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S občany budeme otevřeně
diskutovat

Říjen je mým měsícem a mám ho, stejně jako
celý podzim, z celého roku nejraději. Nevím sice,
jaké přinese počasí, ale ten náš říjen na radnici,
bude pěkně horký. A navíc bude zpestřen kraj-
skými volbami. K čemu jsou dobré? To vám strany
brzy sdělí při agitaci. 

V Jablonci nás v říjnu čekají složitá rozhodnutí
o důležitých stavbách. Čeká nás rozhodování
o průtahu severní tangenty přes Vrchlického sady
a kolem přehrady. Klidnou vilovou čtvrtí by mě-
la projít dočasná hlavní spojnice mezi Libercem
a Tanvaldem. Již dnes je situace v místě často na
hranici únosnosti. Jak ale vyřešit křížení hlavní
Palackého třídy s tranzitní dopravou z Liberce
na Tanvald? Jsou navržena čtyři řešení a každé
má své pro a proti. Oblast je především jedineč-
nou vilovou čtvrtí s alejemi, perlou meziválečné
architektury, chodí se tudy do Mšena, k přehra-
dě, za odpočinkem... Je skutečně nutné obětovat
park silnici a křižovatce? A nebo zkusíme scho-
vat dopravu pod povrch, Palackého třídu zklid-
nit, vrátit do ní stromořadí, obnovit bulvár...

Jedno je jisté – situace se řešit musí! Když se včas
rozhodneme a kraj začne věc připravovat, máme
šanci zvolit velkorysé a zároveň šetrné řešení,
které může být hrazeno z evropských peněz.
Když se včas nerozhodneme, pak v roce 2013
skončí možnost fondů EU. 

Jinou složitou lokalitou je Kokonín. Je nezbyt-
né řešit celou kanalizaci, musíme se postarat
o zlepšení vody v Mohelce. Kde však postavit čis-
tičku? Dá se najít řešení přijatelné pro místní
obyvatele? 

S řadou problémů se potýkáme i v Proseči. Léta
neřešená kanalizace, úzké silnice, nejsou zde
školy, obchody, ale bude se zde stavět. Jak sklou-
bit zájmy lidí, investorů a města?

Jedno můžu vám občanům slíbit – budeme
s vámi otevřeně diskutovat a budeme se snažit
nalézt spravedlivá a užitečná řešení. 

Lukáš Pleticha
místostarosta
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Sociologické šetření pocitů bezpečí jabloneckých
občanů, které na území města provádělo od 25. do 30.
dubna třiadvacet tazatelů, je součástí bezpečnostní
analýzy. Zkoumány byly názory lidí na bezpečnostní
prevenci a na problematiku kriminality ve městě. 

„Předmětem průzkumu mínění občanů v Jablonci
nad Nisou byl zejména pocit bezpečí obyvatel města,
negativní jevy, s nimiž se ve městě setkávají, podíl oby-
vatel, kteří se v uplynulých letech stali oběťmi vybra-
ných druhů trestné činnosti, spokojenosti s prací státní
a městské policie, návrhy na zvláštní skupiny obyvatel,
jimž by se město mělo věnovat především, celková  spo-
kojenost s životem ve městě a postoj k vybraným inves-
tičním záměrům,“ píše se ve zprávě výzkumné a pora-
denské agentury Tima Liberec. Tazatelé oslovili 555 ná-
hodně vybraných občanů města ve věku od 18 do 75 let.
Právě v tomto věkovém rozmezí dnes v Jablonci žije
33 162 obyvatel, z nichž 49 % jsou muži. Ekonomicky
aktivních je v tomto věku více než polovina, zhruba
každý desátý občan samostatně podniká a téměř po-
lovina je zaměstnána, a to především v nedělnických
profesích.

Jak je to s pocitem bezpečí?
Poprvé od roku 2001 převažuje podle zprávy agen-

tury Tima Liberec počet Jablonečanů, kteří se ve městě
cítí bezpečně. A to nejvíce mladí muži do 29 let. Nej-
ohroženější se naopak cítí ženy po šedesátce, v roce
2006 to byly už ženy po 45. roku věku. Jako nejméně
bezpečnou zónu vyhodnotili občané konečnou tram-
vaje, Tyršův park a autobusové nádraží. Své špatné
hodnocení z roku 2005 naopak ztratila ulice 5. května.

Nejvíce Jablonečany trápí krádeže v bytech, skle-
pech a na chodbách, obávají se také vykrádání nebo

dokonce ukradení automobilu. K nejvíce odsuzova-
ným nešvarům patří znečišťování veřejných prostorů
psími výkaly a přestupky v silničním provozu. Nej-
většími problémy v okolí bydliště jsou právě podle ob-
čanů Jablonce nedisciplinovaní řidiči, špína a odpad
na ulicích a v parcích a chování některých příslušní-
ků národnostních menšin.

Každý sedmý dospělý občan Jablonce byl v posled-
ních dvou letech okraden kapesním zlodějem, každý
desátý se stal obětí násilí. Každá pátá rodina měla vy-
loupený byt a každé čtvrté někdo odcizil auto nebo se
do něj vloupal. Zhruba každý čtvrtý občan slyšel ve
svém okolí o konkrétním případu domácího násilí, ať
už páchaném na dospělých nebo na dětech. Většina
dotazovaných se vyslovila pro uzavření heren ve měs-
tě mezi 22 a 8 hodinou.

Co říkají občané městským strážníkům
Agentura Tima Liberec zkoumala také pocity jablo-

necké veřejnosti z místní městské policie. Zatímco
u spokojenosti s prací Policie ČR převládá spíše klad-
né hodnocení (45 : 31), počet pozitivních a negativ-
ních hlasů k práci městské policie je téměř vyrovna-
ný (40 : 39). Ale s chováním jednotlivých městských
strážníků má veřejnost podle výzkumů agentury spí-
še dobrou zkušenost. Ve zprávě se však přímo říká:
„Městská policie v Jablonci by měla vylepšit svou práci
především razantnějšími zákroky vůči vandalům, vý-
konem služby pěšími hlídkami a tvrdšími zákroky vů-
či bezohledným motoristům.“ 

Zpracováno podle zprávy výzkumné a poradenské
agentury Tima Liberec. 

(fr)

Lidé – město – bezpečí
Letos na jaře nechalo město Jablonec nad Nisou zpracovat odbornou firmou
průzkum veřejného mínění na téma Lidé – město – bezpečí. Průzkum slouží
hlavně jako soubor podkladů pro zpracování Koncepce prevence kriminality
ve městě na období 2009–2011. 

■ Dvě otázky 
pro starostu

Co vás ve zprávě z průzkumu
veřejného mínění překvapilo?
Objevila se nějaká alarmující
skutečnost?

Překvapil mě fakt, že ačkoliv se
stále ozývají hlasy, jak je bezpeč-
nost ve městě špatná nebo jak ne-
dobře funguje městská policie, tak
právě z tohoto průzkumu vyplývá,
že poprvé od roku 2001 roste
u jabloneckých občanů pocit bez-
pečí. 

Přesto pro mne byly silně alar-
mující statistické údaje o tom, ko-
lik lidí se osobně setkala s něja-
kým druhem kriminality – ať už
jim byl vykraden byt či auto nebo
dokonce jejich vůz zmizel. Tak
vysoké procento jsem opravdu ne-
čekal. Výsledky průzkumu veřej-
ného mínění agentury Tima Li-
berec mi slouží i při pravidelných
schůzkách s ředitelem městské
policie. Vycházíme z nich napří-
klad při plánování priorit, kterým
se budou strážníci při své práci
věnovat.

Myslíte si, že se v souvislosti
s bezpečností ve městě něco
zlepšilo?

Pokud mají obyvatelé větší pocit
bezpečí, pak jistě ano. Zdá se mi,
že příznivý fakt je, že lidé v po-
slední době vidí více strážníků
přímo v ulicích a méně v autech.
A v tomto trendu chceme i nadále
pokračovat. 

Zaujaly mě také odpovědi na
dotaz mapující spokojenost obča-
nů s životem ve městě a jejich pri-
ority. Jimi se hodláme řídit při
dalším rozhodování o vývoji měs-
ta. A ani nemusíme příliš měnit
plány, protože my – stejně jako
občané – chceme radikálně vylep-
šit okolí přehrady. 

Už jsme začali a chceme také
dále pokračovat v rekonstrukcích
mateřských a základních škol.
Neustále diskutujeme i o nejlepší
variantě zbudování terminálu
městské hromadné dopravy. Víme
o tom, že regenerace panelových
sídlišť, rozšiřování parkovacích
kapacit i opravy komunikací jsou
důležitým a nikdy nekončícím ú-
kolem města.

(fr)

Foto Jiří Jiroutek

Foto archiv městské policie
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Průzkumem jsme
doplnili poznatky

Hlavním účelem průzkumu ve-
řejného mínění „Lidé – město –
bezpečí“ bylo získat podklady pro
zpracování Koncepce prevence kri-
minality města. Řada pracovníků,
kteří přispívají k tvorbě koncepce,
se současně podílí i na vzniku
Komunitního plánu sociálních slu-
žeb a služeb navazujících v jednot-
livých pracovních skupinách, pře-
devším v té pro osoby ohrožené so-
ciálním vyloučením. Tady byla vy-
užita nejvíce sociálně-demografic-
ká analýza, v níž padla otázka, na
jaké skupiny obyvatel by se pozor-
nost města měla hlavně soustředit. 

Podle názoru občanů je správné,
aby město řešilo problémy zvláště
seniorů (hlavně z hlediska ochra-
ny před krádežemi či podvody – 45
% dotázaných), bezdomovců (43
%), mladých lidí bez práce a bydle-
ní (39 %), mladistvých pijících na-
dměrně alkohol, stejně jako etnic-
kých menšin (na tom se shodlo po
35 % Jablonečanů). Zajímavé je, že
ochranu seniorů si výrazně více
přejí nejmladší ročníky dotazova-
ných a nejméně samotní senioři.

Výsledky analýzy doplňují po-
znatky získané z dotazníků rozesí-
laných v souvislosti s komunitním
plánováním v březnu. Podle nich
by se měla věnovat pozornost pře-
devším seniorům, rodinám s posti-
ženými dětmi, osobám v obtížné

životní situaci, dospělým lidem
s postižením mentálním, tělesným
nebo smyslovým a stejně postiže-
né mládeži.

Jaroslav Cvrček
vedoucí oddělení sociálních 

služeb a zdravotnictví

Jsem taky 
Jablonečák

Výsledky průzkumu veřejného
mínění „Lidé – město – bezpečí“ mne
celkem příjemně překvapily. Podle
agentury Tima Liberec se obyvate-
lé Jablonce cítí ve městě obecně
bezpečněji. To je určitě dobrá
zpráva pro každého politika. Jsem
rád, že ve většině případů lidé dů-
věřují v účinné zákroky státní
i městské policie a nehodlají brát
právo a spravedlnost do svých ru-
kou. 

Bohužel to neznamená, že zlo-
činnost z našeho města vymizela.
Z průzkumu jsem též zjistil, jaké
množství lidí, ať už jednotlivců ne-
bo rodin, se stalo obětí napadení
nebo krádeže. Častým jevem je ta-
ké týrání dětí či dospělých, o kte-
rém ve svém okolí víme nebo jsme
o něm alespoň slyšeli. 

A protože i já v centru Jablonce
nejen pracuji, ale i bydlím, musím
více než souhlasit s tím, že právě
střed města patří k nejméně bez-
pečným místům. Noční a mnohdy
i krvavé půtky po návštěvách res-

tauračních zařízení se v poslední
době staly mou víkendovou můrou. 

Proto doufám, že i průzkum ve-
řejného mínění a vytvoření kon-
cepce prevence kriminality na dal-
ší léta účinně pomůžou k tomu,
abychom se mohli večer bez obav
procházet městem a aby maminky
s dětmi mohly chodit po pěších zó-
nách beze strachu, že je bude
ohrožovat nezodpovědný řidič.

Petr Vobořil,
místostarosta

Pocit bezpečí je 
subjektivní

Pro tvorbu preventivních kon-
cepčních materiálů a jednotlivých
programů je samozřejmě důležité
znát názory Jablonečanů. Zvyšo-
vání pocitu bezpečí je jedním
z hlavních cílů nejen v oblasti pre-
vence kriminality, i když se do ur-
čité míry jedná o pocit subjektivní,
který nevzniká jen na základě pří-
mé zkušenosti. Může být ovlivněn
i nadměrnou a občas neobjektivní
medializací některých případů.
I k tomu je třeba přihlížet. 

Při srovnání se statistickými da-
ty mohou výsledky signalizovat,
kam preventivní aktivity zaměřit,
jestli budou plánovaná opatření
v souladu s veřejným míněním,
například v případě omezení pro-
vozování výherních hracích auto-

matů. V rámci průzkumu byl zjiš-
ťován i postoj k uzavření heren
mezi 22 a 8 hodinou. Pro se vyslo-
vilo 70 % dotazovaných, hlavně se-
nioři a lidé s vysokoškolským
vzděláním. Tento výsledek jasně
ukazuje postoj občanů k hernám. 

Údaj, k němuž je třeba přihléd-
nout, je i pocit ohrožení jednotli-
vých skupin (nejvíce ženy nad 60
let). Bohužel většinou nejsou pro
srovnání statistická data, protože
se ve vztahu k jednotlivým skupi-
nám nevedou. Důležité je vytipo-
vání lokalit, kde se občané cítí nej-
ohroženější, a trestné činy, kterých
se nejvíce obávají, přestupky, kte-
ré nejvíc vadí. Ke všem těmto vý-
stupům budeme přihlížet a po-
stupně na ně reagovat.

Pozitivní je fakt, že stále převa-
žují občané, kteří důvěřují policii
a nehodlají brát právo do vlastních
rukou. Většina ani není nakloněna
organizování skupin dobrovolníků
v místech bydliště. Samozřejmě
záleží i na tom, jestli si hned před-
stavujeme domobranu či nějaké
gardy. 

Od roku 2001 poprvé převažuje
počet občanů, kteří se cítí bezpečně.
Má na to ale vliv i celková atmo-
sféra ve společnosti, nízká neza-
městnanost atp. Každopádně by-
chom se měli snažit, aby se tento
výsledek v budoucnu opakoval
a nebo byl ještě lepší.

Irena Svobodová
prevence kriminality

■ Komentáře a názory

Teplo, teplo...
Dalšího jednání poradního

výboru pro energetiku 16. 9. se
zúčastnili také zástupci společ-
ností Enviros a Evosa, které spo-
lečně zpracovaly posudek studie
společnosti City Plan, s. r. o.

Ta se soustředila na dvě varian-
ty možného způsobu vytápění
Jablonce. V první zůstává vlastní-
kem sítě JTR, která vytvoří osm
ostrovních provozů – plynových
kotelen, na něž budou připojeni
přímí odběratelé a topné médium
se změní z páry na horkou vodu.
Ve druhé, tzv. rizikové, se odpojí
velcí zákazníci a JTR zůstanou jen
ti sekundární, přičemž do každé
současné energetické centrály bu-
de instalován nový plynový zdroj.
Posuzovatelé konstatovali, že
v první variantě potrvá přestavba
sítě nejméně tři roky, neboť musí
probíhat postupně. Kromě investic
si další náklady vyžádá také de-
montáž parovodů po atomizaci ne-
potřebných. 

Ani ve druhé variantě s předpo-
kládanými dvaadvaceti kotelnami
se nedá počítat s přepojením bě-
hem jednoho roku a investice ros-
tou ještě rychlejším tempem.
Nejenže JTR hrozí velké náklady
na likvidaci dosavadní sítě a insta-
laci nových kotelen, největší dopad
by měla ztráta trhu po odpojení
velkých odběratelů jevící se jako
nezvládnutelná. S atomizací se po-

jí možná krize v zásobování tep-
lem z CZT, jelikož vlastník nemů-
že přenést veškeré náklady za do-
dávky na zbývající odběratele.
V celé republice se objevuje i rizi-
ko dostupnosti zemního plynu
v budoucnu. Tady nehrozí jen po-
litické důvody bránící dodávkám,
ale i ty čistě přírodní, tj. dočerpání
zásob zemního plynu. 

Z pohledu města se však v druhé
variantě objevují dvě zásadní rizi-
ka – neřízený rozpad sítě CZT
a zhoršení kvality ovzduší, pokud
palivem v nových kotelnách nebu-
de pouze zemní plyn. Šance uhlí-
dat všechny drobné kotelny v pa-
nelácích a rodinných domech, aby
v nich byl spalován jen zemní plyn
a ne také jiné suroviny, je velmi
malá. Podle současné rozptylové
studie Jablonce je emisemi nejvíce
zatížen střed města (ulice Pražská,

5. května, Liberecká…), kde emis-
ní limit je na hodnotě 180 mikro-
gramů/m3. S návratem ke spalová-
ní tuhých paliv by se ovzduší vý-
razně zhoršilo a limit by se pohy-
boval mezi hodnotou 180 až 244
mikrogramů/m3. Hlavně ve starší
zástavbě a historickém centru by
v ovzduší výrazně vzrostly hodno-
ty CO2, NOx a SO2. 

Enviros i Enesa nezávisle na
City Planu došly ke stejnému závě-
ru, že rozpad CZT je nežádoucí
a že současná cena tepla odpovídá
úrovni na trhu. Navíc podle objek-
tivních hledisek přestavba na ply-
nové kotelny může přinést úspory
v řádech pouhých desetikorun.

Během posledního roku se zvý-
šila cena plynu o 30 %, stálé zdra-
žování ohlašují výrobci elektřiny,
vyšší jsou i ceny mazutu, které
jsou dnes na úrovni 10.700 Kč za

tunu. Proto i JTR přistoupila na
zvýšení ceny tepla od 1. 11. 2008
o 8,5 %, takže nejvyšší částka se
rovná 693 Kč/GJ, přičemž tato ce-
na pokrývá dle slov ředitele JTR,
a. s. Tomáše Balcara náklady při
ceně 10.200 Kč/t mazutu. „A kon-
kurenční firmy nabízejí ceny za
tunu mazutu srovnatelné s cenou
ze sítě mateřské firmy MVV,“ řekl
Balcar.

Jak tedy může Rýnovická ener-
getická garantovat cenu 480 ko-
run/GJ? Podle odborníků z firem
Enviros a Evosa má tato společ-
nost proti JTR hned několik vý-
hod: postavila nový zdroj takzvaně
na zelené louce, zásobuje blízkou
lokalitu, vlastní kogenerační jed-
notku, takže vyrábí a prodává
elektrickou energii, jíž nedodává
do sítě, a nevleče za sebou historii
v podobě parní soustavy. A cenu
drží jen v jedné lokalitě – na síd-
lišti Janovská. Pokud by podle od-
borníků musela zásobovat celé
město a hradit cestu tepla pro-
střednictví CZT, vzrostly by její
náklady a cena tepla by i u ní
stoupla na hodnotu JTR. Podiv
vzbuzuje pětiletá neměnnost ceny,
i když palivové náklady za stejnou
dobu stouply o jednu třetinu. Pak
by se logicky měla cena tepla rovnat
částce minimálně 580 korun/GJ.
Bohužel Rýnovická energetická
neposkytla odborným posuzovate-
lům žádné údaje.

(fr)

■ Z redakčního stolu
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Na rozdíl od svých rodičů pracujete vy už
dlouhá léta v Bižuterii, nyní jako mzdová
účetní. Přála jste si vždycky pracovat s čísly?

Já jsem velkým milovníkem zvířat – proto ta-
ké žádné doma nemám. Jsem si totiž vědoma
toho, že každý zvířecí mazlíček je závazek.
Pokud si někdo pořídí zvíře, musí se o něj sta-
rat a já na to stále ještě nemám čas. Vzhledem
k tomu, co všechno musím absolvovat. Tedy
musím, protože chci. Takže zvířátko si pořídím
až do důchodu a toto přání vyplývá i z mé dět-
ské touhy stát se zvěrolékařkou. Vystudovala
jsem Střední zemědělskou školu v Turnově a pak
jsem měla v plánu jít na brněnskou veterinu.
V prosinci 1968 mi zemřela maminka, a tím se
vše změnilo. Hned po maturitě jsem nastoupila
do JZD Sedmihorky, brzy jsem si pořídila mi-
minko a po mateřské jsem se tam už nevrátila. 

Kudy vedla vaše cesta do podniku Bižuterie?
Po druhé mateřské jsem sháněla místo a teh-

dy jsem dostala nabídku pracovat v jeslích.

A tak jsem dva roky strávila v jeslích ve Mšeně
jako sanitářka a moc se mi tam líbilo. Na dopl-
nění zdravotnického vzdělání už jsem pak ale
nepomýšlela, protože manžel pracoval jako
státní zaměstnanec a já nemohla děti nechat
doma samotné, proto jsem přešla do Bižuterie.
A tam jsem prošla ledasčím. Nastupovala jsem
jako dělnice do skladu sklodoplňků, pak jsem
díky maturitě dostala místo dispečerky, pak
mistrové a spoustu dalších profesí. Slovy klasi-
ka: Co jsem dělala, dělala jsem ráda. Když jsem
v roce 1981 vstoupila do komunistické strany,
začala jsem pracovat v odborech. 

Byla jste místopředsedkyní závodního vý-
boru ROH, referentkou mající na starost
vzorné pracovníky a BSP (brigády socialis-
tické práce – pozn. red.). Pro mnohé lidi,
zvláště ty mladé, jsou to dnes prázdné poj-
my. Vy v nich vidíte nějaký smysl i teď po le-
tech?

Dodnes vzpomínám na to, že v té době jsme
nadělali nejvíce práce zadarmo. Kolem Bižute-
rie bývaly záhony růží a my jsme je po pracov-
ní době jako BSP udržovali. Pořádali se různé
výlety – byla jiná doba, dneska už se to nenosí.
Po devadesátém roce jsem začala pracovat na
správě budov. Měla jsem na starosti ubytovny,
školky, ale i saunu. V té době jsem dělala snad
všechno – jezdila s výtahem, když vypadl výta-
hář, ráno jsem chodila do kanceláře a odpoled-

ne vydávala chlapům prostěradla v podnikové
sauně. Doma si mě moc neužili. 

A teď je to jiné? Pracujete v městském
i krajském zastupitelstvu, aktivní jste i v hu-
manitní komisi městského úřadu a v Oblast-
ním spolku ČČK.

Asi ne. V zastupitelstvu jsem nyní druhé celé
období, poprvé jsem nastupovala v půlce po
Václavu Čížkovi, stejně jako nyní do rady měs-
ta. Rodina si prostě zvykla.

Proč jste se rozhodla jít do zastupitelstva?
Protože mám chuť dělat něco pro lidi. Když

slyším, jak se Jablonečané rozčilují, co jsme za-
se rozhodli… Ať si to jdou zkusit! Ono není jed-
noduché se správně rozhodnout. Někdy mi vy-
čítají – vy hlasujete s ODS – ne, my nehlasujeme
s někým, hlasujeme pro něco. A pokud to sou-
hlasí s naším programem, který je, jak všichni
vědí, velice sociálně založený, tak proč ne?
Nenarodila jsem se sice v Jablonci, ale hrozně
bych si přála, aby město bylo pěkné a aby sem
všichni rádi jezdili. Nejsem pro žádné megalo-
manské projekty, mě mrzí spíše takové malič-
kosti, jako jsou třeba chybějící toalety na pěší
zóně. 

Vadí mi i lidská nevšímavost. Zrovna nedáv-
no jsem seděla na lavičce před radnicí a čekala
na začátek komise; děcka tam běhala a hodila
ze schodů prázdnou PET láhev. Skulila se až
k nám. A děti koukaly, co se bude dít. Zvedl ji
pán sedící vedle mne, děti si ze zahozené láhve
nic nedělaly. Stejně mi vadí, když matka dá
děcku bonbón a to zahodí obal na zem. A má-
ma nic... Jsou to drobnosti, které pak přerůstají
ve velké problémy. 

Co byste chtěla pomoci změnit?
Myšlení některých lidí? Nebo srdce? Každý

mi říká, že se změnami to není tak jednoduché,
protože dnes je vše v penězích. Ale všechno
přece nemůže být jen otázkou peněz! Jsem pro
sociální rovnost, každý by měl dostat za práci
zaplaceno, kolik si zaslouží. Když galvanizér
spálí zboží, musí ho zaplatit. Když manažer udělá
z velkého podniku jeden velký zmetek, dostane
zlatý padák. Vím, že situaci v bižuterním prů-
myslu hodně ovlivnila tragedie z 11. září 2001,
ale nelze na ni přece všechno svádět. Pokud teď

není práce v bižuterii, měl by být připraven ná-
hradní program, jiná práce pro lidi. Propouštění
špatně nesu. Těch 31 let v jednom podniku je
znát. Dnes se už ale na věrnost podniku nehraje.

Co vám ještě vadí?
Vadí mi, že většina televizních pořadů je dnes

plná násilí, zprávy jsou depresivní. Tak si radě-
ji vezmu dobrou knihu nebo si pustím nějakou
hudbu, u které si mohu i zazpívat. Vadí mi náš
vstup do NATO, nesouhlasila jsem s ním. Starší
syn je u vojenské policie a zúčastnil se všech
našich vojenských misí – byl v Bosně, v Kosovu,
tři čtvrtě roku byl s polní nemocnicí v Iráku.
Když se odtud vrátil, nechtěl už nikam jet.
Tehdy se mi vrátilo dítě, které jsem neznala.
Nedodržel slovo a teď byl v Afghanistánu. Nej-
horší chvíli jsem prožila, když naše vojenské
auto najelo v Logaru na minu. Celou hodinu
jsem o synovi nevěděla. 

(fr)

Taťjana Nováková
Vadí mi nevšímavost

■ Taťjana Nováková
Narodila se v roce 1952 ve znamení ryb.
Když jí byly čtyři roky, přestěhovala se
s rodinou z Prahy do Jablonce, kde rodiče
koupili dům a oba nastoupili do Elektro-Pragy.
Rok 1968 nemá spjatý jen s příchodem
sovětských vojsk, ale hlavně se smrtí matky,
jež změnila průběh jejího dalšího života.
Je vdaná, má dva syny a čtyři vnoučata.
Od roku 1977 je věrná jednomu zaměstnava-
teli, a sice podniku Bižuterie, nyní Jablonex
Group a. s., kde vystřídala několik postů – od
dělnické profese po mistrovou. V současnosti
zde pracuje jako specialista účetnictví.
Od roku 1981 byla členkou Komunistické
strany Československa a nyní druhé celé
volební období pracuje za Komunistickou
stranu Čech a Moravy v městském
zastupitelstvu a první v zastupitelstvu
Libereckého kraje.    Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
v říjnu

98 let
Andrišová Marie

95 let
Nožičková Božena

94 let
Bartoňová Miloslava, 
Holubec František, 
Chalupová Anna 
a Janata Vladislav

93 let
Vávra Jaroslav

91 let
Pražáková Otilie
a Záleská Hedvika

90 let
Preislerová Vlasta 
a Smolný Vilém

85 let
Farská A., Ficová A., Holeňová K.,
Jukl J., Kasanová K., Kvapil J.,
Lešková S., Matěchová R.,
Svobodová M., Šálková B.,
Šámal O. a Tolarová V.

80 let
Bočanová Z., Brůnová M.,
Drozenová M., Feigl M.,
Fialová A. M., Fólová R.,
Hájková M., Hanušová M.,
Hejnová E., Hrúzová M.,
Klingerová H., Kosová O.,
Kramosilová J., Malá M.,
Mechírová J., Stejskal J.,
Straková O., Šmídová L., Šulák S.,
Vandová I., Veselý J.
a Votočková V.

75 let
Fiedlerová S., Flek J., Gajgrová K.,
Hanák V., Koudelková B.,
Návesník J., Poznar B.,
Poznarová M., Richtrová A.,
Šefl F., Šourek M., Weiss S.,
Weissová I. a Zaňková J.

70 let
Boštík F., Boštíková H.,
Cilichová J., Čejková M.,
Ederová A., Frydrychová A.,
Jaskula J., Jirešová B., Job J.,
Knappová D., Kolník M.,
Loziňák P., Mikulčík J.,
Neumann G., Pangrác T., Panýr J.,
Pecina M., Prouzová V.,
Rulcová M., Svoboda M., Šuta J.,
Valášek F., Vinšová I.,
Zahrádková H. a Zelenáková J.

Všem jubilantům přejeme
mnoho zdraví a pohody. 

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

Týden knihoven
Od 3. do 12. října proběhne již 12.
ročník celostátní akce Týden kni-
hoven. V nabídce Městské knihov-
ny najdete pořady určené školám
i veřejnosti. Hosty budou známé
i méně známé osobnosti. Kromě
přednášek a besed můžete využít
i školení o knihovnictví na inter-
netu a práci s databázemi. Podrob-
ný program najdete na str. 11.

Dvě výstavy 
v nemocnici
Od 1. do 31. října si můžete před
kaplí jablonecké nemocnice pro-
hlédnout hned dvě výstavy, nazva-
né „Daruješ“ a ,,Zpestření“. Vysta-
veny budou práce studentů SUPŠ
a VOŠ v Jablonci a výrobky paci-
entů jablonecké nemocnice, oddě-
lení CEDR. Studenti navrhovali lo-
ga podporující bezpříspěvkové
dárcovství krve. Na vernisáž, která
proběhne 1. října v 16.30 hodin,
vás zve ČČK OS, město Jablonec n.
N. a nemocnice. Patronát nad akcí
převzal starosta města Petr Tulpa
a ředitel nemocnice Vít Němeček.

Parkování na
Dolním náměstí
Dopravní a silniční úřad MěÚ
Jablonec nad Nisou začne 10. listo-
padu 2008 s prodejem (ročním
pronájmem) parkovacích stání na
Dolním náměstí pro rok 2009. Více
informací přineseme v listopado-
vém měsíčníku nebo na webových
stránkách města www.mestojablo-
nec.cz .

Vyznamenaní dárci
krve
Ve středu 10. září byli na radnici
pozváni čestní dárci krve, kterým
místostarosta Lukáš Pleticha pře-
dal vyznamenání. Za 80 odběrů
převzal zlatý kříž 3. třídy Roman
Matoušek.
Za 40 odběrů obdrželi zlaté medai-
le Petr Vacek, Pavel Plíva, Jaroslav
Bartůněk, Jan Minář, Ladislav
Král, Jan Šantavý, Martin Mládek,
Naděžda Čadková, Josef Jirák,
Michal Terlecký, Petr Daníček,
Petr Landa, Milan Polášek, Ladi-
slav Toušek, Anna Kuderová, Zu-
zana Krupičková, Olivier Gallo,
Jiří Mikeš, Jiří Endler, Jaromír No-
sek, Milena Kalousová a Petr Novot-
ný. Všem patří velké poděkování.

Víra a umění
O tvořivosti a křesťanství ve druhé
polovině 20. století bude v sobotu
11. října od 18 hodin přednášet a dis-
kutovat mladý architekt Norbert
Schmidt na římskokatolické faře
v Jablonci n. N., Horní náměstí 12.
Ve spolupráci s Českou křesťanskou
akademií Český ráj a revue Salve.  

Rekreace na 
Slovensku
Okresní organizace Svazu tělesně
postižených připravila od 22. do
31. srpna pobytový zájezd do nej-
starších slovenských lázní Bojnice.
Zúčastnilo se ho 44 osob, převážně
členů místních organizací. Spoko-
jení účastníci děkují Nadaci Pre-
ciosa a Krajskému úřadu LK za fi-
nanční podporu a paní Majce Mu-
sichové za obětavé vedení.

Vítání dětí 
Sobota 30. srpna 2008 
Kryštof Kardaus, Patrik Půta,
Klára Malíková, Jakub Douděra,
Filip Kyselka, Erik Cupan, Adéla
Svatoňová, Vanesa Nesvadbová,
Jakub Zeman, Klára Janatová,
Lucie Maierová, Štěpán Štorek,
Nikola Maternová, Pavel Vybíral,
Štěpán Povr, Vanessa Kirschnerová,
Petr Jisl, Eliška Krupičková, Šárka
Bucková, Denisa Kotlárová, Beata
Vrajíková, Pavel Godla, Karla
Bobková, Šarlota Štichová, Daniel
Syrový, Andrea Böhmová, Karel
Eliáš, Eliška Havránková, Tereza
Waishauptová, Jakub Mach, Jakub
Špaček, Adéla Jašková, Šárka
Pauldurová, Barbora Ziková,
Adéla Hancová, Sofie Bienová,
Markéta Grégrová, Jan Šikola, Jan
Kožíšek, Natálie Kašťáková, Lukáš
Paldus, Michael Richter, Marek
Sysala a Ondřej Trepera.

Oslavy vzniku Československa
V úterý 28. října od 14 hodin proběhne u pomníku v Tyršových sadech
vzpomínkové setkání u příležitosti 90. výročí vzniku samostatného
československého státu. Přítomni budou představitelé města, zástupci Českého
svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů a další hosté.
Při příležitosti významného výročí se v Městském divadle uskuteční 28. října
v 19 hodin slavnostní koncert Severočeské filharmonie Teplice, během 
kterého zazní cyklus Má vlast od Bedřicha Smetany. Vstupenky budou 
k dispozici v pokladně divadla od 17. října za symbolickou cenu 30 Kč. 
Představení finančně podporuje město Jablonec nad Nisou.

Katalog sklářství
Informační centrum v Jablonci
připravuje již 6. vydání velmi žá-
daného katalogu sklářství. Bližší
informace získáte v IC, Mírové ná-
městí 19 (v budově radnice), nebo
na tel. 483 357 335–7, herkomme-
rova@jablonec.com. Formulář ke
stažení naleznete i na stránkách
www.mestojablonec.cz. O katalo-

gy je velký zájem nejen z řad čes-
kých turistů, ale i zahraničních ob-
chodníků. Uzávěrka katalogu je
22. 10. 2008.

Pošty změní hodiny
pro veřejnost
Na základě vyhodnocení využívá-
ní služeb České pošty v našem

městě ze strany klientů dochází od
1. října k trvalé změně hodin pro
veřejnost u těchto pošt:
Jablonec n. N. 2 (Paseky) 
a Jablonec n. N. 4 (Mšeno)
pondělí–pátek 8.00–12.00 
a 13.00– 17.30 hodin.
Jablonec n. N. 5 (Rýnovice) 
a Jablonec n. N. 8 (Kokonín)
pondělí–pátek 8.00–11.00 
a 14.00– 17.00 hodin.

Foto Jiří Jiroutek

foto Petr Krajíček
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Nastoupil nový ředitel
městské policie Jiří Rulc

Usedl jste do poměrně horkého křesla, ne-
boť dva vaši předchůdci z nejrůznějších dů-
vodů museli ve velmi krátké době odejít.
Znervózňuje vás tento fakt?

Neznervózňuje. Jsem v pozicích manažera
nebo řídicího pracovníka již od roku 1991 a to
je již dostatečně dlouhá doba na to, abych při-
vykl všem strastem a nepohodám vedoucí
funkce. Tlak, který je na vedoucího zaměstnan-
ce veden, jsem zažil tolikrát, že se s tím umím
vyrovnat.

Chcete navázat na minulost nebo hodláte
prosadit razantní změny v jablonecké měst-
ské policii?

Na tuto otázku po dvou týdnech mého půso-
bení ve funkci je velice těžké odpovědět. O tom,
zda navážu na minulost a nebo budu provádět
razantní změny, mohu z profesního hlediska
mluvit až tak po dvou měsících fungování.
Nejdříve se musím seznámit s celým chodem
organizace, výkonem prováděné služby měst-

ské policie. Musím se také poznat s celou řídicí
strukturou včetně všech podřízených. Až poté
mohu přijímat zásadní opatření. 

Co od vás jablonečtí občané jako od ředi-
tele městské policie mohou očekávat?

Městská policie plní úkoly ze zákona, a to tak,
že přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a ma-
jetku, dohlíží na dodržování občanského souži-
tí, podílí se na bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích, provádí preven-
tivní akce atd. Při své činnosti vychází z bez-
pečnostní analýzy města, z informací Policie
ČR a samozřejmě vychází z poznatků z vlastní
činnosti. Ty další vyplývají z požadavků vedení
města a ze stížností občanů. Úkoly jsou pravi-
delně aktualizovány a stávají se nedílnou sou-
částí denních instruktáží všech strážníků na-
stupujících do služby. A protože je tu městská
policie pro občany, plní tyto úkoly beze zbytku
dle svého personálního obsazení a technického
vybavení. 

Jako její ředitel zajistím, aby tuto činnost vy-
konávala adresně, rychle a legislativně správně.

(fr)

Půjčky z Fondu 
na zlepšení úrovně bydlení

Vlastníky nemovitostí v katastrálních úze-
mích připadajících pro obec Jablonec nad
Nisou informujeme o chystané změně v po-
skytování půjček z Fondu na zlepšení úrovně
bydlení (dále FZÚB). Pro rok 2009 se prodlu-
žuje doba pro podávání žádostí o půjčku. Lze
je podávat již od začátku října do konce led-
na 2009.

Žádosti přijímá Jitka Hujerová, kancelář č.
311, 3. poschodí radnice, a to od 1. 10. 2008 do
30. 1. 2009 do 12 hodin. Po vyhodnocení žádostí
výborem FZÚB rozhodne o konkrétních půjč-
kách zastupitelstvo města v únoru nebo březnu
příštího roku. Podrobné podmínky vyhlášení
a schvalování půjček projednalo zastupitelstvo
města dne 25. září 2009, tedy po uzávěrce
Jabloneckého měsíčníku.

Sledujte úřední desku a internetové stránky
města www.mestojablonec.cz, kde v modulu
„životní situace“ naleznete v části finance po-
drobnější informace o poskytování půjček
z FZÚB. Ke stažení zde je i formulář žádosti
o poskytnutí půjčky 

(jh)

Nemocnice přijme 
dobrovolníky

Jablonecká nemocnice hledá dobrovolníky,
kteří se stanou společníky k pacientům pro za-

plnění jejich volného času. Pokud máte chuť,
energii a čas pomáhat druhým, můžete se při-
hlásit v nemocnici. Jako dobrovolník můžete
pomoci nemocnému člověku zpříjemnit pobyt
v nemocnici povídáním, nasloucháním, předčí-
táním, výtvarnými a hudebními aktivitami, do-
provodem při procházkách apod. Záleží jen na
vašich nápadech a zájmu pacientů. Vzhledem
k tomu, že svoji činnost přerušilo Regionální
dobrovolnické centrum Ještěd v Liberci, prosí-
me ty, kteří zde byli přihlášeni a měli by zájem
pracovat v jablonecké nemocnici, nechť se ob-
rátí na níže uvedený kontakt. Také další zájem-
ci se mohou hlásit u hlavní sestry nemocnice
Jitky Řehořové, tel. 483 345 310, e-mail rehoro-
va@nemjbc.cz.

(pk)

Město rozdělí finanční
příspěvky

Žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu
města pro rok 2009 se týkají těchto oblastí:

• sociální péče a zdravotnictví;

• výchova a vzdělávání mládeže a ochrana
přírody;

• kultura a volnočasové aktivity občanů –
zvláště dětí a mládeže;

• sport a tělovýchova;

• prevence sociálně patologických jevů a kri-
minalita mládeže.

Žádosti se podávají na předepsaném formu-
láři, který je k dispozici ve vnitřním informač-
ním středisku MěÚ v přízemí radnice a na
www.mestojablonec.cz. 

Vyplněné formuláře přijímá Jiří Kubsch, od-
dělení školství, kultury a sportu, 1. patro budo-
vy radnice, č. dv. 126, tel. 483 357 354, e-mail
kubsch@mestojablonec.cz. Lze je též zasílat
poštou, ale v případě neúplnosti nebude žádost
akceptována. 

Termín podání do 31. 10. 2008. 
Podrobnosti naleznete v „Zásadách pro po-

skytování finančních příspěvků z rozpočtu
města Jablonce n. N.“, které jsou rovněž k dis-
pozici na uvedených místech.

(jk)

Jablonec nad Nisou 2009
Oznamujeme všem kulturně-sportovním

subjektům působícím v Jablonci nad Nisou,
že uzávěrka žádostí o zařazení do projektu
a o přidělení finančního příspěvku z rozpo-
čtu města na příslušnou akci je v pátek 31.
října 2008. 

Žádosti (vyplněné formuláře) je nutné doru-
čit osobně do kanceláře Eurocentra Jablonec n.
N. s. r. o., Jiráskova 7. 

Kontaktní osoba: Kateřina Chlupáčová, 
telefon 483 712 505, 777 747 187, 
k.chlupacova@eurocentrumjablonec.cz. Zde
získáte i potřebné formuláře, které budou k dis-
pozici od 3. října.

(ch)

Personální inzerce 

Tajemník Městského úřadu Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozice

MANAŽER PRO KOORDINACI
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
11. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání.
Další požadavky: orientace v sociální proble-
matice, praxe v samosprávě nebo ve státní
správě výhodou, organizační, řídící a komuni-
kační schopnosti, praxe s vedením pracovního
kolektivu, schopnost samostatné tvůrčí práce,
koncepční, analytické myšlení, uživatelská

znalost práce s PC, odpovědnost, flexibilita,
schopnost jednat s lidmi.
Nástup dle dohody, nejpozději 1. 1. 2009.
Informace: ředitelka humanitního odboru, tel.
483 357 323, 
e-mail: ryzakova@mestojablonec.cz. 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK
10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání. 
Další požadavky: znalost zákona č. 137/2006 o
veřejných zakázkách, praxe ve veřejné správě a
vedoucí pozici výhodou, velmi dobrá uživatel-
ská znalost práce s PC (Word, Excel, internet),
schopnost jednat s lidmi, schopnost rozhodovat

a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost, organi-
zační a komunikační schopnosti, odpovědnost,
samostatnost, flexibilita a kreativita.
Smlouva na dobu určitou po dobu mateřské
a rodičovské dovolené.
Nástup: 1. 1. 2009.
Informace: ředitel odboru rozvoje, tel. 483 357
160, e-mail: jakoubek@mestojablonec.cz. 

Přihlášky do 10. října 2008
Přihlášky doložené profesním životopisem, vý-
pisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců),
lustračním osvědčením, ověřeným dokladem o
dosaženém vzdělání a případnými referencemi
zasílejte na adresu: Městský úřad, personální
úsek, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad
Nisou.

Foto Jiří Jiroutek
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Přijďte s dětmi na dopravní hřiště
K základním aktivitám Městské policie v Jab-

lonci nad Nisou (MP) nepatří jenom represivní
a hlídková činnost, ale i prevence a výuka dětí
a ostatních ohrožených skupin. Tentokrát čte-
náře měsíčníku blíže seznámíme s Dětským
dopravním hřištěm v Jablonci nad Nisou
(DDH) a s dalšími akcemi určenými zejména
dětem. 

Dětské dopravní hřiště spadá organizačně od
roku 2007 pod městskou policii, která zabezpe-
čuje jeho chod a provoz. O výuku se tady stará
jeden strážník a jeden civilní zaměstnanec MP.
V současné době disponuje DDH pětadvaceti
jízdními koly pro školáky a šesti koloběžkami
pro děti z mateřských školek. Pro zefektivnění
teoretické výuky byla letos zakoupena interak-
tivní tabule. Pořizovací náklady byly uhrazeny
z rozpočtu MP a z grantu Krajského úřadu
Libereckého kraje. Zakoupeny byly i nové škol-
ní lavice a židle. 

Během školního roku probíhá na DDH v uli-
ci Podskalí systematická výuka 4. ročníků zá-
kladních škol, a to podle tematického plánu
Ministerstva dopravy ČR. Skládá se z pěti lekcí,
přičemž každá z nich trvá přibližně dvě vyučo-
vací hodiny. Od dubna zde běží každoročně
praktický výcvik jízdy na jízdním kole. Děti si
na DDH mohou vyzkoušet znalosti získané při
teoretické části v oblasti povinné výbavy jízdní-
ho kola, dopravních značek atd. V poslední lek-
ci děti provádějí pod dozorem policistů nebo
strážníků praktickou jízdu a při jejím úspěš-
ném zvládnutí obdrží průkaz cyklisty.

Mimo běžnou výuku probíhala letos na DDH
v několika etapách soutěž mladých cyklistů,
kterou pořádá Ministerstvo dopravy ČR. Na jab-
loneckém dopravním hřišti se konalo krajské
kolo této soutěže. Letos poprvé pořádala měst-
ská policie na DDH též „Den dětí“, při kterém
proběhlo několik soutěží. Mimo jiné mohli sou-
těžící změřit své schopnosti ve znalosti doprav-
ních značek, jízdě zručnosti a při výtvarné sou-
těži. Za své dovednosti byly děti ohodnoceny
věcnými cenami.

Dětské dopravní hřiště mohou v období let-
ních a jarních prázdnin využívat také rodiče
s dětmi. Přijít můžete od pondělí do pátku
v době od 08,00 do 15,30 hodin. Děti se zde

mohou učit bezpečnému chování na silnici
a jízdě na kole.

Strážníci v mateřských školách
Strážníci městské policie navštěvují i děti

v mateřských školách, kde je formou příběhu
s obrázkovým doprovodem upozorňují na ne-
bezpečí, se kterými se mohou setkat v běžném
životě. 

Příběh má dvě části – letní a zimní. Každá
z nich je zaměřena na nebezpečí, která hrozí
mimo jiné i v daných klimatických podmín-
kách. Děti jsou tak informovány nejen v oblas-
ti problematiky silničního provozu, ale i o úra-
zovosti atp. Velký důraz je kladen na chování
dětí v případě setkání s cizími lidmi, volně se
pohybujícími zvířaty nebo při nálezu nebez-
pečných předmětů. V letošním roce strážníci
zatím navštívili osm mateřských škol. V sou-
časné době je ve fázi příprav také nový projekt
pro žáky 2. stupně základních škol.

Návštěva v dětském táboře
Protože důležitých a praktických poznatků tý-

kajících se bezpečnosti není nikdy dost, navští-
vili strážníci MP o letních prázdninách dětský
rekreační tábor, kde proběhla beseda o bezpeč-
ném chování a dětem byla přiblížena práce a ú-
koly městských policistů. Strážníci předvedli
dětem ukázky výstroje a pracovních pomůcek
a jejich použití.

Josef Penz
Městská policie Jablonec n. N.

Ačkoliv Jablonec nad Nisou není staré
město, přesto má svou městskou památko-
vou zónu i další památky, o které musí dob-
ře pečovat. Aby se tak opravdu dělo, za to
zodpovídá na radnici úřad územního plá-
nování, konkrétně dva jeho pracovníci. Na
jejich činnost jsme se zeptali vedoucí úřadu
Michaely Smrčkové.

O co všechno se pracovníci památkové péče
starají a za co zodpovídají?

Pracovníci památkové péče se starají o všech-
ny památkové objekty ve městě včetně městské
památkové zóny a o kulturní památky celého
okresu. Při své činnosti spolupracují s Národ-
ním památkovým ústavem (NPÚ). Zodpovídají
za to, aby při rekonstrukcích nedocházelo k po-
škozování památkových hodnot. Musí zajistit,
aby vlastníci objektů dodržovali závazná stano-
viska, která náš úřad k rekonstrukcím a obno-
vám památek vydává. Proto je práce památkáře
nejenom výkonná (vydávání závazných stano-
visek), ale i kontrolní. Pokud stavebníci zákon
o památkové péči nedodržují, musí památkáři
vyvodit důsledky. V tomto případě hrozí staveb-
níkům finanční postihy. 

Péče o památky je v neposlední řadě závis-
lá na penězích. Nepřináší to nepřekonatelné
problémy?

Na rekonstrukce historických objektů přispí-
vá město nemalou částkou ze svého rozpočtu
a využívá i možnosti státních dotací. V památ-
kové zóně je to především Program regenerace
městské památkové zóny a Program záchrany
architektonického dědictví. V jejich rámci se
opravují kostely i řada památkových objektů ve
vlastnictví města nebo fyzických či právnických
osob. 

V současné době se připravují rekonstrukce
dalších významných historických objektů (ho-
tel Praha, radnice). 

Investoři, kteří mají v úmyslu stavět v pa-
mátkové zóně, musí dodržovat přísné pod-
mínky. Nejsou proto vaši pracovníci pod
značným tlakem stavebníků?

V městské památkové zóně se především
opravují a rekonstruují stávající historické
objekty. 

Při tom je třeba vycházet ze stavebně histo-
rických průzkumů a projektovou dokumentaci
je nutné v předstihu konzultovat s NPÚ a orgá-
nem státní památkové péče. Investoři by měli
vědět, že památkáři jsou jejich partnery a jsou
zde proto, aby jim byli při rozhodováni o sta-
vebních postupech a materiálech nápomocni.

(os)

Péče o památky – vizitka osvícené společnosti

Foto Otokar Simm

Město přispěje 
na rekonstrukce

V rámci Programu regenerace městské pa-
mátkové zóny lze do 31. 10. 2008 požádat o po-
skytnutí finančního příspěvku na rekonstrukce,
které budou uskutečněny v roce 2009.

Příspěvek se poskytuje především na rekon-

strukce památkově chráněných objektů a na
obnovu dalších významných budov nacházejí-
cích se v městské památkové zóně.

Příspěvek lze poskytnout právnickým i fy-
zickým osobám. Nezbytnou podmínkou je fi-
nanční spoluúčast žadatele min. ve výši 20 %
požadovaného finančního příspěvku. 

V žádosti musí být uvedeno, o jakou částku
žadatel žádá, přesný účel, na který bude příspě-

vek použit a kalkulace předpokládaných nákla-
dů spojených s realizací záměru.

Formulář žádosti si můžete vyzvednout ve
vnitřním informačním středisku MěÚ v příze-
mí radnice nebo na úřadu územního plánování
(4. patro, č. dveří 407). 

Bližší informace lze získat na tel. č. 483 357 135
a na machkova@mestojablonec.cz.

(im)

Foto archiv městské policie
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Občané se zdravotním postižením
musí překonávat řadu překážek
a omezení. Osobami se zdravot-
ním postižením se rozumí fyzické
osoby, které jsou orgánem sociální-
ho zabezpečení uznány plně inva-
lidními („osoby s těžším zdravot-
ním postižením“) nebo částečně
invalidními („osoby se zdravotním
postižením“) anebo rozhodnutím
úřadu práce uznány zdravotně
znevýhodněnými („osoby zdra-
votně znevýhodněné“).

Podle světové zdravotnické orga-
nizace (WHO) je postižení: „…čás-
tečné nebo úplné omezení schop-
nosti vykonávat některou činnost
či více činností, které je způsobeno
poruchou nebo dysfunkcí orgánu“.

Osobami s omezenou schop-
ností pohybu a orientace jsou dle
vyhlášky 369/2001 Sb. nejen osoby
zdravotně postižené, ale: „osoby po-
stižené pohybově – zejména osoby na
vozíku pro invalidy, zrakově, slu-
chově, osoby pokročilého věku, tě-
hotné ženy a osoby doprovázející dí-
tě v kočárku, dítě do tří let, popřípa-
dě osobu s mentálním postižením“.

K důležitým podkladům pro práci
ve skupině patří mimo jiné materiál
„Jablonec nad Nisou – město bez
bariér“, který schválilo Zastupi-
telstvo města Jablonce nad Nisou
7. 10. 2004, dále navazující anketa
k bezbariérovosti města, dotazní-
kové šetření pro účely komunitní-
ho plánování a znalosti poskytova-
telů.

Z těchto informací vychází a v sou-
ladu s potřebami občanů pracuje
skupina pro zdravotně znevýhod-
něné na stanovení cílů a opatření
k zajištění sociálních, zdravotně-
sociálních a dalších souvisejících
služeb.

Členové pracovní 
skupiny

Členy této pracovní skupiny jsou
občané města, zástupci města a zá-
stupci z následujících organizací:
Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR; Centrum
pro zdravotně postižené Liberec-
kého kraje – Jablonec n. N.; DIA-
NA Sdružení rodičů a přátel zdra-
votně postižených a handicapova-
ných dětí Jablonec n. N.; Domov
Maxov p. o.; Domov a centrum
denních služeb Jablonec nad Ni-
sou p. o.; JAKOP – Jablonecký klub
onkologických pacientů;

Městský úřad Jablonec nad
Nisou – oddělení sociálních služeb
a zdravotnictví, oddělení sociál-

ních dávek; Rytmus Liberec o. p. s.
– Agentura pro podporované za-
městnávání; Sjednocená organiza-
ce nevidomých a slabozrakých
Jablonec n. N.; Spolkový dům Jab-
lonec n. N., p. o.; Svaz tělesně po-
stižených v ČR; Středisko rané pé-
če SPRP Liberec; Základní škola
Liberecká 31 (zajištění vzdělávání
žáků se speciálními potřebami).

Všichni členové se podílejí na
tvorbě komunitního plánu bez-
platně a dobrovolně. Pracovní sku-
pina je otevřená a jejím členem se
může stát každý vážný zájemce.
Celkem se na řešení této proble-
matiky podílí 31 osob. Pracovní
skupina se sešla již po deváté
a připravila mnoho podkladů pro
komunitní plán.

Skupina konstatovala, že exis-
tují i oblasti, které v současnosti
dobře fungují. 

Jedná se především o:
– dobrou spolupráci nezisko-

vých organizací a poskytovate-
lů s městským úřadem;

– vstřícnost MHD k potřebám
osob s omezenou schopností
pohybu a orientace;

– existenci koncepčního materiá-
lu Jablonec bez bariér;

– dostupnost specializovaných
služeb.

Na území města pracuje řada
odborných poraden pro zdravotně
znevýhodněné, provozován je so-
ciální automobil, v omezené míře
služby osobní asistence, v činnosti
je občanská poradna, mateřské
centrum, raná péče a půjčovny
kompenzačních pomůcek. Řada
organizací zajišťuje pro své členy
rekondiční pobyty, přednáškovou
a edukační činnost a volnočasové
aktivity.

Skupina definovala řadu pro-
blémů, které bude řešit v rámci
navržených opatření. 

Mezi ty nejdůležitější patří:
– zajistit sociální služby v domá-

cím prostředí uživatelů (osob-
ní asistence, terénní pečovatel-
ská služba, zřízení agentury
domácí péče);

– zajistit navazující sociální
služby pro klienty, aby mohli
zůstat co nejdéle v domácí pé-
či (denní stacionář pro mládež
a dospělé s těžkými kombi-
novanými vadami; denní sta-
cionář pro děti předškolního
věku – bez omezení typu posti-
žení; respitní péče);

– podpora samostatnosti uživa-
telů sociálních služeb (podpo-
rované bydlení, chráněné byd-
lení);

– podpora zaměstnávání osob
s postižením a osob o ně peču-
jících (podpora pracovní reha-
bilitace, vyjednávání);

– zajistit informovanost odborné
i laické veřejnosti o nabídce
služeb v oblasti sociálních slu-
žeb a služeb souvisejících (za-
jištění informovanosti laické
veřejnosti; zajištění informo-
vanosti odborné veřejnosti; in-
formovanost o systému sociál-
ních služeb);

– rozšířit spolupráci mezi sub-
jekty v oblasti sociální a zdra-
votní;

– řešit bezbariérovost města;
– podporovat činnost stávajících

služeb pro osoby s postižením.

Podrobnější informace o cílech
této pracovní skupiny a způsobech
naplňování těchto cílů naleznete
na webových stránkách města
www.mestojablonec.cz/zdravot-
nictví a sociální služby.

Bližší informace o celém procesu
podá koordinátorka komunitního
plánování Pavla Chalupová, 
tel. 602 778 284, 
chalupova@mestojablonec.cz.

(pch)

Pracovní skupina pro osoby
zdravotně znevýhodněné
Tato pracovní skupina je ze všech nejpočetnější jak z hlediska počtu členů,
tak z hlediska počtu zapojených organizací. Není to ale žádné překvapení,
protože dle údajů Českého statistického úřadu žije v současné době v České
republice 1 015 548 osob se zdravotním postižením a tvoří 9,87 % celé populace.

Foto Jitka Šorfová

Foto Jitka Šorfová
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Z jednání rady města
28. srpna a 11. září 2008

Město je signatářem Konvence IDOL
Společnost KORID LK, s. r. o., koordinátor systému

IDOL, zaslala ke schválení jablonecké městské radě
text Konvence Integrovaného dopravního systému
Libereckého kraje (IDOL), který byl na programu
jednání v srpnu. 

Signatáři Konvence jsou či budou: KORID LK, spol.
s r. o., Liberecký kraj, Česká Lípa, Liberec, Turnov,
České dráhy, a. s., Dopravní podnik města Liberce, a. s.
a ČSAD Česká Lípa, Jablonec n. N., Liberec i Semily,
a. s. Na základě předběžných dohod by se signatářem
mělo stát i město Jablonec nad Nisou. 

Cílem systému IDOL je rozvoj a zkvalitnění do-
pravních služeb na území Libereckého kraje a zvýšení
podílu veřejné osobní dopravy. Radní města předlože-
ný materiál vzali na vědomí a doporučili starostovi
Petru Tulpovi, aby Konvenci IDOL za město podepsal.

Byl vybrán jednatel městské správy 
nemovitostí 
Dosud spravuje městské byty v Jablonci RK RIA.

Město však vytvořilo vlastní společnost, která bude
spravovat bytový fond. Během prázdnin bylo vyhláše-
no výběrové řízení na jednatele. 

Na tento post bylo požadováno vysokoškolské vzdě-
lání, praxe v daném oboru a předložení písemné vize
efektivní správy nemovitostí. Do výběrového řízení se
přihlásilo šest uchazečů, kteří splnili všechny poža-
davky. Vybrán byl Jan Černý, jednatřicetiletý právník,
absolvent Právní fakulty Masarykovy univerzity
v Brně. Na svůj post by měl nastoupit od 1. prosince
tohoto roku. 

Schválili zařazení neinvestičních dotací
Rada města schválila 11. září rozpočtová opatření

týkající se zařazení dotace ve výši 62 tisíce korun do
příjmů i výdajů humanitního odboru. Rozdělení je
následující:

• 18 tisíc Kč – neinvestiční dotace z grantového fon-
du Libereckého kraje na akci „Jízda na koni“ pro
mateřskou školu speciální.

• 18 tisíc Kč – neinvestiční dotace z KÚ LK v rámci
programu „Preventivní programy“ pro ZŠ v Arbe-
sově ulici.

• 26 tisíc Kč – účelová neinvestiční dotace z KÚ LK
pro DDM Vikýř. 

Odvolání ředitelky Sociálních služeb
S okamžitou platností odvolali radní z funkce ředi-

telku Sociálních služeb Jablonec n. N., p. o. RNDr. Ire-
nu Grohovou a zároveň ji pověřili řízením organizace
do 31. prosince. Důvodem byl neuspokojivý výsledek
veřejnosprávní kontroly za rok 2006 a 2007 provedené

nezávislou auditorkou letos v květnu a přetrvávající
problémy ve finančním hospodaření roku 2008.

Na srpnové jednání byly radním předloženy materi-
ály, které měly informovat, jak byla plněna nápravná
opatření uložená ředitelce s termínem do konce červ-
na. Jejich základ spočíval v rekonstrukci účetnictví.
Z následné kontroly provedené ředitelkou odboru
FaM Renatou Vítovou vyšel najevo fakt, že opatření
nebyla splněna nebo byla splněna jen částečně.
Nedostatky byly navíc zjištěny i v účetních výkazech
tohoto roku. 

V centru budou nové toalety
Jako nejvhodnější lokalita pro vznik nových veřejných

WC v městské památkové zóně se ukázala proluka
v Soukenné ulici. Radní v srpnu posuzovali návrh vy-
braného typu nadstandardních toalet dodávaných ja-
ko celek od výrobce. Jde o nerezové kontejnerové WC,
jehož instalace v centru města je i dle památkářů nej-
vhodnější. 

Kompaktní buňky jsou vybaveny tepelnou izolací
a speciálními nerezovými dveřmi. Jednotlivé zařizo-
vací předměty z chromniklové oceli mají organický
design a jsou upevněny tak, aby nešly demontovat ani
poškodit. Všechny funkce, tj. splachování, podlahové
vytápění, časový zámek atd., jsou plně nebo částečně
automatické. 

Toalety respektují i potřeby invalidů a kromě mincí
je bude možné otevřít i pomocí tzv. euroklíčů. Pří-
prava projektu započne ještě letos, vlastní realizace je
plánována na první pololetí roku 2009. 

Rádi bychom prohlubovali vztahy 
„Jsem velmi rád, že se mohu účastnit oslav výročí

města,“ představil se třiačtyřicetiletý Stefan Bosse, sta-
rosta německého města Kaufbeuren, když přišel po-
zdravit jablonecké radní na jejich zářijové schůzi.
Rodák z Kaufbeurenu stručně představil polohu a his-
torii svého města a upozornil na spojitosti mezi
Jabloncem a Kaufbeurenem. „Těší mne, že existují
přátelské vztahy mezi našimi městy, zvláště mezi
středními školami, nově i mezi fotbalovými kluby.
Domnívám se, že lidé od nás mají zájem na prohlu-
bování vztahů s obyvateli Jablonecka. A proto bych
rád pozval příští rok skupinu lidí z Jablonce do naše-
ho města, abychom se mohli lépe poznat,“ konstatoval
Stefan Bosse. 

Zveme na říjnové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteč-

ní ve čtvrtek 23. října od 9 hodin ve velké zasedací sí-
ni jablonecké radnice. Informace o projednávaných
bodech najdete na www.mestojablonec.cz.

■ Setkání s občany
Horní Proseč
V pondělí 15. září se v klubovně

tenisového klubu sešla netradiční
skupina lidí. Vyznavače bílého
sportu vystřídali občané Horní
Proseče, kteří se nechtěli smířit
s rozšiřující se bytovou výstavbou.
Lokalita U Tenisu byla totiž zastu-
piteli určena k zástavbě a liberec-
ký developer Euroczech, s. r. o., se
zde rozhodl vystavět soubor vila-
domů a rodinných domků. 

Jaroslav Kašpar, jednatel společ-
nosti, zde vysvětloval, jaké před-
stavy tady investor při výstavbě
má. Společně s architektem Ri-
chardem Černým zpřesnili nové
umístění mateřské školy a pensio-
nu pro seniory a ujistili přítomné,
že jeden z viladomů z projektu
zmizel, protože místo, kde byl plá-
nován, je určeno územním plá-
nem jako rekreační a odpočinko-
vá zóna. Proto právě zde, na místě,
které je z celé lokality nejvíce
osluněné, vznikne sportoviště.

Zavázal se, že s určitostí nebu-
dou potřebovat změnu územního
plánu k tomu, aby mohli zvýšit
podlaží plánovaných domů, a že se
tedy při výstavbě spokojí s men-
ším počtem nově vzniklých bytů,
než původně počítali. 

Starosta Petr Tulpa byl nakonec
příjemně překvapen vstřícným
jednáním jak ze strany investora,
tak i ze strany občanů žijících
v sousedství plánované zástavby.

Dolina
Zatímco jednání s investorem zá-

stavby na Proseči, firmou Euro-
czech, probíhalo poměrně v klidné
atmosféře, schůzka zástupců inves-
tora bytové výstavby Dolina, praž-
ské společnosti Ekky Development,
bylo velmi výbušné. Obyvatelé této
lokality zde znovu přednesli svůj
kategorický nesouhlas s výstavbou
bytových domů a se změnou územ-
ního plánu z B2 na B3. 

Jednatel společnosti Pavel Řežá-
bek se snažil vysvětlit, že další
snižování podlaží bytových domů
je už pro ně, jako investora, nepři-
jatelné. Zdůraznil, že jsou ochot-
ni diskutovat o určení druhu ob-
čanské vybavenosti a variantách
komunikací, ale ne o počtu byto-
vých jednotek, které zde plánuje
postavit. 

Když došlo i k osobním invekti-
vám ze strany obyvatel Doliny na
adresu místostarosty O. Kypty, vy-
padalo to, že jednání skončí abso-
lutním nezdarem. Nakonec se
všichni po dvou hodinách vášni-
vého dohadování dohodli na tom,
že město se bude snažit vyvolat
další jednání se společností Ekky
Development na toto téma, aby
mohlo dojít k podobné vzájemné
shodě, jako na Proseči. Místosta-
rosta Kypta také místním přislíbil
další setkání ještě v době územní-
ho řízení. (fr) 

Kokonín
Projednání s veřejností o umís-

tění čistírny odpadních vod se koná
20. 10. 2008 od 17 hodin v koko-
nínském Kulturním domě.

Foto Jiří Jiroutek



■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
25. 9.-1. 10. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY 
České titulky.

29. 9.–1. 10. /pondělí–středa/ 20 hodin
NEUVĚŘITELNÝ HULK 
České titulky.

2.–8. 10. /čtvrtek–středa/ 
17.30 a 20 hodin 
HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA
České titulky.

9.–15. 10. /čtvrtek–středa/ 
17.30 a 20 hodin
DĚTI NOCI
Ceny za nejlepší herecký výkon pro
M. Issovou a J. Mádla na MFF Karlovy
Vary 2008.

16.–22. 10. /čtvrtek–středa/ 
17.30 a 20 hodin 
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
Dobrodružný rodinný film. České titulky.

23.–26. 10. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
27.–29. 10. /pondělí–středa/ 20 hodin
UKRUTNĚ ŠŤASTNI
Groteskní příběh, který zvítězil na
MFF Karlovy Vary 2008! České titulky.

23.–26. 10. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin 
27.–29. 10. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
MAMMA MIA!
Idylický řecký ostrov a nesmrtelná ABBA.
České titulky.

30. 10.–5. 11. /čtvrtek–středa/ 
17.30 hodin
KOZÍ PŘÍBĚH
Staré pražské legendy v prvním
českém 3D animovaném filmu.

30. 10.–5. 11. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
TROPICKÁ BOUŘE
Pro fanoušky všech forem humoru.
České titulky

Víkendová promítání pro děti
4.–5. 10. /sobota–neděle/ 15.30 hodin
KUNG FU PANDA
11.–12. 10. /sobota–neděle/ 15.30 hodin
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA
PALEČKA A MALENKY 
18.–19. 10. /sobota–neděle/ 15.30 hodin
HORTON 
25.–26. 10. /sobota–neděle/ 15.30 hodin
KRTKOVA POHÁDKOVÁ
DOBRODRUŽSTVÍ
1.-2.11. /sobota-neděle/ 15.30 hodin
ČARODĚJNÉ POHÁDKY

Prázdninové promítání pro děti
27. 10. /pondělí/ 10 hodin
TOM A JERRY: KOUZELNÝ PRSTEN
28. 10. /úterý/ 10 hodin
HAPPY FEET
29. 10. /středa/ 10 hodin
ZLATÝ KOMPAS

Kino Junior
29. 9.–1. 10. /pondělí–středa/ 20 hodin
KARAMAZOVI
Zvláštní uznání poroty na MFF
Karlovy Vary 2008.

2.–5. 10. /čtvrtek–neděle/ 19 hodin
12
12 porotců rozhoduje o osudu teenagera.
Nominace na Oscara, Zlatého lva...
České titulky.

6.–8. 10. /pondělí–středa/ 20 hodin
RUDÝ BARON
Film o životě stíhacího letce za 1. svě-
tové války, Manfreda von Richthofena.
České titulky.

9.–12. 10. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin 
V pátek 10. 10. se nepromítá (koncert)!
SLEPÉ LÁSKY
Silná výpověď o světě nevidomých a je-
jich nejintimějších myšlenkách.

13.–15. 10. /pondělí–středa/ 17.30 
a 20 hodin 
KONEČNĚ SPOLU
České titulky.

16.–19. 10. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK
Komedie s Adamem Sandlerem. 
České titulky.

16.–19. 10. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
TEMNÝ RYTÍŘ
Batmanův boj se zločinem. České titulky.

20.–22. 10. /pondělí–středa/ 
17.30 a 20 hodin
POLOČAS ROZPADU
Tragikomedie ze současné Bratislavy.
Slovensky.

23.–26. 10. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
SEZNAMTE SE S DAVEM
Český dabing.

23.–26. 10. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin 
PO SVATBĚ
Poutavý severský příběh. České titulky.

27.–29. 10. /pondělí–středa/ 
17.30, 20 hodin
ABSURDISTÁN
Groteskně laděná komedie. 
České titulky.

30. 10.–2. 11. /čtvrtek–neděle/ 
17.30 hodin
MÁJ
Česká klasika v krásných obrazech
plných emocí a symbolů. 

30. 10.–2. 11. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
GONE BABY GONE
Vynikající drama o pátrání po ztracené
holčičce. České titulky.

■ Městské divadlo
3. 10. /pátek/ 19 hodin
MESIÁŠ 
Musica Florea a Český filharmonický
sbor Brno
A. Hlavenková – soprán, M. Cukrová –
alt, T. Kořínek – tenor, T. Král – bas. 
Unikátní provedení oratoria Mesiáš
HWV 56 G. F. Händela. 

8. 10. /středa/ 19 hodin
MUŽI V OFFSIDU
Městské divadlo Mladá Boleslav
Hrají: V. Havelka j. h., P. Bucháček,
M. Zbrožek j. h., O. Jirák a další.
Hudební komedie o fotbalové vášni
a náklonnosti k fotbalovému klubu.

10. 10. /pátek/ 19 hodin
EVA HOLUBOVÁ a BOHUMIL KLEPL
v pořadu Hvězdy, jak je neznáte
Komponovaný pořad. 

12. 10. /neděle/ 15 hodin
ŠTĚNĚ NEBO ŠPENÁT
Divadlo Drak Hradec Králové
Pohádka o štěňátku, které bylo jiné než
ostatní psi.

14. 10. /úterý/ 19 hodin
JÁNOŠÍK
Činoherní studio Ústí nad Labem
Hrají: J. Plouhar, I. Kristeková,
Z. Onufráková, M. Bukovčan a další.
Klasický příběh se zpěvy, tancem
a scénickými obrazy. 

15. 10. /středa/ 17 hodin
DÁREK SENIORŮM
SLAVNÉ VÝSTUPY Z OPER
ČESKÝCH A SVĚTOVÝCH AUTORŮ
Agentura L. Havláka Praha
Árie z oper A. Dvořáka, B. Smetany,
G. Rossiniho a W. A. Mozarta.
Vstup zdarma.

16. 10. /čtvrtek/ 19 hodin
LEONA MACHÁLKOVÁ
Koncert známé zpěvačky. 

20.–21. 10.
PODZIMNÍ FANTAZIE 2008 
Festival scénického tance
a pohybového divadla. 
Městské divadlo, Taneční a pohybové
studio Magdaléna Rychnov a Nipos
Artama Praha 
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008
s finanční podporou LK a MK ČR.
21. 10. /úterý/ 19 hodin
Inspirativní představení 
VÝLETNICE
Absolventské představení Magdalény
Rellichové.

24.–26. 10.
TANEC, TANEC... 2008
XXII. celostátní přehlídka scénického
tance mládeže a dospělých.
Nipos-Artama Praha, Taneční a pohy-
bové studio Magdaléna Rychnov u Jbc,
Městské divadlo, Eurocentrum a „my“
– sdružení pro taneční a pohybové
divadlo.
24. 10. /pátek/ 19.30 hodin
Zahajovací představení 
HOLDIN’ FAST
Snová balada o sexuální závislosti.
Tančí: DOT 504 – H. Arenbergerová,
M. Ottová, L. Vágnerová, P. Opavský,
P. Mašek, D. Raček. 
25. 10. /sobota/ 18 hodin
I. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
Nejlepší choreografie ze soutěží ama-
térských souborů 2007/2008. 
Aukce výtvarných děl vytvořených na
seminářích Podzimní fantazie.
26. 10. /neděle/ 18 hodin
II. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER

27. 10. /pondělí/ 19 hodin
KOLOČAVA
Městské divadlo Brno
Známý příběh zbojníka Nikoly Šuhaje
v muzikálovém provedení. Doprovází
Javory se sourozenci Hanou a Petrem
Ulrychovými. 

28. 10. /úterý/ 19 hodin
MÁ VLAST
Severočeská filharmonie Teplice
Koncert u příležitosti 90. výročí samo-
statnosti Československa.

29. 10. /středa/ 19 hodin
SMLOUVA
Komorní divadlo Praha
Hrají: F. Němec, D. Matásek.
Téměř detektivní příběh nepostrádající
napětí i komediální situace. 

31. 10. /pátek/ 19 hodin
CIKÁNI JDOU DO NEBE
Východočeské Divadlo Pardubice
Hrají: J. Vrána, L. Běhan, K. Jelínková,
M. Mňahončák, L. Špiner a další.
Hudebně dramatická balada o vášnivé
lásce a touze člověka po svobodě. 

2. 11. /neděle/ 19 hodin
J. S. BACH – JANOVY PAŠIJE
Musica Florea

VÝSTAVY
Ve foyer divadla, přístup v době
divadelních představení.

Do 13. 10.
VĚRA KLUCKÁ – SOUZNĚNÍ
Olejomalby

Od 14. 10.
PAVEL JASANSKÝ – TANEC, TANEC...
Fotografie

REKONSTRUKCE
A ZNOVUOTEVŘENÍ DIVADLA
V ROCE 1998 
Fotodokumentace

■ Kostel svaté Anny
V říjnu bude kostel z technických
důvodů uzavřen.
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Tip na zajímavou knihu

JABLONECKÁ RADNICE 1931–1933, PŘÍBĚH STAVBY
ARCHITEKTA KARLA WINTERA
K 75. výročí otevření radnice vydalo město Jablonec nad Nisou
reprezentativní knihu. 
Autorem textů a výběru obrazového materiálu je Jan Strnad,
současné fotografie jsou dílem Jiřího Jiroutka, Jiřího Kovanice
a Romana Kursy. 
Knihu o 120 stranách nabízí Informační centrum, cena 190 Kč.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17hodin

Do 31. 10.
JABLONEC NAD NISOU NA
MAPÁCH A PLÁNECH
Výstava k 200. výročí povýšení
Jablonce na městys.
Připraveno ve spolupráci se Spolkem
přátel města v rámci projektu Jablonec
2008.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 10. 10.
JAN HEGER 
ZTRÁTY A NÁLEZY
Obrazy a plastiky.

14. 10.–7. 11.
PIOTR KIELAN 
KATARZYNA KOCZYŃSKA-KIELAN
Malba a keramika. Vystavují profesoři
Akademie sztuk pięknych we
Wrocławiu.
Vernisáž v úterý 14. 10. v 17 hodin.

■ Muzeum skla
a bižuterie
HLAVNÍ BUDOVA
U Muzea 4
msbjbc@quick.cz  
www.msb-jablonec.cz, tel. 483 369 011
úterý–neděle 9–17 hodin

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

Tematická výstava 
17. 10.–1. 2. 2009
TRANSFÚZE
Ilja Bílek a jeho studenti. 

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27 
tel. 483 310 947
úterý–pátek, 9–12 a 12,30–17 hodin
Od 1. do 23. 10. (po dobu instalace
výstavy) bude zavřeno.

Stálé expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK
SKLENĚNÝ KNOFLÍK 19. STOLETÍ

Tematická výstava
24. 10–9. 1. 2009
JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY
Jak vznikají pohádky.

■ Městská 
knihovna
www.knihovna.mestojablonec.cz
tel. 483 310 951

TÝDEN KNIHOVEN
3.–12. 10.

3. 10. /pátek/ 9 hodin
MINUTY NAD KNIHOU
Dětem čtou Soňa Paukrtová a Petr
Vobořil. Zadáno.

6. 10. /pondělí/ 10 hodin
SPOLEČENSKÉ POSTAVENÍ
MUZIKANTŮ
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

6.–9. 10. /pondělí–čtvrtek/ 
DRAČÍ OBDOBÍ 
Tvůrčí dílny. Zadáno. 
6. 10. /pondělí/ 
MINUTY NAD KNIHOU
Zadáno.
7.–9. 10. /úterý– čtvrtek/ 
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Zadáno.

7. 10. /úterý/ 17 hodin
VŠEDNÍ DEN ESKYMÁKA
Beseda se spisovatelkou a cestovatel-
kou NELLY RASMUSSENOVOU

9. 10. /čtvrtek/ od 17 hodin
HEZKÝ VÍKEND
Autorské čtení Jona Davise, Američana
žijícího v Praze.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
TAJEMNÁ TRUHLA MÉ FANTAZIE
Zahájení 8. ročníku. 
Pro žáky I. a II. stupně ZŠ
a studenty SŠ. 
Pohádky, básničky, úvahy, 
povídky atd.
Uzávěrka 21. listopadu 2008.
Informace D. Foltýnová, 
tel. 603 991 505, 483 310 951/kl. 31
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

KOLO ŠTĚSTÍ
Oddělení dospělých čtenářů
Každý čtenář si může zatočit kolem
štěstí a vyhrát drobnou pozornost.

Výstavka
NA TAPETĚ KNIHA
Kniha jako výtvarný materiál.

6.–10. 10. /pondělí –pátek/
ŠKOLENÍ O KNIHÁCH 
a knihovnictví na internetu. 
Ve studovně na vyžádání

Vyhlášení ankety
OSOBNOSTI JABLONECKA
Napište nám, koho považujete
za výraznou osobnost Jablonecka.

14. 10. /úterý/ 14 hodin
HISTORIE EXPORTU
JABLONECKÉ BIŽUTERIE
Beseda s Václavem Vostřákem.

14. 10. /úterý/ 17 hodin
HUBBLEŮV VESMÍRNÝ
DALEKOHLED
Astronomické okénko s Martinem
Gembecem.

21. 10. /úterý/ 14 hodin
AUSTRÁLIE
Promítání.

21. 10. /úterý/ od 17 hodin
JABLONECKÉ POVĚSTI A BÁJE
Beseda s Václavem Vostřákem.

Pokračují luštitelské soutěže pro
mládež
ZLATÁ MAKOVICE a LITERÁRNÍ
DETEKTIV

VÝSTAVA
FOTOKLUB NEKRAS
Výběr fotografií.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz
info@rampaklub.cz 

3. 10. /pátek/ 21 hodin
JAROSLAV HUTKA
Koncert písničkáře, básníka a samo-
rostlého filosofa. 

4. 10. /sobota/ 21 hodin
NŮŽ
Koncert jablonecké rockové kapely. 

7. 10. /úterý/ 20 hodin
OLGA SOMMEROVÁ
uvádí film SEDM SVĚTEL – o šesti
židovských ženách, které za druhé svě-
tové války vzdorovaly nacistickému te-
roru.

8. 10. /středa/ 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA
Bubnování na africké bubny, rytmická
cvičení.

9. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
Divadlo Demago
WIKI-CHA 
Improvizovaná wikipedická perfor-
mance na téma čajových legend.
Možná přijde i Čajomír! 

10. 10. /pátek/ 21 hodin
ECHT!
Koncert pražské pubrockové kapely. 
Support: John Silver – bigbeat.

11. 10. /sobota/ 21 hodin
BACK IN TIME VOL. IX
Taneční večer s anglo-americkou
hudbou 60.–80. let pouštěnou
z černých vynilů. 

14. 10. /úterý/ 20 hodin
Večery nejen pro fajnšmekry 
Excelentní baskytarista Richard
Scheufler sen. (Pražský výběr II, King
Size) – basová kytara+zpěv, Richard
Scheufler jun. – bicí. 

15. 10. /středa/ 19 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Zahájení nového cyklu fotodílen, vede
F. Novák. Téma: Klasická versus digi-
tální fotografie – pravdy a mýty.

16. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
RITUÁLY S KYTAROU 
A NOTEBOOKEM
Magie, mýty a šamani v současné ne-
závislé hudbě. Uvádí redaktor týdeníku
Respekt Pavel Klusák.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008. 

17. 9. /pátek 21 hodin 
DANCE 4 EVER
Taneční párty.

18. 10. /sobota/ 21 hodin
THE LAB – PREMIERE PARTY TOUR
Dlouho očekávané snowboardové video. 
Support: Pankix – koncert pražské
rockové kapely, DJ Robot.

20. 10. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Posezení a diskuse nad novinkami
z astronomie.

21.–23. 10. /úterý–čtvrtek/ 20 hodin
FRESH FILM FEST

22. 10. /středa/ 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA
Bubnování na africké bubny, rytmická
cvičení.

24. 10. /pátek/ 21 hodin
INSANIA 
Koncert astrální HC legendy z Brna.
Support: Makovice – punk-metal-pop
z Jablonce.

25. 10. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Petr Vobořil uvádí tradiční videopárty.

27. 10. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU
HISTORIÍ 
Historie trhů a obchodů – II. část.
Uvádí Václav Vostřák.

28. 10. /úterý/ 20 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU
I začínající si může vyzkoušet „prkna“
Rampy s dobrým ozvučením. 

29. 10. /středa/ 19 hodin
ZŠ Pivovarská
KERAMICKÝ WORKSHOP

30. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
ETIOPIE – I. 
Výprava do Danakilské prolákliny, živé
lávové jezero Erta Ale. Promítá Z. Skořepa.

31. 10. /pátek/ 21 hodin
JABLKOŇ + JANA & KŮŇ 
Jablkoň – originální muzika na pomezí
folku, jazzu, popu, klasické hudby
a rocku. Jana & Kůň – Jana Šteflíčková
s kapelou, šanson, jazz, pochodové písně.

Každé úterý v 17.30 hodin
DIVADELNÍ DÍLNA SE SLAMĚNKOU

Tip na zajímavou výstavu

4. 10. /sobota/ 9–14 hodin – sál jablonecké Střelnice 
VÝSTAVA MINERÁLŮ
25. ročník mezinárodní výměnné a prodejní akce pořádá Minerál
klub Jablonec n. N.
Zkameněliny, drahé kameny, výrobky z přírodních kamenů
a kameny používané v léčitelství.
Koná se v rámci Projektu Jablonec n. N. 2008 s finanční pod-
porou města.

Foto Libor Slovák
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■ DDM Vikýř
Po celý říjen 14–18 hodin
ZÁPIS II
Zápis na zájmové vzdělávání do no-
vých kroužků pro předškoláky, žáky,
studenty, dospělé i seniory. 

VYHLÁŠENÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE
„SKŘIVÁNEK 2008“
VYHLÁŠENÍ KYTAROVÉ SOUTĚŽE
„KYTAROVÁ STRUNA 2008“
Soutěž se uskuteční 8. listopadu
v DDM Vikýř.

4. 10. /sobota/ 15 hodin
Loutková scéna
KAŠPÁREK CHODÍ PĚŠKY 
Pro děti od 3 let hrají Čmukaři Turnov.

4. 10. /sobota/ 13–16 hodin 
RODINNÉ SPORTOVNÍ HRY
Sportovní trasa se startem v DDM pro
rodiny a týmy.

5. 10. /neděle/ 9.30–17 hodin 
PUTOVÁNÍ ZA POVĚSTMI
A PAMÁTKAMI I
Celoroční putování po Jizerských ho-
rách – Protržená přehrada. Přihlášky
A. Tauchmanová do 3. 10.

8. 10. /středa/ 17 hodin 
DOBROVOLNICTVÍ A STUDIUM
V ZAHRANIČÍ
Jak na to?

9.–11. 10. /čtvrtek–sobota/
AMOS 2008
Účast a prezentace na veletrhu vzdělá-
vání v Eurocentru.

10. 10. /pátek/ 9 a 10.30 hodin 
GAMBLERSTVÍ
Beseda v DDM Vikýř v rámci Týdne
proti drogám, pro žáky 4.–6. tříd.
Přihlášky M. Tauchmanová

15. 10. /středa/ 15–16 hodin 
TURNAJ V ŠIPKÁCH
Přihlášky A. Tauchmanová do 10. 10.

16. 10. /čtvrtek/ 16.30–19 hodin 
MALBA NA SKLO, VITRÁŽE
TECHNIKOU TIFFANY
2. výtvarné setkávání. Přihlášky
M. Tauchmanová do 8. 10.

18. 10. /sobota/ 15–17 hodin 
DRAKIÁDA – AŤ NÁM FOUKÁ
Zábavné pouštění draků vlastnoručně
vyrobených nebo zakoupených.

20.–21. 10. /pondělí–úterý/ 
8.30–16 hodin 
22.–23. 10. /středa–čtvrtek/ 
8.30–12 hodin
PLODY PODZIMU
Výstava darů a krás přírody s úkoly;
pro veřejnost i školní kolektivy. Nutné
předem objednat u A. Tauchmanové.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
27. 10. /pondělí/
PŘEJEZD JIZERSKÝCH HOR
Cyklistický výlet po okolí (7–15 let).
Přihlášky P. Dostál do 20. 10.
8.30–12.30 hodin 
DOPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY
Seznamování se zvířátky, přírodověd-
né hry. Přihlášky I. Landová do 22. 10.
9–13 hodin 
PEDIG 
3. výtvarné setkávání. Pro děti i dospělé.
Přihlášky M. Tauchmanová do 17. 10.

29. 10. /středa/ 
PODZIM V ČESKÉM RÁJI
Cyklistický výlet po okolí (7–15 let).
Přihlášky P. Dostál do 20. 10.
12–16 hodin 
ODPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY
Seznamování se zvířátky, přírodověd-
né hry. Přihlášky I. Landová do 22. 10.

16.30–19 hodin 
UBROUSKOVÁ TECHNIKA
4. výtvarné setkávání. Pro děti i dospělé.
Přihlášky M. Tauchmanová do 17. 10. 

■ EppL club
3. 10. /pátek/
DEVILS DANCERS 
Presents DnB break beat. Djs’ Sequens,
Jake, Hajnator, Savik.

10. 10. /pátek/
DRUMSHOT

17. 10. /pátek/
DJ JIRKA JORKE

24. 10. /pátek/
THE BEST OF DESTRUCTION
NOTES
Djs P.No, Mystifa, Eddruma + dj MKF
z Lbc.

31. 10. /pátek/
Dizlektic division
Acid, punkrock, nuwave, fuck'n'roll.

■ Klub Woko
25. 10. /sobota/ 
V prostorách klubu (17–24 hodin) a na
zahradě DDM Vikýř (14–17 hodin)
SEVERNÍ VÍTR
Sportovně hudební festival. Vystoupení
kapel, hry a soutěže pro děti (bungee
running, nízké lanové aktivity, horole-
zecká stěna, fotbálek, ping-pong a
trampolíny).
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008.

■ Eurocentrum
1. 10. /středa/ 18 hodin
EVA A VAŠEK
Koncert známé dvojice.

2. 10. /čtvrtek/ 8.30 a 10 hodin
JAROSLAV UHLÍŘ – TŘETÍ
HODINA ZPĚVU
Nejzábavnější vyučovací hodina na
světě. Určeno pro MŠ a 1.–5. třídu ZŠ.

4.–5. 10. /sobota–neděle/
PODZIM TANČÍ

4.–5. 10. /sobota–neděle/
SEMINÁŘ AFRO TANCŮ
Seminář vede Monika Rebcová.
Přihlášky na tel. 483 712 505, 777 747 187.

4. 10. /sobota/ 18.30 hodin
SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ TANEČNÍ 
DÍLNY
Velkoplošná projekce se záznamem
Léta tančí 2008.

9.–11. 10. 
/čtvrtek–pátek/ 9–18 hodin, /sobota/
9–12 hodin
EUROREGION AMOS 2008
Výstava a veletrh celoživotního vzdělávání
Bohatý doprovodný program.

10. 10. /pátek/ 18 hodin
Kino Junior
BERUŠKY – 10 LET
Koncert k deseti letům založení jablo-
necké dívčí kapely.
Host: Jaroslav Samson Lenk.

15. 10. /středa/ 9 a 10.30 hodin
Kino Junior
TAM, KDE ŽIJÍ DIVOČINY
Divadelní představení pro děti od 3 let.
Hrají členové Divadelní asociace
M. Míkové.

17. 10. /pátek/ 20 hodin
MONKEY BUSINESS
Koncert v rámci turné Již týden jsme
jedna ze 198 nejlepších kapel na světě
tour 2008.

19. 10. /neděle/ 14 hodin
DECHOVÁ HUDBA 
ČESKÝ RÁJ VŠEŇ
Taneční odpoledne pro seniory.

21. 10. /úterý/ 20 hodin
CHINASKI
Koncert nejhranější české hudební
skupiny.

3. 11. /pondělí/ 19 hodin
HAVAJSKÉ OSTROVY
Live-diashow Leoše Šimánka
se sedmi projektory.

Do 2. 11. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
I V ŠEDESÁTI STÁLE MLADÝ
Výstava fotografií členů FOMAKLUBu
Liberec u příležitosti 60. výročí jeho
založení.

www.eurocentrumjablonec.cz

■ MC Jablíčko
Spolkový dům
matasipkova@seznam.cz, 
tel. 604 209 547, 773 270 271

2. 10. /čtvrtek/ 15 hodin
KERAMIKA A SCRAPBOOKING 

7. 10. /úterý/ 10 hodin
LÁTKOVÉ PLÍNKY 

7. a 21. 10. /úterý/ 10 hodin
SCRAPBOOKING 
Vyrábění pro maminky.

9. 10. /čtvrtek/ 16 hodin
PODZIMNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 
pro maminky.
9–17 hodin
BAZÁREK
dětského oblečení. 

14. 10. /pátek/ 10 hodin
KRÁSNÁ MAMINKA

16. 10. /čtvrtek/ 16 hodin
PODZIMNÍ POUŤ
Soutěže a zábava pro celou rodinu.

23. 10. /čtvrtek/ 13 hodin
KLUB DVOJČAT 

Pondělí–pátek /9–12 hodin/
Herna pro nejmenší (cca do 4 let).

Nabízíme jazykové, pohybové, výtvarné
a hudební kroužky, nově i dopoledne.
Do 3. 10. se lze ještě zapsat do volných
kroužků pro maminky i děti. 

■ Rodinné 
centrum Magnet
Pro děti
Hlídání dětí od kojeneckého věku,
kroužky, výlety, akce. 
Dopolední kroužky (od 1 do 6 let – cvi-
čení s dětmi, výtvarná výchova, pracov-
ní výchova, pohybové hry, angličtina, ta-
neční kroužek, junior aerobic atp.). 
Odpolední kroužky (od 4 let – pohy-
bové a společenské hry, tábornické do-
vednosti, junior aerobic, taneční krou-
žek, přípravná taneční výchova apod.)

4. 10. /sobota/
VÝLET NA KRÁLOVKU
Více na www.pritazlivost.com 

Pro dospělé
1. 10. /středa/
16.15 – PŘÍPRAVA K PORODU
17.45 – CVIČENÍ INTEGRITY
19.00 – PROČ ZROVNA MĚ?
Proč se nám stalo to či ono? Přednáška
P. Filipovského.

/čtvrtek/
13.45 – DYS PORADNA +

LOGOPEDIE
14.15 – PŘÍPRAVNÁ TANEČNÍ

VÝCHOVA – P. Rellichová
17.30 – THAJSKÉ MASÁŽE
19.00 – FENG SHUI

3. 10. /pátek/ 11 hodin
ORIENTÁLNÍ TANCE

6. 10. /pondělí/
16.00 – AJ KURZ PRO DOSPĚLÉ
17.00 – ASTROKONZULTACE 
+ astroškola Mithra.

7. 10. /úterý/ 17 hodin
PARTNERSKÉ VZTAHY
Řešení krizí a hádek.

15. 10. /středa/ 19 hodin
PENÍZE NEBO ŽIVOT? 
Co nás činí šťastnými a skutečně boha-
tými? Přednáška P. Filipovského.

Každý všední den lekce aerobicu, pila-
tes, jógy, power jógy, aerobic slide atd.

Tip na zajímavou akci

9.–11. října /čtvrtek–sobota/ – Eurocentrum
EUROREGION AMOS 2008 – Veletrh vzdělávání
Školy všech stupňů, vzdělávací instituce a rekvalifikační centra
představí své učební programy. Nabídka zájmového a umělec-
kého vzdělávání a činnost ve volném čase. 
Dále módní přehlídky, taneční, pěvecká a hudební vystoupení,
sportovní ukázky, přednášky a besedy. 
Více na www.eurocentrumjablonec.cz. Vstupné zdarma. 

Foto Jiří Pekl



(13)

jablonecký měsíčník / říjen 2008 kam za kulturou v Liberci

■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
www.saldovo-divadlo.cz

Šaldovo divadlo
1. 10. /středa/ do 21 hodin (K3/10)
DÁMA S KAMÉLIEMI
Balet o dvou jednáních.

2. 10. /čtvrtek/ do 22 hodin (K4/10)
BLUDNÝ HOLANĎAN
Opera v originálu.

4. 10. /sobota/ do 21.45 hodin
RIGOLETTO
Opera v originálu.

5. 10. /neděle/ od 17 hodin
THE BEATLES STORY 
Hudební vystoupení, nesmrtelné hity
z let 1963-67 v podání The Beatles
Revival
(hostují též v Liverpoolu). Host: TBR
Agency Praha.

10. 10. /pátek/ do 21 hodin (K11/O/4)
SVĚTEM MUZIKÁLU
Koncert nejslavnějších muzikálových
melodií.
Účinkují: M. Nosková, J. Kříž, O. Kříž,
orchestr a balet DFXŠ.

12. 10. /neděle/ od 16 hodin
HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta.

14. 10. /úterý/ do 21.45 hodin (OB/4)
RIGOLETTO
Opera v originálu.

16. 10. /čtvrtek/ do 21 hodin (SPP)
FIGAROVA SVATBA
Slavnostní předpremiéra rozjitřené
komedie o lásce, svatbě, penězích
a jednom ohňostroji.

17. 10. /pátek/ do 21 hodin (PŠ)
FIGAROVA SVATBA
Premiéra rozjitřené komedie o lásce,
svatbě, penězích a jednom ohňostroji.

18. 10. /sobota / do 22 hodin (K6/9)
MANON LESCAUT
Opera v originálu.

19. 10. /neděle/ od 17 hodin
COPPÉLIA
Baletní představení s orchestrem.

20. 10. /pondělí/ do 21.30 hodin
PYGMALION
Hra o pěti jednáních.

21. 10. /úterý/ do 21 hodin (O/3)
SVĚTEM MUZIKÁLU
Koncert nejslavnějších muzikálových
melodií.
Účinkují: M. Nosková, J. Kříž, O. Kříž,
orchestr a balet DFXŠ.

22. 10. /středa/ do 21.45 hodin
(K9/O/4)
RIGOLETTO
Opera v originálu.

23. 10. /čtvrtek/ 
HOSPODSKÁ KOMEDIE
Malé komorní panoptikum lidských
charakterů, typů a rozličných figurek.
Host: Divadlo Bolka Polívky.

24. 10. /pátek/ do 21.45 hodin
(K11/Č/5)
VĚC MAKROPULOS
Česká komedie.

26. 10. /neděle/ od 17 hodin
FIGAROVA SVATBA
Rozjitřená komedie o lásce, svatbě, pe-
nězích a jednom ohňostroji.

28. 10. /úterý/ do 20.30 hodin
(K8/OB/4)
BALETNÍ GALAVEČER
Tančí sólisté a balet DFXŠ.

29. 10. /středa/ do 21.30 hodin (Č/5)
SMRT OBCHODNÍHO
CESTUJÍCÍHO
Nejslavnější americká hra.

30. 10. /čtvrtek/ do 21.30 hodin
(K10/OB/3)
POPRASK V OPEŘE
Komická opera.

31. 10. /pátek/ od 16 hodin
SVĚTEM OPERETY
To nejlepší z operetního žánru, zadáno
pro ÚM.

Malé divadlo
2. 10. /čtvrtek/ do 21.10 hodin
(K10/Č/6)
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

3. 10. /pátek/ do 21.15 hodin (K5/8)
STÍN STŘELCE
Komedie se smutným koncem.

11. 10. /sobota/ do 21 hodin
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
S Václavem Helšusem a Markem
Sýkorou, premiéra.

14. 10. /úterý/ do 20.45 hodin (K2/10)
PUSH UP 1-3
Tři sny o cestě vzhůru.

15. 10 /středa/ do 21 hodin
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
S Václavem Helšusem a Markem
Sýkorou.

16. 10. /čtvrtek/
BESEDA I INSCENACI PUSH UP 1-3
Pořádá Klub přátel činohry i pro
veřejnost.

19. 10. /neděle/
MALOVANÉ PÍSNIČKY PÍSNIČKY
od 15 hodin
Muzikál plný písniček, básniček a pidi-
pohádek. 
Host: Divadelní agentura „BUM“ Praha.

20. 10. /pondělí/ od 17 hodin
KPLO 
Popremiérová beseda – Rigoletto

21. 10. /úterý/ do 21.30 hodin
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
Komedie o dvou dílech.

22. 10. /středa/ do 21.15 hodin
(K3/11)
STÍN STŘELCE
Komedie se smutným koncem.

25. 10. /sobota/ do 21.20 hodin
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Nejtajemnější komedie W. Allena.

30. 10. /čtvrtek/ do 21.20 hodin
SLAMĚNÁ ŽIDLE
Slavná skotská balada o lásce, natáčí ČT.

31. 10. /pátek/ do 21.20 hodin (K5/9)
SLAMĚNÁ ŽIDLE
Slavná skotská balada o lásce, natáčí ČT.

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

■ Lidové sady 
2. 10. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Arciděkanský kostel sv. Antonína
2. abonentní koncert 50. koncertní
sezony komorní hudby
Ivan Štraus – housle, Jaroslav Tůma
– varhany.

4. a 5. 10. /sobota a neděle/ 9–17 hodin
29. a 30. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA
KOČEK
Pořádá Svaz chovatelů koček Liberec.

6. 10. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
SBĚRAČEM VÍNA V ARGENTINĚ
O několikaměsíčním pobytu v zemi
stříbra, tanga a nekonečného pobřeží
s L. Brožem.

7. 10. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
RESTAUROVÁNÍ SKLA
Přednáška restaurátorky E. Rýdlové.

8. 10. /středa/ 19.30 hodin
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
Skvělí hudebníci v rámci koncertů
Animage Tour 2008.

8. 10. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Hudební sklepy

SVATOPLUK KARÁSEK
Recitál svébytného písničkáře.

10. 10. /pátek/ 18 hodin
Experimentální studio
Sdružení fotografů Kontakt
JINDŘICH ŠTREIT 
Jeden z nejvýznamnějších českých
fotografů a autor mnoha publikací.

12. 10. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým
tanečním orchestrem.

12. 10. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
O CHYTRÉ HORÁKYNI
Jevištní zpracování pohádky B.
Němcové v podání divadla Na Cestě.

14. 10. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Divadlo bez opony – Divadlo v Řeznické
MYDLIBABA A TY DRUHÉ
Tři různé dámy v podání Ljuby
Skořepové.

20. 10. /pondělí/ 19.30 hodin
Terasa
Jazznight a Kalendář Liberecka
RORY STUART TRIO
Rory Stuart – kytara, Jaromír Honzák
– basa, Tomáš Kobzek – bicí.

22. 10. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Krátké a úderné divadlo 
KDOS’ BEZ CHLEBA, HOĎ
KAMENEM 
aneb večer bez záruky.

24. 10. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio 
Country & Western Club Liberec 
MODRÁ KREF (Pardubice),
NAMODRO (Liberec) 
Podzimní ozvěny Godyho memoriálu.

25. 10. /sobota/ 19.30 hodin
Terasa
P.E.CH
Koncert v rámci Kofein hazard tour.

26. 10. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým
tanečním orchestrem.

26. 10. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Uvádí Sváťovo Dividlo.

27. 10. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
c. k. Adventura
KUBA
Perla Karibiku, jak ji viděl a fotografo-
val Petr Novotný.

30. 10. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Kulturní agentura Štěk uvádí
MAJEROVY BRZDOVÉ TABULKY 
Ozvěny dávných dob a zapomenutých
míst. Svébytné hudební uskupení roz-
šířené o zpěvačku Alici Holubovou. 

31. 10. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JARRET a TRABAND
Home Music.

VÝSTAVA VE STUDIU
EVROPSKO-TURECKÉ BARIÉRY
Plakáty studentů grafického designu
ze stáže v Turecku.

VÝSTAVA NA GALERII
MĚSTSKÁ KRAJINA
Fotografie členů sdružení fotografů
Euroregionu Nisa Kontakt.

Tip na zajímavé představení

30. 10. /čtvrtek/ 19–21.30 hodin – Šaldovo divadlo
Gaetano Donizetti – POPRASK V OPEŘE 
Autor se řadí k nejvýznamnějším předchůdcům Verdiho. Napsal
přes sedmdesát jevištních prací. Poprask v opeře je burleskní
opera, pranýřující prostřednost a intriky v zákulisí divadla.
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V Jablonci předcházelo ustavení
Tělocvičného odboru při České be-
sedě. Tenkrát to bylo v našem
městě považováno za provokaci
českých obyvatel. Samostatná Tě-
locvičná jednota Sokol byla zalo-
žena v září 1894. 

Po „Mnichovu 1938“ byli členo-
vé Sokola rozehnáni. Rok 1945 pro
ně znamenal novou naději, a tak
obnovili opět svoji činnost. Po pře-
vzetí budovy u městského parku
zde pořádali veřejná cvičení, spo-
lečenské večery, šibřinky, akce pro
děti. Vyvrcholením byla účast na
XI. Všesokolském sletu v Praze 1948.
Avšak po roce 1949 upadla sokol-
ská činnost znovu v nemilost. 

Mnozí členové ale zůstali věrni
a s novým elánem stáli u obnovy
Sokola v roce 1990. Účast na Vše-
sokolských sletech v Praze v letech
1994, 2000 a 2006 byla samozřej-
mostí pro nejstarší cvičence i pro
ženy. Župních sletů se zúčastňují
žákyně, předškoláci a rodiče s dětmi. 

Dnes má jablonecký Sokol kolem
450 členů. Děti si rozvíjejí nejen
své pohybové dovednosti, ale pořá-
dáme pro ně i mikulášské nadílky,

maškarní karnevaly či hledání po-
kladu. Děvčata od 7 do 12 let si osvo-
jují základy gymnastiky, cvičení
s hudbou a míčových her. Chlapci
od 8 do 14 let se zaměřují na flor-
bal. Florbal si rádi zahrají i mladí
muži, kteří se zúčastňují turnajů
a na jaře pořádají v naší sokolovně
turnaj pro neregistrované. V herně
stolního tenisu se scházejí senior-
ky a senioři a aktivně zde tráví své
volné chvíle při stolním tenisu, vy-
jdou si i na výlet do okolí.

Velkému zájmu se těší cvičení se-
niorek v dopoledních hodinách, kon-
diční cvičení žen, aerobik a zdra-
votní cvičení žen i mužů „Aby záda
nebolela“. Při společném cvičení
zapomínáme, že nás někde zabolí
a je nám spolu dobře a veselo.

Vidíte sami, že naše činnost je bo-
hatá, a proto přijďte mezi nás a při-
veďte i své děti. Se cvičením lze začít
v každém věku, chce to si jen říci:
„Dnes jdu cvičit!“ Náš rozvrh na-
jdete ve vývěsce v sokolovně nebo
na www.sokol.jablonec.org.

Marta Skalická
starostka TJ Sokol

Tělovýchovná jednota Sokol
■ Představujeme vám

Sokol je nejstarší tělocvičnou organizací v naší zemi.
Svým vlasteneckým zaměřením měl silný vliv na
formování národního cítění a jeho historie je odrazem
pohnutých událostí ve státě i v Evropě. První jednoty
vznikly již v roce 1862 v Praze a dalších městech.

Fotbal
FK Jablonec 97

1. Gambrinus liga
Chance arena
5. 10. /neděle/ 17 hodin
1. FC BRNO

26. 10. /neděle/ 15 hodin
FK TEPLICE

Česká fotbalová liga
hřiště Český Dub
11. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FC BULDOCI KARLOVY VARY

25. 10. /sobota/ 10.15 hodin
SKD ČESKÉ BUDĚJOVICE B

Česká liga dorostu
hřiště Břízky
4. 10. /sobota/ 10.15/12.30 hodin
FK MLADÁ BOLESLAV

18. 10. /sobota/ 10.15/12,30 hodin
AC SPARTA PRAHA B

Česká divize dorostu
hřiště Tanvald
12. 10. /neděle/ 10.15/12.30 hodin 
SK POLABAN NYMBURK

26. 10. /neděle/ 10.15/12,30 hodin 
FC ZENIT ČÁSLAV

SSŽ Česká liga žáků
hřiště Mšeno
5. 10. /neděle/ 12/13.45 hodin
SK SLAVIA PRAHA

12. 10. /neděle/ 14/15.45 hodin
AC SPARTA PRAHA

25. 10. /neděle/ 10.15/12 hodin
FK TEPLICE

Lední hokej
HC Jablonec nad Nisou

Utkání II. národní hokejové ligy.
8. 10. /středa/ 17.30 hodin
KOBRA PRAHA

18. 10. /sobota/ 18 hodin
HC LITOMĚŘICE

25. 10. /sobota/ 18 hodin
HC PÍSEK

CORNY městská hala
4. 10. /sobota/ 8 hodin
JAVOR CUP
Turnaj v odbíjené.

4. 10. /sobota/ 10 hodin
ODBÍJENÁ 
Juniorky TJ Bižuterie.

4. 10. /sobota/ 16.30 hodin
TJ EL. PRAGA–CHOMUTOV
II. liga mužů v házené.

4. 10. /sobota/ 20.30 hodin
FUTSAL
Alfa B, muži. 

5. 10. /neděle/ 8 hodin
KRAJSKÝ TURNAJ
Odbíjená starších žákyň.

10. 10. /pátek/ 10 hodin
HERBSTTREFFEN
Setkání německých důchodců.

11. 10. /sobota/ 10 hodin
FLORBAL
II. liga mužů.

11. 10. /sobota/ 17 hodin
TJ BIŽUTERIE–POŠTORNÁ
I. liga odbíjené, muži.

17. 10. /pátek/ 20.30 hodin
FUTSAL
Nerrox, muži.

18. 10. /sobota/ 10 hodin
TJ BIŽUTERIE–JISKRA NOVÝ
BOR
Odbíjená, ženy.

18. 10. /sobota/ 16.30 hodin
TJ EL. PRAGA–ÚSTÍ N. L.
Házená, muži.

18. 10. /sobota/ 17 hodin
TJ BIŽUTERIE–BRNO B
I. liga odbíjené, muži.

24. 10. /pátek/ 20.30 hodin
FUTSAL
Alfa B, muži.

25. 10. /sobota/ 10 hodin
TJ BIŽUTERIE–LOKO
LIBEREC
Odbíjená, ženy.

25. 10. /sobota/ 16.30 hodin
TJ EL. PRAGA–ŽATEC
Házená, muži.

26. 10. /neděle/ 10 hodin
TJ BIŽUTERIE–SP. ROKYTNICE
Odbíjená, ženy.

31. 10. /pátek/ 20.30 hodin
FUTSAL
Nerrox.

Přespolní běh 
a turistický pochod
25. 10. /sobota/ 10 hodin
TJ Sokol Janov n. N.
JANOVSKÝCH 11 A 19 KM
33. ročník, současně MČR
v horském běhu.

Přihlášky 7.30–9.30 hodin. Turisté
startují od 7.30 hodin.

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

23. 10. /čtvrtek/
SOKOLSKÝ DEN
9.30–12 hodin • Turnaj ve stolním
tenisu – senioři. 
14–16 hodin • Sokolské setkání –
vzpomínání dříve narozených.
16–17 hodin • Veřejné cvičení ro-
dičů s dětmi a žákyň.
17–18 hodin • Předškoláci a aerobik.
18–19 hodin • Žáci florbal, kon-
diční cvičení žen.

Projekt Jablonec 2008
4. 10. /sobota/ 9 hodin
Ski Klub Jablonec n. N. 
Lyžařský areál Břízky
MŠENSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH
44. ročník 

4.–5. 10. /sobota–neděle/ 9 hodin
Oddíl baseballu a softballu TJ LIAZ 
Srnčí důl
O JABLONECKÉHO KLOKÁNKA
Turnaj pro veřejnost. Materiál
i výstroj účastníkům zapůjčíme.
Informace na tel. 607 965 704.

5. 10. /neděle/ 10 hodin
Jezdecký klub Pohoda Kynast
Areál pod rozhlednou Nisanka
NOVOVESKÝ POHÁR CROSS-
COUNTRY
Hobby soutěž pro širokou veřejnost.

Projekt finančně podporuje
město Jablonec nad Nisou.

Nabídka sportovních programů

Foto archiv TJ Sokol
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Ahoj holčičky a kluci, 
včera ráno jsem se probudil a lekl jsem se, že na stráni u lesa hoří ma-

linké ohníčky. Kamarád špaček mi ale prozradil, že to nehoří les. To prý
jen na keřích uzrály šípky. Nabídl jsem se mu, že bychom je spolu mohli
nasbírat, aby měl v zimě co zobat, ale on se jen smál. V zimě už prý bude
v Africe, ale ať prý je nechám na keři, že si na nich v mrazu pochutnají ji-
ní ptáčci. Znáte alespoň tři, kteří neodlétají na zimu do teplých krajin? 

Podzim je vůbec takové zvláštní období. Moc krásné a hlavně barevné.
Vždyť sami víte, co všechno pěkné se dá ze zralých plodů a krásně barev-
ných listů vyrábět. Dobře jsem si toho všimnul za okny vašich školek.
Zvláště ti krásní dráčci se mi líbili. A taky jsem se díval, jaké krásné a stra-
šidelné obličejíčky jste vyřezávali do dýní při jabloneckém Dýňobraní! 

Za měsíc se těším na vaše nové obrázky. 

Váš skřítek Pastelka

Jakou barvu má příroda?
Oceněné práce za říjen
Jakub Šimek, Speciální MŠ, Palackého 37
Andrejka Franců, MŠ Motýlek, Střelecká 14
Anička Vinczeová, Speciální MŠ, Palackého 37

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce
Listopad: Čím budu, až vyrostu...
Prosinec: Půjdem spolu do Betléma...
Leden: Postavíme sněhuláka

Listopadové obrázky očekáváme v podatelně jablonecké radnice
do 9. října. Adresa: Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíčníku,
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec n. N. Obálku nezapomeňte označit
heslem „Skřítek Pastelka“.

Představujeme mateřské školy
Speciální MŠ v Palackého ulici

„Jsou dvě důležité věci, které bychom měli dát svým dětem. Tou první
jsou kořeny, tou druhou jsou křídla.“

Tohle moudré úsloví si dala do svého záhlaví Speciální mateřská ško-
la v Palackého ulici. Každý z nás, kdo se snaží co nejlépe vychovat své dí-
tě, si při čtení těchto slov uvědomí, jak těžké je jejich naplnění. Dát dě-
tem pocit domova a zároveň prostor pro vlastní rozvoj, rozhled a svět se
nám mnohdy při zdolávání každodenních výchovných překážek zdá
úkolem velmi nesnadným. O to těžší je pro rodiče, jejichž děti se navíc
potýkají s problémy přesahujícími běžný výchovný či zdravotní rámec.
Děti s adaptačními problémy, děti úzkostné, hyperaktivní, s poruchou
pozornosti a soustředěnosti, s vadami řeči, se sluchovými a zrakovými
vadami, autismem, mentálním či tělesným postižením a kombinovaný-
mi vadami. Právě tady se Speciální školka stává pro rodiče, ale hlavně
pro malé človíčky nezbytným pomocníkem. „Děti jsou rozděleny do 6 tříd
podle věku a stanovených diagnóz. V jednotlivých třídách paralelně půso-
bí dvě učitelky, z nichž jedna provádí běžné činnosti MŠ, druhá se věnuje
individuální vzdělávací činnosti včetně logopedické péče. Dětem zajišťuje-
me komplexní péči, na každé z nich je vypracován individuální výchovně
vzdělávací plán, který konzultujeme nejen s odborníky, na jejichž doporu-
čení sem děti přicházejí, ale především s rodiči,“ říká ředitelka zařízení
Jana Brethová.

Co se programu týká, děti tu nacházejí zábavu i poučení stejně jako
v každé běžné mateřské školce. Tématické činnosti, výtvarné dílny, pla-
vecký či lyžařský výcvik. Vše přizpůsobeno potřebám dětí a jejich problé-
mům. 

(red)
Anička Vinczeová

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

Andrejka Franců

Jakub Šimek
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30. září–3. října 
8. ročník společensko kulturní akce

VÝSTAVY
30. 9.–3. 10. /úterý–pátek/ 10–16 hodin
Malý sál Eurocentra
ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH DĚDEČKŮ
A BABIČEK
Zahájení v úterý 30. 9. v 10 hodin. Vystoupí
pěvecké soubory Senior a Radost.

1.–31. 10. 
Vestibul jablonecké nemocnice
ZPESTŘENÍ
Výstava výrobků pacientů Centra doléčování
a rehabilitace.
Zahájení ve středu v 16.30 hodin před kaplí.

DOPROVODNÝ PROGRAM
30. 9. /úterý/ 15–16 hodin 
BESEDA S VZP
Téma: aktuální změny ve zdravotnictví, systém
úhrad atd. 
Ve spolupráci s VZP v rámci Dnů zdraví.
Přednáší MUDr. Jiří Šnajdr. 

1. 10. /středa/ 18 hodin
Velký sál Eurocentra
EVA A VAŠEK 
Koncert populární pěvecké dvojice pořádá SPK
Studio. Vstupné 200 Kč.

2. 10. / čtvrtek/ 17 hodin
Velký sál Eurocentra
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR JANÁČEK
Koncert jabloneckého sboru pod vedením Olgy
Fröhlichové.

Pořádá město Jablonec nad Nisou ve spoluprá-
ci s Eurocentrem Jablonec n. N., ČSAD
Jablonec n. N., a. s., Nemocnice Jablonec n. N.
a Sociální služby Jablonec n. N., p. o.
a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

TRASY AUTOBUSŮ
30. 9. /úterý/
Na slavnostní zahájení Týdne seniorů v budo-
vě Eurocentra v 10 hodin:

Trasa č. 1
9:00 DPS Novoveská
9:05 Domov důchodců Paseky (konečná linky

14 u nádraží);
9:10 Sídliště Šumava (zastávka MHD linky č. 4

a 14 směr centrum);
9:20 DPS Mšeno (Mšeno – kaplička směr

Janov);
9:25 DPS Palackého (U Jelena směr Janov);
9.30 Rýnovice, samoobsluha (zastávka MHD

směr centrum);
9:40 Eurocentrum. 

Trasa č. 2
9:10 Kokonín, IMP;
9:15 Horní Kokonín (DPS Slunečná);
9:20 Vrkoslavice (Dělnický dům);
9:30 Žižkův Vrch (konečná MHD);
9:40 Eurocentrum. 

Zpět
Všechny autobusy v 11 hodin od Eurocentra –
po stejné trase.

Doprava bude zajištěna nízkopodlažními auto-
busy Karosa–Citybus nebo autobusy SOR, kte-
ré jsou vybaveny plošinou pro tělesně postiže-
né. Autobusy budou výrazně označeny nápi-
sem Týden seniorů, číslem a směrem trasy.
Bližší informace vám podá Kateřina Hronová,
odd. školství, kultury a sportu, tel. 483 357 277.

(kh)

■ Stalo se

Týden seniorů

Posledně jsme si řekli, že v rámci programu o-
sídlování pohraniční k nám byli pozváni slo-
venští Romové, kteří žili usedlým životem a byli
zvyklí na nádenickou práci. Brzy po nich však
do pohraničí začali přicházet kočovní Romové,
kteří se živili všelijak. Ty se usadit nedařilo. 

Rozdíl mezi Romy tehdy nikdo neznal a bylo
na ně pohlíženo jako na jednu skupinu.
Jablonec se tehdy přidal k iniciativě dalších
měst v pohraničí, která chtěla prosadit zákaz
pobytu potulných cikánů na svém území. To
však nebylo tak snadné. Situace obecně nebyla
přehledná a mezi stále cestujícími Romy v po-
četných rodinách už vůbec ne. Nejprve bylo po-
třeba zjistit, kdo je usedlý, kdo potulný, kdo je
jen na návštěvě a o kolik osob, rodin a klanů se
jedná – prostě jak to s Romy vůbec je. Teprve
pak bylo možné hledat řešení. 

Začalo se s celostátním sčítáním. Ze zimy
1946–1947 máme díky tomu i první seznam 130
Romů v jabloneckém okrese. Ze záznamů je
zřejmé, že ti, co jsou v něm zapsaní, žili jakž-
takž spořádaným životem, chodili do stálého
zaměstnání, žili na jedné adrese, úřadům se
hlásili a nebyly s nimi problémy. 

Potíže ale byly nadále s Romy potulnými, kte-
ré se podchytit nedařilo. Stálou obživu neměli,
kočovali, tudíž se nikde hlásit nepotřebovali,
mluvili buď romsky, nebo maďarsky. Domluva
byla tudíž nemožná, navíc byli často negramot-
ní, podepisovali se třemi křížky a hlavně se vy-
mykali našim společenským normám a pravi-
dlům. Když jim byl přidělen byt, vybydleli ho
a táhli dál, živili se žebrotou, drobnou krimina-
litou a v té době nelegální formou obchodů –
jak byli ostatně zvyklí i celá léta před tím. 

Jenomže to tehdy často odnášeli všichni
Romové, tedy i ti, kteří sem přijeli – řekněme
seriozně za prací. Dokresluje to případ z října
1947, kdy na objednávku národního správce pily

firmy Hirschmann (za jabloneckým nádražím)
přijely ze Slovenska dva nákladní vagony
Romů. Na pile měli nouzi o pracovníky a slo-
venští Romové práci se dřevem znali, takže by
se byli hodili. Jenomže po nedobrých zkuše-
nostech s Romy obecně je národní výbor odmí-
tl ubytovat. V důsledku toho jim úřad ochrany
práce zamítl pracovní poměr, a tudíž nedostali
ani povolení k pobytu. 

Dopadlo to nakonec tak, že Romové bezpri-
zorně týden tábořili ve vagonech na nádraží.
Teprve když dostali náhradní policejní povole-
ní v Příchovicích, byli připojeni za vlak a ve
čtvrtek 16. října 1947 odjeli ranním spojem
v 8:40 do Tanvaldu. Zprostředkovaně víme, že
pak zřejmě našli uplatnění na státní pile
v Polubném. Hodně jich přijaly i sklárny Josef
Riedel v Desné a tanvaldské textilky. 

V Jablonci pak řadu dalších upotřebila sta-
vební správa města. Pracovali i v kamenolo-
mech, sklárnách a komunálních službách. Pak
ale již brzy přišel únor 1948 s následnými spo-
lečenskými změnami a romská problematika
se zřejmě na několik měsíců dostala do pozadí
zájmu. Je potřeba též zmínit, že díky sezna-
mům osob dnes víme, že mnoho romských ro-
din má v novodobé historii Jablonce kořeny již
z let 1945–1947. A to je mnohdy déle než větši-
na dnešní majoritní populace. Romové zde
dnes žijí již ve čtvrté či páté generaci.

Příště vkročíme do let padesátých, povíme si,
koho měli Romové za starostu a jak to bylo
s romskou kulturou.

Lukáš Pleticha, Anna Cínová

Z minulosti jabloneckých Romů – III

Práce na stavbě vlečky

Foto Otokar Simm
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Proměny města pohledem Dietera Kleina
Kokonínský rodák Dieter Klein, historik umě-

ní, jenž v současnosti žije v Mnichově a ve
Vídni, představil v rýnovickém Domě česko-ně-
meckého porozumění již nejednu svoji výstavu.
Tentokrát zde vystavuje fotografie, které pořídil
v průběhu posledních dvou desetiletí v souvis-
losti s dokumentací památek bývalého jablonec-
kého okresu a porovnává je se záběry ze sou-
časnosti. 

Podobnou expozici o proměnách Vídně před-
stavil již v roce 2004 v Městské galerii MY. Také
tentokrát ustoupil od jakéhokoliv hodnocení.
Ponechává na návštěvníkovi výstavy, aby se sám
rozhodl, jestli v proměnách shledává pokrok či
zlepšení nebo ochuzení našeho každodenního
okolí. Fotografie promlouvají samy za sebe.

Výstava je přístupná do pátku 10. října, a to od
středy do pátku mezi 14. a 17. hodinou, po tom-
to datu ještě po telefonické dohodě na čísle 604
299 537.

(dk, os)

Odešel básník objektivu Miloslav Kalík
Lidský život je nestálý, prchavý a rychle

pomíjející a jen v hloubce a prostotě bytí je
jistota jeho hodnoty. Zdeněk Kalík.

„V tichém dialogu s přírodou se tříbí fotogra-
fova životní filozofie. Příroda je mírou všech vě-
cí a vztahů. Meditace v přírodě je korektivem
i normou jednání. To je poselství, které čteme
z Kalíkových obrazů. Je to vyzývavě neodbytné
poselství, byť je vyřčeno velmi tiše a nehalasně,
člověkem příliš krystalicky čistým na to, aby je-
ho hlas měl podobu hřímání. Uvažujeme-li
o smyslu obrazu krajiny v době, kdy se lámou
tisíciletí, potom tady vidíme jeden případ, vola-
jící k následování: Fotografie krajiny jako ukáz-
ka cesty. Návod k budování vztahu, ale také
krajina jako prostor k meditaci. Chrám přírody
– a to jsou Nebesa a to je Země, o nichž ústy
svého Mistra hovoří básník.“

Tato slova napsal vynikající český fotograf
Miroslav Vojtěchovský pro poslední obrazovou
publikaci svého přítele Miloslava Kalíka, která
vyšla v roce 2002 a jmenovala se Mezi nebem
a zemí. Srovnávání Kalíkovy tvorby s básnickou
cestou Jiřího Koláře a jeho mistra Suna v tom-
to textu snad nemůže být přiléhavější. O Kalíko-
vých fotografiích z volné tvorby se dá bez nad-
sázky hovořit jako o obrazové poezii. Bohatý
a hluboký vnitřní život tohoto jabloneckého fo-
tografa, jehož velikou láskou bylo České středo-
hoří. Zvláště tajemná a hrdá Milešovka se zr-
cadlí v jeho tvorbě. Fotografie často i v případě

zachycení přírodních dramat působí jakousi
skrytou tichostí. Jako jejich autor – neboť sku-
tečně velcí lidé nebývají halasní.

Dlouholetý přítel Miloslava Kalíka, výtvarník
Jiří Dostál ve své vzpomínce odkrývá některé

zdroje fotografovy inspirace: „Největší láskou
byla jeho Květa a dcery. Květa byla po jeho bo-
ku stále a s vlídným úsměvem absolvovala vět-
šinu Mílových trmácení za záběrem. Jejich spo-
lečnou vášní byla vážná hudba a jejich domácí
repertoár byl skutečně bohatý a hodnotný. Kon-
certy Pražského jara byly jejich vzácné svátky.
Když mu Květa odešla, smutek se objevil v Mí-
lových fotografiích. Jak jinak. Zčernaly mraky
a stíny, objevily se bouře a blesky a průhledy do
nebe. Míla bloudil neúnavně dál sám krajinou
za svými záběry, padal do horských bystřin
i mrznoucí Jizery. Při zimním focení jedoucího
vláčku přes most nad Jizerou u Kořenova Míla
v třeskutém mrazu trpělivě čekal na zasněže-
ných kamenech v řečišti, až vláček pojede na
Harrachov a potom zase nazpátek. Zkřehlý na-
konec do té Jizery spadl. Než došel na kořenov-
ské nádraží, zmrzl mu oděv tak, že nemohl té-
měř ohnout kolena. Hodní lidé od vláčků ho
potom rozehřáli a osušili. Pro jeho slušnou, vel-
korysou, obětavou a pracovitou povahu ho lidé
měli rádi a často mu slušnosti opláceli a když
bylo zle, tak jej i podrželi.“

Boj mezi nebem a zemí o Miloslava Kalíka
způsobený těžkou nemocí skončil v jablonecké
nemocnici 22. srpna 2008. K rozloučení došlo
v tichosti rodinného kruhu. 

K nedožitým osmdesátinám autora připravu-
je na letošní podzim Městská galerie My výsta-
vu z tvorby.

(bt)

Foto Josef Honzík

Pro dramaťák se našly nové prostory
Základní umělecká škola vstupuje do nového

školního roku s novými prostory. Pro výuku se
podařilo získat do bezúplatné výpůjčky první
patro sousedního objektu Podhorská 47 a. Bý-
valé kanceláře v majetku státu byly díky vstříc-
nosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových a městského úřadu zrenovovány. 

„Zuška“ tak získala v těsné blízkosti svého
působiště další potřebné učebny. Ve zrenovova-
né části najde nyní stabilní působiště hlavně li-
terárně-dramatický obor, který vede Lenka
Hallerová Marková. Skutečnost je o to radost-
nější, že „dramaťák“ byl po dlouhá léta odkázán
jen na provizorní zázemí. V loňském školním

roce dokonce nebylo jiné cesty, než požádat
o pomoc nedalekou mateřskou školu Sluníčko,
kam se výuka musela dočasně přestěhovat.
Z nových prostor se ale můžou radovat i kyta-
risté. Našlo se totiž dost místa i pro jednu učeb-
nu kytarového oddělení. Ve zrenovovaných pro-
storách ještě probíhají dokončovací práce
a všechno není stoprocentní. I tak už ale dopo-
sud nevyužité místnosti ožily a je to tak určitě
dobře. Většinu řemeslnických prací perfektně
provedly Technické služby Jablonec n. N. a na
nátěrech oken se i podílely sponzorsky. Za to
jim patří dík!

(vr)Foto archiv ZUŠ

Foto Otokar Simm Foto Otokar Simm
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Jak se kluk z Jablonce stane vedoucím českého
vysílání Rádia Vatikán?

Do svých 23 let jsem – jako asi většina mých rodá-
ků – neměl tušení o existenci nějakého Rádia Vatikán.
Když jsem ho počátkem 80. let vedle Svobodné Evropy
a Hlasu Ameriky začal poslouchat, ani náhodou mne
nenapadlo, že bych s jeho vysíláním mohl mít někdy
něco společného. Dokonce ani v 90. letech, kdy už
jsme se těšili ze svobody, jsem neměl pražádné ambice
tam pracovat. Mezitím – a zcela mimochodem – jsem
však splnil jednu z hlavních podmínek k zaměstnání
v této instituci. Roku 1985 jsem se totiž stal katolíkem.
Kromě toho jsem v únoru 1989 vstoupil do jezuitského
řádu, a tím se možnost pracovat tam stala ještě reál-
nější, protože právě jezuity papež pověřil vedením va-
tikánského rozhlasu při jeho založení roku 1931. V té-
to rozhlasové stanici, patrně jediné na světě vysílající
ve čtyřiceti jazycích, je každá jazyková oblast svěřena
příslušné provincii jezuitského řádu. A představený
české provincie Tovaryšstva Ježíšova mne poslal do
Říma na místo vedoucího české redakce.

Jak došlo k tomu, že ses stal katolíkem?
Byl to výsledek hledání, ale také jeho nový začátek

v náboženském prostoru. Jednou jsem podle jistého
návodu, který jsem zaslechl na vlnách Svobodné
Evropy, v duchu vyslovil modlitbu: „Existuješ-li,
Bože, pak se mi dej poznat.“ A na vlně této prosby se
od roku 1985 vezu ve společenství, kterému se říká
katolická, tedy univerzální církev. V tom roce o Veli-
konocích jsem se totiž v Týnském chrámu v Praze
podrobil obřadu křtu. Nebylo to snadné rozhodnutí,
ale vstoupil jsem tím do netušené svobody. Vsadil
jsem na tajemství víry.

Kolik Čechů v rádiu pracuje? Odkud pocházejí?
Česká redakce je tříčlenná, nepočítaje externí spo-

lupracovníky. Kromě denního patnáctiminutového
vysílání provozujeme také agenturní web www.radio-
vaticana.cz. Spolu se mnou zde pracují Johana Bron-
ková z Prahy a Markéta Šindelářová z Plzně. V Rádiu
Vatikán tedy nepracují jenom jezuité. Celkem je tu ko-
lem 700 zaměstnanců, z čehož jezuitů je přibližně 30,
dále několik členů a členek jiných řeholních řádů
a asi pět diecézních kněží. Většinu zaměstnanců tvoří
osoby vdané či ženaté.

Máte v rádiu nějaké zvláštní instrukce ohledně
poměru dobrých a špatných zpráv?

Nemáme. Forma i obsah vysílání se v jednotlivých
jazycích a vzhledem k nestejné délce vysílacího času
jejich programů poměrně dost liší. V rámci jedné ja-
zykové redakce vládne zodpovědná svoboda, podobně
jako v ostatních médiích. 

To, že se Rádio Vatikán nezaobírá např. výsledky
sportovních utkání nebo debatami politických stran,
vyplývá z důvodu vzniku a existence této rozhlasové
stanice, která má informovat o činnosti papeže a dění
v církvi jako celku. Neznamená to ovšem, že přitom
nedbáme na politické, kulturní či jiné kontexty lidské
společnosti. Nevysíláme žádné reklamy. Cílem je in-
formovat pravdivě. To je jediné kritérium, které platí
pro všechny žurnalisty a které je v našem případě na-
víc inspirováno vírou v osvobozující a obšťastňující
moc pravdy.

Pracuješ v médiích. Ta mají v naší republice
v současnosti špatnou pověst. Pokud můžeš posou-
dit, je to naše specifikum, nebo je situace u nás stej-
ná jako jinde v zahraničí?

Myslím, že situace u nás je v podstatě stejná jako
v zahraničí. Možná by bylo dobré častěji se obracet na
pracovníky médií s vlastními reakcemi či podněty,
což lze dnes za pomoci emailu snadno a rychle. Žur-
nalistům se tak může dostávat potřebné ozvěny, která
jim v konkrétních souvislostech pomáhá tříbit formu
i obsah sdělení, jež produkují. Nevyjímal bych z toho
dokonce ani média typu Blesk apod. Věřím, že i tento
žánr by bylo možné touto cestou alespoň trochu zkul-
tivovat.

Které české/zahraniční periodikum (médium) se
ti jako novináři v současnosti líbí (např. s ohle-
dem na vyrovnanost svobody a odpovědnosti)?

Dávám přednost tištěným médiím, jejichž sdělení
lze snadněji reflektovat a ponechávají větší svobodu.
U nás čtu MF Dnes a Lidové noviny. Nevynechám, sa-
mozřejmě, ani regionální tisk, včetně Jabloneckého
měsíčníku. U televize spíše jen relaxuji. Žádné jedno-
tlivé médium, ba ani všechna dohromady, nemohou
ovšem nikdy zprostředkovat celou šíři a hloubku ži-
votní reality. 

(bt)

Milan Glaser
Jezuita, vedoucí českého vysílání Rádia Vatikán

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Narozen 11. června 1962 v Jablonci nad Nisou, studia: 1977–1981 Střední
průmyslová škola strojní, Jablonec nad Nisou, 1986 – Ing. na FSI ČVUT, Praha,
1998 – Mgr. na Teologické fakultě Univerzity Palackého, Olomouc 
a 2001 – ThLic. na Gregoriánské univerzitě, Řím.

■ Krátké zprávy
Jablonecký voříšek
10. výstava nejkrásnějších křížen-
ců se koná v sobotu 4. října od
14 hodin v lučanském útulku
Dášenka. Veterinární prohlídka
soutěžících psů od 13 hodin.
Pořádá Liga na ochranu zvířat
ČR Jablonec n. N.

Humor v amatérské filmu
HAF je název soutěžního festivalu,
který se koná v sobotu 4. 10. od
13.30 hodin v tanvaldském kinu
JAS. Více na www.tanvald.cz. 

Obrazy z Bretaně
od libereckého výtvarníka Štefana
Škapíka můžete shlédnout od 11.
do 31. 10. ve výstavní síni MěÚ
v Rychnově. Vernisáž v sobotu 
11. 10. v 17 hodin. 
Otevřeno denně 9–11 a 14–16 hodin,
17.–19. 10. zavřeno (volby).

Komorní sólisté
České filharmonie vystoupí spolu
s Květou Novotnou – cembalo
a Janem Adamusem – hoboj
v sobotu 18. 10. od 15.30 hodin
v hejnickém Chrámu navštívení
Panny Marie. 

Hradišťan
nejznámější moravská cimbálová
kapela zahraje v úterý 21. října
od 19.30 hodin v rychnovském hu-
debním klubu Bažina v restauraci
Beseda. 

Zájezd do Jelení Hory
pořádá ve středu 22. října Český
svaz žen, o. s. Sraz účastníků je
v 7.15 hodin na zájezdové zastáv-
ce na Horním náměstí. Přihlášky
do 20. 10. na ČSŽ v Jungmannově
ulici 8, tel. 483 100 388.

Skladby starých Mistrů
zazní v podání vokálního sdruže-
ní Regnis v sobotu 25. 10. při kon-
certu v Kostele Povýšení svatého
Kříže na náměstí B. Němcové.
Začátek v 18 hodin. V repertoáru
jsou díla Ch. Gounoda,
W. A. Mozarta, G. F. Händela,
Z. Fibicha a řada dalších.

Jiří Stivín
vystoupí v sobotu 25. 10. od 15.30
hodin v hejnickém Chrámu
navštívení Panny Marie. Spolu
s Mistrem účinkuje Robert Hugo –
varhany a Collegium Quodlibet.

Svaz důchodců
pořádá svá setkání ve středu od
13.30 hodin ve Spolkovém domě.
Na 1. 10. je připravena volná zá-
bava, 8. 10. zábava s hudbou,
15. 10. zájezd do Polska (podrob-
nosti budou upřesněny), 22. 10.
film z návštěvy našich seniorů
v Německu a 29. 10. volná zábava
spojená s měřením tlaku.

Foto Zbyněk Pavienský

Foto Zbyněk Pavienský
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Farář a regionální badatel 
Josef Ressel
(16. 10. 1844–17. 1. 1892)

Jablonecký farář a jeden z prvních badatelů
na poli regionální historie se narodil v Krás-
ném Lese u Frýdlantu. Kněžské svěcení přijal
15. července 1868 v Litoměřicích a v tomtéž roce
přišel do Jablonce. Tři roky nato se stal koope-
rátorem a v roce 1882 farářem. Velkým vzorem
mu byl děkan Anton Miksch, na jehož místo po-
zději nastoupil. 

Ressel založil ze svých prostředků knihovnu
pro děti a mládež, nezanedbával ale ani údržbu
kostela sv. Anny. Nechal zde provést stavební
úpravy a opatřil i nové varhany. Trvalou památ-
ku si Ressel zajistil sepsáním Dějin kostela a ško-
ly v Jablonci (Geschichte der Kirche und Schule
in Gablonz). V místním nakladatelství J. Röß-
lera vyšlo postupně devět sešitů. Pro malý počet
zákazníků zůstalo ale vydávání nedokončené.

Josef Ressel byl pochován na starém jablone-
ckém hřbitově, který se nacházel v místech
dnešního letního kina. Později byly jeho ostatky
přeneseny na nový městský hřbitov a vedle ně-
ho spočinuli i někteří další katoličtí duchovní.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie

■ Muži, kteří měnili město

Josef Ressel

Původní název prostoru dnešního Horního
náměstí Kalvarien Berg souvisel s tím, že sem
vedla křížová cesta, která končila u sochy Jana
Nepomuckého a u zázračné studánky. V blíz-
kosti se nacházel i v pořadí druhý jablonecký
hřbitov. Před jeho zdí stál „Obelisk veteránů“
s rakouskou císařskou korunou, který připomínal
oběti prusko-rakouské války z roku 1866. Pom-
ník byl odstraněn ve 20. letech minulého století. 

V roce 1923 se tehdejší starosta Karl R.
Fischer zasadil o to, aby byla pro Jablonec za-
koupena socha rytíře Rüdigera z Bechelaren,
bájné postavy německé mytologie. Jejím auto-
rem byl profesor vídeňské umělecko-průmy-
slové školy Franz Metzner, který ji původně vy-
tvořil pro hlavní město monarchie. Fischer měl
představu, že skulptura bude umístěna na
Starém trhu, což ale nebylo bez předchozí pří-
pravy možné. Proto se pro ni našlo provizorní
místo v parčíku pod kostelem sv. Anny, kde stál
volný podstavec po soše Josefa II. odstraněné
v roce 1919. 

Pro konečné umístění sochy Rüdigera se pak
dlouho hledalo vhodné místo. Nalezeno bylo až
s dokončováním stavby kostela Nejsvětějšího
srdce Ježíšova na dnešním Horním náměstí.
Postavení díla se ujal stavitel kostela Josef
Zasche, jelikož Metzner byl v té době již po
smrti. Pro urbanistické řešení navrhl Zasche
námět kašny uvažovaný již pro původní vídeň-
ské využití. 

Zakoupení díla za 250 tisíc korun, vytvořené-
ho na základě dochovaných plánů berlínským
sochařem Schlosserem, bylo schváleno měst-
ským zastupitelstvem v roce 1930. 

Žulové díly dovezené z Berlína byly sestaveny
místními odborníky a potom na ně byl umístěn
2,9 metrů vysoký bronzový Rüdiger. Celková
výška kašny nakonec dosáhla přes 6 metrů. 

Patnáct let byla Rüdigerova kašna dominantou
Průmyslového náměstí (nynější Horní náměs-
tí). Po skončení druhé světové války se znovu
odstraňovalo vše staré a „nepřátelské“. V noci
ze 14. na 15. června 1945 byla socha stržena
a vláčena za nákladním autem až před radnici.
Byla označena nápisem „Rüdiger se hlásí jako
antifašista Národnímu výboru“. 

K 1. květnu 1958 převzala dílo Národní gale-
rie v Praze, která je později prodala do němec-
kého města Kaufbeuren/Neu Gablonz. 

Tam kašnu s pomníkem Rüdigera 30. červen-
ce 1970 znovu slavnostně odhalili.

Václav Vostřák

S použitím knihy Kapitoly ze stavebního vý-
voje Jablonce nad Nisou, 2004. 

■ O jabloneckých sochách

Proměny na Horním náměstí

Foto Petr Nový

1945
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Lomnice nad Popelkou – Tábor (3 km) –
Allainova věž – Cidlina – rozcestí se zelenou
(5,5 km) – zřícenina hradu Kozlov (6,5 km)
– Košov (9 km)– Smetanova vyhlídka (10,5km)
– skokanský můstek V Popelkách (13 km) –
Lomnice n. P., náměstí (celkem 15 km).

Náš první podzimní výlet směřuje za daleký-
mi výhledy do malebného Podkrkonoší. Do
Lomnice n. P. se lze dopravit buď linkovým
autobusem, nebo pohodlněji po vlastní ose; na-
vržená trasa je okružní. 

Z náměstí se vydáme po červených značkách
na horu Tábor. Závěrečná část nenáročného
stoupání vede podél křížové cesty z roku 1898.
Ta začíná u pramene Křížovka. V letech
1995–2000 bylo všech 13 zastavení opraveno.
Od roku 1911 stojí na vrcholu Tábora Tichán-
kova rozhledna, jejíž vyhlídkový ochoz je ve
výšce 26 m. Po letech chátrání byla věž s vyni-
kajícím rozhledem opravena a od roku 2007 je
opět přístupná. 

Z Tábora klesneme po modrém značení
k Allainově věži. V roce 1862 ji nechal postavit
kníže Kamil Rohan jako noblesní, 13 m vysoký
lovecký posed. Pojmenoval ho po tragicky zem-
řelém princi Allainu Rohanovi. Kamenná věž je

dnes zarostlá a zpustlá. Od věže sestoupíme na
silnici v údolí Cidliny; nedaleko odtud se u sil-
nice nachází pískovcový smírčí kříž s vyrytým
lukem a letopočtem 1665. 

Před námi je stoupání po zelené až k prasta-
rému hradišti Kozlov. Najdeme zde náznaky
valů, zbytky zdiva a také tajuplnou jeskyni. Ta
ale není bez patřičné výzbroje přístupná.
Z Kozlova pokračujeme do vsí Morcinov a Ko-
šov, odkud dojdeme po červených značkách až
na Smetanovu vyhlídku. Místo dalekého roz-
hledu nese jméno našeho hudebního skladate-
le, jenž r. 1871 Lomnici n. P. navštívil. 

Nyní se krátce vrátíme a po zeleném značení
sestoupíme do sportovního areálu V Popelkách.
Zde se nachází skokanský můstek, jehož kovo-
vá konstrukce ve tvaru poháru byla postavena
v roce 2007. Výjimečná je tím, že přímo nad roz-
jezdem skokanů se ve výšce 28 m nachází kru-
hový ochoz, který slouží jako velmi neobvyklá
rozhledna. Odvážný návrh arch. Jaromíra
Stránského byl v roce 2008 oceněn jako nejlep-
ší stavba Liberecka. 

Zpět do města dojdeme za půl hodiny. Dopo-
ručujeme mapu KČT č. 19, Český ráj.

(os)

Kdo nechce skočit, může se jen rozhlédnout
■ Tip na výlet

Slovo Jizera je prastarého, nejspíš keltského
původu. A nejmenuje se tak jen řeka, která dala
název celému pohoří. V mnohem mladší době
byla stejně pojmenována i druhá nejvyšší hora
české části Jizerských hor. 

Jizera, vysoká 1122 metrů, dlouho zachová-
vala svoji nedotknutelnost a svým způsobem si
ji udržuje dodnes. Nevedou sem žádné sjízdné
komunikace, lze sem dojít pouze „po svých“.
Její mohutné temeno s přibližně desítkou vět-
ších skal, bylo odedávna porostlé jehličnatými
lesy. Zdejší vrcholová smrčina s řídkou přímě-
sí jeřábu musela vždy vzdorovat těm nejtvrd-
ším klimatickým podmínkám, neboť v nejvyš-
ších polohách dosahovala až k horní hranici

svého přirozeného výskytu. Letité smrky s mo-
hutnými kmeny byly nižšího vzrůstu, měly sil-
nější větve, podrost tvořily trávy a byliny různého
druhu. Drsné horské klima vytvořilo z těchto
stromů mimořádně odolné jedince. Od počátků
hospodářského využívání lesů byl vrchol Jizery
pro svoji obtížnou dostupnost jen velmi málo
dotčen těžbou. Obnova lesa pak byla prováděna
převážně s použitím sazenic z místních zdrojů. 

Popsaný stav vydržel do začátku poslední tře-
tiny minulého století. To bylo důvodem k tomu,
aby byla v roce 1960 vyhlášena státní přírodní
rezervace Prales Jizery. V chráněném území
o ploše 92,5 hektarů byl chráněn starý pralesní
porost. Pro samotný vrchol Jizery byly v té do-
bě charakteristické odumřelé stromy, jejichž
neobvyklé tvary a relativní vzácnost v celém
pohoří přitahovaly turisty.

Tvář horského pralesa se ale začala postupně
měnit. Exhalace z německých a polských elek-
tráren, kyselé deště i půda, bořivé větry a ná-
sledné hmyzí kalamity si začaly vybírat svou
daň. Na výstražné prognózy odborníků nebral
v té době nikdo ohled. Vše dospělo až tak dale-
ko, že těžce poškozený okolní les byl odtěžen
a Jizera zůstala kromě chráněného vrcholu ob-
nažená. Původní důvod ochrany přírody tak za-
nikl.

V současnosti však můžeme pozorovat naděj-
nou obnovu lesa. Kromě vysazených stromků
najdeme i skupiny mladých smrčků vyrůstají-
cích zde přirozeně ze semen. Snaha o návrat lesa
na Jizeru však byla převážně vykoupena velmi
těžkou lidskou prací. V letech 1994–1995 bylo

zalesněno 45 hektarů nejvyšších partií Jizery.
Vrací se tudíž naděje, že časem bude na druhé
nejvyšší hoře les obnoven. Nepůjde sice již
o prales, ale spíš o přírodě blízký a snad i do-
statečně odolný horský les.

Ze zajímavých rostlinných druhů najdeme
v podrostu například kýchavici bílou, mléčivec
alpský či modře kvetoucí hořec tolitovitý. Ve
snaze o opětovné zalesnění byly i na Jizeře vy-
sazovány nepůvodní dřeviny, zvláště smrk
pichlavý. Obnova původní dřevinné skladby
proto zůstává jedním z hlavních, byť velmi ob-
tížných úkolů lesníků.

Vydáte-li se na Jizeru, pak si tedy kromě roz-
hledů povšimněte i nadějných mladých poros-
tů. A mějte na paměti, že šetrným chováním
může každý z nás k záchraně přírodního bo-
hatství přispět. 

(os)

■ Příroda Jizerských hor

Přírodní rezervace Prales Jizery

Foto Otokar Simm

Foto Otokar Simm

Rašeliniště Na Knajpě
Foto Otokar Simm

Původní prales ve 30. letech 20. století
Foto Franz Aurich 



(21)

jablonecký měsíčník / říjen 2008 informace

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

Oddělení pro dospělé čtenáře

Kroča Jan, Holečková Marie
Tajemná místa Jizerských hor
a Českého ráje
Netradiční putování po méně zná-
mých místech a souvislostech.

Grisham John
Král advokátů
Clay Carter se ujme obhajoby mla-
dého černocha, který je obviněn ze
zastřelení jiného mladíka. Při vy-
šetřování vyjde najevo, že v pozadí
vraždy je velký podvod farmaceu-
tické firmy.

Šámal Zdeněk
Objektiv z Ruska
Kniha není jen sbírkou reportáží te-
levizního magazínu ani průvod-
cem geografickými a historickými
daty. Je to sonda mířící pod kůži
Ruska.

Oddělení pro děti a mládež

Děsivá věda – Mizerná medicína
Věda se všemi děsivými podrob-
nostmi!

Básně pro děti – Jak se učil
vítr číst
Knížka pro malé i větší děti a jejich
milé rodiče.

Gosciny René
Caesarův vavřínový věnec
Další z příběhů Asterixe a Obelixe.

Jágr Miloslav
Pan Tužka a slečna Pastelka
Příběh pana Tužky a slečny Pastel-
ky, o psu Gumovi nemluvě.

Studovna

Quine Willard Van Orman 
Covitosti. Občasně filosofický
slovník
Mistrovsky vtipně napsaná publi-
kace jednoho z nejvýznamnějších
amerických logiků a filosofů 20.
století, kterému v češtině vyšly kni-
hy Hledání pravdy a Od stimulu
k vědě...

Multimediální oddělení

Poe Edgar Allan
Jáma a kyvadlo a jiné povídky
Soubor několika povídek od mistra
hororového a detektivního žánru. 

Nová otvírací doba
Od 8. září 2008 se na vás těšíme
každý všední den od 9 do 17 hodin
a v sobotu do 9 do 12 hodin. Bě-
hem letních prázdnin v roce 2009
rozšiřujeme pracovní dobu, otev-
řeno bude i v neděli od 9 do 12 hodin.

Inventura
V pátek 3. října bude informační
centrum z důvodu inventury uzav-
řeno. Všem návštěvníkům se pře-
dem omlouváme.

Nová kniha
Jablonecká radnice 1931–1933,
příběh stavby architekta Karla
Wintera
Reprezentativní kniha k 75. výročí
otevření radnice. Kniha má 120
stran, cena pouhých 190 Kč.

Kalendáře pro rok 2009
S. Weiss – Jizerky 2009, Český ráj
2009, formát 31 x 51 cm, cena 170 Kč. 

J. Veselý – Jizerky 2009, formát
35 x 22 cm, cena 120 Kč.

Nástěnné kalendáře Siegfrieda
Weisse a Jana Veselého. 
Poutavé snímky přírody Jizerských
hor a Českého ráje na matném
křídovém papíře. 

Na zadní straně je 13 lakovaných
kalendáříků s popisky fotografií
v českém, anglickém a německém
jazyku. 

Putování pohádkovým krajem
Stolní kalendář doplněný dobový-
mi pohlednicemi a texty „lidové

vypravěčky“ Kláry Hoffmanové.
Milé jsou převyprávěné povídky
starých horalů, které zračí veškerá
přání lidí, jejich touhy, samotu,
strach i bezmoc tak, jak je psal
a píše život sám. Dobové pohledni-
ce zapůjčili P. Kurtin a J. Lubas.
Cena 100 Kč. 

Nabízené kalendáře vydalo nakla-
datelství Buk, Příchovice.

Plán Prahy 2008, 1 : 25000
Největší zobrazené území města!
Mapa je doplněná průjezdním plá-
nem, rejstříkem ulic a malým
schématem linek MHD (metro
a tramvaje). Naleznete tu také
zvětšený detail centra. Vydal Ža-
ket, 10. aktualizované vydání –
červen 2008. Cena 60 Kč.

■ Informační centrum

Romské mládeži se otevírají
nové obzory
Jablonecký Spolkový dům realizuje ve druhé polovině roku 2008 projekt „Podané ruce“,
který se zaměřuje na volnočasové aktivity romských dětí a mládeže. O jeho důležitosti
jsme si povídali s Miroslavem Schovancem, ředitelem Spolkového domu.

Kdo je iniciátorem akce, jak projekt vznikl a jak
dlouho bude probíhat?

Vyhlašovatelem projektu je Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Detailně projekt vypracoval
a předložil Spolkový dům, organizačně se na něm ale
podílejí i další tři organizace: Salem, Prostory a Ob-
čanské sdružení pro podporu a rozvoj romské mláde-
že. Nejedná se o první jabloneckou akci tohoto druhu.
Vše navazuje volně na pilotní projekt „Rovné šance“,
který jsme uskutečnili v roce 2007. Projekt „Podané ru-
ce“ začal 1. července 2008 a je plánován až do konce
letošního roku.

S jakým cílem projekt vznikl a na co se zaměřuje?
Soustřeďuje se na volnočasové a zájmové aktivity rom-

ských dětí a mládeže. Hlavním cílem je umožnit této sku-
pině dětí smysluplně a pravidelně využívat volný čas. Ne-
násilnou a zábavnou formou jsou tak děti již v útlém vě-
ku motivovány k dalšímu sebevzdělávání. Otevírá se jim
svět, poznávají a učí se nové věci, začínají mít své vlastní
koníčky a zájmy, které mohou dále pravidelně rozvíjet.

Jak konkrétně vypadá volnočasová náplň dětí?
V rámci projektu se dětem nabízejí např. sportovní

aktivity, pobyty v přírodě, výlety, kulturní akce a jiné.
Děti již navštívily hrad Grabštejn, zámek Sychrov,
Bozkovské jeskyně nebo libereckou ZOO. V rámci tzv.
Indiánského léta si na vlastní kůži vyzkoušely život
indiánů v přírodě, vyrobily si čelenky, postavily týpí.
Vedle toho probíhal celé prázdniny v klubovně Zele-
ného údolí taneční kroužek a další zájmové aktivity.
Prázdninový režim byl podobný příměstskému táboru
– děti bydlely doma, ale každý den pro ně byl na-
chystán program. 

Na podzim je připravena i vzdělávací část. Děti si
budou osvojovat základní dovednosti a znalosti práce
s počítačem.

Je o projekt ze strany romské komunity zájem?
Ano a veliký. Jen během léta se na akcích pořáda-

ných v rámci projektu „Podané ruce“ vystřídalo přes
dvě stě dětí. 

(kv)

Foto Miroslav Schovanec
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Antonie Hotels  s.r.o.

Provozovatel hotelu MONTANIE (bývalé Darré) 
vypisuje výběrové řízení na pozice:

• manager hotelu (3 roky praxe)

• technická údržba provozu – (podmínka ŘP nákladní auto
a traktor, strojní průkaz na obsluhu techniky na odklízení sněhu)

• vedoucí recepční (AJ/NJ aktivně)

• šéfkuchař (vyučený kuchař, 3 roky praxe)

Jedná se o pracovní tým zajištující provoz od zimní sezóny 2008/2009. 
Nástup od 10/2008.

Pracovní životopisy posílejte na adresu:
Antonie Hotels s. r. o., Libřická 715, 190 14 Praha 9

Euroregion AMOS 2008
v˘s tava  a  ve l e t rh  ce l oÏ i vo tn ího  vzdû láván í

9.–11. fiíjna 2008

Eurocentrum Jablonec nad Nisou 
ãtvrtek, pátek 9–18 hodin, sobota 9–12 hodin

vstup zdarma
Pfiedstaví se ‰koly, vzdûlávací zafiízení, stfiediska 

volnoãasov˘ch aktivit a v‰e, co se vzdûláním souvisí.
Bohat˘ doprovodn˘ program – kulturní vystoupení,

pfiedná‰ky, besedy…

Informace: Lenka Hudcová, tel. 483 710 647
l.hudcova@eurocentrumjablonec.cz

www.eurocentrumjablonec.cz

I. Termín konání: 
úter˘ 7. 10. 2008 

od 10:00 do 12:00 hodin
Místo konání: 

konferenãní salónek ã. 3, 
Centrum Babylon Liberec

II. Termín konání: 
úter˘ 21. 10. 2008 

od 10:00 do 12:00 hodin
Místo konání: 

Mal˘ sál, Eurocentrum 
Jablonec nad Nisou

Program semináfie:
10:00 Prezence úãastníkÛ, uvítání
10:10 Seznámení s Operaãním programem Podnikání a inovace 

– pfiedstavení agentury CzechInvest
– pfiiblíÏení jednotliv˘ch programÛ v rámci OPPI
– aktuální V˘zvy
– eAccount - elektronická aplikace pro podávání Ïádostí

- nová metodika
11:00 Dal‰í moÏnosti dotací ze strukturálních fondÛ (mimo OPPI) 
11:20 Diskuze k jednotliv˘m programÛm, dotazy úãastníkÛ

Úãast na semináfii je bezplatná.
Svou úãast potvrìte, prosím na tel.: 482 313 225 ãi  482 710 065
nebo e-mailem na adresu: iva.cejnarova@czechinvest.org.

„Dotace pro podnikatele“
Operaãní program Podnikání a inovace 07-13

Pozvánka na semináfi

Regionální kanceláfi agentury Czechinvest pro Libereck˘ kraj • www.czechinvest.org

FÚ v Jablonci n. N. hledá pracovníka kontroly
PoÏadavky: ukonãené V· (S·) ekonom. smûru,

znalost úãetnictví a daÀ. pfiedpisÛ, znalost MS Office,
flexibilita, fip. sk B. Nabízíme zajímavou práci,

odmûÀování dle NV ã. 468/2002 Sb.
a NV ã. 564/206 Sb. Strukturovan˘ Ïivotopis

s motivaãním dopisem doruãte do 31. 10. 2008
písemnû nebo osobnû na FÚ v JBC Podhorská 2,

466 32 JBC elektronicky – podatelna@jan.ul.ds.mfcr.cz

MASÁÎE
novû otevfiené Studio Anabella Vám nabízí následující

masáÏe: Lymfatická – zábaly proti CELULITIDù,
medová detoxikaãní, masáÏ zad a ‰íje proti bolesti

hlavy a migrénû.
Najdete nás: CORSO, Mírové nám. 17, JBC

Objednávky na tel.: 728 040 921

Zakázkové krejãovství HANAR
– dámské a pánské krejãovské sluÏby,
opravy a úpravy odûvÛ a také sluÏba

„Krejãovství pfiijede k Vám“
Tel.: 724 174 830, www.hanar.cz

STUDIO BERU·KA
10. – 12. 10. Víkendov˘ pobyt

s kojeneck˘m plaváním ve slaném bazénu.
Kojenecké plavání a cviãení.

Semináfie znakové fieãi, pro sly‰ící batolata.
Saunování. KROUÎKY (pro dûti od 3 let):
Gravidjoga. Více info tel.: 602 653 287

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. Sleva dle dohody

na zakoupené dvefie + 15 % sleva na montáÏ
pfii 5 ks dvefií a více. Zamûfiení zdarma.

Staré dvefie odvezeme zdarma.
Kompletní montáÏ.
Tel.: 604 404 861

www.dverehybner.wz.cz

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

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

e-mail: first.r@centrum.cz

TANEâNÍ KURZY – JARO 2009
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

KOUPÍM
Sbûratel koupí staroÏitné poãítací,
psací a ‰ifrovací stroje ãi podobné

mechanismy a technické rarity.
Tel.: 602 359 377

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

PRODÁM
piano zn. Dalibor

pûkné – zachovalé – ãerné barvy. Dohoda jistá.
Tel.: 604 404 861, JBC

PÛjãovna vysavaãe na ãi‰tûní kobercÛ
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

MARTIN KÒRA – P¤EKLADY A TLUMOâENÍ
jazyky EU – v‰echny obory

rychle spolehlivû a levnû
Tel.: 721 320 875

·PERKY v Corse
V novû otevfieném obchodû Vám nabízíme:

– Zlaté a stfiíbrné ‰perky – ·perky z chirurgické
oceli, hodinky ROTAX – ·perky z prav˘ch perel,

karálu a polodrahokamÛ – Snubní prsteny
na zakázku – Opravy zlat˘ch ‰perkÛ

– Obrazy a grafika v˘tvarnice Ivany Pelouchové
PasáÏ v Corse, Mírové nám. 17, Jablonec n. N.

Otevfieno: Po – Pá 10:00–17:00 hod.
Mobil: 776 295 953

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

JAZYKOVÉ KURZY
POSLEDNÍ MÍSTA  

★ angliãtina – v‰echny úrovnû, 
konverzace, pfiíprava ke zkou‰kám

‰panûl‰tina, francouz‰tina, 
ital‰tina,ãín‰tina

★ KURZY PRO FIRMY, 1+1      

POâÍTAâOVÉ KURZY 
(i rekvalifikace)

Akreditace M·MTV, víc neÏ 15 let zku‰eností 
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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

■ 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

T A N E â N Í  S T U D I O

I M A G E
v  J a b l o n c i  n a d  N i s o u

PRO NOVÉ âLENY

V¯UKA TANCE PRO DùTI 1.–5. T¤. JE KAÎDÉ ÚTER¯
A PRO MLÁDEÎ OD 6. T¤. KAÎD¯ âTVRTEK.

V¯UKA ZAâÍNÁ VÎDY OD 15:45 DO 16:45 HOD.
Z· ARBESOVA V TùLOCVIâNù.

V¯UKU TANEâNÍHO STYLU DISCO DANCE, 
SHOW DANCE, POP DANCE, FREESTYLE A DAL·Í –

POVEDE VÍCEMISTRYNù âR V DISCO DANCE, 
SHOW DANCE A DRÎITELKA ZLATÉ MEDAILE 

ZE SVùTOVÉHO ·VÉDSKÉHO POHÁRU IDO (âMTO) 
V DUO DISCO DANCE

Lucie PotÛãková

První hodina zdarma!!!

Ve‰keré informace o taneãním studiu IMAGE 
najdete na www.image-tanecnistudio.wgz.cz

nebo zavolejte na 720 259 273.

Volejte kdykoli 
za lokální sazbu 488 488 188

ZÍSKEJTE AÎ 5000 Kã MùSÍâNù NAVÍC!

Máte auto, dÛm, pozemek ãi plot?
Pronajmûte je pro reklamní úãely a nechte je vydûlávat!

KLÍâOVÉ A TREZOROVÉ CENTRUM

HAUSNER & PLN¯
KLÍâOVÉ A TREZOROVÉ CENTRUM

HAUSNER & PLN¯
KLÍâOVÉ A TREZOROVÉ CENTRUM

HAUSNER & PLN¯
Tel.: 483 329 339
Fax: 483 311 922

Mobil: 602 420 782–1
– FAB profi centrum

– otevírání bytÛ a automobilÛ
NONSTOP a jejich zabezpeãení

Podhorská 1364/16
Jablonec n/N 466 01

www.k l iccentrum.cz

Chcete se zabezpeãit
proti zlodûjÛm?

MÁME PRO VÁS ¤E·ENÍ. . .

bezpeãnostní dvefie 
SHERLOCK...

DODÁ

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 ¤ÍJEN 
platí od 6. 10. do 29. 10.

Pfiijìte si k nám 
bûhem fiíjna 
k o u p i t n o v o u  T V ,  
pfiineste va‰i starou 
(TV nebo PC monitor) 
a dostanete za ní

500,– Kã!

Akce RECYKLOMÁNIE


