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Březnové tradice blízké
i vzdálené

Pranostika na tento měsíc praví: „Březen, za
kamna vlezem“. Pod zdánlivým zimním klidem se
už chaoticky objevují první nesmělé příznaky
oznamující příchod jara. Příroda se připravuje na
nový začátek. A tak není divu, že český název – bře-
zen – se odvozuje od pradávných a stále se opa-
kujících začátků – rašení bříz a březosti zvířat. 

Březen je třetím měsícem roku a právě v břez-
nu 1978, přesně ve čtvrtek 2., vzlétl do vesmíru
první československý kosmonaut – Vladimír Re-
mek, a my jsme se stali teprve třetí zemí, jež po-
slala svého zástupce do kosmu. Dlouholetou tra-
dicí byly též oslavy osmého března. Možná si
ještě někteří z nás vzpomenou na Mezinárodní
den žen, který se tak mohutně slavil. Myslím ale,
že malá kytička potěší každou ženu, i když už si
přesně nevzpomeneme, jaký býval důvod. Zato
zcela jasné je celonárodní slavení 19. března,
kdy mají svátek Josefové. Taková tradiční ves-
nická Josefovská zábava, ta dokáže příjemně
završit sezónu plesů, na které mezi posledními
pozvou ještě rybáři a hasiči.

Již méně veselé vzpomínání je na 15. březen
1939. Avšak zapomenout bychom toto datum ni-
kdy neměli, neboť tehdy Hitlerova vojska dokonči-
la obsazení českých zemí a začalo období útlaku,

výhrůžek, nemilosrdného diktátu a lidského po-
nižování trvající více jak šest let. Ač je tato doba
už velmi vzdálená, je třeba ji neustále, zvláště
mladé generaci, připomínat a vysvětlovat, aby se
už nemohla nikdy zopakovat. 

Březen je však, jak jsem již v úvodu řekl, hlavně
měsícem změn a nových začátků. Kolem 21. břez-
na, kdy nastává jarní rovnodennost – počátek
astronomického jara, jsou už za dveřmi Veliko-
noce i letní čas. Všichni se už těšíme na sluníčko
a jarní oteplování. Věříte, že v roce 1974 bylo
v pražském Klementinu naměřeno neuvěřitel-
ných 21,3 °C? Příjemné počasí nás bude lákat
k tomu, abychom na chvíli opustili naše ple-
chové miláčky a prošli se probouzející se příro-
dou. A když už budeme venku na teplém sluníčku,
zkusme si vzpomenout ještě na jednu březno-
vou tradici. A sice březen – měsíc knihy. Co kdy-
bychom tedy v březnu zašli do městské knihovny
a přečetli si nějakou zajímavou knížku. Je přeci
příjemné strávit večer zajímavou četbou či na-
šim nejmenším přečíst krátkou pohádku nebo
básničku a uzavřít tak další krásný jarní den.

Otakar Kypta
místostarosta
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Nezaměstnanost stále ještě není tragická
Na Jablonecku se skutečně zvýšila, jelikož skončila

řada výrobců skla a bižuterie, ale stále ještě není tra-
gická. V Jablonci totiž nenarůstal počet pracovních
příležitostí tak silně jako v jiných oblastech, kde za-
vládla konjunktura. Jablonec byl třetím nejpomalej-
ším v přírůstku zaměstnanosti. A když se pak ve
druhém pololetí začala snižovat poptávka po nových
zaměstnancích i v okolí, nebyl propad pracovních pří-
ležitostí v našem okrese tak náhlý a velký, ale spíše
pozvolný. 

Stejně tak tomu bylo i letos na počátku roku oproti
ostatním okresům Libereckého kraje – propad v na-
bídce pracovních příležitostí nebyl tak výrazný.
Jablonecko, ač by se to mohlo zdát vzhledem ke sklář-
skému a bižuternímu průmyslu, není tak výrazně jed-
nostranně zaměřené a není tu tolik velkých zaměst-
navatelů, jakými jsou kupříkladu velké automobilky
nebo textilky.

Kdo pracovat chce...
Stále ještě platí, že kdo si opravdu práci najít chce,

a to jakoukoli, tak ji najde. Pravda, nemůže si vybírat
z tak velké škály, jako ještě třeba před rokem. Dlou-
hodobě malá nabídka je v oblasti administrativní práce,
kde zůstávají bez zaměstnání i absolventi obchodních
akademií a vyšších odborných škol tohoto zaměření.
Žádané jsou naopak profese spojené se stavebnictvím,
kovodělné odbornosti, jako strojní nástrojař či svářeč,
velká poptávka je stále po středním zdravotnickém per-
sonálu, ale i po lékařích samotných. V rámci rekvalifi-
kačních kurzů se uchazeči o práci neustále zajímají
o kurzy účetnictví nebo základů podnikání – někteří
z těch, kdo jsou bez práce, se snaží sami si založit fir-
mu a vytvořit si tak pracovní místo.

Často se také stává, a zákoník práce tuto variantu
umožňuje, že zaměstnavatelé sahají k formě tzv. čás-
tečné nezaměstnanosti. Pokud zde nepůsobí odborové
organizace, pak ji povoluje úřad práce, a to maximál-
ně na jeden rok. Většinou však stanoví dobu tříměsíč-
ní s tím, že se dá kdykoli prodloužit. Během ní firma
čeká na lepší situaci v oboru a nechce se zbavovat
svých odborníků, kterým tak vyplácí 60 % jejich mzdy.
V současné době v jabloneckém okrese tuto formu vy-
užívá deset firem; jedná se o odborníky z oboru auto-
mobilového, sklářského i bižuterního průmyslu. 

Kde je řešení?
Na jabloneckém úřadu práce existuje poradenské

středisko, které pořádá besedy, jež mají pomoci vý-
chovným poradcům základních škol, aby se lépe a ak-
tuálně orientovali na trhu práce a správně děti směro-
vali k výběru jejich budoucího povolání. Existují také
„job cluby“, které veškerou svou aktivitu směřují na
vytipování vhodného uchazeče o konkrétní práci.
Zanedbatelné není ani poradenství k pracovním příle-
žitostem v rámci Evropské unie. To nabízí široké spek-
trum možností od sezónních prací až po ty kvalifikované.

Tak kde je tedy problém? 
Propouští se, nezaměstnanost roste, ale přitom ně-

jaká práce stále je. Na statistickém čísle propouště-
ných se také podepisují cizinci, kterým je výpověď,
krom ojedinělých odborníků, dávána nejdříve. Prob-
lém je někdy i v našich hlavách. Je třeba od základu
změnit naše myšlení. Mnozí z nás mají zafixováno, že
tam, kde bydlí, tam také pracují. Ale ve světě je zcela
běžné, že se do práce dojíždí nebo se za ní lidé i stě-
hují. 

(fr) 

Nezaměstnanost roste, 
ale situace ještě není kritická
Přišla celosvětová krize, velké sklářské a automobilové podniky propouštějí
své lidi, nezaměstnanost dále poroste, pracovních příležitostí ubývá. To je jen
několik z mnoha titulků, které se dnes a denně skloňují na prvních stranách
médií. Jaká je opravdu situace na trhu práce v této chvíli? Je skutečně tak
hrozivá, jak se všude píše?

■ Dvě otázky 
pro místostarostu 
Petra Vobořila 

Dotýká se vás nějak rostoucí
nezaměstnanost? 

Z pohledu humanitního odboru,
respektive města Jablonec n. N.,
určitě ano. Městský úřad ve své
přenesené působnosti provádí so-
ciální práci i výplatu sociálních
dávek pro osoby v hmotné nouzi.
Například jen za listopad 2008 až
leden 2009 se zvýšil počet osob
pobírajících sociální dávky o 12 %.
A předpokládáme, že i nadále po-
roste. Znatelné je i navýšení počtu
obyvatel, kteří vyžadují sociálně-
právní poradenství, jež oddělení
sociálních dávek, ale i ostatní od-
dělení se sociálními agendami,
poskytují. Sekundárními projevy
růstu nezaměstnanosti jsou též
druhotné problémy, které musí
rodiny i jednotlivci řešit. Příkla-
dem je nárůst počtu klientů, kteří
žádají pomoc a poradenství na od-
dělení sociálně-právní ochrany
dětí. Pro samotné úředníky tento
stav znamená nutnost zvýšit svou
odolnost vůči agresivitě klientů,
jež při ztrátě zaměstnání často ře-
ší velmi složitou finanční situaci,
kterou jim způsobuje zadluženost
z dob, kdy měli příjmy dostatečné. 

Myslíte si, že by město mohlo ně-
jakým jednáním pomoci situaci
zmírnit? A mělo by se vůbec
město pokoušet zasadit nějak
v podobném jednání? 

Současná globální ekonomická
situace je pro nás všechny velkým
problémem. Je jasné, že z hledis-
ka ekonomického jsou prováděny
mnohé kroky, které mají důsledky
krize mírnit a hledají se též cesty
jak světovou ekonomiku stabilizo-
vat. Město má proto s ohledem na
globální rozměr krize jen opravdu
malé nástroje k tomu jak se vý-
znamněji angažovat. Již dnes
spolupracujeme s úřadem práce
a snažíme se koordinovat součin-
nost mezi evidencí nezaměstna-
ných na jedné straně a oddělením
sociálních dávek na straně druhé.
Dále také zaměstnáváme osoby na
veřejně prospěšných pracích. Městu
tedy současná situace lhostejná
není, avšak má omezené možnos-
ti jak ji řešit. 

(red)

Foto Jiří Jiroutek

Foto Otokar Simm
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Důležité je zachovat
si motivaci k práci

V lednu letošního roku zazna-
menal Úřad práce v Jablonci nad
Nisou výrazný nárůst počtu evido-
vaných uchazečů o zaměstnání.
Pokud se podíváme na celorepub-
likový vývoj, růst nezaměstnanosti
ve srovnání s ostatními okresy
České republiky však nebyl až tak
výrazný. Na tom se projevuje
zejména skutečnost, že důležité
odvětví průmyslu skla a bižuterie
zažívá složitou situaci již delší ob-
dobí a pokles zaměstnanosti a pro-
pouštění nebyly jednorázové a dra-
matické. Rovněž velké firmy napo-
jené na automobilový průmysl
doposud nepropouštěly výrazný
počet kmenových pracovníků
a snaží se své kvalitní a kvalifiko-
vané zaměstnance při zavedení
dočasných opatření udržet. 

I když je současná nabídka pra-
covních příležitostí značně omeze-
ná a počet nezaměstnaných roste,
šance na uplatnění propuštěných
zaměstnanců stále existuje. Pro
nezaměstnané je velice důležité,
aby ani v současné nepříznivé do-
bě nepropadali beznaději a snažili
se udržet určité životní návyky
a motivaci k práci a snažili se hle-
dat i taková zaměstnání, která úpl-
ně neodpovídají jejich předsta-
vám. Ke zvyšování této šance se
snaží přispět i jablonecký úřad
práce zejména svými poradenský-
mi a motivačními aktivitami, rea-
lizací rekvalifikačních kurzů za-
měřených na získávání obecných
dovedností i specifických doved-
ností podle požadavků uchazečů,
zájemců i zaměstnanců. 

Dalším prostředkem je poskyto-
vání příspěvků na vytváření no-
vých pracovních míst a umísťování
uchazečů o zaměstnání na nástrojích
takzvané aktivní politiky zaměst-
nanosti. Úřad práce disponuje do-
statečným množstvím finančních
prostředků jak ze státního roz-

počtu, tak z prostředků Evropské
unie na podporu veřejně prospěš-
ných prací, společensky účelných
pracovních míst, míst pro zahájení
podnikání i chráněných míst pro
postižené občany. Vyzývá tímto
všechny zástupce obcí, firem, ob-
čanských sdružení a dalších sub-
jektů na trhu práce, aby i v sou-
časné době projevili zájem o tuto
formu vytváření nových pracov-
ních příležitostí a pomohli neza-
městnaným při řešení jejich obtíž-
né životní situace.

Michal Holý
Úřad práce v Jablonci nad Nisou

Zájem o tato místa 
není velký 

Jelikož jablonecký analytik trhu
práce Michal Holý vyzývá ve svém
komentáři obecní úřady, aby pod-
pořily rozšiřování zaměstnanosti
například i prostřednictvím veřejně
prospěšných prací či společensky

účelných pracovních míst, oslovili
jsme v této souvislosti také tajem-
níka Městského úřadu v Jablonci,
který je personálním šéfem úřadu,
zda by mohl na tuto výzvu několika
slovy reagovat:

„Počet osob zajímajících se o ve-
řejně prospěšné práce je v našich
podmínkách v poslední době zhru-
ba stejný. Je limitován tím, kolik
jich město potřebuje pro plnění
svých úkolů. V roce 2008 jsme po-
žádali úřad práce o zvýšení počtu
z 11 na 24 osob. Počet uchazečů
o 24 funkčních míst se ale podle na-
šich poznatků nemění. Při uvol-
nění takového funkčního místa se
o pozici uchází stále stejný počet
zájemců. Ekonomická krize se na
tomto úseku u MěÚ neprojevuje.“

Jiří Nesvadba
tajemník MěÚ

Jsme připraveni 
pomoci

Zhoršující se ekonomická situace
s sebou přináší zvyšování neza-

městnanosti. Důsledky prohlubu-
jící se hospodářské krize zazna-
menává i oddělení sociálních dávek
odboru humanitního. Statistické
údaje za měsíce 11/2008–1/2009
vykazují nárůst počtu klientů, kteří
se dostali do stavu hmotné nouze,
o 12 procent. 

Nepříznivou životní či finanční si-
tuaci však pociťuje mnohem vyšší
procento občanů, kteří velkou mě-
rou využívají sociálně-právního
poradenství, jež jim poskytuje od-
dělení sociálních dávek. Pro zlep-
šení vzájemné informovanosti se
konají mezi pracovnicemi odděle-
ní sociálních dávek a zaměstnanci
Úřadu práce v Jablonci nad Nisou
koordinační schůzky. Cílem těchto
setkání je především následně
předávat občanům ujednocené in-
formace jak z oblasti zákona o za-
městnanosti, tak zákona o pomoci
v hmotné nouzi. Každý občan má
také možnost využít popisu ži-
votních situací na informačním
webu města Jablonec nad Nisou
www.mestojablonec.cz. 

Druhou stranou současné situace
je neoprávněný nárůst agresivity
a verbálních útoků proti pracovni-
cím oddělení ze strany některých
klientů. Každá pracovnice si plně
uvědomuje obtížnou situaci obča-
nů, kteří nemají zaměstnání. Její
postupy však musí být v souladu
s platnými zákony, což může v ob-
čanovi budit dojem neochoty fi-
nančně přispět k řešení jeho sou-
časné situace. 

Odbor humanitní, pod který od-
dělení sociálních dávek spadá, sou-
časnou situaci velmi pozorně sledu-
je a v případě dalšího zhoršování
vývoje nezaměstnanosti v působ-
nosti MěÚ Jablonec nad Nisou je
připraven – v součinnosti s dalšími
institucemi – napomoci aktivně
důsledky krize řešit.

Jan Heinzl
manažer pro koordinaci 

sociálních věcí 

■ Komentáře a názory

Otázky a odpovědi 
www.mestojablonec.cz 

Při pochůzkách zimním městem
jsem zaregistroval navážení staveb-
ní suti na parcelu č. 2982 v Mlýnské
ulici. Pokud je mi známo, je staveb-
ní suť považována za nebezpečný
odpad (tak ji alespoň klasifikují na
městské skládce). Jde o povolenou
činnost a za jakým účelem? 

V době kolem Vánoc byl pokácen
poměrně vzrostlý (průměr pařezu
něco přes 1 metr) strom v ulici Pod
Kynastem, asi 100 m nad odbočkou
z ulice U Staré lípy. Myslím, že šlo
o javor. Každopádně šlo o strom,
jenž by si již možná zasloužil být,
s ohledem na stáří, chráněný.
Nemyslím, že byl ve špatném sta-
vu, provozu na komunikaci také ji-
stě nevadil. Nemohl ani clonit výš-
kovému domu pod ním.

Jaroslav Zajíc

K podnětu sdělujeme následují-
cí. Nakládání se stavební sutí v ul.
Mlýnská je oddělení životního pro-
středí známo a společně s Českou
inspekcí životního prostředí, Ob-
lastní inspektorát Liberec (dále jen
ČIŽP), lokalitu od poloviny prosin-
ce 2008 pravidelně monitoruje.
Právě v této době bylo provedeno
ČIŽP za účelem zjištění skutečné-

ho stavu místní šetření společně
s osobou provozující danou čin-
nost. Dle sdělení ČIŽP se jedná
o dočasnou deponii, kde bude po
ukončení činnosti demoliční od-
pad předrcen a dle skutečných
vlastností s ním bude naloženo
v souladu se zákonem o odpadech.
Poslední kontrola pozemku byla
provedena zaměstnanci městské-

ho úřadu 29. 1. a pořízená fotodo-
kumentace byla zaslána k dalšímu
šetření na ČIŽP. 

Javor – jednalo se o vzrostlý strom
s více než polovinou koruny su-
chou, suché byly hlavní kosterní
větve, které by při pádu ohrozily
provoz v ul. Pod Kynastem. Pokud
by bylo možné strom ošetřit, zajis-
tilo by oddělení životního prostře-
dí tyto práce u odborné firmy tak,
jako v případě dvou javorů rostou-
cích v malých ostrůvcích mezi komu-
nikacemi v ul. U Staré lípy v blíz-
kosti věžového domu. V případě ská-
ceného javoru by bohužel prořez
situaci neřešil, protože po odstra-
nění suchých větví by ze stromu
zůstalo pouhé torzo. Pokud již nel-
ze zajistit jeho provozní bezpeč-
nost, je nutné přistoupit ke kácení.

Jitka Prousková 
vedoucí oddělení 

životního prostředí

■ Z redakčního stolu

Foto Jiří Jiroutek
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Co bylo tím momentem, kdy jste se rozhodl
být lékařem? Litoval jste někdy své volby? 

Už od dětství jsem intuitivně směřoval k me-
dicíně. Účastnil jsem se soutěží první pomoci
na základní škole. Rozhodující pro mě však by-
lo nikdy nevyslovené přání otce, který byl váž-
ně nemocný již od mého dětství. Dnes mohu ří-
ci, že jsem této volby nikdy nelitoval.

V jakém oboru byste rád pracoval, pokud
byste nebyl lékařem?

Asi bych se ucházel o práci v diplomatických
službách. Také jsem dříve uvažoval o povolání
pilota či archeologa.

Co děláte rád, když nepracujete?
Rád čtu, ale bohužel v současné době mám

jen málo času. Nezbytnou součástí mého života
je sport – jízda na kole, plavání, lyže, windsur-
fing, dříve také volejbal či tenis. Od mládí rád
cestuji. Za studií na střední škole jsem vyrážel
s batohem na zádech na prázdninové výjezdy.
Procestoval jsem tak některé země Asie, střední
Ameriky, Afriky, USA a také Evropu. 

Kdy jste vstoupil do komunální politiky
a proč? Dnes jste v politice s manželkou oba
– nebývá to někdy zdrojem domácích rozepří? 

Do komunální politiky jsem vstoupil brzy po
roce l989. Dnes patřím již mezi „služebně nej-
starší“ zastupitele. Věci veřejné mi nikdy nebyly
lhostejné. Raději se účastním aktivního rozho-
dování, nežli bych pasivně přihlížel dění kolem
sebe. Nezanedbatelný vliv na mé rozhodnutí
zapojit se měli i lidé, kterých jsem si vážil
a kteří mě žádali o aktivní účast v komunální
politice. Podobně tomu bylo i u mé ženy. Ne
vždy jsme ale byli zajedno v názorech na mno-
há řešení problémů města. S postupem času
však těchto kolizí spíše ubývá. Názorově se čas-
to doplňujeme.

Proč si myslíte, že je v politice tolik lékařů?
Vzbuzují větší důvěru, protože je lidé znají? 

Lékaři, podobně jako učitelé, mají situaci
v komunálních volbách jednodušší oproti jiným
profesím. Jejich denní kontakt s množstvím pa-
cientů vytváří u veřejnosti určité povědomí
o jejich lidských a odborných kvalitách i komu-
nikačních schopnostech. To je částečně spojo-
váno s jejich potenciální způsobilostí pro práci
v komunální politice.

Nemáte někdy pocit marnosti, když se řeší
nepodstatné podrobnosti velkých problémů,
na které pak přes ty detaily není vidět?

Spíše mi vadí, když se problémy politizují. Ty
by měly být diskutovány bez ideologických
předsudků. Je špatné, pokud je někdy odmítán
názor, byť racionální, jen proto, že nevzešel
z „naší‘‘ strany. Určité zásadní materiály týkají-
cí se dlouhodobého rozvoje města by měly být
nadstranické a výsledkem společné práce na-
příč všemi stranami, které se účastní práce za-
stupitelstva. Práce na komunitním plánu města
či energetická koncepce představují dle mého
relativně úspěšný pokus o tuto spolupráci.
Horší je situace v řešení koncepce dopravní in-
frastruktury. Přesto bylo konečné rozhodnutí
o řešení severní tangenty (dlouhý tunel u pře-
hrady) přijato většinou hlasů koalice i opozice.

Jak by podle vás mohla vypadat ideální
společnost a město, kde byste chtěl žít?

Nesním o ideální společnosti ani ideálním
městě. Je na nás všech, abychom společně při-
spěli ke zkvalitnění našeho života. Vždy, když
se vracím do naší země, tak si uvědomuji, že se
vracím rád. A tím je řečeno vše.

Splnil jste si v životě nějaký ne zcela obvy-
klý sen? Nebo na jeho splnění čekáte? Či jste
pragmatický člověk, který si sny nepřipouští?

V poslední době mně připadá, že nemám ani
čas snít. To je jistě známka něčeho nedobrého.
Sny, které jsem měl v minulosti, jsem se snažil
proměnit ve skutečnost. 

V současné době se ve všech pádech sklo-
ňuje slovo nezaměstnanost, jen zdravotnic-

tví poptává stále více sil, než je v nabídce. Je
to výsledek nedostatečného finančního ohod-
nocení nebo je důvod někde jinde?

Zdravotnictví se v posledních dvaceti letech
výrazně změnilo. Došlo k obrovskému kvalita-
tivnímu a technologickému pokroku. To přiná-
ší i nebývalý nárůst požadavků na vysokou od-
bornost všech pracovníků. Při mém nástupu do
jablonecké nemocnice zde pracovalo asi dvacet
lékařů. Dnes jejich počet přesahuje stovku.
Výrazně vzrostl počet oborů, rozvíjí se komple-
ment, zvýšil se počet lůžek intenzivní péče
i těch standardních. Nelze zapomenout ani na
prvky konkurence mezi zdravotnickými zaříze-
ními. Kvalitu a specializaci lze prohlubovat pou-
ze při zajištění dostatečného počtu pracovníků.
Také se projevuje tlak pojišťoven na plnění ur-
čitých personálních standardů. To vše vyvolává
zákonitý tlak na nárůst počtu pracovníků. 

Zdravotnictví a oblast sociální péče se budou
pravděpodobně rozvíjet i v době hospodářské
krize. Platy ve zdravotnictví, zejména státním,
jsou trvalým problémem, který v posledních le-
tech nebyl dostatečně doceněn. Proto odchody
především mladých lékařů do zahraničí a dlou-
hodobě neřešené personální zajištění primární
péče praktickými lékaři mohou situaci v bu-
doucnu vážně destabilizovat.

(fr)

Ivo Jörg 
Vadí mi, když se problémy politizují

■ Ivo Jörg
Pochází z východních Čech, medicínu studoval
v Praze. Během stáže v jablonecké nemocnici
si oblíbil město, jeho okolí a svoji nynější
manželku. Proto odmítl nabídku interní
kliniky Fakultní nemocnice Praha a přijal
místo sekundáře na interně v Jablonci. První
medicínské zkušenosti získával pod vedením
prim. MUDr. Domese, poté dle jeho slov
u vynikajícího člověka a odborníka prim.
MUDr. Karáska. Po l. atestaci z interny
získával zkušenosti na obvodním středisku
v Rychnově, od roku l983 pracoval jako
ředitel LDN v Tanvaldě a Smržovce, v letech
l988–l990 byl ředitelem OÚNZ. Říká, že měl
štěstí, protože v té době tvořili koncepci nové
jablonecké nemocnice a on byl u její výstavby.
Po odchodu MUDr. Karáska se stal primářem
interny, kde působí dosud. Je zastupitelem
za Domov nad Nisou.Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
v březnu
97 let
Stejskalová Božena

95 let
Daníčková Marie a Valhová
Bohumila

94 let
Kynclová Marie, Pokorná Marie
a Simmová Věra

93 let
Dudychová Otilie a Smolná Marie

92 let
Jančová Anna

91 let
Adam Václav a Kratinová Božena

90 let
Stránská Františka

85 let
Čermák Š., Čermáková I.,
Filipovská J., Holubcová K.,
Chvojková V., Králová J., Palková O.,
Pažoutová H., Přibylová R.,
Trejbalová Z. a Velecká E.

80 let
Bártová A., Burianec J., Firbas R.,
Hajátková P., Hlaváčová H.,
Homolová M., Horký J., Horová H.,
Jindra M., Klikarová Ž., Linka P.,
Malá H., Medková J., Panochová L.,
Skaláková M., Svobodová M., Ště-
pán J., Švrčina J. a Zikmundová E.

75 let
Blažek Z., Boček J., Brožek J.,
Daníčková M., Fučíková J., Gros V.,
Kučerová D., Kuřová B., Nožička V.,
Peukert P., Ptáčková J., Richter K.,
Rydval J., Sasínek J., Sluka J.,
Šandera M., Škvárová R., Šťastný J.,
Záděra V., Zezulková M.,
Zichberg S. a Zounková H.

70 let
Bartáková E., Bartošová I., Bláha B.,
Cermanová B., Dudková M., Gürt-
lerová M., Halamová V., Horáková J.,
Chovan A., Jarošová M., Jícha J.,
Kičinková H., Lasztovicová A.,
Lipavský L., Maňasková I., Mašek A.,
Nerad K., Nigrinová B., Pangráco-
vá A., Poprová J., Procházka J.,
Revayová K., Rezlerová E., Rojková
J., Smejtková D., Soukal K., Stuch-
lík O., Suchánek J., Sůvová R., Šu-
tová I., Tomášek J. a Vlková M.

Všem jubilantům přejeme
mnoho zdraví a pohody. 

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

■ Výročí sňatku
Dne 11. března oslaví manželé
Miloslava a Karel Pavienských ze
Mšena nad Nisou v rodinném
kruhu 65. výročí sňatku, 
tj. kamennou svatbu.

Na jablonecké radnici oslaví
28. března zlatou svatbu manželé
Zdeňka a Zbyněk Brožkovi.

Blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví a hodně
vzájemné úcty a tolerance.

Radnice vyvěsí 
tibetskou vlajku
Občanské sdružení Lungta oslovi-
lo letos opět město Jablonec nad
Nisou s výzvou k zapojení se do
celosvětové akce „Vlajka pro Tibet“.
Tímto způsobem si každoročně
připomínáme násilné potlačení ti-
betského povstání ve Lhase v roce
1959. Zatímco v roce 1996 se k vý-
zvě sdružení Lungta připojila prv-
ní čtyři města v České republice,
loni vyvěsilo 10. března tibetskou
vlajku již 349 radnic včetně jablo-
necké. 

V Polsku o nás 
mají zájem

V polovině března se v nové kni-
hovně v Jelení Hoře uskuteční
prezentace turistických zajímavos-
tí Jablonecka. Polská veřejnost má
o náš region velký zájem, stále
však chybí informace. Akce pra-
mení z iniciativy jablonecké kni-
hovny a podílet se na ní bude
i městský úřad a nově vzniklé

Jablonecké kulturní a informační
centrum o. p. s. V budoucnu by
měli na oplátku Jelenohorští v jab-
lonecké knihovně lákat české tu-
risty do Polska.

Sluníčkový den
Nadační fond „Rozum a Cit“ pořá-
dá 2. dubna opět sbírku na podpo-
ru opuštěných dětí a pěstounských
rodin. Do akce se zapojí na 1300
studentů z 52 měst ČR. Symbolem
sbírky je keramické sluníčko a je-
ho cena je 30 Kč. Výtěžek bude
použit na nákup zdravotnických,
rehabilitačních a výukových po-
můcek pro děti vyrůstající v pěs-
tounských rodinách. Více na
www.rozumacit.cz

Tvoříme duší...
Tak je nazván projekt Centra pro
zdravotně postižené Libereckého
kraje o. s. a Sdružení Artefaktum.cz.
V jeho rámci je vyhlášen IV. ročník
soutěže dětí a dospělých se zdra-
votním handicapem o Cenu Mod-
rého slona 2009. Soutěž je vypsána
v deseti kategoriích a bude zakon-
čena výstavou v liberecké ZOO.
Přihlášky do 30. 4. 2009 na adresu
CZP LK, Zahradní 415/10, 460 01 Li-
berec XI. Více na www.czp.az4u.info.

Cesty ke zdraví
Akci pro veřejnost pořádá ve
dnech 26.–29. 3. oddělení rehabili-
tační a fyzikální medicíny jablo-

necké nemocnice ve spolupráci
s chatou Rozhled v Krkonoších.
Budete mít možnost poznat různé
přístupy ke svým potížím, cvičení,
chůzi s holemi, nahlédnout do své-
ho nitra. Lektory jsou primářka re-
habilitace MUDr. Alena Svárovská
a MUDr. Jana Havelková, dále fy-
zioterapeutky rehabilitačního od-
dělení a rovněž léčitelka Zdenka
Štroblová. Podrobnější informace
najdete na www.nemjbc.cz nebo
na tel. 483 345 811.

Vítání dětí 
Sára Zdeňka Babićová, Karolína
Tomešová, Jáchym Sobotka, Vero-
nika Nováková, Anežka Havrán-
ková, Martin Seifert, Tomáš Adá-
mek, Daniel Daníček, Viktorie
Rydvalová, Štěpán Petr, Veronika
Všetečková, Karel Jelínek, Jan Bo-
háček, Sofie Natali Kalpakci, Pavla
Pešková, Tomáš Šedivý, Michal
Chimič, David Pávek, Adam Char-
vát, Gabriela Šoltová, Martin Holz-
bach, Tadeáš Hlava, Jan Červenka,
Radek Džobák, Adam Zázvorka,
Albert Zaňka, Tereza Marková,
Viktor Babec, Natálie Boháčková,
Sandra Hudcová, Anna Macáková,
František Vacek, Štěpán Kříž, Lu-
káš Mokrý, Tomáš Starec, Samuel
Demeter, Marek Lesák, Marek
Cihlář, Kryštof Janda, Matyáš Pin-
ter, Václav Vidner, Karolína Sla-
víková, Barbora Vondrová a Patrik
Bene.

Omlouváme se rodičům a malému
Miloslavu Nýdrlemu za chybné
uvedení jména v lednovém měsíč-
níku.

Global Games 2009
Ve dnech 5. až 14. července 2009 proběhnou v Liberci a Jablonci nad Nisou
hry sportovců s intelektovým handicapem. Tyto hry jsou paralelou
k paralympiádám, kterých se od her v Sydney 2000 tito sportovci nezúčastňují.
Pořadatelé očekávají účast až dvou tisícovek sportovců a ostatních členů
výprav. Na stránkách měsíčníku budeme pravidelně přinášet nové informace
o této velké události.

Připravuje se nový 
územní plán města
V tomto roce zahájí Úřad územního
plánování pořizování nového územ-
ního plánu Jablonce nad Nisou.
Nabízí se nejvhodnější příležitost
k uplatnění vašich budoucích in-
vestičních záměrů, včetně návrhů
na využití vašich pozemků. Své ná-
měty a požadavky sdělujte písemně
na adresu: Městský úřad Jablonec
nad Nisou, Úřad územního pláno-
vání, Mírové náměstí 19, 467 51
Jablonec nad Nisou.

Hlasovat můžete 
i v březnu
Až do 26. března do 16 hodin mů-
žete ještě posílat své hlasy do sou-

těže Zlatý erb 2009. Pokud se vám
líbí webové stránky města, pak
můžete poslat Jablonci váš hlas
pro cenu veřejnosti. Na úvodní
stránce našeho webu klikněte na
zelenou ikonu soutěže, vyplňte
formulář a odešlete (nezapomeňte
uvést váš email). Přijde vám kon-
trolní zpráva, jejímž potvrzením se
stane hlas platným. Za všechny
hlasy děkujeme.

Přihlaste váš 
dům do soutěže 
Odbor rozvoje, Úřad územního plá-
nování MěÚ Jablonec n. N., vyhla-
šuje soutěž „O nejlépe zrekonstruo-
vaný objekt“. Zúčastnit se mohou
vlastníci objektů, jejichž rekon-
strukce byla dokončena v letech
2007–2009 a nacházejí se na území

městské památkové zóny nebo se
jedná o nemovité kulturní památky.
Přihlášku lze vyzvednout na vnitř-
ním informačním středisku a na
Úřadu územního plánování. Termín
podání je do 13. 8. 2009. Kritéria
soutěže najdete na www.mestojab-
lonec.cz (sekce město).

Těšíme se 
na miminko 
Akce pro budoucí rodiče se koná
v úterý 31. 3. od 15 hodin v kapli
jablonecké nemocnice. Dozvíte se
vše o kojení a celkové péči o dítě,
o správném tělesném vývoji a jeho
dalším rozvíjení. 
Seznámit se můžete i s výrobky,
které vám v péči o vaše miminko
pomohou. Podrobnější informace
najdete na www.nemjbc.cz. 
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Chraňte ohrožené rorýsy
V posledních letech se na sídlištích často za-

teplují panelové domy a s tím souvisí otázka
ochrany ptáků a netopýrů, kteří tyto stavby vy-
užívají k hnízdění (větrací otvory ve zdech, spá-
ry mezi panely apod.). Nejhojnějším z nich je
rorýs obecný. Jedná se ale o chráněný druh za-
řazený do kategorie ohrožených živočichů.
U nás se vyskytuje od konce dubna do srpna,
na zimu odlétá do Afriky. 

Při zateplování dochází k zaslepení větracích
otvorů, a tím k likvidaci hnízdišť rorýsů, v hor-
ším případě i mláďat. Z toho důvodu vzrostla
nutnost rorýsy proti takovým zásahům chránit.
Základní ochrana spočívá v zachování části
větracích otvorů ve zdech a v realizaci zateple-
ní mimo hlavní období hnízdění. 

Na jabloneckých sídlištích bylo v roce 2008
provedeno mapování rorýsů. Největší výskyt byl
zaznamenán v ulicích Sadová, Lipová a v jejich
okolí a dále na sídlišti Mšeno. Výsledky mapo-
vání a další informace o rorýsech jsou k dispo-
zici na webových stránkách města nebo na od-
dělení životního prostředí. Zde se také dovíte,
jak postupovat, když plánujete zateplení domu,
kde se rorýsi vyskytují. 

(dk)

Ve městě proběhne odchyt
holubů

Populace městských holubů je pro lidi zdro-
jem různých alergenů, podílí se na přenosu ně-
kterých zoonóz (onemocnění přenosných ze
zvířat na člověka), roztočů, klíšťáků a čmelíků.
V neposlední řadě hejna holubů znečišťují bu-
dovy a poškozují životní prostředí. To jsou hlav-
ní důvody k redukování stavů zdivočelých ho-
lubů ve městech.

V roce 2006 proběhl na území města regulač-
ní odchyt holubů. Při této akci byl stav holubů
na území města upraven na únosnou míru.
Holubi se většinou dožívají 3–4 roků. Během

roku dochází průměrně ke dvěma hnízděním
jednoho páru a ročnímu odchovu kolem 3–6
mláďat. Díky jejich reprodukční schopnosti do-
šlo v některých lokalitách města k opětovnému
přemnožení. 

Na základě častých žádostí občanů našeho
města o provedení odchytu holubů byla vybrá-
na specializovaná deratizační firma k zajištění
monitoringu výskytu holubů na území města.
Výsledky sčítání holubů v lednu a únoru 2009
potvrdily jejich přemnožení v okolí radnice, na
Komenského náměstí, v okolí divadla, v ulicích
Lidická, Sadová, Liberecká, Polní, Mozartova
(a okolní sídliště), I. Olbrachta, Jitřní, sídliště
Janovská a v okolí pivovaru. V březnu zajistí
deratizační firma regulační odchyt ve všech
těchto lokalitách. 

Snahy tlumit početnost tohoto druhu často
narážejí na odpor veřejnosti, která v holubech
spatřuje tradiční oživení městského prostředí.
Ochránci stavebních památek, ekonomové
a zdravotníci však mají opačný názor. Zatím
žádná ze známých a běžně použitelných metod
však není schopna holuby z městského prostře-
dí zcela eliminovat, a proto jejich vyhubení
v žádném případě nehrozí.

Zpracováno s použitím materiálů Národní refe-
renční laboratoře pro dezinfekci, dezinsekci a dera-
tizaci Státního zdravotního ústavu v Praze.

(vk)

Odpad patří do sběru
Výkupna sběrných surovin (nyní Kovošrot

Group CZ a. s.) v Želivského ulici nadále ode-
bírá zdarma papír, čirou fólii, PET lahve a ná-
pojové kartony (tetrapaky). 

Papír je nutné roztřídit na vlnitou lepenku,
směsný papír, noviny a časopisy. V případě, že
papír nebude roztříděn či bude obsahovat pří-
měsi (provázky, igelitové pytle atp.), nebude
přijat. Pouze za barevnou fólii je účtován po-
platek dle ceníku. 

Tříděný odpad mohou na uvedené místo vo-
zit občané i podnikatelé. Podnikatelským sub-
jektům tato výkupna zároveň nabízí pouze za
paušální poplatek dopravy odvoz tříděného pa-
píru přímo z jejich firmy. Více informací na tel.
724 240 903.

Všechny podnikatele tímto upozorňujeme, že
kontejnery na tříděný odpad jsou určeny vý-
hradně pro občany. Nerespektováním tohoto
upozornění dochází k porušování příslušných
předpisů v rámci ukládání odpadů. Podnikatelé
(původci odpadu) jsou povinni na vyzvání do-
ložit způsob odstranění veškerého odpadu.
V následujícím období budou intenzivně prová-
děny kontroly nakládání s odpadem. 

(rh)

Kvetoucí Jablonec
Nástup jara je pro mnohé z nás spojen se

zdobením balkonů, oken či zahrádek. Roz-
kvetlé záhony a truhlíky zkrášlují město a při-
nášejí radost nejen „realizátorům“, ale i kolem-
jdoucím. Právě proto se Komise pro ochranu
zvířat a životního prostředí rozhodla vyhlásit
soutěž nazvanou Kvetoucí Jablonec. 

Soutěžit lze ve dvou kategoriích: 1. okna a bal-
kony a 2. zahrádky a předzahrádky. Soutěž je
určena fyzickým osobám a přihlásit do soutěže
je může kdokoliv – soused, příbuzní, ale např.
i správce zeleně, kterému jde i o pěkný vzhled
obce. Začátek soutěže je stanoven na 1. března. 

Znamená to tedy, že již od této chvíle se mů-
žete do soutěže hlásit a během akce nám prů-
běžně zasílat snímky vašich úspěchů (focené
z veřejných ploch), a to až do konce srpna.
Fotografie ale nejsou nezbytné, porota bude
přihlášená kvetoucí místa pravidelně obcházet
a průběžně hodnotit. V září pak vybere z každé
kategorie tři nejlepší „zahradníky“, kteří budou
oceněni. Ceny budou předány při příležitosti
konání Podzimních slavností. 

Doporučujeme, abyste do přihlášky uvedli,
který aspekt převládá – zda jarní či letní. Při-
hlášky zasílejte na kvetouci@mestojablonec.cz
nebo na adresu Městský úřad, oddělení životního
prostředí, Mírové nám. 19, Jablonec n. N. Další in-
formace najdete na www.mestojablonec.cz.

Porota bude vybírat pouze místa viditelná
z veřejného prostranství. To je prioritou této
soutěže. Zahrady za rodinnými domy či v za-
hrádkářské kolonii, byť hezky upravené, stano-
vená kritéria nesplňují. 

(jp)

Zákon číslo 300/2008 Sb. o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumen-
tů přináší revoluci do české byrokracie.
Odborníci předvídají, že nás čeká největší
změna od dob Marie Terezie v této oblasti. 

Zákon nabude účinnosti k 1. 7. 2009 a nejpo-
zději do 30. září, tedy do konce přechodného
období, budou všem právnickým osobám
a všem úřadům a institucím zřízeny Minister-
stvem vnitra ČR obligatorní datové schránky,
jejichž provozovatelem bude Česká pošta, s. p.
Půjde o formu elektronického P. O. Boxu pracu-
jícího ve státem garantovaném systému. 

Datové schránky zajistí na jedné straně těm,
kdo budou datovou schránkou vybaveni, ko-
munikaci např. s veřejnou správou, tj. s orgány
státu a územní samosprávy. Na druhé straně

ale orgány veřejné správy budou doručovat
subjektům vybaveným datovou schránkou do-
kumenty včetně svých rozhodnutí jen elektro-
nicky, v podobě datových zpráv. Plně tak bude
nahrazen dosavadní klasický způsob využí-
vající obálky s pruhem novým, moderním,
rychlým a levným způsobem elektronické
komunikace. 

Zásilka odeslaná tímto způsobem bude vždy
doručena. Příjemce zásilky se do své datové
schránky dostane kdykoliv a odkudkoliv. Zá-
silku si tak může vyzvednout rychle a pohodlně.
Nový způsob doručování by měl také zrychlit
vedená správní a soudní řízení. Zpráva bude
příjemci vložena do jeho datové schránky, a po-
kud nebude příjemcem vyzvednuta do 10 dnů,
bude považována za vyzvednutou. Je vylou-

čeno, aby se podání zaslané novým způsobem
ztratilo. Nejedná se totiž o odesílání, které zná-
me v podobě e-mailů. Datová zpráva se pohy-
buje „uvnitř“ systému mezi datovými schrán-
kami a směrem „ven“ jde pouze vyrozumění
o doručení zprávy. 

Zákon současně řeší i možnost převedení pa-
pírového dokumentu do formy datové zprávy
cestou tzv. autorizované konverze dokumentu
a naopak. Tuto činnost budou zabezpečovat
pracoviště CZECH POINTu, která budou prak-
ticky na všech obecních úřadech. 

O přípravě našeho úřadu na tuto významnou
změnu budeme průběžně informovat na strán-
kách Jabloneckého měsíčníku. 

Jiří Nesvadba 
tajemník městského úřadu 

Ušetřit čas a peníze

Foto archiv Foto Klára Halamová
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Dopravní nehodovost v roce 2008 

Rok 2008 přinesl z hlediska počtu evidova-
ných dopravních nehod na Jablonecku určité
zlepšení oproti roku 2007.

2007 2008 Rozdíl 
2007/08

Dopravních nehod 
celkem 1592 1307 –285

Úmrtí 8 5 –3

Těžké zranění 47 59 12

Lehké zranění 236 210 –26

Škoda na vozidlech
(miliony Kč) 60 58 –2

Alkohol u viníka nehody 134 106 –28

Snížení počtu o 285 dopravních nehod lze
přičítat jednak poměrně mírné zimě, která na
řidiče nekladla tak těžké překážky jako v před-
chozích letech, ale i zvýšeným bezpečnostním
opatřením ze strany PČR. V souvislosti s do-
pravními nehodami se také podařilo snížit
i množství řidičů, kteří před jízdou požili alko-
hol a poté havarovali.

Novinky

Od 1. 1. 2009 vstoupil v účinnost nový způsob
oznamování a šetření dopravních nehod. Od
nového roku nemusí řidiči policii oznamovat
dopravní nehody, při kterých vznikne škoda na
některém ze zúčastněných vozidel včetně pře-
pravovaných věcí do 100 000 Kč. 

Musí však oznámit nehodu v těchto přípa-
dech:

• dojde-li ke zranění nebo usmrcení osoby;
• dojde-li na některém z vozidel včetně přepra-

vovaných věcí ke škodě přesahující 100 000 Kč;
• dojde-li ke škodě na majetku třetí osoby

(např. k poškození zaparkovaného vozidla
či přilehlé nemovitosti); policie se však ne-
bude volat v případě, že půjde o škodu na

vozidle v majetku leasingové společnosti,
zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny;

• dojde-li k poškození pozemní komunikace
či její součásti nebo příslušenství (značky,
svodidla atd.);

• dojde-li k poškození obecně prospěšného
zařízení (např. přejezdové zabezpečovací
zařízení) nebo životního prostředí (únik ka-
palin z vozidla);

• pokud po nehodě nebudete sami schopni
obnovit plynulost provozu.

Účastníci nehody, která nevyžaduje oznámení
policií, jsou povinni sepsat ,,Záznam o dopravní
nehodě“, podepsat ho a neprodleně odevzdat
pojistiteli. 

Tiskopis vozí každý řidič ve vozidle, aby se
vyhnul zbytečným komplikacím. K získání je
na příslušné pojišťovně nebo ke stažení na we-
bu Ministerstva dopravy ČR. Povinností účast-
níků nehody je vzájemně si prokázat totožnost
a sdělit informace o vozidle. Pokud by vám
některý z účastníků nehody odmítl poskytnout
informace potřebné na sepsání záznamu o ne-
hodě, zavolejte k nehodě policii. Odepřením
sepsat záznam o nehodě se druhý účastník do-
pravní nehody dopouští přestupku.

Ludmila Knopová
tisková mluvčí

Policie ČR radí a informuje

Městské strážníky je v současné době více vi-
dět v ulicích či například ráno u přechodů.
Zajímavé proto určitě bude nahlédnout trochu
i do statistických čísel, která dokumentují jejich
práci. Možná by nás to mohlo přimět i k za-
myšlení. 

Během uplynulého roku zaznamenali městští
policisté celkem 12 744 událostí. Z tohoto počtu
občané asi nejvýrazněji zaznamenávají tzv.
„nasazování botiček“. Těch bylo nasazeno
1 461. Během svých pochůzek strážníci objevi-
li 4 541 případ nepovolených skládek, doprav-
ních přestupků, nepovolených záborů veřejného
prostranství, přestupků proti veřejnému pořád-
ku apod. Číslo městské policie vytočili Jablo-
nečané ve 2 867 případech, tísňovou linku
použilo 78 lidí. Během roku přijali strážníci 436
anonymních oznámení a osobně na služebnu
městské policie přišlo 119 občanů. 

Povinností strážníků je také asistovat pracov-
níkům městského úřadu a jiných orgánů při pl-

nění jejich povinností, a to učinili 928krát, na
žádost Policie ČR zasahovali 322krát a naopak
státní policii k řešení předali strážníci 149 pří-
padů. Také odchytili celkem 106 psů a jiných
zvířat. 

V roce 2008 odhalili městští strážníci také 155
vraků. „Jen pro zajímavost – kdyby všechny na-
lezené vraky vozidel byly odloženy na parkovišti
na jabloneckém Horním náměstí, zaplnily by ho
zhruba 1,5krát, neboť jeho parkovací kapacita
je cca 105 vozů,“ říká ředitel MP Jiří Rulc.

V loňském roce se také osvědčil městský ka-
merový systém, který pomohl jak strážníkům
městským, tak Policii ČR při řešení 50 případů.
Městští strážníci byli nuceni zorganizovat 367
odtahů automobilů, protože překážely silniční-
mu provozu. A jak je to s překračováním rych-
losti? V roce 2008 zjistila Městská policie
v Jablonci překročení nejvyšší povolené rych-
losti u 1 314 řidičů. 

(fr)

Trochu statistiky k zamyšlení

Tato poradna funguje od října roku 2007 při
oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
Městského úřadu Jablonec n. N. Vyplývá z toho,
že je právně vymezená zákonem o sociálně
právní ochraně. V praxi to znamená, že poradnu
může vyhledat nejen rodič (pečovatel) s dítě-
tem, ale také dítě samo, pakliže by se například
jednalo o fyzické či psychické týrání, sexuální
zneužívání atp. 

Poradna je zřízena městem Jablonec nad
Nisou a její služby jsou proto přístupné pouze
občanům Jablonce nad Nisou a obcí, kde má
město přenesenou působnost. Služby jsou bez-
platné. Zatím jediným pracovníkem poradny je

psycholog Petr Selinger. Konzultace probíhají
po předchozím objednání – vyjma krizových pří-
padů, kdy je snaha nabídnou co nejbližší nebo
okamžitý termín.

Během roku 2008 bylo v Cestě řešeno téměř
120 případů, nejčastěji se jednalo o výchovné
a vztahové obtíže. Vedle toho bylo řešeno něko-
lik případů dětí se syndromem CAN (týrané
a zneužívané děti), sebepoškozování či jiných
vážnějších osobnostních problémů. Krom indi-
viduální práce probíhala v průběhu roku 2008
i starší vrstevnická skupina a podařilo se reali-
zovat jeden běh probačního programu (Právo
pro každý den). Poradna se také, jako mnoho

dalších institucí, zapojila do komunitního plá-
nování v Jablonci nad Nisou.

V současnosti se počítá s otevřením mladší
vrstevnické skupiny (zhruba 8–13 let), která by
se scházela jednou za 14 dní. Náplní budou
různé sebezkušenostní a psycho-hry, hry pro
rozvoj osobnosti a zvládání různých obtížných
situací. 

Předběžné přihlášky do této skupiny můžete
podávat na email selinger@mestojablonec.cz,
kde případně můžete žádat i další informace.
Přihlásit se může dítě samo nebo v zastoupení
rodiče.

(ps)

Cesta – poradna pro děti a rodiče

Foto archiv městské policie
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Z jednání městského zastupitelstva
29. ledna 2009

Město požádá o dotaci na terénní práci
Městští zastupitelé schválili zapojení města do

programu Rady vlády ČR pro záležitosti romské
komunity podporujícího terénní práci. Náklady na
ni se v roce 2009 v našem městě předpokládají
v celkové výši 755 115 korun. V této souvislosti
město podá žádost o účelovou dotaci rovnající se
částce 400 tisíc korun.

Zmíněná rada vlády vyhlásila výzvu k předkládání
žádostí o finanční podporu v rámci dotačního progra-
mu „Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňová-
ní jeho důsledků“. Ten se člení na dva podprogramy,
z nichž výhradně obcím je určen podprogram A –
Podpora terénní práce pro rok 2009. Z něho je možné
hradit výdaje spojené se zajištěním a realizací speci-
fických služeb poskytovaných obcí v sociálně vylou-
čených romských lokalitách nebo komunitách. 

Dotace je poskytována na období od 1. 1. do 31. 12. 2009
a maximální možná výše, o kterou lze požádat na jed-
noho terénního pracovníka, je 200 tisíc korun. Město
je povinno se zavázat ke splnění finanční spoluúčasti
nejméně ve výši 30 % z celkově požadované dotace. 

Město Jablonec n. N. má dvě takové lokality, a to
Zelené údolí a Ubytovnu pro rodiče s dětmi v ul. Za
Plynárnou 13. Mezi další rizikové lokality řadíme uli-
ce Revoluční a Dlouhou a Proseč nad Nisou. Práci bu-
dou v roce 2009 zajišťovat tři terénní pracovníci (je-
den na plný pracovní úvazek a dva na poloviční).

Stáří bez rizika
Zastupitelé schválili Městský program prevence

kriminality na rok 2009 a uložili starostovi Petru
Tulpovi, aby zabezpečil zpracování žádosti o státní
účelovou dotaci na jeho realizaci a předložil ji na
Ministerstvo vnitra ČR. 

Cílem programů prevence kriminality je chránit lo-
kální komunity před kriminalitou, předcházet trestné
majetkové i násilné činnosti a omezovat příležitosti
k ní a ve výsledku tak posílit pocit bezpečí občanů. 

Již v loňském roce zastupitelé schválili zapojení
Jablonce do městské úrovně prevence kriminality na
léta 2008–2011 a realizaci městských programů pre-
vence kriminality. K tomu město splnilo podmínky
stanovené Ministerstvem vnitra ČR – odborem pre-
vence kriminality. Jedná se o zřízení funkce manažera
prevence kriminality a pracovní skupiny, zpracování
bezpečnostní analýzy a koncepce prevence kriminality
na léta 2009–2011.

Na MV podá město celkem sedm projektů v celkové
hodnotě 930 tisíc korun. Největším z nich je projekt
„Stáří bez rizika“, který by měl naučit seniory, jak se
chránit, jak reagovat při podezřelých návštěvách v je-
jich domovech či jak se chovat v krizových situacích. 

Parkoviště pod parkem u „Jabloně“
Na základě doporučení úřadu územního pláno-

vání schválili zastupitelé zadání 52. změny platného
územního plánu. Důvodem je vytvoření možnosti
výstavby podzemního parkoviště pod současným
parkem v rámci projektu „Revitalizace a dostavba
centra města Jablonce nad Nisou“. 

Připravovaná změna doplňuje regulativa závazná
pro pozemek na nároží ulic Komenského a Jugosláv-
ská. Dle platného územního plánu jde o plochu neza-
stavitelnou v kategorii PK – parky, lesoparky, hřbito-
vy atp. Takováto plocha je určena pouze k rekreaci ve
veřejném prostoru s udržovanou zelení, v parcích se
zahradnickou úpravou, v lesoparcích s kultivovanou
přírodní úpravou stromových porostů. Bez schválení
této změny by bylo jediné přípustné využití k účelové
stavbě pro provoz parku, plochy udržované zeleně,
pro sport a rekreaci. Připravovaná změna rozšíří pří-
pustné regulativy i k vybudování podzemního parko-
vacího stání v jižní části pozemku podle alternativní
studie společnosti Crestyl. Celý park před současnou
prodejnou „Jabloň“ bude odstraněn, investor zde vy-
buduje podzemní parkoviště a plocha se znovu zakry-
je novou parkovou úpravou. Jelikož současná zeleň
není zvlášť unikátní, bude v novém parku nahrazena
novou výsadbou.

V souvislosti s budováním nového obchodního cent-
ra vezme za své i současná tržnice. Radnice však ujiš-
ťuje občany o tom, že dokud nebudou připraveny no-
vé prostory tržnice na Ovocném trhu (v sousedství au-
tobusového nádraží), nebude ta stávající uzavřena.

Kultura i sport dostanou stejně
Zastupitelé schválili zařazení akcí do „Projektu

Jablonec nad Nisou 2009“ a také výši příspěvků. Už
loni v říjnu schválili zastupitelé návrh projektu a spo-
lečně s ním i jeho celkový finanční rámec. Ten před-
stavuje včetně povinných akcí částku 3 130 tis. korun,
z toho 1 600 tis. korun je určeno na podporu akcí po-
řádaných žadateli o příspěvek. Požadavky projednaly
sportovní a kulturní komise, které navrhly příspěvky
na 124 tituly z celkových 173 žádostí (81 kulturních,
92 sportovních). Obě komise společně obdržely žá-
dosti o podporu akcí v celkovém objemu 4 427 300 ko-
run. 

Zveme na březnové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteč-

ní ve čtvrtek 26. března od 9 hodin ve velké zasedací
síni jablonecké radnice. Informace o projednávaných
bodech najdete na www.mestojablonec.cz.

(fr)

■ Z krajského 
zastupitelstva

Podle materiálů mělo být ledno-
vé krajské zastupitelstvo docela
nudné. Hlavním bodem programu
měla být volba členů výborů. Díky
poplatkům ve zdravotnictví tomu
však bylo jinak. Rada kraje před-
ložila zastupitelům informativní
materiál o své činnosti a v něm
mimo jiné i zprávu o tom, jak se
rozhodla řešit záležitost poplatků.
To však byl doslova červený hadr
pro zastupitele ODS a Starostů pro
Liberecký kraj. Tak se stalo, že se
o poplatcích mluvilo během zase-
dání načtyřikrát. Nakonec však zů-
stalo u řešení, jak je rada schváli-
la, tedy tak, jak tomu nyní je. 

Bodem na stůl, který také vzbudil
patřičný rozruch, bylo programo-
vé prohlášení Rady Libereckého
kraje. Jako účastník povolebních
vyjednávání mohu s uspokojením
potvrdit, že v něm je skutečně ob-
sažena většina témat, na nichž
jsme se shodli ještě v době, kdy se
po volbách vyjednávalo o trojkoa-
lici. Teď jen držím palce, aby se
vytyčené cíle dařilo naplňovat. 

Neprojednávaly se naopak zále-
žitosti změny zřizovací listiny
Krajské správy silnic. O co se jed-
ná? Krajská správa by se měla za-
čít starat i o přilehlou zeleň kolem
krajských silnic v obcích. Jenom-
že to stojí peníze a nikdo neví ko-
lik. Bod se tedy raději stáhnul
a začalo se pracovat na upřesnění.
V praxi to vypadá i tak, že k nám
na město přišel dopis s dotazem,
kolik je v Jablonci kolem kraj-
ských silnic stromů. Jenomže ne-
ví to kraj a nevíme to ani my. 

Vraťme se k volbě členů výborů.
I ve výborech má Jablonecko
značné zastoupení. Projděme si
postupně jednotlivé výbory a oso-
by nominované za jednotlivé
strany: 

Finanční výbor: M. Nováková
(ČSSD), J. Havlík (KSČM), kon-
trolní výbor: J. Rotscheldová
(ČSSD), P. Hrabálková (KSČM);
výbor dopravy: P. Karásek (ODS);
výbor pro výchovu, vzdělávání,
zaměstnanost a sport: B. Hor-
nová (ČSSD), J. Čechová (ODS);
výbor hospodářského a regio-
nálního rozvoje: P. Šourek (ČSSD),
K. Dlouhý, předseda a J. Douděra
(oba ODS), V. Čížek (KSČM); vý-
bor zemědělství a životního pro-
středí: K. Marijczuk (ČSSD); vý-
bor zdravotnictví: M. Trpišovský
a I. Jarošová (oba ČSSD), P. Žur
(SLK), I. Jörg (SOS); výbor sociál-
ních věcí a menšin: J. Rudolf
(ČSSD), T. Nováková (KSČM); vý-
bor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu: J. Suchánek
(ČSSD), P. Beitl (ODS), D. David
(SLK). Na únorovém zastupitel-
stvu se budou volit další, v lednu
nepřítomní členové. 

Více na www.kraj-lbc.cz. 

Lukáš Pleticha
místostarosta a krajský zastupitel

Foto Jiří Jiroutek
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Proč vznikl senátní návrh 
zákona o loteriích?

Zákon o loteriích byl jedním z prvních
přijatých po revoluci. Od jeho vydání zájem
o sázení a sázkové hry neutuchá, opak je bo-
hužel pravdou. Jestliže se v roce 1992 v celé
republice prosázelo celkem 9,5 mld. Kč, v ro-
ce 1997 to už bylo 48 mld. Kč a v roce 2006 té-
měř 100 mld. Kč. 

V polovině devadesátých let začala zastupitel-
stva obcí řešit problémy s rostoucím počtem
heren a snažila se je regulovat. Na základě je-
jich námitek a velké kritiky veřejnosti byl zá-
kon o loteriích v roce 1998 novelizován. Díky
tomu mohly obce prostřednictvím obecně zá-
vazné vyhlášky počet výherních hracích pří-
strojů na svém území regulovat, v nevhodných
lokalitách je zcela zakázat a výnos z provozu
šel do obecní kasy. 

V ustanovení § 50 zákona ale zůstaly odstavce
umožňující ministerstvu financí povolit i jiné,
v zákoně nevyjmenované hry. Tímto zmocně-
ním převzalo Ministerstvo financí ČR (dále
MF) odpovědnost za povolování i stanovení
podmínek provozu nových druhů hazardních
her. 

A tak se v místech, odkud obce výherní hrací
přístroje vytlačily, začaly objevovat elektrome-
chanické rulety povolené státem, který též in-
kasoval výnosy z provozu. Nevhodným výkladem
zákona o loteriích se tak začaly v obyčejných
hernách užívat agresivní druhy her povolené
dříve jen v kasinech, jejichž přesná definice
v zákoně chybí stejně jako jednoznačné poža-
davky na provoz. V České republice je přibližně
180 kasin a jejich počet stále roste.

Obce se nemohou účinně bránit
Ve všech uvedených případech musí obce na

svém území hazardní hry strpět a nemají z je-
jich provozování žádný zisk. Naopak musí zaji-
stit bezpečnost v okolí heren a občanům vysvět-
lovat, proč je není možné zrušit. Provoz rulet
a videoloterních terminálů bez dodržování na-
řízení povinných v kasinech (evidence sázek
a výher, identifikace osob aj.) je povolován téměř
kdekoliv – v restauracích, obchodních domech,
cukrárnách, pizzeriích, ve sběrnách sázek, na
poštách i benzinových stanicích. Provozovatelé
vymýšlejí stále nové formy jak hazard zastřít
a šířit a MF tomu neumí podle stávajícího zá-
kona zabránit. Naprosto neuvěřitelné je povolo-
vání nových her na dobu neurčitou, když zákon
nařizuje v případě kasin maximálně dobu de-

seti let. Z hlediska nárůstu hazardu i jeho roz-
sahu dosahuje Česká republika světové špičky,
zatímco trendy k jeho regulaci ignoruje. V uply-
nulých letech naopak podmínky pro provoz
změkčila, jako např. různé daňové výhody a ga-
rantované limity horní hranice správních po-
platků. 

Protože si MF bylo vědomo nedostatků záko-
na o loteriích i problémů s novými hazardními
hrami, připravilo novelu zákona a v r. 2004 ji
předložilo do poslanecké sněmovny; ta ji však
vůbec neprojednala. Herní zákon připravený
v závěru roku 2006 pod tíhou zásadních připo-
mínek smetla vláda ze stolu a uložila MF zahá-
jit legislativní práci na nové právní úpravě. Ta
však v souvislosti se vstupem do eurozóny a ve
vazbě na volný pohyb služeb bude vznikat ně-
kolik let. 

O co usiluje senátní novela?
Současná senátní novela zákona o loteriích

se snaží odstranit v mezidobí, tedy před přije-
tím vládních návrhů, alespoň ty nejhorší vady.
Hlavně omezeným povolováním nových her zá-
konem o loteriích výslovně neupravených,
a tím tak dát obcím nástroj k regulaci heren na
svém území. 

Součástí novely loterijního zákona je i část
čtvrtá měnící zákon č. 480/2004 Sb., o někte-
rých službách informační společnosti. Ta vyvo-
lala velkou kritiku občanů a provozovatelů ur-
čitých serverů, kteří v navržené formulaci vidí
cenzuru publikování pornografie. Cílem navr-
hovatelů však je chránit především děti, zabránit
šíření dětské pornografie a uvést daný problém
do souladu s ustanoveními trestního zákoníku. 

(red)

Zeptali jsme se senátorky Soni Paukrtové

Území města Jablonec nad Nisou nepatří
mezi oblasti, které často řeší povodně. Přesto
je může ohrozit povodeň při dlouhotrvají-
cích a přívalových deštích nebo při náhlém
tání sněhu v horských oblastech. Hladiny
místních toků se mohou v krátké době několi-
kanásobně zvýšit a způsobit zaplavení okol-
ního území. 

Které vodní toky to jsou a co mohou způ-
sobit?

Především Lužická Nisa se svými přítoky –
bezejmenným potokem u Paseckého náměstí,
s Novoveským potokem, Mšenským potokem
a dále po soutoku s Bílou Nisou (Rýnovickou).

Zaplavením jsou ohrožené důležité křižovat-
ky – Pasecké náměstí, náměstí Boženy Němco-
vé, Podhorská–Mlýnská, U Zeleného stromu
a ulice Podhorská, Pionýrů, 5. května, Budova-
telů, Nová Pasířská, Tovární a Prosečská. Dále
jde o části ulic Mánesova, Smetanova, Pod-
zimní, Pod Skalkou, Mlýnská. Zaplaveno může
být v krátké době několika hodin až 150 domů
a objektů, sklepní prostory a při stoleté vodě
max. do výše 1. podlaží (2,5–3 m). Bílá Nisa (Rý-
novická) může zaplavit až 25 objektů v ulicích
Pražského povstání, Janovská, Palackého, Že-
livského a Jezdecká.

Mohelka může zaplavit území v Kokoníně,
zahrady a některé domy v dolní části území.
Protože se město rozkládá na horních tocích
řek, měla by případná povodeň rychlý průběh
a trvání maximálně několik dnů, a to v závis-
losti na době a intenzitě srážek.

Stupně povodňové aktivity
Občané jsou často informováni, že na vod-

ních tocích byl vyhlášen stupeň povodňové ak-
tivity. Co to znamená? Stupeň povodňové akti-
vity vyjadřuje míru povodňového nebezpečí,
která je dána buď vodním stavem (výškou hla-
diny), nebo množstvím vody (průtokem). Stup-
ně jsou tři; 1. stupeň nastává při nebezpečí po-
vodně, při 2. a 3. povodeň nastala. 

Jak je město k ochraně na povodně připra-
veno?
• Krajský úřad na základě výpočtů Povodí Labe

stanovil záplavová území toků Lužická Nisa,
Bílá Nisa (Rýnovická) a Mšenský potok (jsou
to území, která mohou být zaplavena vodou).

• Jsou zpracované povodňové plány města, do-
kumentace povodňových orgánů a povodňové
plány subjektů v záplavových územích.

• Starosta města a rada města zřídili povodňové
komise, které řeší ochranu před povodněmi,
jsou pravidelně školeny a mají zpracovanou
potřebnou dokumentaci k řešení povodní;

• Městská policie a jednotky dobrovolných hasi-
čů Proseč a Paseky vyčleňují osoby a techniku
do hlídkové služby, která kontroluje stavy vod-
ních toků a poskytuje informace obyvatelstvu.

• Je zajištěna informovanost obyvatel a předá-
vání pokynů po vyhlášení stupňů povodňové
aktivity, a to prostřednictvím varovného a in-
formačního systému (bezdrátový rozhlas),
mobilních hlásících zařízení (městská policie,
PČR, hasiči), rádií, TV, tisku.

• Pro případnou evakuaci obyvatel jsou zajiště-
na a připravena místa soustředění a nouzové-
ho ubytování; jsou to především ZŠ Na Šuma-
vě, Arbesova, Liberecká a 5. května (Sokolí),
Pasířská, připravena jsou i další školská zaří-
zení; je zajištěna strava i základní životní po-
třeby pro evakuované; připravenost evakuace
je pravidelně prověřována a skupiny pro za-
jištění evakuaci jsou školeny a cvičeny.

• Jsou stanoveny trasy, zajištěny autobusy pro
přepravu a místa ubytování pro případ evaku-
ace delší než 24 h (penziony a hotely v obcích
Bedřichov, Janov, Lučany).

Jiří Vaníček
vedoucí oddělení krizového řízení

Ochrana před povodněmi na území města

Foto archiv
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
26. 2.–4. 3. /čtvrtek–středa/ 18 hodin
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
Animovaný příběh malého myšáka
s velkýma ušima. Český dabing.

26. 2.–1. 3. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
VÝMĚNA
Vynikající drama o výměně zmizelého
dítěte s A. Jolie.

2.–4. 3. /pondělí–středa/ 20 hodin
VALČÍK S BAŠÍREM
Animovaný dokument zkoumající příčiny
a následky války.

5.–6. 3. /čtvrtek–pátek/
8.–11. 3. /neděle–středa/ 17.30 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Nová česká komedie Marie Poledňá-
kové o vztazích mezi muži a ženami.

5.–6. 3. /čtvrtek–pátek/
8.–11. 3. /neděle–středa/ 20 hodin 
VALKÝRA
Skutečný příběh německého plukovní-
ka, který připravoval atentát na Hitlera. 

7. 3. /sobota/ 18.45 hodin
MADAMA BUTTERFLY
Přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku.

12.–15. 3. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
16.–18. 3. /pondělí–středa/ 20 hodin
SPIRIT
Detektivka podle legendárního komiksu
natočená F. Millerem (300 a Sin City).

12.–15. 3. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
NOUZOVÝ VÝCHOD
V režii S. Mendese (Americká krása) se
opět setkávají L. DiCaprio a K. Winslet.

16.–18. 3. /pondělí–středa/ 18 hodin
ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA
Neobyčejná sonda do fascinujícího svě-
ta animálních vztahů. 

19.–20. 3. /čtvrtek–pátek/ 
22.–25. 3. /neděle–středa/ 18 hodin
NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA
NAROZENINY?
Animovaná pohádka o království odlo-
žených hraček v režii J. Barty.

19.–20. 3. /čtvrtek–pátek/
22.–25. 3. /neděle–středa/ 20 hodin
MILK
Strhující Sean Penn v dramatu o jed-
nom z nejcharizmatičtějších bojovníků
za práva homosexuálů. Osm nominací
na Oscara!

21. 3. /sobota/ 17.45 hodin
LA SONNAMBULA (NÁMĚSÍČNÁ)
Přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku.

26. 3.–1. 4. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
POHÁDKY NA DOBROU NOC
Příběh oživlých pohádek. Český dabing.

26. 3.–1. 4. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Nová česká komedie.

Víkendová promítání pro děti
28. 2.–1. 3. /sobota–neděle/ 16 hodin
BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU

8. 3. /neděle/ 16 hodin 
PERNÍKOVÝ DĚDEK

14.–15. 3. /sobota–neděle/ 16 hodin
PASÁČEK VEPŘŮ

22. 3. /neděle/ 16 hodin
KRTEK A MEDICÍNA

28.–29. 3. /sobota–neděle/ 16 hodin
CVRČEK A SPOL.

Kino Junior
26. 2.–1. 3. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
HLÍDAČ Č. 47
Drama o vášni a zločinu v zasněžené
horské vesnici.

26. 2. /čtvrtek/ 20 hodin
THX 1138 – (Filmový klub – FK)
Debut G. Lucase se znepokojivou vizí
budoucnosti.

27. 2.–1. 3. /pátek-neděle/ 20 hodin
QUANTUM OF SOLACE
Agent 007 se opět vydává po stopách
zločinců. 

2.–4. 3. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
STMÍVÁNÍ
Hororová upíří romance.

2.–4. 3. /pondělí–středa/ 20 hodin
ČESKÁ RAPUBLIKA
Zábavný nekonvenční dokument
o české hiphopové scéně.

5.–11. 3. /čtvrtek–středa/ 18 hodin
CESTA NA MĚSÍC 3D
Vesmírné dobrodružství tří muších
kamarádů nabízí díky 3D technologii
trojrozměrný zážitek. Český dabing.

5. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
KRTEK – (FK)
Legendárním psychedelický western,
vrchol éry půlnočních filmů v USA
v 70. letech. 

6.–8. 3 /pátek–neděle/ 20 hodin
BABIČKA 
Erotická dokumentární tragikomedie
o stárnoucí ženě.

9.–11. 3. /pondělí–středa/ 20 hodin
CINKA PANNA 
Dívka s darem od Boha. Příběh nejslav-
nější cikánské houslistky 18. století. 

12.–15. 3. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
MADAGASKAR 2
Rodinná animovaná komedie o dalších
osudech lva Alexe. Český dabing.

12. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
HORSKÁ HLÍDKA – (FK)
Paradokumentární film o boji tibetské
dobrovolné horské hlídky s pytláky lo-
vícími antilopy v krásné oblasti
Kekexili.

13.–15. 3. /pátek–neděle/ 20 hodin
CHE GUEVARA – REVOLUCE
Vzestup argentinského lékaře Ernesta
„Che“ Guevary na kontroverzního hrdi-
nu kubánské revoluce.

16.–18. 3. /pondělí–středa/ 18 hodin
KDOPAK BY SE VLKA BÁL
Rodinný film, dětský horor, dospělá ro-
mance a pohádka o Červené Karkulce.

16.–18. 3. /pondělí–středa/ 20 hodin
PO PŘEČTENÍ SPALTE
G. Clooney a B. Pitt v černohumorné
špionážní komedii bratří Coenových.

19.–22. 3. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
UNDERWORLD 3: VZPOURA LYCANŮ
Krvavý boj mezi aristokratickými upíry
a barbarskými vlkodlaky se táhne už
po staletí...

19. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
SEDMÁ PEČEŤ – (FK)
Středověký rytíř Antonius Block v pří-
běhu o smyslu života a hledání Boha.
Jedno z posledních uvedení filmu v ČR!

20.–22. 3. /pátek–neděle/ 20 hodin
KARAMAZOVI
Originální pohled na Dostojevského. 

23.–25. 3. /pondělí–středa/ 18 hodin
KOZÍ PŘÍBĚH
Staré pražské legendy v české animované
rodinné komedii.

23.–25. 3. /pondělí–středa/ 20 hodin
TOBRUK 
Dramatický příběh ze 2. světové války
v režii V. Marhoula.

26.–28. 3. /čtvrtek–sobota/ 18 hodin
LOVECKÁ SEZÓNA 2
Animovaná komedie pro celou rodinu.
Český dabing.

26. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
PODZIMNÍ ZAHRADY – (FK)
Vynikající satira ze života vysoce posta-
veného vládního ministra.

27.–28. 3. /pátek–sobota/ 
30. 3.–1. 4. /pondělí–středa/ 19.30 (!) hodin
PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
BENJAMINA BUTTONA
Příběh muže, který se narodí jako osm-
desátiletý a stárne pozpátku.

29. 3. /neděle/ 
15; 16.30; 18 a 19.30 hodin
OZVĚNY ANIFESTU
Pásma animovaných filmů. 

30. 3.–1. 4. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
VICKY CRISTINA BARCELONA
Milostné psaníčko z Barcelony v tempe-
ramentní komedii W. Allena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

3. 3. /úterý/ 19 hodin (S)
LINHA SINGERS
Vokálně instrumentální soubor
Koncert z cyklu „Setkání s hudbou
různých žánrů“, v němž se představí
komorní vokálně instrumentální soubor. 

4. 3. /středa/ 19 hodin (ND)
NÁPOJ LÁSKY 
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Dvouaktová opera. 

5. 3. /čtvrtek/ 19 hodin (DB)
DRAČÍ DOUPĚ
Dejvické divadlo Praha
Hrají: I. Trojan, D. Novotný, K. Issová,
K. Melíšková a M. Myšička.
Jaké vzpomínky vyplují na povrch při
společném vandru bývalých spolužáků?

8. 3. /neděle/ 15 hodin (RD)
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet Praha
Hrají: I. Čermák/J. Kohout/P. Vojtíšek,
Z. Tomeš, M. Sajlerová.
Známé pohádky s písničkami Petra
Skoumala a Zdeňka Svěráka.

9. 3. /pondělí/ 19 hodin (DS)
MLÝNY
Divadlo Sklep Praha
Hrají: J. F. Burda, J. Slovák, D. Vávra/
R. Nebřenský, O. Trojan a další. Drama
odehrávající se v malé vojenské posád-
ce kdesi v Čechách v padesátých letech.

11. 3. /středa/ 19 hodin (H)
BRAHMS TRIO PRAGUE
O. Vrabec – lesní roh, M. Vrabcová –
housle, D.Wiesner – klavír
Program: E. Bozza, R. Strauss,
J. Brahms, A. Downes.

13. 3. /pátek/ 15 hodin
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE
TANEČNÍCH OBORŮ ZUŠ
Základní umělecká škola Jilemnice 
Soutěž tanečních oborů ZUŠ.

17. 3. /úterý/ 19 hodin (DA)
VŠECHNO NA ZAHRADĚ
Divadlo ABC Praha
Hrají: A. Procházka, V. Gajerová,
D. Syslová, M. Vladyka a další.
O společnosti, ve které se vše podřizuje
diktátu peněz a ekonomické prosperitě.

18. 3. /středa/ 19.30 hodin
CHINASKI –AUTOPOHÁDKY TOUR 09 
Akustický koncert, v němž zazní pohád-
ky a písničky o autech a řidičích z CD
„Autopohádky“ a řada největších hitů.

19.–20. 3. /čtvrtek–pátek/
RODÁCI JABLONECKA
IX. ročník cyklus koncertů, v nichž se
představují rodáci, kteří se prosadili
v oblasti hudby.
Koná v rámci Projektu Jablonec 2009.

19. 3. /čtvrtek/ 19 hodin (S)
ONDŘEJ RUML 
a Ondřej Ruml band
Koncert jabloneckého rodáka.
20. 3. /pátek/ 19 hodin (H)
Martin Matoušek – baryton, Lada
Jirásková Bartošová – klavír 
Zámecké saxofonové kvarteto
ve složení: V. Vlášek – soprán, alt saxo-
fon, M. Lambert – baryton saxofon,
J. Žemlička – tenorsaxofon, M. Červin-
ka – altsaxofon.

24. 3. /úterý/ 19 hodin
NĚJAK SE TO ZVRTLO (DM)
Viola Praha
Hrají: T. Medvecká, L. Malkina,
J. Meduna a L. Jurek.
Dramatizace méně známých povídek
A. P. Čechova.

PŘIPRAVUJEME
6. 4. /pondělí/ 19 hodin
VĚC MAKROPULOS (DS)
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Drama o pradávné touze člověka po
nesmrtelnosti.

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

Od 20. 3. /pátek/
BLANKA BROŽOVÁ-KADLECOVÁ 
Odkrývání – pod slupkou každoden-
nosti
Výstava obrazů v rámci projektu
„Rodáci Jablonecka“.
Vernisáž 20. 3. v 17 hodin.

■ Kostel svaté Anny
V březnu bude z technických důvodů uzavřen.

kam za kulturou v Jablonci n. N.

Tip na dvě mimořádná představení

Metropolitní opera v kině Radnice
7. 3. /sobota/ 18.45 hodin
Giacomo Puccini
MADAMA BUTTERFLY
Zveme na další z přímých přenosů z Metropolitní opery v New Yorku.

21. 3. /sobota/ 17.45
Vincenzo Bellini
LA SONNAMBULA (Náměsíčná)
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 20. 3.
Jaroslav Švihla
KRAJINY
Výstava libereckého malíře a grafika
při příležitosti jeho 75. narozenin.
Tématicky se vztahuje k Jizerským
horám, Podještědí, Liberecku
i Jablonecku. Soubor olejomaleb dopl-
ňují grafické listy, převážně linoryty.

26. 3. – 24. 4.
Zdena Šafka Řeháková
3 x JINAK
Autorka vystudovala textilní
výtvarnictví na VŠUP v Praze.
Představí tři hlavní směry své tvorby
– malbu, tkané tapiserie a návrhy
oblečení a divadelních kostýmů. 
Vernisáž 26. 3. od 17 hodin.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 6. 3.
PLÍVA – LHOTSKÝ
Sklo – plastika

10. 3.–3. 4.
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE KDE
Textilní a oděvní návrhářství
Výstava bude otevřena v úterý 10. 3.
v 17 hodin módní přehlídkou.

■ 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 17. 5.
ŠAMANI A ČARODĚJOVÉ
Výstava zapůjčena ze sbírek Národního
muzea – Náprstkova muzea asijských,
afrických a amerických kultur.

Připravuje se
2.–8. 4. /čtvrtek–středa/
VELIKONOCE V MUZEU
Pětidenní ateliér na téma Velikonoční
beránek. Více v dubnovém měsíčníku.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 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 27. 3.
DŘEVOŘEZBY ČESKÝCH 
PANOVNÍKŮ 
Jarmila Haldová

Doprovodný program
24.–27. 3.
VELIKONOCE V BELVEDERU
Výroba pohlednice – lístku, který
zmenšuje svět, tentokrát tiskem z koláže.
Jarní kreativní dílna a malá výstava
o historii pohlednice. 
Dopoledne pro předem objednané školy,
odpoledne pro veřejnost. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

■ Městská 
knihovna
www.knihovna.mestojablonec.cz

2. 3. /pondělí/ 10 hodin
GUISEPPE VERDI
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

3. 3. /úterý/ 17 hodin
BOUŘLIVÝ SVĚT GALAXIÍ
Astronomické okénko Martina Gembece.

10. 3. /úterý/ 14 hodin
Historie a současnost
MŠENO NAD NISOU
Beseda s Václavem Vostřákem.

10. 3. /úterý/ 17 hodin
IRISDIAGNOSTIKA
Přednáška a beseda Romana Šmídla.

17. 3. /úterý/ 14 hodin
JIŽNÍ ČECHY
Pravidelné promítání.

17. 3. /úterý/ 17 hodin
POHRANIČNÍ OPEVNĚNÍ Z ROKU
1938
Beseda s Jiřím Duškem.

24. 3. /úterý/ 17 hodin
Historie a současnost
RÝNOVICE A LUKÁŠOV
Beseda s Václavem Vostřákem.

31. 3. /úterý/ 16.30 hodin
IVAN KLÍMA
Beseda s autorským čtením známého
českého spisovatele a dramatika.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

JARO V JABLONECKÝCH
ZÁKOUTÍCH
Vyhlašujeme 1. ročník amatérské foto-
grafické soutěže. 
Přihlásit se mohou všichni bez rozdílu
věku. Příspěvky včetně přihlášky,
kterou získáte v knihovně anebo na
www.knihovna.mestojablonec.cz, nám
zasílejte do konce května 2009.

9.–13. 3. /pondělí–pátek/
TÝDEN ČTENÍ 
Zadáno.

NOVÁ VÝSTAVA
OKOUZLENI SAHAROU
Fotografie Miloslava Klingera staršího
i mladšího.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

19.–21. 3. /čtvrtek–sobota/
Čtvrtek–pátek 9–18, sobota 9–13 hodin.
EUROREGION TOUR 2009
9. ročník veletrhu cestovního ruchu
Prezentace cestovních kanceláří, regio-
nů, výstavy, cestopisné besedy. 
Bohatý doprovodný program. 
Po celou dobu veletrhu bude probíhat
ukázka broušení skla a ruční výroby
dřevěných šperků a ozdob, kterou
zprostředkovala Hospodářská komora
v Jablonci nad Nisou. Slosování o ceny
věnované vystavovateli.

6. 3. /pátek/ 18 hodin
TŘEŠNIČKOVÁ VESELICE
Vystoupí DPS Vrabčáci. Hraje skupina
Rytma.

7. 3. /sobota/ 20 hodin
RYBÁŘSKÝ PLES
Hraje skupina Rytma.
Předprodej vstupenek: Optika
Havránek a Zemánek, tel. 483 320 694.

13. 3. /pátek/ 20 hodin
KAMELOT – turné „O 106“
Během 106 dnů odehraje Kamelot
minimálně 100 koncertů, kde představí
nové album „Mořská sůl“.

14. 3. /sobota/ 20 hodin
HASIČSKÝ BÁL
Pořádá SDH Jablonecké Paseky.

19. 3. /čtvrtek/ 8.30, 10 a 11.30 hodin 
Kino Junior
CO JE DIVADLO
Interaktivní pořad pro žáky 1. stupně ZŠ.

22. 3. /neděle/ 14 hodin
PODKRKONOŠSKÁ DECHOVKA
z Nové Paky bude hostem tanečního
odpoledne.

24. 3. /úterý/ 9 hodin
Kino Junior
HAM HAM, ANEB VELKÝ HLAD JÁ
MÁM
Pohádka Divadýlka z pytlíčku, 
pro děti od 3 let.

24. 3. /úterý/ 20 hodin
BOBAN I MARKO MARKOVIĆ
ORKESTAR
Jeden ze tří koncertů proslulé srbské
dechovky v ČR v rámci evropského
turné.

26. 3. /čtvrtek/ 8.30 a 10 hodin
VÝVOJ ROCKOVÉ HUDBY:
OD BLUES AŽ PO HIP-HOP
Nový odborný, výchovně vzdělávací
a zábavný pořad žáky 2. stupně ZŠ
a SŠ.

27. 3. /pátek/ 20 hodin
MASKARON FESTIVAL TOUR 2009
Festival nejlepších českých hudebních
formací na pomezí stylů gothic rock –
metal.
Vystoupí: Silent Stream of Godless
Elegy, Innocens, Endless, Calathea.

28. 3. /sobota/ 20 hodin
SLAVNOSTI SVATÉHO PATRICKA
Okouzlující taneční a hudební show
v irském stylu. Výuka jednoduchých
irských tanců pro veřejnost, ukázky
irských tanců a stepu.
Vystoupí Irské sestry, Divokej Ir,
Keltský tygr a Alastair.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

29. 3. /neděle/ 17 hodin
JARNÍ ZPÍVÁNÍ S IUVENTUS,
GAUDE!
Účinkují: Iuventus, gaude!, 
Choricus, gaude!, Pueri, gaudete!
a Amici, gaudete!
Host: komorní sbor Syrinx Litoměřice.
Pořádá ZUŠ Jablonec n. N. a SRPDŠ
při ZUŠ.

3. 4. /pátek/ 20 hodin
MODROTISK – 25 let
V rámci oslav 25. výročí založení
souboru se představí bývalí i současní
členové skupiny včetně Ondřeje
Rumla. Host: skupina Handl.

4. 3.–30. 4. (pondělí–pátek) 
8.00–18.00 hodin
V OBJEKTIVU JANUSZE PYTELA
Výstava fotografií polského autora.
Témata: Krkonoše, Benátky.
Vernisáž ve středu 4. 3. v 17 hodin.

4.–5. 4. /sobota–neděle/
I ZIMA TANČÍ 
Seminář salsy 
Vede jeden z nejzkušenějších
instruktorů u nás Rubén Peguero
z Dominikánské republiky. Účastníci
se mohou seznámit i s dalšími
karibskými tanci, jako jsou merengue
a bachata.
Přihlášky na 
www.eurocentrumjablonec.cz. 

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

4. 3. /středa/ 18 hodin 
a 16. a 30. 3. /vždy pondělí/ 18 hodin
ŽÁKOVSKÉ VEČERY
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47

9. 3. /pondělí/ 18 hodin
SPOLEČNÝM DECHEM
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
Saxophon Quartett /SRN/ 
a Dechové sexteto ZUŠ 
Program: W. A. Mozart, A. Rejcha,
G. Puccini, S. Prokofjev, G. Gershwin
a další.

Od 11. 3. /středa/ 17 hodin
PUTOVÁNÍ S MARKEM POLEM
Výstava prací žáků a studentů
výtvarného oddělení Věry Činčarové.
Vernisáž 11. 3. v 17 hodin.

Tip na netradiční akci

Od 11. 3. /středa/ 17 hodin – ZUŠ, Podhorská 47
PUTOVÁNÍ S MARKEM POLEM
Vernisáž ve středu 11. 3. s recitací čínské poezie a s předvedením
indické pohádky v podání studentů dramatického oddělení Lenky
Hallerové-Markové. Doprovodí žáci hudebního oddělení Jiřího
Šnajdra a hrou na sitár Jan Krajník.

Čínská zeď
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■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz 

4. 3. /středa/ 16–18 hodin 
ČLOVĚČE, NEZLOB SE
Turnaj pro malé i velké v deskové hře.

5. 3. /čtvrtek/
ŠKOLA KOUZEL
Kurz pro všechny věkové kategorie
ve Vikýři.

7. a 14. 3. /sobota/ 
FOTBALOVÝ TURNAJ
Městská hala
Sportovní akce ve spolupráci s FK Baumit. 

7. 3. /sobota/ 13–15 hodin 
AFRO AEROBIC
Taneční pohyb pro všechny zájemce
od 6 let ve Vikýři. 

10. 3. /úterý/ 18.30 hodin 
BEZ PENĚZ, ALE S NÁPADEM
Informační beseda, kde a jak získat
finance z nadací.

14. 3. /sobota/ 8–16 hodin 
OŽIVLÁ EXOTIKA
Návštěva burzy s exotickými zvířaty
a botanické zahrady v Praze, přihlášky
do 10. 3. I. Landová. 

18. 3. /středa/ 16 hodin 
ZA STUDIEM DO ZAHRANIČÍ
Beseda v ICM o možnostech studia.

19. 3. /čtvrtek/ 16 hodin
LEHANÉ SKLO 
Kurz pro zájemce od 14 let, přihlášky
do 13. 3. M. Tauchmanová.

21. 3. /sobota/ 8.30 hodin 
DĚTSKÁ SCÉNA 2009
Oblastní kolo celostátní přehlídky dět-
ských recitátorů, přihlášky do 13. 3.
S. Příhonská.

22. 3. /neděle/ 13–16 hodin 
MAŠKARNÍ REJ NA LEDĚ 2009
Sportovní akce v zimní hale spojená
s volbou „Miss maškara 2009“.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

23. 3. /pondělí/ 15.30 hodin 
CARCASSONNE
Zábavná hra v ICM.

27.–28. 3. /pátek–sobota/
Start pátek 17 hodin
TMOU
Týmová outdoorová noční hra,
přihlášky do 20. 3. A. Tauchmanová. 

28. 3. /sobota/ 9 hodin 
ZPĚVÁČCI 2009
Regionální přehlídka zpěváků lidových
písní ve věku 10–15 let s postupem
do celostátního kola. 

30. 3. /pondělí/ 13 hodin
O NEJKRÁSNĚJŠÍ ČARODĚJNICI
Vyhlášení výtvarné soutěže. Bez ome-
zení věku i techniky, díla odevzdejte
do 20. 4. M. Tauchmanové. Vyhlášení
vítězů 30. 4. 2009 na Tajvanu.

Každou středu 15–16 hodin 
LITERÁRNÍ ČAJOVNA
Tvůrčí hry a psaní – od 10 let,
přihlášky J. Polanská.

Každý čtvrtek 15.30–17 hodin 
TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME
Odpolední program pro rodiče s dětmi.

OLYMPIÁDY – Okresní kolo

11. 3. /středa/ 9 hodin 
V ČESKÉM JAZYCE II. KATEGORIE
Kategorie II, v Gymnázium Dr. Randy.
17. 3. /úterý/ 8.30 hodin 
V ČESKÉM JAZYCE
Kategorie I. v ZŠ Mozartova.
18. 3. /středa/ 8.30 hodin 
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Kategorie A, B, C, D – v DDM Vikýř.

Bližší informace k soutěžím podá
I. Literová, tel. 731 615 621.

■ EppL club
www.deppl.com 

6. 3. /pátek/
DANCEHALL IS WICKED!
Djs Babylon Rocker (Praggatronik
crew), Dr.X (Rolland), reagge, ragga,
hipHop, soca.

13. 3. /pátek/
DAHO & ELEKTRABEL BIRTHDAY
PARTY
Djs Skipworker, Sanny, Andrew J.,
Skaredy & Hrdzavy, Abraham Sapien.

14. 3. /sobota/
OBALOWIC CELEBRATION
Jungle party – Inspecta & guest.

20. 3. /pátek/
DRUMBASSOVÁ ARÉNA
Lebky sound system. Djs Trylogi
/Direct/Spook.

27. 3. /pátek/
ICEBREAKMIXER
Atari vs Sinclear/Hugo.

■ Klub Woko
www.wokoklub.cz

7. 3. /sobota/
MICHAL PAVLÍČEK
Obdivovaný kytarový mág, skladatel
svérázných hříček.

13. 3. /pátek/
DNB BATTLE NIGHT
Dj Drumshot, Gasmask & guest.

14. 3. /sobota/
KRUCIPÜSK
Tomáš Hajíček s písněmi z alba Ahoj atd.

19. 3. /čtvrtek/
CUBANO PARTY

20. 3. /pátek/
FEHER FEKETE KEREK
Veselé reggae a ska s nádechem
balkánské hudby.

27. 3. /pátek/
MEXICANO PARTY

28. 3. /sobota/
ŽLUTÝ PES
Česká rocková kapela, působící
od roku 1978. 

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

3. 3. /úterý/ 20 hodin
LADAKH 
Spiritualita, hory a lidé „Malého
Tibetu“. Promítá Radka Tkáčiková.

5. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
PŘÍBĚHY NEZÁVISLÝCH LABELŮ
Hudební publicista Pavel Klusák
slovem, hudbou i videem o světových
vydavatelích nezávislého rocku. 

6. 3. /pátek/ 20 hodin
VOLANT
Odvazový ska-punk rock se
specifickým humorem a saxofonem. 
Support: Pech – rock-rock’n’roll
a Chvostoskok punk-rock.

7. 3. /sobota/ 20 hodin
CZECH FREESKIING OPEN
AFTERPARTY
Hraje Experimental Cabaret.

10. 3. /úterý/ 19 hodin
POMLÁZKA – JAK SE PLETE? 
Honza Tesař nás to naučí. Proutky
máme, přijďte plést!

11. 3. /středa/ 19.30 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Pohyb–tanec. Vede Filip Novák.

13. 3. /pátek/ 20 hodin
STÁR PLEJ
Soutěž regionálních kapel
Druhý soutěžní večer amatérských kapel.

14. 3. /sobota/ 20 hodin 
BACK IN TIME 
Taneční večer s anglo-americkou
hudbou 60.–80. let. Nazareth, Dawid
Bowie, Status Quo, Susi Quatro,
Led Zeppelin, ABBA.

16. 3. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Aktuální dění ve vesmíru. 

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

18. 3. /středa/ 20 hodin
NEUVĚŘITELNÁ INDIE – PEKLO
I RÁJ NA ZEMI

Jižní Indie – památky, strastiplné
cestování, nádherní lidé. Promítá
Standa Kysilka.

19. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
Krátké a úderné divadlo Liberec
SUBSTRÁTY A NÁLEZY, ANEB
VEČER BEZ ZÁRUKY 

20. 3. /pátek/ 20 hodin
NEOČEKÁVANÝ DÝCHÁNEK
Balkánská dechovka, hospodský šraml,
folklórní melodie, rockové nasazení
a punkové tempo.

21. 3. /sobota/ 20 hodin
REGGAE BASHMENT
Roots Reggae, Rub-A-Dub uvádí DJ
Rolland a hosté.

DNY FRANCOUZSKÉ KULTURY 2009
23. 3. /pondělí/ 20 hodin
RE–ARZ
Skvělá bretaňská kapela. K tanci nutící
worldmusic.

25. 3. /středa/ 20 hodin
BLACK THIOSANNE 
Šest senegalských muzikantů nejen
s tradičními africkými hudebními
nástroji.

24. 3. /úterý/ 19 hodin
ŽONGLOVÁNÍ, TOČENÍ
Oprašte poiky, míčky a můžeme to
zase roztočit! DJ bude!

26. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
TAJEMNÁ INDONÉSIE – RUDOLF
ŠVAŘÍČEK
Promítání a beseda cestovatele
s širokým záběrem aktivit. Indonésie
včetně ostrova Papua-Nová Guinea je
jeho doménou. 

27. 3. /pátek/ 20 hodin
BUDOÁR STARÉ DÁMY
Mladá, dravá, ze 3/5 vyměněná kapela
z Brna. Hravý rock s velkým nasazením. 

28. 3. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

31. 3. /úterý/ 20 hodin
DANNY BRYANT & REDEYEBAND

Každé úterý v 17.30 hodin
DIVADELNÍ DÍLNA SE SLAMĚNKOU

11. a 25. 3. /středa/ 
12. a 26. 3. /čtvrtek/ vždy 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA
Zahájení nového kurzu, zájemci hlaste
se na info@rampaklub.cz. 

JEDEN SVĚT
FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH
FILMŮ O LIDSKÝCH PRÁVECH

29. 3. /neděle/ 18 hodin
Slavnostní zahájení za účasti
spoluzakladatele společnosti
Člověk v tísni Jaromíra Štětiny.

29. 3. /neděle/ 20 hodin
REPORTÉR (USA, 90’)

30. 3. / pondělí / 17.30 hodin
Z LÁSKY K VODĚ (USA, 93’) 

30. 3. / pondělí / 20 hodin
ČAS HLUPÁKŮ (UK, 89’)

1. 4. / středa / 17.30 hodin
SVĚDECTVÍ Z TIBETU (UK, 48’) 
POSLEDNÍ ŠAMAN (Russia, 26’)

1. 4. /středa/ 20 hodin
HROZBA (Italy, 86’) 

2. 4. /čtvrtek/ 17.30 hodin 
VÍTEJTE V KLDR! (ČR, 73’) 

2. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
PŘÍBĚHY Z JODOKU (Norway, 83’)

3. 4. /pátek/ 17.30 hodin
MAĎARSKÁ NÁRODNÍ (Hungary, 70’) 

Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

Tip na večer nejen pro fajnšmekry 

31. 3. /úterý/ 20 hodin – Klub Na Rampě
DANNY BRYANT & REDEYEBAND
Mladý Angličan, světová hvězda nastupující muzikantské genera-
ce, skvělý kytarista s nebývale silným a naléhavým „mooreovským“
hlasem. Syrové bluesrockové vypalovačky i něžné pomalé skladby.
Danny Bryant – kytara, Ken Bryant – baskytara, Trevor Barr – bicí.
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
www.saldovo-divadlo.cz

Šaldovo divadlo

1. 3. /neděle/ od 17 hodin
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

5. 3. /čtvrtek/ do 21.15 hodin
(K10/OB/2)
JULIUS CAESAR
Barokní opera.

6. 3. /pátek/ do 21 hodin (K5/2)
FIGAROVA SVATBA
Rozjitřená komedie o lásce, svatbě,
penězích a jednom ohňostroji.

7. 3. /sobota/ do 21 hodin (K6/4)
MARNÁ OPATRNOST
Komický balet.

8. 3. /neděle/ do 21.30 hodin
SMRT OBCHODNÍHO
CESTUJÍCÍHO
Nejslavnější americká hra, derniéra.

9. 3. /pondělí/ do 21.30 hodin
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Romantická opereta.

10. 3. /úterý/ do 21.30 hodin (OB/1)
NÁPOJ LÁSKY
Italská opera.

13. 3. /pátek/ do 21.30 hodin
(K11/Č/3)
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Komedie o kouzlech lásky.

14. 3. /sobota/ do 21.30 hodin
POSTELOVÁ FRAŠKA
Jedna noc ve třech ložnicích.

15. 3. /neděle/ od 15 hodin
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Představení pro děti plné fantazie
a písniček.
Host: Hoffmannovo divadlo Uherské
Hradiště.

17. 3. /úterý/ do 21.30 hodin (O/1) 
NÁPOJ LÁSKY
Italská opera.

18. 3. /středa/ do 21.45 hodin
(K9/Č/4)
VĚC MAKROPULOS
Komedie o třech dějstvích s přeměnou.

21. 3. /sobota/ do 21.30 hodin
POPRASK V OPEŘE
Komická opera.

25. 3. /středa/ do 21 hodin (K3/5)
FIGAROVA SVATBA
Rozjitřená komedie o lásce, svatbě,
penězích a jednom ohňostroji.

26. 3. /čtvrtek/ do 21.15 hodin (SPP)
MARIE ANTOINETTA / MARKÝZ
DE SADE
Balet, slavnostní předpremiéra.

27. 3. /pátek/ do 21.15 hodin (PŠ)
MARIE ANTOINETTA / MARKÝZ
DE SADE
Balet, premiéra.

28. 3. /sobota/ do 21.30 hodin
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Komedie o kouzlech lásky.

29. 3. /neděle/ od 15 hodin (RD/3)
KRÁLÍCI Z KLOBOUKU
Hudební pohádka. Příběh dvou králíků
Boba a Bobka.
Host: Divadlo Špilberk Brno.

Malé divadlo
4. 3. /středa/ do 20.45 hodin (K3/4)
PUSH UP 1-3
Tři sny o cestě vzhůru.

5. 3. /čtvrtek/ do 20.45 hodin (K4/3)
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub – komedie.

7. 3. /sobota/ do 21.20 hodin
SLAMĚNÁ ŽIDLE
Slavná skotská balada o lásce.

11. 3. /středa/ do 21.30 hodin (Č/2)
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
Klauniáda o vážných věcech.

13. 3. /pátek/ do 21.10 hodin (K5/3)
DNES VEČER: LOLA BLAU
Muzikál pro jednu herečku a jednu
zpěvačku.

15. 3. /neděle/ do 20.45 hodin
MÉDEIA
Stále živý antický obraz.

16. 3. /pondělí/ od 17 hodin
KPLO – popremiérová beseda 
k opeře Nápoj lásky.

17. 3. /úterý/ do 20.45 hodin (K2/3)
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub – komedie.

22. 3. /neděle/ do 21.10 hodin
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

23. 3. /pondělí/ do 21.15 hodin
STÍN STŘELCE
Komedie se smutným koncem.

24. 3. /úterý/ do 21.10 hodin (K8/Č/3)
DNES VEČER: LOLA BLAU
Muzikál pro jednu herečku a jednu
zpěvačku.

26. a 27. 3. /čtvrtek a pátek/ od 10 hodin
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Nejtajemnější komedie W. Allena.
Pro účastníky 7. ročníku Veletrhu
dětské knihy.

30. 3. /pondělí/
Beseda k inscenaci 
FIGAROVA SVATBA
Pořádá Klub přátel činohry i pro veřejnost.

31. 3. /úterý/ od 17 a 19 hodin
LÁSKA K BLIŽNÍMU
Premiéra. 
Účinkuje Divadelní soubor Stopa
Podještědského gymnázia.

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

3. 3. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
MAX ŠVABINSKÝ – GRAFICKÁ
TVORBA
Přednáška Markéty Kroupové.

5. 3. /čtvrtek/ 19 hodin
7. abonentní koncert 50. koncertní
sezony komorní hudby
PANOCHOVO KVARTETO
Jiří Panocha – I. housle, 
Pavel Fejfar – II. housle, 
Miroslav Sehnoutka – viola, 
Jaroslav Kulhan – violoncello.
Spoluúčinkuje Ludmila Peterková –
klarinet.

5. 3. /čtvrtek/ 19 hodin
Experimentální studio
VZPOMÍNKA NA GUSTAVA
GINZELA
Setkání přátel legendy Jizerských hor,
známého cestovatele a horolezce.

8. 3. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
ZA KAŽDÝM ROHEM JESKYŇKA
Hrají: Čmukaři

9. 3. /úterý/ 19.30 hodin
Terasa
Jazznight a Kalendář Liberecka
DIDRIK INGVALDSEN QUARTET 
Didrik Ingvaldsen (Norsko) – trubka,
Radim Hanousek (CZ) – saxofony,
Mikaell Olsson (Norsko) – kontrabas,
Martin Kleibl (CZ) – bicí.

9. 3. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
ETIOPIE
Danakilská proláklina, kráter Erta Ale
s živým lávovým jezerem, barevná je-
zírka Dalol a mnoho dalšího se
Zdeňkem Skořepou.

10. 3. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Krátké a úderné divadlo
3 POKOJE
aneb tragikomická moralita s krátkým
a úderným koncem.

11. 3. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Hudební sklepy
PHIL SHOENFELT a PAVEL CINGL
Někdejší frontman skupiny Southern
Cross a jeho český spoluhráč.

14. 3. /sobota/ 15–17 hodin
Lidové sady Liberec a DDM Větrník
pořádají
DĚTSKÝ KARNEVAL
Hravé odpoledne pro malé i velké
s tancem, soutěžemi a hodnocením
masek (každá maska si odnese drobný
dárek).

16. 3. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
MONGOLSKO
Z Ulánbátaru za písečnými dunami
pouště Gobi v digitální diashow
Martina Loewa.

18. 3. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Divadlo bez opony
SMLOUVA
Neobvyklý příběh hollywoodského
scenáristy, který žije v ústraní švýcar-
ského pensionu a najme si zde svého
vraha. Hrají: František Němec
a David Matásek.

18. 3. /středa/ 20 hodin
MŇÁGA A ŽĎORP
Turné k CD Na stanici polární. 

19. 3. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Kulturní agentura Štěk uvádí 
SÍLA + ČABRAKA
Téměř dívčí „marcipunk“ + kapela
vyrůstající z kořenů etnické
a alternativní hudby.

22. 3. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým
tanečním orchestrem.

22. 3. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
O SMOLÍČKOVI
Nestárnoucí vyprávění příběhu malého
„neposluchy“ uvádí Divadlo Na cestě.

24.–27. 3.
Experimentální studio
Anaon, Střední škola strojní, stavební
a dopravní ve spolupráci s Člověkem
v tísni uvádí
JEDEN SVĚT
Mezinárodní festival dokumentárních
filmů s tématikou lidských práv. 

26. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
LAURA A JEJÍ TYGŘI
Turné k čerstvě vydanému albu Nejsou
malý věci.

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

30. 3. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
C. k. Adventura
ČÍNA – ŘÍŠE STŘEDU
Přednáší Honza Pospíšil.

31. 3. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Country & Western Club Liberec
MODROTISK 
s Ondrou Rumlem – 25 let
Host: TEPTET – legendární dámský
vokální kvintet.

VÝSTAVY 

Galerie
STANISLAV LOUDÁT
Trosky – fotografie

Experimentální studio
JITKA KLINGEROVÁ
Fotografie z cest

Tip na zajímavé představení

Nová baletní inscenace v Divadle F. X. Šaldy Liberec
MARIE ANTOINETTA / MARKÝZ DE SADE 
Slavnostní předpremiéra se uskuteční v DFXŠ Liberec 26. března,
premiéra pak o den později – od 19 hodin. V. Harapes a J. Slavický,
vynikající sólisté baletu Národního divadla Praha, se představí v roli
markýze de Sade. Marii Antoinettu ztvární Karolína Miková. Režie
a choreografie Gustav Skála.
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Fotbal
FK Baumit Jablonec

1. Gambrinus liga
Chance arena
1. 3. /neděle/ 15 hodin
SK SIGMA OLOMOUC

15. 3. /neděle/ 20 hodin
SK SLAVIA PRAHA

Česká fotbalová liga
Hřiště Český Dub, za nepříznivého
počasí UMT Mšeno
21. 3. /sobota/ 10.15 hodin
SK HLAVICE

Česká liga dorostu
UMT Břízky
14. 3. /sobota/ 10.15/12.30 hodin
BOHEMIANS 1905 B

28. 3. /sobota/ 10.15/12.30 hodin
FC HRADEC KRÁLOVÉ

SSŽ Česká liga žáků
UMT Mšeno
22. 3. /neděle/ 10.15/12 hodin
BOHEMIANS 1905

Corny městská hala
www.sportjablonec.cz 

1. 3. /neděle/ 9 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR 
juniorek v odbíjené.

1. 3. /neděle/ 10 hodin 
TJ JABLONEX – TJ RUMBURK
Odbíjená žen.
7. a 14. 3. /sobota/ 8 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
v halové kopané.

14. 3. /sobota/ 10 hodin
TJ JABLONEX – LOKO LIBEREC
Odbíjená žen.

14. 3. /sobota/ 17.30 hodin
ELP JABLONEC N. N. – LOUNY
Turnaj v házené mužů. 

15. 3. /neděle/ 10 hodin
TJ BIŽUTERIE – VKM ÚSTÍ N. L.
Odbíjená juniorek.

18.–21. 3. /středa–sobota/
INDUSTRIAL CUP 2009
Mezinárodní turnaj v házené repre-
zentačních družstev juniorů.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

28. 3. /sobota/ 10 hodin
TJ JABLONEX – ŽBS ŽELEZNÝ
BROD
Odbíjená žen.

Corny atletická hala
www.sportjablonec.cz

7. 3. /sobota/ 10 hodin 
MEMORIÁL KARLA LÍBALA

Lední hokej
HC Vlci Jablonec n. N.
www.sportjablonec.cz

4. 3. /středa/ 18 hodin
HC MĚLNÍK

11. 3. /středa/ 18 hodin
HC ČESKÁ LÍPA 

Lyžování
21. 3. /sobota/ 11,30 hodin
BIEG IZERSKI – BIEG RETRO
XII. a VI. ročník oblíbené akce pořá-
dané v Orle.
Klasický běh 12 km, 
retro – běh 3,5 km.
Soutěže, zábava, již po páté doprová-
zejí muzikanti FS Šafrán a dechové
hudby Jablonečanka. 
Více na www.orle.vulcan.pl.

Sportovní kulečník
TJ Bižuterie Jablonec n. N.
Herna v Pražské ul. 20.

21. 3. /sobota/ 10–15 hodin
SK BC PRAHA
Extraliga 3-band.

22. 3. /neděle/ 10–15 hodin
SLOVAN K. VARY
2. liga.

28. 3. /sobota/ 13–17 hodin
SK TÝNIŠTĚ B
3. třída

Box
TJ Bižuterie, oddíl boxu
Městská hala u přehrady

28. 3. /sobota/ 13–17 hodin
2. LIGA
Muži 
SEVEROČESKÁ OBLASTNÍ SOUTĚŽ
Mládež 

Cvičení
TJ Sokol Jablonec n. N.
Sokolovna, Fügnerova 5
www.jablonec.org /sokol/

3. 2. /úterý/ 9.30 hodin
STOLNÍ TENIS SENIORŮ

7. 3. /sobota/ 14–17 hodin
SETKÁNÍ SENIORŮ
Zdravotní cvičení, hry, posezení se
zpěvem.

Každé úterý 16–17 hodin
ABY ZÁDA NEBOLELA
Zdravotní cvičení pro muže.

Projekt Jablonec 2009
14.–15. 3. /sobota–neděle/ 8 hodin 
Ski Klub Jablonec n. N. v lyžařském
areálu Břízky
JUNIOR CUP 2009
Mezinárodní závody v běhu na lyžích.

22. 3. /neděle/ 10.30 hodin
TJ Sokol Jbc – Sportcentrum v Corny
městské hale
JABLONECKÝ KORÁLEK
Moderní gymnastika. Začátečnice
a exhibiční vystoupení veteránek,
závod družstev v povinném programu
a soutěž handicapovaných gymnastek.
Soutěže pro diváky.

4. 4. /sobota/ 9.15 a 14.45 hodin
Plavecký oddíl TJ Bižuterie
v plaveckém bazénu
CENA MĚSTA JABLONCE 
a TJ BIŽUTERIE 
20. ročník závodů plaveckých oddílů
z celé ČR. 

Projekt finančně podporuje město
Jablonec nad Nisou.

Nabídka sportovních programů

Studio Beruška
Nádražní 8
www.studioberuska.cz

12. 3. /čtvrtek/ 16 hodin 
NOŠENÍ DĚTÍ V ŠÁTKU
Praktický seminář

20.–22. 3. 
ZÁKLADY AROMATERAPIE

27.–29. 3. 
JEDEME NA VÍKEND 
s kojeneckým plaváním ve slaném
bazénu.

Pondělky a středy 
9.30–11.30 hodin
(mimo 18. 3.)
PŘEDŠKOLIČKA

Pondělky 15.45–17.15 hodin
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Úterky 14.30–17.30 hodin
KOJENECKÉ CVIČENÍ

Pátky 9.30–12 hodin
(mimo 20. 3.)
KLUB MAMINEK

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

5. 3. /čtvrtek/ 16 hodin
VYRÁBĚNÍ Z PAPÍRU

10. 3. /úterý/ 10 hodin
KRÁSNÁ MAMINKA

11. 3. /středa/ 
VÝLET 
do lunaparku Babylon. 

12. 3. /čtvrtek/ 16 hodin
JARNÍ DEKORACE
Výtvarná dílna pro dospělé a větší děti
(malé děti herna).

17. 3. /úterý/ 9–17 hodin
BAZÁREK 
dětského oblečení a pomůcek.

19. 3. /čtvrtek/ 16 hodin
JARNÍ RODINNÁ AKCE
Spousta zábavy pro malé i velké.

26. 3. /čtvrtek/ 13 hodin
KLUB DVOJČAT
Pro maminky „vícerčat“ každého věku.

Pondělí–pátek 9–12 hodin 
Herna pro maminky s dětmi.

Pondělí–středa 15.30–17 hodin
Hravé odpoledne. 

Každé pondělí 10 hodin
Scrapbooking pro každého.

Rodinné centrum Magnet
www.pritazlivost.com

Dětský klub Pohádka
13.–14. 3. /pátek–sobota/ 17 hodin
PŘESPÁVÁME V MAGNETU
Pro všechny nebojácné děti; hry,
soutěže atd.

14. 3. /sobota/ 15 hodin 
O DRAKOVI
Loutkové představení pro celou rodinu 

20. 3. /pátek/ 16 hodin 
TANEČNÍ ZÁBAVA PRO NEJMENŠÍ

28. 3. /sobota/ 15 hodin 
JARNÍ BAZÁREK
Oblečky, hračky, doplňky.

Projekt Jablonec 2009

20. 3. /pátek/ 9 hodin
Audiovizuální středisko Městské
knihovny
Sekce Downův syndrom/SPMP ČR
pořádá
SETKÁVÁNÍ 2009
Komponovaný pořad při příležitosti
4. světového dne DS. 

26. 3. /čtvrtek/ 8.30 hodin
Základní škola, Liberecká 31
Sdružení rodičů a přátel dětí školy při
zvláštní škole pořádá
ZLATÉ KLADÍVKO 
A ZLATÁ JEHLA 2009
Soutěž tvořivosti pro žáky 6.–9. tříd
zvláštních škol.

28. 3. /sobota/ 14 hodin
Kino Junior
Agentura Duo Cis pořádá 
FOLKOVÝ KVÍTEK
Severočeské předkolo soutěže písnič-
kářů a skupin s vlastní tvorbou (do
18 let). 

Projekt finančně podporuje město
Jablonec nad Nisou.

■ Nabídka pro rodiče a děti

Foto archiv 
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Milé děti,
copak vás to tuhle na procházce zašimralo pod bradou? A víte, které ko-

čičky mají nejraději jaro? Prozradím vám to: byly první sluneční paprsky
– vždyť už brzy, 21. března, přivítáme první jarní den! A kočičkami jsem
nemyslel vaši Micku, ale kočičky na stromě, který se správně jmenuje jíva.
Jaro zkrátka klepe na dveře a tak, i když si ještě užíváte poslední sáňko-
vačky, už určitě myslíte na kolobrndy a kola a kolečkové brusle, které už
brzy vytáhnete. Tak si pěkně prohlížejte, jak se den po dni mění, kteří ptáčci
už se vrátili z teplých krajů a zpívají vám ráno cestou do školky a hlavně:
malujte tak, jako jste malovaly v únoru. Musím vám moc poděkovat
a stejně tak i vašim maminkám a všem paním učitelkám, protože tentokrát
jste nám poslaly úplně rekordní počet obrázků. A jeden hezčí než druhý! 

Váš skřítek Pastelka 

Jaro je tu
Oceněné práce za březen
Kristýnka Mazánková, MŠ Motýlek, Střelecká 14
Dominika Adášková, MŠ Čtyřlístek, Švédská 14
Nikolka Waishauptová, MŠ Kostička, Kokonín

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce
Duben: Naše školka
Květen: Moje maminka
Červen: Půjdeme k přehradě

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

Představujeme mateřské školy
Mateřská škola Slunečná 

Slunce vysuší loužičky, nebudou studené nožičky, slunce má k sušení vlo-
hy, osuší mé dlouhé nohy, teplý vánek houpe tě, to je hezky na světě. 

Tuhle předjarní říkanku z oblíbeného večerníčku si jako své krédo zvo-
lila další z jabloneckých mateřinek – MŠ Slunečná. Podíváte-li se na její
stránky, uvidíte krásně vybavené prostory, usměvavé caparty a přívětivé
paní učitelky. Jakoby sluneční paprsky, které daly školce jméno, prosvětlo-
valy všechno, co sem patří. Zdejší personál sází už na příjemný vstup. 

„Velmi dbáme na cit malého človíčka k přírodě a učíme ho i chránit a od-
povídat za ni,“ vysvětlila vedoucí MŠ Taťana Chvalinová. Úcta k přírodě,
lidem i zvířatům je jednou z mnoha zkušeností, s nimiž se tu děti setká-
vají. Vedle toho jsou vedeny k tomu, aby se učily objevovat a zkoumat vše
nové, co je obklopuje, aby se učily poznávat, rozvíjely smyslové vnímání
i fantazii a osvojovaly si veškeré dovednosti. 

Rodiče jistě oceňují i optimální režim zařízení. Děti mohou být do škol-
ky přiváděny během dopoledne, takže nejsou vystavené brzkému ranní-
mu vstávání. Výhodou je i dopolední svačinový režim. „Jsou to takzvané
postupné svačiny, v kuchyňce je připravené jídlo a děti se postupně samy
najedí,“ vysvětluje vedoucí MŠ. Dětem jistě prospěje i to, že se samy po-
dílejí na přípravě některých laskomin. Obyčejná věc, ale kolik důležitých
aspektů rozvíjí – děti se osamostatní, osvojí si jednoduchou práci, naučí se
pracovat s kuchyňským náčiním, ale především si uvědomí, že o všechno
v životě by se měly samy zasloužit. A že radost, kterou působíme druhým,
obohacuje i náš život. Tohle všechno a ještě mnohé další se učí děti ve
Slunečné školce. Snad si to všechno zapamatují pro život, aby z nich jed-
nou vyrostly šikovné, úspěšné a především „slunečné“ osobnosti. 

(red)
Nikolka Waishauptová

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

Dominika Adášková

Kristýnka Mazánková
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Málokdo z jabloneckých usedlíků nezná
od svých babiček typické zelené sklo zvané
jade. Většinou se jedná o výrobky z kolekce
vyráběné od třicátých let dvacátého století
pod jménem Ingrid. Kolekce se ve své době
stala jabloneckým fenoménem.

Ingrid se narodila v roce 1930 sklářskému
podnikateli Henry Güntheru Schlevogtovi
(1904–1984) a jeho ženě Charlotte, rozené
Hoffmannové (1903–1930). Firma Curt Schle-
vogt, kterou Henry řídil, dosáhla mezinárodní-
ho úspěchu díky skleněné kolekci, která byla
poprvé představena na lipském jarním veletrhu
v roce 1934. Nazvána byla právě po malé
Ingrid. Brzy po svém uvedení na trh se kolekce

stala světově oblíbenou, nejvíce pak v USA. Její
úspěch byl založen na vynikajícím designu za
rozumnou cenu, která byla umožněna lisová-
ním do kovových forem. Přesto měly výrobky
luxusní charakter, který jim dodávalo pečlivé
ruční broušení a citlivé dokončení (leptání, ma-
tování, leštění, kombinace s kovy). Návrhy vý-
robků tvořili z velké míry renomovaní výtvar-
níci domácí i zahraniční (např. Vally Wieselthier
či z domácích Artur Plewa), kteří za majitelem
přijížděli i do Jablonce. Průčelí Schlevogtova
domu v Liberecké ulici 20 (dnes lékárna) zdo-
bila vlajka USA, neboť Henry byl hrdý na svoje
americké občanství, které získal ve dvacátých
letech během pobytu v USA. 

Henry kolekci Ingrid neustále rozvíjel, až ob-
sahovala začátkem čtyřicátých let přes tisíc
vzorů. Podle odborníků se jednalo o ojedinělý
fenomén, protože tak širokou spoluprací s vý-
znamnými výtvarníky se nemohl pochlubit
žádný československý sklářský podnik. Firma
fungovala i během války. 

Po válce lidový soud odsoudil Henryho na zá-
kladě smyšleného obvinění na pět let nucených
prací. Po třech letech byl rozsudek prohlášen za
neplatný a Schlevogt byl v létě 1948 vypovězen
do Rakouska. Ještě téhož roku na podzim ode-
šel do Francie, kde uplatnil své sklářské zkuše-
nosti v krachující sklárně v Normandii. Později
založil svou vlastní sklárnu, která se časem
přeorientovala z výroby na dovoz sklářských
produktů do Francie a patřila mezi nejvýznam-
nější v oboru. Obnovit kolekci Ingrid v zahrani-
čí se mu ale již nepodařilo. 

Ingrid odešla z Jablonce v roce 1945 k pří-
buzným do západní zóny a později s rodinou do
Francie. Vystudovala na pařížské Sorbonně cizí

jazyky. Stala se tlumočnicí, později pracovala
ve firmě, která do Francie dovážela sklo z Ně-
mecka a severských zemí. Přestože se provdala,
ponechala si příjmení Schlevogt, a to právě pro
jeho renomé mezi sklářskými odborníky. 

Do Jablonce se znovu podívala až v roce 1995,
tedy po rovných padesáti letech. V roce 2007
byla při příležitosti mezinárodního setkání
Pressglas-Korrespondenz v Jablonci nad Nisou
přijata starostou našeho města. Ingrid se kromě
spolupráce s Muzeem skla a bižuterie v Jab-
lonci n. N. a s řadou mezinárodních sběratelů
tohoto „českého“ skla zasazuje osobním příkla-
dem i za odpuštění a smíření historických bo-
lestí v zájmu budoucnosti. 

Více na www.mestojablonec.cz (bt)

Ingrid Schlevogt dala jméno kolekci skla
Město poctilo významné osobnosti medailí Josefa Pfeiffera

■ Stalo se

Řešení romských záležitostí se do popředí
zájmu strany, vlády i národních výborů dostalo
znovu až v roce 1958. O situaci v letech
1952–1957 nemáme z Jablonce zprávy. Až
v srpnu 1957 se o Romech objevuje zmínka
v dokumentech ze zasedání MěNV. Probíraly se
otázky zajištění nového školního roku a přitom
se asi otevřelo i téma výchovy dětí cikánského
původu. Z usnesení vzešla řada úkolů. Všichni
členové MěNV měli pomáhat při hledání schop-
ných pionýrských vedoucích, ve svých obvo-
dech sledovat výchovu dětí a hygienické pod-
mínky v cikánských rodinách, měli pomáhat
při jejich výchově ke kulturnímu životu. Rada
MěNV se těmito otázkami měla začít zabývat
hned od září a v lednu měla předložit zprávu
o plnění úkolů. 

Ono se u stolu vymyslí leccos, ale pak to také
udělat… Jak probíhalo plnění úkolů, to zůstalo
tajemstvím. Usnesení ze září 1957 ani ledna
1958 (kdy se mělo kontrolovat plnění) nena-
svědčuje, že by romské záležitosti nějak pokro-
čily a že by se o nich mluvilo. Romové byli na
programu až zase po roce. Z července 1958 se
dochovala třístránková „Zpráva o stavu práce
mezi osobami cikánského původu a výhled na
zlepšení ve výchově“. Snad to souviselo i s po-
kynem „shora“ a s dubnovými závěry ÚV KSČ,
kterými započal celostátní program převýchovy
Romů. Výstupem zprávy byl návrh na ustavení
„Komise MěNV pro výchovu cikánského obyva-
telstva“. Členy byli pracovníci radnice, ředitel

pomocné školy, staršina SNB a rovněž p. Gejza
Kuča coby zástupce Romů. Členy měli být i zá-
stupci ROH z podniků, ve kterých pracovalo
nejvíce Romů. 

Zpráva začíná popisem tehdejšího stavu a vy-
světluje, co se dělo do té doby. Je tak význam-
nou sondou do tehdejšího života Romů. Doví-
me se, že v Jablonci žilo 264 osob cikánského
původu. Z toho 104 osoby nad 15 let, 160 dětí

a z nich 42 školou povinných. Všechny bylo
možné rozdělit do dvou skupin – a to na osoby,
jež jsou již trvale usazeny a svým životem splý-
vají s ostatním obyvatelstvem, a na skupinu,
která se dosud neusadila, má trvalé sklony
k častému měnění zaměstnání a bydliště, a tím
má i značnou absenci v zaměstnání. Životní
a kulturní úroveň druhé skupiny byla nízká,
většinou šlo o lidi negramotné a výchova dětí
měla závady. 

Zpráva hodnotila i to, že dílčí výsledky převý-
chovy už jsou patrné. Zatímco dříve převládala
skupina kočujících cikánů, v roce 1958 bylo už
procento kočovníků malé. Spíš než o kočovníky
se jednalo o Romy cestující mezi pohraničím,
příbuznými a rodným Slovenskem. Dále se do-
víme, že se v Jablonci více péče Romům věno-
valo zhruba do roku 1954. Byly pořádány kurzy
čtení, psaní, šití – leč výsledky pokulhávaly. Dobře
míněné úsilí neneslo ovoce tak rychle, jak si lidé
představovali. Ono někoho převychovat, vzdě-
lat, převrátit letité návyky, to jistě není jen tak.
Natož laicky, bez znalosti romské kultury a reálií.
Dnes už je to i samostatný studijní obor, a přesto
jsou výsledky zdlouhavé. 

Rokem 1954 ustala vlídná forma převýchov-
né práce a byl nastolen ostřejší kurz. Za hlavní
prostředek převýchovy bylo nadále považováno
pracovní prostředí. Tím pádem se od roku 1954
zmenšil příliv nových Romů do Jablonce.

Lukáš Pleticha

Z minulosti jabloneckých Romů – VII

Ingrid s dědečkem Curtem
Současnost

Foto Petr Nový
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Jablonecké kulturní a informační
centrum, o. p. s.

Jablonecké informační centrum se od 1. led-
na 2009 stalo součástí nové, městem zřízené
společnosti nazvané „Jablonecké kulturní
a informační centrum, o. p. s.“ 

Turistické informační centrum v Jablonci nad
Nisou funguje již dvanáct let. Je zřejmé, že letité
zkušenosti z oblasti cestovního ruchu, které do-
posud přinášely dobré výsledky, budou nadále
využívány a zúročovány. Společnost bude dále
provádět osvětu v oblasti kultury, historie, pa-
mátkové péče i ekologie, organizovat kulturní
a společenské akce, pořádat tematické výstavy,
vydávat knihy, tiskoviny atd. 

Na nově vzniklých internetových stránkách:
www.jablonec.com, vás bude seznamovat ne-
jen s činností o. p. s., ale naleznete zde i všech-
ny potřebné informace o Jablonci nad Nisou
a turistickém regionu Jizerské hory. 

Oblast působení nové společnosti je široká
a do budoucna bude zastřešovat tři střediska:

Městské a regionální turistické 
informační centrum
Funguje jako regionální centrum pro oblast

Jizerských hor, je přirozeným koordinátorem
informačních center v regionu, provozuje in-
formační centrum, vydává knihy, tiskoviny,
prezentuje město a region na výstavách, udržu-
je a rozvíjí turistické webové stránky města, po-
dílí se na tvorbě nových turistických produktů,
např. zpřístupnění dalších technických či sak-
rálních památek.

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
Záměr získání bývalé fary je motivován sna-

hou vytvořit památník významných rodáků
manželů Jany a Josefa V. Scheybalových s cí-
lem zprostředkovat jejich dílo a odkaz laické
i odborné veřejnosti (expozice, knihovna
a studovna). V náplni této městské kulturní in-
stituce bude rozvíjení činnosti v oblasti kultu-
ry, osvěty a vzdělávání – např. pořádání tema-
tických výstav a doprovodných akcí se vzta-
hem ke kulturní historii města a regionu
Jizerských hor, vydávání popularizačních
a osvětových tiskoviny.

Centrum ekologické výchovy
Bude poskytovat služby veřejnosti, dětem

z mateřských škol, základních škol a rodičům
s dětmi. Formou vhodných aktivit a programů
(výstavy, besedy, přednášky, vzdělávací cykly,
soutěže, tvůrčí dílny, tematické výlety) se bude
snažit vzbudit zájem o přírodu a podávat o ní
zajímavou formou informace, vysvětlovat a pod-
porovat tradice venkovského života a vést děti
do budoucna k principům trvale udržitelného
rozvoje. Realizace a další rozvoj centra je závis-
lý na získání dotačního titulu.

Kontakt: Mírové náměstí 3100, 466 01 Jablo-
nec nad Nisou.

Tel. +420 774 667 677, fax +420 483 311 370,
info@jablonec.com, www.jablonec.com.

Představujeme nové internetové 
stránky 
www.jablonec.com

Jablonecké kulturní a informační centrum,
o. p. s. (JKIC) prezentuje region na svých no-
vých stránkách www.jablonec.com. Naším přá-
ním je, aby tyto stránky byly přehledné a sro-
zumitelné široké veřejnosti. Náklady spojené
s jejich vznikem a údržbou jsou hrazeny z pro-
středků získaných z projektu „Jablonecko jako
centrum cestovního ruchu Jizerských hor“
(2008–2011 ROP NUTS II Severovýchod). Inter-
netová prezentace je tvořena ve třech základ-
ních jazykových mutacích (české, německé
a anglické). Texty o městě, historii a atraktivi-
tách jsou uvedeny v dalších devíti včetně ja-
ponštiny a čínštiny. Stránky jsou členěny do
jednotlivých kapitol. 

Nové stránky jsou zaměřeny tak, aby vyhovo-
valy především turistům. Zahrnují také nové
katalogy ubytování, stravování a na Jablonecku
aktuální katalog sklářských a bižuterních fi-
rem. Informují o možnostech sklářských ex-
kurzí, představují obchody se sklem a bižuterií
ve městě atd. Získáte zde i mnoho informací
o ostatních službách, např. seznam důležitých
telefonních čísel, nabídku veřejného internetu,
informace o průvodcovských a překladatel-
ských službách. 

Příjemnou novinkou jsou virtuální prohlíd-
ky, jejichž prostřednictvím si návštěvníci mo-
hou prohlédnout většinu jabloneckých zajíma-
vostí a památek. Samozřejmostí jsou webové
kamery s pohledem na Mírové náměstí, Petřín
a ulici 5. května. Nově zde naleznete mapy, tipy
na výlety, budete si moci objednat tiskoviny vy-
dávané společností či se informovat o novin-
kách, které jsou v prodeji, a mnoho dalšího.
Kalendář sportovních a kulturních akcí vám
napoví, co se u nás zajímavého koná, přičemž
samozřejmostí je jeho pravidelná aktualizace.
V sekci aktuality naleznete krátké zprávy o dě-
ní v regionu. 

Na nové stránky www.jablonec.com se samo-
zřejmě dostanete i z oficiálních městských strá-
nek www.mestojablonec.cz. 

(hm)

Co nabízí Klub Khamoro
V loňském roce vznikl v Jungmannově ulici

č. 8 Klub Khamoro, v němž mají zázemí hned
dvě sociální služby. Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež je určeno zejména romským zá-
jemcům ve věku od 6–26 let; provozní doba je
v pondělí, středu a čtvrtek od 14 do 17 hodin.
Klienti se zde mohou věnovat hudebním, ta-
nečním a výtvarným činnostem. 

Také další služba – tzv. terénní programy – je
určena Romům, a to od předškolních dětí až po
seniory. Na výše uvedené adrese se zájemci
mohou obracet každé pondělí od 14 do 17 ho-
din (po předchozí domluvě) na pracovníky klu-
bu se svými problémy. 

Činnost terénního programu je zaměřená na
pomoc při vyřizování běžných záležitostí, po-
moc při uplatňování práv, oprávněných zájmů,
upevňování kontaktu s rodinou či dalších akti-
vitách podporujících sociální začlenění osob. 

Dušan Kotlár 
ředitel Klubu Khamoro

Foto Dušan Kotlár

Foto archiv
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Jste olympijská vítězka a světová rekordmanka.
Jaký je váš další profesní sen?

Loni se toho událo strašně moc a všechno se opravdu
dařilo. Letos bych si přála, abych ustála mediální tlak
a abych si udržela výkonnost a úroveň, na kterou
jsem se dostala. Chtěla bych, aby se vydařil letní závod
v Berlíně. Vím, že tam přijede i plno fanoušků z Jab-
lonce.

Za svou sportovní kariéru jste získala řadu oce-
nění, posledním je například vítězství v anketě
Sportovec roku. Které ceny si osobně nejvíce ceníte
a proč?

V Čechách je to určitě Sportovec roku. Jedná se
o dlouhodobou anketu a je to obrovské srovnání – bý-
vají tam většinou sporty, které jsou daleko populár-
nější než atletika, třeba hokej nebo fotbal. Na druhou
stranu cena IAAF za světový výkon roku v ženské ka-
tegorii je také velká věc. To je zase to světové měřítko.
A na vyhlášení této ceny, nádherný galavečer v Monte
Carlu, hned tak nezapomenu. Byl to opravdový zážitek. 

Máte nějaký talisman nebo rituál, který se snažíte
při závodech vždy dodržet?

Ano. Například neobouvám tretry hned, když to dě-
lají ostatní, což mi brání hodit naplno a tím si šetřím
síly na později. Neberu si je ani když prší a strašně to
klouže, abych byla nucena házet jen lehce. Tretry
obouvám až na stadionu. Mám i talisman. Je to krásný

plyšový lemur. Všude se mnou jezdí, byl i na olympiá-
dě. Je v baťůžku, nevykukuje, ale já vím, že tam je.

Kolik vám bylo let, když jste poprvé hodila oště-
pem?

To bylo v Srnčím dole na oštěpařském plácku
a myslím, že mi mohlo být tak deset.

Jaký jiný sport byste dělala, kdybyste neházela
oštěpem?

Sportů jsem dělala hodně a docela mi všechno šlo.
Začínala jsem ve Svazarmu, kde jsem střílela ze vzdu-
chovky. Ale to je na mě málo akční. Pak jsem také
hrála za Bižuterii basket. V basketu bych asi byla dob-
rá. Myslím, že kdybych neházela oštěpem, hrála bych
zřejmě basket. 

Čím jste chtěla být jako malá?
Chtěla jsem být veterinářkou. A teď studuji země-

dělku, takže to není zas tak od věci…

Je těžké skloubit vrcholový sport a studium na
vysoké škole? Jak to zvládáte?

Během zkouškového období jsem vždy hrozně ne-
příjemná a nevrlá. Naštěstí jsem si vybrala obor, který
lze studovat dálkově. Jednou za měsíc máme výuku
dva dny od rána do večera a nakonec následuje blo-
kové cvičení, což je týden praktických cvičení. Se stu-
denty jsme měli docela dobrou partu. Byli to většinou
lidé, kteří měli práci a k tomu třeba ještě děti, takže jsme
na tom byli časově všichni podobně a museli jsme to
prostě zvládnout. Teď už mi zbývá jen diplomová
práce.

Jak relaxujete ve volném čase? Jaké máte koníčky?
Momentálně mi moc času nezbývá, ale jinak

s Lukášem děláme hodně rekreační sporty – plážový
volejbal nebo kolo. Když je úplné volno, tak vyjedeme
třeba někam kempovat. Nejdůležitější je pohoda.

Jak si představujete ideální dovolenou? 
Na podzim jsme takovou zažili. Udělali jsme si vý-

let do Maďarska. Ideální je, když vás netlačí čas, nikdo
vás nezavolá, nemusíte zvednout mobil. A v Maďar-
sku k tomu mají nádherná termální koupaliště, dobré
jídlo a české pivo. Moc se nám tam líbí.

Jaké jídlo máte nejraději?
Pokaždé něco jiného – zkouším krajové speciality.

Když třeba jedu do Třeboně, tak si dám kapra.

Co vám v poslední době udělalo radost?
Největší radost mi dnes udělaly ty dárky. Ráno jsem

neměla nejlepší náladu, ale tohle mi ji opravdu zved-
lo. Jsou prostě nádherné. Soupravu určitě využiji při
nějaké společenské akci a rozhodně to nebude jen
jednou. A ten náramek se panu Pouzarovi moc povedl
– opravdu ke mně sedí. Je úžasný a hlavně – je jediný
na světě. 

Jediná na světě je i Bára a my ji za všechny jab-
lonecké fanoušky přejeme hodně sportovních
a osobních úspěchů.

(kh)

Barbora Špotáková 
Ideální je, když vás netlačí čas…

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Zlatá medailistka z olympijských her v Pekingu, světová rekordmanka a vítězka
ankety Atlet roku 2008, zavítala v polovině ledna do Jablonce. Slavná rodačka
zde převzala z rukou starosty soupravu šperků za výbornou reprezentaci města.
Při té příležitosti poskytla Bára našemu měsíčníku exkluzivní rozhovor.

■ Krátké zprávy
Svaz důchodců
pořádá svá březnová setkání vždy
ve středu od 14 hodin ve Spolko-
vém domě. Na 4. 3. je připraveno
měření tlaku, 11. 3. vycházka,
18. 3. MDŽ s hudbou a na 25. 3.
je přichystána volná zábava.

Zdravotně-rehabilitační pobyt 
v Seči u Chrudimi od 15. do 25. 6.
2009 zaměřený na horní a dolní
končetiny pořádá pro své členy
okresní organizace Svazu tělesně
postižených v ČR, o. s. Přihlášky
a informace od 2. do 30. 4. vždy
ve čtvrtek mezi 13. a 15. hodinou
u M. Musichové, Na Vršku 2,
tel. 723 732 766.

Český svaz žen o. s.
pořádá v pondělí 9. 3. od 14 hodin
ve velké zasedací místnosti
Spolkového domu oslavu MDŽ.
Vystoupí Rychnovské trio
a harmonikář František Mašek. 

Beseda s léčitelem 
a filosofem Tomášem Pfeifferem
na téma „Společná věc“ se koná
v úterý 10. 3. od 18 hodin ve
Spolkovém domě. Pořádá
Duchovní universita Bytí.

Boj s drogovou hydrou
Večer na uvedené téma pořádá
v úterý 10. 3. od 18.15 hodin v aule
SUPŠ sklářské v Železném Brodě
Česká křesťanská akademie.
Přednášet a besedovat bude Jiří P.
Komorous, jeden z našich nejzná-
mějších polistopadových policistů.

Cesty naším krajem
To je název výstavy obrazů a foto-
grafií Dagmar Loumové. Výstavu
můžete navštívit od 14. do 27. 3.
ve výstavní síni MěÚ v Rychnově
u Jablonce n. N. Vernisáž je při-
pravena na sobotu 14. 3. od 17
hodin.

5. hejtmanský ples
se koná 14. 3. v Kulturním centru
Turnov od 20 hodin. K tanci
a poslechu hraje Bohemia
Universal Band Liberec, hosty
jsou Heidi Janků a Davide
Mattioli. Součástí je módní
přehlídka Jablonex Group, a. s. 
Více na www.kraj-lbc.cz.

Jazzový večer 
v Klubu Ex se uskuteční ve čtvrtek
19. 3. od 19.30 hodin. Hrát bude
Jazz h Factor Františka Kozderky
a hostem večera bude vynikající
vokální skupina Off Beat.

Neřež–Trio 
Známá folková skupina a mladý
písničkář a básník Adam Katona
vystoupí 20. 3. v 19.30 hodin
v hudebním klubu Bažina
v rychnovské restauraci Beseda.

Knihovna Vratislavice
pořádá ve středu 25. 3. od 17 hodin
besedu se spisovatelkou Annou
Novotnou. Doprovodí ji oblíbený
herec Jiří Lábus a společně před-
staví knižní novinku „Divadlo nás
baví“. Knížka je určena i k podpoře
výuky ve školách.

Foto archiv
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Stupně lidského štěstí, 1833
Surovina a brus Sklárna hraběte Harracha
Nový Svět.
Rytina Anton Simm (1799–1873), Kokonín.
Křišťálové sklo, foukané, broušené, ryté,
výška 16 cm, součást stálé expozice muzea.

Nejznámější jizerskohorský rytec skla, koko-
nínský rodák Anton Simm, pracoval od čtyřicá-
tých let 19. století v Jablonci. Sklo, které odebí-
ral především z hraběcí harrachovské sklárny
v Novém Světě, dekoroval dokonale provedený-
mi drobnými náboženskými i světskými figu-
rálními výjevy, alegoriemi, vedutami či mono-
gramy.

Motiv „Stupňů lidského štěstí“ patřil k oblí-
beným alegoriím druhé čtvrtiny 19. století.
Tento pohár nechala k jmeninám svého man-
žela Josefa Kiesewettera, jak praví v překladu
text na jejím korpusu, zhotovit „milující man-

želka“ s přáním „ať ti každá kapka prodlužuje
život“. Nezůstalo však pouze u této prosté gra-
tulace, na protilehlé straně přání pokračuje.
Rytec zde spojil text s excelentně provedenými
drobnými alegoriemi slunce, Božího oka, měš-
ce a smrtky.

Oslavencem je patrně míněn jablonecký vý-
robce skleněného a kovového zboží J. Kiese-
wetter, zakladatel první slévárny kovů v kraji.
Za svou kolekci vystavenou na průmyslové vý-
stavě v Praze roku 1836 získal bronzovou me-
daili. Jednalo se o porcelánové dýmky, skleněné
či mosazné křížky a prsteny, přívěsy k hodin-
kám a spony. Komise udělení ocenění zdůvod-
nila slovy: „Jeho výrobky jsou levné a přesto do-
konalé, takže činí dovoz tohoto zboží ze zahra-
ničí nepotřebným, naopak mohou být vyváženy.“

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Zázračné prameny

Pohárek k jmeninám Josefa Kiesewettera

V Jablonci byl již roku 1760 založen střelecký
spolek, který se později usídlil ve Střeleckém
parku. Ten byl vybudován dle plánů arch. Ma-
rasse. V době největší spolkové slávy se před-
stavitelé spolku rozhodli zřídit ve Střeleckém
parku monumentální památník Františka
Josefa I. Podnětem k tomu se stalo všeobecně
oslavované 60. výročí mocnářova panování
v roce 1908. Hlavní zásluhu na vybudování si
připsal major „Schützenkorpsu“ Heinrich
Endler, dále starosta Adolf H. Posselt a též před-
seda čestného prezidia Wilhelm baron von
Medinger, velkostatkář z Malé Skály.

Vlastní práce se ujal významný západočeský
sochař Adolf Mayerl. Ten navrhl umístit památ-
ník na jižní straně rozlehlého promenádního
prostranství Střeleckého parku. Pozadí tvořil le-
sem porostlý svah, z přední strany k němu
stoupalo prostorné schodiště. Architektonické
řešení podstavce navrhl ředitel zdejší c. k. umě-

lecko-řemeslné školy Moritz Knab. Jako mate-
riál byla zvolena žula z lomu na Bukové nad
Horním Maxovem.

Po šesti schodech se dalo vystoupit na terasu,
na níž se zvedal 3,2 m vysoký podstavec vlast-
ního pomníku. Na další stupeň, který byl opat-
řen balustrádami, vedly tři čtvrtkruhové scho-
dy. Obloukovými balustrádami byla ohraničena
i celá stavba, která byla 8,5 m široká a na zadní
straně 19,5 m dlouhá. Dvanáct schodů vedlo od
úpatí až na násep, který za pomníkem přechá-
zel v 60 m dlouhé a 10 m široké plató. Na pod-
stavci stál pomník císaře vysoký 2,8 m. Mayer-
lův císař byl oblečen do maršálské uniformy
s kabátem, na hlavě měl klobouk s chocholem.
František stál mírně předkročen, levou rukou
se lehce opíral o šavli. Barva pomníku byla
matně bronzová a se šedomodrým granitem
podstavce a s okolím působila dojmem klidné
harmonie. Bronzovou sochu odlila firma A. Josef

Selzer ve Vídni, kamenické práce dodal Johann
Hujer ze Smržovky a stavbu provedl stavitel
Johann Schwalm.

Na přední straně podstavce byl vytesán nápis
„Franz Josef I.“, vzadu pak byla upevněna bron-
zová deska s tímto německy psaným textem:
„K 60. jubileu vlády Jeho Majestátu císaře Fran-
tiška Josefa I. zřízeno c. k. priv. Střeleckým spol-
kem z darů patriotických občanů německého
města Jablonec n. N. a s příspěvkem Společnosti
pro podporu německé vědy, umění a literatury
v Čechách. Odhaleno při oslavě 150letého výročí
založení spolku 14. srpna 1910 za působnosti
majora Heinricha Endlera.“

Odhalení proběhlo pod záštitou arcivévody
Ferdinanda Karla, za přítomnosti četných stře-
leckých spolků a tisíců lidí z celého kraje.
Střelci vydali bohatě ilustrovaný slavnostní spis
sepsaný Karlem R. Fischerem. A přestože pom-
ník nestál ve městě – jak si zpočátku mnozí
přáli – sotva by se pro něj našlo lepší místo. Tak
o události psal dobový tisk.

V období první republiky byly všechny pa-
mátky Habsburků odstraněny. Po někdejším
Střeleckém spolku, parku a pomníku zůstal do
dnešních dnů jenom název Střelnice. 

Václav Vostřák, Otokar Simm

■ O jabloneckých sochách

Památník císaře Františka
Josefa I. na Střelnici

Foto Tomáš Hilger

Střelnice v roce 1914

1912
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Jablonec n. N. – Žitava – Löbau (asi 65 km),
vlastní doprava nebo vlak. Löbau, centrum –
Friedenshain (Mírový háj) – Löbauer Berg, roz-
hledna (2 km) – Löbau. Chůze 4–6 km.

Z Jizerských hor můžeme za jasných dnů
spatřit daleko na severozápadě protáhlý dvojvr-
chol. Na pravém vrchu (Schafberg, 450 m) stojí
nápadná věž 162 metrů vysokého vysílače; podle
něho horu jednoznačně určíme. Vlevo je 448 m
vysoký Löbauer Berg, který nese na svém te-
meni litinovou rozhlednu. Oba vrchy se nachá-
zejí nad německým městem Löbau.

Pěší část našeho výletu začíná právě zde,
v Löbau (17 tisíc obyvatel). Za prohlídku jistě
stojí městské historické centrum. Löbauer Berg
je z města vidět, takže orientace není obtížná.
U náměstí Nicolaiplatz najdeme červené znače-
ní, které nás na vrchol dovede. Zakrátko pro-
jdeme parkem Friedenshain, na jehož horním
konci stojí 13 m vysoký obelisk Pomníku vítěz-
ství (Siegesdenkmal). Připomíná německo-
francouzskou válku z let 1870–1871, která před-
cházela sjednocení Německa. Odtud stoupá
vyhlídková cesta až k rozhledně.

Myšlenka postavit rozhlednu na „domov-
ském“ kopci města vznikla již v roce 1850, radní
ale nenašli na stavbu peníze. Proto se iniciativy

ujal místní pekař F. A. Bretschneider, jenž ji re-
alizoval ve vlastní režii. Stavba byla zahájena
18. 5. 1854 k sedmapadesátinám saského krále
Friedricha Augusta II. Za necelé čtyři měsíce
bylo vše hotovo, král se ale otevření nedočkal;
zahynul při nehodě svého kočáru v Tyrolsku.
Věž nese dodnes jeho jméno.

Sestavena je z litinových dílů vyrobených s fi-
ligránskou jemností, čímž se stala světovým uni-
kátem. Má osmiboký tvar, výšku 28 m a vede na
ni 120 schodů. V září 1993 bylo započato s de-
montáží celé rozhledny. Po renovaci a náhradě
poškozených částí byla přesně po roce znovu
předána veřejnosti. Na stěnách najdeme pozla-
cené reliéfy panovníků i dva barevné erby – ve
znaku města Löbau je český lev. Dnes je věž
chráněna jako technická památka.

Rozhled z ní je velkolepý; kromě blízkých vr-
cholů jako Kottmar, Rotstein, Landeskrone či
Lužické hory, můžeme zahlédnout i Ještěd a Ji-
zerské hory. 

Vrátit se můžeme některou z variant několika
značených cest. Mnoho zajímavého najdeme na
http://loebauerland.lo.funpic.de/loebauer_berg.htm. 

Mapa – např. z edice Kompass „Bautzen,
Görlitz“, 1 : 50 000. Lze ji koupit na místě.

(os)

Filigránová rozhledna saského krále
■ Tip na výlet

V minulosti bývaly lesy a louky v okolí pivo-
varských rybníků ve Vrkoslavicích oblíbeným
místem vycházek. Občas se tu lidé scházeli i při
příležitosti různých slavností. Pivovar dnes sto-
jí v troskách a také pivovarské rybníky ztratily
dávno své využití. Jejich okolí k vycházkám už
tolik lidí neláká.

Od roku 2006 nás do jejich blízkosti přivádějí
modrobílé značky městského „Vnitřního turistic-
kého okruhu“. Dovedou nás také k pomníčku,
s nímž je spojena zajímavá příhoda. Tu popsal

vrkoslavický učitel Hugo Simm v brožuře „Sei-
denschwanz. Aus vergangenen Tagen“ (Vrkola-
vice. Z minulých dnů), kterou vydal vlastním
nákladem v roce 1935. Napsal v ní:

„V neděli 20. dubna 1890 si zde během prv-
ních jarních dnů hrály děti z Vrkoslavic. Pře-
kvapené bouřkou tísnily se všechny pod jedním
z velkých smrků. Zatímco pršelo, našlo pod pře-
vislými větvemi úkryt 31 dětí. Najednou dolehl
na jednu z dívek zvláštní neklid. Začala se velmi

bát a přestože lilo, spěchala domů k rodičům.
Zakrátko ji následovaly i ostatní děti. Sotva se
vzdálily nějakých sto kroků od smrku, sjel do
stromu trojitý blesk, následovala ohlušující hro-
mová rána, která prchající děti téměř ochromi-
la. Když spatřily hrůzný obraz zkázy, zděsily se.
Tři stromy byly zasažené současně. Dva z nich
nesly jen lehké stopy po úderu, zatímco třetí
strom – a byl to zrovna ten, pod kterým děti stá-
ly – byl roztříštěn. Z kmene trčely vlevo i vpravo
velké třísky. Vše působilo dojmem kříže. Koruna

stromu byla uražena a odmrštěna daleko do
louky, třísky jakoby sekerou uťaté se nacházely
v okruhu sta metrů. Také kořeny stromu byly
těžce poškozené, půda v okolí hluboce rozrytá.
Stovky lidí se v následujících dnech přicházely
na místo této události podívat.

Z popudu jabloneckého faráře Josefa Ressela
zde byl později postaven kříž. Náklady byly
uhrazené z dobrovolných darů. Střed kamene
s křížem krášlil obrázek připomínající tuto po-

divuhodnou událost. Dnes je kříž ohrazen i ma-
lou ohrádkou. Snad i v budoucnosti bude o toto
místo pečováno.“

Ani tato drobná památka nezůstala v pová-
lečné době zachována. Kříž kdosi urazil, obrá-
zek zmizel, zahrádka byla rozvrácena. Až při
budování zmíněného turistického okruhu ne-
chalo město pomníček opravit a k pivovarským
rybníkům bylo umístěno jedno ze třinácti za-
stavení. Text na desce z leštěné žuly osazené do
původního otvoru nás informuje o události.
Snad se jednou někdo ujme i obnovení kříže,
který stával na pomníčku, třeba se tu objeví
i nový plůtek mezi čtyřmi žulovými sloupky.
Dříve se místu říkalo „U Křížku“.

Krátce se ještě zmíníme o třech pivovarských
rybnících. Jako první vznikl v roce 1882 pro-
střední rybník o rozloze 8 100 m2. Po čtyřech le-
tech byl založen nejmenší dolní rybník (2 552 m2)
a nakonec v roce 1899 horní. Ten byl největší
a měl rozlohu 10 203 m2. Na horním rybníku
bylo zásluhou místního Tělocvičného spolku
otevřeno v roce 1922 koupaliště. Hugo Simm
psal o tom, že rybníky jsou ozdobou obce. 

(os)

■ Obnovené památky regionu

Bleskový pomníček

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek

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

Oddělení pro dospělé čtenáře
Schottová Hanna 
Máma Masajů. Divoká světice
ve stepi
Více než 25 let sdílí život kmene Ma-
sajů na severu Tanzanie. Bez šéfa
a termínového kalendáře, ale také
bez stálého bydliště, čisté vody
a dalších vymožeností civilizace.
Přesto by Angelika Wohlenbergová
s nikým neměnila. Tady našla své
místo. 

Peterka Josef 
Cesta k rodinným kořenům
Praktická příručka genealogie.

Grossman Vasilij 
Život a osud
Románová kronika, která na širo-
ce rozvětveném příběhu zachycuje
klíčové události druhé světové vál-
ky v sovětském Rusku. Šíří záběru
i stylem vyprávění si toto dílo po
právu vysloužilo označení „Vojna
a mír 20. století“.

Oddělení pro děti a mládež
365 pověstí
Pověsti na každý den v roce. Pochá-
zejí ze všech koutů světa.

IQ trénink pro děti
Více než 200 úloh. Dosahuje vaše
inteligence standardní úrovně mensy?

Allred Mike 
Nervy v kýblu bublin
Komiksové čtení čarodějnického
speciálu Simpsonových. 

Studovna
Gut Karel, Prchal Jaroslav
100 let českého hokeje
Velká obrazová publikace doku-
mentuje všechny důležité události,
obsahuje životopisy slavných hrá-
čů i trenérů a mnoho fotografií za-
chycuje slavné osobnosti i události.

Multimediální oddělení
Ibsen Henrik 
Nora 
Předlohou k románu byl autorovi
příběh dánské autorky Laury Peter-
sonové, jejíž manžel onemocněl tu-
berkulózou. Laura se bez jeho vě-
domí zadlužila, aby spolu mohli
na rady lékařů pobývat ve Švýcar-
sku a v Itálii. Po návratu tonula
Laura v dluzích a zfalšovala směn-
ku. Podvod byl objeven. Manžel se
od ní odvrátil a odloučil ji od dětí.

Ještě není pozdě! 
Přijďte si vybrat nástěnné kalen-
dáře se snímky Jizerských hor
a Českého ráje od Siegfrieda Weisse.
Nyní za pouhých 85 Kč.
Stolní kalendáře: Putování pohád-
kovým krajem za 45 Kč a Buko-
viny za 39 Kč. 

Prezentace regionu 
na veletrzích cestovního ruchu
Od začátku roku jsme propagovali
naše město a region Jizerských
hor na pěti veletrzích cestovního
ruchu doma i za hranicemi. V za-
hraničí jsme absolvovali holand-
ský veletrh Vakantiebeurs Utrecht,
německý Reisemarkt Dresden
a Reisen Hamburg. V Česku pak
dva největší – Regiontour Brno

a Holiday World Praha. Všechny ve-
letrhy byly určené laikům i odborné
veřejnosti a přinesly spoustu cen-
ných poznatků pro rozvoj cestov-
ního ruchu v našem regionu.
Doma vystavujeme ve společném
stánku Libereckého kraje. Na za-
hraničních veletrzích se prezentu-
jeme na českém stánku pod zášti-
tou agentury CzechTourism. Letos
se návštěvníkům představila zbrusu
nová expozice, která je oslovila no-
vým designem a zajímavými in-
teraktivními prvky. Návštěvníci
tak mohli lépe vnímat nabídku
atraktivit a možností rekreace
v našem regionu. Největší zájem
byl tradičně o zimní a letní turis-
tické mapy, lyžování a o rekreaci
pro rodiny s dětmi.

■ Informační centrum

Zveme vás na Nápoj lásky 
Bez existence Městského divadla si mnohý Jablonečan už neumí život ani představit.
Za dobu svého nového života po rozsáhlé rekonstrukci přineslo místnímu obecenstvu
mnohá zajímavá představení. Na co dalšího se mohou diváci ještě těšit jsme se zeptali
ředitele divadla Pavla Žura.

Minulý rok shlédli diváci několikrát výborný
výkon poloprofesionálních herců a muzikantů
v muzikálu Muž z kraje La Mancha. Chystá se po-
dobný projekt i letos? 

Divadelní muzikál autorů D. Wassermana, M. Leig-
ha a J. Dariona v produkci Jana Hejrala a v realizaci
umělecké společnosti Ars Iuvenum Liberec byl velmi
náročný projekt, a to jak po stránce umělecké, tak fi-
nanční. Osobně jsem byl velmi rád, že divadlo se
mohlo na této akci spolupodílet. V nejbližší době ale
neplánujeme nic podobného. 

Vystoupí v roce 2009 na jevišti v Jablonci nějaký
významný host?

Vystoupila u nás již celá řada významných umělec-
kých osobností všech možných žánrů. Reprezen-
tativní pak bývají vánoční koncerty. V březnu nás čeká
zajímavý projekt skupiny Chinaski – „Autopohádky“,
na duben jsme připravili koncertní turné Petra
Koláře. Od roku 1996 vystupuje pravidelně s Vrab-
čáky Lucie Bílá. Vrabčáci již otevřeli vystoupení tako-
vým umělcům, jako jsou Eva Urbanová či Peter Dvor-
ský. S Lucií Bílou pak počítáme opět koncem roku. 

V únoru se konal 4. ročník divadelního plesu.
Jak vznikl nápad ho uspořádat?

S touto myšlenkou přišla správní rada společně se
mnou. Právě prostory divadla nabízejí jedinečnou
možnost spojit úroveň zábavy s kulturou prostředí.
Osobně jsem byl velmi překvapený, jaká výjimečná
atmosféra se vytvořila během tanečního večera. Tento
4. ročník byl zajímavý jak pestrostí umělců, tak i pro-
pojením doby 70. a 80. let.

Co by si Jablonečané v březnovém programu di-
vadla rozhodně neměli nechat ujít?

Určitě komickou operu „Nápoj lásky“ Gaetana
Donizettiho. Pro milovníky činohry pak doporučuji
představení „Mlýny“ v podání Divadla Sklep Praha
s Tomášem Hanákem a Davidem Vávrou. Do třetice
zvu na 9. ročník cyklu „Rodáci Jablonecka“, kde se
nám představí Ondřej Ruml, finalista pěvecké soutěže
X-Factor, Ondřej Ruml Band, Martin Matoušek, sólis-
ta Státní opery Praha a Zámecké saxofonové kvarteto,
jehož členem je i učitel místní ZUŠ Vladimír Vlášek. 

(kh)

Foto Jiří Jiroutek

Foto archiv
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Studio Fit – Akce na bfiezen
15% SLEVA NA MEDOVOU DETOXIKAâNÍ MASÁÎ

Po cel˘ bfiezen 40 min. jen 240,- Kã!
Pozitivní úãinky pfii problémech

s krev. obûhem, chron. zánûtech, jarní únavû.
Dobré po nemoci, ke zv˘‰ení imunity a dal‰í...

www.studiofit.cz, tel.: 773 485 800
KURZ âOKOLÁDOVÉ MASÁÎE 

14. 3. 2009 SOBOTA – 1250,- Kã
pfiihlá‰ky na: kurzy@studiofit.cz

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 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

Soukromá pedagogicko-psychologická
a kineziologická poradna
Mgr. Hana DrahoÀovská

• uvolÀování stresu pro dospûlé i dûti
• náprava v˘vojov˘ch poruch uãení • vztahy

• terapie alergií, psychosomatick˘ch onemocnûní,
fobií a úzkostn˘ch stavÛ

• kurzy psychologie pro zaãáteãníky
Jablonec nad Nisou, Jungmannova 7

tel.: 776 760 815, hanadrahonovska@seznam.cz

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

DOKONALÁ DOMÁCNOST 
– potfiebujete pfiivrtat poliãku ãi obrázek, opravit 
kohoutek, sestavit nábytek, odpadla vám kachliãka?

– chcete zapojit elektrospotfiebiã, natfiít
radiátor, zajistit úklid snûhu?

„Poskytujeme komplexní sluÏby v oblasti údrÏby 
Va‰eho domu, zahrady, domácnosti,

kanceláfie nebo chaty.“
Kontakt: www.dokdom.cz, info@dokdom.cz,

+420 602 651 096

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁ¤STVÍ
V˘roba nábytku, kuchyÀsk˘ch linek,
vestavûn˘ch skfiíní, stylov˘ch stolÛ,

vnitfiních i venkovních dvefií,
schodÛ a jiné dle dohody.

tel.: 728 917 148 Ladislav Soukup
email: TruhlarSo@seznam.cz 

www.truhlarsoukup.cz

PRONÁJEM 
KANCELÁ¤SK¯CH PROSTOR 

– atraktivní lokalita v centru Jablonce
– moÏnost parkování.

tel.: 603 161 915, vedeni@jakob.cz

HUBNEME DO PLAVEK
dal‰í kurz sniÏování nadváhy v Z· Arbesova.
Duben-âerven. Zaãínáme 14. 4. v 17,30 hod.
www.istob.cz, pfiihlá‰ky a info: 602 365 508

grosmanova.stob@seznam.cz

BALENÍ ZBOÎÍ a CELNÍ SLUÎBY
– balení a kompletace zboÏí

– celní sluÏby (dovoz, v˘voz, INTRASTAT)
– nízké ceny a rychlost vyfiízení

– drobné montáÏe a v˘roba
– krátkodobé uskladnûní

– zaji‰tûní v˘vozu, poji‰tûní
JAKOB, s. r. o., Podhorská 48, Jablonec n. N.

tel.: 732 108 472, 739 040 022
e-mail: obchod@jakob.cz – www.jakob.cz

SHAZOVÁNÍ SNùHU-LEDU 
Nabízíme shazování snûhu, ledu 

a rampouchÛ ze stfie‰ních konstrukcí 
Klempífiství – Morávek 

Petr Morávek ml. tel.: 603 332 217

Malífiské a natûraãské 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

PEDIKÚRA 
Frydrychová Irena

Liberecká 15, Poliklinika 2, mobil: 723 744 253 

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

VOLNÁ MÍSTA V JAZYKOV¯CH KURZECH 
– v˘uka zamûfiena na komunikaci a praktick˘ 
jazyk, profesionální a trpûliví lektofii, ovûfien˘ 

systém v˘uky. Novinka: odborné 1denní
semináfie v angliãtinû pro stfiednû pokroãilé

(psaní, prezentace, schÛzky). POâÍTAâE: budeme
otevírat Základy obsluhy PC, dále MS Word,

MS Excel, Digitální fotografie
EDUCA – vzdûlávací centrum,  

483 318 621, 602 505 288, www.educa-jbc.cz

Prodej 
sekáãe, krumpáãe, o‰krty, vykove a zákalí 

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

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

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

digiTel–prodej, protiúãet, opravy mobilÛ 
Autorizovan˘ servis SonyEricsson 

Business partner Telefonica O2 
Záruãní a pozáruãní servis mobilních telefonÛ 

Dodavatel PC a digitální techniky 
Navigace, GPS moduly, do mobilÛ 

Terminál SAZKA na prodejnû 
Sbûrna a v˘dej FOTOLAB 
Po‰tovní 9 /OC EVEKO/ 

tel./fax: 483 313 212, www.mobilepoint.cz 

STUDIO BERU·KA 
KOJENECKÉ PLAVÁNÍ A CVIâENÍ (do 3 let). 

V bfieznu SLEVA 500,- Kã na kojenecké plavání
ve speciální vanû (do 6 mûs). 

12. 3. od 16 hod NO·ENÍ DùTÍ V ·ÁTKU 
27.–29. 3. Víkendov˘ pobyt pro rodiãe s dûtmi 
s kojeneck˘m plaváním ve SLANÉM BAZÉNU. 

více info tel. 602 653 287, www.studioberuska.cz

P & P interiéry
– plovoucí podlahy Tarkett

– dvefie, zárubnû, kování SAPELI, MASONITE, TWIN
– dekoraãní samolepící tapety

– rolety a Ïaluzie
– kompletní odborná montáÏ

– renovace dvefií
PraÏská 85, Vrkoslavice, Jbc

inter.pap@volny.cz, tel.: 773 566 507

HUD. ·KOLA BoNi
P¤IJÍMÁ NOVÉ ÎÁKY FLÉTNA, KLAVÍR, KLÁVESY

KONTAKT: 723 187 766
FLÉTNISTKA BOHUMILA NITSCHOVÁ

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 hod.

úter˘ ZAV¤ENO
stfieda a ãtvrtek 9–17 hod.

tel.: 777 198 777 
e-mail: katka.avon.jbc@seznam.cz

SNAKESUB s.r.o.
Ochutnávky potápûní, dûtsk˘ klub,
potápûní se Ïraloky ve volné vodû.
Kurz, servis plnûní nonstop atd.

www.ochutnavkypotapeni.cz, www.snakesub.cz

MODELÁÎ NEHTÒ
Jechová Andrea

Liberecká 15, Poliklinika 2, Mobil: 776 611 719

Studio Iveta D., Podhorská 3, Jbc.
Nabízíme: Kosmetika, mezoterapie – invazivní,
Permanentní make-up, tetování, trvalá na fiasy 

Iveta – 602 172 122
Kadefinictví – dámské, pánské, dûtské 
ProdluÏování vlasÛ, barevné pramínky 

Mí‰a – 723 511 045,
ModeláÏ nehtÛ 

Renata – 604 771 397 
Pfiijmu pedikérku a kadefinici s vl. ÎL

Soukromá obchodní 
akademie SOAPA, s. r. o.

Opletalova 4, 466 01 Jablonec nad Nisou
nabízí pro absolventy Z· ãtyfileté studium

– ekonomické lyceum 78-42-M/002
(roz‰ífiená v˘uka jazykÛ a práva)

– obchodní akademie 63-41-M/004
(zamûfiení: podnikání, právo, vefiejná správa)

Tel., fax: 483 320 807 
e-mail: SOAPA@seznam.cz

www.SOAPA.cz

NEJVùT·Í A NEJLEVNùJ·Í NÁBYTEK VE SMRÎOVCE         
a okolí na plo‰e 2000 m2 (hlavní tah Harrachov–Liberec)

Prodejnu najdete 
v objektu b˘valé 

firmy SEBA, 
Dolní SmrÏovka

tel.: 602 102 641, 
483 306 747

otevfieno:
Po–Pá 9–17 hod.  

So 9–12 hod.

KAÎD¯ MùSÍC NOVÉ ZBOÎÍ ZA BEZKONKURENâNÍ CENY      
—

V prodejnû dále najdete: NÁBYTEK – MODERNÍ, STYLOV ,̄
KOVAN ,̄ RUSTIKÁLNÍ, TEAKOV ,̄ KUCHYNù, KERAMIKU,

PROUTÍ, TEXTIL, OBUV a mnoho dal‰ího zboÏí          
—

Dále nabízíme: prodej BRIKET z tvrdého dfieva            
—

Novû nábytek zdravého spaní: MATRACE a RO·TY         

NÁBYTEK LKPNÁBYTEK LKP

www.nabytek-lkp.cz www.nabytek-lkp.cz 

9 .  r o ãn í k  v e l e t r hu  c e s t o vn í ho  r u chu  

19. –21. bfiezna 2009
Eurocentrum Jablonec nad Nisou 
ãtvrtek, pátek 9–18 hodin     sobota 9–13 hodin

• slosovatelné vstupenky
• diashow a cestopisné besedy

- Austrálie – zemû lidoÏrav˘ch krokod˘lÛ
- USA – národní parky
- Napfiíã Austrálii na kole
- KeÀa – africké dobrodruÏství

• doprovodn˘ program
• ukázky fiemeslné v˘roby
• v˘stava fotografií Janusza Pytela

VSTUP ZDARMA 

www.eurocentrumjablonec.cz

Dlouhodobý pronájem 
nebytových prostor

Využití pro učebnu nebo kancelář

Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou
1. patro nové budovy

36 m2

Vybavení: 
přípojka internetu, telefon, stoly a židle

Informace: 
info@eurocentrumjablonec.cz 

tel.: 483 311 281
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OBERMEYER ALBIS – STAVOPLAN, spol. s r. o.
Hledáme vedoucí a samostatné projektanty jednotliv˘ch profesích TZB (ÚT, VZT,
CHL, ZTI, EL, MaR) pro práci na v˘znamn˘ch zakázkách nejen v âR ale i v zahraniãí. 

NáplÀ práce: Vytvofiení a vedení t˘mu projektantÛ v kaÏdé profesi. Vypracování
nabídek projektÛ. Stanovení principÛ fie‰ení a fiízení projektov˘ch prací. Koordinace
projektu se stavební ãástí a ostatními profesemi TZB. Stanovení odhadÛ investiãních
nákladÛ. Jednání s investory a zadavateli projektov˘ch prací. 

PoÏadavky: Vzdûlání V· pfiíp. S· technického smûru v pfiíslu‰ném oboru. Minimálnû
3–4 roky praxe v projektování dané profese. UÏivatelská znalost práce na PC,
pfiedev‰ím AutoCad. Znalost Aj nebo Nj. ¤idiãské oprávnûní skupiny B. 

Nabízíme: Práci na zajímav˘ch a velk˘ch zakázkách pfiedev‰ím pro zahraniãní investory.
MoÏnost podílet se na rozvoji projektového stfiediska. Dobré platové ohodnocení.
Pro‰kolení u matefiské firmy v Nûmecku. Zamûstnanecké benefity. 

Pracovi‰tû: Jablonec nad Nisou Kontakt: Ing. Lubor Fotr, lubor.fotr@obermeyer.cz

Velká prodejna, zamûfiená pouze na akvaristiku a teraristiku
Po–Pá 9.00–11.30  13.00–18.00     So 9.00–13.00

Perfektní zákaznick˘ servis • krmení • medikamenty • ‰iroká nabídka potfieb
a techniky pro akvaristiku • velké mnoÏství zdrav˘ch ryb • pûstírna terãovcÛ •

v˘bûr akvarijních rostlin • prodej a servis akvarijních filtrÛ EHEIM 

Zveme Vás do novû otevfiené akvaristiky v Proseãi n. N.

PEUKER Akvaristik, Proseãská 141, tel.: 603 188 869, 468 04 Proseã nad Nisou
w w w. a k v a r i s t i k . c zw w w. a k v a r i s t i k . c z

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

Jablonec nad Nisou, 466 01

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

horizontální a vertikální Ïaluzie, rolety
ROLOKAZETY – hliníkové, bezpeãnostní

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

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

Doprava a cenové nabídky ZDARMA

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

www.zaluzie-jablonec.cz

N E T  M E T A L  s . r . o .

Volejte: PO–NE 8 –19 hod. 
Tel.: 603 727 372, 774 991 661, 776 097 096 

NEVÍTE CO S AUTOVRAKEM? 
JSME TADY PRO VÁS! 

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKÒ 
NOVù OTEV¤ENO!

Dolní SmrÏovka
ul. Jateãní 1419 

areál V˘kup surovin
NET METAL s. r. o.

• ekologická likvidace autovrakÛ 
• prodej náhradních dílÛ

• moÏnost odtahu nepojízdn˘ch vrakÛ po nehodû 

O R D I N A C E P R O Z D R AV Í  
A P S YC H I C KO U P O H O D U

• • • MUDr. Jana Všetičková
• • • Poliklinika, Poštovní 8, Jablonec n. N. – 4. patro
• • • informace na www.bodyterapie.eu
• • • objednání na tel: +420 606 651 611

• • • MUDr. Jana Všetičková
• • • Poliklinika, Poštovní 8, Jablonec n. N. – 4. patro
• • • informace na www.bodyterapie.eu
• • • objednání na tel: +420 606 651 611

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.

Prodejna
roz‰ífiena
o TV Hall

Nej‰ir‰í nabídka
LCD a plazma TV 
Akãní nabídka 
loÀsk˘ch modelÛ !!!
Platí do vyprodání zásob
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V‰e 
na splátky 
V‰e 
na splátky 

Letáky najdete ve Va‰ich schránkách. Akãní letáky platí jiÏ od 11. 3. 2009


