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Vánoční přání
Vánoce mám rád, i když už dávno vím, že dár-

ky nenosí Ježíšek. Patřím k těm, kteří již měsíce
před Vánocemi schovávají všechna ta vytoužená
přání po tajných skrýších a pak – na Štědrý ve-
čer – je pokoutně kladou pod ozdobený smrček.
Vždycky se těším na rozzářené oči mých blíz-
kých.

Moji představu Vánoc krásně popsala Božena
Němcová v Babičce a Josef Lada ji vykreslil ve
svých obrázcích – jakousi venkovskou idylu.
Protože ale dnes bydlím ve středu Jablonce, pře-
ladil jsem se z idyly venkovské na městskou. Ale
spíš na tu z předminulého století – dámy chodí
v krinolínách, pánové ve fraku… 

Moc bych si přál zažít zase jednou pravé bílé
Vánoce se třpytivým sněhem a nadýchanými zá-
vějemi, s krajinou oblečenou do bílého jako ne-
věsta. Sníh všecičko přikryje a zmizí i to, na co
zapomněla uklízecí služba či soused. Dřív se
hospodář připravoval na zimu už v létě. Spravil
střechu, nanosil zásoby a naštípal dříví, kterým
obložil chalupu. Jenže dnes už zimy nejsou co
bývaly, a tak i hospodář v přípravě polevuje.

Také slýchám, jak je smutné, že se dnes Vánoce
proměnily v obchod, nákupní běsnění a shon.
Ale za podvod a humbuk označil Vánoce už před
více než sto šedesáti lety Dickensův Scrooge ve
„Vánoční koledě“. A to Dickensovi říkali již za jeho
života „Tatíček Vánoc“. 

V povídce plné duchů a nadpřirozených sil po-
kládá strýc Scrooge jízlivou otázku: „Jaký důvod
máš ty mít šťastné a veselé, když jsi chudý jak kos-
telní myš?“, na kterou synovec odpovídá: „Je to
krásný čas. Laskavý, odpouštějící, dobročinný, ve-
selý čas! Je to jediný čas, který znám z celého
dlouhého koloběhu roku, kdy muži i ženy se roz-
hodli otevřít svoje srdce a začnou vidět lidi níže
postavené, jakoby to byli skutečně jejich souputní-
ci na cestě k věčnosti a ne nějaká jiná rasa nebo
stvoření putující jinou cestou. A proto, strýčku, ač
mi to nepřineslo ani zlomek zlata či stříbra do
mojí kapsy, věřím, že mi to udělalo dobře, a bude
mi to přilepšovat i nadále. A já říkám, Pán Bůh
požehnej!“ A já se k tomu připojuji.

Petr Vobořil
místostarosta
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Extrémně vlhko
Hned po kolaudaci vypadalo vše krásně. Mnozí se

sice mohli přít o tom, zda je rekonstrukce povedená či
nikoli, faktem však bylo, že jedna krásná historická
památka byla zachráněna a ve svých prostorách na-
bídla důstojné prostředí mnoha koncertům komor-
nějšího charakteru i unikátním výstavám. 

Během poměrně krátké doby se ale začaly objevo-
vat nedostatky. „Krátce po dokončení rekonstrukce kos-
tela sv. Anny byla v jeho interiéru naměřena extrémně
vysoká hodnota vlhkosti vzduchu. Zejména v zimních
měsících je vyšší než je obvyklé v obdobných církevních
památkách. Na základě dalšího měření navrhl specia-
lista Jan Červenák několik úprav, které by měly přinést
její snížení a zajistit stabilitu vnitřního mikroklimatu
kostela,“ řekl v první polovině tohoto roku vedoucí
oddělení investiční výstavby MěÚ Jablonec n. N. Da-
vid Pokorný. Stavební úpravy měly podle jeho slov
především umožnit proudění a výměnu vzduchu v in-
teriéru. Práce byly ohodnoceny třímilionovou částkou
bez započítaného autorského a odborného dozoru
a práce archeologa. Finance budou hrazeny z měst-
ského rozpočtu, z příspěvku na regeneraci městské
památkové zóny a z dotace Libereckého kraje ve výši
350 tisíc korun.

Prázdná hrobka pod podlahou
Proto byl už v půli roku obnoven systém větracích

okének ve vitrážích, pod kterými se na konci září
objevily okapničky zachycující zkondenzovanou vlh-
kost z oken. V říjnu se pak rozeběhla výstavba ven-
kovního větracího a vysoušecího kanálu podél severní
strany kostela. „Během prací se ukázalo, že kostel má
jen velmi mělké základy, proto se musely částečně pod-
betonovat. Snad nám vydrží příznivé počasí, abychom

skončili ještě letos,“ doufal na konci listopadu D. Po-
korný.

Současně se rozjela pracovní činnost i v interiéru,
kde se začalo s budováním podlahové temperace.
„Prostor pod vybouranou podlahou prozkoumali ar-
cheologové libereckého Severočeského muzea a našli
keramiku, mince a sošky, z nichž některé pocházejí
pravděpodobně až ze 14. století. Pod teracovou podla-
hou byla objevena také prázdná hrobka pravděpodob-
ně ze 17. až 18. století,“ podotkl vedoucí oddělení in-
vestiční výstavby. 

Změny, mající zajistit přirozené proudění vzduchu,
návštěvník ani nepostřehne, jedinou viditelnou vý-
jimkou bude obnovené původní okno propojující kos-
tel s patrem sakristie. Dnes existuje toto okno jako vý-
klenek se sochou sv. Anny. Ta by měla na svém místě
zůstat, jen její pozadí vytvoří nová vitráž, kterou bude
prostupovat nepřímé denní světlo ze sakristie.

Vzduch musí proudit
Úpravami projdou i dřevěné žaluzie oken kostelní

věže. Současné lamely totiž nelze naklápět a regulovat
tak množství proudícího vzduchu. Změnu umožní
nově vyrobené repliky, jejichž vnější vzhled bude od-
povídat původním žaluziím. Upravovat se bude také
lustr, respektive plechové lemování přiléhající ke
stropu kostelní lodě a kryjící otvor, jímž procházejí
kabely a závěsné zařízení. Cílem je opět zvýšit mož-
nost cirkulace vzduchu v interiéru stavby.

Všechny stavební práce na kostele sv. Anny by měly
být dokončeny v lednu 2009. Samozřejmě, že dodrže-
ní termínu závisí hodně na počasí a na dalších okol-
nostech, které se v případě prací na historickém ob-
jektu nedají dopředu odhadnout.

(fr)

Vzdušnější a méně chladná
svatá Anna 
Kostel sv. Anny je jednou z nejstarších stavebních památek ve městě. 
Před několika lety prošel kostel, který byl tehdy v naprosto dezolátním stavu,
rozsáhlou rekonstrukcí. Po ní byl předán do užívání Městského divadla
Jablonec, o. p. s., které v něm ve smyslu dotačního titulu pořádá kulturně
společenské akce, výstavy a koncerty. 

■ Dvě otázky 
pro místostarostu
Otakara Kyptu

Rozpočet dle plánovaného
rozsahu prací byl předběžně
stanoven na částku 1 350 tisíc
korun. Bude dodržen, nebo si
neplánované práce vyžádají
vyšší náklady? 

Uvedená částka 1 350 tis. korun
byla stanovena podle odhadova-
ného rozsahu prací v době, kdy
byl na základě průzkumu zpraco-
váván první návrh opatření proti
vysoké vlhkosti v interiéru koste-
la. Následné rozpracování projek-
tové dokumentace přineslo navý-
šení plánované částky na 2,5 mil.
Kč. Při realizaci prací na takovém-
to historickém objektu se dají oče-
kávat vícepráce, tj. náklady za
práce (opatření), které si vynutí
skutečný stav jednotlivých upra-
vovaných konstrukcí a které nelze
dopředu přesně stanovit. Podle
současného stavu na stavbě se ví-
cepráce očekávají ve výši 300–500
tisíc Kč.

K tomu je nutné dále připočítat
náklady na projektovou doku-
mentaci, archeologickou činnost,
technický dozor, práci statika
apod.

Vysoká vzdušná vlhkost v kos-
tele sv. Anny velmi škodila
zvláště novým varhanám, s je-
jichž provozem byly problémy.
Reklamace však nebyla uznána
právě z důvodu extrémní vlh-
kosti prostoru. V jakém stavu
jsou varhany ve sv. Anně dnes?

Na varhanách byly provedeny
úpravy, které mají snížit vliv vy-
soké vlhkosti, respektive jejího
kolísání, na hudební nástroj. Po
dokončení prací v kostele, které ma-
jí snížit vlhkost v interiéru a umož-
nit jeho temperování, budou
varhany zkompletovány a znovu
uvedeny do provozu. Pokud se vše
podaří uskutečnit tak, jak je na-
plánováno a předjednáno, měly
by být varhany znovuzprovozněny
během února příštího roku.

(fr)

Foto Otokar Simm

Foto Jiří Jiroutek
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Kostel sv. Anny je 
místem setkávání

Nejstarší sakrální stavbou naše-
ho města je kostel sv. Anny. Do ro-
ku 1932 byl také hlavním farním
chrámem naší farnosti, tedy mís-
tem setkávání celé farní obce.
V době komunistického režimu
kostel chátral, neboť nebyla vůle
ho opravovat. V polovině osmdesá-
tých let 20. století ho tehdejší ONV
chtěl získat do svého vlastnictví
a přeměnit na koncertní síň. Přišel
ale listopad 1989 se Sametovou re-
volucí a k převodu nedošlo. Pan
děkan Bratršovský postupně začal
obnovovat většinu chrámů na
Jablonecku a došlo i na kostel sv.
Anny. Za přispění města a církve
byla obnovena vitrážová okna
a celá střecha. Tím byl kostel za-
bezpečen před dalším ničením. 

V roce 2004 pak tehdejší vedení
města navrhlo převést kostel do
vlastnictví města s tím, že převod
umožní získat prostředky na opra-
vu z dotací EU. Po vzájemné doho-
dě v součinnosti s litoměřickým
biskupstvím byla 20. srpna 2004
podepsána smlouva o bezúplat-
ném převodu. Tato smlouva upra-
vuje nejen majetkoprávní vztahy,
ale také užívání kostela. Církev je
jakýmsi morálním garantem nad
zachováním posvátnosti tohoto
místa. Proto je ve smlouvě uvede-
no, že zde lze konat při význam-
ných příležitostech katolické bo-
hoslužby (např. v den svátku sv.
Anny či ve významné dny našeho
města, v Den církevního školství
nebo v Den evropského kulturního

dědictví). Dále je smluvně dohod-
nuto, že v kostele lze konat kon-
certy vážné, duchovní a vokální
hudby, jejichž obsah nebude zne-
važovat hodnoty důležité pro cír-
kev, za podmínky předchozího
schválení správcem farnosti. Dle
smlouvy nemohou být v kostele
konány světské obřady. Z církevního
hlediska kostel neztratil své posvě-
cení, je tedy stále místem posvát-
ným. 

Užívání kostela pro kulturní ak-
ce je jedním z možných vhodných
způsobů využití i z hlediska círk-
ve. S ohledem na překotný vývoj
společnosti může být někdy složité
určit kritéria či hranice toho, co
jsou vhodné kulturní akce. Zde
bude záležet na vzájemném dialogu
a ochotě ke spolupráci. Jde hlavně
o to, abychom řešení hledali a na-
cházeli společně. 

Nyní je kostel pronajat Měst-
skému divadlu. To zajišťuje pro-
gram, který vždy v předstihu zasí-
lá ke schválení jabloneckému dě-
kanství. I v případě pronajmutí
třetí osobě jsou všichni vázáni pod-
mínkami smlouvy o převodu. Vzá-
jemná spolupráce je v současnosti
dobrá. 

Co se týká provedení rekon-
strukce, doba ukazuje, že se někte-
ré věci mohly řešit jinak a že pro-
voz není ani po technické stránce
jednoduchý. Věřím, že se nedostat-
ky podaří postupně odstranit (vlh-
kost, temperování, ale i důstojné
dovybavení pro bohoslužebné úče-
ly) a že se tak stane opět ve vzájem-
ném dialogu a v duchu smlouvy.

A proč se farnost rozhodla kostel
převést do majetku města? V na-

šich farnostech je více než deset
kostelů a kaplí, které se od roku
1990 postupně obnovují jak po
stránce stavební, tak po stránce
pravidelných bohoslužeb. I když je
kostel sv. Anny nejstarším ve měs-
tě, nebyl na prvním místě obnov,
neboť by se zde nejspíš pravidelné
bohoslužby nekonaly. Proto byl
v podstatě pouze „zakonzervován“.
Jelikož nejen finanční prostředky
ale ani lidské síly nejsou nevyčer-
patelné, je důležitější vždy to mís-
to, které je aktivně využíváno. 

V současné době opravujeme tři
kostely najednou (Rychnov, Lu-
čany, Jablonec). Město Jablonec
nad Nisou se zavázalo kostel sv.
Anny obnovit a využívat ho tak,
aby to odpovídalo důstojnosti a po-
svátnosti tohoto místa. Lze říci, že
kostel sv. Anny se nyní stal mís-
tem setkávání občanů – věřících
i nevěřících – a to nejen z našeho
města. A protože je tento kostel
stále místem posvátným, lze věřit,
že Bůh sesílá své požehnání na
všechny, kdo do něho vstoupí.

Oldřich Kolář
římskokatolický farář

Cítím se zde velmi 
bezpečně

Kostel sv. Anny je součástí histo-
rie našeho města. Zároveň je i mís-
tem, kde má návštěvník možnost
načerpat pozitivní energii, a to buď
prostřednictvím mší, nebo koncer-
tů či výstav. Navíc tvoří další alter-
nativu kulturních pořadů, kterou
může Městské divadlo nabídnout

například v podobě komorních
koncertů nebo netradičních výstav
či ještě méně tradičních vernisáží,
jakou například byla ta k výstavě
Bořka Šípka. Ta sice byla možná
pro někoho provokativní, ale pro
jiného třeba inspirující. 

Pro mě osobně je kostel sv. Anny
důležitý v tom, že zde mám mož-
nost se zastavit a cítím se zde vel-
mi bezpečně. Možná je to i tím, že
se tu tvořily dějiny města, vztahy
se zde naplňovaly a znovu naplňu-
jí prostřednictvím svateb. Jsem
velmi rád, že se podařilo tak vý-
znamnou a krásnou stavbu za-
chránit a vrátit ji zpět lidem.
Zůstala tak zachována i pro příští
generace.

Pavel Žur 
ředitel Městského divadla

■ Komentáře a názory

Setkal jsem se 
se zástupci JTR

Po zveřejnění mého dopisu v li-
stopadovém čísle Jabloneckého
měsíčníku mne kontaktoval pan
Hrdina, jeden ze dvou zástupců
města v představenstvu JTR. Na-
bídl mi, abychom si o tématu výro-
by tepla v Jablonci popovídali.
Nabídku setkání se zástupci JTR
jsem přijal a v následujících řád-
cích bych chtěl shrnout její obsah.

Prvním tématem byla otázka
srovnávání cen různých dodavate-
lů tepla. Uznal jsem argument ře-
ditele JTR T. Balcara, že srovnání
dvou subjektů není jen věcí srov-
nání jejich technologií, ale také
dalších podmínek, ve kterých oba
působí. Zejména jde o to, že jedno-
tliví zákazníci ve městě nejsou
stejně „lukrativní“, a pokud jeden
subjekt vybere jen několik nejvý-
hodnějších zákazníků, je schopen
jim nabídnout lepší cenu než ten
druhý, i kdyby oba používaly stej-
né technologie. Zajímal jsem se te-
dy, zda existuje nějaké srovnání
cen tepla v podobných lokalitách
a podmínkách, jaké máme u nás
v Jablonci. Pan Balcar mi ukázal
srovnávací tabulku asi dvaceti
měst, ve které je Jablonec přibliž-

ně na průměrné hodnotě ceny
(blízké například městu Brnu) při
poměrně velkém rozptylu. Zdá se
tedy, že není pravda, že Jablonec je
město s nejdražším teplem. Velký
rozptyl hodnot zároveň ale svědčí
o tom, že prostor pro snižování ná-
kladů tady je.

Dále jsme se zabývali otázkou
technologie, neboť ta je klíčová pro
snižování nákladů a ceny. Potěšila
mne informace, že byla schválena
energetická koncepce města, která
počítá již v příštím roce se zaháje-
ním modernizace sítě. Velké vý-
měníkové stanice na sídlištích bu-
dou nahrazeny předávacími stani-
cemi přímo v jednotlivých objek-
tech, což by mělo přinést význam-
né snížení ztrát. Bude také pokra-
čovat napřimování rozvodů páry.

Úspory sice na ceně tepla nepocítí-
me hned, protože finanční zdroje
získané z úspor v jedné etapě jsou
proinvestovány v etapě následují-
cí, ale krok správným směrem to
každopádně je.

Tématem, které jsme nemohli
přeskočit, je otázka ceny, za kterou
JTR nakupuje mazut. Objevují se
různé spekulace, že cena je uměle
navyšována „přeprodáváním“ ma-
zutu přes různé zprostředkovatele.
Tyto informace jsem vždy bral
s rezervou, ale tabulka uvedená
v odpovědi paní senátorky Paukr-
tové světlo do problematiky ne-
vnesla. Během setkání jsme si
však věci vysvětlili. Pro mne je dů-
ležité, že smlouvy na nákup mazu-
tu schvaluje představenstvo JTR,
kde z pěti členů jsou dva zástupci

města, takže to není jen věc majo-
ritního vlastníka a ten by tudíž ne-
měl mít možnost s cenou mazutu
nějak nekale manipulovat. Na dru-
hou stranu mne překvapilo, že do
výběrového řízení na dodavatele
mazutu se podle slov p. Balcara při-
hlásila jen jedna společnost, která
splňuje podmínky JTR na kvalitu,
množství a pravidelnost dodávek.
To je trochu znepokojivá informa-
ce, protože absence konkurence
mezi dodavateli pozitivní vliv na
výslednou cenu mazutu asi nemá. 

Můj pocit ze setkání byl takový,
že JTR má zájem, aby se kauza jab-
loneckého teplárenství přesunula
z roviny do značné míry politické,
kde dnes bezpochyby je, do roviny
věcné, kde jeden na druhého nebu-
de házet špínu. Ochota informovat
veřejnost, která je k tomu potřeba,
ze strany JTR určitě je.

Ve svém původním dopisu jsem
použil výraz „vydírání" v souvis-
losti s nedoporučením rozpadu
systému CZT. Nechtěl jsem se tím
zcela distancovat od principu soli-
darity, který ve zdravých dávkách
vypovídá o úrovni společnosti.
Chtěl jsem tím jen vyjádřit obavu,
aby princip solidarity nebyl zneu-
žíván k nicnedělání. Zdá se, že to-
mu tak není.

Jan Tomandl

■ Došlo do redakce

Foto Jiří Jiroutek



(4)

jablonecký měsíčník / prosinec 2008 představujeme zastupitele města

Nyní je dost špatný rok v typicky jablonec-
kém průmyslu – ve sklářství a bižuterním
průmyslu. 

Ano, dříve u nás narůstal počet uchazečů
hlavně v lednu a pak v září, kdy místo hledají
studenti po svých posledních prázdninách. Teď
je to permanentní stav. Nabídka míst se zmen-
šuje, protože se řada firem zavírá. Mrzí mne, že
zanikají klasická tradiční průmyslová odvětví,
u nás konkrétně sklářství nebo textilní průmysl.
Ale dopad krize pociťujeme i v automobilovém
průmyslu. 

Dá se stanovit věková kategorie propouště-
ných lidí?

Propouští se napříč všemi věkovými kategori-
emi, hodně citlivé je to samozřejmě pro lidi nad
padesát let, právě ti hledají místo často dlouho,
špatně a neúspěšně. 

Dopadá fakt, že se blíží Vánoce, nějak ne-
gativně na nezaměstnané lidi?

Dopad na lidskou psychiku je nejhorší v prv-
ních třech měsících, kdy se lidé se ztrátou práce
musí vyrovnat. A to hlavně ti, kteří pracovali
dlouhodobě, dvacet i třicet let. Myslím, že
s Vánocemi to až tak nesouvisí. Deprese se ob-
jeví, když lidé musí po delší době vstoupit na
trh práce, na němž se neumí pohybovat, neznají
současné podmínky a neumí reagovat na poža-
davky zaměstnavatelů. 

Co nejvíce brání možnosti najít si nové
místo? Míra vzdělanosti nebo nechuť k její-
mu zvyšování? 

Obě možnosti hrají svou roli. Struktura vzdě-
lání dnes neodpovídá potřebám trhu práce.
Společnost preferuje nějaký typ vzdělání, ale

zaměstnavatelé hledají něco úplně jiného – pře-
devším kvalifikované, vyučené odborníky. Učeb-
ní obory jsou dnes bez společenského kreditu,
proto střední odborné školy mění své odborné,
ale nenaplněné obory na žádané studijní obory
manažerského typu. 

Vstupovala jste do politiky s tím, že byste
i tento fakt třeba nějak mohla ovlivnit?

Své působení v zastupitelstvu nevnímám ja-
ko „vstup do politiky“, ale jako práci, o které
jsem si myslela, že může být smysluplná, zají-
mavá a měla by vést ke zkvalitnění života v na-
šem městě. Zaměřuji se zvláště na sociální ob-
last, ale zároveň se zajímám o další oblasti
a výstupy, o kterých se svými kolegy spoluroz-
hoduji.

A jaký máte názor po dvou letech?
Je to pro mne velká a zajímavá zkušenost.

Mám radost z řady věcí, které se daří prosazo-
vat a realizovat, ale je pro mne zklamáním,
když vidím, že někdo hájí své konkrétní podni-
katelské nebo jiné zájmy. Rozhodovat by se mě-
lo vždy koncepčně, na základě znalosti věci, od-
borných podkladů a v zájmu obyvatel a rozvoje
města. 

Jste konfliktní typ?
Považuji se za velmi tolerantní osobu, někdy

trochu tvrdohlavou.

A bojíte se jít do konfliktů? 
Určitě ne když mám na věc svůj názor. A o to

se vždy snažím i tím, že si sháním všechny do-
stupné podklady. Pak jej také umím vyjádřit
a stát si za ním. Stejně tak si ale vyslechnu i ná-
zory jiných, o kterých se domnívám, že mluví
se znalostí věci. A nedělá mi problémy opravit
si své mínění, pokud mě argumenty druhých
přesvědčí.

Jaký je váš názor na komunitní plánování
v Jablonci?

Komunitní plánování jsme se snažili na-
startovat už v době, kdy jsem sama na radnici
v oddělení sociálních služeb a zdravotnictví
působila. Ale protože to nebyla jedna z priorit
tehdejšího vedení radnice, naše snahy zůstaly
nevyslyšeny. Proto jsem velmi ráda, že se ko-

munitně plánovat začalo a navíc velmi dobře
a na vysoké úrovni. Dosavadní výstupy považu-
ji za velmi kvalitní a je za nimi vidět pořádný
kus práce a také chuť všech partnerů podílet se
na této formě plánování a rozvoje sociálních
služeb.

Myslíte si, že právě komunitní plánování
je dobrý způsob, jak komunikovat s občany
i v jiných oblastech?

Ano, hned od počátku jsem to navrhovala. Je
to jedna z nejefektivnějších forem práce vedení
města, na bázi partnerství a spolupráce s obča-
ny. Takže já bych se toho nebála a okamžitě
bych rozjela komunitní plánování ve všech sfé-
rách. 

(fr)

Jaroslava Fojtíková
Nebála bych se komunitně plánovat ve všech sférách

■ Jaroslava Fojtíková
Pochází z Mladoboleslavska a na zdejší studené
a deštivé počasí se zimními břečkami si po
životě v teplých borových lesích dlouho ne-
mohla zvyknout. V posledních letech však na
Jablonecko, které se stalo v roce 1977 jejím
novým domovem, začala pomalu měnit názor.
Hory bere na milost v létě, protože má ráda
turistiku. Říká, že Jablonecko je turisticky
pestré a zajímavé, vždy se zde dá najít místo
podle nálady – od Jizerek po Maloskalsko. Je
rozvedená, žije se synem, který úspěšně složil
přijímací zkoušky na Technické univerzitě
v Liberci a jako zastupitelka reprezentuje stra-
nu Domov nad Nisou. Vystudovala výchovu
a vzdělávání dospělých na Univerzitě Kar-
lově, v současné době pracuje na Úřadu prá-
ce v Jablonci, kde vede oddělení poradenství
a zprostředkování. Ve volných chvílích ráda
cestuje, čte a zajímá se o českou historii.     Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
v prosinci
98 let
Vrchotková Anežka

96 let
Hajnová Jana

95 let
Hádková Anna

93 let
Hübnerová Marie, Jaroušová Vlasta
a Vítková Věra

92 let
Růžička Vladimír

90 let
Cafourková Marie, Mádlová Zdeňka
a Šmídová Emilie

85 let
Paldusová J., Prokop B., Prokopová B.,
Smrčka K., Vodičková B. a Zbytek A.

80 let
Fedurcová I., Flegel Č., Frydrychová A.,
Habelová B., Heřman J.,
Horčičková J., Huňáček V.,
Jakoubová M., Mlynařík J.,
Pazourová M., Pozdníčková M.,
Sedláček J., Stránská E., Strnadová Z.,
Tomaštík J. a Žanta J.

75 let
Antošová G., Bečka M., Bičiště M.,
Bomberová A., Feix M., Hanuš V.,
Kafka K., Konečná O., Mašín M.,
Matoušová M., Meyerová D.,
Novotná K., Pavlová A., Peteráč R.,
Rejholec J., Resslová V., Révayová Š.,
Řehoř J., Savruk J., Skalská M.,
Slavotínková E. a Šrámek G.

70 let
Beránek V., Daníčková A., Došek P.,
Hlaváčová E., Klucká E., Lisá L.,
Luksová L., Matochová E., Mráz M.,
Obrová E., Obstová E., Pelc J.,
Peukertová J., Plesl V., Podlipná O.,
Pokorný J., Posltová M., Sedláček M.,
Svatošová M., Syka V., Šimek J., Šlajs J.,
Trakalová J., Třmínek J., Wagnerová D.,
Zaňková H. a Žďárská H.

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. listopadu 2008 
Tomáš Ščerba, Markéta Kučerová,
Adéla Riegerová, Natalija Zejkan,
Eva a Jan Nožičkovi, Lucie Zimová,
Jaroslav Bukovský, Eliza Krčmářo-
vá, Břetislav Hušek, Václav Plaček,
Nikola Dědková, Denis Bednár,
Klára Růžičková, Denis Norba,
Nikola Šoulová, Marie Jahodová,
Eliška Toušová, Michala Tomišková,
Denisa Dyntarová, Lukáš Hájek,
Adam Voleš, Maxim Harold Edwards,
Michaela Opočenská, Matěj Chrous-
tovský, Tereza Vojáčková, Anna Ko-
tenová, Michal Štich, Jakub Horčička,
Vanessa Nicolette Choutková, Martin
a Matěj Křivánkovi, Karolína Serdyová,
Štěpán Voldřich, Jakub Dočekal,
Radek Javor, Marek Vyskočil,
Václav Jirků, Veronika Vítová,
Matyáš Krejčů, Tobiáš Slávik
a Natálie Šikolová.

Václavské trhy 
v Budyšíně
Městský úřad zve v neděli 14. pro-
since všechny zájemce do partner-
ského Budyšína. Na 624. Václav-
ském trhu (28. 11.–21. 12.) nalez-
nete tradiční i netradiční vánoční
dárky, kulinářské speciality či sva-
řák. Odjezd v 9 hodin ze zájezdové
zastávky na Horním náměstí, ná-
vrat 17–18 hodin. Jízdenky lze za-
koupit od 1. prosince 2008 v Euro-
centru (pracovní dny od 8 do 20
hodin).

Tvoříme duší
Sdružení Artefaktum.cz a Centrum
pro zdravotně postižené LK zvou
v sobotu 6. 12. od 10 do 17 hodin
do Spolkového domu. V rámci páté-
ho ročníku regionálního projektu
„Tvoříme duší“ se uskuteční Ad-
ventní setkání pro děti i dospělé.
Součástí výstavy bude kulturní
program. Od 14 hodin pak proběh-
ne setkání u Jizerského betlému
v kostele Dr. Farského. Nad akcí
převzali záštitu senátorka Soňa
Paukrtová a starosta města Petr
Tulpa.

Vánoční prodejní 
výstava
Výrobky dětí si můžete koupit ve
čtvrtek 11. 12. od 17 hodin v zá-
kladní škole v Rýnovicích, Pod
Vodárnou 10. Sváteční atmosféru
navodí svým vystoupením žáci
školy s malým vánočním progra-
mem a poté si přítomní budou mo-
ci zakoupit malé pozornosti. Vý-
těžek bude věnován ve prospěch
žáků základní školy. Srdečně vás
zvou žáci a pedagogové.

Pobyt 
v Luhačovicích
Členové místní organizace Svazu
tělesně postižených v ČR o. s. se
v říjnu zúčastnili rekondičně rela-
xačního pobytu v lázních Luha-
čovice. Účastníci mohli absolvovat
dva druhy procedur, denně cvičili,
podnikali vycházky do okolí
a mohli tak načerpat tolik potřeb-
nou energii. Za příspěvek na akci
děkují Libereckému kraji a Nada-
cím Euronisa a Preciosa.

Vánoční koncert
Pěvecký sbor Rosex zve v pátek 19.
12. od 19 hodin všechny příznivce
dobré hudby na vánoční koncert
do kostela Dr. Farského. Na pořa-
du budou adventní písně, vánoční
koledy a Missa Pastoralis F. M.
Knížete. Jako hosté vystoupí Jablo-
necká píšťalka a hudebníci pod ve-
dením Dalibora Tuže. 

Proměny měst 
Euroregionu Nisa 
Ve středu 3. 12. se od 10 do 17 ho-
din uskuteční v Domě česko-ně-
meckého porozumění v Rýnovi-
cích odborný seminář vedený Dr.
Dieterem Kleinem, kunsthistori-
kem žijícím ve Vídni a v Mnichově.
Jeho součástí bude komentovaná
prohlídka stejnojmenné výstavy
a prezentace nové knihy Gabriely
Stumpe a D. Kleina „Jugendstil im
alten Gablonz“. Seminář bude tlu-
močen do českého jazyka. Při-
hlášky předem na tel. 604 299 537
nebo e-mail jan@laurin.cz. 

Ze Souše 
na Smědavu bez aut 
Od středy 19. 12. je pro motorová
vozidla opět uzavřena silnice spo-
jující Desnou a Souš s Bílým
Potokem. Důvodem uzavírky je
ochrana vodního zdroje Souš, kte-
rý zásobuje pitnou vodou sto tisíc
obyvatel Liberecka. Obchvat je
možný přes Liberec nebo též přes
Szklarskou Porębu a Nové Město
pod Smrkem. K opětovnému otev-
ření dojde až v jarních měsících. 

Rozsvícení vánočního stromu
V pondělí 1. prosince se Mírové náměstí rozezní od 17.30 hodin vánoční
hudbou. Návštěvníci budou moci sledovat putování vánočního světla až
ke stromu, který se pak rozsvítí. K překvapením budou patřit andělé
na chůdách z divadla Kvelb, kteří vědí, jak k nám Vánoce přišly, jak se narodil
Ježíšek i mnoho dalších vánočních zajímavostí. Navíc právě a jen v tento den
najdou malí Jablonečané pod rozsvíceným stromem vánoční poštovní
schránku, kam mohou vhodit své dopisy Ježíškovi. 

První v cestovním 
ruchu 
Významné ocenění získalo Euro-
centrum Jablonec nad Nisou, s. r. o.
Společně s polským okresem Je-
lení Hora obdrželo Cenu Euro-
regionu Nisa, respektive první
místo v kategorii cestovní ruch.
Tato odměna je významná i v rám-
ci projektu Centra obchodní spolu-
práce, jež vzniklo právě za přispě-
ní dotace z Evropských fondů.

Adventní horký šálek
Ve středu 17. prosince od 16 hodin
bude starosta města opět nabízet
na Mírovém náměstí vánoční sva-

řák. Horký nápoj se bude čepovat
do hrnečků ozdobených další jab-
loneckou věží, tentokrát radniční.
Jeho koupí za 50 korun můžete
přispět do charitativní sbírky pro
Diakonii Českobratrské církve
evangelické, která se zabývá ku-
příkladu pečovatelskou službou.
Přispět je samozřejmě možné
i vyšší částkou. Ke svařenému ví-
nu obdržíte i křupavý preclík.

Betlémské světlo
Stalo se již tradicí, že skauti přivá-
žejí všem lidem dobré vůle v obdo-
bí vánočních svátků plamínek po-
koje a míru – betlémské světlo.
Jsou přitom vedeni myšlenkou, že
je správné spojovat lidi různých

národností, známé i cizí, a alespoň
na chvíli tak probudit vše dobré, co
je v nás ukryto. Rozvoz proběhne
20. prosince, do kostelů si pro něj
můžete přijít později. Informace
najdete v jabloneckých kostelech.

Do Jelení Hory
V neděli 21. prosince pořádá měst-
ský úřad zájezd do nejmladšího
partnerského města. Návštěvníci si
mohou vychutnat adventní atmo-
sféru Jelení Hory a obdivovat díla
polských řemeslníků na místním
vánočním trhu. Odjezd v 9 hodin ze
zájezdové zastávky na Horním ná-
městí, návrat 17–18 hodin. Jízden-
ky lze zakoupit od 1. 12. v Euro-
centru (pracovní dny 8–20 hodin).



Úřední hodiny se na radnici 
zatím měnit nebudou

Vedení Městského úřadu Jablonec nad Nisou
sbíralo po čtvrt roku názory občanů na počet
úředních hodin a podněty k jejich změně. V an-
ketě na internetových stránkách města se vy-
jádřilo 914 osob a v anketě organizované Jablo-
neckým měsíčníkem, doručovaného do více než
dvaceti tisíc domácností, se vyjádřilo 407 osob.
Změnu úředních hodin si přitom v anketě
přálo jen 331 obyvatel, což ze zletilé populace
našeho města představuje každého 110. obča-
na. V názoru na to, kterého dne by se rozšíření
mělo týkat, se ve 125 případech objevila sobota
a ve 120 případech úterní odpoledne. O ostatní
dny byl zájem nepatrný a průměrně představo-
val 50–70 osob.

Vedení města si v zájmu vyváženého rozhod-
nutí provedlo porovnání s 20 městy srovnatel-
nými v počtu obyvatel. Zajímal nás také stav
u 21 měst Libereckého kraje. Měli jsme k dis-
pozici dobré praxe z 8 měst, která jsou pro nás
městy partnerskými. Získali jsme si i informace
o úředních hodinách státních orgánů působí-
cích na teritoriu našeho města. Ze všech těchto
srovnání vyplývá, že náš úřad patří do lepší
a ke klientům vstřícnější poloviny. 

Městský úřad Jablonec n. N. jako celek má si-
ce oficiální úřední hodiny v souladu s platným
usnesením vlády jen v pondělí a ve středu v do-
bě 8–17 hodin s polední třicetiminutovou pře-
stávkou. Avšak pro styk s veřejností není náš
úřad uzavřen ani v ostatní pracovní dny. Od-
dělení s největší návštěvností klientů, která jsou
umístěna v Komenského ulici, mají úřední ho-
diny i ve čtvrtek v době 8–12 hodin. Podatelna
úřadu a vnitřní informační středisko umístěné
v přízemí radnice je schopno přijmout podání
občana ke všem útvarům úřadu v pracovní dny
od 8 do 17 hodin. Ze třiceti oddělení jich téměř
dvě třetiny umí řešit problémy klientů pět dní
v týdnu. 

Na druhé straně existují oddělení úřadu, kde
by přidání každé další úřední hodiny s obliga-
torní přítomností všech úředníků přinášelo ja-
ko důsledek prodlužování termínů vyřízení žá-
dostí, pokles kvality poskytovaných služeb
a mnohdy i občany právem kritizované rozho-
dování „od stolu“, bez nutných místních šetření

a znalosti situace na místě, o kterém se rozho-
duje. Při hledání dobrých praxí jsme se všude
setkávali s tím, že úřad s více než dvěma úřed-
ními dny zajišťuje v ostatních dnech pouze
služby a negarantuje přítomnost odborníka,
který bude vlastní žádost vyřizovat. 

S ohledem na uvedené skutečnosti se úřední
hodiny na městském úřadu zatím nemění. Bu-
deme usilovat a prosazovat nové metody elek-
tronického kontaktu s úřadem tak, aby občan
mohl více než dosud vyřizovat své žádosti bez
nutné osobní přítomnosti přímo na úřadu.
Jsme též připraveni organizovat mimořádné
úřední dny pro naplnění úkolů vyvolaných změ-
nami legislativy nebo úkolů vzniklých z jedná-
ní orgánů naší samosprávy. Otázku nepovažu-
jeme za definitivně uzavřenou, problematiku
budeme i nadále sledovat. V případě podložené
potřeby nevylučujeme změny.

Jiří Nesvadba 
tajemník městského úřadu 

Víte, jaký důsledek pro vás
může mít územní plán? 

Územní plán představuje základní koncepč-
ní dokument pro rozvoj obce, který usměrňuje
nakládání s územím, s jeho částmi a chrání ve-
řejné zájmy. Územní plán stanoví urbanis-
tickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné,
případně podmíněné funkční využití ploch,
jejich uspořádání, určuje základní regulaci
území a vymezuje hranice zastavitelného úze-
mí obce.

Každý potencionální stavebník by měl mít
přesně zjištěno, jakým způsobem je dané
území v územním plánu obce řešeno a jaké
závazné regulativy územního plánu se na ně
vztahují. V opačném případě se vystavuje rizi-
ku, že předmětný pozemek nebude moci využít
ke svému zamýšlenému záměru. Důležité je ta-
ké vědět, že na později uplatňovanou změnu
územního plánu se nevztahuje právní nárok
– tzn., že není povinností města provádět změ-
ny územního plánu a respektovat vždy poža-
davky vlastníků pozemků v tom smyslu, že prá-
vě jejich pozemek musí být zastavitelný. 

Pro území města Jablonec nad Nisou je plat-
nou územně plánovací dokumentací „Územní
plán města Jablonce nad Nisou“ schválený za-
stupitelstvem v roce 1998. Nahlédnout do toho-
to dokumentu a získat informaci o území lze
zejména na úřadě územního plánování nebo
na stavebním úřadě při MěÚ Jablonec nad
Nisou (IV. a III. patro radnice). Územní plán
umístěný na internetových stránkách města
Jablonce n. N. má s ohledem na stále probíha-
jící změny pouze informativní charakter. 

V roce 2009 zahájí úřad územního plánování
pořizování nového územního plánu Jablonce
nad Nisou. Své náměty a připomínky, nebo jen
názory, sdělujte písemně na adresu: Městský
úřad Jablonec nad Nisou, úřad územního plá-
nování, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad
Nisou.

(ms)

Personální inzerce 
Tajemník Městského úřadu Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK
10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání. 
Další požadavky: znalost zákona č. 137/2006
o veřejných zakázkách, praxe ve veřejné správě
a vedoucí pozici výhodou, velmi dobrá uživa-
telská znalost práce s PC (Word, Excel, inter-
net), schopnost jednat s lidmi, rozhodovat
a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost, organi-
zační a komunikační schopnosti, odpovědnost,
samostatnost, flexibilita a kreativita.
Smlouva na dobu určitou po dobu mateřské
a rodičovské dovolené.
Nástup: 1. 1. 2009, popř. dle dohody.
Informace: ředitel odboru rozvoje, tel. 483 357
160, e-mail: jakoubek@mestojablonec.cz. 
Přihlášky do 10. prosince 2008.
Přihlášku doloženou profesním životopisem,
výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců),
lustračním osvědčením, ověřeným dokladem
o dosaženém vzdělání a případnými referencemi
zasílejte na adresu: Městský úřad, personální
úsek, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec n. N.
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Za prvenství obdrželo město jeden a půl milionu
Dne 4. listopadu převzal v Poslanecké sně-

movně Parlamentu ČR místostarosta Petr
Vobořil z rukou ministra práce a sociálních
věcí Petra Nečase ocenění za první místo
v kategorii měst od 10 001 do 50 000 obyva-
tel v soutěži „Obec přátelská rodině“. O své
pocity se s námi místostarosta podělil:

Z vítězství máme velkou radost, ale je to i ob-
rovský závazek. Oceněny byly obce a města
s nejlepší místní rodinnou politikou. Pro upřes-
nění – soutěž „Obec přátelská rodině“ vyhlásilo
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá
komise pro rodinu Poslanecké sněmovny. Cí-
lem je podpora realizace prorodinných opatře-
ní a aktivit v českých obcích. 

V soutěži byla obrovská konkurence: přihlá-
silo se 218 obcí a měst z celé ČR, které byly roz-
děleny do pěti kategorií dle počtu obyvatel.
Jablonec nad Nisou byl oceněn 1. místem v ka-
tegorii do padesáti tisíc obyvatel. V prvním ko-
le byly hodnoceny zaslané formuláře a podle
přidělených bodů postoupila z každé kategorie
3–4 nejlepší města do kola druhého. 

Se kterými městy se Jablonec ve finále utkal?
My jsme postoupili společně se Vsetínem

a Chrudimí, tedy s městy v oblasti prorodin-

ných aktivit velmi vyspělými a činnými. Proto
jsme zprvu v úspěch moc nevěřili. Všechny fi-
nalisty v konečné fázi navštívil hodnotící tým
soutěže a na místě zkoumal konkrétní situace
a přístup měst k rodinám.

Hodnotitelům jsme představili akce, které se
v Jablonci konají, společně jsme navštívili ma-
teřské centrum, spolkový dům, dětská hřiště,
sportoviště a kokonínské odloučené pracoviště
mateřské školy v Jablonci, konkrétně novou tří-
du zřízenou v budově základní školy. V prosto-
rách letního kina jsme představili plánovaný
areál „Dětský svět“. Hovořili jsme o probíhajícím

komunitním plánování sociálních služeb a před-
stavili mnoho dalších aktivit organizovaných
nebo podporovaných městem. 

Vítězstvím v soutěži získalo město šek na
1,5 milionu korun. Jak s penězi naloží?

S prvním místem je opravdu spojená nein-
vestiční dotace pro rok 2009 na jeden milión
pět set tisíc korun a to právě na podporu proro-
dinných aktivit na místní úrovni. Pracujeme na
několika projektech v tomto směru a jedním
z nich je zmíněný areál „Dětský svět“.

Dalo by se říci, že jsme na vrcholu, jsme
nejlepší v republice ve své kategorii. Co dál?

Ocenění si velmi vážím. I když vím, že je ce-
lá řada funkcí a služeb, ve kterých jsme  schop-
ni se ještě zlepšovat. Vnímám to jako ohodno-
cení nejen práce města, ale zejména celé řady
neziskových a příspěvkových organizací, jež se
rodině i její podpoře věnují a odvádějí velmi
kvalitní a záslužnou práci, ať už na poli sociál-
ním, kulturním, sportovním, nebo v oblasti vzdě-
lávání. A za to bych jim chtěl moc poděkovat.
Ocenění beru i jako výzvu k tomu, aby město
v podpoře těchto aktivit nadále pokračovalo
a posilovalo ji. (fr)

Foto Jiří Jiroutek
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Nedejme příležitost kapsářům
Kdo by se netěšil na hezké chvíle strávené

u vánočního stromečku, pod kterým se na Štěd-
rý večer objeví spousta dárků! Jenomže ne kaž-
dý má v úmyslu pořídit si dárky legálním způ-
sobem. Jak známo, žije mezi námi i celá řada
nepoctivců, kteří chtějí využít předvánočního
shonu a nervozity ke krádežím. Vědí, že v té do-
bě někdy nevěnujeme patřičnou pozornost
svým taškám, kabelkám, peněženkám, ale i již
nakoupeným dárkům. 

Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje
větší množství lidí (obchody) nebo kde jsou li-
dé v těsnějším kontaktu (hromadná přeprava).
Samotná krádež bývá blesková, zloději ji mají
většinou předem nacvičenou. Mají často při-
pravené i varianty, jak nepozorovaně odvést
naši pozornost, případně výmluvu, že oni děla-
li úplně jinou činnost.

Okradení bývá nejen rychlé, ale hlavně nepo-
zorované, takže postižený zjistí krádež většinou
až za delší dobu a na zcela jiném místě než k ní
došlo. O pachateli a jeho popisu tak často nemá
ani potuchy. 

Co udělat, abychom se nestali obětí kapes-
ních zlodějů:

• Peněženky a doklady nenecháváme na vrchu
kabelky či nákupní tašky.

• V nákupních centrech neponecháváme tašky
odložené v nákupních košících.

• V prostředcích hromadné dopravy a v tlače-
nicích nenosíme batohy na zádech, kam nevi-
díme.

• Kabelky mějme pokud možno těsně u těla, je-
jich zapínání směřujme dopředu. Bezpečnost

podpoříme i tím, že rukou držíme zapínání.
Méně tím zloděje vyzýváme a navíc mu ztěžu-
jeme provedení krádeže.

• Neseme-li zavazadla a balíčky, mějme kabel-
ku mezi tělem a těmito předměty.

• Peníze u mužů je lepší uložit do náprsní kapsy
nebo uzavíratelné kapsy, nikoliv však do zad-
ní kapsy kalhot.

• Nenosme své osobní doklady v peněženkách.
• Identifikační čísla platebních karet si uložíme

odděleně od samotné karty.

Pokud přes všechny rady a doporučení přeci
jenom dojde ke krádeži, neváháme a svou ztrá-
tu okamžitě ohlásíme Policii ČR.

Ludmila Knopová
tisková mluvčí Policie ČR

Víte, kdo v našem městě zajišťuje údržbu
a opravy místních komunikací? A kdo povo-
luje jejich zvláštní užívání při různých ve-
řejných akcích? To vše a ještě mnohem více
řeší Dopravní a silniční úřad v Jablonci nad
Nisou. O jeho činnosti jsme si povídali
s Janem Vojířem, vedoucím úřadu.

Co všechno spadá do agendy vašeho oddě-
lení?

Oddělení DSÚ vykonává působnost speciál-
ního stavebního úřadu a silničního správního
úřadu. Řeší údržbu, opravy a zvláštní užívání
místních komunikací, dopravní značení, vjezdy
do pěší zóny, vyhrazená parkovací stání, vyjad-
řuje se k projektovým dokumentacím, uděluje
licence k provozování městské autobusové do-
pravy, schvaluje příslušné jízdní řády atd. Pod-
robný výčet by ale zabral daleko více místa.

Kde získáváte náměty na odstraňování
škod? Vyhledáváte je sami aktivně v terénu
nebo dostáváte podněty přímo od občanů? 

Platí obojí. Aktivní vyhledávání se děje pře-
devším ve spolupráci se správci místních ko-
munikací a silnic II. a III. třídy (tj. TSJ, s. r. o.
a KSS LK, p. o.) a obou policií, přesto však nej-
více konkrétních podnětů dostáváme v průbě-
hu roku od občanů a firem. Stoprocentně zde

platí, že občané jsou největšími kontrolory, a to
zejména v nejbližším okolí svého bydliště.

Existuje nějaký pořadník důležitosti vyři-
zování požadavků?

Neřekl bych pořadník, ale veškeré podněty
jsou posuzovány z hlediska důležitosti a poté ve
spolupráci s TSJ, s. r. o. předběžně zařazeny do
konkrétních termínů. Předběžně říkám proto, že
se kdykoli může objevit ještě důležitější věc, kte-
rou je nutné předřadit jiným úkolům. To se stá-
vá například proto, že hrozí úraz či poškození
auta, popř. že se věc týká velkého počtu občanů. 

Povolujete i užívání komunikací pro nej-
různější veřejné akce. Jaké zajímavé poža-
davky vám prošly rukama? 

Občas přijde nesplnitelná žádost, která je po-
dána spíše z neznalosti místních poměrů – např.
žádost o povolení vjezdu obrovského předvoleb-
ního oranžového kamionu ČSSD na Mírové ná-
městí. V podobných případech žadatelům vysvět-
líme situaci a navrhneme jiné místo. A ještě per-
lička na závěr – před časem u kolegyně podával
telefonickou žádost o povolení kulturní akce pán,
který se představil jako Petr Novotný. Chvíli trvalo,
než kolegyně pochopila, že je to opravdu on – Petr
Novotný – a že si z ní nikdo legraci nedělá.

(kh)

Nejlepšími kontrolory jsou sami občané

Změny autobusových
jízdních řádů

Linková doprava
Od neděle 14. prosince 2008 vstupují v plat-

nost nové jízdní řády linkové autobusové dopra-
vy. Nejvýznamnější změnou je rozšíření počtu
expresních spojů na lince Jablonec n. N. – Praha,
u ostatních dálkových linek je upraveno vedení
spojů na základě jejich vytíženosti. 

U regionálních linek přibudou nové sobotní
spoje mezi Jabloncem n. N. a Ž. Brodem na tra-
se přes Huntířov i přes Zásadu, Držkov a Jirkov.
V pracovní dny bude jezdit nový pár „rychlíko-
vých“ spojů z Jablonce n. N. ve 12:20 do Želez-
ného Brodu s přípoji na vlaky a ve 13:05 od vla-
ků ze Železného Brodu do Jablonce n. N.

Kompletní přehled změn v jízdních řádech
včetně vývěsních jízdních řádů a aplikace jízd-
ní řády v mobilu najdete na www.csadjbc.cz.
Od 8. 12. bude v informační kanceláři na auto-
busovém nádraží v prodeji brožura s jízdními
řády všech linek. 

Městská hromadná doprava
Od 14. 12. dochází k rozšíření provozu na lin-

ce č. 1. Ve dnech školního vyučování pojede no-
vý pár spojů ve 14:11 z Janova (navazuje na
spoj ve 13:49 z Kamenné) do Bedřichova a zpět.
V noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli
bude poslední spoj linky č. 1 (0:15 z Rychnova
a 0:31 z Kamenné) prodloužen až do Janova.

V období od 22. 12. do 2. 1. bude provoz MHD
omezen stejně jako v minulých letech, v pátek
2. ledna bude provoz v denní době zajištěn
v obdobném rozsahu jako 31. 12. 2008.

Všechna omezení jsou zapracována v jízd-
ních řádech jednotlivých linek.

(pj)

Diakonie znamená pomoc
pro vás

To cizí slůvko „diakonie“ pochází z řeckého
slovesa „diakonein“ a v překladu znamená „slou-
žit“. Diakonie Českobratrské církve evangelic-

ké se snaží svými službami reagovat na bez-
prostřední problémy v místech, kde působí. Její
činnost byla obnovena v červnu roku 1989
a navazuje na mnohaletou tradici tzv. České
Diakonie v předkomunistickém období. 

Postupně se podařilo rozvinout práci ve třice-
ti třech střediscích, která pracují na jedenapa-
desáti místech po celé republice. Je jednou
z největších nestátních neziskových organizací
působících v sociální oblasti. Má vlastní vnitřní
systém vzdělávání, metodiku standardů kvality
a supervize.

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou
vzniklo v červenci roku 2006 a od ledna 2007 po-
máhá seniorům a dospělým osobám se zdravot-
ním postižením žijícím v našem městě. Děje se
tak prostřednictvím terénní pečovatelské služby.
Umožňujeme seniorům zůstávat i přes svůj věk
a ztrátu soběstačnosti ve svých domovech.

V dnešní době tedy slovo diakonie znamená
profesionálně pomáhat. Rádi pomůžeme i vám.

Michaela Albrechtová 
ředitelka Diakonie v Jablonci n. N.

Foto Jiří Jiroutek
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Z jednání zastupitelstva a rady
23. října a 6. listopadu 2008

Obchodní centrum v nové podobě
Novou grafickou vizualizaci architektonické studie

„Revitalizace a dostavba centra města Jablonec nad
Nisou“ představil na říjnovém jednání zastupitelstva
arch. Karim Reda Rachidi ze společnosti KRR archi-
tekti, s. r. o. Návrh nyní odpovídá požadavkům Ná-
rodního památkového ústavu. Připomínky památkářů
vyvolal fakt, že stavba je umístěna v městské památ-
kové zóně. Koncepce byla na jednání památkové rady
ředitele NPÚ, územního odborného pracoviště v Li-
berci, uznána za vyhovující. 

Základní rozdíl oproti původnímu projektu je
v tom, že se jednolitá hmota centra rozdrobila do jed-
notlivých budov rozdělených ulicemi tak, aby se za-
choval architektonický ráz města. Ulice jsou zastřeše-
ny, čímž je zajištěno pohodlí nakupujících. Křivky
původní budovy zmizely, objevily se opět hrany. Park
už nepřechází plynule na střechu budovy, ale sahá
jen k budovám. Kromě prezentace a vizualizace pro-
jektu ředitel společnosti Crestyl Properties, s. r. o.,
Omar Koleilat informoval také o harmonogramu pro-
jektu a společnost City Plan představila řešení do-
pravní situace.

Budovat se bude dlouhý tunel
Takzvaný „dlouhý tunel“ byl výsledkem jednání

o způsobu řešení dopravní situace na křížení Severní
tangenty s ulicí Palackého. Rozhodnutí muselo být
učiněno do konce října.

Důvodem ke včasnému schválení vybrané varianty
byla především existující možnost čerpání finančních
prostředků z ROP EU v rámci Libereckého kraje
v programovém období 2007–2013. Před rozhodová-
ním zastupitelů si vedení města nechalo zpracovat ta-
ké dotazníkové šetření mezi občany dané lokality
(osloveno bylo 170 respondentů), z něhož vyplynulo,
že vybudování průtahu považuje většina dotázaných
za prospěšné a přiklání se k podpovrchové variantě.
Nadpovrchovou vyloženě odmítli pouze obyvatelé
Vrchlického sadů.

Průběh stavby bude třeba sladit časově tak, aby byla
co nejméně zatížena doprava v Jablonci. Proto je nej-
vhodnější termín spojen s realizací části silničního
propojení z Kunratic do Jablonce k bývalému Liazu.
Stavba je připravována na roky 2011 až 2012. 

Tři v jednom
Nová obecně prospěšná společnost Jablonecké kul-

turní a informační centrum bude založena na základě
schvalujícího usnesení říjnového zasedání zastupitel-
stva města. Tato městská organizace v sobě sdruží
hned tři služby veřejnosti. Půjde o městské a regio-
nální turistické informační centrum, kulturní „Dům
Jany a Josefa V. Scheybalových“ a středisko ekologic-

ké výchovy. Na první z trojice center získalo město
grant z Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod v hodnotě 6 mil. 760 tisíc korun (celkové
náklady na tříletý projekt jsou 7 mil. 309 tisíc korun).
Společnost by v budoucnu měla sídlit v bývalé faře
v Kostelní ulici, kde manželé Scheybalovi žili a tvořili.

Zastupitelé přijali územně energetickou
koncepci

Na říjnovém jednání zastupitelstva předložila před-
sedkyně poradního výboru pro energetiku Soňa Pau-
krtová aktualizaci Územně energetické koncepce
(ÚEK). Společně s ní předložila též související podnět
na pořízení 50. změny územního plánu města Jablo-
nec nad Nisou a záměr přijetí návrhu na „zákonné
opatření“. Všechny tři části materiálu zastupitelé 17 hla-
sy z 25 přítomných schválili.

Kromě aktualizované územně energetické koncep-
ce byli zastupitelé informováni též o průběhu jednot-
livých jednání poradního výboru pro energetiku
a prostudovali si materiály a výsledky analýz, které
byly při jednáních výboru použity. Zároveň s přijatou
koncepcí zastupitelé schválili i metodická opatření
k zajištění realizace doporučených variant ÚEK týka-
jících se dalšího rozvoje energetického hospodářství
města, která jsou předmětem energetického manage-
mentu. 

Město bude žádat o dotace
Rada města schválila zprávu o „Přípravě Integrova-

ného plánu rozvoje města (IPRM) pro vybranou zónu
a ustanovení řídících struktur“ a pověřila starostu
Petra Tulpu předložit na Ministerstvu pro místní roz-
voj ČR žádost do Integrovaného operačního progra-
mu, a to nejpozději do 31. prosince 2008. Uvedená zóna
je ohraničena ulicemi Skřivánčí, Vodní, Havlíčkova,
Nádražní, U Balvanu, Poštovní, Jehlářská, Lipová, Li-
berecká, Polní, U Nisy, Na Můstku, Plynární, Na Vý-
šině a Pasířská. 

Termín předložení žádostí o dotace z EU je konec
letošního roku, realizace projektů musí proběhnout
do 30. června 2015. Pokud Jablonec uspěje, má mož-
nost získat na revitalizaci veřejných prostranství dota-
ci ve výši 85 % a na regeneraci bytových domů – po-
kud evropská komise schválí notifikaci – 40 až 60 %
z evropských fondů. Jednotlivé projekty bude před-
kládat město, ale i majitelé bytových domů dané zóny,
kteří se do IPRM zapojili.

Zveme na prosincové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteční

ve čtvrtek 18. prosince od 9 hodin ve velké zasedací sí-
ni jablonecké radnice. Informace o projednávaných
bodech najdete na www.mestojablonec.cz.

■ Setkání s občany
Okolí bydliště není lidem
lhostejné

První veřejné projednávání
záměrů, na které bude město
žádat finance v rámci Integro-
vaného plánu rozvoje města, se
uskutečnilo 11. listopadu. U ma-
lých stolků v Mateřské škole
Pastelka v Pasířské ulici se sešla
více než dvacítka místních ob-
čanů. Na programu jednání byl
možný rozvoji této lokality.

Místostarosta Lukáš Pleticha
přítomným vysvětlil, jaká mož-
nost se v rámci tohoto projektu
otevírá. „Pokud město se svojí žá-
dostí uspěje, pak může z evrop-
ských fondů získat na revitalizaci
veřejných ploch této lokality až 85 %
nákladů. A aby nešlo jen o nějak
proinvestované peníze, proto jsme
tady. Jde o to, abyste nám vy řekli,
co nejvíce by pomohlo vylepšit va-
še nejbližší okolí,“ konstatoval Ple-
ticha. 

Architekt Pavel Tauš představil
projekt, který by měl změnit tvář
a charakter Tyršových sadů a ko-
nečnou zastávku tramvaje. Kon-
statoval, že park dnes není v dob-
rém stavu. A to hlavně jeho zeleň,
stromy jsou zkřivené a nemocné.
Úpravou by měly projít i parkové
komunikace, pěšinky, cesty, zkrat-
ky. Největším problémem jsou
současné vodní nádrže. Cílem
projektu je Tyršovy sady prosvětlit
prořezáním dosavadní zeleně
a zlikvidováním její nemocné čás-
ti. Obnovit by se měl přírodní cha-
rakter vodních ploch (betonové
jezírko proměnit na přírodní bio-
top s rybí násadou) i původní fon-
tána, hlavní parkové cesty lze
vydláždit, vedlejší provést s písko-
vým povrchem. Parkem sice bude
procházet i cyklostezka, ale aby se
zabránilo vstupu in-line bruslařů,
bude mít pískový povrch. Znovu
by se v parku měla objevit také
fontánka s pitnou vodou. Zůsta-
nou obě dětská hřiště, zmizet by
však mělo klasické oplocení, které
získá nově charakter spíše zábrad-
lí. Nepočítá se s tím, že by se park
zamykal. 

O projektu „Park Nová Pasířská“
hovořil architekt Petr Klápště. Park
by měl být daleko volnější a vzduš-
nější než Tyršovy sady. To podpo-
řil i průzkum veřejného mínění
zdejších obyvatel a výsledek ve-
řejného projednávání. Z něho jed-
noznačně vyplynulo, že obyvatelé
jsou rádi, že tato plocha zůstává
volná, neboť se zde setkávají
a procházejí lidé ze širokého oko-
lí. Mělo by se zde objevit více lavi-
ček, květinové záhony a stromy.
Plánována je i promenáda na pra-
vém břehu Nisy, v místech, kudy
dnes vede parovod. Terénní vlnou
by měl být park oddělen od parko-
vání v Nové Pasířské, u břehu
očištěného od náletu a keřů by
měl vzniknout snížený prostor
s lavičkami a výhledem na Nisu.

(fr)

Foto Jiří Jiroutek
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
27. 11–3. 12. /čtvrtek–středa/ 
18 a 20 hodin
MADAGASKAR 2: ÚTĚK DO AFRIKY
Rodinná animovaná komedie o osudech
lva Alexe a jeho přátel. Český dabing.

4.–10. 12. /čtvrtek–středa/ 18 a 20 hodin
VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
Nová česká komedie o tom, že zkracho-
vat naprosto poctivým způsobem není
nic snadného.

11.–12. 12. /čtvrtek–pátek/ 16 hodin 
SOBÍK NIKO
Dobrodružný animovaný film pro celou
rodinu. Český dabing.

11.–14. 12. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
15.–17. 12. /pondělí–středa/ 20 hodin
ZAKÁZANÉ KRÁLOVSTVÍ 
Dvě legendy kung-fu filmů v napína-
vém příběhu ze staré Číny.

11.–14. 12. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
15.–17. 12. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
ŽENY 
Vtipná a jiskřící komedie o současných
ženách.

18.–21. 12. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
22.–23. 12. /pondělí–úterý/ 20 hodin
JUNO 
Skvělý mix inteligentní komedie
a dramatu nominovaný na Oscara. 

18.–21. 12. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
22.–23. 12. /pondělí–úterý/ 18 hodin
ČTVERY VÁNOCE 
Komedie o tom, jaké to je, když se
partneři rozhodnou navštívit všechny
své (v tu dobu již rozvedené) rodiče.

24. 12. /středa/ 22 hodin
LOVECKÁ SEZÓNA 2
Animovaná komedie pro celou rodinu.
Český dabing.

25.–28. 12. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
29.–30. 12. /pondělí–úterý/ 20 hodin
STMÍVÁNÍ 
Hororová upíří romance.

25.–28. 12. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
29.–30. 12. /pondělí–úterý/ 17.30 hodin
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ 
Remake slavného sci-fi o mimozemšťa-
novi Klaatu (Keanu Reeves). 

Víkendová promítání pro děti
6.–7. 12. /sobota–neděle/ 16 hodin
PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠTĚŇÁTKA 
Pásmo animovaných pohádek a příběhů.

13.–14. 12. /sobota–neděle/ 16 hodin 
DVA MRAZÍCI
Pásmo animovaných pohádek a příběhů.

20.–21. 12. /sobota–neděle/ 16 hodin
POHÁDKY POD SNĚHEM
Pásmo animovaných pohádek a příběhů.

27.–28. 12. /sobota–neděle/ 15.30 hodin
KRTEK VE SNU
Pásmo animovaných pohádek a příběhů.

Kino Junior
1.–3. 12. /pondělí–středa/ 18 hodin
MALÉ OSLAVY
Drama z každodenního života
s B. Polívkou, A. Šiškovou a T. Nvotovou.

1.–3. 12. /pondělí–středa/ 20 hodin
KAUZA LITVINĚNKO
Dokument odhalující děsivá tajemství
Kremlu a smrti A. Litviněnka. 

4.–7. 12. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
KOZÍ PŘÍBĚH
Staré pražské legendy v první české
3D animované rodinné komedii.

4.–7. 12. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
MAX PAYNE
Individualistický policajt, který už ne-
má co ztratit, vyšetřuje sérii záhadných
vražd. 

8.–10. 12. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
2 DNY V PAŘÍŽI
Romantická komedie o výletu fran-
couzské fotografky a amerického návr-
háře interiérů. 

8.–10. 12. /pondělí–středa/ 19.30 hodin!
12
12 porotců rozhodujících o osudu tee-
nagera, který údajně zabil svého otčí-
ma. Režie N. Michalkov, cena diváků
na MFF v K. Varech 2008. 

11.–14. 12. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
NESTYDA
Nová komedie J. Hřebejka podle best-
selleru M. Viewega. 

11.–14. 12. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
15.–17. 12. /pondělí–středa/ 18 hodin
RALLYE SMRTI
Pravidla jsou jednoduchá – rychle, zbě-
sile a co nejbezohledněji dojet do cíle. 

15.–17. 12. /pondělí-středa/ 20 hodin
FALCO
Strhující příběh vzestupu a pádu ra-
kouské popové hvězdy Hanse Hölzela. 

18.–21. 12. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
NOCI V RODANTE 
R. Gere a D. Lane spolu díky bouři
prožijí vášnivý víkend a tím odstartují
romanci, která poznamená celý jejich
život. 

18.–21. 12. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
96 HODIN
Bývalý špión jde nekompromisně po
stopách únosců své dcery. 

22.–23. 12. /pondělí–úterý/ 17.30 hodin
PO SVATBĚ
Poutavý severský příběh o tom, že ta-
jemství minulosti se někdy nečekaně
vrátí.

22.–23. 12. /pondělí–úterý/ 20 hodin
POUSTEVNA, DAS IST PARADIES
Dokumentární film o městečku Dolní
Poustevna v česko-německém pohra-
ničí získal Cenu za nejlepší český do-
kument na MF Jihlava 2007.

25.–30. 12. /čtvrtek–úterý/ 18 hodin
MADAGASKAR 2: ÚTĚK DO AFRIKY
Rodinná animovaná komedie. Český
dabing.

25.–28. 12. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
REMBRANDTOVA NOČNÍ HLÍDKA
Fascinující drama o vzniku jednoho
z nejznámějších malířských děl všech
dob v režii P. Greenawaye. 

29.–30. 12. /pondělí–úterý/ 20 hodin
LÁSKA ON-LINE
Hořká romantická komedie. Český dabing.

UPOZORNĚNÍ
24. 12. hraje kino Radnice od 22 ho-
din, kino Junior nehraje. 31. 12.
a 1. 1. kina nehrají!

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

1. 12. /pondělí/ 19 hodin
LUCIE BÍLÁ
Recitál

3. 12. /středa/ 19 hodin
IMPRESÁRIO ZE SMYRNY
Činoherní klub Praha
Hrají: P. Nárožný, S. Zindulka, O. Vetchý,
N. Boudová, L. Jelínková a další. Komedie
italského dramatika o divadle a hercích.

4. 12. /čtvrtek/ 19 hodin
ČECHOMOR 
Kooperativa tour 2008

5. 12. /pátek/ 18 hodin
Cimbálová muzika Slovácko ml. 
VÁNOCE S CIMBÁLEM
Primáš Petr Marada, sólista JOŽKA
ŠMUKAŘ.

6. 12. /sobota/ 16 hodin
VÁNOCE S NISANKOU 
NA SVATÉHO MIKULÁŠE
Pásmo vánočních lidových tanců, písní
a zvyků. Účinkuje FSPT Nisanka
a Malá Nisanka.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

7. 12. /neděle/ 19.30 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT 2008
ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE
Hosté: M. Drobný, I. Kousalová,  L. Šlai-
sová, J. Smigmator, H. Hložková – housle. 

8. 12. /pondělí/ 19 hodin
LÁSKOU POSEDLÍ
Divadlo Ungelt Praha
Hrají: V. Cibulková, M. Etzler,
P. Štěpánek a V. Udatný.
Strhující drama o vášních a tajemstvích
života.

9. 12. /úterý/ 19 hodin
VALKA ROSEOVÝCH
Divadlo Na Jezerce Praha
Hrají: M. Dlouhý, B. Kodetová,
M. Preiss a další. 
Boj na život i na smrt – i tak může
vypadat manželství po sedmnácti letech.

10. 12. /středa/ 19 hodin
PRAŽSKÉ DECHOVÉ KVINTETO
J. Likin – hoboj, V. Mareš – klarinet,
J. Machat – flétna, J. Vobořil – lesní roh,
M.Wichterle – fagot. Skladby O. Máchy,
K. Stamice, I. Krejčího a dalších. 

11. 12. /čtvrtek/ 19 hodin
XV. ADVENTNÍ KONCERT
DPS Vrabčáci a ZŠ Mozartova
Účinkuje Dětský pěvecký sbor
Vrabčáci a jeho přípravná oddělení
Písklata a Vrabčata. Sbormistr Pavel Žur. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

12. 12. /pátek/ 19 hodin
FEŠÁCI
Koncert oblíbené country skupiny
v pořadu Vánoční salon.
Host: E. Kahounová-Horká.

13. 12. /sobota/ 19 hodin
PLANETA OPIC
Gymnázium Jablonec n. N., ul. Dr. Randy
Komponovaný pořad studentů školy.

14. 12. /neděle/ 15 hodin
VESELÍ KLAUNI A VÁNOČNÍ
ROLNIČKA
TJ Aerobic Elán Jablonec n. N.
Komponovaný pořad pro děti plný
kouzel a písniček. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

15. 12. /pondělí/ 19 hodin
VLADIMÍR HRON
CHRISTMAS TOUR 2008
Agentura Kleopatra Česká Lípa
Dvojnásobný držitel „Ceny Tý Tý“
v Jablonci! Vzpomínky na největší
popové hvězdy.

16. 12. /úterý/ 19 hodin
GENTLEMEN SINGERS
Koncert vynikajícího mužského
vokálního souboru, který interpretuje
s obrovskou muzikálností různé
hudební styly.

18. 12. /čtvrtek/ 17 hodin
POHÁDKOVÉ VÁNOCE S PŘÁTELI
Kruh přátel školy Eruditus při ZŠ
Liberecká.

19. 12. /pátek/ 19 hodin
PRAŽSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE
IVAN KUSNJER – baryton
Program: A. Dvořák – Biblické písně
op. 99, Česká suita D dur op. 39,
E. Elgar – Serenáda pro smyčce.

26. 12. /pátek/ 16 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT SPS JANÁČEK
Sbormistryně O. Fröhlichová, klavírní
doprovod R. Halamová.

VÝSTAVA
Ve foyeru divadla, přístup vždy hodinu
před začátkem každého představení.

BETLÉMY – SYMBOLY VÁNOC
Výstava, na níž si můžete prohlédnout
i nový keramický betlém z Raspenavy. 
Skupinové návštěvy lze objednat
na tel. 483 310 064. 

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

kam za kulturou v Jablonci n. N.

Tip na zajímavý koncert

19. 12. /pátek/ 19 hodin Městské divadlo
PRAŽSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE
IVAN KUSNJER – BARYTON
Filharmonie vznikla v roce 1994 z iniciativy světově proslulého
dirigenta Jiřího Bělohlávka a pod jeho vedením se vypracovala
v jeden z našich nejlepších orchestrů. Mladý duch orchestru se
odráží v zaujetí a nasazení, s jakým vystupuje na koncertech
doma i v zahraničí.

Foto Zdeněk Chrapek



(10)

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

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

Do 5. 12.
JIŘINA PASTRNKOVÁ
Výběr z tvorby
Výstava železnobrodské sklářské
výtvarnice ke 100. výročí narození.

12. 12.–16. 1. 2009
MILOSLAV KALÍK
Fotografie
Výstava k nedožitým 80. narozeninám
jabloneckého fotografa krajináře.
JOSEF V. SCHEYBAL
Kresby
Výstava k nedožitým 80. narozeninám
jabloneckého kreslíře krajináře.
Z cyklu Kreslíři krajináři – část první. 
Vernisáž 11. 12. /čtvrtek / v 17 hodin.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 5. 12.
SLAVNÉ VILY LIBERECKÉHO
KRAJE

Od 9. 12.
DAGMAR PIORECKÁ
Tapiserie, malby, kresby
Vernisáž v úterý 9. 12. v 17 hodin. 

■ Muzeum skla
a bižuterie
HLAVNÍ BUDOVA
U Muzea 4
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.

Doprovodný program
VÁNOCE V MUZEU
Vánoční výstava + ateliér Vánoční
tajemství od rybičky.
5. 12. a 9. 12. 14–17 pro veřejnost
4., 5., 8., 9. a 10. 12. pro školy (nutno
objednat)
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

Otvírací doba o vánočních svátcích
Otevřeno: 23., 26., 27., 28., 30. 12. 
Zavřeno: 22., 24., 25., 29., 31. 12. 
a 1. 1. 2009.

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.

Doprovodný program
VÁNOCE V BELVEDERU
Setkání s výtvarnicí Libuší
Hlubučkovou při tvorbě skleněných
ozdob z dutých perlí.

8.–12. 12. dopoledne pro objednané
školy, odpoledne pro veřejnost.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

Otvírací doba o vánočních svátcích
Otevřeno: 26., 27., 28. 12.
Zavřeno: 22., 23., 24., 25., 29., 30., 31. 12.
a 1. 1. 2009.

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

1. 12. /pondělí/ 10 hodin
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

2. 12. /úterý/ 14 hodin
JABLONECKÉ ULICE – HISTORIE
A NÁZVY
Beseda s Václavem Vostřákem.

2. 12. /úterý/ 17 hodin
BETLÉMSKÁ HVĚZDA
Jak to tehdy vlastně bylo?
Astronomické okénko Martina Gembece.

4. 12. /čtvrtek/ 9,30 hodin
ZIMNÍ NADÍLKA
Výtvarná dílna pro děti. Zadáno.

4. 12. /čtvrtek/ 17 hodin
KLÍŠTĚ
Autorské čtení Pavla Čecháka, který
koncem 60. let působil v Jablonci n. N.
jako trenér. Vzpomíná na své dětství,
které s bratrem prožil v dětském domově.

9. 12. /úterý/ 14 hodin
KEŇA – ZEMĚ KONTRASTŮ
Beseda s cestovatelkami a fotografkami
Monikou Schierovou a Monikou
Sobotkovou.

9. 12. /úterý/ 17 hodin
JABLONECKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA
Beseda s Václavem Vostřákem.

11. 12. /čtvrtek/ 16 hodin
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
8. ročníku literární soutěže
Vystoupí hudební skupina DDM Vikýř
a loutkářský soubor Vozichet.

11. 12. /čtvrtek/ 18 hodin
ZA ŽIVOTA SE STANE COKOLIV
Beseda s autorkou Jarmilou
Bachmannovou a nakladatelkou

Evou Koudelkovou.
Příběhy zaznamenané při výzkumu
nářečí severního Železnobrodska.

16. 12. /úterý/ 14 hodin
RAKOUSKO Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
Pravidelné promítání.

16. 12. /úterý/ 17 hodin
IRISDIAGNOSTIKA
Oko jako obraz toho, jak jsem žil a žiji.
Přednáška a beseda s Romanem
Šmídlem.

18. 12. /čtvrtek/ 14,30 hodin
ZLATÁ MAKOVICE
Slavnostní zakončení soutěže.
Vyhlášení vítězů luštitelské soutěže.

NOVÁ VÝSTAVA
OČIMA A OBJEKTIVEM
Fotografie Františka Látala ze Zlína.

VÁNOČNÍ PROVOZ
Hlavní budova – 31. 12 a 2. 1. zavřeno.
Pobočky – Janovská provoz do 16. 12.,
Kokonín do 17. 12., Mšeno a Šumava
do 18. 12. 2008.

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

2. 12. /úterý/ 20 hodin
MŮJ ŽIVOT SE PSY
Promítání a beseda s musherkou J. He-
nychovou o životě se psím spřežením.

3. 12. /středa/ 20 hodin
MAREK HOLEČEK – TRIPLE
NORTH WALLS
Povídání a promítání o prvovýstupech
ve třech asijských horstvech.

4. 12. /čtvrtek/ 20 hodin
PAVEL KLUSÁK – PŘEDČASNÉ
ÚČTOVÁNÍ 2008 
To nejlepší z nezávislého popu, hudba
i videoklipy. Vkusem vlivných médií
provází redaktor Respektu. 

5. 12. /pátek/ 21 hodin
REGGAE NICE AGAIN
Známé houpavé rytmy hraje Rolland
a hosté.

6. 12. /sobota/ 20 hodin
BLUE EFFECT RADIMA HLADÍKA
Rocková kytarová legenda se
znovuzrozenou skupinou. 

Afterpárty: Art & hard rock na plátně
uvádí pan WS.

7. 12. /neděle/ 17 hodin
JAK PEJSEK A KOČIČKA SLAVILI
VÁNOCE
Pohádka pro nejmenší (2–6 let).
Zpívání koled.

9. 12. /úterý/ 20 hodin
LÁSKA VČERA, DNES A ZÍTRA
Olga Špátová uvádí vtipný a laskavý
dokument o mnoha podobách lásky. 

10. 12. /středa/ 19 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Vede F. Novák. Téma: Jak exponovat. 

10. 12. /středa/ 19 hodin
V ZŠ Pivovarská
KERAMICKÝ WORKSHOP
Základy točení na kruhu a modelování.

13. 12. /sobota/ 20 hodin 
JAKSI TAKSI
Koncert. Svižný punkrock z Prahy. 
Support: Season Crack

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

16. 12. /úterý/ 20 hodin
BIKING V MOAB (USA) 
S. Kysilka o nejlepších terénech pro
horská kola na světě.

19. 12. /pátek/ 20 hodin
MARŠÁL BAZÉN
Tradiční předvánoční koncert rockové
kapely. Support: Orpheus beat

20. 12. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

21. 12. /neděle/ 20 hodin
ANTONIO ZAMORA A HOSTÉ
Koncert španělského písničkáře,
kytaristy a českých hostů. 

22. 12. /pondělí/ 20 hodin
100° CELSIA
Koncert. Styl mana, tj. směs funku,
electra, rock’n’rollu, drum and bassu,
dubu... Hravost, pestrost. 

23. 12. / úterý / 20 hodin
Divadelní spolek Vichr z hor a Nůž uvádí 
ZDAR NE ZMAR
Střet vědecké výpravy a ekologických
aktivistů nad jednou nejmenovanou
kaluží.

24. 12. /středa / 23 hodin
JEŽÍŠEK TU NECHAL PRO VÁS…
Dárek, hudbu na přání a pohodu.

26. 12. /pátek/ 20 hodin
BAY BAY
Koncert jabloneckých rockerů.

27. 12. /sobota/ 20 hodin
DUKLA VOZOVNA
Koncert. Takový svižnější punk-rock.
Support: Estetická lasička – severo-
česká rock punk estrádní formace.
Afterpárty: Vřed

29. 12. /pondělí/ 20 hodin
SKORO DOPITO
Bigbít, rockenroll, punk… s Kissákem za
bicíma. Support: Ticho – rock z Liberce.

30. 12. /úterý/ 20 hodin
REGGAE BASHMENT 
MC DR. KARYHO 
Support: DJ Rolland
Koktejl ze stylů reggae, dancehallu,
ragga, hiphopu až po latinu.

31. 12. /středa/ 20 hodin
DANCE FOR EVER 
Silvestrovská taneční párty. DJ Pety.

Každé úterý v 17,30 hodin
DIVADELNÍ DÍLNA SE SLAMĚNKOU

3. a 17. 12. /středa/
4. a 18. 12 /čtvrtek/ vždy 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA – kurz naplněn,
další bude otevřen v únoru 2009.

Tip na zajímavou výstavu

12. 12.–16. 1. – Městská galerie MY 
MILOSLAV KALÍK – Fotografie
JOSEF V. SCHEYBAL – Kresby
Výstava připomene tvorbu dvou významných jabloneckých osob-
ností – fotografa M. Kalíka a kreslíře, národopisce J. V. Scheybala.
Koná se při příležitosti nedožitých 80. narozenin obou autorů. 

Foto Miloslav Kalík
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■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz 

1. 12. /pondělí/ 
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
PARLAMENTU MLÁDEŽE

4. 12. /čtvrtek/ 9.45 hodin 
ZÁCHYTKA
Akce v rámci sociálně patologických
jevů; zadáno.

4. 12. /čtvrtek/ 16.30–19 hodin 
LEHANÉ SKLO
Fusing v ukázkách, přihlášky do 1. 12.
M. Tauchmanová.

6. 12. 8–17 hodin 
PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍMI
TRADICEMI
Autobusový výlet na vánoční trhy
do Lysé n. L. a na výstavu betlémů
do Prahy. 

7. 12. /neděle/ 10–14 hodin 
KAM SE KOUKNU, SNĚHULÁK
Sněhové stavby pro všechny věkové
skupiny.

7. 12. /neděle/ 14.30 hodin 
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ
Kulturní program s nadílkou
v Eurocentru.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

10.–16. 12. (mimo víkend) 9–17 hodin 
LOUTKOVÝ BETLÉM S CHARITOU
PRO ZVÍŘÁTKA
Sbírka pro zvířátka z naší chovatelské
stanice. 

10. 12. /středa/ 17 hodin 
BARBORČINA SVĚTÉLKA
Večerní hra pro rodiče s dětmi, průběžný
start do 17.30 hodin.

13. 12. /sobota/ 9–13 hodin 
VÁNOČNÍ VAZBY, PŘÍZDOBY,
PERNÍČKY
Výtvarné vzdělávání pro děti i dospělé,
přihlášky do 8. 12. M. Tauchmanová. 

13. 12. /sobota/ 14–17 hodin 
ZDOBENÍ STROMEČKU 
PRO ZVÍŘÁTKA
Zdobení stromečků v lese, přihlášky
do 10. 12. I. Landová. 
Nezapomeňte vzít s sebou vlastní plody
k výzdobě.

14. 12. /neděle/ 14–18 hodin 
VOLEJBAL PRO MLADÉ
Vánoční turnaj pětičlenných týmů
v Městské hale, přihlášky do 5. 12.
A. Tauchmanová.

14. 12. /neděle/ 14.30 hodin 
VÁNOČNÍ HUDBIČKA
Koncert dětí z hudebního oddělení
v gastronomickém centru Střelnice.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

15. 12. /pondělí/ 
ANDĚLÉ MEZI NÁMI
Uzávěrka 13. ročníku literární soutěže
pro začínající a zkušené autory.

17. 12. /středa/ 15–17 hodin 
OŽIVLÝ BETLÉM S CHARITOU
PRO ZVÍŘÁTKA
Pochod svatých městem končí
na Mírovém náměstí. 
Charitní sbírka pro hlodavce
z chovatelské stanice Vikýř a pro
pejsky a kočičky z útulku 
Dášenka. 

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

8. 12. /pondělí/ 10 hodin
LÁTANÉ PŘÍBĚHY KREJČÍKA
HONZY: AFRIKA
Komponované představení pro
1. stupeň ZŠ.

9. 12. /úterý/ 9 hodin
ROČNÍ UČETNÍ ZÁVĚRKA 2008
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP.
Pořádá Commerce Base s. r. o., 
tel. 484 846 220, 602 111 535.

11. 12. /čtvrtek/ 20 hodin
OLYMPIC
Koncert klasiky českého rocku v rámci
Olympic Tour 2008.

14. 12. /neděle/ 14 hodin 
TÁBORANKA
Podkrkonošský dechový soubor hostem
tanečního odpoledne pro seniory.

17.–19. 12. /středa–pátek/ 9–18 hodin
20. 12. /sobota/ 9–15 hodin
Areál Eurocentra, Mírové nám., nám.
Dr. Farského, Podhorská ul.
VÁNOČNÍ TRHY
Podrobný program najdete na jiném
místě JM.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

18. 12. /čtvrtek/ 9 a 10.30 hodin
19. 12 /pátek/ 9 hodin 
Kino Junior
O JEŽÍŠKOVI
Divadelní představení pro děti od 3 let
hraje Divadlo Na cestě.

27. 12. /sobota/ 18 hodin
VÁNOCE S IUVENTUS, GAUDE!
Letos se slavnostním křtem nového
sborového CD duchovní hudby.
Účinkují: Iuventus, gaude!, Choricus,
gaude!, Pueri, gaudete!, Amici, gau-
dete!, komorní orchestr ZUŠ.
Předprodej: kancelář ZUŠ, Podhorská 47,

Jablonec n.N., tel. 488 880 300.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

29. 12. /pondělí/ 20 hodin
…A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
PŘED SILVESTREM
aneb tančíme s melodiemi Orchestru
Rudy Janovského
Předprodej vstupenek: Hudební
nástroje, Dvorská ul. 4950.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

Do 31. 12. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
PŘÍRODNÍ DIVY NAŠÍ PLANETY
Výstava velkoformátových fotografií
přírody Jiřího Stránského.

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
Spolkový dům
http://mcjablicko.sdj.cz/

1. 12. /sobota/ 10 hodin
ZDOBÍME STROMEČEK

4. 12. /čtvrtek/ 15.30 a 17.30 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
S KOUZELNÍKEM
Nutná předchozí rezervace.

9. 12. /úterý/ 10 hodin
KRÁSNÁ MAMINKA

16. 12. /úterý/ 10 hodin
ZDOBENÍ STROMEČKU
ZVÍŘÁTKŮM
Výlet pro celou rodinu. 
Sraz u Rybářské bašty.

18. 12. /čtvrtek/ 16 hodin
BESÍDKA AKTIVNÍCH MAMINEK
Poděkování maminkám, jež se starají
o chod MC.

22. a 23. 12. /pondělí, úterý/ 10 hodin
VÁNOČNÍ BESÍDKY

31. 12. /středa/ 16 hodin
SILVESTR PRO NEJMENŠÍ

Pondělí–pátek /9–12 hodin/ 
Maminky s dětmi.
Pondělí–středa /15.30–17 hodin/
Hravé odpoledne.
Každé pondělí 10 hodin
Scrapbookování a dárky pod stromek.

■ Rodinné 
centrum Magnet
28. října 23
www.pritazlivost.com

Dětský klub Pohádka
5. 12. /pátek/ 8–15 hodin
MIKULÁŠSKÝ PÁTEK 
Hlídáme děti v maskách Mikuláše,
čerta, anděla.

6. 12. /sobota/ 14 hodin
MIKULÁŠSKÁ 
aneb čertovský rej

19. 12. /pátek/ 16 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ MAŠKARNÍ
DISCOSHOV

19.–20. 12. /pátek–sobota/ 
PŘEDVÁNOČNÍ SPANÍ V MAGNETU
Pátek od 17 hodin, sobota do 11 hodin. 

Pro dospělé
3. 12. /středa/ 19 hodin 
JAK KROTIT EMOCE? 
Co emoce jsou a jak je ovládat? 

17. 12. /středa/ 19 hodin
JAK OTEVÍRAT SRDCE?
Jak probouzet a hojit srdeční a citové
záležitosti?

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

1. 12. /pondělí/ a 17. 12 /středa/
18 hodin
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
ŽÁKOVSKÝ VEČER

3. 12. /středa/ 18 hodin
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
KONCERT KOMORNÍCH 
SOUBORŮ

27. 12. /sobota/ 18 hodin
Velký sál Eurocentra
VÁNOČNÍ KONCERT IUVENTUS,
GAUDE!

■ Kostel sv. Josefa 
v Loučné
7. 12. /neděle/ 17 hodin
MEXICKÉ VÁNOCE 
Tres Udos 

14. 12. /neděle/ 17 hodin
GOSPELOVÉ VÁNOCE 
Iuventus, gaude! 

21. 12. /neděle/ 17 hodin
BLUESOVÉ VÁNOCE
Bobby Houda

24. 12. /středa/ 22 hodin
LIDOVÉ VÁNOCE
Radek Jelínek

LOUČENSKÝ BETLÉM
Vyřezávaný betlém Ivana „Dědka“
Šmída.

Tip na zajímavou výstavu

Po dobu adventu o víkendech, od 22. 12. do 6. 1. 2009
denně 8–20 hodin
Kostel sv. Josefa v Loučné nad Nisou
LOUČENSKÝ BETLÉM 
Ze dřeva vyřezávaný betlém Ivana „Dědka“ Šmída s postavami
v nadživotní velikosti.

Foto David Jelínek
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Díky podpoře města Jablonec nad Nisou se
kino Radnice od začátku nového roku chystá
připojit k atraktivnímu projektu přímých pře-
nosů operních představení z Metropolitní opery
v New Yorku. 

Přenosy Metropolitan Opera: Live in HD (ži-
vě ve vysokém rozlišení) kombinují špičkové
operní umění s nejmodernějšími technologie-
mi. Zvuk je přenášen v prostorovém provedení
a oko kamery se během přenosu dostane dale-
ko blíže k dění na jevišti než oko diváka sedící-
ho na těch nejlepších místech přímo v Metro-
politní opeře. Diváci přenosů si tak v kinech
mohou vychutnat úžasné detailní záběry, které

by v samotné Metropolitní opeře nikdy neviděli.
Výsledkem je kombinace bezchybně zvládnutého
filmového řemesla a virtuózního interpretačního
umění umělců Metropolitní opery. První operou
promítanou v přímém přenosu bude La Ron-
dine (Vlaštovka) Giacoma Pucciniho 10. ledna 2009
s hvězdným pěveckým párem Robertem Alagnou
a Anghelou Gheorghiu v hlavních rolích. Před-
prodej bude zahájen 1. prosince, vstupenky lze
zakoupit v recepci Eurocentra nebo v pokladně
kina Radnice. Více na www.kinajablonec.cz. 

Naďa Hetešová 
vedoucí kin

ze života města

Metropolitní opera v Jablonci nad Nisou

Církev bratrská 
Smetanova 26
www.cb.cz/liberec

21. 12. /neděle/ 9.30 hodin
Čtvrtá adventní neděle

25. 12. /čtvrtek/ v 9.30 hodin 
Hod Boží Vánoční 

28. 12. /neděle/ 9.30 hodin 
Poslední neděle roku 

31. 12. /středa/ 18 hodin 
Silvestr – zakončení roku

1. 1. /čtvrtek/ 9.30 hodin 
Novoroční pobožnost

Farní sbor 
Českobratrské 
církve evangelické
Pod Baštou 1375/10
http://jablonec.evangnet.cz/ 

30. 11. /neděle/ 9,30 hodin
1. adventní neděle
Bohoslužby s vysluhováním sv.
Večeře Páně (začátek církevního
roku)

7. 12. /neděle/ 9,30 hodin
2. adventní neděle – bohoslužby

14. 12. /neděle/ 9,30 hodin
3. adventní neděle – bohoslužby

21. 12. /neděle/ 9,30 hodin
4. adventní neděle – bohoslužby

24. 12. /středa/ 9,30 hodin
Dětská vánoční slavnost; posezení
u kávy a čaje

25. 12. /čtvrtek/ 9,30 hodin
Narození Páně – bohoslužby s vy-
sluhováním sv. Večeře Páně

26. 12. pátek/ 9,30 hodin
Štěpána mučedníka – bohoslužby

28. 12. /neděle/ 9,30 hodin
1. neděle po narození Páně – boho-
služby

31. 12. /středa/ 16 hodin
Rozloučení se starým rokem na fa-
ře – společné posezení

1. 1. /čtvrtek/ 9,30 hodin
Nový rok – bohoslužby s vysluho-
váním sv. Večeře Páně

Církev československá 
husitská
Kostel Dr. Farského
web.vilik.cz/ccsch.jbc

19. 12. /pátek/ 19 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT „ROSEX“
a hosté
F. M. Kníže: Missa pastoralis

21. 12. /neděle 9 hodin
IV. neděle adventní
Bohoslužby

23. 12. /úterý/ 18 hodin
Veřejná generální zkouška na
Půlnoční

24. 12. /středa/ 22.30 hodin
Štědrý den – Půlnoční
J. J. RYBA: HEJ MISTŘE
Česká mše vánoční

25. 12. /čtvrtek/ 9 hodin
Hod Boží Vánoční
Bohoslužby

28. 12. /neděle/ 9 hodin
Neděle po Vánocích
Bohoslužby

31. 12. /středa/ 16 hodin
Silvestr
Rozloučení s uplynulým rokem –
pobožnost

4. 1. /neděle/ 9 hodin
Neděle po Novém roce
Bohoslužby – losování biblických
textů

V kostele bude od 15. 12. vystaven
Jizerský dřevěný betlém s figur-
kami v životní velikosti.

Římskokatolická 
farnost
kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova
a kostely v dalších obcích
www.farnostjablonec.cz 

24. 12. /středa/
Vigilie slavnosti Narození Páně 
13.00 Jablonec n. N. – otevření

Betlému
15.30 Jablonec n. N. – Živý betlém,

pásmo lidových koled z Pod-
krkonoší uvede Folklorní
soubor Šafrán.

16.00 Lučany n. N.
16.00 Jablonec n. N. (dětská)

22.00 Rychnov u Jablonce n. N.
22.00 Jablonec n. N.
24.00 Bedřichov

25. 12. /čtvrtek/
Slavnost Narození Páně, Hod Boží
Vánoční
7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.00 a 18.00 Jablonec n. N.
11.00 Rýnovice

26. 12. /pátek/
Svátek sv. Štěpána
9.00 Jablonec n. N.
14.00 Rádlo

27. 12. /sobota/
Svátek sv. Jana
8.00 Jablonec n. N. (s obřadem

žehnání vína)
16.00 Lučany n. N.

28. 12. /neděle/ 
Svátek sv. Rodiny nazaretské 
(obřad žehnání manželům)
7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.00 a 18.00 Jablonec n. N.
11.00 Rýnovice

29. 12. /pondělí/
Pátý den v oktávu Narození Páně
7.00 a 18.00 Jablonec n. N.

30. 12. /úterý/
Šestý den v oktávu Narození Páně
18.00 Jablonec n. N.

31. 12. /středa/
Poslední den kalendářního roku
7.00 a 16.00 Jablonec n. N. 

1. 1. /čtvrtek/
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.00 a 18.00 Jablonec n. N.
11.00 Rýnovice

2. 1. /pátek/
Památka sv. Basila a sv. Řehoře
17.00 Jablonec n. N.

3. 1. /sobota/
Památka Nejsvětějšího Jména
Ježíš
8.00 Jablonec n. N.
16.00 Lučany n. N.

4. 1. /neděle/
2. neděle po Narození Páně
7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.00 a 18.00 Jablonec n. N.
11.00 Rýnovice
14.00 Nová Ves n. N.

5. 1. /pondělí/
Vigilie slavnosti Zjevení Páně
7.00 a 18.00 Jablonec n. N.

6. 1. /úterý/
Slavnost Zjevení Páně
18.00 Jablonec n. N.

11. 1. /neděle/ 
Svátek Křtu Páně, konec doby
vánoční
7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.00 a 18.00 Jablonec n. N.
11.00 Rýnovice
14.00 Rádlo

Farní obec 
starokatolické církve
kostel Povýšení sv. Kříže
www.starokatolici-jablonec.cz 

Sobota 20. 12. /sobota/ 17 hodin 
ADVENTNÍ KONCERT 
Pěvecké sbory „A my taky“ a „Jab-
líčko“
Skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho,
F. Poulenca, M. Uherka, české
a evropské vánoční koledy.

22.–28. 12., 1. a 6. 1. 13–18 hodin 
ACHÁTOVÁ MADONA
Netradiční vánoční betlém.

24. 12. /středa/ 24 hodin 
„Půlnoční“ eucharistická slav-
nost Narození Páně 
Od 23 hodin možná prohlídka bet-
léma.

Církevní Vánoce

Pěvecký sbor Rosex
Foto archiv
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
www.saldovo-divadlo.cz

Šaldovo divadlo
1. 12. /pondělí/ do 21.45 hodin
NABUCCO
Opera v originálu.

2. 12. /úterý/ do 21.45 hodin (K8/OB/6)
RIGOLETTO
Opera v originálu.

3. 12. /středa/ do 21.30 hodin (K3/12)
POPRASK V OPEŘE
Komická opera.

4. 12. /čtvrtek/ do 21 hodin (K4/11)
MARNÁ OPATRNOST
Komický balet.

5. 12. /pátek/
VELKÁ ORIENTÁLNÍ SHOW 
tanečního studia Mona.

6. 12. /sobota/ od 15 hodin
ČERTŮV ŠVAGR
Muzikálová pohádka. Host: Pohádkové
divadlo J. Jurištové Praha.

7. 12. /neděle/ od 17 hodin
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ JITKY
ZELENKOVÉ
Vánoční koncert, uvádí UA Rajcha Praha.

9. 12. /úterý/ do 21.30 hodin
SMRT OBCHODNÍHO
CESTUJÍCÍHO
Nejslavnější americká hra.

10. 12. /středa/ do 21.30 hodin
HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta.

11. 12. /čtvrtek/ do 21.30 hodin
(K10/Č/7)
PYGMALION
Hra o pěti jednáních.

12. 12. /pátek/ do 22 hodin (K5/11)
FAUST A MARKÉTKA
Opera v originálu.

14. 12. /neděle/ od 18 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT ZŠ 
A ZUŠ JABLOŇOVÁ
Pořádá občanské sdružení Eurytmie.

15. 12. /pondělí/
VÁNOČNÍ HVĚZDA PETRY JANŮ
Koncert.

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

17. 12. /středa/ do 21.45 hodin
VĚC MAKROPULOS
Komedie o třech dějstvích s přeměnou.

18. 12. /čtvrtek/ do 21.30 hodin (SPP)
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Slavnostní předpremiéra klasické
operety F. Lehára.

19. 12. /pátek/ do 21.30 hodin (PŠ)
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Premiéra klasické operety.

20. 12. /sobota/ od 17 hodin
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

21. 12. /neděle/ od 15 hodin (RD/8)
MRAZÍK
Pohádka na motivy oblíbeného filmu,
v roli Ivánka Jan Révai.

23. 12. /úterý/ 
SVĚTEM MUZIKÁLU
Koncert nejslavnějších muzikálových
melodií.
Účinkují: M. Nosková, J. Kříž, O. Kříž,
orchestr a balet DFXŠ.

25. 12. /čtvrtek/ od 17 hodin
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
J. J. Ryby.

26. 12. /pátek/ do 21.30 hodin
(K11/O/5)
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Klasická opereta.

27. 12. /sobota/ do 21 hodin (K6/12)
DÁMA S KAMÉLIEMI
Balet o dvou jednáních.

28. 12. /neděle/ od 17 hodin
CYRANO Z BERGERACU
Komedie o pěti jednáních.

29. 12. /pondělí/ 22.15 hodin
DONAHA!
Slavný muzikál.

30. 12. /úterý/
GALA STRAUSS
Koncert nejznámějších skladeb mistra
vídeňských valčíků, diriguje
F. Babický.

31. 12. /středa/ od 15 a 18.30 hodin
POSTELOVÁ FRAŠKA
Jedna noc ve třech ložnicích.

Malé divadlo
1. 12. /pondělí/
PYGMALION
Beseda k inscenaci, pořádá Klub přátel
činohra i pro veřejnost.

3. 12. /středa/ do 20.45 hodin (Č/7)
PUSH UP 1–3
Tři sny o cestě vzhůru.

5. 12. /pátek/ do 21.30 hodin (PM)
BŮH MASAKRU
Premiéra komedie – oko za oko, zub
za zub.

7. 12. /neděle/ od 14 hodin
PINOKIO
Pohádka. Zadáno.

8. 12. /pondělí/ do 21.30 hodin
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
Komedie o dvou dílech.

10. 12. /středa/ do 21.30 hodin
(K9/Č/7)
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
Klauniáda o vážných věcech.

12. 12. /pátek/ do 21.15 hodin
(K11/Č/7)
STÍN STŘELCE
Komedie se smutným koncem.

13. 12. /sobota/ do 21.30 hodin (K6/11)
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub. Komedie.

14. 12. /neděle/ do 20.45 hodin
MÉDEIA
Stále živý antický obraz.

15. 12. /pondělí/ do 21.30 hodin
TŘI MUŽI VE ČLUNU
Dobrá nálada za každého počasí.

16. 12. /úterý/ od 17 hodin
KPLO – vánoční koncert
Hosté manželé Alvarezovi.

18. 12. /čtvrtek/ do 21.10 hodin (K4/12)
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

19. 12. /pátek/
NEEDFORSPEED 
Koncert liberecké kapely spojený
s dlouho očekávaným křtem CD.

27. 12. /sobota/ do 21.10 hodin
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

30. 12. /úterý/ do 21.20 hodin
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Nejtajemnější komedie W. Allena.

Mimořádná nabídka
Sleva na sezónní bloky (opera, opereta,
muzikál, koncert) z původní ceny
2 000 Kč nyní 1 700 Kč. Zajistěte si včas
v pokladně DFXŠ a v odd. předplatného.
Omezený počet bloků, prodej
do 5. 12. 2008.

■ Lidové sady 
2. 12. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JARRET & OFFBEAT
Křest nového alba Jarret sobě.

4. 12. /čtvrtek/ 17 hodin
Lidové sady a DDM Větrník
MIKULÁŠSKÁ SHOW
Dětská taneční párty, soutěže, tvoření
a nadílka od Mikuláše, čerta a anděla.

4. 12. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
PETR, OTTO A JÁ
Mikulášský koncert folkrockové
skupiny a autorské čtení Otty Hejnice.

5. 12. /pátek/ 20 hodin
Terasa
HOUPAČKY
Každý desátý návštěvník obdrží
od Mikuláše uhlí zdarma.

6. 12. /sobota/ 9.30 hodin
LIBEREC OPEN 2008
Soutěž ve standardních
a latinskoamerických tancích.

6. 12. /sobota/ 20 hodin
JAZZOVÉ VÁNOCE
Blackfoam (malý orchestr
V. Jánského), dixieland Nowáci, Big
band Luboše Ottla, bubeníci Masakra
ZUŠ Jablonec.

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

7. 12. /pondělí/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
O TOM, CO SE MOŽNÁ STALO
Vánoční pohádka v podání divadla
Rolnička.

9. 12. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
TURISTIKA POLSKÝM
PŘÍHRANIČÍM
Přednáší Václav Štajner.

10. 12. /středa/ 20 hodin
Jazznight a Kalendář Liberecka
–123 MINUT
Skupina, které to opravdu šlape,
tentokrát s bubeníkem M. Dvořáčkem.

10. 12. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Hudební sklepy
JIŘÍ DĚDEČEK
Básník, překladatel a písničkář 
v rámci putovního festivalu
Vaška Koubka.

11. 12. /čtvrtek/ 19.30 hodin
KAREL PLÍHAL
zahraje nové písně z chystaného CD
„Vzduchoprázdniny“, ale i starší
písničky, protože letos je tomu 30 let,
co se poprvé objevil na pódiu.

12. 12. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio a Terasa
Krátké a úderné divadlo
15 LET KÚD – 
MEGASUPERGALAHYPER-
MONSTERŠOU – už nejsme
pod zákonem! 
& 16 let Drobných za bůra (geronto
punk – hudba z vesmíru).

13. 12. /sobota/ 8 hodin
Experimentální studio
AUKČNÍ SÍŇ HOBBY KLUBU
Dražba historických pohlednic
Liberecka a Jablonecka.

15. 12. /pondělí/ 17.30 hodin
Experimentální studio
VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ

15. 12. /pondělí/ 19.30 hodin
c. k. Adventura
INDIE
Druhou nejlidnatější zemí světa
s Janou Tomíškovou.

16. 12. /úterý/ 19 hodin
4. abonentní koncert 50. koncertní
sezony komorní hudby
MUSICA BOHEMICA
Umělecký vedoucí Jaroslav Krček.

16. 12. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
OLDŘICH JANOTA
Pravidelné předvánoční setkání
s jedinečným písničkářem.

17. 12. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Kulturní agentura Štěk uvádí
Worldexperiment
NJOREK
Jaroslav „Olin“ Nejezchleba,
Michal Müller a Stanislav Barek
Prolínáním hudebních stylů vznikají
písničky s etnickými kořeny.

18. 12. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Divadlo bez opony – Ag. Pierot
POSLEDNÍ FEJETON
Literární pásmo ze sloupků, glos
a fejetonů Karla Čapka.
Hraje: Petr Kostka

20. 12. /sobota/ 19.30 hodin
NOBODY KNOWS
Turné „Only the good…tour 2008“,
předkapela Kostka.

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

30. 12. /úterý/ 19.30 hodin
KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS
Tradiční předsilvestrovský mejdan.

VÝSTAVA VE STUDIU
Fotografie členů Euroregionálního
sdružení fotografů Kontakt.

VÝSTAVA NA GALERII 
Fotografie členů Euroregionálního
sdružení fotografů Kontakt.
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Corny atletická hala
6. 12. /sobota/ 11 hodin
POMERANČOVÝ MÍTINK
Tradiční atletické závody žactva.

31. 12. /středa/ 10 hodin
SILVESTROVSKÝ DESETIBOJ
Silvestrovské sportovní setkání
atletických osobností.

Lední hokej
Zimní stadion

17. 12. /středa/ 18 hodin
HC VLCI JABLONEC – 
HV KLATOVY

Corny městská hala
www.sportjablonec.cz

5. 12. /pátek/ 19 hodin
TJ BIŽUTERIE – CHOMUTOV
Odbíjená muži.

6. a 7. 12. /sobota a neděle/ 
8 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
Turnaj v kopané dětí.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2008.

6. 12. /sobota/ 10 hodin
TJ BIŽUTERIE – SOKOL TESLA
Odbíjená ženy.

6. 12. /sobota/ 15 hodin
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ
v kopané.

6. 12. /sobota/ 17 hodin
TJ BIŽUTERIE – ODOLENA
VODA
Odbíjená muži.

13. 12. /sobota/ 8 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
Turnaj v kopané dětí.

13. 12. /sobota/ 10 hodin
MEMORIÁL OLDŘICHA
MARKOVIČE
Box
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2008.

14. 12. /neděle/ 10 hodin
TJ JABLONEX – TJ BIŽUTERIE
Odbíjená ženy.

19. 12. /pátek/ 20.30 hodin
FUTSAL – muži

20. 12. /sobota/ 8 hodin
3. SVIJANY CUP 
Futsal – muži.

20. 12. /sobota/ 20.30 hodin
ALFA B LIBEREC
Futsal – muži.

31. 12. /středa/ 13 hodin
SILVESTROVSKÝ TURNAJ
Futsal

1. 1. /čtvrtek/ 17 hodin
NOVOROČNÍ CVIČENÍ

Aerobik
13. 12. /sobota/ od 8 hodin
TJ Aerobik Elán
Tělocvična ZŠ Na Šumavě
VÁNOČNÍ ROLNIČKA
6. ročník soutěže v dětském
aerobiku. Informace 603 812 214.

Novoroční výstupy
1. 1. /čtvrtek/ 
TJ Tatran Jablonec nad Nisou
NA ČERNOU STUDNICI
26. ročník – prezentace od 10
do 16 hodin u rozhledny.
Rozhledna otevřena jen za
příznivého počasí. Pamětní list,
odznak a razítko pro účastníky.

1. 1. /čtvrtek/ 
Obec Nová Ves a Okrašlovací spolek
NA ROZHLEDNU NISANKU
2. ročník – prezentace od 9.30
do 14.30 hodin u rozhledny.
Zahájení celoroční soutěže
v počtu výstupů. Připraveno něco
na zahřátí a na památku.

Projekt Jablonec 2008

12. 12. /pátek/ 17 hodin
Oddíl triatlonu a plavání
TJ Bižuterie
Plavecký bazén u přehrady
PŘEDVÁNOČNÍ PLAVÁNÍ
aneb Štafetka 3 x 25 m. 
Plavecký závod pro veřejnost.
Prezentace všech kategorií
od 16,30.

26.–31. 12. /pátek–středa/
SKP Maják
Lyžařský areál Břízky
JABLONECKÁ ŠESTIDENNÍ
Veřejné závody v běhu na lyžích;
všechny věkové kategorie. 

Projekt finančně podporuje
město Jablonec nad Nisou.

Nabídka sportovních programů

17.–20. prosince /středa–sobota/
www.slavnosti.mestojablonec.cz 

Prodejní trhy 
Od středy do pátku od 9 do 18

hodin, v sobotu od 9 do 15 hodin
Mírové náměstí, Podhorská uli-

ce, náměstí Dr. Farského, výstavní
pavilon a velký sál Eurocentra 

Vánočních trhů se zúčastní více
než 100 prodejců, kteří návštěvní-
kům nabídnou: 

Vánoční dárky (keramika, tex-
til, batika, čepice, klobouky, ruka-
vice, šály, výrobky z kůže, dřevěné
hračky, maňásci, šperky, bižuterie,
kameny, sklo, kosmetika, tašky,
domácí potřeby, bytové doplňky,
výrobky z proutí). Vánoční zboží
(jmelí, vánoční ozdoby, věnce,
svíčky, svícny, sušené květiny). 

Pečivo (vánočky, cukroví, chléb,
veky, koláče). Tradiční potraviny
(cukrovinky, med, perníky, marci-
pán, turecký med). Nápoje (medo-
vina, slivovice, víno). Občerstvení
(selata, klobásky, sýry, uzenářské
speciality, bramboráky, pražené
oříšky aj.).

Od 18. do 23. 12. u Eurocentra
prodej kaprů.

Doprovodný program 
Mírové náměstí

17. 12. /středa/
10.00 – DPS Sluníčko, MŠ Mo-

týlek, DPS Jablíčko, MŠ Jablůňka,
DPS Skřivánek, MŠ Mšeňáček –
zpívání u stromečku;

11.00, 12.00, 13.00 a 14.00 – stře-
dověcí hudebníci a kouzelník –
sdružení Bohém;

14.30 – komponované vystoupení
dětí z Dětského domova v Jab-
lonci n. N.;

15.00 – oživlý betlém s dobro-
činnou akcí pro pejska a kočičku,
DDM Vikýř;

15.00 – živé vánoční koledy –
hraje dechový orchestr Celestýnka.

16.00 – starostův svařák se sbír-
kou pro Diakonii Českobratrské
církve evangelické. Svařené víno
bude rozléváno do speciálních hrn-
ků s motivem jabloneckých věží;

18. 12. /čtvrtek/
9.00 a 10.30 – O Ježíškovi, diva-

delní představení v kině Junior.
Hraje Divadlo Na Cestě;

10.15 – DPS Notička, DPS Rol-
nička – zpívání u stromečku;

10.45 – DPS z partnerského měs-
ta Bautzenu – zpívání u stromečku;

11.15, 12.00, 13.00 a 14.00 – stře-
dověcí hudebníci a tanečnice,
sdružení Bohém a Ambrosia;

14.30 – pavilon B – jablonecká
folk-rocková skupina;

15.00 – Jablonecká píšťalka
a Anima saxí – jablonecké hudeb-
ní soubory;

15.30 – Brass Quintet Železný
Brod – vánoční melodie;

16.30 – ohňová show tanečnic
se středověkými hudebníky –
sdružení Bohém a Ambrosia.

19. 12. /pátek/
9.00 – O Ježíškovi, divadelní

představení v kině Junior. Hraje
Divadlo Na Cestě;

10.00 – MŠ Montessori, MŠ
Pampeliška, 10.30 DPS Fialenky –
zpívání u stromečku;

11.00, 12.00, 13.00 a 14.00 – stře-
dověcí hudebníci a kejklíř –
sdružení Bohém;

14.30 – Mladá dechovka – vá-
noční melodie v podání dechového
orchestru;

15.40 – Berušky – jablonecká fol-
ková skupina;

16.10 – Iuventus, Gaude! – pě-
vecký sbor ZUŠ Jablonec n. N.;

16.45 – Rosex – jablonecko-libe-
recký pěvecký soubor.

20. 12. /sobota/
Náměstí Dr. Farského

13.00–15.00 – Jízda na koni pro
malé i velké.

Vstup zdarma. 
Změna programu vyhrazena.

Program financuje město Jab-
lonec nad Nisou.

Vánoční trhy v Jablonci nad Nisou
■ Město Jablonec nad Nisou a Eurocentrum Jablonec nad Nisou pořádají

Foto archiv Eurocentra
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Milé děti,
tak už je konečně tady měsíc těšení a radovánek, prvního sněhu a hlav-

ně – nadílky. Tu první přináší někde Barborka, která dává v noci tajně za
okno do punčošky sladkosti, ale protože je to postava trochu poťouchlá, tak
tam občas ráda strčí i mrkev nebo bramboru. A pak to přijde! V ulicích se
to rozbliká a rozezvoní andělskými zvonky i čertovskými řetězy. Děti prosí
maminku, aby k nim domů pustila jen hodného Mikuláše a čerty nechala
za dveřmi. Moje kamarádky Bára a Klára říkají, že právě proto, když děti
tak prosí, se poslední měsíc v roce jmenuje prosinec. Ale ve škole se budete
učit, že je to trochu jinak, možná si o tom popovídáte i ve školkách.

Ale abych se vrátil k tomu čertovi, maminka nebo paní učitelka vám jistě
vysvětlila, že čert doprovází Mikuláše proto, abychom si zapamatovali, že
na světě je dobro i zlo. A pak už přijde to hlavní – v kuchyních zavoní cuk-
roví, ve školkách se objeví nazdobená okna a už jsou tady Vánoce. Ale do
nich zbývají ještě čtyři neděle. Říká se jim adventní a je hezkým zvykem
každou neděli zapálit na adventním věnci jednu svíčku. Tak vám přeji,
aby vám Ježíšek nadělil všechno, co si přejete. 

Váš skřítek Pastelka

Půjdem spolu do Betléma...
Oceněné práce za prosinec
Kristýnka Grusová, MŠ Pod peřinkou, Havlíčkova 4
Kačka Šenkýřová, MŠ Muchomůrka, Mechová 10
Anetka Masaryková, MŠ Pohoda, Tichá 19

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce
Leden: Postavíme sněhuláka
Únor: Dům, ve kterém bydlím
Březen: Jaro je tu

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

Představujeme mateřské školy
MŠ Kostička v Kokoníně

Jsme jedna rodina. Tuhle větu by mohla mít ve znaku školka
v Jablonci-Kokoníně, kam se každé ráno sjíždějí předškoláci z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Kromě místních jsou to děti například i z nedale-
kých Dalešic či Maršovic. To je kromě stoupajícího počtu dětí důvodem,
proč se kapacita MŠ rozšířila o jednu třídu. „Je to třída pro nejstarší děti,
kterou jsme zřídili v prostorách základní školy,“ prozradila vedoucí školky
Dana Farkašová, která si pochvaluje dobrou spolupráci obou zařízení. 

Úzká vazba nepojí kokonínskou školku jen s tamní „základkou“, ve-
dení MŠ si velmi cení i spolupráci s rodiči. Nejrůznějším tématům, která
tvoří rámec výchovného programu, se tu nevěnují pouze s dětmi během
předškolního vyučování. „Děti a hlavně rodiče dostávají nejrůznější
úkoly z mnoha různých oblastí – turistiky, kultury, výtvarných činností,
čímž se rodiče snažíme aktivně vtáhnout do našeho programu. Společně
absolvují například turistický výlet a jako důkaz musí přinést třeba razít-
ko,“ – vysvětluje Dana Farkašová. 

Mezi oblíbené aktivity patří tradiční mikulášské besídky, které obsa-
hují i večerní čertovskou zábavu pro dospělé. Ta se letos koná v sobotu
6. 12. od 20 hodin v kokonínské sokolovně. „Je dobré se s rodiči potkávat
neformálně, můžeme jim tak říci mnohem více o dětech, případně se jim
svěřit, s čím potřebujeme pomoci,“ říká vedoucí MŠ, která se právě s po-
mocí rodičů a sponzorů snaží vybavit zdejší hřiště i zahradu přírodními
prolézačkami a altánem pro letní aktivity.

(red)
Anetka Masaryková

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

Kačka Šenkýřová

Kristýnka Grusová
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Minulost, přítomnost a budoucnost se vzá-
jemně proplétají v nekonečném řetězci dějin.

Edward Hallet Carr

Po celý rok vycházely v Jabloneckém měsíč-
níku krátké medailónky pod souhrnným ná-
zvem „Muži, kteří měnili město“. Jejich cílem
bylo připomenutí některých osobností, bez je-
jichž přičinění by se Jablonec nad Nisou těžko
stal centrem bájné „rakouské Kalifornie“ a měs-
tem se sebevědomou a v rámci českých zemí
ojedinělou identitou. Tito muži dosud odpočí-
vají na dnešním jabloneckém hřbitově. A bylo
by dobré, aby na tomto místě mohly jejich tě-
lesné schránky zůstat pohřbeny i nadále, pře-
stože náklady na údržbu často honosných hro-
bek jsou nemalé. Seriál „Muži, kteří měnili
město“ tak měl upozornit na prostou skuteč-
nost, že bychom si i v budoucnu měli vážit od-
kazu našich předků a uvědomovat si jej, pře-
stože jejich mateřským jazykem byla němčina. 

Jablonecký hřbitov není jen „běžným“ piet-
ním místem, ale doslova pokladnicí funerální
architektury první třetiny 20. století. Řada zdej-
ších hrobek, z nichž některé již požívají památ-
kové ochrany, patří k dílům nadregionálního
významu. Jmenujme zde například hrobku ro-
din Adolfa Pfeiffera a jeho zetě JUDr. Karla Krale
(o němž píšeme na str. 19). Její centrální část
zdobí barevná skleněná mozaika s florálním
motivem a rozměrná galvanoplastika zhotovená
ve Vídni roku 1902. Vedle křížení hlavních cest
se nachází hrobka rodiny starokatolíka Josefa
Scheiblera vystavěná podle projektu pražského
architekta s jabloneckými kořeny Josefa Zasche-
ho roku 1910. Dílem vídeňského sochaře Maria
Petrucciho je pak neobvykle puristicky tvarově

řešená hrobka rodiny Schlevogtovy z přelomu
třicátých a čtyřicátých let 20. století.

První jablonecký hřbitov ležel od roku 1669
pod Kostelním vrchem, jižně od kostela sv.
Anny. Byl obehnán kamennou zdí a stála zde
i kaplička. Poslední pohřeb se tady konal 13. říj-
na 1809, tři dny po vysvěcení nového hřbitova
založeného v místě dnešního kostela Nejsvětěj-
šího srdce Páně a Letního kina. Na „starém“

hřbitově těla odpočívala až do roku 1860, kdy
byla kvůli stavbě hodkovické silnice vyjmuta
a znovu pohřbena na „novém“ hřbitově. Ten se
roku 1845 dočkal rozšíření, později stavby zdě-
né márnice (1853) a domku hrobníka (1875).
V turistických průvodcích z počátku 20. století
byl tehdy již nevyužívaný hřbitov doporučován
výletníkům, a to zejména kvůli sochařským
pracím ceněných mistrů Franze Schwarze
z Drážďan a Leopolda Zimmera. 

Protože ani tento hřbitov svou rozlohou neu-
stále rostoucímu městu nestačil, zřídilo si mezi
lety 1898–1899 svůj již třetí, dodnes využívaný.
Velkorysý záměr se sice zrodil již kolem roku
1880, ale pro nákladnost se realizace léta od-
kládala. Jen za pozemky radnice zaplatila té-
měř 12 tisíc zlatých, za vlastní stavbu dalších
zhruba 42 tisíc zlatých. Hřbitov tak vyšel dráž
než stavba většiny škol v kraji.

Při pečlivě propočítaném průměrném počtu
546 pohřbívaných ročně měl hřbitov bez rozší-
ření přečkat dvacet šest let. Brána hřbitova
v ulici Na Roli se poprvé otevřela v sobotu dne
1. července 1899, v deset hodin dopoledne.
O průběhu slavnosti den poté obšírně informo-
valy místní noviny Gablonzer Zeitung. Hřbitov
oficiálně předal starostovi města Adolfovi H.
Posseltovi stavitel Johann Schwalm. Jako první
spočinula na novém hřbitově hned příští den
sedmnáctiletá Marie Breuerová.

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

Jedenáctidílným seriálem jsme chtěli podpořit
i záměr města spočívající ve vyznačení hřbitovní-
ho naučného okruhu s krátkými informačními
texty. Okruh zájemce uvedenými místy provede.

■ Vánoce

Važme si odkazu našich předků

V prosincovém pokračování poněkud vybočí-
me z pouti novodobými dějinami Romů v Jab-
lonci nad Nisou a podíváme se na romské
Vánoce – jeden ze tří hlavních a tradičních svát-
ků Romů.

Také romské Vánoce probíhají v duchu křes-
ťanských tradic, neboť většina Romů jsou křes-
ťané, nejčastěji katolíci. Romové v minulosti
přejímali v místě obvyklé náboženství, tedy
křesťanství. Na Slovensku měli sice širší mož-
nost volby, žili tam protestanti, pravoslavní…,
ale katolická okázalost bohoslužeb nejvíce vy-
hovovala jejich naturelu. Konečně až dodnes
mají hlavní události v životě Romů vazby na
církevní tradice.

Také u Romů je hlavním svátkem Štědrý ve-
čer – Vilija. Na Štědrý den se celé romské rodiny
vydávají do kostela na mši. Na rozdíl od majo-
rity, kde má Štědrý večer spíš intimní charakter
v rodinném kruhu, Romové slaví Vánoce sice
též v kruhu rodiny, avšak rodiny mnohem větší
a otevřenější. Hlavní součástí oslavy je večeře.
Důraz je kladen zejména na hojnost potravin
a pití. Musí být dostatek masa, sladkého pečiva
a dortů, chybět nesmějí ani likéry a pivo. Tra-
diční cikánská kuchyně je především masová.
Patří k ní hlavně goja (bramborami nebo mle-
tým masem plněná střívka), silná hovězí polév-
ka s guzy (velké knedlíčky z kuřecích jater,
mouky, vajíček atd.) a domácími haluškami,
holubky (zelné listy plněné mletým masem)
a různá dušená a pečená vepřová masa. Jako
sladký zákusek nesmí chybět šinga (záviny

z kynutého těsta plněné tvarohem, mákem i ka-
kaem) a bobaľky (malé tvarohem, mákem či
povidly plněné buchtičky z lineckého těsta).
Ani Romové nezůstávají bez radosti z dárků.
Mají je připraveny hlavně pro své děti. Přesto
většina romských rodin nepřevzala zvyk obda-
rovávat své nejbližší kupou všeho možného.

Hlavně na Slovensku bývalo zvykem, že
Romové chodili „vinšovat po gadžech“. Pro
Romy to bývala především vítaná možnost, jak
si jednou za čas zpestřit jídelníček. Pro vesniča-
ny ale mívala návštěva romských koledníků až
pověrečný obsah. Když „cigáni“ nepřišli, nevěs-
tilo to nic dobrého. 

Není divu, že si Romové tradici koledování
přinesli i do Jablonce. Dle pamětníků chodili
koledovat hlavně po činžovních domech ve
středu města, jenže tady nebyli zdaleka tak ví-
taní. Lidé tuto tradici neznali a měli se před ko-
ledníky spíš na pozoru. A navíc tu byly i nové
ideové směry počátku padesátých let. Na kole-
du se pohlíželo jako na druh podomní žebroty,
kterou bylo potřeba vymýtit. Byl to náboženský
přežitek... Nejlépe kdyby po vzoru SSSR začal
chodit místo Ježíška Děd Maroz! 

Romové však stále udržují tradicí se na Boží
hod vánoční (zvaný Aver džives) v širších rodi-
nách navštěvovat, vinšovat a odpouštět si a vy-
jadřovat si úctu. Žádná taková slavnostní ná-
vštěva se neobešla bez hudby. Návštěvníci si
s sebou přinášeli své nástroje, zejména housle
a tahací harmoniku. Bylo ctí každé rodiny,
všechny hosty řádně pohostit.

A tak na závěr jednouchý vinš v romštině:
„Vinčinav tumenge bachtali Karačoňa a andro
Nevo berš 2009 tumenge vinčinav but bacht the
sastipen.“ (Vinšuji vám šťastné prožití vánoč-
ních svátků a do nového roku 2009 vám přeji
hodně štěstí a zdraví.)

Lukáš Pleticha a Anna Cínová

Jak slaví Vánoce Romové 

Foto Otokar Simm
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Josef V. Scheybal se narodil 31. prosince 1928
v Kristiánově u Frýdlantu a dětství prožil v této
nejsevernější části Libereckého kraje, obklopen
krajinou a přírodou blízkých Jizerských hor.
Díky otci se od útlého věku seznamoval se zdej-
šími tradicemi, s historií místa a poznával při-
rozenou krásu lidového umění. Na začátku války
musel jako desetiletý s rodiči rodný kraj opus-
tit. Nový domov nalezl v Turnově, kde se mu
otevřela cesta k Českému ráji, který si při svém
citlivém vztahu ke krajině rychle oblíbil. V no-
vém působišti začal studovat na reálném gym-
náziu a brzy se sblížil s místními výtvarníky,
vlastivědnými pracovníky a dalšími osobnost-
mi kulturního života, kteří ovlivnili jeho další
životní směřování. 

V době dospívání zatoužil dále se vzdělávat
v oborech, které mu byly blízké. Vzhledem k ší-
ři svých zájmů si pro vysokoškolská studia zvo-
lil Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze, obor národopis a dějiny umění. Zde
studoval v letech 1947–1952. Od roku 1948 žil
s rodiči na Sychrově a počínaje rokem 1966
v Jablonci nad Nisou. V letech 1965–1988 působil

jako odborný pracovník Severočeského muzea
v Liberci. Ve funkci okresního konzervátora
přispěl k dokumentaci a záchraně mnoha umě-
leckých památek Libereckého kraje.

Josef V. Scheybal patří k nejvýznamnějším
představitelům české národopisné kresby. Jeho
dokumentační práce se opírala o hluboké zna-
losti oboru a dokonalé zvládnutí výtvarné tech-
niky; kresby jsou až vědecky přesné, s propra-
covanými detaily, přitom kompozičně a kresebně
přesvědčivě podané. Autor zásadním způsobem
přispěl k dokumentaci lidové architektury v se-
verních Čechách, zejména v Pojizeří a Podkr-
konoší, kde se zúčastnil řady terénních výzkumů.
Vytvořil tisíce kreseb, které jsou často jediným
dokumentem zaniklých a zničených památek
nejen lidového umění. Ucelené soubory těchto
kreseb, uložené v archivech řady institucí, jsou
využívány při sestavování muzejních expozic,
pořádání tématických výstav, přípravě encyklo-
pedií lidového umění atd. 

Dříve, než se vydal na cestu národopisného
dokumentaristy, měl Josef V. Scheybal všechny
předpoklady stát se ilustrátorem české národo-

pisné a historické literatury. Cítil to jako své ži-
votní poslání. Bohužel společenské poměry ne-
dovolily toto přání naplnit. V padesátých letech
začal ilustrovat pro pražské nakladatelství Me-
lentrich; tato práce vyvrcholila vydáním dvou
romanet J. Arbese – Akrobaté a Zázračná ma-
dona, z výtvarného doprovodu díla K. Světlé už
ale sešlo.

Samostatnou kapitolou Scheybalova díla jsou
jeho volné, zejména krajinářské kresby. Vyšel
z české realistické tradice a plenérové tvorbě se
věnoval systematicky více než čtyřicet let.
Dokázal vystihnout jedinečnost zobrazovaného
místa a s mimořádným citem zachycoval ze-
jména lesní interiéry, stromy a horské potoky
patřily k jeho oblíbeným námětům. 

Autorova teoretická činnost je především od-
razem jeho zájmu o etnografii a výtvarné umě-
ní. Napsal dvě umělecké monografie (A. Kaš-
par, M. Votrubec), věnoval se historii (Severní
Čechy), lidové architektuře (Lidové stavby
v Pojizeří), společně se svou ženou Janou
Scheybalovou vydal několik vlastivědně zamě-
řených publikací (Umění lidových tesařů, ka-
meníků a sochařů v severních Čechách, Kraj
kolem Jizery, Krajem skla a bižuterie). 

Josef V. Scheybal byl obdařen nesporným vý-
tvarným talentem, který řízením osudu dal
z velké části do služeb péče o kulturní hodnoty
zrozené v minulých dobách. To nijak nesnižuje
jeho význam, ba naopak. V epoše často vypjaté-
ho individualismu se uměl pokorně sklonit
před velikostí přírody a bohatým odkazem kul-
turní tradice. Díky Josefu V. Scheybalovi má
Liberecký kraj obsáhlý unikátní umělecký do-
kument zachycující památky lidového umění
i krajinu a přírodu. Jeho vztah k umění, ke kul-
tuře a historii nebyl naučený, ale vyrostl přiro-
zeně z prožitků v dětství a mládí a byl znásoben
všestranným vzděláním. 

I když Josef V. Scheybal na podzim roku 2001
po těžké nemoci zemřel, jeho dílo zůstalo na-
dále živé. Bylo tomu tak díky autorově manžel-
ce Janě Scheybalové, která se snažila odkaz
svého manžela připomínat. Byly vystaveny mé-
ně známé části jeho tvorby, krajinářské kresby
a ilustrace, vznikla životopisně laděná knížka
Lidová kultura severních Čech a řada biogra-
fických článků. 

Na začátku roku 2008 Jana Scheybalová zem-
řela. Bývalá fara v Kostelní ulici, dům manželů
Jany a Josefa V. Scheybalových, zůstala opuště-
ná. Bylo to úžasné místo s neopakovatelnou at-
mosférou. Kdo neměl to štěstí jej navštívit, ten
těžko pochopí, v čem spočívalo jeho kouzlo.

Od šedesátých let, kdy si manželé Schey-
balovi zvolili za svůj domov Jablonec n. N., zde
tvořili převážnou část svého bohatého a pozo-
ruhodného díla. Stará jablonecká fara se jejich
přičiněním změnila v osobité kulturní cent-
rum, kde došlo k prolínání vědeckého bádání,
umělecké tvorby, sběratelské činnosti a doku-
mentační práce. Bylo to ojedinělé propojení
muzea, archivu, knihovny a uměleckého ateli-
éru pod jednou střechou. Vše prodchnuto hlu-
bokým vztahem k dědictví minulosti a láskou
k památkám, umění, krajině a přírodě. 

Nebyly zde shromážděny jen mrtvé předměty,
sbírky určené k evidenci. Byl to živý materiál,
z něhož se rodily mezi lidmi tolik oblíbené kni-
hy a poutavé výstavy. Byl to neocenitelný zdroj
poznatků pro studenty, badatele, památkáře
a všechny, kdo se zajímali o kulturu a historii
svého města a kraje. Byl to opravdový „klíč od
domova“. 

K dílu, které vytvořili, k bohatství sbírek, jež
shromáždili, měli manželé Scheybalovi hlubo-
ký citový vztah. Vždyť této činnosti zasvětili ce-
lý svůj život. O jejich osudu ale nechtěli rozho-
dovat sami. Zanechali jen zřetelné poselství
v podobě přání, aby všechny hodnoty, které
shromáždili a vytvořili, zůstaly zachovány v bý-
valé jablonecké faře a byly zpřístupněny odbor-
né i laické veřejnosti jako kulturní, výchovné,
osvětové a badatelské centrum.

Dílo vytvořené manželi Scheybalovými před-
stavuje unikátní soubor, který má svou hodnotu
ve své celistvosti včetně uchování v prostředí,
kde vznikal a kde byl léta uložen jako pečlivě
a záměrně budovaný celek. Manželé Scheyba-
lovi přistupovali k dílům minulosti, ke krajině
a k přírodě s velkou pokorou. Zaslouží si, aby-
chom i my stejně přistupovali k tomu, co vytvo-
řili a zanechali mladším generacím. Je to jeden
z nemnoha vzácných „klíčů od domova“, s je-
hož pomocí si lze budovat pevný vztah k místu,
kde žijeme. Teď již nezáleží na nich, zda bude
i nadále připraven pro každého, kdo o to proje-
ví upřímný zájem.

Jan Strnad

Návštěva ve staré faře
■ K nedožitým osmdesátinám Josefa V. Scheybala

Je jen málo tvůrčích osobností, které jsou tak bytostně spjaté
s Jabloneckem a celým okolním krajem, jako byl kreslíř, národopisec
a historik umění Josef V. Scheybal. V tomto kraji vyrostl, dokonale
ho znal a podal o něm hluboké a obsáhlé svědectví, které předal
budoucím generacím. Ne náhodou byl zařazen mezi padesát
nejvýznamnějších osobností Libereckého kraje po boku těch,
kterých si tolik vážil a které považoval za své vzory – Karolíny Světlé,
Josefa V. Šimáka nebo Karla Vika. 

Foto Roman Kursa

Foto archiv

Bývalá kaple v Kokoníně
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Jablonecká rodačka Jitka Jelínková studovala v le-
tech 1987–1991 na místní uměleckoprůmyslové škole
obor rytí kovů; poté pokračovala na pražské VŠUP
u Jiřího Harcuby. V roce 1993 rozčeřila hladinu me-
dailérských kruhů, když byla podle jejího avantgard-
ního návrhu realizována stříbrná dvousetkoruna
k přijetí ústavy – první pamětní mince právě vzniklé
České republiky. To jí bylo 21 let. O dva roky později
opět zazářila, tentokrát s mincí k 50. výročí vítězství
nad fašismem. Její odvážné návrhy na pamětní mince
se ale setkávaly se stále menším pochopením komise
České národní banky a Jitka soutěže přestala obesílat.
V medailérské tvorbě ale pokračovala, nacházela no-
vé cesty i materiály a její diplomová práce byla právě
medaile.

Mimořádný je její výtvarný vztah k místu, kde bydlí,
který se projevuje uměleckým přetvářením vlastní
zahrádky. Je to důležité právě v prostředí, kde vinou
historických událostí řada obyvatel nemá kořeny, což
je někdy cítit i v mezilidských vztazích.

„Tak takhle tedy ne,“ byla první její reakce na plá-
novaný rozhovor. „Slepit spletitou životní mozaiku do
pár řádků? Psát o tom, jak si doma zahradničím nebo
kolik vypiji káv? Proč a pro koho?“ Bylo to, jako by-
chom chtěli chytit za límec šelmu a požadovali po ní
informace. Ale přesto jsme to zkusili.

Proč jste zanechala mincovní tvorby?
Měla jsem štěstí na dobré učitele jak na jablonecké

škole (Z. Linka st., J. Dostál), tak na vysoké škole v Pra-
ze (J. Harcuba, M. Karel). Byly to osobnosti schopné
vést dialog, podporovaly mě v tom, co jsem chtěla dě-
lat. Zúčastňovala jsem se soutěží na pamětní mince
a některé z nich jsem i vyhrála. Tenkrát ovšem byla
spousta dohadů o tom, co se v mincovnictví smí a ne-
smí. Pamětní mince mají přece jenom jakési komerční
mantinely. A to mě nasměrovalo na jinou kolej – chtěla
jsem dál objevovat. 

Přišla jste „objevovat“ zpět na SUPŠ a VOŠ, ten-
tokrát jako pedagog. Proč se výtvarník rozhodne
vrátit z velkoměsta zpátky do Jablonce? 

Důvody k tomu jsem měla prachobyčejné, měla
jsem tu domov a rodinu. Ale otázky, proč a jak něco
dělat správně, ty člověk musí řešit neustále. Když

jsem se vrátila z Prahy domů, rekonstruovala jsem
svůj příbytek. Tak jsem se začala seznamovat s tím,
jak je zcela přirozené utvářet si svoje okolí. Proto mě
třeba baví práce na mé zahradě. Je to živá věc. Začala
jsem si tam modelovat svoje představy. Mám zde na-
příklad jednu skalní část, kterou se snažím mít pod
kontrolou a naštve mě tam i malý šnek. Pak tu mám
kus horské louky, kterou zbožňuji pro to, že funguje
sama od sebe. Ale dlouho to takhle určitě nezůstane.

Teď pracujete na zdejší střední škole v ateliéru,
kde máte hodiny kreslení a navrhování. Zúčast-
ňujete se se studenty výtvarných soutěží, např. na
loga (ZOO Liberec), plakáty (Sdružení Downova
syndromu, Program pro drogovou prevenci). Také
už jste dvakrát realizovala kulisy pro benefiční
koncerty Národního divadla na Grabštejně. Co ta-
ková práce obnáší?

Studenti, kteří se k nám hlásí, se musí naučit vý-
tvarně myslet, zvládnout formu, dotáhnout svou práci
od návrhu k realizaci. To se „musí“. Skvělé je, že při-
tom vznikne spousta nápadů, se kterými se dá praco-
vat i „mimoškolně“. Když to lidi baví a vy vidíte, že sa-
mi od sebe chtějí dělat věci navíc a „posouvat“ se, jste
rádi, že jim můžete pomoci a být při tom. Takhle
vznikla minulý rok výstava na školním dvorku nazva-
ná „Z ničeho nic“. Byli jsme ve škole do večera, o ví-
kendech, nedali jsme se zastavit ani když při instalaci
lilo jako z konve. A do toho ještě studenti zkoušeli di-
vadlo, jelikož na vernisáži proběhla i premiéra před-
stavení našeho nového školního souboru Studentská
houska. 

Práce na scénách pro sólistu Národního divadla
Luďka Veleho a další pěvce ND na Grabštejně jsou
trochu něco jiného, než máme v osnovách. Je to prá-
ce s prostorem a je podložená hlubokou znalostí ope-
ry. Museli jsme se vyrovnat s požadavky pěvců, a pře-
sto to studenty bavilo. Když se potom zúčastnili přepl-
něného představení Mozartova Dona Giovani a Sme-
tanova Tajemství, byl to skvělý pocit. Momentálně
pracuji se studenty na scéně Donizettiho opery Don
Pasquale. Ne všechno vyjde ale vždycky tak, jak bych
si představovala, to je realita. Dobré je, když se i pře-
sto pokračuje dál.

Rozhovor vedla Olga Veselá
studentka IV. ročníku

Jitka Jelínková
Mám ráda práci se studenty

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Nenápadnou a plachou Jitku Jelínkovou je těžké jednoznačně charakterizovat.
Sama o sobě říká, že její hlavní životní náplní je činnost na jablonecké
Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole, kde vyučuje odborné
předměty (kreslení a modelování) a vede také kurzy večerního kreslení.
Zabývá se medailérstvím, sochařstvím, malbou i grafikou. 

■ Krátké zprávy
Amerika Václava Špillara
Více než šedesát velkoformátových
fotografií z devíti cest Václava
Špillara po Spojených státech je
do 28. 12. vystaveno v Severočes-
kém muzeu v Liberci. V sobotu
13. 12. proběhne autorský den,
během něhož bude autor po celý
den přítomen na výstavě. Otevřeno
denně mimo pondělí 9–17 hodin.

Práce žáků
výtvarného oboru ZUŠ Jablonec
nad Nisou a její rychnovské
pobočky můžete shlédnout od
6. do 19. 12. ve výstavní síni MěÚ
v Rychnově. Vernisáž 6. 12. v 17
hodin, hudební doprovod ZUŠ.

Mikulášské představení
pořádá pro veřejnost 5. a 6. 12.
jezdecký oddíl TJ Nisa. V pátek za-
hájení v 17, v sobotu v 16 hodin.
Všichni jsou srdečně zváni do areá-
lu TJ v Rýnovicích, Jezdecká 5.

Devítka a Jiří Smrž 
Folková skupina a písničkář, skla-
datel, textař a básník vystoupí
v pátek 5. 12. od 19.30 hodin
v hudebním klubu Bažina
v restauraci Beseda v Rychnově
u Jablonce nad Nisou. 

Mikulášskou besídku 
pro zvířata
pořádá Liga na ochranu zvířat
ČR – útulek pro opuštěná zvířata
„Dášenka“ v Lučanech nad Nisou.
Přijďte v neděli 7. 12. od 14 hodin. 

Iuventus, gaude!
Dětský pěvecký sbor ZUŠ Jablonec
n. N. řízený T. Pospíšilem vystoupí
s vánočním programem 12. 12.
od 18 hodin v kostele Panny
Marie v Nové Vsi n. N.. Pořádá
Novoveský okrašlovací spolek
a obec Nová Ves.

Připomínky zašlých časů
Promítání a beseda s autory
knihy – M. Nevrlým, M. Řeháč-
kem, O. Simmem a J. Pikousem –
se uskuteční v úterý 16. 12.
od 18 hodin v Krajské vědecké
knihovně v Liberci. 

Historické kočárky
našich babiček z let 1880–1970 ze
sbírky Miroslavy Šormové budou
vystaveny do 22. 2. 2009
v Regionálním muzeu a galerii
v Jičíně. Otevřeno denně mimo
pondělí od 9 do 17 hodin.

Vlastivědné muzeum
ve Vysokém nad Jizerou zve na
výstavu „Jak prozářit vánoční
čas“. Do 1. února zde budou vy-
staveny obrázky, malované hedvá-
bí a svícínky Lucie Holasové.
Otevřeno denně kromě pondělí
8.30–12 a 13–16 hodin.

Svaz důchodců
pořádá v prosinci svá setkání vždy
ve čtvrtek od 14 hodin ve Spol-
kovém domě. Dne 3. 12. se usku-
teční Mikulášská s hudbou, 10. 12.
promítání filmů z Německa
a 17. 12. rozloučení s rokem 2008.

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Advokát, místní politik a hybatel spole-
čenského života 
JUDr. Karl Kral 
(20. 6. 1839 – 2. 7. 1899)

Absolvent pražské německé Karlo-Ferdinan-
dovy univerzity, původem z Jindřichova Hrad-
ce, přišel do Jablonce v roce 1865 jako advokát-
ní koncipient. Šest let poté si zde otevřel vlastní
právnickou praxi. Jeho vstup mezi místní spole-
čenskou elitu byl samozřejmostí, o čemž svědčí
např. účast při zakládání plynárny (1872). Již
tehdy byl zvolen do čela sedmičlenné dozorčí
rady a na tomto prestižním postu setrval až do
své smrti. Kral se nevyhýbal ani místní politice,
školským otázkám a spolkové činnosti. Dlouhá
léta byl městským radním, předsedou právní
sekce městského zastupitelstva, členem okres-
ního zastupitelstva, zástupcem ředitele Jablo-
necké spořitelny, předsedou Okrašlovacího
spolku. Zasedal též v předsednictvu spolku pro
stavbu divadla. 

Tento pracovitý, moudrý a velmi oblíbený muž
zemřel nečekaně na selhání srdce. Pohřeb, který
mu rodina – jeho manželka Lina byla dcerou to-
várníka Adolfa Pfeiffera – město a spolky vypra-
vily, byl podle soudobého tisku patrně největ-
ším, který se kdy v Jablonci konal. 

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Muži, kteří měnili město

JUDr. Karl Kral 

Kostel sv. Anny je odedávna význačnou do-
minantou Jablonce. Koncem šedesátých let mi-
nulého století byl opraven a prostor kolem kos-
tela a fary se měl stát lapidáriem, kam by se
shromažďovaly sochy ohrožené výstavbou
města v socialistickém pojetí bydlení pro lidové
masy. 

Tak se ke kostelní zdi dostal i smírčí kříž z ro-
ku 1666. Původně stál na Bartlově vrchu nad pi-
vovarem a označoval místo, kde roku 1666 umrzl
Hans Kleinert. Snad byl protestantského vyzná-
ní, a proto mohla být jeho památka obnovena

až roku 174? (poslední cifru již nelze určit).
O opravu se zasloužil Georg Weis. 

Kříž později změnil několikrát stanoviště. Ze
dvora někdejšího městského muzea (pod budo-

vou Telekomu) putoval do prostoru nad farou,
později do farské zahrady a nakonec k anen-
skému kostelu. Na tomto místě je dnes důklad-
ně upevněn. 

U fary se nachází sousoší tzv. Getsemanské
zahrady. Ta se původně nacházela v Jeruzalé-
mu na Olivetské hoře. Dle bible do ní odešel
Ježíš se svým apoštoly a zde byl po Jidášově
zradě zatčen. Zdejší Getsemanskou zahradu
tvoří sochy Krista klečícího a modlicího se
a Krista loučícího se s matkou (Pannou Marií).
Dále zde najdeme sochy apoštolů: sv. Petr leží-

cí s nožem v ruce, sv. Jan Evangelista – sedící
postava a sv. Jakub ležící. Součástí je i sloup
s andělem držícím kalich hořkosti a dvojice an-
dílků na sloupech oplocení.

Sousoší Getsemanské zahrady stálo původně
v Rádle u domu č. p. 67. Pořídili ho rádelští ob-
chodníci s přízí Ferdinand Hübner se synem.
Dílo vytvořil v letech 1828–1829 Ignác Marti-
nic, mistr kamenický ze Sestroňovic u Frýdštej-
na. Později bylo poškozeno vandaly a po res-
taurování přeneseno roku 1966 do Jablonce.

Ani pískovcová socha Panny Marie Karlovské
nemá u kostela sv. Anny své původní místo. To
se nacházelo na křižovatce ulic Vodní a Na
Vršku. Socha se stala obětí městské výstavby,
stejně jako ulice Na Vršku. Panna Marie Kar-
lovská je patronkou bezdětných a těhotných
žen a na tehdejším desfourském panství byla
intenzivně uctívána. Sochu zhotovil v roce 1773
turnovský kameník Jan Chládek starší na ob-
jednávku Johanna Christiana Weise, obchodní-
ka se sklem. 

Václav Vostřák

■ O jabloneckých sochách

Lapidarium u kostela svaté Anny

Náhrobek rodiny A. Pfeiffera 
na jabloneckém hřbitově
Foto Petr Nový

Z Getsemanské zahrady
Foto Jiří Jiroutek

Původní místo tzv. Křížového kamene ve Vrkoslavicích Socha Panny Marie Karlovské v ulici Na Vršku

Bývalý pamětní kámen Karla Krale v městském parku
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Oldřichov v Hájích (žst.) – Oldřichovské sed-
lo (1,5 km) – Kopřivník – Gorila – Skalní hrad
(3,5 km) – Hřebenový buk (4 km) – Exkurzní
cesta – Temná věž – rozcestí Pod Špičákem
(6 km) – Špičák – skalní hřib – Hřebenový buk
(7,5 km) – žst. Oldřichov v Hájích (9 km).

Do Oldřichova v Hájích se dopravíme buď po
vlastní ose, nebo vlakem; navržená trasa je
okružní. Přijedeme-li vlakem, vydáme se ze za-
stávky po modrém značení 1,5 km po silnici do
Oldřichovského sedla (parkoviště v případě
vlastní dopravy). Málo příjemný kus po silnici
můžeme nahradit o něco delší variantou po na-
učné stezce „Oldřichovské háje a skály“, která
je značená obvyklým zelenobílým čtvercem.

Ze sedla zeleně značená stezka strmě stoupá
a záhy se objeví první skalní útvary. Vpravo po-
blíž cesty stojí skalka Sněhulák a jen o něco dál
tvarově nezaměnitelná Gorila. Zatímco stezka
se ohýbá doleva, vrchol kopce Kopřivník zůstane
vpravo. Další ze skal, které pojmenovali horo-
lezci, stojí vlevo od naší cesty. Nejprve mineme
věžičku zvanou Oldříšek stojící vlevo opodál,
zakrátko pak projdeme okolo nápadné Skalní
brány. Stezka začne brzy opět stoupat, a to
v místech, kde se vlevo od ní zvedají tři rozloži-
té věže Lysých skal. 

Prvním vyhlídkovým místem na naší trase je
pověstmi opředený Skalní hrad. Ve středověku
se zde pravděpodobně nacházelo dřevěné strá-
žiště a později snad i sídlo lapků. Dodnes o tom
svědčí vytesané otvory pro uložení trámů. 

Křižovatka značených cest, zvaná Hřebenový
buk, je již nablízku. Tady budeme mít na vy-
branou: buď sestoupíme přímo do Oldřichova
(2,5 km), nebo se vydáme na 3,5 km dlouhý, po-
někud náročnější okruh (žebříky, kovová scho-
diště) přes vrchol Špičáku. Rozhodneme-li se
pro okruh, pusťme se dále po zelených znač-
kách tzv. Exkurzní cestou. Nacházejí se na ní
opět skaliska a zajímavosti – vpravo obtížně do-
stupná Temná věž, později vlevo Guttenber-
govy skály (tesaný nápis a letopočet 1906), pro-
jdeme také další skalní bránou.

Ze Sedla pod Špičákem pokračujeme po žlutě
značené cestě. Nejprve vystoupáme na Špičák
s krátkou odbočkou k vyhlídkovému vrcholu
a okolo nápadného „hřibu“ (vpravo) se vrátíme
k Hřebenovému buku. Do Oldřichova sestoupíme
po modrých značkách.

Doporučujeme 2. vydání mapy Jizerské hory,
1 : 25 000.

(os)

Světem skal a bukových hvozdů
■ Tip na výlet

Na severních a částečně i na západních sva-
zích Jizerských hor se rozprostírají rozlehlé
smíšené hvozdy, jež svojí velikostí představují
největší komplex přírodě blízkého lesa v Če-
chách. Jejich pás se táhne od Oldřichova v Há-
jích až k Bílému Potoku a Lázním Libverda
a dosahuje délky zhruba 15 km. Nadmořská
výška má značné rozpětí – přibližně od 420 do
1000 metrů.

Již v roce 1960 bylo na tomto území vyhláše-
no šest přírodních rezervací a po pěti letech
k nim přibyla ještě sedmá. Seřadíme-li je od zá-
padu k východu, pak se jednalo o oldřichovský
Špičák, Stržový vrch (1965), Poledník, Štolpi-
chy, Frýdlantské cimbuří, Paličník a Tišinu.

Velkorysým sloučením a rozšířením těchto
menších chráněných území v jeden celek
vznikla v roce 1999 současná Národní přírodní
rezervace Jizerskohorské bučiny. Její výměra
činí 950,93 ha, celková rozloha s ochranným
pásmem představuje dokonce 2700 hektarů.
Strmé a balvanité severní svahy Chráněné kra-
jinné oblasti Jizerské hory tak získaly nejvyšší
stupeň ochrany přírody. 

Jak již z názvu NPR vyplývá, převládající
dřevinou je zde buk lesní. V porostech se kro-
mě toho vyskytuje javor mléč a klen, jilm hor-
ský či lípa velkolistá a srdčitá, nalézt můžeme
i jedli bělokorou. Ve vyšších polohách je běžný
smrk a jeřáb. Jizerskohorské bučiny poskytují

též prostředí k životu mnoha výjimečným rost-
linným a živočišným druhům. K vzácným byli-
nám patří časně z jara kvetoucí lýkovec jedovatý,
kyčelnice devítilistá a podbělice alpská, v létě
pak kokořík mnohokvětý a přeslenitý, měsíčni-
ce vytrvalá, mléčivec alpský, čípek objímavý,
atraktivní lilie zlatohlavá a řada dalších. Mezi
nejzajímavější ptačí obyvatele patří výr velký,
včelojed lesní, čáp černý a v posledních letech
zde vzácně hnízdí i sokol stěhovavý.

Území NPR Jizerskohorské bučiny dnes patří
k nejzachovalejším v celých Jizerských horách
a svojí rozlohou se řadí k několika největším
v České republice. Smyslem ochrany přírody
však není krajinu ohradit a nepustit do ní ná-
vštěvníky. Zákon o ochraně přírody a krajiny
sice umožňuje pohyb návštěvníků výhradně po
značených cestách, avšak jejich poměrně hustá
síť a promyšlené vedení nabízí především pěším
obdivovatelům přírody možnost poznat krásy
a rozmanitost celého území. 

Kromě jedinečných lesů dodává této krajině
turistickou přitažlivost i množství gigantických
žulových skal. K nejznámějším patří například

vyhlídky Ořešníku, Hajního kostela, Frýdlant-
ského cimbuří, Paličníku či Tišiny na úbočí
Smrku. Na všechna tato místa nás dovedou zna-
čené turistické stezky. 

Jinou atrakcí jsou pro milovníky jizerskohor-
ské přírody rokle divokých potoků a vodopády.
K nejznámějším z nich patří Malý a Velký Štol-
pich nebo Černý potok, které se v době jarního
tání či déletrvajících dešťů proměňují v dravé
bystřiny. 

Snad není třeba dodávat, že bychom měli při
návštěvě chráněných území dodržovat určitá
pravidla a chovat se ohleduplně k okolí.

(os)

■ Příroda Jizerských hor

Jizerskohorské bučiny – chlouba našich hor

Gorila
Foto Otokar Simm

Foto Otokar Simm
Uhlířova čapka

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

Oddělení pro dospělé čtenáře

Svěrák Zdeněk 
Povídky
Soubor povídek na nejrůznější ná-
měty s autorovou typickou hravostí
a humorem. 

Nowak Helmuth 
Krvavý Kavkaz
Omezené zdroje pohonných hmot
nutných k vedení války vedly ně-
mecký generální štáb k plánu
zmocnit se ruských naftových polí
na Kavkazu. 

Murphy Joseph
Pro blahobyt a úspěch
V této knize se poučíte, jak se „spřá-
telit“ s penězi, abyste jich měli
vždycky dostatek. 

Oddělení pro děti a mládež

Egan Pamela 
Cukroví
1000 receptů z celého světa, nad
kterými se sliny jen sbíhají.

Roddaová Emily 
Deltora
Kniha ze země nestvůr a kouzel.

Znáš svět kolem sebe?
Malování, žertíky a triky, hrátky
s papírem a další.

Velká kniha vánoční
Nápady pro celou rodinu.

Studovna

Brabec Luboš 
Kluby NHL 2009
To nejdůležitější o všech třiceti klu-
bech National Hockey League.

Werner Helmut 
1000 dinosaurů
Více než 1000 detailních obrázků je
doplněno poutavými popisy pra-
dávných obrů.

Multimediální oddělení

Dickens Charles 
Vánoční povídky
Nejpopulárnější představitel vikto-
riánského románu psal mezi roz-
sáhlými díly také povídky.

Jablonecké putování – 
slosování
Zveme vás ke slosování putovních
kartiček soutěžní hry Jablonecké
putování. Přineste si svou vyplně-
nou a plně orazítkovanou kartič-
ku. Slosování proběhne ve středu
17. prosince od 16 hodin. Losovat
se bude o hodnotné ceny! Těšíme
se na vás, jste srdečně zváni!

Z naší nabídky
Připomínky zašlých časů – Pom-
níčky Jizerských hor
Autoři: Miloslav Nevrlý, Jan Pi-
kous, Marek Řeháček a Otokar
Simm 
Nová publikace vydaná Jizersko-
ještědským horským spolkem je
věnována fenoménu Jizerských
hor – drobným památkám, kterým
si návštěvníci a milovníci Jizer-
ských hor zvykli zjednodušeně ří-
kat „pomníčky“. Na 248 stranách
najde čtenář množství informací
i unikátních fotografií. Cena 350 Kč.

Zimní turistické noviny
Naleznete v nich spoustu tipů, jak
aktivně trávit zimní dny, informa-
ce z oblasti sportu i kultury atp.
Turistické noviny slouží jako prů-
vodce pro rekreanty i místní oby-

vatele. Vydal je Turistický region
Jizerské hory – Liberecko, Jablo-
necko a Tanvaldsko ve spolupráci
s informačními centry regionu.
Zdarma v informačních centrech
našeho regionu. 

Fenomén Ještěd
Autor: Jiří Jiroutek. 
Kniha fotografií, plánků, kuriozit
a zajímavých textů v češtině, něm-
čině a angličtině. Obsah knihy je
věnován objektu hotelu a vysílače
Ještědu od architekta Karla Hu-
báčka. Kniha demonstruje přiroze-
nou provázanost tohoto symbolu
a jeho soužití s okolím i přes jeho
relativní „mládí“. Obsahuje nevšed-
ní a originální záběry a informace,
představuje také kolektiv, který se
podílel na celkovém vzhledu. 
Druhé rozšířené vydání. Cena 699 Kč.

Uzavření IC
V pátek 2. 1. 2009 bude Informační
centrum z důvodu inventury zavřeno.

■ Informační centrum

Eurocentrum se chystá na Vánoce
Jablonecké Eurocentrum má před Vánocemi plné ruce práce. Kromě zajímavých výstav
a koncertů připravuje i tradiční Vánoční trhy. O tom, jaká úskalí skrývá organizace
takové akce či na co vše se mohou návštěvníci těšit, jsme si povídali s ředitelkou
Eurocentra Martou Procházkovou. 

V čem se budou letošní trhy lišit od těch předešlých? 
V letošním roce vycházíme vstříc všem, kteří Vánoč-

ní trhy nemohou navštívit v pracovní dny, a proto se
trhy budou konat i v sobotu. Oproti minulosti vystou-
pí i více pěveckých sborů. Jejich koledy společně s tra-
dičním svařeným vínem a rozsvíceným vánočním
stromem jistě přispějí ke kouzelné adventní atmosféře. 

Mohou se návštěvníci těšit třeba na ukázky tra-
dičních regionálních řemesel?

V minulosti byly podobné ukázky součástí Vánoč-
ních trhů, ale k našemu překvapení o ně lidé neměli
vůbec zájem. K tradicím se proto vracíme hlavně
v programu, ať už se jedná o živý betlém či o pohádky
na vánoční motivy. 

Co z doprovodného programu byste návštěvní-
kům rozhodně doporučila?

Návštěvníci se mohou těšit na středověké hudebníky
a komedianty, kteří oživí centrum města. Dále se před-
staví dětské pěvecké sbory, místní folkové skupiny a de-

chové orchestry. Malé děti se mohou těšit na sobotní
projížďky na koních a pohádky. Uděláme prostě radost
všem, kteří se přijdou naladit vánoční atmosférou. 

Jak probíhá organizace, kolik lidí se na ní podílí
a kdy se začíná s přípravami?

Netrpěliví prodejci začínají volat kvůli účasti už
v dubnu, protože jablonecké trhy mají dobré jméno.
Samotná příprava začíná v září, kdy probíhají jednání
s prodejci a sestavuje se program. Akci připravují dva lidé,
ale na jejím průběhu se podílejí téměř všichni pracov-
níci Eurocentra. Rozsah trhů je totiž veliký – odehrávají
se ve všech prostorách Eurocentra, na nám. Dr. Farského
a Mírovém náměstí i v Podhorské ulici. Koordinace ta-
kové akce je náročná, vyžaduje pečlivou přípravu a dob-
rou spolupráci všech zúčastněných. Mám velkou radost,
že mohu vést tým lidí, které považuji za skutečné profe-
sionály a jejichž cílem je, aby se akce líbila především
těm, pro které je připravována. Díky nim si Jablonečané
budou moci užít krásnou atmosféru Vánočních trhů. 

(kh)
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STUDIO BERU·KA
Hlídání dûtí. Úklidy domácností.

Kojenecké cviãení a plavání.
Veselá v˘tvarka pro dûti (od 2–6 let).
Klub pro maminky s dûtmi (ZDARMA)

Kurz kojeneck˘ch masáÏí 21. 5. od 16 h
Pfiíchod sourozence, aneb... Mgr. K. Skoãdopolová

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

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

www.studioberuska.cz

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

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

– Ceny dohodou.
Kontakt: Ing. T. Zeman

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

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. 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

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

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

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

TANEâNÍ KURZY – 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

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!

PODùKOVÁNÍ
Rádi bychom podûkovali panu primáfii Jörgovi,

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

péãi a skvûl˘ lidsk˘ pfiístup.
RODINA STRNADOVA

PRODEJ
sekáãe, krumpáãe, o‰krty, vykove a zakalí

kovárna Vrkoslavice Turistická 8a JBC
Tel.: 777 302 378

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

Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 313 363

·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

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

rychle spolehlivû a levnû
Tel.: 721 320 875

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

mechanismy a technické rarity.
Tel.: 602 359 377

KOSMETICK¯ SALON – Veronika Mílová
Nabízíme: – celkové kosmetické o‰etfiení

– laserová terapie
– masáÏ obliãeje laserov˘mi kameny
– indická antistresová masáÏ hlavy
– manikúra, parafinov˘ zábal rukou
Horní nám. 3, Jablonec nad Nisou
Tel.: 606 202 058, 775 320 161

! NOVù OTEV¤ENO !
CHOCOLATE DREAMS

spousta dobré ãokolády 
‰v˘carské, belgické, italské

bonbóny, ãokolády, bonboniéry
ceylonské ãaje, slad‰í vína, balíãky

po – pá: 9 – 18 hod.  so: 9 – 12 hod.
Tel.: 777 295 556

! KaÏd˘ zákazník získá sladk˘ dárek !
Mírové nám. 17, nová obchodní pasáÏ Corso

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

středa 17. – sobota 20. 12. 2008
Od středy do pátku od 9.00 do 18.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 15.00 hodin 

Na Mírovém náměstí, v Podhorské ulici, na náměstí Dr. Farského, 
ve Výstavním pavilonu a Velkém sále Eurocentra (bývalé výstaviště) 

Vánočních trhů se zúčastní více než 100 prodejců, 
kteří návštěvníkům nabídnou rozličné zboží:

Vánoční dárky (keramika, textil, batika, čepice, klobouky, rukavice, šály, 
výrobky z kůže, dřevěné hračky, maňásci, šperky, bižuterie, kameny, sklo, kosmetika, 

tašky, domácí potřeby, bytové doplňky, výrobky z proutí)

Vánoční zboží ( jmelí, vánoční ozdoby, věnce, svíčky, svícny, sušené květiny) 

Pečivo (vánočky, cukroví, chléb, veky, koláče) 

Tradiční potraviny (cukrovinky, med, perníky, marcipán, turecký med) 

Nápoje (medovina, slivovice, víno) 

Občerstvení (selata, klobásky, sýry, uzenářské speciality, bramboráky, pražené oříšky aj.) 

Prodej kaprů U Eurocentra od 18. do 23. 12.

Více info: 

Kateřina Chlupáčová 
mobil: 777 747 187, k.chlupacova@eurocentrumjablonec.cz  

www.eurocentrumjablonec.cz

VÁNOČNÍ „PRODEJNÍ“ TRHY
V JABLONCI NAD NISOU

VÁNOČNÍ „PRODEJNÍ“ TRHY
V JABLONCI NAD NISOU

Centrum obchodní spolupráce

Chcete pořádat ples, konferenci, školení, 
kulturní nebo prodejní akci či firemní setkaní?

U nás je vše toto možné – informujte se
na možnosti pronájmů prostor v samém centru města!

Informace:
Tel.: 483 711 334, mob: 774 225 527

E-mail: o.basus@eurocentrumjablonec.cz

www.eurocentrumjablonec.cz
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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.

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

Kontakty:
Tel.: 483 313 977
Mob.: 604 242 111
e-mail: autoservismokosin@seznam.cz

Adresa:
Letní 22, Jablonec n. N.- Kokonín
(naproti vrátnici firmy 
Cikautxo-býv. sklad Hartl-Jílek)

SLEVOV¯ KUPON 

na 10 %

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
• kompletní opravy
• pneuservis
• zaji‰tûní EM+STK
NABÍZÍME SERVIS NA ÚROVNI ZA NEJLEP·Í CENY

V‰em sv˘m zákazníkÛm

pfiejeme krásné Vánoce!

Na vût‰inû spojÛ (podrobnû viz www.csadjbc.cz): klimatizovan˘ autobus, stevardka, teplé a studené nápoje, denní tisk, WIFI zdarma, prodej jízdenek MHD✄

ODJEZDY EXPRESNÍCH SPOJŮ Z JABLONCE N. N., aut. n. – st. 4, DO PRAHY, Černého Mostu: 
Pondělí 5.00 6.00 6.30 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.20 17.20 19.00
Úterý 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.20 17.20 19.00
Středa 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.20 17.20 19.00
Čtvrtek 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.20 16.20 17.20 19.00
Pátek 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 14.20 15.20 16.20 17.20 19.00
Sobota 8.00 9.00 12.00 14.00 16.30 19.00
Neděle 8.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00
ODCHYLKY V JÍZDĚ SPOJŮ V OBDOBÍ STÁTNÍCH SVÁTKŮ A ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN  – VIZ JÍZDNÍ ŘÁD LINKY 530190

ODJEZDY EXPRESNÍCH SPOJŮ Z PRAHY, Černého Mostu – st. 7, DO JABLONCE N. N.:
Pondělí 7.55 8.15 9.45 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Úterý 7.55 9.45 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Středa 7.55 9.45 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Čtvrtek 7.55 9.45 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Pátek 7.55 9.45 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.15 17.00 18.00 19.00 20.30
Sobota 9.45 11.00 14.00 16.00 18.00 20.30
Neděle 9.45 16.00 16.20 17.20 19.20 20.30 21.00
ODCHYLKY V JÍZDĚ SPOJŮ V OBDOBÍ STÁTNÍCH SVÁTKŮ A ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN  – VIZ JÍZDNÍ ŘÁD LINKY 530190

Ceny jízdného
obyčejné jízdné 100,–   Kč
poloviční jízdné 50,–   Kč
ZTP, ZTP-P 25,–   Kč
žákovské jízdné (6–15 let) 37,–   Kč
žákovské jízdné (15–26 let) 75,–   Kč
držitel karty ISIC, ITIC a průkazu MHD 90,–   Kč
obyčejné jízdné na čipovou kartu 95,–   Kč
poloviční jízdné na čipovou kartu 47,50 Kč

zpáteční jízdenky:
(platí pro dvě jízdy během 1 měsíce)
obyčejná 160,–  Kč
žákovské jízdné (15–26 let) 100,–  Kč
zlevněná (děti, ISIC) 100,–  Kč

Jízdenku s místenkou je
možné zakoupit prostřednictvím
systému AMS, a to v předpro-
dejních kancelářích v celé ČR
nebo prostřednictvím internetu
na www.e-jizdenka.cz – na tom-
to portálu je možná i platba jíz-
denky systémem PaySec. 

Samostatnou rezervaci (např.
pro cestu zpět na zpáteční jíz-
denku) si může v kterékoliv před-
prodejní kanceláři AMS nebo na
portálu www.e-jizdenka.cz za-
koupit držitel čipové karty ČSAD
Jablonec nad Nisou a. s.

Jablonec nad Nisou a. s.

J Í Z D N Í  ¤ Á D  P L A T N ¯  O D  1 4 .  1 2 .  2 0 0 8

Bližší informace, úplný jízdní řád i s vyznačenými odchylkami během prázd-
nin a svátků: ČSAD Jablonec nad Nisou a. s., informační kancelář na au-
tobusovém nádraží v Jablonci n. N., tel. 483 332 027, www.csadjbc.cz 

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

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

elektro z va‰í ulice

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 
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V‰e na splátky 
BEZ NAV¯·ENÍ
V‰e na splátky 
BEZ NAV¯·ENÍ

Letáky najdete ve Va‰ich schránkách. Akãní letáky PROSINEC platí od 5. 12. do 20. 12.


