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Listopad – významný 
měsíc našich dějin

Ještě jsme se ani nestačili rozhlédnout a ten
krásně barevný jablonecký podzim pomalu kon-
čí. A listopad, poslední podzimní měsíc v roce,
se u nás často podobá už spíš času zimnímu. Na
to jsme si ale my Jablonečané již zvykli. Avšak
listopad není jen obdobím přírodních proměn.
Je i měsícem, který nám v minulosti přinesl vý-
znamné změny. 

Zamyslíme-li se po téměř dvaceti letech nad li-
stopadem 1989, musíme konstatovat, že tehdy se
otevřely symbolické dveře k návratu svobody do
našich osobních, občanských, pracovních i ná-
rodních osudů. Sedmnáctý listopad nám umož-
nil být sebou samými a to jak v dobrém, tak i ve
špatném slova smyslu. Svoboda se stala šancí
a příležitostí pro budoucnost. Jsou ale stále i ta-
cí, kteří dodnes berou tyto změny jako porážku.
Já si naopak myslím, že to byl začátek éry, jež
dala nám všem prostor k sebeuplatnění, racio-
nální snaze jít dál a něco vytvořit, ale také nut-
nost to pak obhájit.

Zapomenout nesmíme ani na listopad 1939,
kdy nacističtí okupanti zasáhli proti českým vy-
sokým školám. Dne 15. listopadu 1939 – v den

pohřbu studenta Jana Opletala – projevil český
lid manifestační odpor proti německé okupaci
Čech a Moravy. Následovalo uzavření českých
vysokých škol, byli zatýkáni a popraveni vedoucí
představitelé vysokoškoláků a stovky českých
studentů byly odvlečeny do koncentračních tá-
borů. V roce 1941 byl 17. listopad prohlášen
v Londýně za Mezinárodní den studentstva. 

Analogie, byť zdaleka ne tak tvrdá, pokračovala
o padesát let později. V roce 1989 se v Praze ko-
nala pokojná demonstrace studentů při příleži-
tosti 50. výročí studentských manifestací na po-
čátku druhé světové války. Průvod se vydal na
Václavské náměstí a na Národní třídě byl zasta-
ven a násilně rozehnán policií. To vyvolalo jen
další rozsáhlé protesty studentů a veřejnosti proti
komunistickému režimu, které přerostly v Sa-
metovou revoluci, jež vedla k pádu vlády a na-
stolení demokracie. Věřím, že ani naše mladá
generace nezapomene na tyto významné mezníky
našich dějin.

Otakar Kypta
místostarosta
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Co Národní centrum excelence do Jablonce
nad Nisou přinese

„Národní centrum excelence bižuterie a medailér-
ství“ je projektem, který podpoří začínající umělce
a řemeslníky v oblasti skla a bižuterie, medailérství
a uměleckého zpracování kovů formou poskytování
moderního technologického zázemí a prostor pro
tvůrčí činnost na dobu přibližně jednoho roku. 

K tomu bude zajištěno odborné vedení ze strany
zkušeného umělce nebo řemeslníka s konzultacemi
a podporou distribuce vlastních výrobků nebo umě-
leckých děl.

Centrum nemá být dalším školským zařízením, ale
má poskytovat návaznou praxi i rady absolventům,
pomoci jim při zahájení a rozvoji jejich umělecké ka-
riéry. Cílem je posílit kulturní a ekonomický význam
tradičních uměleckých odvětví České republiky – skla,
bižuterie a medailérství. 

Partnery projektu, kteří mají pomoci při odborném
vedení a předávání uměleckořemeslných zkušeností,
kurátorství a distribuci výrobků, jsou Muzeum skla
a bižuterie v Jablonci n. N., Uměleckoprůmyslové
muzeum v Praze, SUPŠ a VOŠ Jablonec n. N. a SUPŠS
Železný Brod.

Název „Národní centrum excelence bižuterie a me-
dailérství“ byl zvolen tak, aby co nejvíce souzněl s do-
tačním titulem a vystihoval budoucí aktivity. Projekt
musí mít celonárodní působnost (národní centrum)
a slovo „excelence“ bylo zvoleno jako mezinárodní
a jednoduše přeložitelný výraz – Centre of Excellence
– nabízení služeb s nejvyšší kvalitou v oboru, neboť

bižuterie a medailérství jsou obory s tradicí v tomto
regionu.

A kolik to bude stát? 
Rekonstrukce radnice je rozdělena do dvou sta-

vebních etap. První zahrnuje veškeré prostory centra
excelence, nové výtahy, technologie celého objektu
a reprezentativní části radnice, jako jsou vstupní pro-
story, propojení obřadní síně s obnovenou kavárnou
v prvním poschodí, velký zasedací sál s bočními zase-
dačkami. Součástí je i vybudování nových vstupních
prostor a archivu v suterénu. Ve druhé etapě bude
zrekonstruována zbývající část radnice (městského
úřadu). 

Veškeré veřejné prostory radnice a centra excelence
budou bezbariérové a vybavené moderním navigač-
ním a orientačním systémem tak, aby umožnily po-
hodlný pohyb po budově jak široké veřejnosti, tak
handicapovaným návštěvníkům.

Celkový rozpočet na vybudování „Národního centra
excelence bižuterie a medailérství“ činí 289 milionů
korun. O tuto částku bude město žádat Ministerstvo
kultury ČR. V případě, že se žádostí uspěje, bude do-
tace stoprocentní a nevzniknou tak žádné vícenákla-
dy. Město by se pak podílelo na financování provozní
části, a to částkou 69 miliónů korun. Příjemcem dota-
ce bude nově vzniklá organizace (zájmové sdružení
právnických osob), u které se počítá, že bude plátcem
daně z přidané hodnoty. Rozpočtové náklady jsou tu-
díž uváděny bez DPH.

(fr)

V suterénu radnice vznikne
Národní centrum excelence
Jablonecká radnice je státem chráněná památka v nedobrém stavu. I proto
zastupitelé schválili záměr a harmonogram rekonstrukce, jejíž financování
však bude velmi náročné. Město proto hledá další finanční zdroje.
Z toho důvodu byl vytvořen projekt „Národního centra excelence bižuterie
a medailérství“, který umožňuje žádat o zařazení na tzv. indikativní seznam
Ministerstva kultury ČR.  

■ Tři otázky 
pro místostarostu
Petra Vobořila

Chystaná rekonstrukce část pů-
vodních funkcí budovy obnoví,
jiné přidává. Které?

Prioritou rekonstrukce je kom-
pletní řešení bezbariérovosti bu-
dovy. Vstupy přímo z náměstí
a nové výtahy ve vnitrobloku zaji-
stí snadný přístup imobilním ob-
čanům i maminkám s kočárky.
Nových služeb se občané dočkají
v dlouhodobě nevyužitém suterénu,
který projekt rozděluje provozně
na dvě části. Ve větší západní, bu-
de umístěna kulturně vzdělávací
část s umělecko-řemeslnými ate-
liéry pod správou tzv. Centra exce-
lence. V menší východní vznikne
informační centrum, podatelna,
archiv a sociální zařízení pro ve-
řejnost. 

Projekt je připraven tak, aby
největší část financí pokryla dota-
ce. To se týká nové nabídky v ob-
lasti kultury, vzdělávání a histo-
rie. Novinkou je vybudování stálé
expozice zaměřené na historický
vývoj obce s návazností na rozší-
řenou městskou galerii. Rekon-
strukcí projdou i pronajímatelné
prostory v parteru radnice a kino,
které bude využitelné jako multi-
funkční sál. Příjemnou atmosféru
vrátí obnovená restaurace v prv-
ním podlaží s terasou. 

Jaký je další význam projektu
„Národního centra excelence bi-
žuterie a medailérství“?

Realizací projektu bude vytvo-
řeno první národní centrum svého
druhu v České republice, jež bude
komplexně podporovat rozvoj
umění a umělecko-řemeslných
přístupů. Účelem je vytvořit pod-
mínky pro absolventy výtvarníky,
designéry a udržet je v domov-
ském regionu, dostat kvalitní de-
sign k výrobcům. 

Nemělo by město dávat peníze
na potřebnější věci než je rekon-
strukce radnice?

Musím zdůraznit, že dotaci nel-
ze použít jinak než na obnovu kul-
turního dědictví, a to s přihlédnu-
tím na nové využití objektu. To
znamená, že přidělené peníze se
nedají využít například v sociál-
ních službách, zdravotnictví, škol-
ství ani v dopravě. Získané finance
nemohou být použity ani na obno-
vu kanceláří či zázemí úřadu.

(fr)
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Obnovu radnice
vítáme

Národní památkový ústav velmi
podporuje myšlenku na obnovu
objektu Nové radnice. Jedná se o vy-
nikající dílo československé mezi-
válečné architektury, které svými
umělecko-historickými kvalitami
výrazně přesahuje rámec Liberec-
kého kraje. Památková hodnota bu-
dovy spočívá v jejím architektonic-
kém řešení a vysokém stupni au-
tenticity. Objekt je nutno vnímat
jako ucelené a jednolité umělecké
dílo, které vzniklo během jedné
stavební etapy. 

Obnova radnice by měla směřo-
vat k rehabilitaci její původní me-
ziválečné podoby, nelze z ní však
vytvářet nefunkční muzeum. Hlavní
funkce budovy (sídlo samosprávy)
lze uvést v soulad s funkcemi doplň-
kovými při zachování původního
architektonického řešení. Spole-
čenské využití objektu (kino, ka-
várna, restaurace, prodejny) bylo
řešeno překvapivě nadčasově.
Architektu Winterovi se ve spolu-
práci s tehdejším vedením města
podařilo vytvořit jedinečnou mul-
tifunkční administrativní budovu,
která nepostrádala monumentalitu
ani pečlivý důraz na detail. 

Po padesáti letech stagnace se
současná architektura vrací k po-
dobným řešením. Do stereotypně
vnímaných objektů (knihoven,
městských úřadů, muzeí apod.)

jsou vnášeny nové způsoby využití
volného i pracovního času. Budo-
va Nové radnice může mít po své
obnově také vyšší potenciál na tu-
ristické využití (vyhlídková věž,
prohlídka interiérů, expozice mu-
zea, galerie).

Prvořadým zájmem státní pa-
mátkové péče je zachování staveb-
ně-uměleckých prvků, konstrukcí
a detailů. Součástí celkové rehabi-
litace je i návrat k původnímu dis-
pozičnímu řešení interiérů včetně
původního vybavení. Tento návrat
by však neměl být samoúčelný (tj.
pouze uměleckohistorický), ale
měl by podpořit reprezentační
funkci budovy. 

Václav Němec
náměstek pro výkon 

památkové péče NPÚ

Je to naše minulost
Co si myslím o návratu jablone-

cké radnice k původním funkcím?
To je velmi jednoduché. Faktem je,
že budovu je třeba opravit, a když
už se do toho pustíme, tak proč to
neudělat pořádně. Nyní se nám
navíc nabízí možnost dosáhnout
na státní finance, která se už nikdy
nebude znovu opakovat. Není tedy
nač čekat a nelze ani váhat. 

Každá kulturní společnost má
svou minulost, a pokud je poučná
a inspirující, je na ni i patřičně hr-
dá. A právě radnice je kus naší jab-
lonecké, velmi kultivované minu-

losti s osvícenými myšlenkami, které
pomohly vytvořit něco nového a nad-
časového. 

Já se k takové minulé době naše-
ho města hlásím a věřím, že stejně
tak i všichni ti, kteří považují Jab-
lonec nad Nisou za svůj domov.
Patří k němu přeci i radnice jako
symbol tohoto města. Proto věřím
i v širokou podporu jablonecké ve-
řejnosti, s jejíž pomocí vrátíme rad-
nici její původní lesk a multi-
funkčnost.

Pavel Šourek
radní a městský zastupitel

Dokonalý projekt 
Karla Wintera 

Vedle kostelů důležitých pro du-
chovní život místa je budova rad-
nice potřebným centrem občan-
ského života města. Jablonecká
radnice navíc tvoří s jabloneckými
kostely i typickou siluetu města
a tvarem, který jí určil architekt
Karl Winter, posouvá město do
moderního výrazu fenoménu tři-
cátých let. Signalizuje světu vý-
znam města s nejkomplexnějším
spektrem výrobců bižuterie a ex-
portérů tohoto zboží. Občané
a radní tehdy odvážně a zodpověd-
ně vybrali Winterův nádherný
projekt a ten, vědom si závažnosti
úkolu, dořešil jabloneckou radnici
do nejmenších detailů (dokladuje
to nedávno vydaná krásná publi-
kace o jablonecké radnici).

Tento obecný úvod předesílám
proto, abych vyzdvihl záměr města
projevit své radnici péči a rekon-
struovat ji v duchu Winterových
plánů. Vedle potřebné rekonstruk-
ce je tento krok cenný i z pohledu
jakési úcty k architektu Winterovi,
který předal svou prací Jablonci
nad Nisou maximálně vše ze svých
ušlechtilých tvořících schopností,
aby později téměř z ústraní sledo-
val život své budovy.

Součástí záměru rekonstrukce je
i vrátit život do nově zprovozně-
ných prostor, z nichž významné
jsou svou velikostí dnes nevyuží-
vané suterény. Vyřešení vstupu do
těchto míst z plochy náměstí před
radnicí otevře zároveň i další vyu-
žití radnice. Najít správné využití
těchto prostor nad základy budovy
bude důležité i vzhledem k základ-
ním hodnotám města bižuterie
a v nové době i města s označením
mincovní město. 

Myslím, že i jablonecká umělec-
koprůmyslová škola, která zdejší-
mu bižuternímu průmyslu pomáhá
již od roku 1880 vychovávat tvořící
potenciál pracovníků, se může po-
dílet na obsahu některých prostor.
I v současné době krize specifické-
ho jabloneckého průmyslu se může
jevit jako důležité uchovat řemesl-
né tradice průmyslu, který stál kdy-
si za silou a vůlí města investovat
do stavby své radnice. I tenkrát svět
bojoval s bankovní krizí.

Jiří Dostál
ředitel SUPŠ a VOŠ

■ Komentáře a názory

Dopis občana 
K napsání tohoto e-mailu mne

motivovalo přečtení článku o ceně
tepla a JTR v posledním čísle Jab-
loneckého měsíčníku. Chtěl bych
hned na úvod říct, že nepatřím
mezi věčné „stěžovatele“, kterým
vadí cokoliv, co není jim přímo ku
prospěchu, a vše kritizují. Nicméně
existuje jedna ožehavá věc, která
mne nenechává úplně klidným,
a tou je JTR a ceny tepla. A poslední
článek v Jabloneckém měsíčníku
tomu tak nějak „nasadil korunu“.
Dočetl jsem se totiž, že je vlastně
všechno v pořádku. Že ceny tepla
jsou přiměřené. Že nemůžeme
srovnávat ceny tepla od jiných do-
davatelů v jiných lokalitách, proto-
že tito dodavatelé mají modernější
technologie, bezeztrátové rozvody,
používají kogenerační jednotky
atd. A že nelze doporučit rozpad
CZT. Jinými slovy, že máme pře-
stat naříkat a se situací se smířit.
Musím říci, že to mne tak trochu
zvedlo ze židle. Představil jsem si,
jak jdu ráno koupit si housku a za-
platím 8 Kč. Když se zeptám, proč
je tak drahá, pekař mi bude vy-
světlovat, že má starou pec, která
má velké ztráty atp. Umím si před-
stavit, co bych udělal. Prostě šel
o ulici dál a tu housku si koupil za
polovinu v pekárně, kde prozřetel-
ný pekař investoval do moderní
pece, protože věděl, že se mu to ur-
čitě vyplatí...

My však, co se tepla týká, tuto
možnost nemáme. Nám nezbývá
než doufat, že chybějící konkurenč-
ní prostředí nahradí nějaké kon-
trolní mechanismy veřejné správy.
Jeden z nich, Energetický regulač-
ní úřad (ERÚ), evidentně nefun-
guje. Jako druhý možný mecha-
nismus by mohla fungovat radnice
města, pokud ovšem má nějaké ná-
stroje na to, jak působit na soukromý
subjekt, ve kterém vlastní pouze
minoritní podíl. Neexistují-li tako-
vé nástroje, pak ale není podle
mne správná cesta chlácholit lidi,
resp. jejich část vydírat tvrzením,
že rozpadem CZT by ti, kteří nebu-
dou mít možnost se odpojit, do-
padli ještě mnohem hůře. Souhla-
sím s tím, že rozpad není opravdu
žádoucí, ale pokud není způsob,
jak řešit situaci s firmou MVV „di-
plomaticky“, pak asi nezbývá, než
uvést věci do pohybu. Pak se snad

dá do pohybu i strana druhá, neboť
ani v jejich zájmu přece není roz-
pad CZT.

Jan Tomandl

Odpověď senátorky 
Soni Paukrtové

Město zadalo odborné posouzení
veškerých záležitostí týkajících se ce-
ny tepla, úspor v rozvodech i v ob-
jektech a také posouzení všech va-
riant zásobování teplem. Posouzení
prováděla firma ENVIROS s. r. o.
(vybraná výběrovým řízením). Ta
zpracovala Územní energetický
koncept, což je materiál, který si
město může zadat a slouží pak jako
podklad pro územní plán. 

Firma City Plan (renomovaná
pražská firma v oblasti energetiky,
která pracuje i pro vládní komisi
posuzující energetiku ČR), zpraco-

vala také posouzení jablonecké tep-
lárenské soustavy, a to z hlediska
možných úspor i možností budou-
cího rozvoje. Zabývala se i otáz-
kou, jaké dopady by měl rozpad sítě
CZT (konkurenční prostředí, po kte-
rém voláte, k němu jednoznačně
vede). Výsledky posouzení firmy
City Plan oponovala právě firma
ENVIROS. 

Obě firmy dospěly k témuž závě-
ru, a to, že pro Jablonec n. N. je
nejlepší variantou zachování sítě
CZT, její postupná přestavba z pa-
rovodní sítě na horkovodní a vý-
stavba kogenerační jednotky pro
letní provoz.

Výbor pro energetiku prozkoumal
analýzy a podklady, které město
nechalo zpracovat a také rozvojo-
vé dokumenty, které připravila
JTR (výhled na dobu deseti let).
Všichni členové výboru souhlasili
s následujícím stanoviskem:

Soustavu CZT je třeba zachovat.
Je třeba zabránit rizikovým situacím
vyplývajícím z rozpadu sítě CZT.
JTR a. s. se zavázala, že klesne-li
cena TTO, promítne toto snížení do
ceny tepla; dále se JTR zavázala
k rozsáhlým investicím s cílem sní-
žit ztráty sítě i k dalším opatřením
tak, aby cena tepla nerostla.

Dopis i odpověď jsou z důvodu
místa značně zkrácené. 

V úplném znění je najdete na
www.mestojablonec.cz/cs/mesto/
jablonecky-mesicnik/11-2008.

■ Z redakčního stolu
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Nikdy jste se nebránil návratu z politiky
do školství. Nyní jste jakousi oklikou skuteč-
ně zpátky – jaké to je?

Nikdy nelze vyloučit, že se jednou znovu vrá-
títe k původním povolání. Nyní sice nejsem fak-
ticky učitelem, ale organizace, v níž pracuji
(Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zaří-
zení pro další vzdělávání pedagogických pra-
covníků, p. o. – pozn. aut.), je zařízení, které
připravuje a realizuje vzdělávací programy pro
dospělé. Podle schválených strategických doku-
mentů Libereckého kraje tak některé střední
školy, místní centra celoživotního vzdělávání,
nabízejí službu veřejnosti – výukové programy
odrážející potřebu trhu práce.

Jaký je zájem o sebevzdělávání mezi do-
spělou populací?

Pedagogové o vzdělávání zájem mají. Z nabí-
zených kurzů jich realizujeme asi šedesát pro-
cent, a to pro učitele od mateřských přes zá-
kladní až po střední školy. V oblasti profesního

vzdělávání nabízíme odborné kurzy pro pra-
covníky v daném oboru, například zdravotnic-
ké. Jako příklad mohu uvést kurz všeobecný
sanitář, řidič zdravotnické záchranné služby.
Některé rekvalifikační kurzy připravujeme ve
spolupráci s úřady práce. Poslední oblastí jsou
kurzy zájmové. Zájem o další vzdělávání se od-
víjí jednak od míry nezaměstnanosti, která je
v našem regionu dlouhodobě poměrně nízká,
jednak od způsobu, jak zaměstnavatelé řeší
vzdělávání svých pracovníků. Podstatné je i to,
jestli důvodem vzdělávání je zisk nového pra-
covního místa – a může být placeno i z pro-
středků úřadu práce, nebo si kurz zájemce fi-
nancuje sám. A právě v tomto případě zatím
poptávka není velká. 

Centrum vzdělává pedagogy, změnil se ně-
jak způsob výuky nebo vztah učitel – žák?

Zásadní změnou je, že školy místo osnov,
které výrazně určovaly, co se kterou hodinu
bude učit, pracují se školními vzdělávacími
programy. Ty dávají učiteli větší volnost v rozlo-
žení učiva v průběhu školního roku, umožňují
i větší informační prostupnost mezi předměty.
Myslím si, že je to postup správným směrem,
ale je to teprve začátek kurikulární reformy.
Úloha učitele se mění. Není vždy jednoduché
dovést žáka ke zpracování informací, jejich
analýze a vyřešení problému. Držím proto uči-
telům, žákům a vedení škol palce, aby vše
zvládli bez výrazných problémů.

Současná generace je velmi gramotná
v oblasti informačních technologií. Není to
na úkor jejich sportovní aktivity?

V době, kdy jsem já začínal sportovat, existo-
vala určitá nabídka využití volného času a ta je
dnes nesrovnatelně širší. Pro někoho je sezení
u počítače možná pohodlnější než fyzická zátěž
na sportovišti. Všechny aktivity by však měly
být v určité rovnováze a vzájemně se vyrovná-
vat.

A vy sám aktivity vyrovnáváte?
Už ne tak jako dřív a jak by si tělo žádalo.

Pravidelná aktivita postupně vymizela a dnes
se věnuji sportu velice rád, ale spíše nárazově –
v zimě sjezdovky, v létě kolo, trochu tenis. 

Dají se určité návyky z pravidelného tré-
ninku přenést i do praktického života a ka-
riéry? 

Myslím si, že lidé sportují také proto, že chtě-
jí vyhrávat. Pokud se ptáte, zda jsem soutěživý,
tak musím říci, že ano. A tato vlastnost se pře-
náší i do jiných oblastí. Ale její intenzita je jiná.
Navíc každý sportovec ví, že vždycky se nevy-
hrává. To prostě stále nejde. Proto je možná lépe
být na občasné prohry připraven. 

Jste sprinter – jak překonáváte životní pře-
kážky?

Na dráze to bylo snadnější. Překážky jsou
přesně nastavené a vy je musíte co nejrychleji
přeběhnout. Když nad nimi zaváháte, tak to sice
bolí, a někdy opravdu hodně, ale trvá to celé

kolem 14 sekund. Sprinter nemůže být kliďas,
ale spíše výbušný typ. V životě to je trochu jiné,
a proto se v práci – na rozdíl od atletické dráhy
– snažím tuto vlastnost v sobě potlačit.

Jako sportovec i politik jste se stal osobou
veřejně známou. Není taková popularita
mámivá?

Pro někoho možná může být. Každý, kdo zač-
ne vyvíjet veřejné aktivity, musí počítat s tím,
že vstoupí do podvědomí lidí. Pokud je člověk
dostatečně soudný, tak se s tím vyrovná.

Jak?
Nesmí si to moc připouštět, měl by mít nad-

hled a nesmí mu to tak zvaně vlézt do hlavy.
(fr)

Jiří Čeřovský
Člověk by měl mít nadhled

■ Jiří Čeřovský
Pochází ze Semil, odkud se pak přestěhoval
do Jablonce. Svou sportovní „kariéru“ začal
nejprve s rodiči na sjezdovkách v Harrachově
a Rokytnici, ale s konečnou platností jej
k sobě přivábila atletika. Sprint a běh přes
překážky ho přivedly až do československé
reprezentace a hlavně do Jablonce n. N.,
kam kvůli atletice jezdil už od roku 1970.
Po absolvování Karlovy univerzity a vojenské
služby začal pracovat jako metodik v TJ
Liaz. V roce 1984 nastoupil na novou spor-
tovní školu, dnešní „Randovku“ (Gymná-
zium v ul. Dr. Randy), odkud na počátku
90. let odešel z postu zástupce ředitele do čela
jablonecké radnice. Zde setrval tři volební
období. Dnes vede Centrum vzdělanosti
Libereckého kraje, dál pracuje v politice jako
předseda oblastní organizace ODS a městský
zastupitel. Je ženatý a má jednu dceru.     Foto Jiří Jiroutek

Foto František Rusek

Foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
v listopadu
97 let
Rulcová Olga

94 let
Cermanová Alžběta, Meistřík Emil
a Urbanová Anna

91 let
Čiháková Františka

90 let
Krejcarová Milada

85 let
Bobková K., Boubelíková M., Čejková
V., Daníček B., Dostál J., Dvořáková I.,
Jelínek L., Jílková M., Koral F., Kylouš-
ková O., Mauthnerová M., Mazánková
I., Němec V., Procházková L., Prokůpek
Z., Přádová B., Varga V. a Vokálová B.

80 let
Bucharová D., Čermák V., Červin-
ková M., Hradecká H., Hribiková Z.,
Hubková J., Johanovská E., Kopa-
lová E., Lavický J., Morávková L.,
Pešta F., Pilařová J., Pulíčková J.,
Raková A., Sládková G., Šebesta V.,
Šefčík Č., Šimek F., Šlehoferová V.,
Valášková G., Vocásková D.,
Vodičková M. a Vrkoč V.

75 let
Bastl J., Běla J., Brdlík J., Bursová M.,
Čermáková V., Hlubučková H., Hoch-
mal V., Jandal O., Jarošová V., Kopa V.,
Koudelková J., Langová E., Laušma-
nová I., Mazánková H., Menclová L.,
Nováková D., Petters F., Radochová J.,
Strnadová J., Štérová H., Štubniako-
vá M., Teplý L., Tesková E., Tomová S.
a Vocelová E. 

70 let
Cerman L., Černíková J., Doležal J.,
Duzbaba J., Hnát Z., Holický J., Hra-
balová B., Klustová Z., Kotúčková E.,
Křístek K., Kučerová A., Luňák J.,
Magerčiak M., Mindeková S.,
Novotný J., Pavlištová J., Pešková M.,
Plívová G., Pozdníček A., Růžičková
K., Stránská M., Tichý J., Vaniš M.
a Záhorová R. 

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody. 

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

■ Vítání dětí
Sobota 11. října 2008 
Natálie a Patrik Cermanovi, Miro-
slav Musil, Filip Láska, Lukáš Char-
vát, Anežka Foglová, Vlastimil Ja-
hoda, Adéla Martincová, Leoš Kauc,
Matyáš Aulický, Emílie Brodská,
Kateřina Zounková, Ema Kopecká,
Viktorie Anna Čápová, Vivien Knot-
ková, Veronika Křapková, David
Velíšek, Vanessa Lucia Čičmancová,
Viktorie Vítová, Klára Adámková,
Sofie Stehnová, Jakub Svačina,
Dennis Heršálek, Marie Řehořová,
Linda Gingalová, Miriam Petrová,
Adéla Krásová, Ondřej Prášek, Do-
minika Chuchlová, Sára Klacková,
Radim Kukal, Tomáš Petříček,
Michal Šafář, Dominik Kubička,
Pavel Slabý, Karel Stránský, Andrea
Honsová, Tereza Durdová, Jan
Papoušek, Barbora Adámková
a Rebecca Kovačiková.

Jen nemocné stromy
Ve druhé polovině října zahájila od-
borná firma práce na dřevním po-
rostu v areálu Letního kina, které
by měly skončit v těchto dnech.
Firma vykácela stromy, jejichž
zdravotní stav byl špatný a mohly
ohrozit bezpečnost návštěvníků.
Dále bylo třeba odstranit keře
a drobný nálet zvláště podél ulice
U Jeslí. Požadavek vzešel z výsled-
ků bezpečnostních a zdravotních
řezů provedených letos na jaře
a v létě. 

Program 
kompostování 
biodpadu 
V rámci dotačního programu Li-
bereckého kraje „Intenzifikace tří-
dění biologicky rozložitelných slo-
žek komunálních odpadů“ obdrželo
město celkem 69 300 Kč na nákup
sta kusů kompostérů. Zájemci
o zakoupení kompostéru za doto-
vanou cenu 298 Kč musí vyplnit
odpovědní lístek, který získají na
www.mestojablonec.cz nebo na
vnitřním informačním středisku.

Lístky budou slosovány a tři do-
mácnosti obdrží kompostér na bio-
logický odpad zcela zdarma. 

Nadváha 
s Rozhledem 
Čtyřdenní rekreační a vzdělávací
pobyt pořádá jablonecká nemocni-
ce ve dnech 6.–9. listopadu na hor-
ské chatě v Krkonoších. Při pobytu
se např. dozvíte něco o zažívacím
systému, pohybovém aparátu a je-
jich onemocněních při nadváze.
Věnovat se budeme pohybovým
aktivitám. Mezi lektory bude pri-
mářka rehabilitačního oddělení
Alena Svárovská. 
Přihlášky na tel. 483 345 811, více
na www.nemjbc.cz. 

Středisko rané péče
SPRP Liberec poskytuje službu,
jež má za cíl maximálně podpořit
vývoj dítěte s postižením od naro-
zení do sedmi let věku, podpořit
rodinu jako fungující celek a po-
máhat při budování vztahů dítěte
a rodiny s okolím. Služba je posky-
tována terénní službou přímo
v bydlišti klienta. Rozsah služeb je
závislý na potřebě klientské rodi-
ny. Více informací získáte na
www.ranapece.cz nebo na tel. 485
109 564.

Změny 
v předprodeji MHD
Od 1. listopadu dochází k úpravě
pracovní doby předprodeje MHD
v Pražské ulici, a to následujícím

způsobem: v pondělí až pátek bu-
de otevřeno od 7.00 do 17.00 hodin,
v sobotu, neděli a ve svátek bude
zavřeno.

Vánoce pro osamělé
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
– okresní organizace, přijímá při-
hlášky na „Vánoční pobyt pro ZP –
osamělé“. Termín od 19.–26. 12.
2008. 
Bližší informace Marie Musichová,
Na Vršku 2, Jablonec nad Nisou, tel.
723 732 766, m.musichova@atlas.cz.

Vánoce na Petříně
Stejně jako v předešlých letech,
uskuteční se také o letošních Vá-
nocích v restauraci Petřín sváteční
odpoledne pro starší osamělé spo-
luobčany. Tentokrát se bude konat
v úterý 23. prosince od 17 hodin.
Zájemci se musí nahlásit do pátku
28. listopadu na tel. 483 357 292
u H. Roudné. Počet míst je omezen.
Účastníci předem obdrží dopis s in-
formacemi a rozpisem autobusů.

Slavnostní připomenutí 
17. listopadu
V pondělí 17. listopadu od 14 hodin proběhne vzpomínkové setkání u pomníku
v ulici Generála Mrázka u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii.
Setkání se zúčastní představitelé města, zástupci Českého svazu bojovníků
za svobodu a Konfederace politických vězňů a další hosté.

Vzpomínka 
na zesnulé
Sbor pro občanské záležitosti měs-
ta Jablonec nad Nisou vás zve na
pietní shromáždění, které se usku-
teční v neděli 2. listopadu od 14
hodin na městském hřbitovu
v prostoru rozptylové loučky.
V případě nepříznivého počasí se
vzpomínka na zesnulé bude konat
ve smuteční obřadní síni.

Výměna 
občanských průkazů 
Občanské průkazy vydané do 31.
12. 2003 (bez strojově čitelných

údajů, tj. dvou kódových řádků čí-
sel, písmen a znaků ve spodní části
přední strany – růžová karta s le-
penou fotografií), kterým skončí
platnost k 31. 12. 2008, přestože
mají vyznačenou platnost delší, se
musí vyměnit. 
Podat žádost o nový průkaz je nut-
né nejpozději do 30. 11. 2008. To se
netýká občanů narozených před
1. 1. 1936. Tato povinnost v našem
správním obvodu nemine ještě
1 732 osob.

Andělé mezi námi
Oddělení školství, kultury a sportu
městského úřadu a DDM Vikýř vy-
hlašují 13. ročník literární soutěže

MÚZA 2009. Námět „Andělé mezi
námi“ vybízí k psaní o pozitivních
jevech kolem nás. Zaznamenejte
vlastní zážitky či dobré skutky,
které se udály kolem vás. Nebojte
se napsat o svých snech, jak by
dobro mělo vypadat. 
Soutěžní příspěvky zašlete či pře-
dejte do 15. 12. 2008 v obálce s ozna-
čením MÚZA na některou z adres
(lze i e-mailem): 
Městský úřad, oddělení školství,
kultury a sportu, Kateřina Hrono-
vá, Mírové náměstí 19, 466 01 Jab-
lonec n. N., hronova@mestojablo-
nec.cz; 
DDM Vikýř, Jiřina Polanská, Pod-
horská 49, 466 01 Jablonec n. N.,
sborovna@ddmvikyr.cz.

Areál Letního kina
Foto Naďa Hetešová



Vyhrál javor u přehrady 
Letošního 3. ročníku soutěže o nejhezčí strom

Jablonecka se zúčastnilo pět kandidátů z Jab-
lonce a okolních obcí. V konečném hlasování,
které probíhalo v rámci výstavy v Městské kni-
hovně, na městském úřadu a na internetových
stránkách města, vyhrál javor u přehrady. Strom,
který navrhly děti z mateřské školy Mšeňáček,
získal 337 hlasů. Nachází se v parku pod hrází,
naproti plaveckému bazénu. Další v pořadí
skončila hrušeň v Kokoníně, javor v Dolním
Maxově, buk v Josefově Dole a na pátém místě
se umístila lípa v Janově nad Nisou.

Vítězný javor bude příští rok přihlášen do ce-
lostátního kola soutěže Strom roku 2009, kde
soutěží nejhezčí stromy z celé republiky. Dě-
kujeme všem navrhovatelům a hlasujícím za
jejich zájem o životní prostředí. 

(dk)

Půjčky z Fondu 
na zlepšení úrovně bydlení

Zastupitelstvo města Jablonec n. N. schválilo
25. září 2008 zveřejnění informací o půjčkách
z Fondu na zlepšení úrovně bydlení pro rok
2008/2009 (dále FZÚB) na opravy nebo rekon-
strukce nemovitostí na území města. Půjčka
z fondu je určena fyzickým či právnickým oso-
bám, jež mají ve vlastnictví nemovitosti (budo-
vy) se způsobem využití bytový nebo rodinný
dům na území města Jablonec nad Nisou.
Město poskytuje půjčky z fondu pouze jednou
za kalendářní rok.

Informace o druzích poskytovaných půjček
najdete na www.mestojablonec.cz (modul ži-
votní situace – finance – půjčky z FZÚB). Jsou
též součástí formuláře žádosti o půjčku.

Postup při podání žádosti:
Formulář žádosti je k dispozici na vnitřním

informačním středisku MěÚ nebo v elektronic-
ké podobě na www.mestojabloec.cz. 

Žádost s přílohami je nutné odevzdat nejpo-
zději do pátku 30. 1. 2009 do 12.00 hodin na
MěÚ, odbor financí a majetku, kancelář č. 311,
Jitka Hujerová, telefon 483 357 537. Po tomto
termínu nebude možné v žádosti opravit pří-
padné nedostatky ani přijímat další. Žádosti
musí být řádně vyplněné na závazném formu-
láři a doložené přílohami. 

Výbor FZÚB předložené žádosti o půjčky vy-
hodnotí a o všech bude rozhodnuto najednou.
Materiál s doporučením výboru FZÚB bude
předložen zastupitelstvu města ke schválení
uzavření smlouvy o půjčce. O výsledku budou
všichni žadatelé bezprostředně vyrozuměni
a vybraní budou vyzváni k uzavření smlouvy
o půjčce. 

(jh)

Změnil se výjezd
z Horního náměstí 

Se změnami musí počítat řidiči, kteří parkují
na Horním náměstí. Jedná se konkrétně o nový
výjezd z tohoto parkoviště, který už není smě-
rován do křižovatky Horní náměstí – ulice 28.
října proti restauraci Na Baště. Nově se z par-
koviště vyjíždí nad úřadem práce proti obchodní
akademii. Vše upravuje nové dopravní značení
a původní výjezd byl zahrazen keramickými
květináči. 

V jarních měsících se pak počítá s úpravami
povrchu parkovací plochy. Především půjde
o výměnu rozbitých kamenných desek a opra-
vy či obměnu vyvrácených ozdobných patníků. 

(fr)
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Personální inzerce 

Tajemník Městského úřadu Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍK ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH
DÁVEK
8. platová třída
Kvalifikační předpoklady: střední vzdělání s ma-
turitní zkouškou.
Předpoklady dle § 4 zák. 312/2002 Sb.
Další požadavky: znalost problematiky sociál-
ních dávek vhodná, praxe v uvedeném oboru
vítána, dovednosti a znalosti v oblasti komuni-
kace s problémovými klienty, orientace v zá-
kladních právních předpisech – správní řád,
zákony z oblasti sociálního zabezpečení, ob-
čanský zákoník a příslušné úmluvy o lidských
právech, samostatnost, organizační schopnosti,
flexibilita, znalost práce s PC (Word, Excel, in-
ternet).
Pracovní poměr na dobu určitou po dobu
mateřské a rodičovské dovolené.
Nástup: dle dohody
Informace: vedoucí oddělení sociálních dávek,
tel. 483 357 280, 
e-mail: bersikova@mestojablonec.cz. 
Přihlášky do 10. listopadu 2008.
Přihlášku doloženou profesním životopisem,
výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců),
ověřeným dokladem o dosaženém vzdělání
a případnými referencemi zasílejte na adresu:
Městský úřad, personální úsek, Mírové náměs-
tí 19, 467 51 Jablonec n. N.

Rada města Jablonec nad Nisou vyhlašu-
je konkurz na obsazení funkce

ŘEDITELE/KY MATEŘSKÉ ŠKOLY
Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10,
příspěvková organizace.
Požadavky: splnění předpokladů pro výkon
funkce ředitele školy stanovených zákonem č.

563/2004 Sb., znalost a praxe Montessori vzdělá-
vání podmínkou, znalost problematiky řízení
školství a příslušných právních předpisů, organi-
zační, řídící a komunikační schopnosti, občanská
a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
Nástup: 1. 1. 2009.
Případné dotazy na tel. 483 357 278, 
e-mail: lipsova@mestojablonec.cz. 
K přihlášce přiložte: ověřené kopie dokladů
o dosaženém vzdělání, doklad o průběhu za-
městnání a délce pedagogické praxe potvrzený
posledním zaměstnavatelem, strukturovaný
životopis, lékařské potvrzení o způsobilosti
k výkonu funkce ředitele ne starší dvou měsíců,
nástin koncepce dalšího rozvoje školy (max.
4 strany formátu A4), výpis z rejstříku trestů ne
starší 3 měsíců (nebo doklad o jeho vyžádání),
čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve
státních orgánech a organizacích ČR, ve znění
pozdějších předpisů.
Přihlášky do 4. listopadu 2008 do 12.00 hodin.
Přihlášku doručte na adresu Městský úřad Jab-
lonec nad Nisou, odd. školství, kultury a sportu,
Lenka Lipšová, Mírové náměstí 19, 467 51 Jab-
lonec nad Nisou. Obálku s přihláškou včetně
příloh označte Konkurz MŠ – neotvírat!

Výběrová řízení 
na pronájmy bytů

Město Jablonec nad Nisou vyhlašuje vý-
běrové řízení na pronájem:

Sociální byty
Na Úbočí 14/4326, č. bytu pro VŘ: 24/2008
Byt 1 + 1, 6. patro, podlahová plocha 38,43 m2. 
Prohlídka 10. 11. 2008 od 15.30 do 16 hodin.

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 25/2008
Byt 1 + 1, 2. patro, podlahová plocha 39,56 m2. 
Prohlídka 4. 11. 2008 od 15.30 do 16 hodin. 

Skřivánčí 66/3058, č. bytu pro VŘ: 26/2008
Byt 1 + 1, 4. patro, podlahová plocha 41,16 m2. 
Prohlídka 5. 11. 2008 od 15.30 do 16 hodin. 

Byty s věcně usměrňovaným nájemným
Rybářská 8B/4604, č. bytu pro VŘ: 27/2008
Byt 1 + 1, 2. patro, podlahová plocha 47,32 m2. 
Výše věcně usměrňovaného nájemného je
2.396 Kč/měsíc bez služeb spojených s užívá-
ním bytu. Prohlídka 12. 11. 2008 od 15.30 do
15.45 hodin. 
Rybářská 8B/4604, č. bytu pro VŘ: 28/2008
Byt 1+1, přízemí, podlahová plocha 42,10 m2. 
Výše věcně usměrňovaného nájemného je
2.304 Kč/měsíc bez služeb spojených s užívá-
ním bytu. Prohlídka 12. 11. 2008 od 15.30 do
15.45 hodin. 

Smetanova 63/4291, č. bytu pro VŘ: 29/2008
Byt 1 + 1, 4. patro, podlahová plocha 59,47 m2. 
Výše věcně usměrňovaného nájemného je
2.549 Kč/měsíc bez služeb spojených s užívá-
ním bytu. Prohlídka 12. 11. 2008 od 15.45 do 16
hodin. 

Prohlídky zajišťuje RK RIA REALITY, a. s. Sraz
zájemců je ve stanovenou dobu před vchodem
do objektu.

Žádosti do VŘ podávejte na předepsaném for-
muláři včetně stanovených příloh. Formulář lze
vyzvednout na odd. technické obsluhy a bytů
MěÚ (TOB), ve vnitřním informačním středis-
ku MěÚ nebo na www.mestojablonec.cz. Žada-
tel doručí přihlášku na TOB nebo do podatelny
MěÚ v zalepené obálce od 3. 11. do 19. 11. 2008
do 15.00 hodin.

Obálka musí být zřetelně označena nápisem VŘ
s označením čísla bytu (tj. např. 24/2008 –
NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRO-
NÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky nebudou akceptovány!

Vítězný strom v parku u přehrady
Foto Dana Karmazínová
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Zastupitelstvo schválilo 
Koncepci prevence kriminality

Výsledky voleb do zastupitelstva Libereckého kraje

Dne 25. září 2008 schválilo městské zastupi-
telstvo „Koncepci prevence kriminality Jablon-
ce nad Nisou na období let 2009 až 2011“. Jedná
se o jeden z důležitých dokumentů k předchá-
zení negativních kriminálních i sociálních jevů
na území města. Z dvaadvaceti přítomných za-
stupitelů hlasovalo 19 pro schválení, jeden se
zdržel a proti byli dva. 

Odborný a složitý dokument zpracovala pra-
covní skupina prevence kriminality, jejímiž čle-
ny jsou zástupci vedení města, Policie ČR (PČR),
městské policie (MP), orgánů sociálních slu-
žeb, krizového řízení, Probační a mediační služ-
by, příspěvkových organizací i nestátních ne-
ziskových organizací.

Koncepce s novou filozofií
Filozofie koncepce prevence na období

2009–2011 klade větší důraz na prevenci sekun-
dární, která je zaměřená na vytipované skupiny
obyvatel a rizikové lokality, kriminálně ohrože-
né jedince, jejich rodiny a dále na nasazení
technických systémů a prostředků s cílem ome-
zování příležitostí k páchání trestné činnosti

Novinkou je i to, že městský úřad bude pro-
střednictvím pracovní skupiny a manažerky
prevence kriminality zpracovávat roční měst-
ský program prevence kriminality. V něm bu-
dou stanoveny konkrétní úkoly, jejich finanční,
materiální a personální zabezpečení a následně
bude kontrolováno a vyhodnocováno jejich pl-
nění.

Podkladem jsou důkladné analýzy
Při přípravě dokumentu se vycházelo z mate-

riálů ministerstva vnitra a dále z těch, které byly
pro město Jablonec nad Nisou speciálně zpra-
covány. Jedná se o Strategii prevence krimina-
lity vlády ČR, Bezpečnostní analýzu Jablonce n.
N., Institucionální analýzu a Průzkum pocitů
bezpečnosti a postojů jablonecké veřejnosti
k problematice bezpečnosti. Ze závěrů např. vy-
plývá, že:

Celkový počet trestných činů v roce 2007 byl
ve srovnání s rokem 2005 nižší, poklesl celkový
počet násilných trestných činů, krádeží vloupá-
ním, trestných činů úmyslného ublížení na
zdraví, výtržnictví a krádeží z aut; naopak se
zvýšil počet vloupání do bytů, počet loupeží
s cílem získat rychle finanční hotovost, výrazně
vzrostl počet krádeží motorových vozidel
a trestných činů poškozování cizí věci. Při hod-
nocení nárůstu majetkové pouliční kriminality
(loupeže, krádeže vozidel, vloupání do domů
a bytů) byly vyhodnoceny jako rizikové oblasti
sídliště Mšeno, Jablonecké Paseky, okolí nemoc-
nice, pěší zóna, Žižkův Vrch, nákupní centra
a jejich parkoviště, Tyršovy sady. 

Co občanům nejvíce vadí
Občany nejvíce trápí majetková trestná čin-

nost, to znamená krádeže v bytech, sklepích,
vykrádání a krádeže aut. Největší problémy
v okolí bydliště spatřují v nedisciplinovaných
řidičích, v chování příslušníků národnostních
menšin a neorganizovaných skupin mládeže.
Myslí si, že zvýšenou pozornost je potřeba vě-
novat bezpečnosti a ochraně seniorů, dále bez-
domovcům a mládeži bez práce a stálého bydlení.
Požadují razantnější zákroky vůči vandalům,
bezohledným řidičům a zkvalitnění výkonu
služby pěších hlídek MP.

Čtyři základní priority
Na základě výše uvedeného jsou v dokumentu

Koncepce prevence kriminality jasně stanoveny
priority, které směřují ke snížení kriminality
a zvýšení bezpečnosti ve městě. Jde o tři základ-
ní prioritní oblasti a jednu oblast systémovou. 

l. Pouliční kriminalita 
Na území města je hodnocena jako nejzávaž-

nější problém. Do ní řadíme trestné činy kráde-
ží motorových vozidel, vloupání do motorových
vozidel, loupeží, výtržnictví a vandalismus, hru-
bé a agresivní chování, kapesní krádeže. Cílem
prevence bude omezení příležitostí k páchání
kriminální činnosti jednak pomocí zdokonale-
ného a rozšířeného aktivního kamerového do-
hlížecího systému v rizikových lokalitách, tak
i jinou organizací hlídkové činnosti PČR i MP
včetně zapojení občanů.

2. Prevence sociálně patologických jevů
u dětí, mládeže a dalších rizikových skupin

Je třeba se zaměřit na snižování výskytu těch
jevů, které mohou vést ke kriminálnímu chová-
ní. Jde o užívání alkoholových i nealkoholových
drog, omezování provozu výherních hracích
přístrojů, záškoláctví, agresivity a šikanování.
Mezi opatření jsou zahrnuty realizace progra-
mů zaměřených na práci s rodinou a dětmi, za-

vedení systému včasné intervence, nabídka pre-
ventivních programů školám a podpora škol při
jejich realizaci, besedy ke zvyšování právního
vědomí žáků škol všech stupňů, zřízení někte-
rých veřejně přístupných sportovišť v riziko-
vých lokalitách, zvýšená kontrola záškoláctví.

3. Oblast dopravy 
I nadále bude pokračovat součinnost v do-

pravně bezpečnostních akcích PČR, MP a žáků
škol, zkvalitňování dopravní výchovy dětí, ale
i celých rodin na dětském dopravním hřišti i ve
školách všech stupňů. V součinnosti s BESIPem
se budou i nadále připravovat akce pro širokou
veřejnost. Budeme pokračovat v nasvícení vyti-
povaných přechodů pro chodce.

4. Zajištění stability a ucelenosti systému
prevence kriminality 

Jde o nastolení promyšleného souladu mezi
jednotlivými programy a součinnost mezi slož-
kami, které zajišťují jejich plnění. Jedná se ne-
jen o jejich realizaci, ale i o přípravu odborných
pracovníků včetně zabezpečení finančního
i materiálního zajištění akcí a projektů.

Závěr 
Ze stručného přehledu stanovených cílů nelze

vyvozovat závěr, že prevence kriminality je zále-
žitostí hlavně městské policie. Odpovědnou za
plnění koncepce a naplňování městských pro-
gramů prevence kriminality bude pracovní sku-
pina prevence kriminality, jejímž předsedou je
starosta města a manažer prevence kriminality.

Obyvatelé Jablonce nad Nisou budou průběž-
ně informováni o obsahu, zaměření a plnění
městských programů prevence kriminality na
kalendářní rok. Úplné znění Koncepce preven-
ce kriminality naleznete na www.mestojablo-
nec.cz/cs/mestsky-urad/dokumenty/hlavni-do-
kumenty.html.

Petr Tulpa
starosta města

Foto archiv PČR Foto archiv PČR

17.–18. října 2008
Výsledky hlasování

ČSSD 34 749 platných hlasů, tj. 26,79 %
ODS 29 187; 22,50 % 
KSČM 18 018; 13,89 %
Starostové pro Liberecký kraj 17 878; 13,78 % 
Strana pro otevřenou společnost 7 937; 6,12 % 
Strana zelených 6 415; 4,94 %
Koalice pro Liberecký kraj 4 984; 3,84 %
Unie pro sport a zdraví 5 711; 4,40 % 
Volte Pravý Blok 1 522; 1,17 % 

Dělnická strana 1 157; 0,89 % 
SDŽ – Strana důstojného života 1 111; 0,85 %
Národní socialisté a rozumní 538; 0,41 % 
SPR – Republikánská strana Čsl. 312; 0,24 % 
Česká strana národně sociální 149; 0,11 %

Přehled získaných mandátů
Česká strana sociálně demokratická 15 33,33 %
Občanská demokratická strana 12 26,67 %
Komunistická strana Čech a Moravy 8 17,78 %
Starostové pro Liberecký kraj (SLK) 7 15,56 %
Strana pro otevřenou společnost (SOS) 3 6,67 %

Za Jablonec nad Nisou byli do zastupitel-
stva LK zvoleni (v abecedním pořadí)

Beitl Petr (ODS); Dlouhý Karel (ODS); Hra-
bálková Pavlína (KSČM); Novák Pavel (ČSSD);
Nováková Taťjana (KSČM); Pleticha Lukáš
(SOS); Žur Pavel (SLK).

Jak jsme volili v Jablonci nad Nisou
ODS 3 672 platných hlasů, tj. 28,74 %
ČSSD 3 497; 27,37 %
KSČM 1 613; 12,62 %
Starostové pro Liberecký kraj 1 494; 11,69 %
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Členové pracovní 
skupiny

Členy této skupiny jsou občané
města, zástupci města a zástupci
z následujících organizací: Centrum
pro zdravotně postižené Liberec-
kého kraje – Jablonec nad Nisou;
Český svaz žen; Domov důchodců
Jablonecké Paseky p. o; Diakonie
ČCE; Klub důchodců Boženka;
Městský úřad Jablonec nad Nisou
– oddělení sociálních věcí a zdra-
votnictví, oddělení sociálních dá-
vek; Nemocnice Jablonec nad
Nisou, p. o.; SeniA; Sociální služby
Jablonec nad Nisou, p. o.; Svaz dů-
chodců. 

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 20 osob. Pracovní
skupina se sešla již po desáté a při-
pravila pro komunitní plán mnoho
podkladů. 

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

Jedná se především o:

– kvalitní odborný personál, který
pracuje v této oblasti; 

– dobře fungující Domov pro se-
niory a Domov se zvláštním reži-
mem;

– dobře fungující terénní pečova-
telské služby a asistenční služby;

– velkou kapacitu Domů s pečova-
telskou službou;

– dobře fungující denní stacionář
i pro klienty s demencí;

– zájem poskytovatelů služeb o roz-
voj;

– pozitivní zájem politiky o oblast
seniorů;

– aktivní svaz seniorů;
– dobře fungující kluby seniorů.

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

Mezi ty nejdůležitější patří: 

– zajištění služeb v domácím pro-
středí klientů (terénní pečovatel-
ská služba, osobní asistence,
služby home-care a domácí ho-
spicová péče);

– zmapování možností zajištění
sociálně-zdravotních služeb pro
osoby, které potřebují službu na
určitou přechodnou dobu a tuto
službu nelze zajistit v domácím
prostředí; 

– zajištění informovanosti veřej-
nosti; 

– zajištění odlehčovací služby pro
seniory; 

– zjištění zájmu z řad seniorů
v Jablonci nad Nisou o tísňový
a monitorovací systém; 

– aktivizace seniorů (rozšířit na-
bídku aktivizačních programů;
zapojení seniorů do dobrovolnic-
ké činnosti);

– prohloubení spolupráce mezi
poskytovateli (např. prostřednic-
tvím komunitního plánování);

– podpora poskytovatelů sociál-
ních služeb.

Podrobnější informace o cílech
této pracovní skupiny a způsobech
naplňování těchto cílů naleznete
na webových stránkách města
www.mestojablonec.cz (sekce zdra-
votnictví a sociální služby). 

Činnost pracovní skupiny
Pracovní skupina pro seniory

oslovila formou dotazníků seniory,
aby zjistila, jaký je u nich zájem
o společné aktivity. Nabídka byla
pestrá – různé přednášky, cvičení
paměti, filmový klub, cvičení a re-
laxace s hudbou, čtenářský, pěvec-
ký či hudební klub, jazykové kur-
zy, ruční práce, kutilství nebo
možnost podílet se na vedení ně-
které aktivity. Senioři byli zároveň
informováni o nabídce zapojení se
do dobrovolnické činnosti. Tou je
myšlena solidarita, kdy zdraví se-
nioři navštěvují ty, kterým zdraví
neumožňuje tolik pohybových
možností. Průzkumem bylo zjiště-
no, že by senioři uvítali ve svém
městě zřízení denního klubu pro
seniory a více informací o činnosti
Svazu důchodců ČR. Cílem aktivi-
zace seniorů je umožnit jim schá-
zet se se svými vrstevníky, najít
nebo pokračovat v činnostech, kte-
ré přinášejí radost, posilují osob-
nost, psychickou svěžest, zlepšují
zdravotní stav a pomáhají pozná-
vat nové. Mnozí senioři se již roz-
hodli zapojit se do dobrovolnické
činnosti. Ti z vás, kteří budete mít
také zájem o tuto činnost, sdělte
kontakt koordinátorce komunitní-
ho plánování. 

Aktivizační programy
V Seniorcentru v Domově s pe-

čovatelskou službou v Palackého
ulici 65 se připravuje široká na-
bídka sociálně-aktivizačních pro-
gramů pro seniory. Program vy-
chází z výsledků dotazníkového
šetření a obsahuje cvičení pro se-
niory, relaxační cvičení, počítačo-
vý klub, pěvecký a hudební klub,
pracovní dílnu, čtenářský klub,
klub trénování paměti a pravidel-
né přednášky na různá témata. 

Bližší informace o procesu komu-
nitního plánování podá koordi-
nátorka komunitního plánování
Pavla Chalupová, tel. 602 778 284,
chalupova@mestojablonec.cz.

(pch)

Pracovní skupina pro seniory 
Statistické údaje nás již delší dobu upozorňují na vzrůstající
počet seniorů a zvyšující se věkový průměr obyvatelstva. S tím
zákonitě souvisí i potřeba větší péče pro seniory z důvodu
zhoršujícího se zdravotní stavu a snížené schopnosti sebeobsluhy.

Demografická prognóza vypracovaná Českým statistickým úřadem nás
informuje o tom, že v roce 2050 bude celá třetina populace v ČR tvořena
obyvateli důchodového věku. Nyní bydlí na území města Jablonce nad Nisou
více než 9 000 seniorů starších 60 let. Našim cílem je vybudovat komplexní síť
služeb, která bude zahrnovat veškeré potřeby a požadavky seniorů.  

Foto Michaela Albrechtová

Foto Michaela Albrechtová
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Z jednání zastupitelstva a rady
25. září a 9. října 2008

Spolkový dům získal dvě stě tisíc 
z ministerstva
Zastupitelé vzali na vědomí dotaci z programu

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve
výši 200 tisíc korun pro jablonecký Spolkový dům na
realizaci projektu „Podané ruce“ a schválili třicetipro-
centní finanční spoluúčast města na projektu ve výši
86 000 korun. O projektu jsme blíže psali již v říjno-
vém vydání Jabloneckého měsíčníku.

Grant pro cestovní ruch
Město Jablonec n. N. získalo grant na projekt

„Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizer-
ských hor“ vedený v Regionálním operačním progra-
mu NUTS II Severovýchod. Hodnota projektu je 7,3
milionu Kč, z toho 6,7 milionu Kč tvoří dotace. Projekt
je tříletý, začíná v srpnu 2008 a končí v říjnu 2011. 

Jablonecké „íčko", které je autorem projektu, vznik-
lo jako první v regionu 2. prosince 1996. Je přiroze-
ným koordinátorem informačních center v regionu
Jizerské hory a supluje neexistující destinační mana-
gement Jizerských hor. Během své existence získalo
pět cen v soutěži Tourpropag Písek, prezentuje město
ročně na výstavách a veletrzích cestovního ruchu do-
ma i v zahraničí a získalo 13 grantů a příspěvků z růz-
ných programů (Phare, SROP, CzechTourism, KÚLK,
ROP atd.). 

Byty se budou prodávat dle nové metodiky
Na jednání zastupitelstva byl předložen návrh nové

metodiky prodeje bytů. Zastupitelé schválili zrušení
metodiky z 29. června 1995 včetně všech dodatků
a současně schválili metodiku novou s tím, že nabude
účinnosti od 1. 1. 2009. 

Bytové jednotky v objektech, zařazených v současné
době do skupiny B (prodej objektů po bytech) se bu-
dou nadále prodávat dle stávající metodiky. Bytové
jednotky v objektech přeřazených do skupiny B od
25. 9. 2008 se budou prodávat již dle metodiky nové.

V současné době jsou objekty v majetku města roz-
děleny do následujících skupin: 

A – objekty, kde byly prodány některé jednotky bez
podílu na stavební parcele; 

B – objekty prodávané po bytech; 
C – objekty prodávané jako celek; 
E – objekty, které si město ponechá ve vlastnictví.

Podle údajů z letošního 19. června zbývalo
k prodeji 176 bytových a 20 nebytových jedno-
tek v 62 objektech. 

O změně na Dolině se nejednalo
Záměr změny územního plánu týkajícího se výstav-

by v zájmové lokalitě Dolina předkladatel místosta-
rosta Otakar Kypta z jednání stáhl. K tomuto rozhod-
nutí jej vedlo setkání s občany, které se uskutečnilo
18. září.

„Rádi bychom požadavky obyvatel této lokality pře-
hodnotili a zařadili je do jednání s investorem výstav-
by, kterým je Ekky Development. Chtěli bychom tak do-
jít k určitému konsenzu, podobně jako se to podařilo
v případě zástavby lokality U Tenisu,“ vysvětlil své
rozhodnutí místostarosta Kypta.

V Proseči zřídili osadní výbor
O založení výboru se začalo jednat počátkem srpna

na základě požadavku členů Občanského sdružení
Proseč nad Nisou. Na zářijovém zasedání městského
zastupitelstva proto předložil starosta návrh na jeho
vytvoření, který byl schválen. Jablonečtí zastupitelé
svým rozhodnutím zřídili pětičlenný osadní výbor se
čtyřletým funkčním obdobím, jehož předsedou je
Mgr. Miloš Krčmář jr. 

Složení výboru nemusí být definitivní a může se
měnit nebo rozšiřovat. V dané místní části však může
být zřízen jen jeden osadní výbor. Jeho zřízení spadá
do vyhrazené pravomoci zastupitelstva, kterému se
výbor také zodpovídá. Výbor musí mít vždy lichý po-
čet členů (minimálně tři) s trvalým pobytem v místní
části. Předsedou osadního výboru nemusí být zastupi-
tel, členství v něm však mohou schvalovat pouze za-
stupitelé svým usnesením. Předsedu volí z řad členů
výboru zastupitelstvo. 

Kromě povinností má Osadní výbor Proseč nad
Nisou i svá práva: může předkládat zastupitelstvu, ra-
dě a výborům návrhy týkající se rozvoje Proseče n. N.
a jejího rozpočtu, vyjadřuje se jak k podkladovým
materiálům a návrhům rozhodnutí pro zastupitele
a radní o Proseči n. N, tak k připomínkám a podnětům
občanů zmíněné lokality. Předsedovi musí být uděle-
no slovo na jednání městského zastupitelstva, pokud
o něj požádá.

Vánoční veřejná sbírka
Radní na říjnovém zasedání schválili vyhlášení ve-

řejné sbírky města Jablonec nad Nisou na pomoc
Diakonii České církve evangelické, která proběhne
v rámci Vánočních trhů.

Sbírka proběhne stejně jako v loňském roce na
Mírovém náměstí, kdy formou nákupu hrnečků se
svařeným vínem nabízených starostou s místostaros-
ty budou moci lidé přispět svým darem. Minimální
hodnota je stanovena částkou padesáti korun, maxi-
mální výše je neomezená. Celý výtěžek sbírky bude
poukázán diakonii. Adresát peněz je vždy vybrán
z doporučení komisí a je vytipován jako ten, kdo prá-
vě nejvíce potřebuje pomoc.

Zveme na listopadové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteč-

ní ve čtvrtek 20. listopadu od 9 hodin ve velké zaseda-
cí síni jablonecké radnice. Informace o projednáva-
ných bodech najdete na www.mestojablonec.cz.

■ Setkání s občany
Vede varianta dlouhého 
tunelu 

Ve středu 9. října se v restau-
raci Klub Ex sešli místostarostové
Lukáš Pleticha a Otakar Kypta
s občany bydlícími v lokalitě
Vrchlického sadů. Téma setkání
bylo „Severní tangenta – Průtah
Vrchlického sady a křížení s uli-
cí Palackého“.

Kromě zmíněných politiků se
setkání zúčastnil též jablonecký
starosta Petr Tulpa, radní a specia-
lista na dopravu Jindřich Beroun-
ský a Jan Douděra, náměstek ře-
ditele Krajské správy silnic LK.
Architekt Ivan Lejčar zde vysvětlil
dopravní plány města, aktuální si-
tuaci i možná řešení. Zhruba
osmdesátka občanů přišla se zá-
jmem do uvedené restaurace
a nelitovala času, aby s politiky
diskutovala o tom, která ze tří na-
vrhovaných variant by pro ně byla
nejpřijatelnější. 

Všechny tři – dlouhý a krátký tu-
nel i kruhová křižovatka – byly
přítomným představeny na filmové
simulaci, jež pak byla po jednotli-
vých úsecích zastavována a po-
drobně vysvětlována. Zazněla čísla
udávající kolik aut touto lokalitou
projede za 24 hodin, řečeny byly
klady i zápory jednotlivých vari-
ant, zmíněny byly investice. 

Jan Douděra rezolutně konsta-
toval, že rozhodnutí o způsobu ře-
šení musí padnout, nelze Vrch-
lického sady zakonzervovat a do-
pravu odvést jinam. Svůj názor
vyslovil i tanvaldský starosta
a předseda Výboru dopravy zastu-
pitelstva Libereckého kraje Petr
Polák, jenž řekl: „Problém nestojí
tak, zda řešit nebo ne. Situace je ta-
ková, že tento uzel se musí nějak
vyřešit a je nutné tedy jen vybrat tu
nejpřijatelnější variantu.“

Ačkoliv všechny varianty jsou
pro obyvatele této lokality nepří-
jemné, většina přítomných se
shodla na variantě dlouhého tu-
nelu, kterou by rádi kombinovali
s malou kruhovou křižovatkou na
ulici Palackého, tedy na vrcholu
tunelu. Požadovali pouze další
jednaní o zakrytí tunelu.

Podle místostarosty Kypty i ná-
městka Douděry je tato varianta
realizovatelná s tím, že stavební
práce by měly začít do roku 2011,
aby dílo bylo hotovo do konce ro-
ku 2013. Budovat by se mělo sou-
běžně s uzavírkou silnice vedoucí
od Kunratic, kde se plánuje narov-
nání serpentin v Lukášově. Ná-
klady na variantu dlouhého tune-
lu jsou vyčísleny na 350 milionů
korun, padesáti miliony by se po-
dílelo ze svého rozpočtu město
Jablonec. Jan Douděra všechny
ujistil, že Krajská správa silnic pe-
níze na stavbu v Jablonci připra-
veny má a čeká jen na rozhodnutí,
kterou z variant má začít připra-
vovat.

(fr)

Foto Jiří Jiroutek



■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
30. 10.–5. 11. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
KOZÍ PŘÍBĚH
Staré pražské legendy v první české
3D animované rodinné komedii.

30. 10.–5. 11. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
TROPICKÁ BOUŘE
Originální komedie Bena Stillera, který
se tentokrát opřel do vlastních
hereckých řad.

6.–12. 11. /čtvrtek–středa/ 18 hodin
VESMÍRNÍ OPIČÁCI
Rodinná animovaná komedie o dobro-
družství opičích kosmonautů.

6.–9. 11. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
DISASTER MOVIE
Komediální parodie od scénáristů
a tvůrců Scary Movies. 

10.–12. 11. /pondělí–středa/ 20 hodin
ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK
Komedie s Adamem Sandlerem.

13.–19. 11. /čtvrtek–středa/ 
18.00 a 20 hodin
NESTYDA 
Nová česká komedie.

20.–26. 11. /čtvrtek–středa/ 
17.30 a 20 hodin
QUANTUM OF SOLACE
Agent 007 s povolením zabíjet se opět
vydává po stopách zločinců. 

27. 11–3. 12. /čtvrtek–středa/ 
18 a 20 hodin
MADAGASKAR 2
Rodinná animovaná komedie o dalších
osudech lva Alexe a jeho přátel.

Víkendová promítání pro děti
1.–2. 11. /sobota–neděle/ 15.30 hodin
ČARODĚJNÉ POHÁDKY
Pásmo animovaných pohádek a příběhů.
8.–9. 11. /sobota–neděle/ 16 hodin
TOM A JERRY: KOUZELNÝ
PRSTEN
Slavná dvojice opět prožívá nová
dobrodružství. 
15.–16. 11. /sobota–neděle/ 15.30 hodin
HAPPY FEET
Malý tučňák je nešťastný, protože neu-
mí zpívat, ale stepování je taky bezva…
22.–23. 11. /sobota–neděle/ 15 hodin 
ZLATÝ KOMPAS
Jedenáctiletá Lyra musí zjistit, proč
všechny děti mizí u severního pólu.
29.–30. 11. /sobota–neděle/ 16 hodin
VÁNOČNÍ POHÁDKOVÉ PÁSMO 
Pásmo animovaných pohádek a příběhů.

Kino Junior
30. 10.–2. 11. /čtvrtek–neděle/
17.30 hodin
MÁJ
Česká klasika v novém projektu
F. A. Brabce. 

30. 10.–2. 11. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
GONE BABY GONE
Vynikající drama o pátrání po ztracené
holčičce, které postupně odkrývá další
vrstvy případu. 

3.–6. 11. /pondělí–čtvrtek/ 17.30 hodin
BATHORY
Vzkříšení čachtické legendy.

3.–4. 11. /pondělí–úterý/ 20 hodin
SEDMÉ NEBE
U lásky na věku nezáleží.

5.–6. 11. /středa–čtvrtek/ 20 hodin
STRACHY ZE TMY
Animovaný film. Šest nejlepších fran-
couzských výtvarníků a animátorů
vdechlo život svým nočním můrám.

7.–8. 11. /pátek–sobota/ 18 a 20 hodin
PROSÍME PŘETOČTE
Neuvěřitelný příběh o dvou kamará-
dech, staré videopůjčovně, elektromag-
netickém poli a všech vašich oblíbe-
ných filmech v režii M. Gondryho. 

9. 11. /neděle/ 18 a 20 hodin
SLEPÉ LÁSKY
Silná výpověď o světě nevidomých
a jejich nejintimnějších myšlenkách
a pocitech.

10.–12. 11. /pondělí–středa/ 18 hodin
NADINE 
Příběh o generaci profesně úspěšných
žen, které se těžce vyrovnávají s nena-
plněným mateřstvím.

10.–12. 11. /pondělí–středa/ 20 hodin
TOBRUK 
Mezi hrdinstvím a zbabělostí je jen
velmi tenká linie.

13.–14. 11. /čtvrtek–pátek/ 17.30 hodin
MOJE BORŮVKOVÉ NOCI
Zpěvačka Norah Jones se jako dívka se
zlomeným srdcem vydává v doprovodu
krásné hudby na cestu po Americe. 

15.–16. 11. /sobota–neděle/ 18 hodin
ANNIE LEIBOVITZ: ŽIVOT
OBJEKTIVEM
Portrét americké fotografky, jejíž
snímky proslavily skupinu Rolling
Stones a mnoho dalších celebrit.

13.–16. 11. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
SAW 5
Další film kultovní série SAW. 

17.–19. 11. /pondělí-středa/ 
17.30 a 20 hodin
KATYŇ
Příběh o katyňském masakru v režii
A. Wajdy. Nominace na Oscara za nej-
lepší neanglicky mluvený film.

Ve čtvrtek 20. 11. se nepromítá – koncert! 

21.–23. 11. /pátek–neděle/ 18 hodin
VALL-I
Animovaný film. Kouzelná robotická
love story od Pixarů.

21.–23. 11. /pátek–neděle/ 20 hodin
24.–26. 11. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE 
Příběh o lásce a smrtelnosti, svobodě
i utrpení podle románu P. Rotha
s Penélope Cruz a Benem Kingsley.

24.–26. 11. /pondělí–středa/ 20 hodin
ZRCADLA
V bývalém obchodním domě se v blýs-
kavých zrcadlech skrývá zákeřné zlo. 

27.–30. 11. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
VICKY CHRISTINA BARCELONA 
Milostné psaníčko z Barcelony v nové
komedii Woodyho Allena.

27.–30. 11. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
OKO DRAVCE 
Akční thriller, v němž jeden telefonát
roztočí „ruskou ruletu“.

■ Městské divadlo
2. 11. /neděle/ 19 hodin
JANOVY PAŠIJE
Musica Florea
Umělecký vedoucí M. Štryncl
Jedno z nejvýznamnějších děl Bachovy
církevní tvorby. 

4. 11. /úterý/ 19 hodin
EXPERIMENT
Divadlo v Dlouhé Praha
Hrají: H. Dvořáková, K. Oltová-Sedláč-
ková, M. König, M. Němec a další. 
Kníže s kněžnou vedou spor o tom, zda
byl první nevěrný muž nebo žena. 

5. 11. /středa/ 19 hodin
VDOVOU PROTI SVÉ VŮLI
Studio Ypsilon Praha
Hrají a zpívají: J. Lábus, M. Dejdar, P. Va-
cek, J. Jiráň, J. Přeučil, J. Synková a další. 
Povídka Marka Twaina.

7. 11. /pátek/ 19 hodin
SWAN LEGEND – 
LEGENDA O LABUTI
IRSKÁ TANEČNÍ SHOW
Soubor irských tanců Rinceoirí 
Originální ztvárnění irského
mystického příběhu.

8. 11. /sobota/ 18 hodin
SPOLEČNĚ NEJEN NA JEVIŠTI
Komponovaný pořad; představí se han-
dicapovaní i zdraví umělci. 
Účinkují: SK Sluníčko, Rychnovské
trio, DPS Vrabčáci, TS Magdaléna
a další. Uvádí: J. Potměšil.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008. 

10. 11. /pondělí/ 19 hodin
KRÁSA Z MOULIN ROUGE
Divadelní společnost Františka
Kreuzmanna Praha
Hrají: J. Potměšil, B. Fišerová,
H. Vondrušková, F. Kreuzmann
Romantický příběh velké lásky.

12. 11. /středa/ 19 hodin
SAMMY VOMÁČKA – kytara (SRN)
STEVE WHITE – kytara (USA)
Setkání s hudbou různých žánrů. 

14. 11. /pátek/ 19 hodin
PŘELET NAD KUKAČČÍM
HNÍZDEM
Divadlo Pod Palmovkou Praha
Hrají: M. Stránský/P. Štěpán, Z. Slaví-
ková/M. Pleštilová, O. Kavan a další.

16. 11. /neděle/ 15 hodin
STRAŠIDELNÝ ZÁMEK
Divadlo Na Rozhraní Praha
Hrají: D. Čárová/Š. Malínková, P. Kot-
melová/J. Birgusová, L. Jeník/J. Ko-
hout a další. 
Pohádkový muzikál o třech strašidlech.

19. 11. /středa/ 19 hodin
KONCERT MLADÝCH ZPĚVÁKŮ
B. Tomanová – soprán, J. Kosinová –
alt, L. Sládek – basbaryton
Klavírní doprovod: V. Loskot.

25. 11. /úterý/ 19 hodin
IRSKÁ TANEČNÍ A SVĚTELNÁ
SHOW
CELTIC ENERGY
Agentura Kleopatra Česká Lípa
Účinkuje: taneční soubor Merlin.

27. 11. /čtvrtek/ 19 hodin
CARMEN
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí n. L.
Účinkují sólisté, sbor, balet a orchestr. 

28. 11. /pátek/ 19 hodin
ČESKÉ NEBE
Divadlo Járy Cimrmana Praha
Hrají: L. Smoljak/Z. Svěrák, P. Bruk-
ner/P. Reidinger, J. Hraběta/J. Kašpar,
G. Rumlena/R. Bárta a další. 
Na scéně se potkají nejen svatý Václav,
J. A. Komenský, J. Hus, K. H. Borovský,
praotec Čech, ale i maršálek Radecký,
M. Tyrš i babička B. Němcové. 

29. 11. /sobota/ 16 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ SKŘIVÁNEK
se svými hosty
Dětský pěvecký sbor Skřivánek

1. 12. /pondělí/ 19 hodin
LUCIE BÍLÁ

4. 12. /čtvrtek/ 19 hodin
ČECHOMOR 

VÝSTAVY
Ve foyer divadla, přístup v době
divadelních představení.

LADISLAV ŠLECHTA 
Drátované objekty

OLDŘICH SETUNSKÝ
Fotografie

Společná vernisáž 5. 11. /středa/
v 17 hodin.

Od 30. 11.
BETLÉMY – SYMBOLY VÁNOC
Vernisáž: 30. 11. /neděle/ 15 hodin.
Vystoupí FS Jizera.

■ Kostel svaté Anny
V listopadu bude z technických důvodů
zavřeno.

(10)
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Tip na zajímavé představení

13. až 19. 11. /čtvrtek–středa/ v 18 a ve 20 hodin
Kino Radnice
NESTYDA
Nová česká komedie dle bestselleru Michala Viewega. 
Režie Jan Hřebejk, v hlavní roli Jiří Macháček. Dále hrají: S. Babčá-
ková, E. Vašáryová, P. Liška, N. Divíšková, P. Landovský a další.
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■ DDM Vikýř
Každý čtvrtek 15.30–17 hodin
TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME
Odpolední program pro rodiče s dětmi.

1. 11. /sobota/ 15 hodin 
Loutková scéna
KDO UDĚLAL MŇAU ANEB…
Pro děti od 3 let hraje Kordula Liberec.

1. 11. /sobota/ 14 hodin 
ŠTRŮDLOVÁNÍ
Soutěž jablečných pochoutek; účastníci
přinesou od 14 do 15 hodin vlastnoruční
výrobek (nejen štrůdl) s receptem.

3. 11. /pondělí/ 15.30 hodin 
Obřadní síň jablonecké radnice
ČAJOVNA MLADÝCH AUTORŮ
Téma: Tisk – sedmá velmoc? 
Spojeno s vyhlášením 13. ročníku
literární soutěže Múza 2009. 

8. 11. /sobota/ 
HUDEBNÍ POHÁDKA
Festival pro nejmenší mažoretky
v Lomnici n. P.

8. 11. /sobota/ 8.30 hodin 
SKŘIVÁNEK 2008
1. ročník pěvecké soutěže. Přihlášky
předem S. Příhonská.

8. 11. /sobota/ 9 hodin 
PODZIMNÍ VAZBA – drátěný šperk
Rukodělná výrobna pro všechny
věkové kategorie. Přihlášky do 3. 11.
M. Tauchmanová. 

8. 11. /sobota/ 10.30–15 hodin 
HEJBNI KOSTROU I.
Cyklus sportovních sobot s pravidly
netradičných her. Přihlášky do 7. 11.
A. Tauchmanová.

8. 11. /sobota/ 
JABLONECKÝ OKRUH
Cyklovýlet pro rodiny k zakončení
sezóny. Přihlášky do 5. 11. P. Dostál. 

8. 11. /sobota/ 13 hodin 
KYTAROVÁ STRUNA 2008
1. ročník hudební soutěže. Přihlášky
předem S. Příhonská

10.–14. 11. /pondělí–pátek/
EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE
Prezentace organizací a agentur,
tématické večery atd. Informace
A. Tauchmanová.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

11. 11. /úterý/ 15–17 hodin 
PODZIMNÍ PŘÍRODA
Hrátky v přírodě spojené s jejím
pozorováním.

14. 11. /pátek/ 9 a 10.30 hodin 
PREVENTIVNÍ DOPOLEDNE
Sociálně patologické jevy, rezervováno
pro ZŠ.

15.–17. 11. /sobota–pondělí/ 
DOBRÁ ŠANCE
Mládežnický víkend plný her
a zajímavostí. Přihlášky do 10. 11.
A. Tauchmanová.

15. 11. /sobota/ 9–15 hodin 
VÝSTAVA HLODAVCŮ
Podzimní výstava domácích hlodavců.
Přihlášky do 12. 11. I. Landová. 

15. 11. /sobota/ 14–16 hodin 
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní akce na ledě pro celé rodiny.

22. 11. /sobota/ 10–13 hodin 
BĚH O KOŠ PLNÝ JABLEK
Sportovní zábava pro děti i dospělé.

26. 11. /středa/ 9 hodin 
DRAMATICKÉ CHVILKY
Prožitkové preventivní programy pro
žáky 1. st. ZŠ Smržovka.

28.–30. 11. /pátek–neděle/ 
FUSING
Víkendový výtvarný seminář. Přihlášky
do 21. 11. M. Tauchmanová. 

29. 11. /sobota/
SPORTOVNÍ DEN
Adrenalinové a míčové hry v Železném
Brodě. Přihlášky do 26. 11. P. Dostál. 

29. 11. /sobota/ 
FLOORBALLOVÝ ZÁPAS
Přátelské utkání DDM Vikýř
a Lomnice n. P., informace P. Dostál.

■ EppL club
www.deppl.com 

7. 11. /pátek/
FEEL THE VIBES 
Electro house-deep-tech, Djs Airto,
Radio, J cob. 

14. 11. /pátek/
DRUMFIRE 
Submission Square crew 
Djs Airbees/Mtx/Postkill/Roof. 

15. 11. /sobota/
THE APPLE SKATEBOARD CUP 
Mini-U-rampa contest, hip hop exhibice. 
Djs Novis/Zak, Mc Kajak, Tinny beat. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

21. 11. /pátek/ 
FUN FUNK 
Dj Mikuláš (funky music) mothership. 

22. 11. /sobota/ 
DRUMSHOT BIRTHDAY PARTY 

28. 11. /pátek/
AFRODISIAK 
a Dj Mr.Ism (dubstep) from UK, Mc
Turner from USA. 

Každou středu free Djs. 

■ Klub Woko
20. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
KOMICI s. r. o
Stand up comedy show s nejlepšími
baviči z pořadu „Na stojáka“ TV HBO
T. Matonohou, D. Čechem, Rudou
z Ostravy, M. Knorem.

Termíny přeložených koncertů na
www.wokoklub.cz 

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

7. 11. /pátek/ 20 hodin
…A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
aneb tančíme s melodiemi Orchestru
Rudy Janovského.
Vstupenky: Hudební nástroje, Dvorská
ul., Jablonec n. N.

8. 11. /sobota/ 20 hodin
TÖRR
Koncert české metalové legendy.
Support: Pikodeath, Euthanasie.

11. 11. /úterý/ 8.30 hodin
Kino Junior (popř. Malý sál)
O KOUZELNÉ KULIČCE, ANEB
JAK VOJTA K ŠIKOVNOSTI PŘIŠEL
Zbrusu nové divadelní a kejklířské
představení pro děti od 6 let.

11. 11. /úterý/ 9 hodin 
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY
ROKU 2008
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP.
Pořádá Commerce Base s. r. o.,
tel. 484 846 220.

12. 11. /středa/ 9 hodin
kino Junior (popř. Malý sál)
O STATEČNÉ HILDĚ A PYŠNÉM
HAKONOVI
Divadelní představení o lásce a odvaze
pro děti od 3 let.

20. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
Kino Junior (popř. Malý sál)
GENDOS (Tuva)
Sólové vystoupení šamana a mistra
hrdelního zpěvu Genadije Gendose
Čamzyryna.

22. 11. /sobota/ 15 hodin
POSVÍCENÍ V MODRÉM
25. ročník – Dvoranou vítězů předcho-
zích ročníků
Vystoupí: Blanket, Vabank Unit, Sunny
Side, Nová Sekce, Modrá Kref,
Modrotisk, Rendez-vous.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

23. 11. /neděle/ 14 hodin
SEMILSKÁ 11
Taneční odpoledne s dechovým or-
chestrem pro seniory.

25. 11. /úterý/ 8 a 10 hodin
O VÝVOJI POPULÁRNÍ HUDBY
Swingový orchestr Big Band Relax
v komponovaném hudebním pořadu
pro ZŠ a SŠ.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

27. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
YVONNE SANCHEZ TRIO
Exkluzivní koncert přední zpěvačky
české jazzové scény.
Dále účinkují: 
Pedro Tagliani (kytara, Brazílie)
a Tomas Sanchez (perkuse, Mexiko). 

28. 11. /pátek/ 20 hodin
PSÍ VOJÁCI
Pražská kapela se zpěvákem a pianis-
tou Filipem Topolem.

29.11. /sobota/ 14 hodin
Okresní rada junáka
JIZERSKÁ SOVA
18. ročník celostátní hudební soutěže
pro děti a mládež. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

5. 11.–31. 12. /pondělí–pátek/ 
8–18 hodin
PŘÍRODNÍ DIVY NAŠÍ PLANETY
Výstava velkoformátových fotografií
přírody jabloneckého fotografa Jiřího
Stránského.
Vernisáž výstavy ve středu 5. 11.
v 17 hodin.

■ MC Jablíčko
Spolkový dům
mcjablicko.sdj.cz 

4. 11. /úterý/ 10 hodin
UKÁZKY
látkových plen.

6. 11. /čtvrtek/ 15.30 hodin
KERAMIKA 

11. 11. /úterý/ 10 hodin
KRÁSNÁ MAMINKA

13. a 14. 11. 
/čtvrtek 16 a pátek 10 hodin/
VÝROBA A ZDOBENÍ
perníkových adventních věnců.

20. 11. /čtvrtek/ 16 hodin
LISTOPADÁNÍ
Rodinná akce.

22. 11. /sobota/ 10 hodin
VÝROBA KALENDÁŘŮ 
z fotek.

24. 11. /pondělí/
VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY 
na ekofarmu. 

27. 11. /čtvrtek/ 13 hodin
KLUB DVOJČAT

Pondělí–pátek /9–12 hodin/ 
Herna s prográmkem.
Pondělí–středa /15.30–17 hodin/
Hravé odpoledne (kroužek pro děti).
Úterý 10 hodin
Výroba alb a pozorností z fotek.

Činnost zahajuje klub zabývající se
zdravým životem, ekologií, šetrností
k přírodě i vlastnímu tělu. Bližší infor-
mace v MC.

■ Rodinné 
centrum Magnet
Pro děti
1. 11. /sobota/
VÝLET NA ČERNOU STUDNICI
Hravé odpoledne
více na www.pritazlivost.com

Pro dospělé
3. 11. /pondělí/ 
16–17 hodin Orientální tance
17–20 hodin Astroškola mithra + ast-

rokonzultace
17.30–18.30 Aerobic slide
18.45–19.45 Bodybuilding
20–21 hodin Power jóga

4. 11. /úterý/
9.30–10.30 Pilates
17.00–21.00  Partnerské vztahy – řeše-

ní krizí a hádek
17.30–18.30 Bodybuilding 
18.30–19.30 Aerobic slide
19.30–20.30 Jóga

5. 11. /středa/
9.30–10.30 Aerobic slide
16.15–17.15 Příprava k porodu
17.30–18.30 Aerobic slide
17.45–20.00 Cvičení integrity

6. 11. /čtvrtek/
9.30–10.30 Pilates
13.45–14.45 Dys poradna + logopedie
17.30–18.30 Jóga
17.30–18.30 Thajské masáže
18.45–19.45 Step aerobic
19.00–21.00 Feng shui

7. 11. /pátek/
9.30–10.30 Aerobic slide
11.00–12.00 Orientální tance

Přednášky

5. 11. /středa/ 19 hodin 
PROČ SI NEROZUMÍME? 
Stejný jazyk a přesto chápeme každý
jinak? Proč?

19. 11. /středa/ 19 hodin 
PROČ MĚ NEMILUJE? 
Co znamená bezpodmínečná láska?

■ Základní 
umělecká škola
5. 11. /středa/ a 19. 11. /úterý/ 18 hodin
Velký sál ZUŠ, Podhorská 47
ŽÁKOVSKÝ VEČER



(12)

jablonecký měsíčník / listopad 2008 kam za kulturou v Jablonci n. N.

■ Kostel 
Dr. Farského
8. 11. /sobota/ 15,30 hodin 
KONCERT PRO DIAKONII
Vystoupí sbory a sólisté z Jablonce
nad Nisou a okolí.
Pořádá Diakonie ČCE.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008.

■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 31. 10.
JABLONEC NAD NISOU
NA MAPÁCH A PLÁNECH
Výstava k 200. výročí povýšení
Jablonce na městys.

7. 11.–5. 12.
JIŘINA PASTRNKOVÁ 
Sklo 
Výstava železnobrodské výtvarnice,
která se koná při příležitosti
100. výročí autorčina narození. 
Vernisáž 6. 11. /čtvrtek/ v 17 hodin.
Úvodní slovo Oldřich Palata. 
Vystoupí vokální skupina Teptet
z Liberce.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 7. 11.
PIOTR KIELAN 
KATARZYNA KOCZYŃSKA-KIELAN
Malba a keramika profesorů Akademie
sztuk pięknych we Wrocławiu.

11. 11.–5. 12.
LIBERECKÉ VILY
Vernisáž v úterý 11. 11. 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 
Do 1. 2. 2009
TRANSFÚZE
Ilja Bílek, Tereza Chaloupková,
Jarmila Maturová, Jan Surýnek.
Tvorba katedry Užitého umění
a designu Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem.

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27 
tel. 483 310 947
úterý–pátek, 9–12 a 12,30–17 hodin

Stálé expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK
SKLENĚNÝ KNOFLÍK 19. STOLETÍ

Tematická výstava
Do 9. 1. 2009
JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY
Jak vznikají pohádky.

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

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
TAJEMNÁ TRUHLA MÉ FANTAZIE
8. ročník
Inspirujte se tajemstvím svých vzpomí-
nek, pozoruhodným světem kolem vás
i záhadami a objevy vašeho života.
Pro žáky I. a II. stupně ZŠ a studenty SŠ.
Pohádky, básničky, úvahy, povídky atp.
Uzávěrka 21. listopadu 2008.
Informace Dana Foltýnová, 
tel. 483 310 951, 603 991 505.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

3. 11. /pondělí/ 10 hodin
RUSKÝ ROMANTISMUS –
P. I. ČAJKOVSKIJ
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

4. 11. /úterý/ 14 hodin
JABLONECKÉ POVĚSTI A BÁJE
Beseda s Václavem Vostřákem.

4. 11. /úterý/ 17 hodin
PŘÍBĚH SOUHVĚZDÍ 
Historie, současnost, znamení zvěro-
kruhu. Astronomické okénko Martina
Gembece.

6. 11. /čtvrtek/ 16 hodin
SETKÁNÍ S TEREZOU BOUČKOVOU
Autorské čtení spisovatelky píšící
novely s ženskou tématikou.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

11. 11. /úterý/ 14 hodin
SHAKESPEAROVA ZEMĚ
Pravidelné promítání.

11. 11. /úterý/ 17 hodin
JABLONECKÉ ULICE – HISTORIE
A NÁZVY
Beseda s Václavem Vostřákem.

ZLATÁ MAKOVICE
Pokračuje luštitelská soutěž.

VÝSTAVA
PŘEDSTAVUJE SE FOTOKLUB
NEKRAS

UPOZORNĚNÍ
Od pátku 14. 11. do pondělí 1. 12. 2008
bude z důvodu rekonstrukce uzavřeno
oddělení pro mládež.

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

1. 11. /sobota/ 19 hodin
VOTVÍRÁK TOUR
Koncert kapel Season crack, Bára
Zemanová, Post it, Medvěd 009, Kohout
Plaší smrt.

4. 11. /úterý/ 20 hodin
SLAM POETRY
Regionální soutěž v přednesu poezie
vlastní tvorby bez rekvizit, hudebních
nástrojů. 

6. 11. /čtvrtek/ 20 hodin                       
LÁSKA VČERA, DNES A ZÍTRA 
Olga Špátová uvádí dokument natočený
společně s O. Sommerovou o mnoha
podobách lásky. Vtipná, laskavá
a pestrá mozaika, ve které mnohdy
poznáváme sami sebe.

7. 11. /pátek/ 20 hodin
PRAQUE SKA CONSPIRACY
Koncert skvělé skajazz, rocksteady,
reggae i soul a r’n’b kapely.
Afterpárty: DJ Hr.Necc.

8. 11. /sobota/ 20 hodin
BACK IN TIME VOL. X
Taneční večer s anglo-americkou hud-
bou 60.–80. let, tentokrát i s projekcí. 
Zaskakuje pan WS a pan KISS.

11. 11. /úterý/ 20 hodin
JOSEF NEŽERKA – CLIMBING LIFE
Známý horolezec přiblíží svých 50 let
lezení po skalách a horách.

12. 11. /středa/ 19 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Podzim. Vede F. Novák.

13. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO 
Renomovaný publicista vás opět provede
hudebními novinkami.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

14. 11. /pátek/ 20 hodin
XAVIER BAUMAXA + XIND X
S KAPELOU
Koncert předních českých pseudo-
folkařů. 

15. 11. /sobota/ 20 hodin 
DANCE 4EVER
Taneční párty. 

16. 11. /neděle/ 20 hodin
DIVADLO DNO – KOČKA
Audiovizuální představení, loutkový
event a kino. Posledních 45 minut
ze života kočky, která spadla ze střechy.
Hrají: J. Švarcová, R. Rubáš.
Afterpárty: Dj Ventolin

17. 11. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Aktuální dění ve vesmíru. Informace,
rady, návody pro každého.

18.–20. 11. /úterý–čtvrtek/ 20 hodin
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
dokumentárních filmů Jihlava 
Výběr filmů z letošního 12. ročníku.

21. 11. /pátek/ 20 hodin
SKRZJAZZFEST V
5. ročník
Účast: Segundo–jungle; Hifi–elektro-
jazz, od hip-hopu přes reggae až po
drum’n’bass; Bucinatores – jazzový
projekt trombonisty Jana Jiruchy.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

22. 11. /sobota/ 20 hodin
MŇÁGA A ŽĎORP
Koncert kapely z Valmezu. 

24. 11. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ 
Jablonecké ulice – názvy a historie. 
Uvádí Václav Vostřák.

25. 11. /úterý/ 20 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU KAPEL
I začínající si může vyzkoušet „prkna“
Rampy s dobrým ozvučením. 

26. 11. /středa/ 19 hodin
ZŠ Pivovarská
KERAMICKÝ WORKSHOP
Základy točení na kruhu a modelování.

26. 11. /středa/ 20 hodin
MONT MC KINLEY
O expedici na nejvyšší horu Severní
Ameriky povídá a promítá Blanka
Nedvědická.

27. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
CIVIL A METODĚJ ANEB VEČER
BEZ ZÁRUKY
Krátké a úderné divadlo Liberec

28. 11. /pátek/ 20 hodin
STAND UP + HLADOKOP
Koncert. Uslyšíte pecky let 60.–70.
Rainbow, Gary Moore, Black Sabbath…

29. 11. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Zpět do let sedmdesátých, aneb jak to
bylo za staré Rampy! Videopárty Petra
Vobořila.

Každé úterý v 17,30 hodin
DIVADELNÍ DÍLNA SE
SLAMĚNKOU

5. a 19. 11. /středa/, 
6. a 20. 11. /čtvrtek/ 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA
Kurz naplněn, pro další zájemce bude
zahájen nový v únoru 2009. 

Tip na zajímavou akci

3. 11. /pondělí/ 19 hodin – Eurocentrum 
LEOŠ ŠIMÁNEK – HAVAJSKÉ OSTROVY
Velkoplošná panoramatická live-diashow se sedmi projektory.
S rodinou procestoval všech šest hlavních ostrovů v létě i v zi-
mě. Havaj poznali jako málokdo. Pěšky, na koních, horských
kolech a kajacích se dostali do nejodlehlejších míst souostroví.
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
www.saldovo-divadlo.cz

Šaldovo divadlo
1. 11. /sobota/ do 21.45 hodin
RIGOLETTO
Opera v originálu.

2. 11. /neděle/ do 21.30 hodin
PYGMALION
Hra o pěti jednáních.

4. 11. /úterý/ do 21.30 hodin
(K8/OB/5)
POPRASK V OPEŘE
Komická opera.

5. 11. /středa/ do 21 hodin (K9/O/5)
SVĚTEM MUZIKÁLU
Koncert nejslavnějších muzikálových
melodií. 
Účinkují: M. Nosková, J. Kříž, O. Kříž,
orchestr a balet DFXŠ.

6. 11. /čtvrtek/ do 21.45 hodin
(K4/10)
SIMON BOCCANEGRA
Opera v originálu.

7. 11. /pátek/ do 21.30 hodin (K5/10)
HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta.

9. 11. /neděle/ od 17.30 hodin
NABUCCO
Zadáno.

11. 11. /úterý/ do 21.30 hodin
POPRASK V OPEŘE
Zadáno.

12. 11. /středa/ do 21 hodin
FIGAROVA SVATBA
Rozjitřená komedie o lásce, svatbě,
penězích a jednom ohňostroji.

13. 11. /čtvrtek/ do 21 hodin (SPP)
MARNÁ OPATRNOST
Slavnostní předpremiéra komického
baletu.

14. 11. /pátek/ do 21 hodin (PŠ)
MARNÁ OPATRNOST
Premiéra komického baletu.

15. 11. /sobota/ do 21.30 hodin
(K6/10)
SMRT OBCHODNÍHO
CESTUJÍCÍHO
Nejslavnější americká hra.

17. 11. /pondělí/
PERCUSSION SHOW
Účinkuje soubor Aries, uváděno
ve spolupráci s DFXŠ.

18. 11. /úterý/ do 21 hodin (OB/5)
MARNÁ OPATRNOST
Komický balet.

19. 11. /středa/ do 21.50 hodin
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ aneb
COKOLI CHCETE
O světě naruby a bláznovství
s písničkami, derniéra.

20. 11. /čtvrtek/ do 21.45 hodin
VĚC MAKROPULOS
Komedie o třech dějstvích s přeměnou.

21. 11. /pátek/ do 21.30 hodin
(K11/Č/6)
VĚJÍŘ
Komedie o třech dějstvích.

22. 11. /sobota/ od 17 hodin
RUSALKA
Klasická česká opera.

23. 11. /neděle/ od 15 hodin (RD/7)
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNICE
Pohádka plná veselých písniček. 
Host: DVD Litvínov.

24. 11. /pondělí/ do 21.45 hodin
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

25. 11. /úterý/ do 21.30 hodin (O/4)
POPRASK V OPEŘE
Komická opera.

26. 11. /středa/ do 21.30 hodin
MACBETH
Opera v originále, derniéra.

27. 11. /čtvrtek/ do 20.30 hodin
(K10/OB/6)
BALETNÍ GALAVEČER
Tančí sólisté a balet DFXŠ.

28. 11. /pátek/ do 21.30 hodin
POSTELOVÁ FRAŠKA
Jedna noc ve třech ložnicích.

29. 11. /sobota/ do 21. 45 hodin
RIGOLETTO
Opera v originálu.

30. 11. /neděle/ do 22.15 hodin
DONAHA!
Slavný muzikál.

Malé divadlo
4. 11. /úterý/ do 21.10 hodin
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

5. 11. /středa/ do 21.15 hodin (Č/6)
STÍN STŘELCE
Komedie se smutným koncem.

6. 11. /čtvrtek/ 20.45 hodin (K10/Č/6)
PUSH UP 1–3
Tři sny o cestě vzhůru.

8. 11. /sobota/ do 21.30 hodin
TŘI MUŽI VE ČLUNU
Dobrá pohoda za každého počasí.

10. 11. /pondělí/ od 17 hodin
KPLO – MARNÁ OPATRNOST
Předpremiérová beseda.

11. 11. /úterý/ do 21.30 hodin (K2/11)
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
Klauniáda o vážných věcech.

14. 11. /pátek/ do 20.45 hodin
MÉDEIA
Stále živý antický obraz.

18. 11. /úterý/ do 21.30 hodin
(K8/Č/7)
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
Klauniáda o vážných věcech.

22. 11. /sobota/ do 21.30 hodin
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
Komedie o dvou dílech.

25. 11. /úterý/
STÍN STŘELCE
Beseda k inscenaci – pořádá Klub
přátel činohry i pro veřejnost.

26. 11. /středa/ od 18.30 hodin
ROZMARNÝ DUCH
Zadáno.

28. 11. /pátek/ do 20.30 hodin
Létající divadlo na kolečkách –
VÝLET
Režie: Marek Sýkora. Derniéra
divadelního představení.

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

ZÁJEZD
Kostel sv. Antonína Paduánského –
Ruprechtice 
2. 11. /neděle/ od 17 hodin
REQUIEM

■ Lidové sady 
3. 11. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
MAROKO
Lidé a města arabského západu, bájný
Atlas, nedozírná Sahara atd. v diashow
Martina Loewa.

4. 11. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
CENTRA V CENTRECH
O architektuře obchodních center
s architektem Radimem Kousalem.

9. 11. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým
tanečním orchestrem.

9. 11. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
PODZÍMNÍ DRAČÍ POHÁDKA
Hraje Divadlo Rolnička.

10. 11. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
PERU – diashow Petra Niesiga
Machu Picchu, Ollantaytambo,
Titicaca, Ausangate – Cordillera
Vilacanota, Huascarán, Cordillera
Huayhuash.

11. 11. /úterý/ 19.30 hodin
TOTÁLNÍ NASAZENÍ, DOCTOR PP,
DEBILLHEADS
Trojkoncert k aktuálním albům
spřátelených kapel.

11. 11. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
PAKÁŽ + NON STOP 
Akusticky i elektricky, každý si přijde
na své.

12. 11. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Hudební sklepy
LENKA VYCHODILOVÁ A DAVID
NOLL
Herečka divadla Sklep, bavička
z pořadu „Na stojáka“ televize HBO
a pianista a kapelmajstr divadla Sklep.

13. 11. /čtvrtek/ 19.30 hodin
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ
TRÁVA
Dlouho se zdálo, že texty Boba Dylana
přebásnit do češtiny tak, aby se daly
zpívat, nelze. Křesťanovi se to podařilo
fantasticky.

14. 11. /pátek/ 18 hodin
Experimentální studio
Cyklus pořadů Doteky
RŮŽE PRO KLAUNA
Vzpomínkový pořad k nedožitým
90. narozeninám Miroslava Horníčka.
Hosty autora pořadu Stanislava Kubína
budou Z. Tulis, F. Novotný, K. Tejkal,
V. Mareš, J. Brož, moderuje redaktor
ČRo2 Praha Robert Tamchyna. 
Hudba: Eva a Marta Schäferovy
a soubor Růže mezi trním.

17. 11. /pondělí/ 19.30 hodin
Terasa
Jazznight a Kalendář Liberecka
JOSEF VEJVODA TRIO
Kryštof Marek – piano, 
Ondřej Štajnochr – kontrabas, 
Josef Vejvoda – bicí.

18. 11. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
NAMIBIE, JIŽNÍ AFRIKA,
VIKTORIINY VODOPÁDY
Promítání fotografií z dvouměsíčního
cestování Moniky Martiníkové
a Tomáše Poeka.

19. 11. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Krátké a úderné divadlo
KDEŽE LOŇSKÉ NĚHY JSOU
Tři příběhy o šesti obrazech. Intimní
nahlédnutí do soužití tří naprosto
odlišných párů.

20. 11. /čtvrtek/ 19 hodin
3. abonentní koncert 50. koncertní
sezony komorní hudby
PRAŽSKÉ TRIO
Jiří Klika – housle, Daniel Veis –
violoncello, Arnošt Střížek – klavír.

20. 11. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
DISNEYBAND A HM…
Hudba doprovázena texty vynikajících
básníků.

21. 11. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
LITERÁRNÍ POZDRAVY
Irena Obermannová, Lenka Procházková.

21. 11. /pátek/ 20 hodin
Taneční skupina Country rytmus
REPREZENTAČNÍ COUNTRY BÁL
Večer, kde vás čeká předtančení, výuka
country tanců, půlnoční překvapení
a především skupina Modrotisk.

22. 11. /sobota/ 17 hodin
Experimentální studio
LITERÁRNÍ POZDRAVY
BPM – básníci před mikrofonem –
Jonáš Červinka, Pavel Harant.

22. 11. /sobota/ 19.30 hodin
Experimentální studio
LITERÁRNÍ POZDRAVY
Petra Hůlová, Michal Hvorecký.

23. 11. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým
tanečním orchestrem.

23. 11. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
ČERTOVSKÉ HROMOVÁNÍ
Hraje Divadlo Z půdy.

24. 11. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
c. k. Adventura uvádí
SKANDINÁVIE
Přednáší Petr Stříbrný.

25. 11. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
NEZMAŘI – 30 let
Koncert u příležitosti životního jubilea.

26. 11. /středa/ 19.30 hodin
Divadlo bez opony – 
Ag. Jaroslava Svobodová
ESTHER VILAROVÁ: ŽÁRLIVOST
Příběh tří žen, které se nikdy osobně
nesetkají, osudovou shodou milují
všechny tři jednoho muže.
Hrají: Hana Maciuchová, Jana Hlaváčo-
vá, Lucie Matoušková/Jitka Moučková

26. 11. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Ozvěny MFDF Jihlava 2008
FAMU blok
Šest krátkých filmů studentů pražské FAMU.

27. 11. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Občasný divadelní soubor SU FJFI ČVUT
ČTYŘI TVÁŘE PRO VRAHA aneb
TO NEROZEZNÁTE PICASSA OD
KNÍŽÁKA?
Detektivní komedie s jedním ztrace-
ným Picassem, dvěma Knížáky, třemi
výstřely a čtyřmi podezřelými z vraždy
v pátém patře.

28. 11. /pátek/ 18 hodin
Sdružení fotografů Kontakt
FOTOGRAFIE POD VODOU

VÝSTAVA NA GALERII
PERU
Fotografie Jiřího Nováka.
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Fotbal
FK Jablonec 97

1. Gambrinus liga
Chance arena
9. 11. /neděle/ 15 hodin
BOHEMIANS PRAHA

23. 11. /neděle/ 15 hodin
AC SPARTA PRAHA

Česká fotbalová liga
Hřiště UMT Mšeno
8. 11. /sobota/ 10.15 hodin
FK SLAVOJ VYŠEHRAD

22. 11. /sobota/ 10.15 hodin
SEZIMOVO ÚSTÍ

Česká liga dorostu
Hřiště Břízky
1. 11. /sobota/ 10,15/12,30 hodin
FOTBAL PARDUBICE

15. 11. /sobota/ 10,15/12,30 hodin
SK MOTORLET PRAHA

Česká divize dorostu
Hřiště UMT Mšeno
8. 11. /sobota/ 12,30/14.45 hodin 
SK NÁCHOD-DEŠTNÉ

SSŽ Česká liga žáků
Hřiště Mšeno
9. 11. /neděle/ 11/12.45 hodin
FK HOŘOVICKO

Lední hokej
HC Jablonec nad Nisou

1. 11. /sobota/ 18 hodin
HC ŘISUTY

12. 11. /středa/ 18 hodin
HC MILEVSKO

22. 11. /sobota/ 18 hodin
KOLÍN

29. 11. /sobota/ 18 hodin
HC NYMBURK

CORNY městská hala
1. 11. /sobota/ 10 hodin
TJ BIŽUTERIE – TURNOV A
Odbíjená ženy.

2. 11. /neděle/ 16.30 hodin
TJ EL. PRAGA – 
ČESKÁ LÍPA
Házená – 2. liga muži.

7. a 28. 11. /pátek/ 20.30 hodin
ALFA B LIBEREC
Futsal muži.

8. 11. /sobota/ 9 hodin
OBLASTNÍ PŘEBOR 
v moderní gymnastice.

8. 11. /sobota/ 17 hodin
TJ BIŽUTERIE – MFF PRAHA
Odbíjená muži.

9. 11. /neděle/ 9 hodin
JABLONECKÝ POHÁR
v moderní gymnastice.
Koná se v rámci projektu
Jablonec 2008. 

14. 11. /pátek/ 20.30 hodin
FUTSAL
SK Nerrox–muži.

15. 11. /sobota/ 8 hodin
TURNAJ UČITELŮ
v odbíjené.

15. 11. /sobota/ 18 hodin
TJ BIŽUTERIE –
DOBŘICHOVICE
Odbíjená muži.

16. 11. /neděle/ 10 hodin
TJ JABLONEX – TJ JISKRA
NOVÝ BOR
TJ BIŽUTERIE – RUMBURK A
Odbíjená ženy.

16. 11. /neděle/ 16.30 hodin
TJ EL. PRAGA – BĚLÁ POD
BEZDĚZEM
Házená – 2. liga muži.

22. a 29. 11. /sobota/ 8 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
Turnaj v kopané dětí.

22. 11. /sobota/ 10 hodin
TJ BIŽUTERIE – TORIK
DOKSY A
Odbíjená ženy.

28. 11. /pátek/ 19 hodin
TJ BIŽUTERIE – ČESKÉ
BUDĚJOVICE
Odbíjená muži.

28. 11. /pátek/ 19 hodin
TJ BIŽUTERIE – HAVLÍČKŮV
BROD
Odbíjená muži.

30. 11. /neděle/ 10 hodin
TJ JABLONEX – TURNOV
Odbíjená ženy.

Sportovní kulečník
TJ Bižuterie Jablonec n. N.
Pražská 20

Extraliga
8. 11. /sobota/ 10–15 hodin
SK BC PRAHA A

15. 11. /sobota/ 10–15 hodin
K+K BEROUN

29. 11. /sobota/ 10–15 hodin
BC KLADNO B

2. liga
30. 11. /neděle/ 10–15 hodin
SKP ÚSTÍ N. L. B

Běh na Českou chalupu
AC Slovan Liberec
1. 11. /sobota/ 9 hodin
37. ročník běhu do vrchu
(2,5 km).
Přihlášky a prezentace v Lidových
sadech od 9 hodin.
Start dětských kategorií od 10 ho-
din. 
Hlavní závod ženy v 11,00; muži
v 11,30 hodin.

Projekt Jablonec 2008

8. 11. /sobota/ 12 hodin
TJ LIAZ 
Corny atletická hala
MEZINÁRODNÍ PĚTIUTKÁNÍ
ŽACTVA
Atletické závody.

28. 11. /pátek/ 8 hodin
Gymnázium u Balvanu 
Plavecký bazén u přehrady
OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ
V PLAVÁNÍ
ZŠ a SŠ – plavání družstev
a jednotlivců.

Projekt finančně podporuje
město Jablonec nad Nisou.

Nabídka sportovních programů

Založení sboru v roce 1977 spadá
do období nelehkých podmínek, kdy
každý projev svobodného myšlení
a konání, tím spíše v církvích, vy-
volával podezření mocenských or-
gánů. A přesto vzniklo spontánně
živé společenství lidí, které spolu
až do dnešních dnů prožilo mnoho
dobrého. Nerozložila je ani minulá
nesvoboda, ani současná tržní svo-
boda.

Zakládajícími členy byli lidé,
kteří díky svým zájmům měli blíz-
ký vztah především sami k sobě.
Měli chuť zpívat, což je naplňovalo
radostí a tu rádi předávali dál pro-
střednictvím svého zpěvu nejen
v našem regionu, ale postupně
i v celých Čechách. Jak jsou taková
pouta silná, to dokazuje již třiceti-
letá existence tohoto volného sdru-
žení. 

Je pochopitelné, že obsazení ka-
pely se během let měnilo. Počet
zpěváků se pohyboval od dvaceti
do třiceti osob. Byli mezi nimi ne-
jen věřící z různých církví, ale

i přátelé z turistického oddílu či
skauti a trampové. Dirigentem a šé-
fem kapely je Marcel Štěpánek,
který je též autorem převážné vět-
šiny textů i hudby.

Jizeroš v současné době vystu-
puje jen několikrát do roka a svá
vystoupení se snaží spojovat s dob-
ročinnými akcemi. Kdo zatím ne-
měl příležitost navštívit některá ze
živých vystoupení Jizeroše a pře-
sto by si chtěl hudbu souboru po-
slechnout, může si zakoupit někte-
ré z dosud dvou vydaných CD. Na
prvním je Výběr z Jizerské a Luční
mše a na druhém Lurdská mše.

V řadách Jizeroše se dnes, po ge-
neraci rodičů, kteří ho zakládali,
objevují i děti původních členů.
Sbor je otevřen i dalším novým zá-
jemcům, kteří mají chuť zpívat
a hrát a nestaví do popředí zájmů
honorář za svá vystoupení. Kon-
takt lze získat na faře Českobratr-
ské církve evangelické.

(bt, os)

Pěvecký soubor Jizeroš
■ Představujeme vám

Tento ekumenický pěvecký sbor patří mezi 
jablonecko-liberecké zvláštnosti. Vznikl již před
více než třiceti lety z iniciativy mladých lidí,
příslušníků různých církví, majících pozitivní
vztah k hudbě.

Foto Jan Fejfar
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Milé děti,
ani jsme se nenadáli a je tu listopad. Barevné listí opadalo, papíroví

draci se rozletěli a vy už možná pomaličku vyhlížíte první sníh. Možná ho
přiveze Martin na bílém koni, jak se někdy říká. Znamená to, že první sníh
se objevuje nejčastěji kolem 11. listopadu, kdy má svátek právě Martin.
Jestlipak jste to, milí Martínkové, věděli? 

Ale ještě než se na nebi objeví první vločky, pozorujte, jak se mění příro-
da. Tráva, květiny, ale i zvířátka se připravují na dlouhý zimní spánek.
Do svých doupátek a ještě spíš do bříšek si připraví pořádnou zásobu, ze
které během dlouhé zimy tráví. To dělají třeba medvědi nebo jezevci, ale
i jiná lesní zvířátka. A když je zima dlouhá a mrazivá se spoustou sněhu,
měli by jim pomoci i lidé. Pochutnají si třeba na mrkvi, jablíčkách, suchém
chlebu nebo kaštanech a žaludech. Tak na to nezapomeňte, až se vypraví-
te na vycházku. 

Váš skřítek Pastelka

Čím budu, až vyrostu...
Oceněné práce za listopad
Andrejka Vondrová, MŠ Pampeliška, Lovecká 11
Lukáš Kramár, MŠ Muchomůrka, Mechová 16
Péťa Kahan, MŠ Pampeliška, Lovecká 11

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce
Prosinec: Půjdem spolu do Betléma...
Leden: Postavíme sněhuláka
Únor: Dům, ve kterém bydlím

Listopadové obrázky očekáváme v podatelně jablonecké radnice
do 10. listopadu. Adresa: Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíčníku,
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec n. N. Obálku nezapomeňte označit
heslem „Skřítek Pastelka“.

Představujeme mateřské školy
MŠ Pampeliška v Lovecké ulici

Nejslavnější český pedagog Jan Amos Komenský oslovil už před té-
měř čtyřmi stovkami let svět myšlenkou „Škola hrou“. Ti, kteří pracují
s dětmi, vědí, že právě promyšlená, obsahově hodnotná hra je tou neje-
fektivnější formou výuky. Snad právě proto si další z jabloneckých ško-
lek, kterou vám tentokrát představíme, dala za své motto větu: „Při hra-
ní se učíme, ani o tom nevíme!“ A tak se všechny aktivity, tématicky roz-
dělené podle ročních období, provádějí jako příjemná hra, díky níž děti
přirozeně chápou svět, tradice a zvyklosti. Rozšiřují a obohacují si svět
poznání. 

Na formu hry vsadily zdejší učitelky i při jednom zcela mimořádném
projektu – výuky německého jazyka. Děti se tu každý den učí písničkám,
básničkám, prohlížejí si obrázky v německých knížkách. 

„Kroužek němčiny jsme založili před dvěma lety na základě partnerské
spolupráce s mateřskou školkou v německém Oderwitz. S tamními dětmi
se navštěvujeme, my jezdíme tam a ony zase k nám, protože německé děti
se zase na oplátku učí česky,“ vypráví Květa Šelbická, vedoucí školky
a zároveň učitelka německé třídy, kterou tu letos od září mají jako úpl-
nou novinku. „V němčině si povídáme, hrajeme a děti to vnímají napros-
to přirozeně jako řeč, kterou mluví jejich kamarádi. Zájem o výuku v této
třídě je opravdu velký,“ říká pedagožka, podle které by v budoucnu do-
konce chtěli uskutečnit vzájemnou výměnu učitelek. Projekt, jemuž by
jistě zatleskal i proslulý Učitel národů. 

(red)
Péťa Kahan – lékárník

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

Lukáš Kramár – bagrista

Andrejka Vondrová – servírka v pizzerii
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Na střeše divadla se již přes sto let ženou
vpřed dva páry lvic zapřažených do dvoukolo-
vých antických vozíků. Mnozí z nás už ani ne-
připadá zvláštní, že vozíky jsou prázdné, že
v nich vlastně cosi chybí. Jen pamětníci a znal-
ci starých obrázků ještě vědí, že v každé dvou-
kolce stála alegorická socha múzy – jedné z de-
víti ochránkyň umění. 

Dominantu budovy tvořily až do roku 1968
dvě plastiky: Thálie – múza komedie, básnictví
a později i divadelnictví, a Euterpé – múza ly-
rické poezie a hudby. V letech 1964–1968, kdy
procházelo jablonecké divadlo rekonstrukcí,
byly obě múzy odstraněny. Říkalo se tehdy, že
sochy bylo nutné sejmout, neboť ohrožovaly
svojí statickou nestabilitou bezpečnost chodců.
Čtyřicet let již tedy lvice uhánějí s prázdnými
vozíky.

V současnosti uvažují zástupci města spolu
s vedením divadla o navrácení múz na střechu
této významné jablonecké budovy. Jistým pro-
blémem však je chybějící původní dokumenta-
ce tohoto díla. Na pomoc přišel již před lety
kunsthistorik Dieter Klein z Vídně, který zjistil,
že velmi podobné plastiky zdobí i sofijské
Národní divadlo Ivana Vazova. Plány obou di-
vadel vznikly totiž ve stejné době a ve stejném
vídeňském ateliéru firmy Fellner & Helmer.
Obě budovy byly dokončené v roce 1907. Je ne-
pochybné, že architekti využili navržené umě-
lecké dílo pro obě stavby, což v té době nebylo
výjimečné. Rozdíl spočívá snad jen v tom, že
s každým párem sofijských lvic je zapřažen i je-
den lev. 

O navrácení múz na střechu našeho divadla
se uvažovalo již při generální opravě v 90. le-
tech, to se však z různých důvodů nepodařilo.
Zdá se ale, že nyní nastala nová příležitost.
Město získalo grant z Libereckého kraje ve vý-
ši 130 tisíc korun a tato částka by měla poslou-
žit k zjištění a zakonzervování současného sta-
vu zbytku jabloneckých plastik a zdokumento-
vání těch sofijských. To provádí pražská firma
R.A.M.I. restaurátorské ateliéry.

Jelikož v Jablonci máme odborníka na po-
dobné práce – Vladimíra Komňackého – položi-
li jsme mu dvě otázky:

Zúčastnil jste se rekonstrukce podobného
díla v Pařížské ulici v Praze. Co taková prá-
ce obnáší?

Tyto práce se od čtyřicátých let 20. stol. vysky-
tují jenom vzácně. Figurální sochařství, kovote-
pectví, pasířství a klempířství jsou zde využity
ve shodě a vysoké kvalitě. Plastika je z plechu
silného maximálně 1 mm a z důvodu pevnosti,
váhy a ukotvení do konstrukce stavby je v ní že-
lezná výztuha. Mezi použitými kovy (měď, zi-

nek, železo), vzniká ale galvanický článek a kovy
postupně silně korodují. Dnes se proto při re-
konstrukcích používá nerezová ocel.

S jakými technickými úskalími jste se
v Praze setkal?

Plastika, na níž jsem loni pracoval, byla o tře-
tinu menší než jedna z múz, a rekonstrukce tr-
vala téměř rok. Půl roku bylo věnováno mode-
lérské části a výrobě forem, druhé pololetí po-
tom realizaci v kovu. Výroba konstrukce byla
nelehká a prováděla se přímo během kovote-
pecké práce. U pražské plastiky také zůstal za-
chován kotvicí trn do budovy. Na divadle
v Jablonci ale zřejmě nebude, dle mého názo-
ru, kotvení do budovy a zavětrování sochy s ro-
zevlátou látkou snadné. Domnívám se, že se při
rekonstrukci divadla s touto alternativou nepo-
čítalo.

(os)

■ Stalo se

Vrátí se na divadlo ochránkyně umění?

Z let 1949–1951 se nám zatím nepodařilo
o Romech v Jablonci nalézt významnějších
zpráv. Víme jen, že romská imigrace pokračo-
vala. O jejích motivaci se můžeme dočíst v kni-
ze „Cesty Romů“. Romové na Slovensku patřili
do tradiční společenské hierarchie. Byli však
hodně nízko, až na okraji společnosti, žili sepa-
rovaně v cikánských osadách, vždy vzdálených
od vesnice. Od měst v pohraničí si slibovali po-
lepšení, zvýšení prestiže. Mohli žít přímo ve
městech uprostřed společnosti, a i když v mi-
zerných podmínkách, pořád lépe než v cikán-
ských osadách. Pomohla jim i změna režimu.
Mnoho Romů prý ještě dlouho potom říkalo:
„V Čechách mi říkají soudruhu Kotláre. A celým
jménem. Doma na Slovensku jsme byli pro lidi
z dědiny jenom cigáni. Nebo nám říkali jen
křestním jménem a přitom nám všem tykali.“ 

Mnoho Romů přicházelo za prací s úmyslem
setrvat několik let, vydělat si na stavbu vlastní-
ho domu na Slovensku a polepšit si tak ve spo-
lečnosti. Ovšem kdo o tom v Jablonci tehdy vě-
děl! Lidé spíše nevěřícně kroutili hlavou, co to
zase cikáni vyvádějí. Ze zprávy MNV nazvané
„Výchova cikánů a zapojení do pracovního po-
měru“ z 11. listopadu 1952 se dočteme doslova:
„V posledním čase nedošlo z podniků, kde jsou
zaměstnány osoby cikánského původu, na zdejší
referát žádných stížností. Pobyt některých ciká-
nů ve zdejším městě se opakuje od roku 1945 již
několikrát; nakoupí zde vždy nějaké věci, hlav-

ně nábytek, který potom odvážejí na Slovensko,
jako například Géza Holan, který před rokem
odjel na Slovensko s nábytkem a nyní se vrátil
znovu do Jablonce a byl mu přidělen byt v Sou-
kenné ulici č. 5.“ 

Zpráva popisuje romské záležitosti v Jablonci
šířeji, a to je rovněž zajímavé. V roce 1952 bylo
v Jablonci 400 usedlých cikánů z asi 100 rodin.
Ty měly údajně asi 90 živitelů, vesměs mužů
v pracovním poměru. Pracovali ponejvíce na
stavbách, v podnicích Plastimat, PAL, Kovová
bižuterie a Sklárny Polubný; tam mnoho Romů
též dojíždělo. Žen pracovalo pouze málo, stara-
ly se o rodiny.

V řešení romské otázky pomáhal pracovní-
kům národnímu výboru cikánský starosta Jan
Mižikar. Žil tehdy v Jablonci již delší dobu, u-
pozorňoval na problémy a pomáhal je radnici
řešit. Pomáhal Romům i ve styku s úřady; dnes
bychom mu říkali romský terénní pracovník.
A věřte, neměl to vůbec lehké, vděku od vlast-
ních lidí se často nedočkal. Zpráva zmiňuje, že
poslední výstup měl minulý týden, kdy musel
odejít ze zaměstnání. Když pracoval společně
s cikány v Polubném, podezřívali jej, že za svou
angažovanost je placen národním výborem
a dostal pořádnou „nakládačku“.

Jan Mižikar byl však aktivní i v kulturním ži-
votě Romů. Účinkoval například v cikánském
divadelním kroužku, který v roce 1951 sehrál
jediné představení v Rychnově. Slavně to ale
nedopadlo – jablonecká „Osvětová beseda“,
která byla oficiálním pořadatelem a hradila prý
veškeré finanční náklady, žádala zisk ze vstup-
ného. Jenomže cikánský divadelní kroužek si
hradil náklady na kostýmy a rekvizity, a proto
chtěl, aby peníze náležely jemu. A tak se pohá-
dali o peníze a víckrát se už nehrálo. 

K romské kultuře 50. let patřily v Jablonci
i nedělní promenádní koncerty cikánské kape-
ly u prodejny stavebnin před jabloneckým nád-
ražím. Bývaly oblíbeným a vítaným zpestřením
tehdejšího společenského života. 

Lukáš Pleticha, Anna Cínová

Z minulosti jabloneckých Romů – IV

Foto Miloslav Kalík

Múza na sofijském divadle



(17)

jablonecký měsíčník / listopad 2008 současnost

Jablonecký týden smíření
Zkušenosti z duchovní práce v našem městě

vedly představitele jabloneckých církví a nábo-
ženských sborů k myšlence, aby se intenzivněji
věnovali tak zvanému uzdravení minulosti. Je
známo, že naše město i region po válce trpěly
značným „nesmířením“ způsobeným historický-
mi okolnostmi. Z mnoha osobních setkání však
jablonečtí duchovní vědí, že téma neuzdravené
minulosti je dosud živé a je určitým balvanem
naší společnosti dodnes. (To naznačují ve vyhro-
cené podobě například i kauzy neuzavřených
restitucí a často vzrušené komentáře k nim, tý-
kají-li se původně německého majetku.) Protože
právě církve mají takříkajíc ve své pracovní ná-
plni odpuštění a snahu o smiřování, domluvili se
jejich jablonečtí představitelé na týdnu smíření.
Termín 6. – 10. října tohoto vzájemného setkává-
ní v pěti jabloneckých církvích neměl vazbu na
žádnou konkrétní událost. Byl to především prv-
ní volný termín, kterého se všichni mohli zúčast-
nit. Hlavní myšlenkou bylo přiznat si, že naše ne-
uzdravená minulost existuje, že často nejsme
schopni ji vyřešit svým lidským osobním úsilím
a že je potřeba se za uzdravení také společně
modlit. Jak naznačují mnohá osobní svědectví,
smíření a odpuštění je z pohledu věřícího člověka
tzv. milost – tedy boží dar, který si nelze zajistit
vlastními zásluhami. V tomto duchu byl také tý-
den smíření duchovními představiteli připraven. 

(bt)

Hned dvě jablonecké taneční školy 
slavily úspěchy

Taneční škola X-Dance se vrátila z Mistrov-
ství Evropy v Hip-Hopu, konaného od 10. do 12.
října v dánském Kalundborgu, a přivezla si do-
mů titul 2. vicemistrů Evropy v disciplíně „ma-
lé skupiny“ v hlavní věkové kategorii. Ten zís-
kala formace nazvaná „Rest in peace“, která
tančí ve složení Hana Drbohlav, Dana Ková-
čová, Kateřina Kosovová, Monika Koubová, Šár-
ka Plešáková a Nela Tymichová (skupina je
i mistrem ČR). České republice se v této nároč-
né disciplíně nepodařilo získat medaili už více
než pět let. 

Do finále se probojovali i další svěřenci X–Dan-
ce. V disciplíně „velkých formací“ dětské věko-
vé kategorie obsadili „The Simpsons“ 4. místo
a duo dětské věkové kategorie – Kristýnka
Palicová a Verunka Wagnerová bylo šesté.

Taneční škola Topdance manželů Jägerových
měla svá želízka v ohni 11. října v libereckém
kulturním domě na 39. ročníku Podještědského
poháru, kde tančily páry od juniorských katego-
rií až po dospělé. Nejúspěšnějšími byli Štěpán
Procházka s Anne Jägerovou v mladších junio-

rech nejvyšší třídy B, kteří si odnesli zlato za stan-
dardní tance. Stejné ocenění získali i Daniel Hum-
polec se Zlatkou Svobodovou na spojené soutěži
mladších a starších juniorů třídy C standard, kde
s nimi na stupních vítězů stáli také kluboví kole-
gové Marek Růžička a Tereza Kosovská. 

Pro stříbrnou medaili dotančili Matěj Pro-
cházka se Saskií Vaňousovou v latinsko-ame-
rickém klání starších juniorů. Ostatní taneční
páry klubu Topdance uhájili ve svých kategoriích
semifinalové a čtvrtfinalové pozice.

(op, lj)

Tanečníci Topdance 
Anne Jägerová a Štěpán Procházka 

Foto Libor Jäger
X – Dance – Rest in peace

Foto Josef Drbohlav

Foto Jiří JiroutekFoto Otokar Simm



(18)

jablonecký měsíčník / listopad 2008 osobnost

Tomáš Pospíšil se narodil 28. listopadu 1975 v Jab-
lonci n. N. Po studiu na ZUŠ absolvoval konzervatoř
v Teplicích, obor klavír. Poté pokračoval ve studiích
na pražské AMU v oboru skladba. Již tehdy vyučoval
hru na klavír na jablonecké ZUŠce. Současně působil
a dosud působí i jako varhaník a sbormistr při zdej-
ším chrámu Nejsvětějšího srdce Ježíšova.

Od roku 2005 je sbormistrem dětského pěveckého
sboru Iuventus, gaude! Pod jeho vedením vznikají čty-
ři oddělení dětského sboru – přípravné sbory Pueri,
gaudete! a Amici, gaudete! a komorní sbor hlavního
sboru Choricus, gaude!

Je ženatý a má ročního syna Štěpána. 

Jaké byly vaše umělecké záměry, když jste zaklá-
dal dětský pěvecký sbor? Napadlo vás, že byste
mohli společně dosáhnout tak velkých úspěchů?

V posledním ročníku mého studia na Akademii mú-
zických umění v Praze jsem volal tehdejšímu zástup-
ci ředitele jablonecké ZUŠky Vítu Rakušanovi, zda
nemají ve škole dětský sbor pro mou absolventskou
skladbu, kterou jsem chtěl provést v mém rodišti.
A on mi tehdy řekl památná slova: „Nemáme, ale víš
co, pojď ho založit!“

Nastupoval jsem v Jablonci coby učitel hry na kla-
vír, a i když se mi z počátku do zpívání s dětmi moc
nechtělo, brzy jsem v práci s dětmi našel zalíbení.
Překvapilo mě, o co jsou děti k tvůrčí práci a umění
otevřenější než dospělí, se kterými jsem do té doby
pracoval. A brzy jsem také pochopil, jak je společná
práce s dětmi – zvláště dnes – nesmírně důležitá. Ro-
dina a škola leckdy nestačí na úlohu vést děti k hod-
notám, které zdravá společnost tolik potřebuje. Práce
ve sboru je ideální příležitostí, jak děti formovat nejen
ve vztahu k umění, ale i k životu. Zpívání je v dobrém
sboru pouze prostředkem k vyšším cílům. Vždyť mno-
ho dětí bude zpívat jen do svých osmnácti let, ale
všichni chceme kolem sebe potkávat po celý život jen
samé krásné lidi, ne?

Kromě sborového zpěvu učíte i hru na klavír.
Jaká byla vaše cesta od učitele klavírní hry ke sbor-
mistrovi?

Já mám v úvazku stále ještě nějaké děti na klavír,
a i když pořád hubuji, jak bych ty hodiny potřeboval
třeba na doučování ve sboru, asi by mi práce u klavíru
moc chyběla. Je to příležitost, jak navštívit svět veliké

hudby úplně jinak než ve sboru. Klavírní literatura
nabízí mnohem vzácnější poklady než dětská sborová
tvorba a takové hudební exkurze při výuce mě stojí
mnohem méně úsilí než dobrodružné výpravy s ban-
dou šedesáti dětí.

Zpívají někteří z vašich malých klavíristů i ve
sboru, a pokud ano, jak se to odráží v jejich kla-
vírní hře a osobnosti?

Zpívají téměř všichni a až budu jednou jako starý
vousáč sedět na ministerstvu školství v oddělení Zá-
kladních uměleckých škol, zavedu pěvecký sbor jako
povinný předmět pro všechny žáky hudebních oborů.
Cesta k citu pro hudební frázi vede přes zpěv. A proto-
že ve sboru jdeme v prvé řadě cestou muziky, zpívání
se odráží na hudebním rozvoji dětí i v jiných hudeb-
ních předmětech. A jsem moc rád, že mi to potvrdili
i moji kolegové. 

Co je podle vašeho názoru nejdůležitějším úko-
lem sbormistra?

Odpověď bych shrnul do tří bodů: Za prvé vidět ve
své práci poslání, jinak bude sbormistr věčně nešťastný
z nedocenění své námahy. Za druhé neztratit moud-
rost snahy poučit se – a to i od druhých. V tom je veli-
ká pravda. A za třetí – spočítat si, že úspěch sboru spo-
čívá v týmové spolupráci. Moje úloha ve vedení není
zdaleka jedinečná. Kdybych vedle sebe neměl hlaso-
vou poradkyni Lucii Jarešovou, věrnou a nezištnou
klavíristku Janu Kvochovou, a nejvěrnější maminku
dvou mých „sboráků“ Ivanku Ullmannovou, výsledky
sboru by nebyly zdaleka tak dobré.

Jaké jsou vaše plány se sborem do budoucna?
Rád říkám, že úspěch našeho sboru spočívá v tom,

že si na začátku roku neděláme žádné veliké plány.
Konkrétní body sezóny, jako jsou pozvánky na kon-
certy nebo soutěže, sice v diáři máme, ale snažíme se
být na všech plánech pokud možno nezávislí, v klidu
a dobře celý rok pracovat a přijímat, co nám cestou
přes rok cvrnkne do nosu. Vždyť to je ostatně důležité
i pro samotný život.

Vytvořeno s použitím rozhovoru Věry Chmelové při-
praveného pro časopis Talent. 

(red)

Tomáš Pospíšil
Zpívání v dobrém sboru je prostředkem k vyšším cílům

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Se jménem sbormistra Tomáše Pospíšila jsou v poslední době spojené 
úspěchy dětského pěveckého sboru Iuventus, gaude! Přestože sbor působí 
při jablonecké Základní umělecké škole teprve tři roky, může se už dnes 
radovat z celé řady vynikajících ocenění ze soutěží a festivalů u nás i v zahraničí. 

■ Krátké zprávy
Slet budeníků
se uskuteční v úterý 4. 11. od 20
hodin ve smržovském Parkhotelu.
Od 17 hodin koncert pro handica-
pované děti i dospělé.

Venezuela – pestrý svět tropů
je název výstavy představující
exotickou přírodu zdokumentova-
nou expedicí „Venezuela 2006“.
Koná se v Severočeském muzeu
v Liberci od 30. října do 7. prosince.

Krajská vědecká knihovna
v Liberci pořádá od 4. do 25. 11.
putovní fotografickou výstavu ví-
tězných a vybraných děl celostátní
soutěže „Ekologie a věda v objek-
tivu“. Snímky upozorňují na nut-
nost citlivého přístupu k přírodě
a nutí k zamyšlení nad změnami,
kterými naše země prochází.

Jarret 
Koncert folkrockové skupiny mů-
žete navštívit v pátek 14. 11. od
19.30 hodin. Uskuteční se v hu-
debním klubu Bažina v restauraci
Beseda. Vstupenky před koncertem.

Petr Linhart – Sudéta
Komorní kytarový koncert se
uskuteční v pátek 14. 11. v kostele
sv. Archanděla Michaela ve
Smržovce. Začátek v 17 hodin.

Bohumír Míč
Jablonecký výtvarník a pedagog
bude vystavovat od 15. do 28. 11.
své kresby ve výstavní síni MěÚ
v Rychnově. Vernisáž 15. 11.
v 17 hodin, otevřeno denně 9–11
a 14–16 hodin.

Beseda s léčitelem
Tomášem Pfeifferem na téma
„Tvore lidského stupně, staň se
člověkem“ se koná v úterý 18. listo-
padu v 18 hodin ve Spolkovém.
Pořádá Duchovní univerzita Bytí.

Nadace Euronisa
pořádá v sobotu 22. 11. od 14 ho-
din v budově Krajského úřadu
v Liberci benefiční aukci
uměleckých předmětů. V nabídce
budou zajímavá díla z tvorby
uznávaných výtvarníků z celé ČR
(Jiří Anderle, Stanislav Libenský –
Jaroslava Brychtová, Vlastimil
Zábranský, Karel Šafář, Bořek
Šípek, Max Švabinský, Olbram
Zoubek atd.)

Koncert k poctě sv. Mikuláše
se koná 26. 11. od 18 hodin
v kostele sv. Františka v Tanvaldě
– Šumburku. Účinkují Vladimír
Roubal – varhany a Vladimír
Matějček – umělecký přednes.
Zazní skladby J. S. Bacha,
W. A. Mozarta a další.

Svaz důchodců
pořádá listopadová setkání vždy
ve středu od 13.30 hodin
ve Spolkovém domě. Na 5. 11. se
připravuje měření tlaku, 12. 11.
zábava s hudbou, 19. 11. pěší
výlet a 26. 11. volná zábava.

Foto Václav Landovský

Foto Jiří Jiroutek
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Dlouholetý jablonecký starosta 
Adolf Heinrich Posselt
(9. 5. 1844–13. 4. 1926)

Původním povoláním byl lesník, později se
však věnoval exportu skla. Do zastupitelstva
města byl poprvé zvolen v roce 1877. O čtyři ro-
ky později vystřídal v úřadu starosty Antona
Jäckela a setrval v něm celých 37 let, až do kon-
ce první světové války. Od roku 1892 byl i zem-
ským poslancem a v letech 1894–1915 předse-
dou okresního zastupitelstva. 

V době, kdy stál v čele města, vznikla řada ve-
řejně prospěšných staveb. Bylo dokončeno
dláždění ulic, budována kanalizace a vodovodní
síť, parky, městské lázně, nemocnice, budovy
obecných a měšťanských škol, uměleckoprů-
myslové školy, reálného a vyššího gymnázia
i obchodní akademie. Kulturu obohatilo nové
divadlo i městské muzeum. Významným příno-
sem byly železnice Liberec – Jablonec – Tan-
vald a tramvajové linky. Spojení se světem bylo
zdokonaleno i díky telefonní síti. 

To vše vedlo v roce 1911 městské zastupitelstvo
k tomu, aby svému starostovi po třiceti letech ve
funkci udělilo čestné občanství města a v roce
1918 titul „Altbürgermeister“. 

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie

■ Muži, kteří měnili město

Adolf Heinrich Posselt

V minulém čísle Jabloneckého měsíčníku jsme
psali o tom, které sochy stály na Horním náměs-
tí do roku 1945. Tentokrát vyprávění dokončíme
přehledem sochařské výzdoby let následujících.

Po stržení Rüdigera zůstal kamenný podsta-
vec původní kašny prázdný. Byl pak pravidelně
využíván pro politické poutače a hesla během
prvomájových oslav. V roce 1953 byla ustavena
zvláštní komise pro vybudování památníku
Rudé armády, který měl být odhalen při příle-
žitosti 10. výročí osvobození ČSR. Mělo ho tvo-
řit sousoší vojína, ženy a partyzána, které by

vyjadřovalo vděčnost našeho lidu sovětské ar-
mádě za naše osvobození a její připravenost
k aktivní obraně našich zemí.

Návrh, aby sousoší stálo na podstavci původ-
ní kašny, byl zamítnut. Jednání o úpravě celého
náměstí se protahovalo a původní termín nako-
nec nebyl dodržen. V roce 1956, tedy již rok po
výročí, dospěli soudruzi ke změně názoru:
„Vzhledem k nynější politické a finanční situaci
a s vyhlídkou na světový mír, bude památník
tvořit jedna postava sovětského vojáka beze
zbraně, s čapkou v ruce.“ 

Socha byla zhotovena podle návrhu jablonec-
kého akademického sochaře Karla Pešata a k je-
jímu slavnostnímu odhalení došlo 7. listopadu
1957. Pomník pak stál na svém místě až do vpádu
vojsk Varšavské smlouvy do naší země. Hned
první den – 21. srpna 1968 – byl pískovcový vo-
ják stržen a zničen. 

Znovu zde zůstal prázdný a tentokrát i po-
psaný podstavec. Ten byl použit pro postavení
nového a zatím posledního pomníku, který byl
odhalen 9. května 1971. Sovětský voják v typic-
kém postoji se samopalem, kyticí šeříku
a „zdvihací“ holčičkou byl dílem akademického
sochaře Aloise Hubičky, ředitele zdejší umělec-
ko-průmyslové školy. Později vytesal neznámý
„autor“ na druhou stranu podstavce s nápisem
„květen 1945“ ještě „srpen 1968“. Po sametové
revoluci se začal voják – jakoby symbolicky –
naklánět dozadu a hrozilo nebezpečí jeho zří-
cení. Proto byl sejmut a i s podstavcem uložen. 

Likvidace soch z jakýchkoliv důvodů není
dobrá a možná by pomohla větší rozvaha již při
jejich stavění. Snad se jednou dočkáme lepšího
řešení tohoto prostoru. 

Václav Vostřák

■ O jabloneckých sochách

Proměny na Horním náměstí – II 

Foto Petr Nový

Model nerealizovaného sousoší

Rudoarmějec Karla Pešata

Voják Aloise Hubičky
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Josefův Důl – V Nebi – Peklo – Čertův ká-
men (2 km) – „hájenka“ Peklo (3 km) – lovec-
ká chata Velcovka (6 km) – rozcestí U Kneipy
(8,5 km) – Rozmezí (10 km) – rozcestí u Vá-
noční louky – Čertův odpočinek (12 km) –
Černá hora (12,5 km) – pod Sedlem Holub-
níku (13,5 km) – Kristiánov (16,5 km) –
Blatný rybník (19 km) – Bedřichov (22 km).

Tentokrát vás zveme na výlet, který nás zave-
de do nebe i do pekla, ba dokonce ke všem čer-
tům. Těmi se to zřejmě v okolí Josefova Dolu
jen hemží. Od josefodolského nádraží projde-
me okolo pomníku Gustava Leutelta a kostela
a na místní návsi se vydáme po neznačené sil-
ničce doprava. Za stálého stoupání dojdeme
k hotelu V Nebi. Komu se tady nebude líbit, mů-
že pokračovat výš – do Pekla. Zakrátko přijde-
me na návrší – kde vlevo je chata Čert, vpravo
penzion Peklo. Za Čertem můžeme vystoupit na
„znovuobjevenou“ skalní vyhlídku, dříve zva-
nou „Juselkoppe“; zcela novodobě nese stylový
název Čertův kámen. Vyhlídka na údolí Kame-
nice byla nedávno očištěna od náletů, spraveno
bylo i zábradlí a po mnoha letech se stala opět
cílem vycházek.

Po červeném značení vystoupáme až k býva-
lé pekelské hájence, dnes přestavěné na restau-

raci. Odtud již naše kroky povedou jizerskými
lesy. Následující rovinatý úsek nás přivede
k rozcestí zvanému Pod Čihadlem. Ještě před-
tím ale můžeme krátce odbočit neznačenou
cestou ke starému loveckému srubu Velcovka
(musíme se vrátit). 

Od rozcestí Pod Čihadlem stoupá panelová
cesta kolem Tischerova a Pařízkova kříže až na
Štolpišskou silnici. Odtud se vydáme okolo
Gackova pomníčku na další křižovatku u zná-
mého rašeliniště Na Čihadle a pokračujeme dál
na Rozmezí. Název místa souvisí s tím, že se
zde kdysi setkávaly hranice tří panství – frýd-
lantského, smržovského a libereckého.

Zde odbočíme doprava po žlutých značkách,
které nás dovedou k pověstmi opředenému
Čertovu odpočinku. Čert, který tu prý vysedá-
val, vytlačil do skalky různé mísy a rýhy. 

Přes vrchol Černé hory pak sestoupíme po
chodníku z dubových fošen až pod Sedlo
Holubníku a dále po červeném značení do
Kristiánova. Přes Blatný rybník (po modré) do-
jdeme do Bedřichova. 

Nabízí se i řada kratších variant, například
jen s návštěvou Josefova Dolu a blízkého okolí. 

Doporučujeme mapu Jizerské hory, 1 : 25 000.
(os)

Výlet ke všem čertům
■ Tip na výlet

Někdo z vás se možná ještě chystá na opoždě-
nou letní dovolenou za sluncem, v Bedřichově
jsou ale již připraveni na letošní sníh. Rolby pro
úpravu lyžařských stop pro běžkaře po letním
odpočinku a nutném servisu čekají na vyjetí. 

Díky Lesům ČR a jimi provedeným terénním
úpravám se teď bude lépe jezdit po cestě stou-
pající od lyžařského stadionu v Bedřichově
k rozcestí zvanému U Buku. Začíná se též pra-
covat na rekonstrukci oblíbené pětikilometrové
trati v Bedřichově, která umožní lepší průjezd
zimní techniky. Práce budou pokračovat ještě
příští rok v létě, kdy kromě jiného dostane trať
i nový perkový povrch a bude ji tedy možné vy-
užívat celoročně. 

Kromě zmíněných novinek běžkaři určitě oce-
ní i novou spolupráci Bedřichova s Kořenovem,
která pro letošní zimu přinese prodloužení tratí
v návaznosti na stopy u rozhledny Štěpánka.
Přibude i parkoviště za kostelem v Horním Po-
lubném a mimoto bude k dispozici i další plo-
cha pro odstavení auta směrem na Harrachov. 

To vše jsou novinky, které vás běžkaře jistě
potěší, až se letos vydáte do bílých stop Jizerské
lyžařské magistrály. Ta má dnes již více než
160 km a vede doslova od jednoho konce hor
na druhý. Kde se tady ale oblíbená Jizerská ma-
gistrála vzala? 

Všechno vzniklo již v sedmdesátých letech,
kdy pár nadšenců z Liberce zorganizovalo první
Jizerskou padesátku, závod, který se později
stal zdejším fenoménem. V různých knihách
pamětníci vzpomínají, jak kdysi prošlapávali
tratě na dřevěných lyžích. Roky ale plynuly
a dnes již považujeme za samozřejmost, že
v zimě můžeme kdykoliv po ránu naskočit do
čerstvé stopy, která nás provede celými ho-
rami. 

Po období, kdy se o tratě staraly jednotlivé
sportovní oddíly, byla v roce 1999 založena
Jizerská obecně prospěšná společnost, která
o Jizerskou magistrálu pečuje již osm let.
Samozřejmě, že tato „maličkost“ stojí nějaké
peníze. Společnost může tratě upravovat díky
každoroční podpoře desítek sponzorů a soukro-
mých dárců a také díky Libereckému kraji,

městům Liberec, Jablonec nad Nisou, obcím
Janov nad Nisou, Bedřichov i mnoha dalším.
Pokud jste mezi nimi, patří i vám veliké podě-
kování. 

A co na závěr? I díky významné finanční pod-
poře města Jablonec nad Nisou bude letos
u otočky autobusů v Bedřichově veřejnosti
k dispozici převlékárna. Stejně jako každoroč-
ně najdete denně na www.jizerskaops.cz infor-
mace o tom, jak jsou stopy upravené. A pokud
se vám pojede opravdu dobře, rozhodnete se
úpravu tratí podpořit třeba i vy. 

Teď už si přejme jen dostatek sněhu po celou
zimu a pěkné počasí na běžkování!

(mj)

■ Z Jizerských hor

Kde se vzala Jizerská magistrála?

U Čertova odpočinku
Foto Otokar Simm

Foto archiv Jizerská o. p. s.

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

Oddělení pro dospělé čtenáře

Landsmann Ivan 
Šestý smysl 
Román zúročuje autorovy zkuše-
nosti ze socialistického Českoslo-
venska, z holandského exilu i z ob-
dobí po listopadu 1989.

Palahniuk Chuck
Program pro přeživší
Hořká a velmi depresivní satira na
komerční společnost a postavení
náboženství v ní. 

Hartl Peter
Obelháni, podvedeni 
a převychováni: dětské osudy 
z 20. století
Autor pro svou knihu shromáždil
materiál o osudech několika dětí
v době druhé světové války.

Oddělení pro děti a mládež

Brezina Thomas: 
Jak vyčarovat superkluka
Další díl oblíbené knížky pro do-
spívající holky. A jako vždy je klu-
kům vstup zakázán.

Jurmanová Julia
Tajemná kočka Ka a egyptská
bohyně
O kočce, která umí číst a psát na
počítači. Příběh nás zavádí do sta-
rověkého Egypta.

Pospíšilová Zuzana 
Už vím, co udělám, když…
Složitými situacemi, které se mo-
hou stát, nás provedou sourozenci
Jonáš a Gábina.

Multimediální oddělení

Šabach Petr
Občanský průkaz (mp3)
Autor v hrůze vzpomíná na léta,
kdy se i cesta s odpadky do popel-
nice před dům bez občanského prů-
kazu mohla stát osudovou. 

Studovna

Krystlík Tomáš 
Zamlčené dějiny
„Dějiny se píší tak, aby vlastní ná-
rod vypadal hezky,“ to je úvodní
věta zajímavé knihy hlavně o le-
tech s osmičkou na konci a o udá-
lostech s nimi spojených.

Z naší nabídky knih
Kouzelný Český ráj
Kniha poetických obrazů známého
fotografa Siegfrieda Weisse s texty
Miloslava Nevrlého.
Vydalo nakladatelství BUK, Přícho-
vice v roce 2001. 
Nyní se slevou – původní cena
590 Kč, nová 400 Kč.

Jizerský rok – Jan Veselý
Nádherné fotografie a průvodní
slovo nabádají čtenáře, aby se za-
stavil a zaposlouchal do poselství
přírody. Kniha je nejen citlivou au-
torskou výpovědí, ale i pozváním
k vlastnímu putování, jež vede
k navázání hlubšího vztahu k ji-
zerskohorské krajině.
Vydalo nakladatelství BUK, Přícho-
vice v roce 2007. Cena 680 Kč.

Jablonecká radnice 1931–1933,
příběh stavby architekta Karla
Wintera.
Reprezentativní kniha k 75. výročí
otevření radnice. Cena 190 Kč.
Vydalo město Jablonec nad Nisou.

Dále nabízíme
Zimní turistické noviny – Jizer-
ské hory
Nevíte, kam jít lyžovat, jaká navští-
vit muzea nebo ve kterém bazénu
se vykoupat? 
Turistický region Jizerské hory –
Liberecko, Jablonecko, Frýdlant-
sko a Tanvaldsko – připravil již
tradičně ve spolupráci s informač-
ními centry Jizerských hor aktuál-
ní informace. Vychází v české, ně-
mecké a anglické mutaci. 
Zdarma.

Jablonecký suvenýr
Chcete si vytvořit vlastní šperk ne-
bo se naučit možnostem při navlé-
kání korálků? Pak si k nám přijďte
zakoupit suvenýr. 
Cena 60 Kč.

■ Informační centrum

Nemocnice Jablonec n. N., p. o.
Jablonecká nemocnice je kvalitním zdravotnickým zařízením, které poskytuje široké
spektrum zdravotnických služeb v šestnácti oborech s 377 lůžky a 680 zaměstnanci.
Vedle lékařských oddělení má nemocnice pět odborů hospodářsko technické správy.
Zřizovatelem nemocnice je od roku 2003 město Jablonec n. N., ředitelem již pátým
rokem MUDr. Vít Němeček.  

Hospodaření nemocnice se v letošním roce vyvíjí
příznivě. Kladný hospodářský výsledek před započe-
tím odpisů za leden–srpen 2008 je 16.400 tis. Kč. Tyto
prostředky jsou v převážné míře investovány do pří-
strojové techniky. Investice jsou letos naplánovány
v objemu zhruba 22 mil. Kč. Na obnovu techniky přis-
pělo město částkou 10 mil. Kč a Liberecký kraj 3 mil.
Kč. Nemocnice z vlastních zdrojů zakoupila též pět
ultrazvuků a na jeden další je vyhlášeno výběrové ří-
zení. Náklady na jejich pořízení jsou 8,6 mil. Kč. Řada
přístrojů může být nakupována také díky sponzorům. 

Největší investicí příštího roku bude pořízení mag-
netické rezonance, jež by měla být uvedena do provo-
zu v dubnu 2009. Nemocnice získala na tuto investici
ve výši cca 48,5 mil. Kč dotaci z fondů EU, což se po-
dařilo díky společnému postupu a podpoře ze strany
vedení města a ODS. Dotace z EU pokryje více než 90 %
nákladů. 

Kromě přístrojového vybavení obnovuje nemocnice
i stávající prostory. Letos byla zrekonstruována lůž-
ková část urologie a chirurgie včetně JIP, přebudová-
ny byly informace u hlavního vchodu. V oblasti medi-
cínské se loni začalo mimo jiné provádět vyšetření

sluchu u všech novorozenců. Díky tomu se odhalily
sluchové vady již u třech dětí. V porodnici stále stou-
pá počet narozených dětí; vybírají si ji maminky ne-
jen z našeho regionu. 

Ekonomicky, provozně ani personálně není mysli-
telný rovnoměrný rozvoj všech oddělení. Chceme
však, aby všechna oddělení byla přinejmenším lehce
nadprůměrná. Navíc dlouhodobě podporujeme roz-
voj několika prioritních, špičkových oborů, které dosa-
hují vynikajících výsledků a přesahují významem náš
region. Je to zejména gastroenterologie, laparosko-
pická operativa, osteocentrum a pracoviště CT. 

V roce 2007 splnila nemocnice požadavky normy
ČSN EN ISO 9001. V horizontu dvou let připravujeme
akreditaci dle národních standardů Spojené akredi-
tační komise. 

Hlavními cíli jablonecké nemocnice jsou: spokoje-
ný pacient, spokojený zaměstnanec, vysoká odborná
úroveň a ekonomická stabilita. 

Informace o nemocnici lze sledovat na www.nemjbc.cz.

Vít Němeček
ředitel Nemocnice Jablonec n. N., p. o.

Foto Leoš Chodura
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PODùKOVÁNÍ
Ráda bych podûkovala panu primáfii Jörgovi,

lékafiÛm a sestfiiãkám z interního oddûlení
Jablonecké nemocnice za v˘bornou zdravotní

péãi a skvûl˘ lidsk˘ pfiístup.
MIRIJANA MAUTHNER

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

MASÁÎE
Studio Anabella Vám nabízí: 

Lymfatická – Stop Celulitidû, medová detoxikaãní,
pfii bolesti hlavy a migrénû, masáÏ zad a ‰íje.

PasáÏ Corso – 2. patro Jablonec n/N 
Objednávky na tel.: 728 040 921

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

rychle spolehlivû a levnû
Tel.: 721 320 875

CHOCOLATE DREAMS
spousta dobré ãokolády 

‰v˘carské, belgické, italské
bonbóny, ãokolády, bonboniéry

ceylonské ãaje, slad‰í vína
po – pá: 9 – 18   so: 9 – 12

Tel.: 721 080 890
nová obchodní pasáÏ Corso

v listopadu získá kaÏd˘ zákazník sladk˘ dárek

PRONAJMU KANCELÁ¤ BLÍZKO CENTRA
Kanceláfi: 2 x PC, tiskárna/kopírka, pevná linka,

nov˘ nábytek, jednací místnost s balkónem,
10 míst u stolu, ãerné polstrované Ïidle,

magnetická tabule, mini vûÏ. Pfiíslu‰enství: 2 x WC,
sprchov˘ kout, vybavená kuchyÀka, var. konvice,

lednice, mikrowelle. PfiedbûÏná smluvní cena:
16.500,–/mûsíãnû + telekomunikaãní poplatky.

40 m2 plochy. MoÏnost parkování v areálu.
Kontakt: 483 302 154, 606 637 312,

e-mail: albico@seznam.cz

STUDIO BERU·KA
Kojenecké plavání (od 1 mûsíce)

a cviãení (od 3 mûsícÛ).
Páteãní volná herna 9:30 – 12 hod. Gravidjoga.

Saunování pro maminky dûti od 14. 11.
26. 11. od 16 hod. Hipp-prezentace s ochutnávkou.

28. 11. od 10 hod. setkání znakujících
rodiãÛ a sly‰ících dûtí

Více info tel.: 602 653 287
www.studioberuska.cz

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

protipoÏární, dfievûné, vnitfiní i venkovní:
kazetové, masiv, zateplené.

Palubkové. GaráÏová vrata, okna.
Sleva dle dohody. Zamûfiení zdarma.

Kompletní montáÏ. Dovoz.
Staré dvefie odvezeme zdarma.

Tel.: 604 404 861 Jablonec
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

SALÓN MaKaKo
Kadefinictví, Kosmetika, Manikúra
Pfiíznivé ceny, prodej pfiípravkÛ,

zdarma internet, obãerstvení Nescafé.
Dûtsk˘ koutek se skluzavkou.

NádraÏní 8, hned vedle Soliteru
Zastávka MHD „U Balvanu, Gymnázium“

Více na – www.salonmakako.cz
Tel.: 603 444 977 nebo 488 488 477

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

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

PIZZA BANY
Palackého 49, Jablonec n. N.

(M‰eno, vedle Auto Kelly)
pfiíjemné nekufiácké prostfiedí

pravá italská pizza 32 cm a ãerstvé bagety
z originálních italsk˘ch surovin

Po – So: 10:30 – 22:00, Ne 13:00 – 22:00
! ROZVOZ PÁTEK, SOBOTA DO 24 hod !

Tel.: 737 834 031

488 488 188Volejte kdykoli za lokální sazbu

ZÍSKEJTE AÎ 5000 Kã MùSÍâNù NAVÍC!

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

RO-DEE-O 
c l e a n i n g

Profesionální úklidová sluÏba
âi‰tení sedaãek, kobercÛ, interiérÛ aut suchou cestou

tel. 721 902 900

• Rychle schnoucí a bezpeãn˘ pro v‰echny druhy tkanin

• Pro snaz‰í a bezpeãnûj‰í hluboké ãi‰tûní 
jemn˘ch potahov˘ch tkanin 

• Nezanechává lepkav˘, neãistoty pfiitahující povlak

• Ideální pro ãi‰tûní v‰ech typÛ ãalounûní vãetnû sametu, bavlny,
atlasov˘ch tkanin, gobelínov˘ch tkanin, brokátu a dokonce i kÛÏe.

• Vhodn˘ pro vyãi‰tûní tkaninou potaÏen˘ch kanceláfisk˘ch dûlicích
pfiíãek, odstraÀování skvrn z kobercÛ a ãalounûní, schodÛ, kobercÛ

ale také ãalounûn˘ch souãástí interiérÛ dopravních prostfiedkÛ. 

• Pfiední v˘robci nábytku a ãalounûní doporuãují systém Esprit 
pro jeho bezpeãnost a úãinnost.

RO-DEE-O cleaning, Hluboká 4064/15, Jablonec n. N. 
ro-dee-o@seznam.cz, IâO 74675982

RO-DEE-O 
c l e a n i n g

Profesionální úklidová sluÏba
Úklid domácností, komerãních i nebytov˘ch prostor

tel. 721 902 900

• Jste unavení z práce..?

• Chcete trávit více kvalitního ãasu s rodinou?

• MoÏná právû nastal ãas si odpoãinout...

Nechte úklid na nás!

Na‰i pracovníci jsou vyzkou‰ení, spolehliví se 
slu‰n˘m vystupováním, ktefií si váÏí svojí práce. 

Byli pro‰koleni, otestováni a nemají záznam v Rejstfiíku trestÛ.
Jsme poji‰tûni do v˘‰e 5 mil. Kã.

Rezervujte si u nás jiÏ nyní generální vánoãní úklid

RO-DEE-O cleaning, Hluboká 4064/15, Jablonec n. N. 
ro-dee-o@seznam.cz, IâO 74675982

17.– 20. 12. 2008
Přijímáme přihlášky na prodej zboží

do Výstavního pavilonu a Velkého sálu Eurocentra.

Uzávěrka přihlášek: 14. 11. 2008
Kontakt: e-mail: k.chlupacova@eurocentrumjablonec.cz

tel. 483 712 505, 777 747 187 

www.eurocentrumjablonec.cz

VÁNOČNÍ TRHYVÁNOČNÍ TRHY
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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.

■ 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

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

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

mechanismy a technické rarity.
Tel.: 602 359 377

HUBNEME S ROZUMEM
dal‰í cyklus mûstská hala Jablonec n. N.

zahájení 7. ledna 2009
info: www.stobjablonec.cz

pfiihlá‰ky 602 770 103, info@stobjablonec.cz

NABÍZÍM
novou metodu jemné masáÏe obliãeje:

LIFTING OBLIâEJE. Vyhlazuje vrásky, brání stárnutí
pleti, odstraÀuje un aven˘ vzhled, detixikuje.

Tel.: 602 365 508,
e-mail: grosmanova.stob.@seznam.cz

JAZYKOVÉ KURZY
je‰tû volná místa,

‰iroká nabídka angliãtiny i dal‰í jazyky
KURZY PRO FIRMY,

1+1 POâÍTAâOVÉ KURZY
nabízíme i rekvalifikaci

EDUCA – vzdûlávací centrum
Tel.: 483 318 621, 602 505 282

www.educa-jbc.cz

·PERKY V CORSE
V novû otevfieném obchodû Vám nabízíme:

– Zlaté a stfiíbrné ‰perky
– ·perky z chirurgické oceli,

hodinky ROTAX – ·perky z prav˘ch perel,
korálu 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

PÒJâOVNA VYSAVAâE NA âI·TùNÍ KOBERCÒ
Na adrese: 5. kvûtna 4

Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 313 363

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 LISTOPAD
platí od 10. 11.do 22. 11.

Pfiipravte se na digitální signál – pofiiìte
si novou TV – pomÛÏeme Vám ji vybrat.

JiÏ brzy 
roz‰ífiení 
prodejny

Nej‰ir‰í nabídka
LCD a plazma TV 
• odborn˘ personál 
• nejlep‰í ceny
• vûrnostní program =>

slevy aÏ 50 % 
• rozvoz a instalace 

Pfiipravte se na digitální signál – pofiiìte
si novou TV – pomÛÏeme Vám ji vybrat.

JiÏ brzy 
roz‰ífiení 
prodejny

Nej‰ir‰í nabídka
LCD a plazma TV 
• odborn˘ personál 
• nejlep‰í ceny
• vûrnostní program =>

slevy aÏ 50 % 
• rozvoz a instalace 

ceník inzerce 
(platný pro rok 2008)

Další podmínky:
•  V ceně za inzerci je zahrnuto grafické zpracování

inzerátu v tiskárně (při dodání zpracovaného
inzerátu se sleva neposkytuje).

•  Pro jiné typy inzerce, než jsou stanoveny v ceníku,
se sjednávají smluvní ceny

Množstevní slevy:
•  Množstevní sleva může být poskytnuta pouze při

úhradě sjednaného počtu inzerátů najednou a před
vydáním prvního inzerátu, na který se sleva vztahuje.

•  Sleva se počítá z celkové ceny (bez DPH) na daný
počet měsíců.

Přijímáme objednávky na rok 2009 s možností slev
na inzerci až 15 %.

Kontakt: 
Lenka Zachrová
Inzerce a distribuce Jabloneckého měsíčníku 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. 
Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou 
Tel.: + 420 483 711 334, Mobil: + 420 777 747 183 
Fax: + 420 483 713 285 
e-mail: l.zachrova@eurocentrumjablonec.cz 
www.eurocentrumjablonec.cz 

vnitřní
strana

A1
52 x 70 mm
3.400,– Kč

B1
108 x 70 mm

6.800,– Kč

C1
108 x 145 mm

13.600,– Kč

D1
220 x 145 mm

27.200,– Kč
––––– –––––

zadní
strana

A2
52 x 70 mm
3.900,– Kč

B2
108 x 70 mm

7.800,– Kč

C2
108 x 145 mm

15.600,– Kč

D2
220 x 145 mm

31.200,– Kč

E2
220 x 42 mm

6.800,– Kč

F2
108 x 42 mm

3.400,– Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

R1
řádková

do pěti řádků 
(šíře 52 mm)

170,– Kč

S1
řádková

do deseti řádků 
(šíře 52 mm)

330,– Kč

vnitřní
strana

C A  I n d i v i n d i  
na jabloneckém výstavišti (v Eurocentru) nabízí:

✤ vánoční dárky

✤ zážitky  poukazy na dovolenou   lyžování   silvestrovské pobyty 
lázně a relaxace    exotická dovolená

✤ místenky a letenky Student Agency a Tour bus

✤ Ticket Art (vstupenky na sportovní a kulturní akce,
např. muzikály, divadlo, koncerty,...)

✤ Zaváděcí ceny

Tel.: 483 306 627, e-mail: info@indivindi.cz


