretik moderní architektury.

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

do 7. 11. /sobota/ 
OSUDY NĚMCŮ Z JIZERSKÝCH
HOR PO ROCE 1945
Poválečný odsun tří milionů lidí, téměř
jedné třetiny tehdejšího obyvatelstva
Česka, zasáhl a proměnil významně
i Jizerské hory. Výstava přibližuje osu-
dy místních lidí. Projekt podpořil Fond
budoucnosti a Svaz Němců v ČR, na
Moravě a Slezsku.

12. 11. – 5. 12. 
OKNO DO DUŠE 
Vernisáž výstavy. Umění zkrášluje člo-
věka a brání mu být špatný, je mottem
výstavy umění, jež vznikla za mřížemi.
Vězni představí i detailní model rýno-
vické věznice. Akce za podpory statu-
tárního města Jablonec nad Nisou.
Vernisáž 5. 12. v 17.00 hodin

19. 11. /čtvrtek/ 18.00
WEGE DER HOFFNUNG/CESTY
NADĚJE
Večer s německým filmem. Dokument
o historii Neugablonz – městské čtvrti
partnerského města Kaufbeuren,
kterou založili po válce odsunutí
Němci z Jablonce. 

26. 11. /čtvrtek/ 18.00 hodin
HOVORY, OVŠEM
Autorská poezie, próza a hudba. 
Večer s Milan Brožem a jeho hosty. 

Tradiční workshop pro zájemce o tvor-
bu vlastní bižuterie bude 27. 11. v 16
hodin. Téma připravila klasicky Iva
Mastníková: Ušijeme si náhrdelník –
límeček nám připomene noblesu prvo-
republikových dam a dýchne na nás
tajemství babiččina šatníku

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

6. 11. /pátek/ 20.00 hodin
BASS BEAT
Lathis/Meehay, d’n’b, break beat.

7. 11. /pátek/ 20.00 hodin
VITO@MATTS

13. 11. /pátek/ 20.00 hodin
TH3/INSPECTA

20. 11. /pátek/ 20.00 hodin
OLDSCHOOL TECHNO

Classics Session DJs Reznyk, Klap-in,
Daho, Skaph & Toni Riot.

28. 11. /pátek/ 20.00 hodin
URBAN ROBOT-live
Dr.X, reggae night.

29.-30. 11. /pátek–sobota/ 20.00 hodin 
DOPITNÁ
Klub se stěhuje, další info přijde včas.

■ WOKO
Podzimní 21, www.klubwoko.cz

20. 11. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
Drum’n’bass party FORBIDEN SOCIETY 

21. 11. /pátek/ 19.00 hodin
VISACÍ ZÁMEK + PLEXIS
Tour Kristova léta.

27. 11. /pátek/ 20.00 hodin
REGGAE-DUBWISE SESSION

29. 11. /neděle/ 15.00 hodin
DĚTSKÁ DISKOTÉKA

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

29. 11. /neděle/ 15.00–16.00 hodin
PETR TOMEŠ
Varhanní koncert.

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

27. 11. /pátek/ 16.00 hodin
UŠIJEME SI NÁHRDELNÍK 
– LÍMEČEK
Tradiční workshop pro zájemce o tvor-
bu vlastní bižuterie, téma připravila
Iva Mastníková. 

■Jablečné lázně
www.facebook.com/artproprostor

4. 11. /středa/ 19.00 hodin
HLAS KONTRA BAS
Ridina Ahmedová a Petr Tichý s do-
provodnou performancí 
TS Magdaléna.

28. 11. /sobota/ 20.00 hodin
PROBUĎME LÁZNĚ K ŽIVOTU
Repríza představení. 
režie: Anna Strnadová, 
choreografie: Anna Benháková.

■Studio Fit
Nám. Dr. Farského

17. 11. /úterý/ 14.00 hodin
SOUSEDSKÝ FESTIVAL
Setkání lokálních podniků s ukázkami
regionálních výrobků, služeb a zábavy.
Kulturní program, vystoupení DPS
Novosan. Přednášky o zdraví, 
psychologii a životním stylu. 
Více na www.studiofit.cz.

■ZŠ Vrkoslavice
Jablonec n. N.

26. 11. /čtvrtek/ 9.55 hodin
VÝCHOVNÝ KONCERT
František Lamač pořádá pro žáky
2. stupně ZŠ. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

■Galerie Kaplička
www.placjablonec.cz 

29. 10.–13. 12.
MILAN CAIS – POD KŮŽÍ
Hold kazetám a hudebním idolům
80. let. Výstavu si lze prohlížet
prosklenými dveřmi.

Benefiční ples ČČK

14. 11. /sobota/ 20.00 hodin – Eurocentrum
V sále jabloneckého Eurocentra se uskuteční tradiční zahajovací ples
letošní sezony. Večerem provází Jan Čenský, hraje skupina Sky way.
Dárci krve – držitelé křížů mají vstup zdarma, ostatní dárci 100 Kč,
veřejnost 200 Kč. Akce se koná pod záštitou primátora Jablonce nad
Nisou Petra Beitla a senátora Parlamentu ČR Jaroslava Zemana.

Foto Petr Červa
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Stadion Střelnice

Atletická hala
www.atletikajbc.cz

7. 11. /sobota/ 12.00 hodin
MEZINÁRODNÍ ATLETICKÉ 
ZÁVODY DRUŽSTEV ŽÁKŮ
Pořádá TJ AO Liaz Jablonec nad Nisou

Fotbalový stadion
www.fkjablonec.cz
Termíny utkání se vzhledem
k TV přenosům můžou změnit.

7. 11. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC
– SK SIGMA OLOMOUC
Synot liga, 13. kolo.

28. 11. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC
– FC VIKTORIA PLZEŇ
Synot liga, 15. kolo.

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

FLORBAL
22. 11. /neděle/ 8.30 hodin
ZÁPAS ELÉVŮ VE FLORBALU
Pořádá 1. FbK Jablonec nad Nisou,
kurt č. 4. 

FOTBAL
21. 11. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Pořádá FK Jablonec, z. s., centrkurt.

28. 11. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Pořádá FK Jablonec, z. s., centrkurt.

29. 11. /neděle/ 9.00 hodin
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ V KOPANÉ 
FK Jablonec – FC Hradec Králové, 
pořádá FK Jablonec, z. s., centrkurt.

FUTSALL
6. 11. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– REAS ČESKÁ LÍPA
II. liga západ, centrkurt.

13. 11. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– COMBIX ÚSTÍ N. L.
II. liga západ, centrkurt.

20. 11. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– GL LITOMĚŘICE
II. liga západ, centrkurt.

22. 11. /neděle/ 19.00 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– INTER INTERMA LIBEREC
II. liga západ, centrkurt.

29. 11. /neděle/ 9.00 hodin
FIREMNÍ TURNAJ VE FUTSALE
Pořádá Ligum Jablonec n. N., s. r. o.,
centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz

7. 11. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – TJ SOKOL ÚVALY
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

7. 11. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – HC Kolín
II. liga mužů, centrkurt.

8. 11. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ V HÁZENÉ
Pořádá TJ ELP Jablonec n. N, centrkurt.

28. 11. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – LOKOMOTIVA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

18. 10. /neděle/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – 
TJ LOKOMOTIVA LIBEREC
II. liga mužů, centrkurt.

MODERNÍ GYMNASTIKA
14. 11. /sobota/ 10.00 hodin
JABLONECKÝ POHÁR
Pořádá oddíl moderní gymnastiky TJ
Bižuterie, 22. ročník závodů jednotliv-
kyň a společných skladeb, kurt č. 1.

15. 11. /neděle/ 9.45 hodin
OBLASTNÍ PŘEBOR
SPOLEČNÝCH SKLADEB
V MODERNÍ GYMNASTICE
Podzimní závod. Pořádá Sport centrum
Sokol Jablonec, kurty č. 1 a 2.

VOLEJBAL
7. 11. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE A – TJ JISKRA NOVÝ
BOR
Krajský přebor žen, kurt č. 1.

7. 11. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
TJ SPARTAK SMRŽOVKA 
– TJ TURNOV
Krajský přebor mužů, kurt č. 2.

7. 11. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. – 
TJ SOKOL MNICHOVO HRADIŠTĚ
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

7. 11. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE – TJ SLAVIA HRADEC
KRÁLOVÉ
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

7. 11. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE A – DAN SPORT 
PRAHA
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

14. 11. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE A – TJ TURNOV
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

14. 11. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE – VSK SLAVIA 
TU LIBEREC
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

14. 11. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE A
– TJ NETOLICE 1892
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

22. 11. /neděle/ 10.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE A – TJ SOKOL TESLA
STRÁŽ N. N.
Krajský přebor žen, kurt č. 1.

29. 11. /neděle/ 10.00 a 13.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N.
– TJ TURNOV
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

Městský zimní stadion

HOKEJ
www.hcvlci.cz

4. 11. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – 
HC JINDŘICHŮV HRADEC
II. liga.

14. 11. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– SHC KLATOVY
II. liga.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz
Pevné a stálé termíny bruslení
v průběhu sezony:
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin
Volné termíny:
Dopoledne 8.00–13.00 hodin.
V dopoledních hodinách je městský
zimní stadion zdarma k dispozici ško-
lám a školkám zřizovaným jablonec-
kým magistrátem. Školy využívají le-
dovou plochu v rámci hodin TV, nebo
zde probíhají kurzy bruslení pro ZŠ
pod vedením lektorky Petry Marat.
Odpoledne 13.00–15.00 hodin. V odpo-
ledních hodinách pořádá DDM Vikýř
a Petra Marat pro školní družiny
a školní kroužky kurzy základů
bruslení – Veselá bruslička. Více na
www.veselabruslicka.cz.

Plavecký bazén
25. 11. /středa/ 8.00 hodin
OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ 
V PLAVÁNÍ
Gymnázium U Balvanu pořádá v pla-
veckém bazénu u přehrady okresní
přebor základních a středních škol
v plavání družstev a jednotlivců.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

Sportovní hala
Podhorská 54, Jablonec n. N.

BASKETBAL
7. 11. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – SOKOL H. KRÁLOVÉ
Extraliga juniorky U19.

7. 11. /sobota/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE B – PARDUBIČKY
Východočeská liga žen.

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

8. 11. /neděle/ 12.30 hodin
BIŽUTERIE B – SŠB PARDUBICE
Východočeská liga žen.

14. 11. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – VALOSUN BRNO B
1. liga ženy.

14. 11. /sobota/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE – SPARTA PRAHA B
Liga kadetky U17.

15. 11. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – SŠMH BRNO
1. liga ženy.

15. 11. /neděle/ 12.30 hodin
BIŽUTERIE – HB BASKET PRAHA
Liga kadetky U17.

17. 11. /úterý/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – USK PRAHA
Extraliga juniorky U19.

21. 11. /sobota/ 9.00–19.00 hodin
TONDA CUP
Basketbalový turnaj veteránů.

22. 11. /neděle/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE – STUDÁNKA 
PARDUBICE
Oblastní přebor východní Čechy
minižákyně U13, dvojzápas.

22. 11. /neděle/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – BK BRANDÝS
Nadregionální soutěž žákyně starší
U15.

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

3., 10., 17. a 24. 11. /úterý/ 16.00 hodin
CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ
ZŠ Šumava, rozvoj obratnosti, dětská
jóga, jemná motorika, týmové hry.

5., 12., 19. a 26. 11. /čtvrtek/ 16.00 hodin
HRY A PLAVÁNÍ V BAZÉNU
Plavecký bazén, hry ve vodě, dechová
cvičení, kurz plavání.

7. 11. /sobota/ 8.00–16.00 hodin
ROZLOUČENÍ S CYKLOSEZONOU
Výlet do dětského bikeparku, více na
webu.

14. a 15. 11. /sobota/ 8.00–12.00 hodin
IN-LINE A BIKE KURZ
Víkend plný zábavy pro začátečníky
i pokročilé, více na webu.

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

13.–15. 11. /pátek–neděle/ 
VÍKEND PLNÝ TANCE
A BUBNOVÁNÍ S LEKTORY

Pátek 17.00–19.00 hodin: Bubenický
workshop. Bubnování s Akasou Badjie
na africké bubny djembe, cena 200 Kč

Sobota 10.00–17.00 hodin: Taneční
workshop – kubánské rytmy s Doris
Martinez. Prezentace v 9.30 hodin, 
cena celého workshopu 900 Kč.
Nenechte si ujít výjimečnou příležitost
zatančit si s jednou z nejlepších taneč-
ních lektorek – Doris Martinez!
Program: 10.00 hodin Bodymovement
– solo, 11.00 hodin: Musicality – solo.
12.00 hodin: Traditional Cuban Dance
– solo. 15.00 hodin: Son cha cha cha
(možnost tančit v párech, partner není
podmínkou). 16.00 hodin: Cuban Salsa
(možnost tančit v párech, partner není
podmínkou).

Neděle 10.00–11.00 hodin: Dětský
workshop s bubny a tancem.
Workshop pro děti od 3 let s Akasou
a Katkou Badjie, cena pro dítě
a doprovod 100 Kč.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

Nabídka sportovních pořadů

Volejbalistky Bižuterie – foto Jiří Endler
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■ Soutěž pro děti MŠ
V příštím roce uplyne 150 let od po-
výšení Jablonce nad Nisou na město.
Na jubilejní rok 2016 se pro Jablo-
nečany připravuje řada akcí a neza-
pomene se ani na nejmladší pokole-
ní. V jabloneckém měsíčníku, který
se bude po celý rok na čtyřstránkové
příloze věnovat tomuto výročí, nebu-
dou chybět ani soutěže. Kromě kvízo-
vé, kterou redakce připravuje s Měst-
skou knihovnou Jablonec, se usku-
teční i soutěž dětí mateřských škol,
které budou zábavnou formou vtaže-
ny do historie města. Jejich úkolem
bude kreslit obrázek na dané téma.
Autoři tří nejlepších budou i s obráz-
ky vyfoceni a zveřejněni na strán-
kách JM. Každý měsíc část nejlepších
prací vystavíme v prostorách městské
knihovny. Na konci roku proběhne
výstava nejlepších prací v Euro-
centru. 

První úkol je:
Víte, že máme v Jablonci dvě radni-

ce? Ta první stála na Dolním náměs-
tí, dnes je v ní knihovna a spousta
pěkných knížek. Druhá radnice je ta,
kde sídlí primátor a magistrát města.
V radnici jezdí výtah, kterých je
v České republice jen pár. Říká se mu
paternoster, až nahoru na věž ale ne-
vyjede, tam musíte pěkně po scho-
dech. Malujte a posílejte jabloneckou
radnici, vaše obrázky vystavíme ve
staré radnici – knihovně a ty nejzda-
řilejší odměníme. 

Obrázky s tématem „Radnice“ oče-
káváme do pátku 29. listopadu na po-
datelně v přízemí radnice nebo na
adrese redakce: Magistrát města
Jablonec nad Nisou, redakce Jablo-
neckého měsíčníku, Mírové náměstí 19,
467 51 Jablonec nad Nisou. Na obálku
napište heslo „Radnice“. Doporučený
formát výkresu je A4. NEZAPOMEŇ-
TE uvést u výkresu celé jméno, věk
a také kontakt! (red)

■ Z knihovny 
Knížata, králové, prezidenti 
Listopadový tip studovny připadl na
knihu Jana Bauera s názvem Knížata,
králové, prezidenti. „Ačkoliv většina
lidí vnímá dějiny jako souhrn dat
a jmen, která v běžném životě nepo-
třebuje, tak přesto nějak cítí, že histo-
rie je učitelkou života,“ říká Zbyněk
Duda, ředitel Městské knihovny Jab-
lonec nad Nisou. Rozsáhlý životopis-
ný přehled panovníků a nejvyšších
představitelů českých zemí vydalo
nakladatelství Moba a je k zapůjčení
ve studovně od pondělí do pátku.
Další novinky fondu studovny jsou
pro vás připraveny každý pracovní
den od 8.00 do 18.00 hodin.

Kde se u vás vzala vášeň pro fotografii?
Prastrýc Josef Nesvadba rád fotil zejména Vysocko
a Zlatoolešnicko kde žil. Viděl jsme u něj dnes již
prehistorické začátky, kdy neměl ani zvětšovací pří-
stroj. Pozoroval jsem ho a od 12 let mě fotografová-
ní chytlo, začal jsem se pídit po aparátu a vytvořil
své první snímky. Doma se nějaký našel, začal jsem
fotit a postupně mé amatérské fotografování dozrálo
natolik, že jsem se v roce 1960 odvážil své fotky
publikovat.

Kde jste své fotky prezentoval?
Bylo to v okresních, krajských, ale i celostátních no-
vinách a časopisech. Od roku 1971 jsem přešel na
barevné diapozitivy, ze kterých se poté tisklo. Okruh
se rozšířil do mnoha vydávaných titulů a od roku
1975 jsem se stal profesionálním fotografem. Působil
jsem v různých časopisech, v nakladatelství Orbis
později Panorama. Fotil jsem kalendáře, pohlednice
či materiály pro cestovní ruch.

Kdy jste se rozhodl postavit na vlastní nohy?
Před rokem 1989 musely fotografie pro tisk projít
schválením výtvarné komise, proto jsem se postu-
pem času stal jenom fotografem „na plný úvazek“,
členem Svazu výtvarných umělců, nyní Unie výtvar-
ných umělců. Od roku 1990 jsem si vybavil ateliér a
založil nakladatelství. 

Jaké zakázky dominovaly?
Bylo to sklo a bižuterie, dále jsem fotil především
Český ráj, Krkonoše a Jizerské hory pro tiskoviny
propagující cestovní ruch. 

Jako fotograf jste prošel od černobílé fotografie přes
barevnou po digitální, lze tato období oddělit?
Nelze. Černobílá fotka má stále své kouzlo, ale ba-
revná je nutností. Naštěstí jsem brzo pochopil, že
film skončí, nebo zůstane víceméně historickou
součástí fotografování, a začal se věnovat digitální
fotografii, prakticky od jejího prvopočátku. Digitální
fotografie překonala klasickou fotografii. Dnes jsou
snadno dostupné špičkové aparáty, velké digitální
stěny, a nespornou výhodu je, že se si každý ihned

prohlédne snímek, který pořídil. Většina pak bez-
myšlenkovitě cvaká a fotí. To není můj případ a ni-
kdy nebyl. Svým ratolestem tvrdím, že fotograf mu-
sí před zmáčknutím spouště trochu přemýšlet. My
se to naučili v době filmů, což bylo finančně poměr-
ně náročné a kvalitní diapozitivní filmy byly nedo-
statkovým zbožím.

Jakými fotoaparáty jste fotil?
Byla jich celá řada, filmové aparáty značek Nikon,
Pentax, Linhof či Sinar, digitální éra začala Olympu-
sem přes Nikon a Canon až po středoformát
PhaseOne. Proto mám doma mnoho fotoaparátů,
které na mě koukají smutně z vitríny.

V úvodu jste zmínil prastrýce Josefa Nesvadbu,
jaké rady vám dal pro vaši tvorbu?
Říkal, že dobrý fotograf musí umět pořídit fotku za
každého počasí. Já pak vycházím z toho, že fotku
může udělat každý, profesionál musí. 

Jak vaše fotky vznikají?
Především je nutné znát kraj, ve kterém fotím.
Všechny lokality jsem prošel, projel na kole či v au-
tě nesčetněkrát, v různých časech a obdobích.
Naučil jsem se znát, odkud a v jakém ročním obdo-
bí je krajina nejpůsobivější, kdy a kde vychází a za-
padá slunce. 

Věnoval jste se také publikační činnosti, jaké?
Jak již bylo řečeno, tvořili jsme především prospek-
ty, zejména v oblasti cestovního ruchu, věnoval
jsem se průmyslové fotografii. Vzniklo i několik,
myslím si, pěkných knih s manžely Scheybalovými –
Krajem skla a bižuterie nebo Kraj kolem Jizery. Dále
knihy spíše o osobnostech, které tvořily i v regionu.
Velmi si cením knihy Geopark Český ráj, která se
bohužel nedostala na trh, byla víceméně pro pre-
zentaci lokality v zahraničí. S manželkou spolupra-
cuji na knihách, které vydává Muzeum Českého rá-
je, kde jako ředitelka pracuje. Vydali jsme například
Krajinou domova, Babiččina kuchařka, Z babiččiny
zahrádky do dědova sklípku a další. 

V loňském roce jste s Otokarem Simmem vydali
knihu Jablonec město nad Nisou, jak vznikala?
Paní Jana Scheybalová měla rozepsanou poslední
z osmi knih, které byly v edičním plánu, ale bohužel
zemřela. Ke mně se dostal koncept prvních kapitol.
Po její smrti jsem nevěděl, co s tím, a oslovil jsem
Otu Simma, se kterým jsem spolupracoval na publi-
kaci Rozhledny Jizerských hor. Doslova jsem ho
přesvědčoval a nakonec se mi to podařilo. Myslím si,
že se kniha podařila, má velmi pozitivní ohlasy.

Máte nějaké nápady na další tvorbu?
Co bych rád, to nejspíš nepůjde. Publikací o Českém
ráji, Krkonoších a Jizerských horách je mnoho
a každé další jsou podle mého předem odsouzeny
k zániku. S manželkou bych rád vydal knihu o lido-
vé architektuře v regionu. Ale nemám nutkavý pocit
něco tvořit. Jsem rád, že se povedla kniha o Jablonci
nad Nisou. 

Jiří Endler

Bohumil Jakoubě
Černobílá fotka má stále své kouzlo

■ Osobnost Jablonecka

Bohumil Jakoubě se narodil roku 1944 v Jablonci nad Nisou. Vystudoval Vyšší
průmyslovou školu strojní. Od roku 1975 je fotografie jeho profesí. V roce 1990 založil
nakladatelství a od té doby se věnuje především publikační činnosti. Mezi jeho
nejčastější zakázky patří fotografování skla a bižuterie, hlavním tématem vydaných
publikací a pohlednic je krajina Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje. 
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Movember podpoří léčbu rakoviny prostaty
Jablonecké kulturní a informační centrum
pořádá charitativní sbírku na podporu boje
s rakovinou prostaty. Jablonec nad Nisou
se tak připojuje k celosvětové kampani Mo-
vember. Vyzývá muže k tomu, aby si po
30 listopadových dnů nechali růst svůj knír,
pěstovali ho a udržovali.

Poprvé se jedinečný projekt Movember v Jab-
lonci objevil už loni. Za touto iniciativou stál
Svaz jabloneckých bohémů spolu s Petrem
Vobořilem. „Rozhodli jsme se, že tuto akci při-
vedeme do Jablonce, jelikož i zde by se měla
dostat do povědomí, stejně jako v jiných vel-
kých městech v České republice. Loňskou akci
jsme vyhodnotili jako úspěšnou, proto jsme se
k ní připojili letos znovu,“ říká Petr Vobořil, ře-
ditel Jabloneckého kulturního a informačního
centra (JKIC), které sbírku pořádá. Již na jaře
Petr Vobořil oslovil kytaristu skupiny Wohnout
Jana Homolu, který se věnuje i designu, aby na-
vrhl tři kytary, jež budou během listopadu na

serveru Aukro veřejně draženy. Výroby se ujal
odborník, kytarář Ondřej Liška, který do
Jablonce své unikátní kousky přivezl v úterý
20. října, kdy se v nahrávacím studiu Mirka

Kluse a v jablonecké nemocnici točily propa-
gační sekvence na podporu Movemberu
v Jablonci. Do projektu se v Jablonci kromě
JKIC zapojí také Sundisk a Jablonecký svaz bo-
hémů. Na Rampě vystoupí například Blue Effect,
Krausberry, Jiří Schmitzer, Vladimír Merta,
a dražbu hudebních nástrojů podpoří. Vrcho-
lem bude koncert skupiny Wohnout s Honzou
Homolou a Vypsanou fiXou v Eurocentru. 

Projekt odstartuje společným holení 1. listopa-
du v Klubu Na Rampě a podpoří ho také prvo-
ligoví fotbalisté FK Jablonec, hokejisté HC Bílí
Tygři, jablonečtí biatlonisté či cyklista Jan Kopka.

Výtěžek veřejné sbírky Jablonecký Movember
bude použit na zdravotnické přístroje spojené
s léčbou rakoviny prostaty v Nemocnici Jab-
lonec n. N., p. o. 

Pro účel sbírky zřídilo Jablonecké kulturní
a informační centrum, o. p. s. zvláštní účet
u Komerční banky, a. s. č. 2320227/0100 (Libe-
reckým krajem vydáno osvědčení podle zákona
č. 117/2001 sb. o veřejných sbírkách). (end)

Jiří Pala dokázal stmelit partu
Ve věku 79 let zemřel v srpnu Jiří Pala – je-
den ze zakladatelů jablonecké kanoistiky,
bývalý výborný závodník TJ Jiskra Mšeno
a pozdější předseda oddílu.

Jiří Pala se v roce 1950 zapojil do Klubu vod-
ních skautů, který byl založen partou nadšenců
kolem bratra Talacka, klub se později změnil
na oddíl vodní turistiky při TJ Jiskra Mšeno.
Ten se poté transformoval na oddíl rychlostní
kanoistiky, jenž vystřídal postupně názvy
Jiskra, Naveta a Elitex. 

„Jiří Pala a Zdeněk Ciller byli nositeli první
výkonnostní třídy a společně jezdili také závo-
dy v kategorii C2,“ vrací se do minulosti dlou-
holetý přítel Jiřího Paly Milan Porkert.

Pala s Cillerem se účastnili slavného etapové-
ho závodu České Budějovice – Praha, který se
konal v letech 1922 až 1959. Třídenní závod
měl pět etap a kanoisté museli urazit 186 km
dlouhou trať. „Dvojice Pala - Ciller vyhrála po-
slední ročník tohoto věhlasného závodu,“ zmi-
ňuje úspěch jablonecké legendární dvojice
Porkert.

Na základě tohoto výsledku se dvojice kano-
istů vydala v roce 1960 na Spartakiádu po vodě.
„Vezli zdravici a pádlovali po Jizeře ze Železné-
ho Brodu na Labe a dále proti proudu Vltavy do
Prahy, což byl také úctyhodný sportovní výkon,
který vzdáleností odpovídal již zmiňovanému
slavnému závodu,“ je přesvědčen Palův kama-
rád.

V roce 1961 skončil Jiří Pala závodní kariéru
a začal se věnovat funkcionaření. Podle pamět-
níků měl dobrý kontakt napříč generacemi, byl
bezprostřední, přátelský. Měl dar sbližovat lidi
a mnoho chlapců a děvčat z okolí se díky jemu
začalo věnovat kanoistice. Vytvořil vždy zajíma-
vou atmosféru. „Když jsem přišel do oddílu, ob-
divoval jsem ho a velmi záhy jsme se stali celo-
životními kamarády,“ s nostalgií vzpomíná
Porkert.

Tehdy oddíl po sportovní stránce převzal
Zdeněk Ciller, který určil směr závodního klu-
bu. V létě se trénovalo na přehradě na vodě,
v zimě se běhalo na lyžích. „Lepší časy nás ne-
mohly potkat, bylo to moc pěkné období,“ vrací
se v čase Porkert. 

Jiří Pala byl následně členem výboru a v roce
v roce 1977 se stal předsedou kanoistického od-

dílu a členem výkonného výboru TJ Jiskra
Mšeno. Byl také rozhodčím a delegátem kano-
istického svazu při ČSTV. Předsedou oddílu byl
devět let. „Jablonec patřil mezi přední oddíly
rychlostní kanoistiky, pořádaly se zde závody –
přebory ČSSR staršího a mladšího dorostu, zá-
vody Jablonecký kilometr, později Jablonecká
pětistovka. Byli jsme první po Praze, kteří měli
dráhu vytyčenou bójemi. Bylo devět startovních
bloků a na lankách po padesáti metrech bójky
z PVC. I u tohoto nápadu stál Jiří,“ pamatuje si
Porkert. Kanoistický oddíl se pyšnil i mistry re-
publiky, nejtalentovanější kanoisté odcházeli
do Dukly Praha. 

Kromě kanoistiky měl Jiří Pala velmi rád cyk-
listiku, běžecké lyžování a turistiku. Jeho vel-
kým přáním bylo vybudovat kvalitní zázemí
pro kanoisty, ale klub nikdy neměl dostatek fi-
nančních prostředků na stavbu nové loděnice. 

Nikdy však na svoji milovanou loděnici neza-
nevřel. „Jirka měl dar stmelovat partu, uměl
vyprávět, měl přehled o výsledcích, kterých na-
ši závodníci dosahovali. Nikdy neztratil kontakt
s oddílem a lidmi v něm. Když někdo příliš
mluvil, používal svoje oblíbené slovo – „nežvej-
kej“. Byl to opravdový kamarád, jablonecký
patriot, jenž sledoval a aktivně se zapojoval do
zdejšího veřejného a sportovního dění. A pro
jabloneckou kanoistiku udělal v životě velmi
mnoho. Vždy z něho přitom vyzařovalo nadše-
ní a elán,“ končí vzpomínku Milan Porkert.

(end)

Mezinárodní atletické 
klání žáků
V atletické hale na Střelnici se v sobotu 7. listo-
padu od 12.00 hodin uskuteční mezinárodní zá-
vod žactva. Závodit se bude ve čtyřech katego-
riích. „Na programu je celkem devět disciplín
v kategorii starších žáků a osm v kategorii
mladších. Každý člen družstva může bodovat
pouze ve dvou disciplínách a štafetě,“ říká
Dušan Molitoris z pořádajícího oddílu TJ Liaz
Jablonec. Toto víceutkání má za sebou velkou
tradici a letos bude uskutečněno podevatenác-
té. Domácímu družstvu TJ LIAZ budou velkou
konkurencí německá družstva z Berlína, Pirny

a Lipska, dále družstvo z Polska ze Zgořelce.
Závodů se zúčastní přes 300 nadějí atletiky.
Akce se koná v rámci Projektu Jablonec nad
Nisou 2015. (end)

Víkend s moderní 
gymnastikou
Městská sportovní hala v Jablonci nad Nisou
bude ve dnech 14. a 15. listopadu dějištěm sou-
těží v moderní gymnastice. Závody pořádají
jablonecké oddíly TJ Bižuterie a Sport centrum.
V sobotu se uskuteční 22. ročník Jabloneckého
poháru. Jedná se o závod jednotlivkyň ve spo-
lečných skladbách a soutěž ve společných

skladbách. „Pozvány jsou oddíly z České repub-
liky, ale oslovili jsme také německé kluby,“ ří-
ká Heidemarie Polívková z pořádajícího oddílu
moderní gymnastiky TJ Bižuterie. K vidění bu-
de řada skladeb v několika kategoriích.

O den později 15. listopadu od 16.00 hodin
pořádá oddíl moderní gymnastiky TJ Sokol Jab-
lonec n. N. SC Oblastní přebor ve společných
skladbách. Ten je posledním kolem severočes-
ké ligy a podzimním závodem v základním pro-
gramu moderní gymnastiky. „Očekáváme hoj-
nou účast, jde ale o závod pouze gymnastek se-
veročeské oblasti,“ přibližuje klání Daniela
Korunková z pořádajícího oddílu. Závod se ko-
ná v neděli 15. 11. od 10.00 hodin.

(end)

■ Sportovní pozvánky

Honza Homola (kapela Wohnout) 
v jablonecké nemocnici – foto Petr Zbranek
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Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

1. listopadu 1915, 302, 4, R
Válečný humor. Inzerát. Vando, vrať se, nebo
mi alespoň vrať chlebenku! Tvůj hladovějící
manžel Gustav.

2. listopadu 1915, 303, 1, 3, 4, R a V
Vídeň. Poslední italská ofenzíva na řece Soči
se zhroutila. Obránci Tyrol a Korutan uhájili
svoje pozice.

Kragujevac padl. Bývalé slavné hlavní město
padlo. Je v našich rukou a s ním i srbské zbro-
jovky.

Petrohrad. Ruský car a následník trůnu se
vrátili z fronty do Carského Sela, kde jej očeká-
vala carevna Alexandra s dcerami.

Jablonecký hřbitov navštívily tisíce lidí. Hro-
by byly slavnostně ozdobeny – ale skromněji
než v mírových časech. Odpoledne zazpívali
členové pěveckého sboru „Liederkranz“ tři pro-
cítěné písně u hlavního kříže. Večer nabízely
osvětlené hroby nádherný pohled. Na branách
hlavního i vedlejšího vchodu byly umístěny po-
kladničky, do kterých se vybíraly příspěvky pro
chudé školáky.

Výdej chleba v Jablonci. Děkujeme pánům ko-
misařům za zavedení chlebenek se jménem pe-
kaře. Téměř vymizely trapné chlebové bitky.
Doporučujme číslování útržků – např. pondělní
a úterní čísly 1 a 2, čímž by se předešlo tomu,
aby se některé rodiny předzásobily třeba čtyřmi
chleby už v pondělí.
Jablonecké hospodyňky.

10. listopadu 1915, 311, V
Paříž. Strašná bída srbských uprchlíků. Počet
srbských běženců, kteří míří do Řecka, se zvy-
šuje. Prefekti pohraničních okresů žádají o co
nejrychlejší dodávku potravin a peněz. Utrpení
a nouze srbských rodin jsou nepopsatelné. Jsou
zcela bez prostředků, nemocní a zahalení jen
v hadrech. Nejhůř jsou na tom děti.

14. listopadu 1915, 315, 3, 4 R
Pryč s cyrilicí! Vláda Bosny a Hercegoviny na-
řídila, že veškeré úřední spisy smí být nadále

vedeny jen latinkou! Také na školách se žáci
budou učit psát jen latinkou.

Praha. Zpráva o cvičení válečných psů. Sanitní
psi slouží zejména při vyhledávání raněných.
Raněný dá psovi čepici, ten ji odnese psovodovi
a vrátí se s ním zpět. Strážní psi doručují vzka-
zy mezi pozorovateli. V boji útočí na nepřítele
tak, že ho pokoušou na pravé ruce, ve které dr-
ží zbraň. Výhodní jsou při transportu zajatců.
Někteří psi slouží jako tažní: pes dokáže uvézt
na vozíku až 150 kg munice.

Londýn. Psi jako zrádci. V některých pobřež-
ních oblastech Anglie byl zakázán chov psů,
protože by štěkáním mohli prozradit polohu
vesnice pilotům německých bombardovacích
vzducholodí.

16. listopadu 1915, 317, 4, V
Jablonec. Včerejší trh byl jen stínem těch před-
válečných, byla tam jen polovina stánků. Po-
ptávka byla po dámské a pánské konfekci a bo-
tách. A dobytčí trh? Byl nepatrný. Nabízelo se
12 koní, 12 kusů hovězího dobytka, 6 kusů drů-
beže a 4 selata.

17. listopadu 1915, 328, 5, V
Šroubovací tolar. Vídeňský sochař Karl Maria
Schwerdtner vytvořil nový válečný suvenýr po
vzoru tolaru z Augsburgu, který má 300letou
tradici. Je to dvoudílná mince nebo medaile,
která v sobě ukrývá malovanou miniaturu ne-
bo vyrytý nápis. Koncem 17. století byly tyto to-
lary oblíbeným svatebním darem – obsahovaly
romantické milostné výjevy. Jindy zase reago-
valy na politickou situaci – např. na emigraci
evangelíků ze Salzburska v roce 1732. Nynější

medaile je ražena ze železa a obsahuje lepore-
lo s válečnými výjevy a vlasteneckou básní.
Prodává Hugo Heller, Wien, Bauernring 13 za
12 K, také na dobírku.

19. listopadu 1915, 320, 3, V
Podmokly u Děčína. Výměna válečných in-
validů. Dorazil vlak se 168 invalidy z Omsku.
Cestovali 19 dní. Uvítal je starosta a dámy
z Červeného kříže, které nabídly navrátilcům
kávu a pečivo. Vlak potom pokračoval dále do
Bíliny.

20. listopadu 1915, 321, 4, 5, 8, V
Černá Studnice. Sníh vykouzlil čarokrásný
obraz zasněžené rozhledny. Závěje dosahují
jednoho metru. V neděli jsme na zkoušku pro-
jeli sáňkařskou dráhu. Zveme na zimní pro-
cházku – a sáně vezměte s sebou!

Horní Maxov. Schůze zásobovací komise. Od
15. května do 15. října bylo mezi obyvatele Hor-
ního Maxova a Karlova rozděleno 29 962 chle-
bů (po 1 400 g), 4 485 kg pšeničné mouky a 902 kg
žitné. 29. srpna proběhlo sčítání osob: v obcích
bylo celkem 1 003 osoby a průměrná spotřeba
činila 269 g na osobu a den.

Jablonec. Připravuje se terén pro stavbu ka-
tolického kostela. Před časem byl vystaven mo-
del, který vytvořil stavební rada Josef Zasche.
Byla nám slíbena vládní subvence 18 000 K.
Kostel bude symbolem nejen náboženským, ale
i vlasteneckým. Po dokončení stavby se očeká-
vá zkrášlení siluety města.

Petrohrad. Nedostatek cukru vyvolává poulič-
ní bitky před krámy. Lidé žádají především
cukr v homolích, odmítají krupicový. Prodává
se ve váze 2 nebo 1 libry.

25. listopadu 1915, 326, 1, V
Kosovo pole. Těžká porážka Srbů. 10 000 za-
jatců. Podařilo se nám osvobodit 2 000 našich
zajatců v Prištině.

30. listopadu 1915, 331, 3, V
Snížení výroby piva je nutné. Musíme šetřit
zásoby ječmene. Střední a malé pivovary smějí
vyrobit jen 60 až 65 % dříve obvyklé produkce
piva.

Christa Petrásková
R – ranní vydání
V – večerní vydání

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Gymnázium v ulici U Balvanu oslavilo v so-
botu 10. října 70. výročí založení českého
gymnázia v Jablonci nad Nisou. 

V tento den navštívilo školu přes 600 absolven-
tů, mezi nimiž byli i ti, kteří na škole začali stu-
dovat právě v roce 1945. 

A můžeme se podívat i do sborovny? Právě
tak zněla nejčastější otázka návštěvníků. Kro-
mě sborovny měli absolventi největší zájem
o prohlídku starých kronik, hodně času strávili
u velké koláže dobových fotografií, ale zaujaly
je i moderní učebny, zejména informatika
a učebny v půdních prostorách. 

Někde litovali, že už ve třídě nejsou schody
a laboratorní pult, jinde s potěšením komento-
vali, že je v učebně stále stupínek. Poznávali
i staré prosklené skříně s fyzikálními pomůc-
kami. 

Kromě kulturního programu v tělocvičně
a komentovaných prohlídek školy si pak mohli
posedět v improvizované kavárně, nebo si dát
malé občerstvení. A do sborovny samozřejmě
mohli. Na památku si pak často odnášeli hrní-

ček a almanach se seznamy všech absolventů.
Už se těšíme na viděnou při oslavách 75. výročí!

Alice Bartoňová

Gymnázium navštívilo 600 absolventů

Foto 2x archiv gymnázia
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■ Ohlédnutí
Seniorská štafeta na závěr
Jabloneckého škrpálu
S koncem léta končí období výletů
a procházek do přírody a do svého
závěru dospěl i třetí ročník Jablo-
neckého škrpálu. 

Stejně jako loni byl ukončen šta-
fetou z Ještědu do Jablonce, slav-
nostním vyhodnocením těch, kteří
ušli 100 km, a už tradiční zábavou.
Nechyběl slib, že příští rok se zase
všichni setkáme na už čtvrtém
ročníku. Dík patří vedení města
Jablonec n. N., které seniory v je-
jich činnosti podporuje, i všem,
kteří se výletů účastnili a dobrou
náladu jim nezkazil ani déšť, mlha
nebo tropické vedro, které letos
většinu výletů provázelo. (bs)

Za historií Liebigů 
O letošních prázdninách se Svaz
důchodců ČR vypravil po památ-
kách, které vznikly z podnětu rodi-
ny Liebigů. 

„Začali jsme zámečkem, kde nás
skvěle provedl pan Čech. Pokra-

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

Informace k listopadovým aktivi-
tám získáte u Markéty Jeníčkové,
specialisty pro volnočasové aktivi-
ty, tel.: 774 722 942, e-mail: marke-
ta.jenickova@centrumjablonec.cz,
v recepci Spolkového domu nebo
na www.centrumjablonec.cz sek-
ce Aktivity seniorů - Programy ve
Spolkovém domě.

Klubová knihovna
Obyvatelé DZU Novoveská mají
možnost využívat v prostorách do-
mu místní klubovou knihovnu vy-
bavenou novým zařízením a rozší-
řeným knižním fondem, kde se
mohou setkávat v rámci klubové
činnosti nebo se svými přáteli
a rodinami k posezení.

Krásně si žijeme 
v tom seniorském 
věku
Mnozí senioři žijí v současné době
velmi aktivním životním stylem,
čemuž odpovídá i množství a pest-

rost akcí, jež jsou pro seniory or-
ganizovány. Také je mnoho mož-
ností, jak se dále vzdělávat. 

Každý si může vybrat podle své-
ho zájmu. Je přece moc pěkné,
když se dokáží obléci dle námětu
k dané zábavě a jsou buď za dámy
třicátých let, nebo nějakou filmo-
vou postavu. Scházejí se podle
svých možností a užívají si senior-
ského věku tak, jak se o tom jejich
rodičům ani nesnilo. Tolik kultur-
ních programů, divadelních před-
stavení a tance si nemohou přece
nechat ujít. 

To všechno je ale možné i díky
finanční podpoře města, takže po-
kud si někdo stěžuje, že se v Jab-
lonci pro seniory nic nedělá, je to
jen jeho chyba, protože se nezají-
má. Kdo nechce, nemusí sedět do-
ma a může se zapojovat do široké
nabídky zajímavých akcí. 

„Naši senioři jsou velice aktivní
a mají mnoho zkušeností, které mo-
hou ještě dnes využít a předat je
ostatním. Nezaháleli ani o prázd-
ninách, kdy i náš Dia-club senior
pořádal několik krátkých výletů do
blízkého okolí,“ vysvětluje Hana
Korcinová, vedoucí Dia-club senior,
a dodává: „Krásně si žijeme v tom
seniorském věku.“ (hk)

Putování 
po rozhlednách
Libereckého kraje
Výletem na rozhledny Dubecko
a Kozákov skončil cyklus výletů po
rozhlednách Libereckého kraje,
který připravil Klub jabloneckých
seniorů společně s Janem Něm-
cem. Sedmi výletů se zúčastnilo
111 seniorů, kteří ušli 55 km a vy-
stoupali (i sestoupali) úctyhod-
ných 2209 schodů. „Takže senioři,
jen tak dál!“ říká vedoucí klubu
Blanka Svobodová. (bs)

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

Senior plus

■ Aktivní věk

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

10. 11. /úterý/ 15.00 hodin
Literární kavárna (přesun z 29. 10.)

24. 11. /úterý/ 13.30 hodin
Kateřinské zábavné odpoledne
akce ve spolupráci s CSS
přihlášky B. Svobodová

26. 11. /čtvrtek/ 15.30 hodin 
Literární kavárna

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

3., 10., 24. 11. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

13. 11. /pátek/ 9.00 hodin 
Pochod proti diabetu – sraz ve
vnitrobloku Spolkového domu

19. 11. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Společné setkání členů klubu

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

4. 11. /středa/ 14.00 hodin
Přednáška – MUDr. Podzimek –
O diabetu

11. 11. /středa/ 14.00 hodin
Tanec

18. 11. /středa/ 13.06 hodin
Výlet do cukrárny Kafíčko
Vratislavice
odjezd tramvají – Tyršovy sady 

25. 11. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku, program na
prosinec

KARDIO Jablonec
Informace K. Křivánek – tel.: 728 366 951

Program naleznete na webu
www.centrumjablonec.cz
v sekci Aktivity seniorů – Kluby
seniorů – KARDIO Jablonec.

čovali jsme přes Liebigovo měs-
tečko, které si přes více než stole-
tou historii zachovává svůj styl.
Další byla hrobka, liberecká rad-
nice a také její Radniční sklípek. 

Nakonec nám zbyla Liberecká
výšina, Lidové sady a galerie Láz-
ně. I přes panující tropická vedra
se všech těchto vycházek účastni-
lo průměrně 25 lidí a všichni byli
rádi, že se dověděli něco nového
z historie Liberce,“ vysvětluje pa-
ní Caránková ze Svazu důchodců
ČR. (lc)

Pochod proti diabetu – foto archiv Dia-club senior

Rozhledna Slovanka – foto KJS

Obnova knihovny – foto CSS

Z letních vycházek – foto SD ČR 

Seniorská štafeta na rádelské lávce – foto CSS
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Dle ustanovení § 4a zákona 46/2000 Sb.
tiskového zákona je vydavatel periodic-
kého tisku územního samosprávného
celku mimo jiné povinen poskytnout

přiměřený prostor pro uveřejnění sděle-
ní, které vyjadřuje názory členů zastupi-
telstva územního samosprávného celku,
týkající se tohoto územního samospráv-

ného celku. Níže uvedená sdělení jsou
zveřejňována v souladu s tímto ustano-
vením a vyjadřují pouze osobní názor
pisatele. 

Názory zastupitelů
NÁZORY ZASTUPITELŮ ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA

Kolem voleb si nešlo nevšimnout, že Svaz měst
a obcí vyhlásil nejlepším primátorem volební-
ho období Petra Beitla. Otázka, kdo a jak práci
26 primátorů posuzoval, ale zůstala bez odpo-
vědi. Ptáte se tedy, čím se za rok od voleb stihla
koalice pod vedením Petra Beitla prezentovat?

Pan primátor se pyšní, jak je Jablonecký mě-
síčník pozitivně hodnocen. Do říjnového čísla
však cenzurou redakční rady i zastupitelů nepro-
šel můj článek o leteckém výletu pánů zastupite-
lů Veleho, Němečka (oba ODS), Roubíčka (TOP
09) a Kouřila (ANO) na fotbal do Amsterdamu,
který platil FK Jablonec Miroslava Pelty. Jde
o ukázkový střet zájmů, do kterého se zapletlo
i hnutí ANO. Proti tomuto porušení tiskového
zákona se budu muset bránit žalobou.

Samostatnou kapitolou je hazard. Od 1. ledna
sice platila tzv. nulová tolerance, na kterou se
čekalo dlouhé tři roky, ale přes všechny před-
volební proklamace a varování před nepromyš-

lenou deregulací koalice v červnu umožnila
vznik neomezeného počtu kasin kdekoli ve
městě a teď obtížně hledá způsob, jak co nejvíc
ze 14 žádostí o kasino odmítnout.

Dvakrát se také primátorova ODS, Domov
a TOP 09 snažily prosadit převod nemocnice
z neziskové formy na akciovou společnost, což
by usnadnilo případnou privatizaci. Poprvé to
zamítl majetkový výbor a primátor materiál
stáhl, podruhé finanční výbor a primátor už ho
ani nepředložil. Doufejme, že dva pokusy stači-
ly a primátor se nebude snažit všemi prostřed-
ky tento krok znovu prosadit.

Na začátku volebního období odmítla koalice
jmenovat do dozorčí rady Jablonecké energe-
tické (JE) jejího bývalého předsedu Jaroslava
Krause. Přestože Změně pro Jablonec bylo jed-
no místo přiděleno, Ing. Kraus neprošel kádro-
váním koalice, protože jí byl nepohodlný svou
kritikou projektu revitalizace. Místa se proto

náš klub vzdal. Dle koalice zřejmě neslouží
kontrolní funkce ke kontrole.

Evergreenem je také zatajování informací
z JE. Smlouvu o směnečném programu jsem
nedostal ani po zastupitelské interpelaci, ani
z dataroomu, a dokonce ani na žádost dle in-
formačního zákona. Žádost tak nejspíš skončí
u soudu jako ta předchozí.

A konečně, Jablonec byl dlouhá léta jediným
větším městem v kraji a v blízkém okolí, které
pořádalo jednání zastupitelstva dopoledne, a to
od 9.00 hodin. Na návrh Změny pro Jablonec
došlo k přesunu začátku jednání alespoň na
12.30 hodin, aby pro občany důležité body
mohly být projednávány odpoledne. Bohužel
s podporou hnutí ANO hodlá koalice prosadit
návrat ke staré praxi. Koalici a bohužel i hnutí
ANO otevřenost města občanům nezajímá.

Jakub Macek, 
zastupitel za Změnu pro Jablonec

Fauly jablonecké koalice v čele se Superprimátorem

Klidně dám i slepák
Operace žlučníku či slepého střeva patří mezi
ty banální, které bereme tak, že je umí doktoři
zmáknout i ve výtahu. Trochu větší respekt je-
den získá, když ho bolestivá kolika opravdu po-
stihne. Vím, o čem mluvím! Také můj žlučník,
prevít nevděčný a dobře živený, se rozhodl
vzbouřit. Nesnesitelná bolest břicha, zad a kde
čeho mne vehnala do spárů nemocniční chi-
rurgie v Jablonci, kam jsem se došoural na-
fouknutý jako pouťový balónek před prasknu-
tím. Než jsem se nadál, zavezl mě zdravotní
bratr – vozíčkový manipulant na rentgen a ult-
razvuk. Tak zjistili, že nejsem těhotný, jen pří-
liš krátký ve vztahu ke své tělesné hmotnosti
a predátorem ve mně je nezbedný žlučník.
Během několika krátkých, přesto nekonečných
chvil jsem se ocitl na lůžku a do žil mi začala
kapat tišící úleva. Všechno šlo jako na drátku,
lékaři mě na druhý den uspali, prevíta vyřízli,
opět mě probudili a ponechali v náručí sestři-
ček ke srůstání. Jako patriot jsem hrdý na to, že
máme v Jablonci tak skvělý špitál po všech
stránkách. Doktoři – profíci, pěkné prostředí,
pohodový režim, slušné jídlo… prostě bez
chyb! Především, a to je důvod, pro který píšu
tyto řádky, bych chtěl poděkovat sestřičkám za
jejich péči, stálé šíření optimismu a dobré nálady,
neuvěřitelnou trpělivost a citlivost. Samozřej-
mě oceňuji profesionalitu celého ošetřujícího
personálu, ale nadmíru si cením té nepovinné
přidané hodnoty, která se projevuje onou vlíd-
ností k nám trpícím, povzbuzováním či pohla-
zením po tváři i po duši. Svou operaci jsem pro-
dělal o své dovolené. No, ubytování pěkné, ceny
mírné, strava slušná a obsluhující personál

ochotný. Jen to koupání není jako na Jadranu.
Přemýšlím kam příští rok, ale kvůli těm hod-
ným sestřičkám zvažuji, že obětuji slepák
a dám si to znova na jablonecké chirurgii. 

Vláďa Kordač

Kristiánov čeká 
památková obnova
Památník na Kristiánově má podle mých in-
formací projít rozsáhlou rekonstrukcí?

Liščí bouda není v majetku statutárního města
Jablonec nad Nisou, patří státu. Proto jsme
o vyjádření požádali ředitelku Muzea skla a bi-
žuterie v Jablonci nad Nisou, které Liščí boudu
spravuje, Miladu Valečkovou: „Památník sklář-
ství na Kristiánově se v pondělí 28. září na čas
rozloučil s návštěvníky. V příštím roce totiž za-
hájí Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou jeho dlouho odkládanou rekonstrukci.
Příznivci se ale nemusí obávat žádných velkých
změn. 

Cílem rekonstrukce je totiž hlavně obnova
časem ztracených památkových hodnot a zlep-
šení provozního zázemí pro návštěvníky a prů-
vodce. Dojde k sanaci všech stavebních kon-
strukcí od kamenných sklepení přes roubenou
část až po střechu, která bude pokryta tradič-
ním dřevěným šindelem. Nově bude zajištěno
nezbytné hygienické minimum (tedy elektřina,
voda a odvod odpadů) a také možnost základ-
ního občerstvení návštěvníků, kteří se sem mu-
sejí dostat vždy nejméně 3–5 kilometrů „po
svých“ nebo „kolmo“. Zastřešená terasa jim ta-
ké umožní schovat se před nepřízní počasí,

nebo se při svačině kochat pohledem na okolní
zeleň.

Stávající expozice v přízemí projde jen drob-
nými úpravami a společně s interaktivní expo-
zicí v podkroví, které dosud nebylo pro veřej-
nost přístupné, bude daleko těsněji napojená
na pozůstatky dnes již zaniklých budov této
kdysi významné sklářské osady. Práce budou
zahájeny hned po skončení zimy a ukončeny
tradiční podzimní poutí, byť zřejmě v posunu-
tém termínu.“ (red)

Došlo do redakce

Foto Miloš Kirch
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Veřejné zakázky od jabloneckého magistrátu
získává i firma, která figuruje v „deníčku“ bý-
valého europoslance a krajského radního Ro-
berta Duška. Proč se nad tím pozastavuji? Jde
totiž o firmu, která má zřejmě už ve zvyku ge-
nerovat vícenáklady. Jde o firmu, ve které figu-
ruje jako spolumajitel Andrej Grega, o kterém
se v „deníčku“ pana Duška rovněž píše a který
už kvůli tomu musel vypovídat na policii. Pan
Andrej Grega je členem ČSSD a působí rovněž
jako poslanecký asistent sociálnědemokratic-
kého poslance a jabloneckého náměstka pro
rozvoj města Lukáše Pletichy. 

V gesci pana náměstka Pletichy jsou mimo ji-
né stavební veřejné zakázky, na kterých pod
ním pracuje i Otakar Kypta, rovněž člen ČSSD,
který prý kdysi s panem Andrejem Gregou na-
kupoval černé duše – nové členy ČSSD a měli
z toho problém. Je to stejný pan Kypta, který

údajně kvůli oční vadě špatně přečetl cenovou
nabídku jedné z firem, která nakonec vyhrála
veřejnou zakázku na stavbu azylového domu
v Jablonci nad Nisou. V zadávací dokumenta-
ci se pak objevily chyby, které následně cenu
za tuto zakázku navýšily. Celý tento příběh je
o jedné jediné firmě, a to stavební firmě
Ventax.

Hnutí ANO už několikrát upozornilo na to, že
jsou výše uvedené vazby minimálně kontro-
verzní. A pan náměstek Pleticha zatím neuděl
nic, aby tyto pochybnosti rozptýlil. Záznamy
z „deníčku“ pana Duška byly už jen poslední
kapkou, kostičkou do skládačky. Pochybnosti
dnes nemá pouze jablonecké Hnutí ANO, ale
také občanské sdružení Oživení a Policie ČR,
která kauzu pana Duška vyšetřuje. Na posled-
ním jednání zastupitelstva města Jablonec nad
Nisou 17. září jsem proto vyzvala pana náměst-

ka Pletichu k vyvození politické odpovědnosti. 
V rámci interpelací jsem se pana Pletichy

konkrétně zeptala: „Není v souvislosti s Vaším
napojením na pana Andreje Gregu, který je
Vaším poslaneckým asistentem a zároveň spo-
lumajitelem společnosti Ventax, která v Jablon-
ci získává veřejné zakázky a která figuruje
v kauze pana Duška, na čase vyvodit politickou
odpovědnost alespoň do doby, než bude vyšet-
řování ukončeno a budou k dispozici jeho zá-
věry?“ Odpověď jsem již obdržela, a to jedno-
slovnou: „Není.“ Pan náměstek se možná baví
tím, jak arogantně reaguje na dotazy opozice
a chytá nás za slova. Mě osobně ale podezření
na zneužívání veřejných prostředků tak zábav-
né nepřijde, a proto se budu ptát dál. 

Jana Pastuchová, 
poslankyně a zastupitelka za Hnutí ANO

Náměstek Pleticha ztratil důvěru kvůli vazbám na Ventax

K příspěvku paní zastupitelky Jany Pastuchové
si dovolím doplnit, že náměstek Pleticha důvě-
ru zastupitelů hnutí ANO neztratil, nikdy jí to-
tiž neměl. A táhne se to od loňských komunál-
ních voleb. Pan náměstek skutečně nebude
skákat, jak chce hnutí ANO pískat. Nepřistu-
puje na „kádrovací hry“ hnutí ANO, které by ji-
nak určovalo – kdo je důvěryhodný a kdo není,
kdo je moc mladý a kdo zase příliš starý. Kdo je
s čím svázaný, nebo, jako loni, kdo se kamará-
dí se zastupitelem Miroslavem Peltou. A kdo to
smí a kdo už ne. Koneckonců převážně na tom
ztroskotalo i povolební vyjednávání mezi ČSSD
a hnutím ANO. Pro letošní podzim má hnutí
ANO zjevně nový hit – koho si zapsal pan Ro-
bert Dušek do deníčku. Ale až se prokáže něja-

ké podezření a padne odsuzující rozsudek, pak
to budu skutečně řešit. Obvinit lze dnes bez-
trestně a snadno kohokoliv a za cokoliv. Jedi-
ným papírem. Ale k prokázání, usvědčení a od-
souzení je cesta ještě hodně, hodně dlouhá. 

Pan náměstek ani nebude přistupovat na pro-
vokativní styl interpelací paní zastupitelky Jany
Pastuchové, kdy jí vlastně ani o odpověď či fak-
ta nejde. Otáčím se k takovým praktikám zády.
A že to paní zastupitelka a poslankyně označu-
je za aroganci? To je její názor. Neberu jí ho.

Jinak k uvedenému případu azylového domu
pouze ve stručnosti připomenu, že všichni za-
stupitelé měli možnost se s projektem i veške-
rým děním podrobně seznámit. Problémů byla
skutečně řada. Kdo někdy přestavoval starý ob-

jekt, umí si představit. Kdo tyto zkušenosti ne-
má… chápu, že si pak může leccos domýšlet.
Azylový dům je akce s evropskou dotací. Vše je
více než pečlivě doloženo, odůvodněno a více-
stupňově schváleno. Všichni zastupitelé, včetně
hnutí ANO, měli opakovaně možnost účastnit
se kontrolních dnů. Ale myslíte, že toho paní
poslankyně a zastupitelka Jana Pastuchová či
i někdo jiný z hnutí ANO někdy využili? Nikdo,
nikdy. Dnes je azylový dům zdárně a vzdor vše-
mu dokončen. Z dotace se snad podařilo za-
chránit, co šlo. To teď zastupitelům hnutí ANO
vadí. A to je vlastně celé jádro pudla.

Lukáš Pleticha, 
náměstek primátora

Vinu je nutné nejprve prokázat

Poslankyně a zastupitelka za hnutí ANO Jana
Pastuchová zapomněla, že lež má krátké nohy.
V touze po skalpu kolegy z Parlamentu ČR
a jabloneckého náměstka pro rozvoj města
Lukáše Pletichy (ČSSD) mixuje jablka s hruš-
kami. Lahodný koktejl ale nikdy nepřipraví
z padavek.

Není Magdalena Dobromila Rettigová, a pro-
to volí cestu osobních útoků a dehonestace
Lukáše Pletichy, asistenta Andreje Gregy a jeho
firmy i zaměstnanců jabloneckého magistrátu,
kteří pracují na veřejných zakázkách. Všechny
činí odpovědné za neprokázanou souvislost
s „deníčkem“ Roberta Duška.

Paní poslankyně Pastuchová by měla ke
svým troufalým spekulacím předložit důkazy.
Protože únik informací ze spisu (!) vytržený
z kontextu celého podaného svědectví a zmedi-
alizovaný v novinách vlastněných jejím politic-
kým šéfem Andrejem Babišem není a nikdy ne-
může být důkaz.

Lež má mnoho tváří, oproti tomu jsou fakta
jednoduchá. Firma Ventax nefiguruje ve zmíně-
ném „deníčku“. Asistent p. poslance Andrej
Grega byl na policii podat svědectví a nikoliv
vypovídat. Je tristní, že ač je p. Pastuchová po-
slankyní a podílí se na zákonodárství, ukazuje,
že ani jako běžný občan nezná základní pojmy
a postupy. 

Je třeba i říct, že veřejná zakázka na azylový
dům, kterou dává do souvislostí s Lukášem
Pletichou, byla řádně vysoutěžená. Rovněž se jí
zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
a neshledal žádné pochybení. Škoda, že se ni-
kdo ze zastupitelů hnutí ANO, ač byli dvakrát
pozváni, nepřišel podívat na průběh výstavby.
Aspoň by p. poslankyně věděla, o čem mluví.

Ze stejného ranku zbožných přání je i napa-
dání Andreje Gregy, že nakupoval černé duše.
Ale také tady vaří p. poslankyně z vody. Toto
nikdy nebylo vyšetřováno, protože k tomu
nebyl sebemenší důvod. Natož aby byl v této

věci p. Grega kdy vyslýchán, obviněn a odsou-
zen. 

Svými smyšlenkami bez důkazů, které venti-
luje veřejně v médiích, tak paní Pastuchová de-
honestuje firmu Ventax a poškozuje její dobré
jméno, dobré jméno Andreje Gregy a poslance
Lukáše Pletichy. Ač jsou jako politici vystaveni
větší míře kritiky, tak i zákon pamatuje na to,
kdy je únosná mez překročena.

Mohu osobně chápat, že je p. Pastuchová
v politice nováček vystřelený na charismatu
Andreje Babiše, ale již měla dost času se naučit
lidské kultuře a jako každý občan této země mít
alespoň základní povědomí o zákonech této re-
publiky. A ostruhy si nevyslouží házením jedo-
vatých slin na politické oponenty, ale prací.
Například pro rozvoj města Jablonec nad
Nisou. 

František Špoták, 
městský zastupitel za ČSSD

Mezi pojmem a průjmem je rozdíl, paní poslankyně!

Miroslav Pelta (FK Jablonec), Petr Syrovátko
(Bílí Tygři Liberec, Syner) a Ludvík Karl (Slo-
van Liberec, Preciosa) v srpnu požádali Libe-
recký kraj, Jablonec a Liberec o vyšší dotace na
mládež jejich klubů. Miroslav Pelta (ODS) pak
pozval vysoce postavené krajské a jablonecké
politiky do Amsterdamu na zápas jeho klubu
s Ajaxem. Vše kromě jídla hradil FK Jablonec.
Pár dnů na to Liberecký kraj zvýšil dotace na
sport o 20 milionů.

Z jabloneckých zastupitelů letěl do Amster-

damu náměstek Miloš Vele, ředitel nemocnice
Vít Němeček (oba ODS), ředitel Jablonecké ener-
getické Petr Roubíček (TOP 09) a Milan Kouřil
(ANO). Zúčastnili se i náměstci hejtmana Len-
ka Kadlecová (ČSSD), Vladimír Mastník (SLK)
a Marek Pieter (SLK, Domov). Ten nejdřív po-
tvrdil, že vše platil FK Jablonec, ale po urgenci
hejtmana Půty obrátil. Prý žertoval a vše platil
sám. Ať je to jakkoli, zaujme, že krajští politici
tvrdí, že vše platili sami, kdežto jablonečtí se
hrdě hlásí k tomu, že za ně platil kolega zastu-

pitel Pelta, resp. jeho klub. Vít Němeček např.
řekl: „Kdo zve, ten platí.“ Aspoň si zachoval tvář.

Je však alarmující, že jablonečtí zastupitelé
bez okolků přijali od pravidelného žadatele
o dotace z rozpočtu města dar za více než 10 ti-
síc a žádný střet zájmů si nepřipouštějí. Smutné
také je, že nejde jen o koaliční zastupitele. Za-
běhlý systém v čele s ODS je lákavý a je těžké
mu odolat.

Jakub Macek, 
zastupitel za Změnu pro Jablonec

Účastníci Peltova zájezdu a jejich střet zájmů
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TANEâNÍ KURZY – JARO 2016
Eurocentrum Jablonec nad Nisou.

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

neustále na internetov˘ch stránkách 
www.tanecnisvoboda.cz

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

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

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã 
+ sleva na BEZPEâNOSTNÍ dvefie,
vnitfiní dvefie bílé i folie buk, dub, 

ol‰e atd. od 699 Kã,
stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 

Sleva na vchodové dfievûné dvefie 20 %,
v˘prodej nov˘ch dvefií a obloÏek za 500 Kã, 
zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA.

âESKÁ OKNA: dfievo, plast, hliník 
SLEVA 40 %,

profi v˘fiez zárubní.
www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861

Jan Rejsek – PODLAHY
vzorkovna RÛÏová 29, 
Jablonec nad Nisou

Rozhodli jste se pro zmûnu? 
Zaãnûte od podlahy!

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

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

pfiijdete vybrat?
Více informací na www.rejsek-podlahy.cz

e-mail: info@rejsek-podlahy.cz
mobil: 724 119 523

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
brzdové centrum ATE = specialista na brzdy,

antikorozní nástfiik podvozku a dutin, 
pfiezouvání, pneu, profesionální sluÏby, 

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

kompletní opravy, spolupráce s poji‰Èovnami,
vozidla parkována v hlídan˘ch prostorách.
Více o nás na: www.autoservismokosin.cz

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

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

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

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

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.studionajla.simplesite.com
nov˘ kurz FLAMENCO ORIENTAL

od ledna 2016 vypsán
NÁBOR DÍVEK 5–10 LET ORIENTPOP

od ledna 2016 vypsán
WORKSHOPY, DÍLNY, SEMINÁ¤E

nejen taneãní
Sídlo: centrum 28. fiíjna 23,

Jablonec nad Nisou
!PARKOVÁNÍ V MÍSTù!

KURZY PRO VÁ· PROFESNÍ RÒST
Pfiihlá‰ky bûhem celého roku 

JAZYKY – mluvení i legrace. Velká nabídka 
jazykÛ a úrovní, rÛzní lektofii. Mal˘ poãet 

posluchaãÛ v kurzu. Kurzy otevfiené, 
firemní i individuální. 

Profesionální a trpûliví lektofii. 
MZDOVÉ ÚâETNICTVÍ, ÚâETNICTVÍ, 
DA≈OVÁ EVIDENCE – rekvalifikace

NaplÀujeme kurzy – budou otevfiené 
po obsazení minimálním poãtem posluchaãÛ 

KURZY PC 
24 let zku‰eností, akreditace, v˘borní lektofii,

seriózní jednání
EDUCA, 

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

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

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

vozidel, plnûní klimatizace 
za akãní cenu 599 Kã,

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

laserová GEOMETRIE.
NOVù prodej a montáÏ zabezpeãení 

automobilÛ hlídání GPS.
Îelivského 13, areál SBD-Liaz

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

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

3D grafické návrhy ZDARMA. 
Akce pro rok 2015:

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

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

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

ROZVOZY OBùDÒ 
v Jablonci nad Nisou a okolí

Domácí kuchynû. 
Objednávky a informace 

na tel.: 483 318 157

MASÁÎE MONIKA
nabízí mobilní masáÏe pro 

Jablonec n. N. a okolí.
Nevíte ãím potû‰it Va‰e nejbliÏ‰í? 

Dopfiejte jim chvilku klidu a relaxace, 
nechte je h˘ãkat. Zakupte dárkov˘ 

poukaz na masáÏ v délce 60, 90 a 120 min. 
nebo na nûkolik masáÏí.

tel. 732 733 219
e-mail: mala.monika.75@seznam.cz

SLENDER FIT JABLONEC 
PRODÁM vybavení studia pro Ïeny:

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

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

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

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

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

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

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

STUDIO MARKÉTA NABÍZÍ
kosmetické sluÏby, pedikúru, manikúru, 

kadefinictví, masáÏe, alternativní formy léãení.
R˘novická 4, tel. 483 314 958

www.studiomarketa.cz 

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

malífiské a natûraãské práce.
Kalkulace a poradenství zdarma

www.interierynovotny.cz
tel: 604 503 848

KÁCENÍ A PRO¤EZY STROMÒ
horolezeckou technikou. 

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

www.vysokoservis.cz 

PRONÁJEM GARÁÎE
v Plynární ulici, Jablonec nad Nisou.

Nová kovová bezpeãnostní vrata. 
Tel: 605 853 747, ihned.

NOVù OTEV¤ENÁ PROVOZOVNA PEDIKÚRY
Podhorská 7 (sídlo Deníku Jablonecka).

Objednávky na tel: 723 383 334, 
e-mail: andrea.elgheraini@seznam.cz 

Po telefonické dohodû moÏnost i MOBILNÍ 
pedikúry (pfiijedu za Vámi domÛ).
Vhodné pro seniory a maminky 

na matefiské dovolené.

DÁRKOVÉ POUKAZY NA NEJLEP·Í 
sluÏby v Jablonci: 

privátní wellness | masáÏe | kosmetika | 
voln˘ v˘bûr sluÏeb | úniková hra 
www.StudioFit.cz, 773 485 800

VÁNOâNÍ VEâÍREK NETRADIâNù? 
Vytvofite t˘my do pûti osob a 
ukaÏte, kdo se dokáÏe dostat 
z únikové hry Uteã rychleji. 

www.StudioFit.cz, 773 485 800

MDDr. Martin Rota 
MDDr. Jana Pillárová, MDDr. Petr Halama

Na ·umavû 43, Jablonec nad Nisou
e-mail: zub.impla.praxe@gmail.com

www.zubarjablonec.cz
tel. 483 318 392

Komplexní péãe – moderní technologie
Zavádûní dentálních implantátÛ
Dentální hygiena, bûlení zubÛ
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Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

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

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

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

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

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

www.medsix.cz

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

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

JAKOB, s. r. o.


