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Muzeum naváže na tradice
Muzeum skla a bižuterie zahájí tento měsíc

Mezinárodní trienále Jablonec 2008. Po dlouhé
a náročné přípravě, na které se podíleli tuzemští
i zahraniční výtvarníci, designéři, módní návr-
háři, umělecké školy, výrobci bižuterie a skla
a řada dobrovolníků, spatří odvážný projekt
světlo světa. Trienále Jablonec 2008 chce volně
navázat na mezinárodní výstavy skla a bižuterie
pořádané na výstavišti v Jablonci nad Nisou
v 60. až 80. letech. 

Je více než symbolické, že se tento projekt po-
dařilo uskutečnit právě v letošním roce, kdy sla-
ví 40. výročí Mezinárodní výstava bižuterie
Jablonec 68. Bylo to období, kdy kulturní a vý-
tvarné aspekty měly přednost před záležitostmi
komerčními. Výstavy se zúčastnilo 86 výtvarní-
ků a 10 výrobců bižuterie z Československa a 63
výtvarníků a 21 výrobců ze zahraničí. Českoslo-
venská expozice byla komponována na téma
dvanácti světových pohádek a přinesla neotřelé
způsoby aranžování a osvětlení. Na jednotlivých
částech expozice se účastnili přední výtvarníci,
například malíři Jaroslav Vožniak, Bedřich
Dlouhý a Theodor Pištěk. Velmi originální bylo

řešení vstupní haly, kde bylo umístěno třicet ob-
razů „ikon“ s portréty nejslavnějších světových
filmových hereček, které byly doplněny bižuter-
ními exponáty. Souběžnou akcí se stalo stříbr-
nické sympozium pořádané jabloneckou umě-
lecko-průmyslovou školou.

Výstava významně ovlivňovala celkové klima
města a v mnoha ohledech překračovala i hra-
nice naší země. Není bez zajímavosti, že v době
konání výstavy si odbyl v hotelu Praha svou pre-
miéru i první československý striptýz. Jednalo
se o kultivované večery s recitací poezie za tónů
jazzové hudby. Duch výstavy korespondoval
s celkovou společenskou atmosférou a jejím vývo-
jem v průběhu 60. let. Bohužel dva dny po skon-
čení výstavy přišla okupace Československa a s ní
i konec jedné kapitoly v životě jabloneckého vý-
staviště.

Přejme tedy letošnímu Mezinárodnímu trienále
Jablonec 2008 lepší osud. Na shledanou v pros-
torách Muzea skla a bižuterie a jabloneckého
Eurocentra.

Petr Vobořil
místostarosta
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Město uzavřelo se správcem vodního díla Povodím
Labe, s. p. dohodu o využívání přehrady, v níž je za-
kotveno, která část nádrže bude vymezena k rekreaci
a vodním sportům. Jde o plochy mezi hlavní (kamen-
nou) hrází a tou, která odděluje tzv. první a druhou
přehradu, společně s plážemi a sportovišti k přehradě
náležejícími. A pro tuto vymezenou oblast jsou nově
stanoveny také zásady, jak se má návštěvník u pře-
hrady a v ní chovat, aby nedošel při letních radován-
kách k úhoně ani on, ale ani okolní příroda. To zna-
mená, že pravidla stanovují nejen způsob chování, ale
ukládají také návštěvníkům, aby udržovali čistotu
a pořádek, dodržovali zásady hygieny, neznečisťovali
půdu a povrchové vody atd. 

Na všech hlavních přístupových cestách k vodní
ploše, celkem na šesti místech po obou březích, bu-
dou umístěny nové informační stojany s dobře srozu-
mitelnými piktogramy. 

„Na nich se návštěvník seznámí s možným rozsahem
využívaní vodní plochy i veřejných prostranství, se zá-
sadami chování a dodržování bezpečnosti na vodní
hladině, na hrázi a na plážích, s pokyny vodní zá-
chranné služby a jejím ,desaterem‘, s telefonním spoje-
ním na záchranné složky a dalšími důležitými infor-
macemi,“ říká vedoucí oddělení krizového řízení Jiří
Vaníček. 

Zásadní změnou je i to, že město uzavřelo s Vodní
záchrannou službou Českého červeného kříže, kon-
krétně s jabloneckou skupinou, smlouvu o poskytová-
ní služeb a o jejím materiálním zabezpečení. „Na tom-
to základě bude tříčlenná hlídka Vodní záchranné
služby vykonávat denně od 1. června do 31. srpna po
dobu dvanácti hodin, zpravidla od 9 do 19, dozor na
vodní hladině a přilehlých veřejných prostranstvích,“
vysvětluje J. Vaníček.

Podle jeho slov bude označené stanoviště záchran-
né služby na pláži „u kiosku“, tedy na břehu pod
Slunečními lázněmi. Všichni členové hlídek jsou vy-

školeni pro záchranu tonoucích a umí poskytnout
kvalifikovanou první pomoc. Samozřejmostí je vzá-
jemné propojení s ostatními složkami Integrovaného
záchranného systému. Kromě poskytování pomoci
budou však záchranáři také dohlížet na dodržování
zásad chování a respektování pravidel bezpečnosti
návštěvníků, popřípadě budou upozorňovat na jejich
porušování.

Jablonecká radnice se ve smlouvě zavázala hradit
Vodní záchranné službě náklady a zajistit ji materiálně.
„Město zakoupilo prostředky a materiál, který zá-
chranná služba potřebuje. Hlídka bude mít k dispozici
nový člun se závěsným motorem, pramici a speciální
výstroj. Pro rychlé a dobré spojení budou mít radiosta-
nici a mobilní telefony,“ dodává vedoucí oddělení kri-
zového řízení a připomíná i skutečnost, že záchranáři
od jablonecké přehrady budou snadno rozpoznatelní
podle oblečení. Zmíněné vybavení a výstroj pak zů-
stanou v majetku města, které je bude záchranné
službě bezúplatně půjčovat. 

Kromě hlídek, zabezpečujících bezstarostnou letní
rekreaci Jablonečanů a návštěvníků města, budou na
březích přehrady u každého ze šestice stojanů nově
umístěny také bedny s vybavením pro poskytnutí prv-
ní pomoci. Bude v nich uloženo lano s míčem v síti,
které mohou být použity i laikem při záchraně topící-
ho se člověka v době mimo aktivní službu vodních zá-
chranářů.

„Věříme, že zavedená opatření přispějí ke zvýšení po-
citu bezpečnosti návštěvníků přehrady. Stejně tak věří-
me, že i uživatelé si budou vážit vybavení pláží a ve-
řejných prostranství, vynaloženého úsilí města, záchra-
nářů i ostatních složek, které budou o jejich bezpečí
v letních měsících pečovat,“ uzavřel informace o no-
vém režimu vodní nádrže Mšeno vedoucí oddělení
krizového řízení Městského úřadu v Jablonci nad Ni-
sou Jiří Vaníček. 

(fr)

Aby letní koupání bylo jen 
radostnou zábavou
Město Jablonec nad Nisou připravilo na letošní sezonu řadu novinek pro
využívání vodní nádrže Mšeno a přilehlých pláží. Všechny by měly přinést
především více bezpečnosti návštěvníkům vodní plochy a pomoci zajistit
pro ně lepší služby.

Foto Jiří Jiroutek

■ Tři otázky 
starostovi města

Co si od nových opatření za-
váděných na březích přehrady
hlavně slibujete?

Především zvýšení bezpečnosti
občanů při koupání, k čemuž by
měly krom jiného přispět i prvky
„pasivní bezpečnosti“. To zname-
ná, že návštěvníci vodní nádrže
budou mít možnost v případě
potřeby na šesti místech přehrady
použít základní bezpečnostní
pomůcky (gumový míč v síti na
laně), které najdou ve zde
umístěných boxech i s návodem,
jak míče na laně použít.

Na jakou částku město tyto
novinky přišly?

Město na uváděné změny
vyčlenilo necelých 700 tisíc korun,
které jsou určeny pro členy Vodní
záchranné služby, na zakoupení
gumového raftového člunu se
závěsným motorem, pramice
s pádly, jednotné oblečení pro
záchranáře, dva neopreny, čtyři
záchranné pásy, fonendoskop
a formou zápůjčky město vyřeší
mobilní telefon a dvě přenosné
radiostanice. Dále z těchto peněz
bylo zhotoveno šest dřevěných
stojanů, osm informačních tabulí
s jazykovými mutacemi v anglič-
tině a němčině, šest boxů s mate-
riálem první pomoci tonoucímu –
už zmíněnými lany s míči – a tři
výstražné tabule. 

Na zmíněných informačních
tabulích budou pravidla
chování návštěvníků přehrady.
O jaká pravidla jde a kdo je
bude kontrolovat?

Jedná se především o výpis
z Pravidel využívání vodní plochy
a přilehlých prostranství, o desa-
tero Vodní záchranné služby,
informace o rozmístění stanovišť
VZS okolo přehrady a samozřej-
mě o důležitá telefonní čísla.
Dodržování pravidel budou
kontrolovat jednak pověření
pracovníci VZS, jednak hlídky
městského úřadu, které budou
operativně spojeni s městskou
i státní policií či složkami
Integrovaného záchranného
systému. 

(fr)

Foto Otokar Simm
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Názor Soni
Paukrtové

S děním na jablonecké přehradě
je už po několik let spojována oso-
ba Soni Paukrtové. Proto jsme se
v souvislosti se zaváděním nových
zásad bezpečnosti u vodní nádrže
Mšeno zeptali právě na její názor
na zmíněné kroky města. Zde je od-
pověď:

Myslím, že kroky města Jablonec
nad Nisou v zavádění nových zá-
sad bezpečnosti jsou logické a nut-
né. Všechna opatření ke zkrášlení
přehrady a rozvoj všech jejích ob-
lastí by byla nemyslitelná bez za-
jištění bezpečnosti. 

Čistou vodu bez škodlivých látek
a mikroorganismů, nové pláže
i dráhy na in-line je nutné doplnit
bezpečností při koupání. A právě

tady je nenahraditelná činnost
Vodní záchranné služby. Jen mne
mrzí, že pro tuto záslužnou věc ne-
mohou získat další členy. 

(fr)

Vodní záchranáři
zde jsou pro vás

Vodní záchranná služba České-
ho červeného kříže Jablonec n. N.
(dále VZS) byla založena v roce
1987. Do roku 1998 asistovala na
požádání při sportovních akcích
u vody, jako jsou například triatlo-
ny, závody dálkových plavců, na
divoké vodě atp. Od roku 1998
jsme též zajišťovali o víkendech
během letních prázdnin služby za-
měřené na bezpečnost na vodní
nádrži Mšeno. Svoji činnost pravi-
delně prezentujeme i na dnech
IZS a dětských dnech.

V současné době má VZS 33 čle-
nů, kteří mají odborné kvalifikace
v oblasti záchranářství. Jedná se
jak o kvalifikace vlastní, které si
školí VZS pomocí instruktorů sa-
ma (například plavčík, mistr plav-
čík, záchranář na divoké vodě), tak
i ostatní, jako je vůdce malého pla-
vidla (řidičské oprávnění na loď)
nebo potápěč.

Během roku členové VZS pravi-
delně trénují v jabloneckém bazé-
nu, kde si zdokonalují své plavecké
dovednosti a zejména se učí nej-
různější záchranné techniky pou-
žívané ve vodním záchranářství.
Krom tréninků organizujeme bě-
hem roku několik soustředění, kte-
rá jsou vždy zaměřena na některou
konkrétní činnost. Jde například
o výuku ovládání motorových pla-
videl, výcvik v záchraně na otevře-
né či divoké vodě atd. Všechny tyto
dovednosti, které celoročně nacvi-

čujeme, uplatňujeme nejen při sa-
motné záchranné akci, ale také na
závodech vodního záchranářství, což
je celosvětově uznávaný sport. 

Mezi naše pravidelné činnosti
patří i práce s mládeží. V naší sku-
pině máme založen oddíl mládeže,
kde po základním seznámení s čin-
ností vodních záchranářů a s atrak-
tivními sporty, např. potápění na
nádech nebo horolezectví, násle-
duje výcvik odpovídající jednotli-
vým věkovým kategoriím.

Co se týká materiálního vybavení,
disponuje VZS dvěma motorovými
čluny, zdravotnickým materiálem,
jako jsou krční límce, vakuové
dlahy a mnoho dalšího. Samo-
zřejmě, že máme vybavení potřeb-
né k záchraně z vody. 

Více na http://vzs-jablonec.cz/.

Michal Vrba
místopředseda VZS Jablonec n. N.

■ Komentáře a názory

Fotbalisté 
usurpátoři?

Po přečtení dubnového měsíčníku
jsem nabyl dojmu, že v Jablonci je
škůdce. Fotbalový oddíl… Z člán-
ku místostarosty pana Pletichy vy-
plynulo, že volnočasový areál, kte-
rý by měl za evropské dotace vy-
růst ve Mšeně, se jen horko těžko
podařilo vyrvat z rukou „hrozných
usurpátorů“ fotbalistů. A podařilo
se to na zasedání s občany…

Byl jsem na té schůzce, pečlivě
poslouchal a přesto, že nepůsobím
v Jablonci dlouho, jsem rychle po-
chopil, oč jde. Lidé bydlící v pane-
lácích nemají zájem mít pod okny
fotbalové hřiště s klasickým provo-
zem. Jednoduchá a pochopitelná
myšlenka. Velmi „překvapivé“ nao-
pak je, že fotbalisté by nové hřiště
chtěli… To byla podstata celého spo-
ru, který se na schůzce odehrál.

Bohužel, nebyla zveřejněna celá
historie toho, proč fotbalisté o hřiš-
tě tolik stojí. Proč tak bojují a proč
se někteří cítí ukřivděni… Před ča-
sem, když se budovalo ze státní
dotace hřiště s umělou trávou, ne-
bylo vinou připravenosti spodní
stavby najednou místo, kam onu
„umělku“ položit. Tehdy se správ-
ně položila na fungující travnaté
hřiště ve Mšeně (aby se dotace vy-
užila a nemusela se vracet státu)
se slibem fotbalistům, že v prosto-
ru pod paneláky vyroste jiné, trav-
naté hřiště. Za tímto účelem byla
sepsána i nájemní smlouva na onen
prostor a čekalo se, až se podaří
zajistit financování výstavby. O to
zklamanější fotbalisté pochopitelně
byli, když se na plánech k výstavbě
volnočasového areálu objevilo
hřiště se štěrko-pískovým povr-
chem. A začali bojovat za slíbené
travnaté hřiště, o které přišli…

To, že na schůzce nevystupovali
někteří zástupci FK Jablonec jako
diplomaté, je pravda. To ale není
jejich chyba. Oni pouze věřili
chlapskému slovu z radnice, že
travnaté hřiště bude! Jestli si opět
chceme hrát na minulost a říkat:

„my nic neslíbili, to ti před námi“,
prosím. Myslím, pane místostaros-
to, že FK Jablonec 97 prokázal
dobrou vůli a sám jste to v článku
potvrdil. Ti lidé, o kterých jste na-
psal, že si místní nezískali a budou
si muset napravit reputaci u oby-
vatel Jablonce, věnují veškerý svůj
volný čas čtyřem stovkám jablone-
ckých dětí, vedou je ke sportu, dis-
ciplíně a smyslu pro povinnost.
Dělají to ne pro peníze, ale z pře-
svědčení, vlastní chuti a dělají to
pro nás všechny. 

Proto si rozhodně nemusí svou
reputaci napravovat, jak píšete.
Oni nejsou ani diplomaté, ani lob-
bisté, proto jejich reputace neutr-
pěla! Oni vedou děti ke sportu a za
to si zaslouží jen a jen poděkování
a obdiv nás všech!

Aleš Pangrác
ředitel FK Jablonec 97, a.s.

Nejste jediní, 
ani jedineční

Souhlasím, že problém začal již
v době, kdy se za státní dotace mě-
lo stavět hřiště s umělým povr-
chem. Lidem bylo přímo pod okny
naplánováno hřiště, aniž by s nimi
někdo něco projednal, vliv na oko-
lí nebyl vzat v potaz vůbec. A to se
občanům pochopitelně nelíbilo. Že
nešlo o dobrý nápad, na tom nic
nezmění ani schválení tehdejší ra-
dou města. Ukázala to nespokoje-
nost lidí z místa, což bylo i důvo-
dem, proč záměr nebyl v původní
podobě realizován.

Že pečujete o mládež a dorost, to
je jistě záslužná činnost, ale nejste

v tomto městě jediní, ani jedineční.
Jablonec má 45 tisíc obyvatel, ve
Mšeně, v blízkosti parku, jich bydlí
10 tisíc a FK Jablonec je prostě jen
menšina s úzkým zájmem. Zato
dosti náročným na prostor, ze kte-
rého ostatní vylučujete, a také na
finance na infrastrukturu. To, kolik
šlo v minulosti na hřiště a zázemí
pro fotbal, je vskutku bezprece-
dentní. Mšenské hřiště s umělým
povrchem stálo v konečném souč-
tu 21 milionů Kč. Dotace byla 15
mil. Kč a 6 mil. Kč šlo z prostředků
města. Která jiná taková skupina
kdy dostala tolik peněz? 

Na závěr jen podotknu, že se
rozhodně neztotožňuji s názorem,
že pokud někdo není lobbista či
diplomat, je normální, aby hvízdal,
překřikoval projevy lidí s jiným
názorem či se dokonce posmíval
starším účastníkům setkání, kteří
hůře formulují názor. Takto se ale
příznivci fotbalu na setkání chova-
li, toho jsme byli svědky a s tím zá-
sadně nesouhlasím! A podle ná-
sledně došlých reakcí od těch pře-
křičených nejsem s tímto názorem
osamocen. Naštěstí!

Lukáš Pleticha
místostarosta

Znovu o teple
Po tom, co si občané v květnovém

měsíčníku přečetli článek „Mýty
a fakta o CZT“, mi došla celá řada
dotazů, na které tímto reaguji.

Nejčastější dotaz se týkal mého
tvrzení, že město použije všech zá-

konných prostředků k udržení
CZT. Dotazující to chápali jako vý-
hružku. Tak to ale není, ochrana
CZT je nutností opírající se o ener-
getický a stavební zákon. Před-
stavte si občany, kteří z objektiv-
ních důvodů nemohou přejít na jiný
typ vytápění a v důsledku odpojo-
vání ostatních jim cena tepla po-
roste nepředvídatelným způsobem.
Navíc hrozí kolaps celé sítě CZT.
Studie, kterou zpracovala firma
CityPlan, konstatuje zcela jasně, že
výše popsaná situace je hrozbou.

Druhý dotaz se týkal možné pre-
dikce (předvídání) cen plynu a ma-
zutu. Uvedla jsem, že cena plynu
naroste do roku 2013 na úroveň
EU, a to i pro maloodběratele, a tím
pádem se zvýší o cca 30 %. (Jen pro
upřesnění: cena plynu narostla od
roku 2001 o 65 %). Tuto informaci
jsem nesdělila pro mazut, neboť
jsem neměla zprávy o tom, že by
nějací občané mazutem chtěli to-
pit. Sděluji tedy, že podle všech
zjistitelných informací se možný
nárůst cen mazutu předvídat nedá. 

Třetí dotaz se týkal akce „Čisté
v ruce“. Tato anonymní skupina
mne nevybíravým způsobem na-
padá s použitím velmi pokleslých
argumentů. Proto bych ráda sděli-
la, že jsem sice členkou zastupitel-
stva města Jablonec nad Nisou, ale
nejsem a nikdy jsem nebyla člen-
kou žádného z orgánů JTR a. s. Na
anonymní napadání nereaguji. 

Poslední dotaz se týkal čistoty
ovzduší v Jablonci n. N. a srovnání
spalin ze zemního plynu a mazu-
tu. Je pravda, že spalování zemní-
ho plynu je čistší, rozhodně však
ovzduší nechrání vznik 20 – 25 ne-
bo více nových plynových kotelen.
Spalování mazutu na Brandlu pod-
léhá nutnosti dodržet přísný limit
SO2 a exhalace se šíří ve výšce.
Zachování CZT navíc znamená
i možnost prozkoumat vytápění
pomocí geotermální energie a uči-
nit tak Jablonec zcela nezávislý na
stále rostoucích cenách ropy a zem-
ního plynu.

Soňa Paukrtová
senátorka

■ Nad dopisy čtenářů
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Nikdy jste nelitovala své volby? Nikdy jste
nechtěla změnit svou práci?

Ne, ani si neumím představit, že bych dělala
něco jiného. I moji tři bratři měli velmi vyhra-
něné pracovní sny už od dětství. Jeden si hrál
s mašinkami a pak pracoval u Českých drah,
druhý chtěl být v lese a stal se z něho lesník. Jen
ten třetí se musel kvůli špatnému zraku vzdát
letectví a je z něho počítačový specialista.

Co je vlastně práce sálové sestry?
Musí se postarat o nástroje a přístroje, už před

operací na ni musí mít všechno připravené a znát
její postup, protože musí správně podávat ná-
stroje operatérům – to je sestra instrumentářka.
Té je k ruce kolegyně, tzv. obíhající – ta dopl-
ňuje veškerý materiál a nové sterilní nástroje.

Kolik operací během běžného dne absolvu-
jete?

Na pět sálů v průměru na třicet operací, tak-
že šest na každý. 

Poměrně náročný program.
U nás v nemocnici se operuje docela hodně.

Jsme poměrně specializované pracoviště, co se
týká laparoskopických operací. Často se pracu-
je velmi dlouho, třeba až do večera.

To je fyzicky dost náročná práce, nebo ne?
Lehké to není, někdy stojíte dvě až tři hodiny

ve strnulé, dopředu nachýlené poloze, protože
potřebujete vidět do rány, nemůžete se napít,
najíst, dojít si na záchod, poškrábat se. Všichni
trpíme na krční páteř. Stojíte v empíru a ruka-
vicích, v čepici, masce… Teď už jsou sály kli-
matizované, ale když si vzpomenu na ty staré –
někdy v letních vedrech z nás lil pot proudem.
Podmínky se ale velice zlepšily.

Jaký typ odpočinku volíte po náročném
dni?

Já mám hodně povinností i mimo zaměstná-
ní. Devadesátiletá babička také vezme nějaký

čas, zahradu je třeba udržovat v pořádku. Mám
velkou rodinu, velkou zahradu a velkého psa.
Asi nejvíce odpočívám, když jdu s tím naším
velkým psem na procházku.

Takže na koníčky vám asi moc času ne-
zbývá.

To rozhodně ne.

Kde při svém bohatě naplněném dni bere-
te čas na práci v městském zastupitelstvu?

Jestliže jsem byla zvolena a dostala důvěru,
tak si ten čas najít musím. Aktivní jsem hlavně
v sociální sféře, která je mi i pracovně blízká.
Také proto jsem se zapojila do komunitního
plánování, které právě nyní intenzivně probíhá
ve Spolkovém domě, konkrétně ve skupině pro
seniory. Mou motivací trochu možná byla i mo-
je stará matka, která shodou okolností loni utr-
pěla zlomeninu krčku, což je pro seniory velmi
komplikované zranění. I proto jsem se zajíma-
la o možnost vzniku stacionářů pro seniory,
protože si myslím, že nejsem jediný člověk, kte-
rý pečuje o své staré rodiče, musí chodit do prá-
ce a bojí se nebo nemůže, je nechat po tu dobu
doma samotné. A v takovém případě by denní
stacionář pro seniory byl skvělým řešením. 

Takže podle vás má komunitní plánování
smysl?

Rozhodně ano. Určitě z něj vzejdou výsledky,
které nám mohou výrazně pomoci v plánování
potřebných sociálních služeb. 

Jaké konkrétní poznatky vzešly třeba z va-
ší skupiny?

Už jen z průzkumu potřeb vyplynulo, že pro
staré lidi by bylo úplně nejlepší, aby co nejdéle
byli v domácí péči a aby bylo více pečovatelek,
odborných sester, které za seniory dochází do-
mů, a nebo potom v domech s pečovatelskou
službou zřídit denní stacionáře, jak jsem o nich
mluvila. 

Poměrně dlouhou dobu se mluví o zřízení
hospice v Jablonci. Jak toto zařízení vyšlo
z průzkumů?

Dosavadní výsledky prokázaly, že většina lidí
ani neví, co si pod některými pojmy ze sociál-
ních služeb představit. A právě hospic je jedním

z nich. Hodně se o něm mluví, ale veřejnost
o něm má velmi zkreslené představy. Většinou
si myslí, že je to takový velmi dobrý domov pro
seniory, kam chodí v určitém věku dožít svůj
život. Nepočítají s tím, že tam často dožívají
i mladí, těžce nemocní lidé. Ideální v těchto pří-
padech je, když je pacient v domácím ošetření
dokud to je možné, a když už to rodina nezvlá-
dá, tak potom odejde do hospice. Ono je jistě
velmi těžké se dívat na to, jak vám umírá člen
rodiny. Takže pak na posledních několik dní
mohou nemocní odejít do hospice, kde za pří-
tomnosti členů rodiny, ale hlavně s lékařskou
pomocí, mohou důstojně ze života odejít.
V mnoha případech je pak třeba poskytnout
i psychologickou pomoc rodině pozůstalých. 

A jaké je řešení?
Osvěta, vysvětlování pojmů, diskuze. Tak jako

vždy, když je třeba něco prosadit. 
(fr)

Eva Gregová
Žena s velkou rodinou, zahradou a psem

■ Eva Gregová
Je vdaná, má dvě dospělé děti a tři
vnoučata, samé kluky. A všichni žijí
pohromadě pod jednou střechou i s její 
devadesátiletou maminkou. Ona sama říká,
že co se do svého jabloneckého domu
přistěhovali, tak ho stále předělávají
a přistavují, aby se všichni vešli. 
Od dětství měla jasno, v jakém oboru chce
pracovat. Ve zdravotnictví. A od svého cíle
neodbočila. Po maturitě pracovala v pražské
ústřední vojenské nemocnici jako sestra
na neurochirurgické klinice. Po svatbě se
s manželem a dcerou vrátila zpět do
Jablonce, kde po mateřské začala pracovat
na chirurgickém oddělení a už po půl roce
skončila na sále, kde je dodnes jako vrchní
sestra. Eva Gregová, členka ČSSD. 

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří JiroutekFoto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
95 let
Vrkoslavová Růžena

94 let
Žáková Anna

92 let
Dohnalová Božena

91 let
Košek Jaroslav

85 let
Bělohlávek František, Černohousová
Bedřiška, Čížek Petr, Dvořáková
Evelyna, Hittmanová Marie, Jebavý
Miloš, Kotlár Koloman, Kubeš
Stanislav, Lukavec Ladislav,
Nesvadba Gustav, Průchová Marie
a Vránová Zdenka.

80 let
Bauerová Hana, Bažant Otakar,
Daníček Jaroslav, Diblíková Hedvika,
Flumová Marie, Hofmanová
Květoslava, Jadrná Jaroslava,
Jurníčková Miroslava, Koudelková
Margita, Kousalová Eleonora,
Krausová Hana, Marx Jiří, Pazourová
Vlasta, Ruščáková Jindřiška,
Růžičková Milena, Ing. Strnad
Jaroslav, Šálková Pavlina, Štěpánová
Jarmila a Votavová Irena.

75 let
Beníšková Irena, Brzáková Milena,
Bukvicová Věra, Červeňák Jan,
Čtvrtečková Jaroslava, Funk Antonín,
Gerlich František, Habová Zdenka,
Hanušová Zdenka, Jandová Věra,
Katzerová Marie, Kučerová Alena,
Loprais Milan, Michková Miluše,
Průšová Věra, Solovinská Marie,
Šenfeldová Jarmila, Šourková Olga
a Techlovský Oldřich.

70 let
Cerman Ladislav, Dušta Jiří,
Hasenohrl Werner, Havel Ctislav,
Hlušičková Hana, Hubáčková Hana,
Ježek Josef, Kačabová Helena,
Kasan Milan, Kocour František,
Kolářová Helga, Kořínek Jaroslav,
Kovařík Bedřich, Lochmanová Marie,
Malec Josef, Patočková Soňa,
Richter Josef, Schäffelová Liana,
Syrovátka Karel, Varga Milan,
Volek Ivan a Wencel Leoš.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody. 

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

■ Vítání dětí
Sobota 17. dubna 2008 
Viktorie Klozová, Matyáš Hubka,
Nicol Holásková, Daniel Marek Čičko,
Tereza Hamplová, Šimon Harvilko,
Jakub Jirout, Natálie Mostecká,
Natálie Pánková, Lucie Kudelová,
Jan a Julie Jirošovi, Lucie Fiedlerová,
Nela Horáková, Ondřej Matějec,
Martin Franěk, Vít Štembera,
Marek Volf, Berta Eisnerová,
Karolína Špírková, Ondřej Slavětínský,
Adam Maixner, Anna Bauerová,
Kristýna Kellnerová, Štěpán Kuncl,
Adéla Čandová, Adam Honzák
a Dominik Pozdníček. 

Operace v přímém 
přenosu
Nemocnice natočila další díl doku-
mentu „Klepejte, prosím“. Tento-
krát nás reportáž zavede na ope-
rační sál, kde diváci budou svědkem
dvou laparoskopických urologic-
kých operací včetně záběrů z břiš-
ní dutiny. Komentáře k operacím
namluvili primář MUDr. Všetička
a lékařka urologického oddělení
jablonecké nemocnice MUDr.
Matějková. Pořad měl premiéru
v televizi RTM 27. 5., repríza bude
3. června.

Oceněný 
kalendář IC
Na 12. ročníku přehlídky Tourpro-
pag 2008, která se konala v květnu
v Písku, udělila porota našemu in-
formačnímu centru 2. místo za ka-
lendář s fotografiemi Miloslava Ka-
líka a dobovými pohlednicemi Pet-
ra Kurtina. Kalendář nazvaný „Do-
teky času 2008 – Jablonec a okolí“
vydalo nakladatelství Buk, Jan
Balda. Tourpropag Písek je národ-
ní přehlídka propagačních materi-
álů turistických regionů. Materiály
jsou hodnoceny v několika katego-
riích, mj. i ve skupině kalendáře.

Děkujeme 
občanům
za dobré třídění odpadů, díky kte-
rému se Jablonec umístil na 2.
místě v soutěži o Zlatou popelnici
pořádané Libereckým krajem.
V současné době probíhá jiná sou-
těž o třídění odpadu na TV Genus
nazvaná „Jste to vy“. Za naše měs-
to soutěží družstvo, které můžete
podpořit zasláním SMS (v ceně
běžného tarifu) ve tvaru: bili fandi-
me z Jablonce na č. 602 876 461.
Hlasovat můžete i na www.ige-
nus.cz po kliknutí na logo soutěže
„Jste to vy“. 

Výroční zpráva 2007
Jablonecká nemocnice vydala
Výroční zprávu za rok 2007. Zpráva
obsahuje ekonomické a personál-
ní údaje, investice a podrobné in-
formace z jednotlivých oddělení za
loňský rok. Materiál je obohacen
o řadu fotografií ze všech oblastí.
Nemocnice kromě rozsáhlé výroč-
ní zprávy zveřejněné na webu
www.nemjbc.cz vydala i tištěnou
podobu s výběrem některých in-
formací. 

Noviny zdarma
V informačním centru jsou pro
zájemce opět připraveny sezonní no-
viny nazvané „Jizerské hory – turis-
tické informace“. Přinášejí inspiraci,
jak strávit volný čas v turistických
regionech Jablonecka, Liberecka,
Frýdlantska a Tanvaldska. Najdete
zde tipy na výlety, popis pamětihod-
ností a přírodních krás, náměty
k relaxaci při sportu či zábavě.
Noviny obsahují též kontakty na
cykloservisy, půjčovny sportovního
vybavení, sportoviště, bowling, jíz-
dárny, možnosti adrenalinových
sportů, jízdní řády cyklobusů, ex-
kurze do sklářských firem atp.

Úspěch Topdance
na Mistrovství ČR
Ve dnech 10.–11. 5. se konalo
v Ostravě Mistrovství ČR v tanci
družstev. Jablonecký klub Top-
dance studio Jägerovi reprezento-
vala tři družstva po čtyřech párech
ve standardu i v latině. Jablonečtí
tak vytvořili jedno z nejpočetněj-
ších a nejmladších družstev. Ju-
nioři M. Procházka s S. Vaňouso-
vou, Š. Procházka s A. Jägerovou,
D. Humpolec s K. Mališovou a J. Ma-
šinda s K. Burešovou, skončili ve
standardu přes silnou konkurenci
na pěkném 3. místě. 

Výluky na železnici
Do 4. července bude z důvodů
opravných prací na smržovském
viaduktu a rozšiřování nadjezdu
v Dolní Smržovce výluka v traťo-
vém úseku Smržovka–Tanvald. 
Ve dnech 11.–25. 6. bude z důvodů
opravných prací na mostech výlu-
ka mezi Jabloncem nad Nisou
a Tanvaldem. Vlaky budou nahra-
zeny autobusy. Přeprava jízdních
kol z Liberce do Tanvaldu bude
omezena na max. 5 bicyklů na
vlak.

Den zdravotně postižených
Ve středu 11. června proběhne mezi 12. a 17. hodinou na Mírovém náměstí další
ročník Dne zdravotně postižených. Jedná se o prezentaci neziskových organizací
a dalších subjektů působících v oblasti sociální a zdravotní. Připraven bude
doprovodný kulturní program, ve kterém vystoupí např. Heidi Janků. Moderovat
bude Jakub Třasák. Pořadatelem je Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí. Koná se v rámci projektu Jablonec 2008.

Zavřený 
živnostenský úřad
Ve dnech 27. a 30. června bude
z technických důvodů souvisejících
s novelou živnostenského zákona
(účinnost od 1. 7. 2008) uzavřen
živnostenský úřad. Ve zmíněné do-
bě nebude možné provádět jaké-
koliv změny v systému Registru
živnostenského podnikání. Úřad
proto doporučuje veškerá nutná
podání uplatnit nejpozději do 26.
června, případně až v červenci.

Konkurz 
na ředitele ZŠ
Rada města Jablonce nad Nisou
vyhlašuje konkurz na funkci ředi-
tele Základní školy Jablonec nad
Nisou, 5. května 76, příspěvková
organizace, s nástupem k 14. 8.
2008. Termíny podání přihlášky
nejpozději do 20. 6. 2008. Veškeré
podrobné informace najdete na
www.mestojablonec.cz/cs/mest-
sky-urad/volna-mista nebo je zís-
káte na tel. 483 357 270, 278.

Ulice s novým
názvem
Zastupitelstvo města schválilo po-
jmenování spojnice ulic Turistická
a Krkonošská v městské části Ko-
konín. Ulici byl přidělen název
„Pod Servisem“, který vzešel z ná-
vrhu samotných občanů – nových
obyvatel ulice. Na jejím horním
konci se od roku 1996 nachází au-
toservis, který propůjčil této ulici
jméno a zároveň je určitým vodít-
kem a orientačním bodem.
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Personální inzerce
Tajemník Městského úřadu Jablonec nad Nisou vy-
hlašuje výběrové řízení na pozici

PRÁVNÍK
10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání
právního směru (Bc., Mgr.).
Další požadavky: vhodné pro absolventy i právníky
s praxí, znalost obchodního a finančního práva výho-
dou, ochota k dalšímu vzdělávání, samostatnost,
schopnost jednat s lidmi, výborná uživatelská znalost
práce s PC. 
Nástup: dle dohody.
Informace: vedoucí právního oddělení, tel. 483 357 364,
e-mail: teufl@mestojablonec.cz. 
Přihlášky do 12. června 2008.
Přihlášku doloženou profesním životopisem, výpi-
sem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců), ověře-
ným dokladem o dosaženém vzdělání a případnými
referencemi zašlete na adresu: Městský úřad, perso-
nální úsek, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad
Nisou.

Město Jablonec nad Nisou
nabízí k prodeji
Objekt č. p. 1990/12, ul. Nemocniční,
včetně příslušenství a st. p. č. 1937/1 v k. ú. Jablonec
n. N. V objektu se nacházejí 3 bytové jednotky. Cena
dohodou – min. 3 000 000 Kč (bez možnosti proinve-
stování).

Objekt č. p. 59/150, ul. Podhorská,
včetně příslušenství a st. p. č. 221/5 v k. ú. Jablonecké
Paseky. V objektu se nacházejí 4 bytové jednotky
a 1 nebytový prostor. Cena dohodou – min. 2 500 000 Kč.

Objekt č. p. 1486/21a, ul. Pražská,
včetně příslušenství a st. p. č. 590/2 v k. ú. Jablonec n. N.
V objektu se nacházejí 4 bytové jednotky (2 volné).
Cena dohodou – min. 3 500 000 Kč.

Objekt č. p. 1242/15, ul. Revoluční,
včetně příslušenství a st. p. č. 1637 v k. ú. Jablonec n. N.
V objektu se nacházejí 4 bytové jednotky. Cena doho-
dou – min. 2 000 000 Kč. 

Objekt č. p. 2012/24, ul. Saskova,
včetně příslušenství a st. p. č. 1939 v k. ú. Jablonec n.
N. V objektu se nacházejí 3 bytové jednotky (1 volná).
Cena dohodou – min. 2 000 000 Kč.

Informace o prodávaných objektech poskytne 
RK RIA, Podhorská 7, Jablonec n. N. 
Zde je možné sjednat prohlídku objektů, 
tel. 483 319 440, 483 312 393, popř. majetkoprávní
odd., tel. 483 357 228.
Nabídky adresované majetkoprávnímu odd. MěÚ
předkládejte v podatelně MěÚ, Mírové náměstí 19,
467 51 Jablonec nad Nisou.

Město Jablonec nad Nisou 
nabízí pronájem
nebytového prostoru v budově radnice, Mírové ná-
městí 3100/19 – východní strana, prodejna č. II, cel-
ková výměra 155,83 m2. 

Informace poskytne odbor vnitřních věcí MěÚ
Jablonec n. N. – tel. 607 941 595, popř. majetkoprávní
odd. – tel. 483 357 228.

Nabídky adresované majetkoprávnímu odd. MěÚ
předkládejte v podatelně MěÚ, Mírové náměstí 19,
467 51 Jablonec nad Nisou.

Výběrová řízení 
na pronájmy bytů
Město Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrová ří-
zení na pronájem bytů se smluvním nájemným

Liberecká 158/1917, č. bytu pro VŘ: 16/2008
Byt 1+3, přízemí, podlahová plocha 93,25 m2. Mini-
mální výše smluvního nájemného pro účast ve VŘ je
4.329 Kč/měsíc bez služeb spojených s užíváním bytu.
Prohlídka 11. 6. 2008 od 15,30 do 16 hodin. 

V Aleji 6/1322, č. bytu pro VŘ: 17/2008
Byt 1+2, přízemí, podlahová plocha 98,31 m2. Mini-
mální výše smluvního nájemného pro účast ve VŘ je
4.239 Kč/měsíc bez služeb spojených s užíváním bytu.
Prohlídka 16. 6. 2008 od 15,30 do 16 hodin. 

Komenského 11/595, č. bytu pro VŘ: 18/2008
Byt 1+4, 2. patro, podlahová plocha 131,30 m2. Mini-
mální výše smluvního nájemného pro účast ve VŘ je
5.872 Kč/měsíc bez služeb spojených s užíváním bytu.
Prohlídka 18. 6. 2008 od 15,30 do 16 hodin. 

Prohlídky zajišťuje RK RIA REALITY, a. s. Sraz zá-
jemců ve stanovenou dobu před vchodem do objektu.
Přihlášky do VŘ podávejte na předepsaném formulá-
ři. Formulář lze vyzvednout na odd. technické obslu-
hy a bytů MěÚ (TOB), ve vnitřním informačním stře-
disku MěÚ nebo na www.mestojablonec.cz. 
Žadatel doručí přihlášku na TOB nebo do podatelny
MěÚ v zalepené obálce od 2. 6. do 23. 6. 2008 do
15,00 hodin. 
Obálka musí být zřetelně označena nápisem VŘ
s označením čísla bytu (tj. např. 17/2008 – NEOTVÍ-
RAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU). Ža-
datel obdrží potvrzení o podání nabídky. Neúplně
označené a před nebo po termínu podané obálky ne-
budou akceptovány!

Novela živnostenského 
zákona 

S účinností od 1. 7. 2008 začne platit novela živ-
nostenského zákona. Přinášíme proto přehled nej-
důležitějších změn tohoto právního předpisu.

Novela živnostenského zákona ruší místní pří-
slušnost živnostenských úřadů. V praxi to bude pro
podnikatele znamenat, že bude moci ohlásit živnost,
podat žádost o koncesi či splnit ohlašovací nebo
oznamovací povinnost související s podnikáním na
jakémkoliv obecním živnostenském úřadu. Tedy bez
ohledu na to, kde má bydliště, respektive místo pod-
nikání. Informace budou úřady sdílet v rámci infor-
mačního systému živnostenského rejstříku.

Živnostenské listy a koncesní listiny, které nyní
slouží jako průkazy živnostenského oprávnění,
nahrazuje novela jediným dokladem – výpisem ze
živnostenského rejstříku. Pro podnikatele to zname-
ná, že bude moci prokazovat právo podnikat i v ně-
kolika oborech pouze jediným dokladem, a to právě
výpisem z živnostenského rejstříku. Pro stávající
podnikatele, tedy ty, kteří již podnikají na základě
platného živnostenského oprávnění, novela nezna-
mená, že by jejich živnostenské listy přestávaly platit,
jakmile novela nabude účinnosti. Dosavadní živno-
stenská oprávnění zůstanou v platnosti až do doby,
dokud podnikatel sám nepožádá o nový výpis ze živ-
nostenského rejstříku nebo nenahlásí nějakou změnu. 

Místo dosavadních 125 volných živností zavádí
novela pouze jedinou volnou živnost s tím, že pod-
nikatel jenom nahlásí obor činnosti, který bude
v rámci volné živnosti vykonávat. Seznam činností,
které spadají pod volnou živnost, je přílohou živno-
stenského zákona. Podnikatel tak nebude muset
vlastnit pro každý obor činnosti zvláštní živnostenské
oprávnění. Důsledkem této změny bude snížení po-
platků souvisejících se vstupem do podnikání.

Novelou dochází také ke zkrácení doby praxe
pro vydání živnostenského oprávnění tam, kde je
praxe zákonem vyžadována.

Již více než rok mohou podnikatelé využívat
Centrální registrační místa, která existují při obec-
ních živnostenských úřadech. Podnikatel zde může
prostřednictvím jednotného registračního formuláře
vyřídit registrační povinnost nejen k živnostenskému
úřadu, ale také ve vztahu k finančnímu úřadu, České

správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně
nebo úřadu práce. V souvislosti s nabytím účinnosti
nového živnostenského zákona plánuje ministerstvo
zavedení zjednodušených jednotných registračních
formulářů. Na druhou polovinu roku 2008 je pak plá-
nována plná elektronizace komunikace mezi úřady
v rámci Centrálních registračních míst – ovšem v zá-
vislosti na postupu elektronizace celé státní správy. 

Upozorňujeme, že i po účinnosti novely živnosten-
ského zákona zůstávají zachovány povinnosti pod-
nikatelů spočívající v označení sídla, příp. místa podni-
kání, ohlášení změn. I nadále je podnikatel povinen
zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozo-
vání živnosti podle zvláštních předpisů (stavební zá-
kon) a byla řádně označena.

Podrobnější informace k živnostenskému podniká-
ní lze získat na stránkách www.mpo.cz.

Jitka Prchalová
živnostenský úřad

Strom Jablonecka 2008
Oddělení životního prostředí vyhlašuje 3. ročník

soutěže o nejhezčí strom Jablonecka. V minulých
ročnících ankety jsme se přesvědčili, že lidem není
lhostejný osud krajiny, která nás obklopuje a že si
všímají i nepřeberného množství krásných stromů
rostoucích v našem okolí. Pokud víte o stromu, který
zasluhuje náš obdiv, neváhejte a vyjádřete mu pro-
střednictvím soutěže své sympatie. Už teď se těšíme
na vaše návrhy!

Stejně jako v minulém roce se navrhovaný strom
nemusí nacházet pouze na území Jablonce n. N., ale
může růst i na území měst a obcí v jeho správním ob-
vodu, tzn. v Rychnově, Pulečném, Rádle, Maršovicích,
Dalešicích, Nové Vsi, Lučanech, Janově, Bedřichově
a Josefově Dole.

Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Strom může na-
vrhnout kdokoliv, jednotlivci i kolektivy. Návrh by
měl obsahovat příběh stromu (osobní výpověď člověka
a stromu, pověst, historická fakta nebo jen pár řádků,
proč právě tento strom by měl být „Stromem roku“).
Dále je třeba uvést lokalitu, kde roste, jeho druh, pa-
rametry (odhadované stáří, obvod ve výšce 130 cm
nad zemí, přibližná výška) a jméno s adresou a tele-
fonem navrhovatele. Lze připojit fotografii nebo ob-
rázek stromu.

Návrhy můžete zasílat poštou nebo je odevzdat na
MěÚ v Jablonci n. N. (v podatelně, vnitřním infor-
mačním středisku, na odd. životního prostředí).
Elektronickou poštou lze návrhy zaslat na adresu
stromroku@mestojablonec.cz. Lhůta pro podání ná-
vrhů končí 31. 7. 2008. 

V srpnu komise vybere deset stromů – finalistů.
O tom, který z nich se stane Stromem roku 2008, roz-
hodne veřejnost hlasováním, které proběhne v září.
Ve stejné době bude možné si finalisty soutěže pro-
hlédnout na výstavě ve vestibulu radnice. Vyhlášení
vítěze se uskuteční v rámci podzimních slavností na
konci září. Odměnou pro vítězný strom bude jeho od-
borné dendrologické ošetření a přihlášení do celo-
státní soutěže v roce 2009. 

Informace na tel. 483 357 214, 483 357 284, e-mail:
stromroku@mestojablonec.cz a na internetových
stránkách města. 

(bš)

Lípa v Dalešicích
Foto Barbora Šnytrová
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Při Městském úřadu v Jablonci nad Nisou
pracují též terénní pracovníci. Kdo vlastně
jsou tito lidé, co je jejich úkolem a kde se s nimi
můžeme nejčastěji potkat? S těmito dotazy
jsme se obrátili přímo ke zdroji, na oddělení
sociálních služeb a zdravotnictví, jehož sou-
částí terénní pracovníci jsou.

Co je cílem terénní sociální práce?
Pomáhat jednotlivcům – klientům, kteří jsou

ochotní pracovat na změně vlastní situace, vy-
manit se z životní či sociální krize. Terénní so-
ciální pracovníci nabízejí služby základního so-
ciálního poradenství a asistence. Mezi to patří
například pomoc s administrativními úkony,
doprovod při jednáních na úřadech, pomoc při
hledání zaměstnání a zvyšování osobní kvalifi-
kace, spolupráce při řešení problémů spojených
s bydlením nebo docházkou dětí do školy atp. 

Kolik těchto pracovníků městský úřad za-
městnává?

Na jabloneckém úřadu pracují tři terénní
pracovníci, jeden na plný pracovní úvazek
a dvě pracovnice na poloviční.

Jak je tato služba vnímána veřejností
a klienty?

V převážné většině případů kladně. Občané,
kterým terénní pracovníci pomáhají překonat kri-
zovou situaci, přijímají tuto pomoc převážně s po-
vděkem. Najdou se však i tací, kteří pod vidinou
snadného vyřešení vlastní krizové situace, obvi-
ňují terénní pracovníky z nedostatečné pomoci.

Je o tuto práci zájem?
Výkon terénní práce zejména v sociálně vy-

loučených lokalitách, ve kterých z 90 % žijí so-
ciálně slabé romské rodiny s nezletilými dětmi,
to je velmi těžká a náročná práce. Bohužel nám
chybí zejména mladí kvalifikovaní Romové,
kteří by projevili zájem v této oblasti spolupra-
covat.

(fr)

Chybí nám mladí, kvalifikovaní Romové

Den Integrovaného záchranného systému
Ve čtvrtek 26. června se od 10 hodin uskuteč-

ní na Horním náměstí „Den IZS 2008“ – akce
celého Integrovaného záchranného systému.
V jejím průběhu se představí jednotlivé složky,
a to nejen v samostatných výstupech, ale i při
společné činnosti. Diváci budou mít příležitost
nahlédnout do zákulisí firem zabývajících se
výrobou zabezpečovacích zařízení nebo se se-
známit s možnostmi pojištění před následky
trestných činů atp.

V akci budou příslušníci a pracovníci Policie
ČR, jablonecké nemocnice, Zdravotnické zá-
chranné služby LK, Českého červeného kříže,
Hasičského záchranného sboru LK, Horské

služby JH, Armády ČR, vězeňské služby, měst-
ské policie. Z firem se představí Jablotron
a Telmo, pojišťovna Uniqa, Česká pojišťovna
a Besip. Pro děti budou připraveny soutěže
o ceny a dospělí účastníci mohou kromě zají-
mavé podívané získat i mnoho přínosných in-
formací.

Třetí ročník Dne IZS slavnostně zahájí sta-
rosta města Jablonec nad Nisou s vedoucími
pracovníky PČR a HZS LK. Přijďte se podívat na
jedinečnou akci, při které budete moci zhodno-
tit součinnost celého Integrovaného záchran-
ného systému. Program je celodenní, takže lze
přijít i kdykoliv po oficiálním zahájení. (lk)

Foto archiv

Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou 
Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou vy-

hlašuje grantové řízení z výnosů příspěvku NIF
(za rok 2007) pro rok 2008 na podporu zdravot-
nictví a péče o zdraví 

GRANTOVÁ PRAVIDLA
Zaměření grantu 
Pořízení, obnova zdravotnické techniky a po-

můcek při poskytování péče o nemocné a zdra-
votně postižené v okrese Jablonec n. N. Pro
grantové řízení bude k dispozici celková částka
350.000 Kč.

Příjemci grantu
Granty budou poskytnuty na konkrétní, v žá-

dosti specifikované projekty organizacím a in-
stitucím, které mají registrováno své sídlo

v okrese Jablonec n. N. Do veřejného výběrové-
ho řízení se mohou přihlásit: občanská sdruže-
ní, obecně prospěšné společnosti, účelová zaří-
zení církví a organizace zřízené státní správou
a samosprávou (příspěvkové a rozpočtové ve-
řejnoprávní organizace za podmínky, že samy
vloží nejméně 50 % finančních prostředků na
předmětný projekt).

Forma žádosti
Pro podání žádosti nejsou vydány žádné

zvláštní formuláře. Žádost musí být písemná
a podaná v zalepené obálce, přičemž stačí jed-
no vyhotovení. K žádosti je nutné přiložit do-
klad o platné registraci žadatele (doložení sídla
v Jablonci n. N.). Na požadované grantové pro-
středky (cíle) předložit projekt popisující věcné

využití a účel pořízení zdravotnické techniky
a pomůcek, jejich typ, dodavatele, pořizovací
cena, rozpočet s uvedením objemu vlastních
a případně dalších vložených prostředků, popis
dosud dosažených výsledků v oblasti činnosti,
pro kterou byl grant vypsán.

Termíny
Žádosti o grant se podávají písemně do 31.

srpna 2008 na adresu sídla nadace. Výsledek
výběrového řízení bude žadatelům sdělen do
30. září 2008. 

Adresa (sídlo): 
Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou 
Nemocniční 15, 466 60 Jablonec n. N.
Telefon 483 345 301; e-mail stehnova@nemjbc.cz 
http://www.nemjbc.cz/nadace.

Z nemocnice
V rámci 11. ročníku výstavy výtvarných prací

v Eurocentru se již tradičně uskutečnila aukce.
Výtěžek byl věnován pediatrickému oddělení
jablonecké nemocnice na nákup nového moni-
toru životních funkcí. Přístroj, který stojí celkem
kolem 50 tis. Kč, bude umístěn na dětské JIP.
Slouží pro děti po operacích a při těžkých sta-
vech. V loňském roce přispěli návštěvníci v auk-
ci částkou 4 865 Kč a ta byla použita na nákup

inhalátoru. Aukce se konala 22. května a infor-
mace o výsledku najdete na webu nemocnice.

Pěkné prostory naší nemocnice je stále třeba
stále vylepšovat. V letošním roce se malovalo
již na urologickém oddělení, ambulantní části
rehabilitace, malováním a částečnou rekon-
strukcí prošla také JIP chirurgického oddělení
a ARO. To v době uzavření prostor pro pacienty

umožnilo přístup dětem ze ZŠ. V jeden den jich
na toto oddělení přišlo na 250. Podobná akce se
s kladným ohlasem uskutečnila již v loňském
roce. Pro děti i dospělé je to jedinečná příle-
žitost poznat zajímavé prostředí tohoto oddělení.
Návštěvníkům se věnoval lékařský i ošetřova-
telský personál, který řadu věcí vysvětlil i prak-
ticky ukázal. 

Další zprávy z nemocnice i na straně 5. (pk)

Foto Pavel Kusala
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Co jsou sociální služby?
Prostřednictvím sociálních služeb je zajiš-

ťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění
stravování, ubytování, pomoc při zajištění cho-
du domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou,
poskytnutí informace, zprostředkování kontak-
tu se společenským prostředím, psycho- a soci-
oterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.

Cílem služeb bývá mimo jiné
– podporovat rozvoj nebo alespoň zachování

stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do
vlastního domácího prostředí, obnovení nebo
zachování původního životního stylu; 

– rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a u-
možnit jim, pokud toho mohou být schopni,
vést samostatný život; 

– snížit sociální a zdravotní rizika související
se způsobem života uživatelů. 

Sociální služby v České republice upravuje
zákon 108/2006 Sb. Podrobné informace získá-
te na www.mpsv.cz/ sociální služby. 

Základní služby a činnosti
Základními činnostmi při poskytování sociál-

ních služeb jsou pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při za-
jištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc
při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, terapeutické čin-
nosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Existují i další druhy služeb na pomezí zdra-
votní a sociální oblasti, které nejsou v zákoně
uvedeny, ale jsou pro občany stejně potřebné. 

Cíle komunitního plánování
K dosažení optimální úrovně služeb na úze-

mí města slouží metoda komunitního plánová-
ní, která má za cíl zmapovat stávající služby
a potřeby občanů, jež nejsou v současné době
pokryty. Výsledkem společného úsilí občanů,
poskytovatelů a zadavatelů bude komunitní

plán, který by měl postupně doplnit základní síť
služeb pro všechny potřebné skupiny. Komu-
nitní plán je vytvářen ve čtyřech pracovních
skupinách: 

– pracovní skupina pro seniory;
– pracovní skupina pro osoby zdravotně zne-

výhodněné;
– pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež;
– pracovní skupina pro osoby ohrožené sociál-

ním vyloučením. 
Celkem se procesu komunitního plánování

aktivně účastní 96 občanů, kteří se scházejí
dvakrát měsíčně ve svém volném čase. V sou-
časné době vytvářejí pracovní skupiny cíle a o-
patření, pomocí nichž bude komunitní plán na-
plňován. 

Dotazníkové šetření a jeho výsledky
Důležitým podkladem pro tvorbu komunitní-

ho plánu bylo zjišťování potřeb občanů pro-
střednictvím dotazníkového šetření. To probí-
halo od 25. 2.–31. 3. 2008. Cílem dotazníkového
šetření bylo zjistit, do jaké míry občané sociál-
ní služby a služby navazující znají, jaké služby
využívají a jaké služby postrádají. Dotazník
o sociálních službách byl zveřejněn na webu
města Jablonec nad Nisou a zájemci ho mohli
vyplnit v elektronické podobě. Dotazník byl též
v tištěné podobě distribuován do všech domác-
ností v Jablonci nad Nisou a byl k dispozici
v městském informačním centru. Dotazníky
obdrželi také uživatelé sociálních služeb od po-
skytovatelů sociálních služeb. Celkem bylo vrá-
ceno 981 dotazníků. Všem občanům, kteří se do
této akce zapojili, děkujeme! 

V zastoupení respondentů významně převa-
žovaly ženy – 73 %. Z celkového počtu 981 res-
pondentů je jich téměř 50 % ve starobním nebo
invalidním důchodu. Úplný přehled o nabíze-
ných sociálních službách má téměř 20 % res-
pondentů a přes 72 % občanů ví, kde informace
zjistit. Mezi respondenty je 18,3 % nespokojených
a 22,3 % spokojených s množstvím sociálních
služeb, zbytek neví nebo to neumí posoudit.
V dotazníkovém šetření odpovědělo na otázku,

zda využívá nějaké sociální služby 22,6 % ob-
čanů kladně a 70,2 % záporně, tj. že nevyužíva-
jí sociální služby. 

Dle respondentů jsou nejvíce potřebné tako-
vé sociální služby, které se zabývají poskytová-
ním služeb v pobytovém zařízení (např. domov
důchodců), poskytováním služeb v domácím
prostředí (např. osobní asistence). Potřební jsou
i ti, kteří poskytují dočasnou pomoc pro osobu,
která se stará o osobu blízkou. Jako nejdůleži-
tější sociální služby respondenti uvedli posky-
tování služeb v pobytovém zařízení, v domácím
prostředí a v domě s pečovatelskou službou.
Uvedli také, že nejvíce pozornosti by se mělo
věnovat především seniorům, rodinám s pos-
tiženými dětmi a osobám v obtížné životní si-
tuaci. 

Výsledky dotazníkového šetření jsou nezbyt-
ným podkladem pro tvorbu komunitního plánu
a pracovní skupiny budou dále s těmito výsled-
ky pracovat. 

Podrobné informace o komunitním plánová-
ní v Jablonci nad Nisou najdete na interneto-
vých stránkách www.mestojablonec.cz / zdravot-
nictví a sociální služby. Je zde také umístěn
Katalog poskytovatelů sociálních služeb a slu-
žeb navazujících na území Jablonce nad Nisou.
V příštích číslech Jabloneckého měsíčníku vám
postupně přiblížíme práci jednotlivých pracov-
ních skupin, představíme konkrétní sociální
služby a jejich poskytovatele a také logo, které
bude celý proces komunitního plánování do-
provázet.

(pk)

Komunitní plánování –
společné setkání

Dne 5. května proběhlo ve Spolkovém domě
setkání zástupců pracovních skupin komunit-
ního plánování s občany. Během prezentace by-
ly občanům představeny jednotlivé pracovní
skupiny, jejich výstupy, výsledky dotazníkové-
ho šetření a harmonogram komunitního pláno-
vání. Poté následovala zajímavá diskuze. Všem
zúčastněným děkujeme za jejich zájem! Do bu-
doucna plánujeme pravidelná setkání, která by
měla občanům přiblížit komunitní plánování
a sociální služby. 

Občanské sdružení HoSt
Home–Start ČR

Uvedené občanské sdružení začalo nově půso-
bit na území našeho města. Jeho cílem je pod-
pora stability rodičů, vytvoření harmonického
prostředí pro zdravý vývoj dítěte a posílení poci-
tu rodičovské identity. Projekt je zaměřen na po-
moc rodičům pečujícím o dítě mladší šesti let.

HoSt hledá dobrovolníky – rodiče nebo pra-
rodiče, ochotné věnovat dvě hodiny pomoci týd-
ně jiným rodičům, kteří mají problémy se svou
rodičovskou rolí. Cílem je podpořit stabilitu ro-
dičů prostřednictvím vlastních rodičovských
zkušeností dobrovolníků, které jsou rozšířené
o speciální dovednosti získané v průběhu pří-
pravného kurzu. Dobrovolníci se snaží rodi-
čům pomoci především s výchovou dětí, pomá-
hají najít rodičům k dětem cestu prostřednic-
tvím nenásilného a citlivého provázení, po-
vzbuzování a motivování v jejich rodičovské
roli. Učí je plánovat si čas, hrát si a povídat
s dětmi. Pomáháním jinému rodiči si dobrovol-
ník zkvalitní i vlastní rodičovské kompetence.
Podmínky: věk nad 21 let, čistý trestní rejstřík,
vlastní rodičovská zkušenost, ochota absolvo-
vat školení. 

Bližší informace: koordinátorka projektu
Hana Jiránková, jirankova@hostcz.org, tel. 603
504 413, 777 801 422; www.hostcz.org.

Co bychom měli vědět
o komunitním plánování
Na tomto místě Jabloneckého měsíčníku budete od tohoto čísla
pravidelně nacházet aktuální informace o komunitním plánování
a sociálních službách v Jablonci nad Nisou. V červnovém vydání
přinášíme první díl.

Foto archiv
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Z jednání zastupitelstva města
24. dubna 2008

Rekonstrukce ve dvou etapách
Vypsat výběrové řízení na rekonstrukci Podzimní

ulice a uplatnit část financování realizace projektu
v návrhu rozpočtu pro rok 2009 uložili svým roz-
hodnutím městští zastupitelé místostarostovi
Otakaru Kyptovi.  

Rekonstrukci zmíněné ulice má odbor rozvoje zařa-
zenou jako investiční akci již do letošního rozpočtu.
Dle vypracované projektové dokumentace je navrže-
na od křižovatky s ulicí Pod Skalkou až po křižovatku
s ulicí Paseckou s těmito rozpočtovanými náklady:

Komunikace a chodníky 8 199 505 Kč 
Rekonstrukce vodovodních přípojek 91 981 Kč
Odvodnění komunikace 747 412 Kč
Celkem 9 038 898 Kč

V letošním rozpočtu má však odbor rozvoje vyčle-
něny pouze čtyři miliony. Tato částka by pokryla pou-
ze rekonstrukce po ulici Sv. Čecha. Z tohoto důvodu
navrhl odbor rozvoje vypsat výběrové řízení (v květ-
nu 2008) na rekonstrukci ulice Podzimní ve dvou eta-
pách s finančním plněním dohodnutým na dva roky
s tím, že v roce 2008 budou realizovány obě etapy, ale
druhá bude uhrazena až z rozpočtu roku 2009.

Zvýšená spoluúčast města
Zastupitelé schválili zvýšení finanční spoluúčas-

ti v programu „Předcházení sociálnímu vyloučení
a odstraňování jeho důsledků“, podprogram A –
„Podpora terénní práce pro rok 2008“ – o 200 tisíc
korun, tj. na celkovou částku 517 403 Kč.

Na základě lednového rozhodnutí zastupitelů o za-
pojení se do programu na podporu terénní práce
s celkovými náklady ve výši 717 403 korun byla po-
dána žádost o účelovou dotaci na dva terénní pracov-
níky (400 000 Kč) s tím, že město (které musí vložit
nejméně 30 % z celkové sumy na projekt) se bude po-
dílet částkou 317 403 Kč. Rada vlády ČR pro záleži-
tosti romské komunity přidělila Jablonci dotaci ve vý-
ši 200 000 Kč, proto se spoluúčast města zvýšila na
517 403 Kč.

Výbor pro energetiku zahájí činnost
Na květnovém zasedání zastupitelstva představí

předsedkyně nového výboru pro energetiku Soňa
Paukrtová jeho složení, plán práce a jednací řád.
Spolu s ní předloží starosta Petr Tulpa zastupite-
lům vývoj cen tepla za posledních deset let. Tak
rozhodlo dubnové zastupitelstvo.

Posláním výboru pro energetiku, jakožto poradního
sboru zastupitelstva města, bude vytvářet přijatelná
a společensky akceptovatelná řešení udržení, moder-

nizace a dalšího rozvoje sítě centrálního zásobování
teplem (CZT) a ta poté předkládat a doporučovat za-
stupitelstvu města ke schválení. Jeho členy budou zá-
stupci jednotlivých klubů napříč politickým spekt-
rem, odborné veřejnosti a významných skupin odbě-
ratelů. Centrální zásobování teplem je reprezentová-
no zejména společností Jablonecká teplárenská a re-
alitní a.s. (JTR), ve které město Jablonec nad Nisou
vlastní 34,22 % a MVV Energie CZ s.r.o. 65,78 % akcií.
V důsledku rostoucích cen ropy na světových trzích,
kvůli níž roste i cena tepla dodávaného z CZT, dospě-
li akcionáři JTR v roce 2007 k rozhodnutí, že bude
nutné sestavit novou dlouhodobou koncepci podnika-
telské činnosti JTR a určit základní směry rozvoje
CZT stejně jako aktualizovat Územní energetickou
koncepci města. To je zároveň hlavní úkol nově sesta-
veného výboru, který tyto materiály předloží zastupi-
telstvu města. Práce výboru tím však zdaleka neskon-
čí. 

„Dále bude nutné sestavit obecně závaznou vyhláš-
ku, která bude upravovat provozní podmínky CZT
v Jablonci nad Nisou a předložit zpracovanou rozpty-
lovou studii o ovzduší v našem městě. Jde o úkoly ne-
lehké, ale nechť se výboru podaří je splnit,“ říká k ce-
lé situaci starosta města Petr Tulpa.

Všechny smlouvy prošly 
Oddělení řízení organizací a rozpočtu přijalo od

1. 2. do 31. 3. 2008 šestnáct žádostí o půjčky z Fondu
na zlepšení úrovně bydlení.

V nich bylo požádáno celkem o 4 048 090 korun.
Jelikož zastupitelé schválili v lednu fond o výši 16 mil.
korun, doporučil výbor Fondu na zlepšení úrovně
bydlení zastupitelům na dubnovém jednání uzavřít
všech šestnáct smluv. Protože většina finančních pro-
středků z fondu nebyla vyčerpána, uvažuje se o pří-
pravě druhého kola výzvy pro žádosti na půjčky, a to
na podzim s termínem realizace v příštím roce.

Zastupitelé schválili příspěvky
Zastupitelé schválili poskytnutí finančních příspěv-

ků z rozpočtu města pro rok 2008 vybraným subjek-
tům z oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy
a vzdělávání, kultury, prevence kriminality a sociálně
patologických jevů, tělovýchovy a sportu dle návrhů
jednotlivých komisí v celkové výši 4 156 000 korun.

Zveme na červnové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteč-

ní ve čtvrtek 19. června 2008 od 9 hodin ve velké za-
sedací síni jablonecké radnice. Aktuální informace
o projednávaných bodech bude zveřejněna na webo-
vých stránkách města www.mestojablonec.cz.

■ Setkání 
s občany města

Tak jako každoročně probí-
hají i letos setkání představitelů
města s občany. 

Do doby uzávěrky měsíčníku
se konala již čtyři z celkových
sedmi, a to v centru města, v Rý-
novicích, na Žižkově Vrchu a Na
Šumavě. Postupně se k nim bu-
deme v následujících číslech
vracet.

Na setkání v centru města přišli
zástupci obyvatel Doliny s peticí
proti plánované výstavbě byto-
vých domů. Jejich hlavním argu-
mentem bylo, že „město porušuje
v této lokalitě uzemní plán“. Sta-
rosta Petr Tulpa však s názorem
nesouhlasil: „Lokalita je od roku
1996 vyčleněna na výstavbu byto-
vých jednotek. V listopadu 2007
byla navržena změna plánu na ob-
jekty větší než dvojdomky. Zatím se
jedná jen o studii a ne o projekt.
Pouze v jedné třetině výstavby by
měly být vyšší domy o maximálně
pěti podlažích, ale včetně garáží,
sklepů apod.“

Často zmiňovaným problémem
na zatím všech proběhlých schůz-
kách je i plánovaná výstavba
v prostoru bývalé tržnice pod Dol-
ním náměstím. „Demolice a ná-
sledná výstavba v tomto prostoru,
která začne od 1. září, s sebou při-
nese omezení provozu v Lipanské
ulici a uzavření ulice Kamenné.
Proto bude nutná i změna přestup-
ního bodu MHD,“ vysvětlil mís-
tostarosta Lukáš Pleticha.

Dlouhodobou vadou na vzhledu
městského centra byl stav hotelu
Praha. I to je věc, která po změně
vlastníka objektu zajímá všechny
Jablonečany. „Proběhne rozsáhlá
rekonstrukce s plánovanou pasáží
z ulice Komenského do Máchovy,
která by měla být hotová do dvou
let. Jedná se o zhruba 80 miliono-
vou soukromou investici,“ konsta-
toval místostarosta Otakar Kypta.
„Ani další připravovaná výstavba
obchodního centra ve středu města
neohrozí drobné obchodníky, spíše
je jen doplní a přivede další zákaz-
níky“ dodal.

Rozsáhlou rekonstrukci zatep-
lení základní školy v Pasířské uli-
ci na Žižkově Vrchu, na kterou se
podařilo získat velkou dotaci
a která začne v druhé půli června,
připomněl místostarosta Petr Vo-
bořil: „Kromě ní chystáme ještě le-
tos vybudovat sportovní zázemí
pro ZŠ Sokolí a 5. května, na které
jsme získali finanční dotaci z Li-
bereckého kraje. Projekt obsahuje
též sportovně-relaxační centrum
přístupné pro střední školy i veřej-
nost. Slibujeme si od něj návrat
sportu do této lokality.“

Hodně diskutovaným problé-
mem všech setkání je nedostatek
parkovacích míst na sídlištích,
která byla projektována a budová-
na v odlišných podmínkách 70.
a 80. let uplynulého století. Město
hledá možnosti, jak problémy ře-
šit. Jednou z nich jsou například
parkovací domy. (fr)

Foto Jiří Jiroutek
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■ Jablonecká kina

Kino Radnice
29. 5.–4. 6. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
U MĚ DOBRÝ
Rozmarná komedie J. Hřebejka.

5.–11. 6. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY 
Velkolepý návrat nejslavnějšího
archeologa všech dob. České titulky.

12.–18. 6. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
SEX VE MĚSTĚ
Vezme si Carrie svého pana Božského,
nebo je to jen sen? České titulky.

19.–22. 6. /čtvrtek–neděle/ 17,30 hodin
SUPRHRDINA
Vtipná parodie na superhrdinské filmy.
České titulky.

23.–25. 6. /pondělí–středa/ 17,30 hodin
WINX CLUB – VÝPRAVA DO
ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ
Animovaná akční pohádka o vílách
bojujících proti zákeřným čarodějni-
cím. Český dabing.

19.–25. 6. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
STALO SE
Děs z dílny mistra tajemství M. Night
Shyamalana se nám opět snaží vlézt
pod kůži. České titulky.

26.–29. 6. /čtvrtek–neděle/ 17,30 hodin
PENELOPE 
Pohádková komedie o dívce, která se sna-
ží najít lásku a štěstí, ač má nemalý han-
dicap – prasečí rypáček. České titulky.

26.–29. 6. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
ÚTĚK DO DIVOČINY
Strhující putování aljašskou divočinou.
České titulky.

30. 6.–2. 7. /pondělí–středa/ 17,30 hodin
LOVCI DRAKŮ
Animovaný film, český dabing.

30. 6.–2. 7. /pondělí–středa/ 20 hodin
MEJDAN V LAS VEGAS
Romantická komedie o zamotaném
večírku, rychlosvatbě, výhře...

Kino Junior
29. 5.–1. 6. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
MONGOL – ČINGISCHÁN
Strhující film o jednom z nejúspěšněj-
ších vládců a vojevůdců v dějinách.
České titulky.

2.–4. 6. /pondělí–středa/ 20 hodin
DECH
Snímek o lásce, překročení tabu a smrti.
České titulky.

5.–8. 6. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
SLÍDIL
Stylový a chytrý thriller o hře na kočku
a myš. České titulky.

9.–11. 6. /pondělí–středa/ 20 hodin
CLONA
Remake dnes už kultovního thajského
hororu. České titulky.

12.–15. 6. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
V BRUGGÁCH
Černohumorná krimikomedie o dvou
nájemných zabijácích. České titulky.

Letní kino
20. 6. /pátek/ 22 hodin
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY 
České titulky.

21.–22. 6. /sobota–neděle/ 22 hodin
BLÁZNOVO ZLATO
Bláznivé dobrodružství hledače pokla-
dů. České titulky.

23.–24. 6. /pondělí–úterý/ 22 hodin
SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
Autobiografický příběh o návštěvě par-
tičky bohémských mladých filmařů na
českém venkově počátkem 60. let. Česky.

25.–26. 6. /středa–čtvrtek/ 22 hodin
HRANICE SMRTI
Krutá podívaná jen pro silné žaludky.
České titulky. Do 18 let nepřístupné!

27.–29. 6. /pátek–neděle/ 22 hodin
OKO BERE
Vychytralý profesor matematiky a pět
jeho nadaných žáků se chystá položit
na lopatky kasina v Las Vegas. České
titulky.

30. 6.–1. 7. /pondělí–úterý/ 22 hodin
IRON MAN
Další z klasických marvelovských
superhrdinů v boji o záchranu světa.
České titulky.

Začátky představení jsou jen orientační,
promítá se až za úplného setmění!

■ Městské divadlo
5. 6. /čtvrtek/ 19 hodin (H)
GABRIELA DEMETEROVÁ 
& COLLEGIUM GD
VIVALDI TOUR
Turné věnováno italskému baroknímu
skladateli. 

9. 6. /pondělí/ 19 hodin /DA/
HÁDEJ, KDO PŘIJDE...
Divadlo Na Fidlovačce Praha
Hrají: Tomáš Töpfer, Eliška Balzerová,
Pavel Nečas, Marek Holý, Monika
Kobrová a další. Lyrická komedie.

10. 6. /úterý/ 19 hodin (H)
V kostele Nejsvětějšího srdce Páně,
Horní náměstí
VARHANNÍ KONCERT
Aleš Bárta – varhany, 
Michiyo Keiko – soprán

11. 6. /středa/ 18 hodin
MOZART REVUE
ZŠ Mozartova, Jablonec nad Nisou
Pořadatelem není Městské divadlo.
Zadáno.

13. 6. /pátek/ 17 hodin
JABLONECKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
DPS Vrabčáci – Městské divadlo
Účinkují: DPS Rolnička, Zvoneček,
Písklata, Vrabčata, Vrabčáci, Skřivánek.
Hosté: DPS Jizerka (Semily), Lístek
(Česká Lípa), Camelka (Nový Bor).
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008

14. 6. /sobota/ 17 hodin
SVĚT TANCE
Taneční a pohybové studio Magdaléna
Rychnov u Jablonce n. N.
Vystoupení žáků taneční školy.
Pořadatelem není Městské divadlo.

15. 6. /neděle/ 15 hodin (RD)
POHÁDKA O LÍNÝCH
STRAŠIDLECH
Divadelní Agentura Gordia Praha
Ve starém mlýně bydlí dvě líná
strašidla – Ježibaba a Hastrmanka.
Jejich pohodlí naruší Anička.

19. 6. /čtvrtek/ 16,30 hodin
ŠUMIÁDA
ZŠ Na Šumavě
Školní akademie. Komponovaný pořad.
Pořadatelem není Městské divadlo.
Zadáno.

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

26. 6. /čtvrtek/ 17 hodin
SLAVNOSTNÍ AKADEMIE
s předáním výročních cen 
„Maxima 2007/2008“
Gymnázium U Balvanu Jablonec n. N. 
Pořadatelem není Městské divadlo.
Zadáno.

VÝSTAVA
Ve foyer divadla, přístup v době
divadelních představení.

MATURITA 2008
Vybrané návrhy letošních absolventů
SUŠP Jablonec nad Nisou

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

■ Kostel svaté Anny
Otevřeno denně od 10 do 18 hodin

13. 6.–7. 9.
BOŘEK ŠÍPEK 
ANIMÁLIE
Výstava světově proslulého architekta
a designéra.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008

■ Kostel 
Dr. K. Farského
26.6. /čtvrtek/ 18 hodin
SPS JANÁČEK – 
VÝROČNÍ KONCERT
K 59. výročí založení sboru.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008

■ Eurocentrum
4. 6. /středa/ 18 hodin
ADOPCE NA DÁLKU
Beseda o projektu Arcidiecézní charity
Praha. Projekt představí J. Lomozová
a řádové sestry Daphne a Maria
Goretii. Součást zahájení výstavy foto-
grafií z Indie BYLI JSME DĚTMI.

13. 6. /pátek/ 18 hodin
JABLONECKÁ PÍŠŤALKA
Koncert k 20. výročí založení souboru.
Host: Anima saxí.

15. 6. /neděle/ 14 hodin
JABLONEČANKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem.

18. 6. /středa/ 16 hodin
ZTRACENI NA MADAGASKARU
Školní akademie – rozloučení se žáky
9. tříd ZŠ Liberecká.
Informace: 483 346 522, sl. Schwarzová.

20. 6.–27. 9. /pondělí–neděle/ 10–18 hodin 
Výstavní pavilon
ODĚV A JEHO DOPLNĚK
Výstava v rámci Mezinárodního trie-
nále JABLONEC 2008.
Více na www.jablonec2008.cz

22. 6. /neděle/ 17 hodin
IUVENTUS, GAUDE!
Výroční koncert pěveckého sboru při
ZUŠ Jablonec n. N.
Předprodej vstupenek v budově ZUŠ.

27. 6. /pátek/ 14 hodin
WOODSTOCK NAD NISOU 2008
Vystoupí: Led Zeppelin Revival –
Myst, Black Sabbath Revival, AC/CD
Bon Scott Memorial Band, Rammstein
Members Club, Kiss Praha, Motörhead
Reichenberg, Uriah Heep Revival,
Jethro Tull Revival, Lessyho Woheň.
http://www.eurocentrumjablonec.cz/
woodstock
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008.

4. 6.–27. 7. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
BYLI JSME DĚTMI
Fotografie Václava Landovského.

4. 6.–27. 7. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
CESTA K SOBĚ
Česko-německá výstava fotoklubů
NEKRAS Jablonec n. N. a UNIFOK
Jena e. V.
Vernisáž: středa 4. 6. v 17 hodin.
http://www.unifok-jena.de/

30. 6.–5. 7. /pondělí–sobota/
LÉTO TANČÍ 2008
Letní dílna pohybu, tance a rytmu
Semináře
Swing, step a body drumming, Taneční
divadlo, Bretonské tance, Kreslení
mandal.
Večerní programy – od 19 hodin
pro frekventanty dílny i veřejnost
30. 6. Swingový večer s Petrou

Macháčkovou.
1. 7. Kreslení mandal představí

Z. Lukášková.
2. 7. Večer tanečního divadla

s A. Ditrichovou.
4. 7. Večer bretonských tanců

s K. Vejsadovou.
5. 7. Závěrečné vystoupení účastníků

a lektorů.
Informace a přihlášky K. Chlupáčová,
tel. 483 712 505. 

26. – 27. září 
EUROREGION HOBBY 2008
Prodejní výstava na téma zahrada,
bytové doplňky, kutilství, volný čas…
Uzávěrka přihlášek vystavovatelů: 31. 8. 
Informace M. Sadílková, 
m.sadilkova@eurocentrumjablonec.cz;
tel. 483 712 505, 777 747 185, 
www.eurocentrumjablonec.cz. 

Tip na zajímavou výstavu

4. 6.–27. 7. – Eurocentrum 
BYLI JSME DĚTMI – Václav Landovský
Výstava portrétních fotografií z Indie.
Vernisáž: 4. 6. /středa/ 17 hodin, otevřeno pondělí–pátek 8–18 hodin.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 6. 6.
PENTIMENTI 08
V. Dostál / M. Hlubuček / R. Hora /
J. Hyška / J. Kasalová / F. Kazda /
V. Komňacký / K. Krausová / T. Medek /
V. K. Novák / T. Plesl / A. Polanská /
M. Pouzar / L. Semecká /
M. Strouhalová / L. Šikolová / J. Vančura.
Kolektivní výstava výtvarníků
prezentovaných internetovou galerií
Pentimenti.
Výstava prodloužena!

18. 6.–11. 7.
RONY PLESL 
SKLO
Výstava předního českého designéra
a sklářského výtvarníka.
Vernisáž v úterý 17. 6. v 17 hodin. 

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

5.–28. 6.
SKLO A ŠPERK
Semestrální práce studentů Katedry
designu.
Vernisáž ve čtvrtek 5. 6. v 17 hodin.

Vstup zdarma.

■ Muzeum skla
a bižuterie
HLAVNÍ BUDOVA
U Muzea 4
úterý–neděle 9–17 hodin /do 19. 6./

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

MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE
JABLONEC 2008
20. 6.–27. 9.
pondělí–neděle 10–18 hodin

ŠPERK ZE SKLENĚNÝCH PERLÍ

VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO
ŠPERKAŘSKÉHO SYMPÓZIA
SKLENĚNÁ PERLE 2008

ODĚV A JEHO DOPLNĚK
Eurocentrum, výstavní pavilon A

24. 6. /úterý/ 10 hodin
ODĚV A SKLENĚNÁ PERLE
Seminář v Eurocentru, Jiráskova 7

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

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
pondělí–neděle 10–18 hodin

Stálé expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK
SKLENĚNÝ KNOFLÍK 19. STOLETÍ

Tematická výstava
20. 6.–27. 9.
UMĚLECKÉ ŠKOLY A SKLENĚNÁ
PERLE
Mezinárodní trienále JABLONEC 2008

Vstupné pro všechny výstavní prostory
Mezinárodního trienále JABLONEC 2008
činí pro dospělé 100 Kč, děti 6–15 let,
studenty, důchodce a invalidy 50 Kč.

Upozornění 
1.–19. 6. bude Galerie Belveder zavřena.

KRISTIÁNOV
Památník sklářství v Jizerských
horách
pondělí–neděle 9–17 hodin /1. 6.–30. 9./

Stálá expozice
KRISTIÁNOV. KLÍČ K SRDCI
JIZERSKÝCH HOR

Tel. 483 369 011

■ Městská 
knihovna
2. 6. /pondělí/ 10 hodin
KLAVÍRNÍ TVORBA
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

3. 6. /úterý/ 14 hodin
HISTORIE A SOUČASNOST
JABLONECKÉHO TEPLÁRENSTVÍ
Beseda s Václavem Vostřákem.

3. 6. /úterý/ 17 hodin 
KOMETY KRÁSNÉ I ZÁHADNÉ
Astronomické okénko s Martinem
Gembecem.

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

10. 6. /úterý/ 14 hodin
BULHARSKO
Pravidelné promítání.

10. 6. /úterý/ 17 hodin
IRISDIAGNOSTIKA
Přednáška a beseda s Romanem
Šmídlem.

17. 6. /úterý/ 17 hodin
ZAČÁTKY SPORTU V JABLONCI N. N.
Beseda s Václavem Vostřákem.

24. 6. /úterý/ 16 hodin
JABLONECKÝ ŠTRŮDL
Vyhlášení výsledků III. kola filmové
soutěže.

ZLATÁ MAKOVICE
Pokračuje šesté kolo
Oddělení mládeže.

NOVÁ VÝSTAVA
PŘÍRODA A KRAJINNÝ DETAIL
Průřez tvorbou Karla Rakušana.

■ Klub Na Rampě
4. 6. /středa/ 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA
Africké bubny nejen pro začátečníky.
Bubnování, rytmická cvičení. 

6. 6. /pátek/ 21 hodin
MEDVĚD 009
Úvalská rocková kapela s Vaškem
Bláhou z kapely Divokej Bill.
Melodické linky, rytmika a svižnost.
Hudba vás mladých. 

RYBIČKY 48
Pop-punk-rocková výsostně rozjetá
formace na Amores Perros Tour
k vydání 5. alba.
Support: Exots – jablonecká rocková
kapela 

7. 6. /sobota/ 21 hodin
DANCE 4 EVER
Taneční párty ve stylu latinsko-
amerických rytmů, dance, reggaeton. 

11. 6. /středa/ 19 hodin
FOTODÍLNA 
Téma: Řeka Nisa. 
Sraz v Klubu Na Rampě, fotit se bude
i v korytu řeky. Akce pro amatérské
i profesionální fotografy s lektorem
B. Jansou. 

12. 6. /čtvrtek/ 20 hodin
STŘÍBRNICKÉ SYMPOZIUM
Představení účastníků mezinárodního
sympozia, které navazuje na tradici let
1968 a 1971. 
Sympozium se koná 9.–17. 6.
v prostorách Střední uměleckoprůmys-
lové a Vyšší odborné školy v rámci
Trienále Jablonec 2008.

13. 6. /pátek/ 20 hodin
STÁR PLEJ
Finále soutěže regionálních kapel
Do finále postoupily Pech,
Season Crack, Jimmy RocknRoll
a Satanovy Mimikry. 
Více na www.klubnarampe.cz.

14. 6. /sobota/ 21 hodin
BACK IN TIME VOL. VII 
Taneční večer s anglo-americkou
hudbou 60.–80. let pouštěnou
z černých vynilů (Dawid Bowie, Status
Quo, Susi Quatro, Nazareth, Led
Zeppelin, ABBA. Pecka víc než jindy!

16. 6. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Posezení a diskuse nad novinkami
z astronomie. Informace, rady, návody
pro každého.

19. 6. /čtvrtek/ 20 hodin
CZECH B.A.S.E. JUMPING
Volný pád, aneb jak se skáče z pevných
objektů, přiblíží Martin Trdla.
Promítání, povídání.

20. 6. /pátek/ 21 hodin 
NAVIGATORS 
Koncert žádané pražské kapely.
Support: DJ Rolland

21. 6. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Petr Vobořil uvádí poslední předprázd-
ninovou videopárty.

23. 6. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU
HISTORIÍ
Nisa a ostatní jablonecké vody. Uvádí
Václav Vostřák.

25. 6. /středa/ 17 hodin
BUBNY NA NISE
Bubenická dílna z Klubu Na Rampě
tentokrát na břehu řeky Nisy. Sraz pod
hrází přehrady.

27. 6. /pátek/ 22 hodin
WOODSTOCK NA RAMPĚ
Po ztichnutí hard rocku na letní scéně
zahrají na Rampě:
RAMMSTEIN MEMBER’S CLUB –
výborný liberecký revival německé
rockové star.
LESSYHO WOHEŇ – oblíbený liberec-
ký revival Rolling Stones, Black
Sabbath, Creedence Clearwater
Revival…

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

Tip na zajímavý koncert

9. 6. /pondělí/ 19 hodin – Kostel Dr. K. Farského
PAVEL ŠPORCL – VIVALDI TURNÉ 2008 
Pavel Šporcl – housle, Collegium Českých filharmoniků – komorní
orchestr
Program: Antonio Vivaldi – Čtvero ročních období a jiné.
Předprodej vstupenek v Eurocentru. Pořádá Agentura Dio musica.

Martin Hlubuček – Neolit
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■ DDM Vikýř
1.–30. 6. 
BURZA UČEBNIC
Nákup a prodej učebnic v prostorách
ICM.

1. 6. /neděle/ 13–17 hodin 
OSLAVA SVÁTKU DĚTÍ
V prostorách DDM Vikýře. Zábava,
soutěže aj.

1. 6. /neděle/ 15 hodin 
Loutková scéna 
KDO UDĚLAL MŇAU 
aneb jak se seznámili pejsek s kočičkou
Hraje Kordula Liberec, pro děti od 3 let.

7. 6. /sobota/ 10,30 hodin 
NECKYÁDA
Netradiční plavba netradičních
plavidel na přehradě u hráze. 
Přihlášky A. Tauchmanová do 4. 6.

13. 6. /pátek/ 18 hodin 
PUTOVÁNÍ ZA CÍSAŘEM
FRANTIŠKEM II.
Podvečerní pochod s nejrůznějšími
nástrahami.

14.–15. 6. /sobota–neděle/ 9 hodin 
CESTA ZA PRÁZDNINAMI
Dny zábavy s kamarády, výlet,
rukodělná dílnička. 
Přihlášky A. Tauchmanová do 9. 6.

15. 6. /neděle/ 
CYKLOVÝLET
za poznáním. Pro veřejnost.

18. 6. /středa/ 15,30–18,30 hodin 
KYTAROVÝ KLUB
Nábor a informace pro nové zájemce
o hru na kytaru.

19. 6. /čtvrtek/ 16 hodin 
PÉTANQUE
Pohodové odpoledne u nenáročné hry.
Na zahradě DDM.

21. 6. /sobota/ 
SYCHROV A ČESKÝ RÁJ
Cyklistická akce pro celé rodiny,
přihlášky P. Dostál do 19. 6.

21. 6. /sobota/ 10 hodin 
NÁŠ CHOVATEL
Výstava hlodavců, přihlášky
H. Náprstková do 13. 6.

■ MC Jablíčko
Spolkový dům 

PRAVIDELNÉ AKCE
Pondělí–pátek 9–12 hodin
Dopolední herna + prográmek.
Pondělí a středa 15,30 hodin
Hravé odpoledne – pohyb, písničky,
výtvarka.

Úterý 16 hodin
Flétničky pro nejmenší.
Pondělí, úterý, čtvrtek
Angličtina.

5. 6. /čtvrtek/ 15,30 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

6. 6. /pátek/ 9,30 hodin
VÝLET DO EKOCENTRA 
Střevlík v Oldřichově v Hájích.

6. 6.–15. 6. /pátek–neděle/
HROMADNÝ ZÁJEZD
DO CHORVATSKA
Provoz MC Jablíčka zůstává nepřerušen.

19. 6. /čtvrtek/ 16 hodin
TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
Rodinná akce.

26. 6. /čtvrtek/ 13 hodin
KLUB DVOJČAT

■ d EppL club
6. 6. /pátek/
RAGGAMUFFIN SOUND
Dj-Damalisik aka root survival
(Francie), Djs Roland, Dj Dr.X.

7. 6. /sobota/ 
SEE YOU IN HELL
Brněnští hardcore veteráni. Evidence
Smrti, V.O.H., Scalp. 

13. 6. /pátek/
BREAK MASTERS
Djs Alert (fatal nois sound system),
Hugo (dyzlegtic Division), Meehay.

14. 6. /sobota/ 19 hodin
TERRORIST ATTACK FEST
aSSaSSins-HCpunk (Most), Fasteratu
crust (Liberec), IntruderSS-chaospunk
(Brno), Omezená suverenita-pun-
k’n’roll (Mnichovo Hradiště), Hegesh-
alko punk (Jablonec).

20. 6. /pátek/
FUNK’n’GROOVE
Dj Maceo, grundfunk.cz, funk, soul
and groove music.

27. 6. /pátek/
JUNGLE DRUM’n’BASS AREA
Djs Pup-shmeer, Magdali (MH).
L.a.d.i.s (lokal Sound-d EppL).

www.deppl.com

■ RC Magnet
28.října 2015/23

Pro děti
14. 6. /sobota/ 9 hodin
HURÁ NA SAFARI
Výlet do Dvora Králové.

21. 6. /sobota/ 9 hodin
JEDEME ZA RYBIČKAMI
Návštěva obřího akvária v Hradci
Králové.

Přednášky
Pavla Filipovského
5. 6. /čtvrtek/ 19 hodin 
PRAVÁ SPOLEČNOST
Rodina, parta, mančaft? S kým žít
a s kým být?

19. 6. /čtvrtek/ 19 hodin 
ŽIVOTNÍ POSTOJ
Jak stát za sebou samým? Jak čelit
potížím? 

■ Základní 
umělecká škola
Koncertní sál

5. 6. /čtvrtek/ 18 hodin
1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

9. 6. /pondělí/ 18 hodin
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

12. 6. /čtvrtek/ 18 hodin
2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 

18. 6. /středa/ 18 hodin
KONCERT KOMORNÍCH
ORCHESTRŮ KOLEGIA A L’ ACCORD

19. 6. /čtvrtek/ 18 hodin
3. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

22. 6. /neděle/ 17 hodin
Eurocentrum
VÝROČNÍ KONCERT 
pěveckých sborů Pueri, gaudete!,
Amici, gaudete!, Choricus, gaude!
a Iuventus, gaude!
Hosté: Liberecký sbor Akcent a litomě-
řický sbor Motýlek.

Nedávno měla kapela 35. vý-
ročí. Jak jste jej oslavily?

Výročí oslavujeme vždy po pěti
letech koncertem v Jablonci. Zve-
me na něj zajímavé hosty a bývalé
členky. Součástí letošního koncer-
tu byl i konkurz na členky nové.
Děvčata většinou stráví v kapele
jen několik let a pak už si chtějí
založit rodinu. Proto je potřeba mít
v záloze další muzikantky. Přípra-
va adeptek trvá minimálně rok
a probíhá individuálně – učí se re-
pertoár, případně i hru na další
nástroj.

Kde a jak často probíhají
zkoušky?

Zkoušky probíhají u nás doma,
kde je i nahrávací studio se zku-
šebnou. Pravidelné zkoušky nemá-
me. Když přijde nový člověk, tak se
musí nejprve naučit repertoár.
Před koncertní sezonou pak každý
týden nebo i víkend společně
zkoušíme, podle toho, jak je třeba.
Během tří až čtyř měsíců vše na-
trénujeme a pak už následují kon-

certy. Je to náročná práce na plný
úvazek. Děvčata nemají jiné za-
městnání a studují-li, tak mají
vždy individuální studijní plán.
Priority jsou jasně dané – nejprve
kapela a teprve potom vše ostatní. 

Jaké jsou kladeny nároky na
členky kapely? 

Musí umět zpívat a pohybovat
se, hrát na nástroj, znát perfektně
repertoár a ovládat cizí jazyk.
Nejtěžší je ale zapadnout do kolek-
tivu. Musí spolupracovat a tvořit
jeden tým. 

Na jakém nejexotičtějším mís-
tě jste koncertovaly? 

Měly jsme koncerty v Singhapu-
ru, Thajsku, Indonésii i v Austrálii.
K nejkurióznějším místům bych ale
počítala koncerty v Grónsku, na Is-
landu a Faerských ostrovech. Ni-
kdo nám nechce věřit, že se tam
jezdí na koncerty a že i tam se hra-
je country. 

Více na www.countrysisters.cz.
(kv)

Dívčí kapela Country Sisters
■ Představujeme vám

Byla založena v roce 1972 pod názvem Jizerská
Protěž a od té doby se v ní vystřídalo na padesát
účinkujících. Byť se postupně měnilo muzikantské
složení i název, kvalitní repertoár a dobré jméno
kapele zůstalo. Duší celého tělesa je Soňa Kociánová,
manažerka kapely, umělecká vedoucí a muzikantka
v jedné osobě. 

Foto archiv kapely
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
Šaldovo divadlo
3. 6. /úterý/
Večer tanečního oboru ZUŠ
Frýdlantská

4. 6. /středa/ do 21,30 hodin
PYGMALION
Hra o pěti jednáních.

5. 6. /čtvrtek/ do 21,30 hodin
MACBETH
Opera v originálu.

6. 6. /pátek/ do 21,50 hodin
CYRANO Z BERGERACU
Komedie o pěti jednáních. Zadáno.

8. 6. /neděle/ do 22,15 hodin
DONAHA!
Slavný muzikál.

9. 6. /pondělí/
JARNÍ KONCERT 
Souboru Carola ZUŠ Jabloňová.

10. 6. /úterý/ do 21,45 hodin (O/1)
SIMON BOCCANEGRA
Opera v originálu.

12. 6. /čtvrtek/ do 21,30 hodin
(K10/OB/3)
HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta.

13. 6. /pátek/ do 21,30 hodin
(K11/O/3)
POPRASK V OPEŘE
Komická opera.

15. 6. /neděle/ od 15 hodin
KOCOUREK MODROOČKO
Pohádka pro nejmenší. 
Host: Divadlo AHA Praha.

17. 6. /úterý/ do 21 hodin (K8/OB/3)
DÁMA S KAMÉLIEMI
Balet o dvou jednáních.

18. 6. /středa/ (Č/4)
MILÁČEK
Ze života pařížské bohémy a smetánky.
Host: MD Mladá Boleslav.

20. 6. /pátek/ do 22 hodin
A. Dvořák – RUSALKA
Klasická česká opera. Zadáno.

24. 6. /úterý/ do 21,30 hodin OB/3
POPRASK V OPEŘE
Komická opera.

25. 6. /středa/ do 21,45 hodin
(K9/O/3)
SIMON BOCCANEGRA
Opera v originálu.

26. 6. /čtvrtek/ do 21,45 hodin (SPP)
VĚC MAKROPULOS
Slavnostní předpremiéra české
komedie.

27. 6. /pátek/ do 21,45 hodin (PŠ)
VĚC MAKROPULOS
Premiéra české komedie.

30. 6.–3. 7.
PROMOCE 2008 – TU Liberec.

Malé divadlo
1. 6. /neděle/
Vystoupení folklórního souboru
JIZERA

3. 6. /úterý/ do 21,15 hodin (K2/9)
STÍN STŘELCE
Komedie se smutným koncem.

5. 6. /čtvrtek/ do 20,45 hodin (K4/9)
PUSH UP 1–3
Tři sny o cestě vzhůru.

9. 6. /pondělí/
BESEDA K INSCENACI 
Smrt obchodního cestujícího
Pořádá Klub přátel činohry i pro
veřejnost.

10. 6. /úterý/ do 21,10 hodin
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

12. 6. /čtvrtek/ do 21,20 hodin
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Nejtajemnější komedie W. Allena.

17. 6. /úterý/ do 21,30 hodin
TŘI MUŽI VE ČLUNU
Dobrá nálada za každého počasí.

18. 6. /středa/ od 17 hodin
KPLO – popremiérová beseda
Poprask v opeře.

19. 6. /čtvrtek/ do 21,20 hodin
SLAMĚNÁ ŽIDLE
Slavná skotská balada o lásce.

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

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

5. 6. /čtvrtek/ 19 hodin
10. abonentní koncert 49. koncertní
sezony komorní hudby.
Giedre Lukšaité-Mrázková – cembalo,
Blanka Černá – mezzosoprán.

6.–7. 6. /pátek–sobota/
18. festival Hudební mládeže ČR
v Liberci
DUHOVÁ BOUŘE 2008
Pátek 20 hodin 
CARMEN 20:07
Humorné ztvárnění opery G. Bizeta
v podání divadla DRAK.
Sobota 19,30 hodin
VČERA VEČER POŠTOU RANNÍ
ANEB I DOPIS UMÍ ROZESMÁT
Hudebně-dramatický pořad Divadla
Semafor v podání Jiřího Suchého
a Jitky Molavcové.

13.–14. 6. /pátek–sobota/
Pátek 10–20 hodin, sobota 10–18 hodin
Hallenbeck Service Obchod@Služby
Liberec
LIBERECKÝ HROZEN
Prezentační a prodejní výstava vín
z Moravy a Čech včetně dalšího
sortimentu. Vstup ZDARMA,
ve společenském oděvu.

15. 6. /neděle/ 13 hodin
28. ročník festivalu country, folku,
bluegrassu a spřízněných žánrů
GODY 2008 – stylové odpoledne pro
celou rodinu.
Radim Zenkl (USA), Goodwill, MBA
Band, Flashback, Barbecue, Nonstop,
Teptet, 20 Deka duše, country tance
(Country Rytmus, Devil’s Dream,
Wings), koně, indiáni, oheň...

15. 6. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým ta-
nečním orchestrem.

16. 6. /pondělí/ 19,30 hodin
JazzNight a Kalendář Liberecka 
MASTERS–WASTERS
Jan Aleš – klávesy, piano, Jan Plášil –
baskytara, Tomáš Piala – bicí.

23. 6. /pondělí/ 17,30 hodin
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Ukončení školního roku hudebních
kurzů. 

26. 6. /čtvrtek/ 15 hodin
ROCKOVÝ NÁŘEZ
ZA VYSVĚDČENÍ
Soutěžní přehlídka regionálních kapel,
od 19,30 vystoupí skupiny
Znouzectnost a The Plastic People of
the Universe, koncert je součástí festi-
valu Nisa – řeka, která nás spojuje.

28. 6. /sobota/ 19 hodin 
NABUCCO – OPEN AIR 
Opera G. Verdiho v podání souboru
a sólistů DFXŠ, v hlavní roli Anatolij
Orel. 

VÝSTAVA NA GALERII 
MARTIN VOTAVA
Fotografie.

■ Experimentální 
studio 
2. 6. /pondělí/ 19,30 hodin
PAVOUK NA LYŽÍCH
(Neolitický bluesrock) 
Koncert k vernisáži výstavy Jiřího
Pobřísla.

3. 6. /úterý/ 18,30 hodin
Klub přátel výtvarného umění
FLORENTSKÁ RENESANCE
14. A 15. STOLETÍ
Přednáška Tomáše Hladíka.

4. 6. /středa/ 19,30 hodin
ROSEX VOCAL PARTY
Ochutnávka sýra, vína a sborového
zpěvu Vive la Normandie.

5. 6. /čtvrtek/ 19 hodin
HUDBA, DIVADLO A HRA
Seminář a workshop s režisérem,
hercem a hudebníkem Jiřím
Vyšohlídem.

12. 6. /čtvrtek/ 19 hodin
ZŠ JABLOŇOVÁ
Absolventský koncert.

16. 6. /pondělí/ 19 hodin
Dvořák – JAZZ-ROCK-CLASSIC
Apollon Quartet a Walter Bartoš
Band
Pozoruhodné setkání klasického
kvarteta s rockovou kapelou.

18. 6. /středa/ 19,30 hodin
JARRET + L.A.D.ě
Velmi alternativní večer.

19. 6. /čtvrtek/ 19,30 hodin
DISNEYBAND & MY3.AVI
Koncert kapel, pro které žánry nemají
hranic. V rámci cyklu JazzNight.

21. 6. /sobota/ 8 hodin
AUKČNÍ SÍŇ 
Pravidelná dražba historických
pohlednic Liberecka a Jablonecka.

21. 6. /sobota/ 19 hodin
Kulturní agentura ŠtěK uvádí v rámci
Svátku hudby 2008
ČAVDAR – folkrock (Liberec)
JIMMY R&R – pohodový, ale ostrý
R&R (Liberec).

22. 6. /neděle/ 15 hodin
Pohádkové odpoledne
O ŠEVCI MATESOVI
Loutková pohádka pro nejmenší diváky.
Hraje Divadlo z Půdy.

24. 6. /úterý/ 18 hodin
S–HLEDÁNÍ ANEB VVV.LDO
Setkání žáků a studentů dramatického
oddělení ZUŠ Liberec.

VÝSTAVA VE STUDIU
JIŘÍ POBŘÍSLO
Bitva na Tursku (grafika).

Tip na zajímavé představení

19. 6. /čtvrtek/ – Malé divadlo 
Sue Glover – SLAMĚNÁ ŽIDLE
Inspirací hry byly dopisy Lady Rachel Erskine z Grange, které tato
šlechtična psala ze svého vyhnanství na skotských ostrovech v letech
1732–1745. Tam ji nechal deportovat její manžel. 

Pygmalion

Nabucco
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V dubnu 1968 se v Jablonci n. N.
sešli tři nadšenci lodního modelář-
ství a při Svazarmu a pod patrona-
cí Preciosy ustavili klub, který se
rychle rozrostl na zhruba patnáct
členů, jež měli zájem o stavbu ma-
ket skutečných lodí. Jakmile se
o činnosti dozvěděli v tehdejším
Domě pionýrů a mládeže i v jab-
loneckých školách, rozšířil klub
činnost i do kroužků mládeže. OV
Svazarmu se postaral o dílny i klu-
bovny, a tak jsme získali pevné zá-
zemí. 

Postupně se kroužky mládeže ze
škol a DPM soustředily do klubo-
vých prostor, které se postupně vyba-
vovaly strojním zařízením a tech-
nickou literaturou. Během dvou let
pracovalo již na čtyřicet mladých
lodních modelářů. S modely lodí
jsme soutěžili nejen doma, ale
i v Polsku, Německu, SSSR, Ru-
munsku, Bulharsku, Belgii, Ho-
landsku atd. 

Hned v roce 1968 jsme uspořá-
dali 1. ročník Jablonecké kotvy, jejíž
tradici udržujeme dodnes. Rok nato
jsme společně s oddílem vodních
skautů zorganizovali Mistrovství
ČSSR všech kategorií. Od roku 1971
jsme pravidelně každoročně pořá-

dali Mistrovství republiky pro ka-
tegorii C, tj. stolní, neplovoucí ma-
kety lodí a lodního zařízení. Vel-
kým oceněním naší činnosti bylo
pověření klubu světovou organizací
Naviga uspořádáním 1. Mistrovství
světa kategorie C v roce 1981 a 7. MS
stejné kategorie v roce 1993. Toho
se zúčastnilo nejvíce modelů z nej-
většího počtu zemí mezi ostatními
mistrovstvími. Modeláři na ně do-
dnes rádi vzpomínají. 

V roce 1997 jsme uspořádali MS
a tři roky později ME radiem říze-
ných maket lodí. Ve svém středu
máme mistry Evropy i světa v ma-
ketářských kategoriích. Poslední
dva roky spolupracujeme s DDM
Vikýř, zajišťujeme instruktory pro
lodní, letecké a plastikové modelá-
ře. Naši modeláři mají dobré záze-
mí. Prostory jsme získali a spravu-
jeme je za pomoci města Jablonec.
Pro získávání nových členů se zú-
častňujeme různých náborových
a propagačních akcí, které též po-
řádáme. Více se o naší činnosti do-
zvíte na www.klom-admiral.cz. Rádi
vás přivítáme v našich řadách!

Zdeněk Tomášek
předseda klubu

Klub lodních modelářů Admiral
■ Představujeme vám

Od 21. do 27. srpna bude jablonecký Klub lodních
modelářů Admiral pořadatelem 14. Mistrovství světa
kategorie C, které se za podpory města Jablonec
a Libereckého kraje uskuteční v prostorách
Eurocentra. Ohlédněme se při té příležitosti krátce
za minulostí a úspěchy klubu.

Fotbal
FK Jablonec 97

Česká fotbalová liga
hřiště Český Dub
7. 6. /sobota/ 10,15 hodin
SPARTAK SEZIMOVO ÚSTÍ

21. 6. /středa/ 10,15 hodin
VIKTORIA PLZEŇ B

Česká liga dorostu
hřiště Mšeno
14. 6. /sobota/ 10,15/12,30 hodin
MOTORLET PRAHA

Česká divize dorostu
hřiště Tanvald
8. 6. /neděle/ 14,45/17 hodin
FK NÁCHOD–DEŠTNÉ

22. 6. /neděle/ 14,45/17 hodin
FK PĚNČÍN–TURNOV

SSŽ Česká liga žáků
hřiště Mšeno
1. 6. /neděle/ 10,15/12 hodin
BANÍK SOKOLOV

13. 6. /pátek/ 15/16,45 hodin
MARILA PŘÍBRAM

CORNY městská hala
U Přehrady 20

7. 6. /sobota/ 10 hodin
TJ BIŽUTERIE–TURNOV B
Odbíjená – juniorky 

21. 6. /sobota/ 10 hodin
TJ BIŽUTERIE–SOKOL 
MNICHOVO HRADIŠTĚ
Odbíjená – juniorky 

www.sportjablonec.cz

Atletika
Atletický oddíl TJ LIAZ
Stadion Střelnice

7.–8. 6. /sobota–neděle/
KRAJSKÝ PŘEBOR
VE VÍCEBOJÍCH
Všechny kategorie.
Sobota od 12 hodin, 
neděle od 9 hodin.

7. 6. /sobota/ 10 hodin
Okruh u jablonecké přehrady
KRAJSKÝ PŘEBOR V CHŮZI
NA SILNICI
a současně 3. kolo pro II. ligu. 
Ve spolupráci s Jabloneckým
sdružením přátel chůze.

Jablonečák 2008
3. ročník příměstského tábora se
sportovní tematikou. 
Určeno dětem od 6 do 15 let. 
Poslední volná místa jsou
v termínech: 14.–18. 7., 
21.–25. 7., 
4.–8. 8. 
a 11.–15. 8. 
Více na www.sundisk.cz nebo
tel. 775 580 381.

Turistika
KČT TJ Tatran Jablonec n. N. 

21. 6. /sobota/ 
ROZHLEDNY JABLONECKA
27. ročník dálkového pochodu. 
Start a prezentace od 5,30 do
9 hodin v ubytovně TJ Tatran,
Jungmannova ul. 14.
Trasy: 
8, 12, 26, 30, 40, 63 nebo 75 km.
Cyklo od 20 do 100 km.
Koná se v rámci projektu
Jablonec 2008.

Projekt Jablonec n. N. 2008

15. 6. /neděle/ 10 hodin
Tri-Club Jablonec n. N.
Přehrada a okolí
MČR V TRIATLONU
Závod i pro širokou veřejnost.
Informace na 
www.sprinttriatlonjbc.cz.

15. 6. /neděle/ 10,25 hodin,
prezentace 8,15–9,20 hodin
TJ Bižuterie–oddíl triatlonu 
Jablonecká přehrada
13. JABLONECKÝ TRIATLON
Závod pro žákovské kategorie.
Informace na tel. 603 180 225.

21. 6. /sobota/ 
OV biatlon
Biatlonový areál Břízky
MČR V BIATLONU NA
HORSKÝCH KOLECH
Mistrovství ČR (start v 10 hodin),
závod bývalých biatlonistů, závod
pro veřejnost (start ve 13 hodin)
a závod pro děti (15,30).

28.–29. 6. /sobota–neděle/ 10 hodin
KČT TJ Tatran
Centrum závodu pod sjezdovkou
Dobrá Voda, cíl všech etap
v Srnčím dole.
MALÁ CENA JABLONCE NAD
NISOU 
Mezinárodní tříetapový veřejný
závod v orientačním běhu.
Všechny věkové kategorie. 
Projekt finančně podporuje
město Jablonec nad Nisou.

Nabídka sportovních programů

Foto: Pavel Dostál

Foto Otokar Simm
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Milé děti,
málem jsem vám nestihl napsat, protože jsem byl na výletě. Cože, vy taky?

Vlastně, co byste malovaly na červnové obrázky, které mi zase udělaly veli-
kánskou radost. Takový výlet, to je vlastně malé dobrodružství. Ať už na něj
jedete autem nebo autobusem. Ale já se vám přiznám, že nejraději jezdím vla-
kem. A dívám se tajně na pana průvodčího, panečku, to je ale důležité za-
městnání. A pěkné. Je v práci a přitom si tak cestuje! Z obrázků jsem taky po-
znal, co máte na výletě nejraději. Někdo táborák na konci, jiní z vás zase rá-
di navštěvují staré hrady a zámky. 

A víte, jak se jmenují dvě věže na hradě Trosky? No přeci Panna a – správně,
Baba.

Moc hezké je, když se na starých hradech hrají pohádky, jako třeba na
zámku Sychrov. Až tam pojedete, pozorně si všechno prohlížejte, abyste viděly,
jak dříve lidé žili. 

Ale teď už se běžte nachystat, protože celý červen a vlastně i celé prázdni-
ny, které už za měsíc začínají, patří výletům. Krásně si je užijte a nezapo-
meňte na prázdninový obrázek. 

Váš skřítek Pastelka

Jedeme na výlet
Oceněné práce za červen
Jáchym Štancl, MŠ Pastelka, Pasířská 10
Adélka Stožická, MŠ Pastelka, Pasířská 10
Míša Černá, Vysoká ul., Jablonec n. N.

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce
Červenec a srpen: Cvičíme doma i ve školce
Září: Povídám, povídám pohádku
Říjen: Jakou barvu má příroda?

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

Představujeme mateřské školy
MŠ Pastelka – školka, kde se objevil Muhu 

Hravost, barevnost, pestrost – to jsou slova, která nás napadají, podíváme-
li se do krabice s pastelkami. Uvedené vlastnosti jsou i krédem mateřské
školy v Pasířské ulici, která si právě pastelku zvolila do svého názvu.

„Škola preferuje milý a citlivý každodenní přístup, aby děti přicházely do
MŠ rády, těšily se na své učitelky a kamarády, cítily se v ní dobře, bezpečně
a aby zde nalezly aktivity, které je uspokojují a rozvíjejí. Při své práci umož-
ňujeme rozvoj talentovaným dětem, ale snažíme se v rámci možností pomoci
i těm s individuálními problémy,“ říká vedoucí školky Blanka Krausová. To
vše tu dětem nabízejí přirozenou hravou formou. 

„Připravujeme například pálení čarodějnic, masopustní veselí či další akti-
vity, které dětem připomínají jednotlivá období roku i zvyklosti s nimi spoje-
né. Důležitost přikládá zdejší školka i vytváření kulturních a společenských
vztahů a posilování sounáležitosti mezi rodiči a dětmi,“ říká Blanka Krau-
sová a dodává: „V mateřské škole byl před lety založen Spolek pro radost dě-
tí, díky kterému mohou rodiče lépe ovlivňovat chod školy a zároveň umož-
ňuje organizaci mnohých aktivit.“ 

Mezi ty, kterými MŠ Pastelka rozhodně proslula a které pořádá ve spolu-
práci s několika dalšími MŠ, je tradiční putování za duchem hor Muhu.
Pomalu se blíží již jeho 20. ročník, na který zvou už v sobotu 7. června.
K příjemné tradici se letos jistě přidají nejen předškoláci, ale i ti, kteří už
dávno opustili školní lavice. Do téhle školky se totiž děti rády vracejí. A to
je snad tím nejlepším krédem, který si zdejší učitelky a celý tým lidí kolem
může přát. 

(red)
Míša Černá

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

Adélka Stožická

Jáchym Štancl
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Mezi řemesla, o kterých se dnes dá mluvit ja-
ko o zanikajících, patří i navlékání korálků.
Zatímco foukání, mačkání či broušení skelně-
ných perlí bývalo většinou záležitostí mužů, na-
vlékání patřilo skoro výhradně k ženským
oborům. 

Přesto i dnes najdete v některých horských
chalupách či domácnostech na půdě „mašin-
ku“ na navlékání korálků. A ne všude přípra-
vek jen tak zahálí zapomenutý mezi starým ha-
rampádím, nýbrž pomáhá ještě i současným
domácím navlékačkám. O co se jednalo? Šlo
vlastně o velkou mělkou mísu nebo buben, do

kterého se sypaly nasekané korálky. Říkalo se
jim také šmelc a často byly droboučké jako
krystalky cukru. Nádoba se otáčela šlapáním
nebo později i s pomocí jednoduchého elektro-
motorku. Často si je šikovní horalé zhotovili ze
starých šlapacích strojů. 

Do korálkové závěje nořily neúnavné navlé-
kačky dlouhou jehlu s pevnou nití a nabíraly na
ně maličké korálky. Když „korále šly“ – to zna-
mená, že se titěrné otvůrky samy řadily jeden
po druhém na jehlu, býval výdělek jakž-takž
dobrý. Někdy se ale domácí dělnice něco nazlo-
bila, když jehla jen narážela na tupé a slepé
otvory skleněných potvůrek. Šikovné navlékač-
ky zvládaly takových jehel, na něž se korálky
otáčením bubnu samy lovily, i několik naráz.
Nekonečné šňůrky se navíjely do svazků. Metry
a metry korálků pak putovaly k faktorům, ná-
kupčím a odtud dál do celého světa. 

Nejdéle se touto činností zabývali lidé na Že-
leznobrodsku. Ale i v jiných místech ještě připo-
mínají „mašiny na korale“ trpělivost žen, jež od
dětských let často až do vysokého věku s láskou

a pílí přivydělávaly rodině na chudé živobytí.
Sotva se dá spočítat, kolik metráků titěrného se-
kaného skla navlékačce prošlo za život ruka-
ma. A ženy přitom někdy vyprávěly o dalekých
cizích krajích, v nichž žijí krasavice, které se ko-
rálky zdobí. V Africe, Mexiku, Indii, v Orientu…
Kdoví, jestli tamní krásky někdy v době před
informační revolucí přemýšlely, odkud k nim ta
křehká krása doputovala? 

S úctou si dnes prohlížím šňůrky barevných
korálků, které nám kdysi maminka půjčovala na
hraní. „Jsou to jen korále“, říkala s úsměvem,
když se šňůra přetrhla a korálky se sypaly po
podlaze. Od té doby, co jsem mašinku viděla na
vlastní oči a představila si ty hodiny práce, be-
ru korálky do ruky s úctou a jsou mi vzácnější
než drahé perly a všechno zlato a stříbro světa.
Skrývá se v nich lidská píle a příběhy, které za-
psal čas natrvalo do imaginární kroniky našeho
„korálkového“ kraje.

(red)

■ Zanikající řemesla

Navlékačky korálků

Přehrada v dobách socialismu
Když přišly májové dny roku 1945, byla naše

přehrada teprve pětatřicetiletou dámou. Válka
pro ni byla vážným ohrožením. V Porúří bylo
nálety poškozeno hned několik přehrad. Ta jab-
lonecká byla naštěstí velkých náletů ušetřena,
i když při jednom z nich – 7. května – spadlo ně-
kolik bomb do prostoru sádek.

Rušnější časy nastaly až po osvobození.
Přehrada posloužila jako místo pro zbavení se
nepohodlných předmětů, které mohly držitele
usvědčit z kladného poměru k nacismu. Někdy
po osvobození byl do přehrady svržen i pamět-
ní kámen Otto Intzeho, projektanta zdejšího
systému protipovodňových přehrad. V tomto
případě naprosto hloupě a jen proto, že text na
něm byl psán německy. V roce 1997 byl vyzdvi-
žen a dnes stojí v parčíku pod hrází.

Jinak se toho u přehrady v poválečných le-
tech příliš neměnilo. Pro rekreaci byl využíván
hlavně východní břeh s městským koupalištěm
a Slunečními lázněmi. Ty byly zbudovány již
v roce 1927 a po válce byly ještě v dobrém sta-
vu. Koupaliště začínalo u hráze na východním
břehu. Perlou rekreace však byly právě ony
Sluneční lázně, kde byly na vodě umístěny
i pontony. Plány na přetvoření poloostrova na
vzdělávací a školský areál vzaly s koncem vál-
ky za své. Zato v šedesátých letech dostaly bře-
hy dvě nové dominanty – majestátní budovy
Jablonexu a Bižuterie. 

Zábavě sloužila i restaurace „U Přehrady“,
původně „Strandcafé“, lidově dodnes zvaná

Tajvan. Jak přišla k tomuhle podivnému ná-
zvu? Bylo to údajně zásluhou jistého pana
Brezanského, hospodského v 50. letech. Prý vy-
padal jako Čankajšek – vůdce protikomunistic-
kého odboje, který se uchýlil na Taiwan. Pro
dobovou propagandu byl nepřítelem socialis-
mu č. 1 na Dálném východě. Noviny toho byly
plné, a to bylo něco pro hospodské šprýmaře!
Oblíbené místo zábav fungovalo až do privati-
zace, od té doby však jen chátrá. 

Od roku 1952 byla přehrada dějištěm lido-
vých slavností. Na jaře květnových a mírových

a na podzim branných, které souvisely se
Dnem československé armády. Slavnosti byly
velmi oblíbené a 20 tisíc návštěvníků ze široka
daleka nebylo ničím neobvyklým. „Památné“
však bylo cvičení Lidových milicí v roce 1982,
kdy se jednotky přeplavily od Tajvanu na
mšenský břeh a poté v rámci cvičení zbouraly
továrnu Naveta. Ta musela ustoupit výstavbě
paneláků. 

Tím doznal západní břeh významné promě-
ny. Původní úzká cestička po koruně boční hrá-
ze byla přeměněna na pěkné břehové korzo
a ze starého Mšena se stala nová obytná čtvrť.
Sice poplatná době svého vzniku, panelová, ale
zásluhou přehrady i jedinečná.

K přehradě patřil též provoz výletních lodí.
Pluly po přehradě již před válkou, brázdily její
hladinu i po válce. Vozily rekreanty a výletníky
od loděnice k Tajvanu a ke Slunečním lázním.
Čluny byly dva – Pionýr (původně Koralle) a Ješ-
těd. Avšak lodě nebyly již v ideálním stavu.
Dochoval se zajímavý zápis o tom, kterak byl
měněn dosloužilý lodní motor za jiný, pro změ-
nu z vysloužilého pohřebního vozu. Provoz pla-
videl skončil v roce 1966 a to proto, že vlny po-
škozovaly břehy. 

Zato provoz sportovních plavidel, ať poháně-
ných vesly, pádly nebo větrem, pokračoval
i nadále. Měnil se jen v závislosti na módních
vlnách. Od předválečných veslic a rychlostní
kanoistiky se zájem časem přesunul k jachtin-
gu a windsurfingu. 

Lukáš Pleticha

Historické zajímavosti

Driketa v Jistebsku – únor 2008, foto Otokar Simm Foto Krkonošské muzeum VrchlabíFoto Krkonošské muzeum Vrchlabí

Foto Muzeum skla a bižuterie
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O Bílé Nise
Bílá Nisa je možná v Jablonci tou méně zná-

mou Nisou. Pramení v Bedřichově v rašeliniš-
tích Klikvové louky, protéká pak Bedřichovem,
Janovem a tvoří hranici mezi Loučnou a Hra-
ničnou. Níže pak odděluje Mšeno od Rýnovic
a Jablonec od Proseče. V Brandlu se vlévá do
Lužické Nisy, která pramení na pomezí Nové
Vsi a Smržovky.

Ačkoliv je Bílá Nisa o dva kilometry delší než
Nisa Lužická a měla by tudíž být dle dnešních
pravidel a hledisek považována za hlavní pra-
men, bývá na zeměpisných mapách zobrazová-
na jen jako vedlejší přítok. Nisa pokračuje
z jabloneckého Brandlu dál jako Lužická, a to
až k jejímu soutoku s Odrou.

Různé názvy Nisy
Bílé Nise se v minulosti říkalo všelijak. Snad

i poněkud paradoxně dle toho, ze které strany
se na ní hledělo. Pro obyvatele Mšena to bývala
Rýnovická Nisa, pro rýnovické naopak Mšenská
Nisa. Kdo se díval vzhůru do hor, ten ji nazýval
Bedřichovskou Nisou, protože odtamtud přité-
ká. A ti, kteří nejsou zrovna místní, pletou si ji
někdy i se Mšenským potokem. 

Mšenský potok
Jenomže Mšenský potok protéká vedlejším

údolím, a co je pro něj už skoro sto let charak-
teristické – stojí na něm naše přehrada. Potok
pramení v lese nad zahrádkářskou kolonií a brzy
se vlévá do tzv. třetí přehrady. Od hlavní hráze
pak jeho krátká pouť pokračuje pod bazénem,
v podzemním kanálu mezi Jablotronem a škol-
ními budovami, okolo dopravního hřiště, až se
u křižovatky Podhorské a Mostecké ulice spojí
s Lužickou Nisou. 

Ale aby to nebylo tak jednoduché, část vody
z Bílé Nisy v něm přeci jen teče. Zásluhu na
tom má podzemní štola z Loučné, kterou se da-

jí bedřichovské vody převádět do přehrady. To
se děje hlavně v době tání a během povodní.

Za dobrým pivem přes Nisu
Bílá Nisa tvořila v minulosti také hranici me-

zi libereckým a maloskalským panstvím, kte-
rou prý s oblibou překračovali jablonečtí
a mšenští pivaři. Zhruba před dvěma sty lety to
prý v Jablonci nebylo s pivem vůbec jednodu-
ché. Na maloskalském panství bylo tou dobou
povoleno čepovat pivo jen z panského pivovaru
na Malé Skále a to údajně nestálo za nic.  

Zato hned za vodou – v Rýnovicích – tedy již
na sousedním panství libereckém, byla k dostá-
ní piva lepší. Jablonečtí si proto k tamnímu
hospodskému objednávali pivo z vnitrozemí,

hlavně tehdy vyhlášené zbraslavské. A pak
chodili na pivo přes Nisu.

Regulace – zánik života
Kudy kdysi probíhala hranice mezi Mšenem

a Rýnovicemi, to už dnes není rozpoznatelné.
Nisa totiž meandrovala v loukách a měla i čet-
ná ramena. V blízkosti současné Želivského
ulice vedl teď již zasypaný náhon, na kterém
pracovalo hned několik mlýnů. Za jarního tání
se voda rozlila do široka po loukách a mezi
Mšenem a Rýnovicemi se pak prý lidé dopravo-
vali na loďkách.

Dnešní napřímený tok vznikal postupně
v průběhu 70. až 80. let 20. století, kdy se stavěly
Autobrzdy a nové Mšeno. Úprava dala na jedné
straně Nise řád, na druhé ji však zbavila života.
Betonové desky zpevňující břeh moc šancí pro
vodní živočichy nenabízejí.

Konec Pekla
Nejzajímavější částí Bílé Nisy býval dolní tok

od nynější kruhové křižovatky v Rýnovické uli-
ci až po soutok. Nisa se zde prokousávala bal-
vanitým údolím a měla i značný spád. Byla to
oblast hustě porostlá lesem a starousedlíci jí
snad i proto nazývali Peklem. Jenže Peklo vza-
lo za své při rozšiřování Tovární a při výstavbě
Široké ulice a dnes je tenhle úsek, až na malou
část u výzkumného ústavu, zcela nezajímavý. 

Nedaleko pod jízdárnou Nisa přibírala ještě
Luční potok od někdejšího LIAZu. A právě na
něm vznikl již kolem roku 1870 rybník, který se
stal i prvním koupalištěm v okolí. To fungovalo
ještě nějaký čas po druhé světové válce, pak ale
bylo vybetonováno a přeměněno na biologický
rybník pod čističkou LIAZu. Dnes je vypuštěný
a zřejmě bude brzy zastavěn.

Pokud byste se chtěli dovědět o Nise víc, mů-
žete se zúčastnit naučné vycházky, kterou po-
vede 7. 6. kolem Nisy místní znalec Václav Vos-
třák.

Lukáš Pleticha

31. 5.–30. 6. 

Slavnosti řeky Nisy na Jablonecku
Pořádá město Jablonec n. N., Spolek přátel města Jablonec n. N. a společnost Sundisk s. r. o. Koná se v rámci projektu Jablonec 2008. 

Foto Aleš Majer

31. 5. /sobota/ 10–19,30 hodin
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
U ROZHLEDNY NISANKA
Vystoupí FS Nisanka, zahrají skupiny
Rokkajl, Zlatý holky a Namodro. 
Pro děti loutkové divadlo a soutěže
s MC Jablíčko.

4. 6. /středa/ 16 hodin
ČIŠTĚNÍ NISY 
Pomozte vyčistit Nisu v Jablonci.
Pořádá 4. oddíl vodních skautů
Jablonec n. N.
Sraz před Klubem Na Rampě. 
Více na www.klubnarampe.cz.

7. 6. /sobota/ 10 hodin
MŠENSKÁ DESÍTKA
Chodecké závody, krajský přebor 
a II. národní liga. U Jablonexu.

7. 6. /sobota/ 14 hodin
VÁCLAV VOSTŘÁK PROCHÁZÍ
PEKLEM... 
a kráčí k Honšperku
Vlastivědná procházka kolem Bílé
Nisy; sraz zastávka tramvají Brandl.

11. 6. /středa/ 19 hodin
FOTODÍLNA 

v Klubu Na Rampě
Téma: řeka Nisa, fotit se bude i v ko-
rytu řeky. Vede lektor Břetislav Jansa. 

12. 6. /čtvrtek/ 16,30 hodin
HRAJE JABLONEČANKA
Gloriet v městském parku.

17. 6. /úterý/ 14–18 hodin
DĚTSKÉ ODPOLEDNE
Starokatolický kostel na náměstí
B. Němcové. Atrakce a soutěže pro
děti, výtvarná dílna.

20. 6. /pátek/
SLAVNOSTI ŘEKY 
A POSELSTVÍ NISY
Mírové náměstí

12 hodin – kapela Disney Band.

13 hodin – divadlo Z půdy a pohádka
pro děti „Vodníčku vrať se“. 

14 hodin – Příjezd poselství
a slavnostní ceremoniál za účasti
představitelů města, setkání s vílou
Nisou, slavnostní průvod městem
a nástup na řeku.

15 hodin – Bubenická show.

16 hodin – Koncert kapely Romano
Zorba.

Moderuje Martin Kadlec (ČRO). 

20. 6. /pátek/ 21 hodin 
NAVIGATORS 
Koncert žádané pražské kapely hrající
urban vibe = mix r’n’b, soul, jazz,
funk, hip-hop.
Support: DJ Rolland.

21. 6. /sobota/ 14 hodin
PRASOLOPPET
8. ročník lyžařského závodu na klasic-
kých lyžích v zimním oblečení kolem
přehrady. Pouze pro starší 18 let.
Pořádá ZOO Liberec. Start u hráze. 
Informace: 
ivana.hancvenclova@seznam.cz,
www.prasoloppet@e-stranky.cz.

22. 6. /neděle/ 
INLINE MARATON
Tradiční červnový závod na inline
bruslích pro veřejnost. 
Místo konání: cyklostezka u I. přehrady.
Děti, mládež, maminky s kočárky
i profesionální závodníci. 
Prezentace od 9,30 hodin.

23. 6. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ
s Václavem Vostřákem na téma: Nisa
a ostatní jablonecké vody.
Klub Na Rampě.

25. 6. /středa/ 17 hodin
BUBNY NA NISE
Bubenická dílna z Klubu Na Rampě
na břehu řeky Nisy. Sraz pod hrází
přehrady.

26. 6. /čtvrtek/ 16 hodin
PLAVÁNÍ PŘES PŘEHRADU 
8. ročník plaveckých závodů na otev-
řené vodě pro veřejnost.
Na Tajvanu pořádá TJ Bižuterie.

27. 6. /pátek/ 22 hodin
WOODSTOCK NA RAMPĚ
Více v programové nabídce Klubu
Na Rampě na str. 11.

28. 6. /sobota/ 18 hodin
INSPIRACE
Koncert písničkářky Petry Šany Šanc-
lové. Starokatolický kostel na náměstí
B. Němcové.
www.sundisk.cz; info@sundisk.cz; 
485 100 500; 775 580 381.

Program
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Jak jste se dostal ke sklu a k designu? 
Moje maminka studovala v Jablonci bižuterní školu

a byla velmi talentovaná. Po ní jsem tedy zdědil určité
geny. Přestože jsem kdysi i hodně sportoval a navště-
voval atletickou třídu, rozhodl jsem se i na přání ta-
tínka pro výtvarnou střední školu. Bylo mi to nejbližší. 

Co z designu vás nejvíce baví?
Ve svém životě se snažím dělat všechno, co s výtvar-

ným designem souvisí. Líbí se mi ta pestrost. Baví mě
dělat obyčejné skleničky pro gastronomii, protože je o-
pravdu těžké vytvořit sklenici pro značku Pilsner nebo
Mattoni tak, aby fungovala v milionech kusů v restau-
racích, stála pár korun a přitom zaujala svým desig-
nem. Zároveň mě baví dělat drahé vázy, protože jde
o úžasné řemeslo brusičů a je to velmi exkluzivní zá-
ležitost. Jedná se o jistý návrat k tradici. Mám rád i in-
teriéry, a to hlavně kvůli komunikaci s klienty – do-
stanu se k velmi zajímavým lidem. A volná tvorba,
plastika, mě baví, protože je intimní a je jenom moje.
Díky tomu, že mě design uživí, mohu dělat volnou
plastiku opravdu bez kompromisů, jen sám za sebe.
Vedle skla mě zajímá i bižuterie, právě pro svou pomí-
jivost a trendovost. Je to úplně jiný přístup než třeba
u plastiky, která by měla být nadčasová i za padesát let.

Jak vypadá komerční spolupráce s velkými prů-
myslovými giganty?

Design naštěstí není jen záležitostí drahých věcí.
Naopak. Jsem hrdý na to, že dělám právě obyčejné vě-
ci. Dnes si chytří majitelé značek, jako např. Mattoni,
uvědomují, že design prodává. Často investují nemalé
peníze do designu skla, lahví či etiket. Jde o to, jak vy-
padá sklenička na stole. Když se povede, každý ji vidí,
líbí se, mluví se o ní a píše, tak je to vlastně pro značky
reklama zadarmo. Ale je to těžká práce – trvá to i rok,
než se sklenice od první skici dostane na stůl. Jako de-
signér to nesmím podcenit. Nemohu si dovolit neuspět,
musím být velice pokorný. To k tomu patří: umělec
musí být hrdý, ale stejnou měrou i pokorný. V desig-
nu jsou vždycky nějaké kompromisy. Je to služba, kdy
umělec musí respektovat požadavky klienta. 

Jaký nejoriginálnější předmět jste navrhoval?
Spíše jde o originální zakázky nebo klienty. Daroval

jsem osobně skleničky monackému princi či malaj-
ské princezně. Ale zajímavým předmětem je třeba
sklenička pro vizovického Jelínka. Má půdorys švestky,

takže není kulatá. V současné době připravuji kolekci
velmi zvláštních váz v kombinaci s kovem pro jednu
renomovanou pražskou restauraci. 

Jste nositelem řady ocenění. Kterého si ceníte nej-
více a proč?

Ty roviny ocenění jsou dvě – lidská a společenská.
Vážím si ocenění od lidí, kterých si sám vážím. Např.
když si se mnou chce tykat výborný řemeslník, který
mě tak vnímá spíše jako kamaráda než jako umělce.
Nebo když mě pochválí kvalitní umělec. Ale ocenění
typu Red Dot a různé ceny za design mě samozřejmě
také velmi těší. Pomáhají mi otevírat dveře v mém
profesním životě. 

Působil jste i jako pedagog. Neuvažujete o ná-
vratu k učení? 

Na SUPŠ sklářské v Železném Brodě jsem učil de-
vět let a bylo to velmi krásné období. Když jsem byl
nedávno vyzván zúčastnit se konkurzu na pedagoga
na vysoké škole, byla to pro mě čest. Konkurz jsem
vyhrál a od podzimu bych měl učit v ateliéru skla na
VŠUP v Praze. Velmi se na to těším. Je mi 43 let a ne-
chci zakrnět a žít z podstaty. To se při učení na VŠ stát
nemůže, protože studenti jsou velmi kritičtí a vždy
řeknou, co si myslí. 

Uděláte si při své vytíženosti čas na rodinu? 
Hodně při své práci cestuji. Pobýval jsem průběžně

čtyři roky v Itálii, byl jsem dva měsíce na Taiwanu,
dva měsíce v Americe, v současnosti jsem často v Tu-
recku. Rodina tím samozřejmě trpěla, ale moje děti to
snad nepoznamenalo. Starší dcera teď bude končit foto-
grafii na Hellichově škole a chce se hlásit na vysokou
školu. Mladší dcera studuje česko-italské gymnázi-
um. Přestože jsem hodně věcí zanedbal, rodina fun-
guje, především díky mé ženě. 

Trávíte ještě čas v rodném Jablonci? 
Je to paradox, ale od té doby, co jsem se z Jablonce

před asi čtyřmi roky odstěhoval, zde trávím čím dál tím
více času. Spolupracuji hodně s Jablonex Group a s Pre-
ciosou. V současné době připravujeme výstavu mých
prací v Městské galerii MY, která začne 17. června.

(kv)

Rony Plesl
Design není jen kombinování čtverečků, trojúhelníků a barev…

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Po Střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě studoval
v ateliéru kovu, šperku a skla na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze.
Absolvoval několik stáží v zahraničí. Ve světě se proslavil především svým
nevšedním designem skleniček, který budeme moci brzy obdivovat
i v Městské galerii MY. 

■ Krátké zprávy

Chrámový koncert
pěveckých sborů a pozounistů
z německého Knobelsdorfu
a Weidenbergu se koná v sobotu
7. 6. od 18 hodin ve smržovském
kostele sv. Archanděla Michaela.
Součástí bude ekumenická pobož-
nost. www.smrzovka.cz

Hudba na prázdniny
bude znít v neděli 15. 6. od 17,30
hodin ve starokatolickém kostele
(nám. B. Němcové). Vystoupí mla-
dí hudebníci k závěru školního
roku a etno-kejklířská kapela
Duro Nux. Hostem bude jazzový
klavírista Tadeusz Kosinski
z Polska. Pořádá Sdružení přátel
školy hudby o. s. 

Zpěv v kostele
zazní v rámci dnů otevřených
dveří jabloneckých kostelů. Zveme
na koncerty dětského pěveckého
sboru Iuventus, gaude!, který vy-
stoupí v úterý 17. 6. od 16 hodin
v Kostele Dr. Farského a 24. 6.
od 16 hodin ve starokatolickém
Kostele Povýšení svatého Kříže.

Jizerské hory
objektivem Miloše Kirchnera.
Jablonecký fotograf vystavuje od
června do konce srpna v Muzeu
sportu a turistiky v polském měs-
tečku Karpacz. Otevřeno je od
úterý do neděle, 9–17 hodin. 

Toulky po světě
Výstavu obrazů liberecké výtvarni-
ce Heleny Cejnarové pořádají
od 21. 6. do 4. 7. ve výstavní síni
v Rychnově u Jablonce n. N.
Vernisáž 21. 6. od 17 hodin.
Otevřeno denně 9–11 
a 14–16 hodin.

Jizerské hory 
na obrazech Vladimíra Balcara
můžete shlédnout od 17. 6. do 31. 7.
v Riedlově vile v Desné. 
Vernisáž se uskuteční 17. 6. od 17
hodin.

Výstava grafik, 
obrazů a ilustrací pražského vý-
tvarníka Václava Sokola se usku-
teční od 26. do 29. 6. /15–18 ho-
din/ v modlitebně Církve bratrské,
Smetanova 26. Vernisáž se koná
ve čtvrtek 26. 6. v 17 hodin. 

Besedu pro seniory
na téma „Doma je bezpečně“
připravil Český svaz žen, o. s.,
na pondělí 23. 6. od 15 hodin ve
Spolkovém domě /ve velkém sálu/.
Besedovat s vámi bude 
MUDr. L. Truhlářová. 

Svaz důchodců
pořádá svá setkání ve středu od
17 hodin ve Spolkovém domě.
Na 4. 6. je připravena volná
zábava, 11. 6. posezení s osmdesá-
tiletými a staršími, 18. 6. měření
tlaku. Na čtvrtek 26. 6. je připra-
veno rozloučení před prázdninami
s hudbou. 

Foto Jaroslav Kvíz

Krakatit – foto Jaroslav Kvíz
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Továrník a městský rada Gustav Hoffmann
(1851–1909)

Gustavu Hofmannovi, textilnímu podnikateli
z Jablonce-Brandlu a od roku 1885 jedinému
majiteli firmy Karl Hoffmann’s Söhne, vděčí
město Jablonec nad Nisou za počátky elektrifi-
kace. Roku 1885 se poprvé rozsvítily žárovky
v jeho tkalcovně, v roce 1891 hrál hlavní roli
při založení akciové společnosti Jablonecká
elektrárna Hoffmann, Mahla & Comp. Sedm let
poté získal Hoffman koncesi na provozování
elektrické dráhy (tramvaje). Provozovala je fir-
ma Jablonecká společnost pro pouliční dráhu
a elektrifikaci, jejímž byl akcionářem a vice-
prezidentem. 

Hoffmann stál dlouhá léta v čele jabloneckého
Anglického klubu (založen 1879), naopak jen
krátce velel Dobrovolným hasičům z Brandlu
(1908–1909); čestným členem jej jmenoval jablo-
necký Řemeslný spolek. Zastával též post měst-
ského rady a byl v okresním zastupitelstvu.
Roku 1908 jej za zásluhy o veřejné blaho panov-
ník dekoroval Rytířským křížem Řádu Františ-
ka Josefa I. 

Gustav Hoffmann zemřel náhle a nečekaně
dne 21. května 1909. 

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Muži, kteří měnili město

Gustav Hoffmann 

Pojem česká hospoda je v dnešní době spojo-
ván nejspíš s představou „vepřo, knedlo, zela“
a s dobrým točeným pivem. Ale nebylo tomu
tak vždycky. V roce 1910 měl Jablonec téměř
třicet tisíc obyvatel a z nich bylo jen dva a půl
tisíce Čechů. A ti se samozřejmě chtěli někde
scházet. 

Již roku 1870 byl v Jablonci založen první
český spolek nazvaný Česká beseda. Měl 52 čle-
nů a dokonce i vlastní knihovnu se čtyřmi sty
svazky. Spolkaři se scházeli ve stejnojmenné
hospodě. Roku 1895 tvořila téměř polovinu je-
ho členů chasa z jabloneckého pivovaru razící

heslo „Co slaďák, to člen České besedy“. Půso-
bila zde i podpůrná jednota „Havlíček“ založená
v únoru roku 1904. 

Hotel Skrha
Roku 1890 si postavil v dnešní ulici 5. května,

na místě zmíněné České besedy, Miloslav Skrha
hotel, který po sobě pojmenoval. V tomto za-
řízení našla sídlo řada českých institucí.

Nacházela se tu např. stanice Klubu čsl. turistů,
autoklubu (AKRČsl.), ale i filiálka Živnostenské
záložny v Turnově. Po obsazení pohraničí byl
objekt přejmenován na „Hotel Egerläder“ a hos-
tinským se stal Anton Sommer. Po válce byl
provoz hotelu Skrha obnoven, leč z bývalé slávy
zbyla jen chátrající hospoda. Až v 90. letech no-
vý vlastník objekt vkusně opravil a dal mu jmé-
no Diana. Snad ho ona bohyně lovu ochrání.

Národní dům
Jablonecký Sokol a Česká beseda koupily

v roce 1904 dům pana Lammela v Revoluční ul.
27, č. p. 857. Koupě byla sice stvrzena již 2. 5.
1904, ale udělení výčepní a hostinské koncese
trvalo ještě další čtyři roky. Takový byl počátek
Národního domu v Jablonci.

Celý objekt byl přestavěn a zvětšen podle pro-
jektu jičínského architekta Holečka. Národní
dům pak byl českou menšinou všestranně vyu-
žíván. Bylo zde např. české kino Jabloň, sídlo tu
našel Český spolek divadelních ochotníků J. K.
Tyl i Sokol. Konaly se tu české plesy a další roz-
sáhlá kulturní činnost. Po odtržení pohraničí

byl Národní dům Němci zabaven a přebudován
na výrobní závod. Po roce 1945 se již kultuře
nevrátil. 

Hotel Merkur
Dalším významným střediskem života jablo-

neckých Čechů se stal Merkur. Tento ryze čes-
ký hotel byl postaven roku 1930 dle projektu
pražského architekta Františka Jandy. Stavi-
telem byl Karel Pokorný z Mnichova Hradiště
a stavebním dozorem byl pověřen Albert Vosát-
ka z Velkých Hamrů. Merkur se stal filiálkou
Okresní hospodářské záložny v Železném Bro-
dě. Nacházela se zde též vyhlášená kavárna
s restaurací a Češi se tady scházeli i v těžkých
dobách okupace. 

Po roce 1948 byl znárodněný Merkur spravo-
ván Bytovým podnikem. Místo zde našla závod-
ní jídelna, byty i různé obchody a služby. Bu-
dova, která dříve byla významnou dominantou
Anenského náměstí, bez údržby zchátrala nato-
lik, že byla v roce 1987 odstřelena. Nový hotel
stejného jména a na tomtéž místě již významu
původního zařízení nikdy nedosáhl. 

Pro úplnost se zmíníme ještě o české restau-
raci Dělnický dům, která se nacházela v Mlýn-
ské ulici 46a, č. p. 1279. Sídlila zde „Stanice děl-
nických turistů“ i jiné dělnické spolky.

Václav Vostřák

■ O starých jabloneckých hospodách

České hostince

Náhrobek na jabloneckém hřbitově
Foto Otokar Simm
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Hrádek n. N., ČD – Dolní Sedlo – Krásný důl
(5 km) – Krkavčí skály – Horní skály – Horní
Sedlo, kaple (8 km) – Landvašský kříž – Kozí
hřbet – Jítravské sedlo (11 km) – Velký Vápen-
ný (14,5 km) – sedlo Trávník (16 km) – kaple
sv. Kryštofa (18,5 km) – Křižany, ČD (20 km). 

Ještědský hřbet se táhne od Javorníku po
Horní Sedlo, kde plynule přechází v Lužické
hory. Navržený výlet vede nejzápadnější částí
tohoto pohoří. Jedná se o geologicky pestrou
oblast, kde jsou pískovce střídány s vyvřelými
horninami, břidlicemi i vápencem. 

Od hrádeckého nádraží projdeme centrem
města a u mostu přes Nisu vyhledáme modré
značky. Ty nás povedou přes louky do obce Dol-
ní Sedlo. Vpravo nad námi se vypíná vrchol Po-
povy skály (vynikající rozhled), my se však od
okraje lesa vydáme do Krásného dolu. Zde vy-
měníme modré značky za zelené. Stezka pak
krátce stoupá k pozoruhodným Krkavčím ska-
lám. Brzy spatříme vpravo Fellerovu věž,
Šachtové věže a Hrušku. Skály jsou zajímavé
i z horolezeckého hlediska, neboť již v roce 1884
vystoupil poprvé žitavský profesor Theodor
Feller na masiv nesoucí dodnes jeho jméno.
Turisté se poměrně snadno dostanou na vy-
hlídkové místo u Šachtových věží.

Nedaleko odtud se nachází i další známá sku-
pina skal. Jedná se o Horní skály, kterým horo-

lezci říkají „Obrvégry“. K nejnápadnějším
z nich patří Liberecká a Gahlerova věž a nej-
vyšší Smrtka. Poté přijdeme brzy na silnici, po
níž se dáme krátce doleva ke kapličce v Horním
Sedle. 

Dalších 10,5 km půjdeme po červeném zna-
čení. Stezka vede okolo obnoveného Landvaš-
ského kříže, který připomíná smrt rouhajícího
se strážce hranic – „landvacha“. Za ostrým pís-
kovcovým Kozím hřbetem pak klesneme do
Jítravského sedla. Zde musíme překročit fre-
kventovanou hlavní silnici, načež následuje
táhlé a v závěru dost strmé stoupání na horu
Velký Vápenný. Až k opuštěnému lomu, ve kte-
rém se nachází krasová Západní jeskyně (obje-
vená 1956, nepřístupná), vede lesní silnička. 

Ještědský hřbet sleduje rozvodí Baltského
a Severního moře, ale neskýtá téměř žádné roz-
hledy. Nad sedlem Trávník vystoupíme na Zdi-
slavský Špičák, kde do roku 1945 stávaly hned
dvě turistické chaty (patrné základy). Také ka-
ple sv. Kryštofa byla po roce 1945 zdevastována,
ale roku 1998 znovu opravena a vysvěcena. Na
železniční stanici v Křižanech to odtud máme
po zelených značkách slabou půlhodinku. 

(os)

Doporučujeme mapu nakladatelství ROSY
„Hrádecko a Chrastavsko“, 1 : 25 000.

Ještědským hřbetem
■ Tip na výlet

Rovný potok
Nedaleko janovské sklárny Vitrum se do Bílé

Nisy vlévá Rovný potok. Pramení v rašelinných
loukách západní části Horního Maxova, odkud
spěchá bez větších zákrut strmým údolím Vel-
kého Semerinku. Příhodné jméno potoka má
český původ a řadí se jen k několika místopis-
ným názvům, jež v této oblasti nemají německé
kořeny. Poprvé se vyskytuje již v roce 1591.

V době oživení sklářské výroby v 80. letech
19. století bylo údolí Rovného potoka zastavěno.
Vznikla zde i celá řada mačkáren a brusíren skla,

kterým bystřina dodávala potřebnou energii.
Dodnes zde nacházíme pozůstatky této činnosti
v podobě několika vodních nádrží a řady náho-
nů. Z Janova k Maxovu byla v roce 1883 vybu-
dována silnice s několika ostrými zatáčkami,
což zdejší obyvatele vedlo k tomu, aby tuto část
pojmenovali Velký Semerink. Vzorem jim byl
obdobný název alpského průsmyku v Rakous-
ku. Ve stejné době vznikl ve vedlejším údolí
i Malý Semerink.

Přírodní rezervace Malá Strana
Zmíněné rašelinné louky se nacházejí v měl-

ké pánvi mezi Maxovským hřbetem a hřbetem
Bramberku. Jsou ohraničeny silnicí z Horního
Maxova do Janova a místní komunikací pro-
cházející částí zvanou Malá Strana.

Jelikož se jedná o nejzachovalejší a nejroz-
sáhlejší komplex mokřadních luk na obvodu
Jizerských hor, byla zde v roce 1994 vyhlášena
Přírodní rezervace Malá Strana. Na ploše 28
hektarů je chráněno přírodovědecky hodnotné
území, jež se rozkládá na obou stranách Rov-
ného potoka. Ve spodní části rezervace byla vy-
budována jedna z vodních nádrží, pomocí které
byla v níže položených výrobnách překlenová-
na kratší období s nedostatečným průtokem vo-
dy. V současnosti je rybník zarostlý a do značné
míry splynul s okolní krajinou. 

Malá Strana je výjimečná mimořádným dru-
hovým bohatstvím. Bylo zde evidováno na 280
druhů vyšších rostlin, z nichž řada patří mezi
druhy u nás velmi vzácné či ohrožené. Pouze
na tomto místě v Jizerských horách se napří-
klad vyskytuje několik exemplářů všivce ba-
henního. Zatímco na rašeliništích centrální

části Jizerských hor je celkem běžná masožravá
rosnatka okrouhlolistá, tady roste jen v nepatr-
né populaci. K dosti hojným druhům zde patří
naše orchideje – prstnatec májový a Fuchsův,
vzácná je naopak pětiprstka žežulník nebo ve-
meník zelenavý. Na suchých místech roste též
léčivá, žlutě kvetoucí prha arnika.

Malý rybník je domovem obojživelníků, jako
například čolka horského, skokana velkého
a ropuchy obecné. Ze zajímavých ptáků zde
hnízdí vzácná bekasina otavní, bramborníček
hnědý a linduška luční. 

Louky v přírodní rezervaci bývaly v minulos-
ti s výjimkou podmáčených částí pravidelně ob-
hospodařovány. Pro zachování této cenné loka-
lity jsou v současné době vynakládány Správou
CHKO Jizerské hry značné prostředky, a to pře-
devším na pravidelné kosení.

(os)

■ Horní Maxov

Chráněná území Jablonecka

Foto Otokar Simm

Šachtové věže
Foto Pavel Fajgl

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

Oddělení pro dospělé čtenáře

Serno Wolf 
Synové ďábla
Mladá kořenářka Freyja, uvržená
do žaláře pro podezření z čaroděj-
nictví, se při mučení zhroutila. Al-
chymista Lapidius pozná, že příči-
na jejího stavu spočívá v něčem ji-
ném.

Pekárková Iva 
Láska v Londýně 
Soubor povídek, jejichž námětem je
láska – mateřská, sourozenecká, les-
bická i heterosexuální.

Hubička Jiří 
Hledání čínského draka
Autor se zajímá o to, jak se v nej-
lidnatější zemi světa žije – co její
obyvatele těší a trápí, čím se baví
a co jedí.

Jacq Christian 
Velcí mudrci starého Egypta
V knize defiluje řada výjimečných,
známých i neznámých osobností,
prostých i vznešených mužů a žen,
kteří si svým smýšlením i činy vy-
sloužili označení „mudrc“.

Oddělení pro děti a mládež

Opletal Lubomír 
Rostliny pro zdraví
Léčivé rostliny dokážou léčit choro-
by a zmírňovat jejich průběh.

Špaček Josef
Svět pod mikroskopem
Vydejme se s mikroskopem na cestu
plnou překvapení. Změňme každý
výlet na objevitelskou výpravu.

Pospíšilová Zuzana
Vyber si hru podle jména
Zastoupeny jsou hry slovní, logické,
výtvarné, dramatické a vědomostí
pro děti od 3 do 10 let.

Nejkrásnější filmové písničky
Šakalí léta, Arizona, Kristián, Do
věží a další perly našich filmů.

Multimediální oddělení

České srdce: Náměsíčnej
Album obsahuje irsko keltské melo-
die, sound tvrdě znějících kytar
a jednoduchých rytmů, ze kterých
se zjevuje nekompromisní rockový
duch.

Turistické noviny pro letní 
sezonu:
Jizerské hory – turistické infor-
mace – zdarma. 
Opět nabízíme aktuální informace
z regionu Jizerských hor na léto 2008! 
Český ráj 2008 – sezónní turistické
noviny – mnoho potřebných infor-
mací pro léto. Obsahují také map-
ku turistických autobusů s jízdními
řády. Cena 20 Kč.

Nové DVD 
Eleazar Kittel, amatérský film o le-
gendě Jizerských hor. Cena 190 Kč.

Letní nabídka pro turisty
Turistická mapa Jizerské hory 
1 : 25 000, novelizované vydání, ce-

na 79 Kč. Mapa s průvodcem za 99 Kč.
Turistická známková místa. 
Letošní vydání brožury s mapou
a informacemi ke známé sběratel-
ské hře vypalovaných dřevěných
plaket je v prodeji! Cena 40 Kč.
Cyklomapy: Jizerské hory, Krko-
noše a Český ráj 1: 60 000 – mapy
s popisem zajímavostí, včetně 18
tipů na výlety s vyznačením tras
a převýšení. Cena 99 Kč.
Cykloznámky za 30 Kč
Kovový přívěsek s malou samolep-
kou, které se sbírají a lepí na her-
ní kartu. Po nasbírání několika ku-
pónů vás cyklokarta opravňuje
k čerpání slev u obchodních part-
nerů. V závěru roku budou cyklo-
karty slosovány o hodnotné ceny.

Více na www.cykloznamky.cz.
Jablonecké věže – nové keramic-
ké hrnečky v ozdobné krabičce,
limitovaná série v různých barvách.
Cena 100 Kč.

Nové knihy
Ročenka Jizersko-ještědského hor-
ského spolku 2007 – významný
zdroj informací o přírodě a historií
našeho kraje. Cena 130 Kč.
Slavné vily Libereckého kraje –
kniha představuje padesátku sta-
veb novodobé historie LK. Může-
me v ní obdivovat rodinná sídla
z 19. a 20. stol., odrážející kulturní
a umělecké ambice, životní styly
i společenské vztahy tvůrců a oby-
vatel. Cena 399 Kč.

■ Informační centrum

Co najdeme u přehrady
S nástupem slunečného teplého počasí mnohý Jablonečan nevydrží za zdmi svého
domova, ale popadne ručník a plavky a vypraví se k přehradě. Očekává však, že
kromě osvěžení v chladivých vodách nádrže najde na jejich březích i něco navíc.
Zeptali jsme se na to Dany Försterové z oddělení technické obsluhy a bytů.

Kolik je například na přehradních březích so-
ciálních zařízení?

Na jablonecké přehradě je návštěvníkům k dispozi-
ci osm veřejných WC, jejichž majitelem je město.
Jedná se o WC v lesíku naproti městské hale, u par-
koviště pod Jablonex Group (bývalá Bižuterie), za
Povodím Labe, pod nově zřízeným dětským hřištěm,
u sauny Bižuterie u beachvolejbalových hřišť, na
Tajvanu, u Rybářské bašty a na mšenské straně –
před a za „prutem“. Po provozní stránce se o ně stara-
jí TSJ, s.r.o. Dále lze využít zařízení ve Slunečních láz-
ních, které jsou otevřeny ve stejnou dobu jako občer-
stvení.

Kdy jsou otevřeny a v jakém jsou stavu?
Toalety mají městem určenou provozní dobu – za

příznivého počasí zhruba od 8 do 20 hodin. Jsou
provozovány bez obsluhy, tudíž se, bohužel, neustále
potýkáme s vandalismem a krádežemi. Úklid je pro-
váděn denně, v případě velké návštěvnosti i několi-
krát za den. 

Jak to bude s dohledem na pořádek kolem pře-
hrady?

Také letos bude – po dobrých zkušenostech z minu-
lých let – realizován tzv. letní dozor. Označení pra-
covníci na kolech budou v červenci a srpnu provádět
denně od 10 do 20 hodin dozorovou službu, drobný
úklid a budou při odstraňování zjištěných nedostatků
spolupracovat s příslušnými orgány a organizacemi.

Můžete zmínit ještě další služby nebo atrakce?
Prodej občerstvení bude organizován tak jako

v předchozích letech jednotlivými prodejci v mobil-
ních i stabilních stáncích. Stejně tak bude využíváno
center občerstvení ve Slunečních lázních, plaveckém
bazénu či v restauraci Rybářská bašta. Od května jsou
na hladině přehrady opět umístěna tři plovoucí plata
z umělé hmoty, k dispozici jsou tři beachvolejbalová
hřiště a loni nově vybudované hřiště na pétanque.
Nejmenší návštěvníci najdou zábavu na několika dět-
ských hřištích.

(df, fr)

Foto archiv IC
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Severoãeské komunální sluÏby s. r. o. Marius Pedersen Group

VyuÏití stavebních odpadÛ: 
recyklace stavebních odpadÛ v Proseãi nad Nisou 

• Nabízíme recyklát tfií frakcí (0–16, 16–32, 32–63 mm). 
UloÏení stavebních odpadÛ a nakládka recyklátu probíhá v prÛbûhu provozní doby pfiekladi‰tû Proseã nad
Nisou (pondûlí aÏ pátek od 7,00 hod. do 14,30 hod.)
U v‰ech frakcí se jedná o certifikovan˘ v˘robek. Kopie certifikátu bude pfiedána pfii odbûru. 

• Frakce 0–16 mm 45,– Kã/tuna 
PouÏití – obsyp potrubí, kabelÛ, v˘syp do podkladních vrstev, obsyp staveb, dokonãovací práce apod. 
• Frakce 16–32 mm a 32–63 mm 65,– Kã/tuna

• PouÏití – jako klasické materiály do podkladních vrstev vozovek, chodníkÛ, zpevnûn˘ch ploch, pro
hutnûné zásypy kolem objektÛ apod. 
• Pfii odbûru vût‰ího mnoÏství materiálu jsme pfiipraveni nabídnout niÏ‰í cenu. 

• Odstranûní stavebních odpadÛ:
17 01 01 Beton – vytfiídûná stavební suÈ 0–50 cm tuna 230,–
17 01 02 Cihla – vytfiídûná stavební suÈ 0–50 cm tuna 230,–
17 01 07 Smûs betonu, cihel, ta‰ek a keramick˘ch v˘robkÛ tuna 400,–
• Ceny jsou uvedeny bez DPH 

Kontakt: Pfiekladi‰tû Proseã n. N., tel. 483 318 826, SKS – Smetanova 91, tel. 483 312 403, fax. 483 312 403

FÚ V JABLONCI N. N. HLEDÁ PRACOVNÍKA KONTROLY 
PoÏadavky: ukonãené V·(S·) ekonom.

smûru,znalost úãetnictví a daÀ. pfiedpisÛ, znalost 
MS Office, flexibilita, fiidiãské oprávnûní sk. B.

Nbízíme: zajímavou práci, odmûÀování dle
NV ã. 468/2002 Sb. a NV ã. 564/206 Sb.

Strukturovan˘ Ïivotopis doruãte do 30. 6. 2008
písemnû nebo osobnû na FÚ v JBC, Podhorská 2, 

466 32 JBC, elektronicky: podatelna@jan.ul.dsmfcr.cz

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

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

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

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

Podhorská 44, Jablonec nad Nisou

ÎELEZNOBRODSK¯ JARMARK
Ve dnech 6.–8. ãervna se koná jiÏ 18. roãník akce

v Îelezném Brodû. Bohat˘ kulturní program, atrakce
a stánkov˘ prodej po celém mûstû...

KOUPÍM
Sbûratel koupí staroÏitné poãítací, psací a ‰ifrovací
stroje ãi podobné mechanismy a technické rarity. 

tel.: 602 359 377

STUDIO BERU·KA
Kojenecké cviãení a plavání. 

Víkendové a t˘denní pobyty s plaváním
7.–11. 7 a 11.–15. 8. Pfiímûstsk˘ tábor v ZOO

18. 6. od 16:30 h. Semináfi znakové fieãi 
pro sly‰ící batolata

V ãervnu SLEVA 10 % na v˘robky HIPP
Objednávky a info na tel.: 602 653 287, 602 143 585

www.studioberuska.cz

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

– v˘robní, kanceláfiské a skladové prostory na okraji
Jbc, Ceny dohodou. Kontakt: Ing. T. Zeman

Mob.: 603 567 115, tel.: 483 368 309

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. Dvefie: d˘ha, fólie, protipoÏární,

dfievûné, vnitfiní i venkovní: kazetové, masiv,
palubkové, zateplené. GaráÏová vrata, okna. 

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

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

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

e-mail: first.r@centrum.cz

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

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

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

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2008
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ spoleãenského tance pro mládeÏ
a dospûlé pfiijímáme neustále 
na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz

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

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

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

tel.: 483 313 363

KADE¤NICTVÍ NIKA 
dámské, pánské i dûtské kadefinictví

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

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

www.kadernictvinika.cz
tel.: 603 444 977

AVON CENTRUM JABLONEC
Palackého 7, naproti Letnímu kinu

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

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondûlí a pátek 9–12

úter˘, stfieda, ãtvrtek 9–17
tel.: 777 198 777 

e-mail: katka.avon.jbc@seznam.cz

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

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

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

s vl. ÎL nebo zamûstnám na HPP

KURZ MEDOVÉ DETOXIKAâNÍ MASÁÎE
– vhodné pro maséry i laiky

– úãinky masáÏe: detoxikace, onemocnûní d˘chacích
cest, akutní a zánûtlivé stavy, 
gynekologická onemocnûní. 

Info o termínech na tel. 777 253 136 
nebo e-mail: eliskasalabova@seznam.cz

PRODÁM BYT
ve M‰enû u pfiehrady 5+1, ne RK

tel. 604 208 364

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

tel.: 721 320 875

Vysoká ‰kola 
regionálního rozvoje

… jediná vysoká ‰kola 
se specializací 

na regionální rozvoj

• 3let˘ bakaláfisk˘ studijní program 
• kombinovaná forma studia 
• v˘uka a konzultace v sobotu

• sociální program

e-mail: jablonec@vsrr.cz 
telefon: 737 291 735

www.jablonec.vsrr.cz

Studujte v Jablonci

EDUCA, Ml˘nská 46a, Jablonec n. N., 
tel./fax: 483 318 621, mobil: 602 505 288
www.educa-jbc.cz
info @educa-jbc.cz

★ V âERVNU 10% SLEVA 
NA KURZY OD ZÁ¤Í  

taky ãín‰tina a arab‰tina

★ Pfiíprava na dovolenou
T¯DENNÍ KURZY

praktické angliãtiny 

★ LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY

Pfiijmeme lektora AJ od záfií.

www.spectrum-franek.cz

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

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

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

Pfiijedeme, poradíme a na stavbu zdarma dovezeme

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

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

červen–srpen
Akãní ceny: 
fasádní barvy

omítky 

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

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

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

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

e-mail: jablonec@homatechnik.cz 

www.homatechnik.cz

✓ Okna Veka – značka 

nejvyšší kvality

✓ Značkové kování Roto

✓ Sklo U = 1/1 W/m2K

(jako standard)

✓ Možnost uskladnění 

✓ Kompletní servis od zaměření

po realizaci

VEKA

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

na CÚ, zaslání elektronické kopie, kontrola stavu vývozu)

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

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

ceny bez DPH
platí při 1 celní položce

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

JAKOB, s. r. o.

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

Jablonec nad Nisou, 466 01

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

horizontální a vertikální Ïaluzie, rolety
ROLOKAZETY – hliníkové, bezpeãnostní

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

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

Doprava a cenové nabídky ZDARMA

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

www.zaluzie-jablonec.cz

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

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

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

do 12 mûsícÛ bez nav˘‰ení

Letáky 

najdete ve Va‰ich
schránkách

Akãní letáky âERVEN 
platí od 7. 6. do 28. 6.

Telefon Kabelová
televize

Internet Balíček
služeb

Satelitní
televize

Kompletní nabídka CS programů digitálně ze satelitů 
Prodej a montáž – akční sety 

Rozšíření služeb – Obchodní místo UPC – u nás nyní vyřídíte vše
Poskládejte si zábavu pro celou rodinu

Prodejna – půjčovna 
svatebních a společenských šatů 

Zahajujeme prodej 
luxusního 
spodního prádla 
ul. Sadová 6
Jablonec n. N. 
Otevírací doba 
Po, St, Pá: 11–17 hod. 
Út: 11–18 hod.
Čt: 11–19 hod. 
Tel.: 603 720 926 

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

slevový kupon na 10 %
na spodní pr ádlo

■ VELKOOBCHOD + MALOOBCHOD KANCELÁ¤SK¯CH
A ·KOLNÍCH POT¤EB, PAPÍRENSKÉHO
A DROGISTICKÉHO ZBOÎÍ

■ TISKA¤SKÉ, GRAFICKÉ A KNIHA¤SKÉ SLUÎBY
■ V¯ROBA RAZÍTEK, VIZITEK, TA·EK (PVC, PAPÍR)
■ SAMOLEPÍCÍ A NAVù·OVACÍ ETIKETY
■ REKLAMNÍ P¤EDMùTY (POTISK) – KARTONÁÎ (POTAÎENÁ)

Rozvoz JABLONECKO, LIBEREC pfii nákupu zboÏí 
nad 1000 Kã bez DPH zdarma

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu na na‰ich prodejnách:
■ VELKOOBCHOD–MALOOBCHOD

Zlatá 10-12, 466 02 Jablonec nad Nisou
Tel. 483 736 444, fax 483 312 388
Provozní doba: 7.30–16.00 hod.

■ PRODEJNA
Podhorská 25, 466 01 Jablonec nad Nisou

Tel. 483 312 947, fax 483 312 947
Provozní doba: 9.00–18.00 hod.

E-mail: repropack@iol.cz


