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Od dubna s vámi u nového
„kulatého“ stolu

První dubnový den je téměř všechno dovoleno.
V mezích zákona a s vtipem ovšem. Vždyť je
apríl! Už od 16. století je spojený s různými žer-
tíky a drobnými zlomyslnostmi, které by jindy
v roce neprošly. A i když se nejedná o původní
český svátek, rychle tady zdomácněl. První
písemná zmínka o aprílu v českých zemích po-
chází dokonce už ze 17. století. 

Vždycky jsme se na něj jako kluci ve škole tě-
šili. A protože veselá mysl je půl zdraví, kterého
je po dlouhé zimě obzvlášť potřeba, přimlouval
bych se za to, abychom i po letech nabrousili
svůj ostrovtip a zkusili rozesmát svoje nejbližší.
Prostě zařadili svátek bláznů do svého kalendá-
ře, i když nemá takovou mediální podporu jako
třeba svatý Valentýn.

V polovině měsíce nás čekají Velikonoce, nej-
větší křesťanské svátky, které většina z nás vní-
má hlavně jako symbol příchodu jara. Také
v našem městě to poznáme, třeba během Veliko-
nočních trhů.

„Jarní úklid“ se nevyhnul ani jablonecké rad-
nici. Rádi bychom vytvořili prostor pro nové ná-

pady a myšlenky, a tak jsme hodnotili a bilanco-
vali, co funguje a co je naopak potřeba vylepšit,
čeho se při „úklidu“ zbavit. 

A abychom na to nebyli sami, rozhodli jsme se
od dubna odstartovat novou sérii setkávání sta-
rosty a dalších představitelů města s obyvateli
jednotlivých částí Jablonce nad Nisou. Diskutovat
chceme nad tématy, která občany trápí, chceme
hledat společná řešení. Taková, která jsou přija-
telná a zároveň splnitelná. 

V posledním dubnovém týdnu bychom cyklus
rádi zahájili a zjistili, jestli vám v Jablonci chybí
zařízení typu jeslí. Už nyní můžete svůj názor
vyjádřit v anketě na webových stránkách města
www.mestojablonec.cz.

Diskuse nad dostupností předškolních zařízení
souvisí s titulem „Obec přátelská rodině“, který
Jablonec nad Nisou získal minulý rok. Je naším
zájmem i povinností zlepšovat a rozvíjet ve měs-
tě podmínky pro rodinný život. 

Petr Vobořil
místostarosta
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Nabídky a odmítnutí
Vyjednávání s Musilovými město zahájilo v roce

2001 a dalo manželům možnost, aby si sami určili ce-
nu. Ti navrhli tři varianty: výměnu svého domu za
přibližně stejný v Lidické ulici, ovšem bez nájemníků,
a jeden a půl milionu k tomu. Druhá varianta se rov-
nala osmi milionům korun na ruku, třetí milionům
šesti a čtyřem bytům – pro oba tehdy už rozvedené
manžele, jejich syna a nájemnici jejich domu.

Své návrhy si však Musilovi rozmysleli ještě před
jednáním zastupitelstva a přišli s novým řešením. Za
svůj starý dům chtěli obdobný, ale nový na městském
pozemku. V případě, že by přijali starý dům v Lidické
se třemi volnými byty, chtěli ještě tři miliony korun.
Zastupitelé jednali a nabídli objekt v Lidické s nájem-
níky a dva miliony korun nebo 4,4 miliony bez domu.
Paní Musilová však smlouvu na dům a dva miliony
odmítla podepsat s tím, že požadovala ještě dvě stě tisíc
navíc. Jednalo se už čtyři měsíce a jablonečtí zastupite-
lé chtěli výsledek. Proto nabídli Musilovým osm a půl
milionu korun. Další odmítnutí. A důvod? Tato částka
je na koupi stejného domu v Jablonci malá, jako ro-
zumné se majitelům jevilo dvanáct milionů korun.

V tu chvíli zastupitelé ztratili trpělivost k jednání,
které nemělo konce, a zahájili řízení o vyvlastnění
z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby. Roz-
hodnutí vynesl Stavební úřad v Tanvaldu v roce 2002.
Podle zákona byla stanovena cena na základě soudního
odhadu ve výši 4 169 770 korun a dům byl vyvlastněn
ve prospěch města Jablonec n. N. Musilovi se proti
rozhodnutí odvolali, jablonecký okresní soud tanvald-
ské rozhodnutí po přezkoumání potvrdil. A tak násle-
dovala v prosinci 2002 první žaloba Musilových
k Okresnímu soudu v Semilech, který opět potvrdil

platnost vyvlastnění. Žalobci se znovu odvolali, tento-
krát ke Krajskému soudu v Ústí n. L. V lednu 2003 vy-
slovil krajský soud, respektive jeho pobočka v Liberci,
názor, že by o případu měl rozhodovat v první instan-
ci okresní soud, ale zároveň vydal předběžné opatře-
ní, podle nějž do uzavření soudního sporu nemohlo
město použít práva, která plynula z rozhodnutí o vy-
vlastnění. Takže město bylo sice zapsáno do katastru
jako vlastník nemovitosti a pozemku, ale nemohlo se
tohoto vlastnictví ujmout a muselo v něm dál strpět
Musilovy. A tato situace trvá dodnes.

Tak se jednání opět přesunulo z kraje na okresní
soud a začalo kolečko přehazování případu v rámci
správního soudního jednání, kdy každý ze soudů tvr-
dil, že mu rozhodování v tomto případě nepřísluší.

Fakta a časový průběh
Březen 2003 – Musilovi podali u Okresního soudu

v Jablonci žalobu, v níž namítají, že nebyly splněny
podmínky ani důvody vyvlastnění.

Srpen 2003 – Musilovi požádali Okresní soud v Jab-
lonci o vydání částky 4 169 770 korun ze soudní ús-
chovy (hodnota nemovitosti dle soudního odhadu)
a soud rozhodl o jejím vydání 11. 8. Proti tomuto
usnesení se město odvolalo s odůvodněním, že vydá-
ní předmětu úschovy Musilovým by za dané situace
bylo v rozporu s dobrými mravy, protože město Jab-
lonec s ohledem na odklad vykonatelnosti správního
rozhodnutí nemůže předmětné nemovitosti užívat,
kdežto Musilovi je užívají, odmítají důvody i rozsah
vyvlastnění a po vydání předmětu úschovy by užívali
i peněžní náhradu za vyvlastnění. Návrh vzali Mu-
silovi zpět.

Tanec kolem jednoho domu
Debaty o ulici 5. května a její podobě se vedou od roku 1992. Rozšíření ulice
z deseti metrů na jednadvacet, s parkovacími pásy po stranách, cyklostezkami
a stromořadími bylo příjemnou vizí, a proto město projekt schválilo.
Poté vyhlásilo kolem ulice asanační zónu a začalo postupně jednat o výkupu
nemovitostí, které bylo třeba kvůli výstavbě bulváru srovnat se zemí.
O výkupu město jednalo mezi mnoha jinými také s manžely Musilovými. 
A ti zůstali jediní, s kým se město nedohodlo.

■ Dvě otázky pro 
starostu města
Petra Tulpu 

Dům v ulici 5. května stále
stojí na svém místě a veřejnost
má dojem, že se v této věci nic
neděje. Jaká je tedy skutečnost?
Jedná radnice s Musilovými
dál?

Snažíme se celý tento problém
už jednou provždy ukončit, a pro-
to jsme stále přístupní jednání
s paní Musilovou. Sešli jsme se
u mne v kanceláři na jednání na
sklonku loňského roku. Znovu
jsme se dotazovali, jak by si paní
Musilová představovala urovnání
sporu. Tehdy navrhla tři z jejího
hlediska možné varianty:

1. Směna jejího domu za objekt
v Lidické 9;

2. osm milionů korun a tři byty
za regulované nájemné na
dobu neurčitou;

3. pozemek v centru města, kde
ji město na své náklady vysta-
ví nový objekt k bydlení i pod-
nikání.

Ke každé z těchto tří variant je
nutné navíc připočítat i požadavek
na odpuštění dluhů ve výši 1 333
tisíc korun a stažení žaloby.

O variantách museli jednat
zastupitelé. S jakým výsledkem?

První a třetí varianta byly nepři-
jatelné. Dům č. 9 v Lidické ulici
byl opraven a výrazně převyšuje
svou hodnotou objekt domu paní
Musilové. Proti třetí variantě mlu-
ví fakt, že město nevlastní žádný
takový pozemek, který je popsán
v požadavcích. 

Jednalo se proto o variantě číslo
dvě (8 milionů, tři byty, odpuštění
více jak milionového dluhu a sta-
žení žaloby). Tuto variantu však
zastupitelé neschválili. Tím jsme
v jednání opět na začátku. 

Je třeba ještě zdůraznit, že v té-
to věci platí soudní rozhodnutí,
které dosud však nenabylo právní
moci neustálými a dlouhodobě tr-
vajícími odvolacími řízeními.

(fr)

Foto Jiří Jiroutek

Pokračování na str. 3
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JUDr. Jaroslav Belda 
právní zástupce města 
v této kauze

V březnu loňského roku sdělil
Okresní soud v Jablonci n. N. měs-
tu, že musí věc předložit vrchní-
mu soudu, aby ten rozhodl o míst-
ní příslušnosti soudu. Písemným
sdělením z 25. 3. 2008 město vy-
jádřilo souhlas s názorem OS
v Jablonci n. N. a Zvláštního sená-
tu v Brně, že k projednání věci je
příslušný Krajský soud v Ústí n. L.,
pobočka v Liberci v občanském
soudním řízení. Jablonecký soud
předložil věc Vrchnímu soudu
v Praze a ten 28. 5. 2008 rozhodl, že
k projednání a rozhodnutí věci je
v prvním stupni příslušný Krajský
soud v Ústí n. L. – pobočka Liberec
a že věc mu bude postoupena.

V lednu tohoto roku obdrželo
město výzvu k navržení důkazů
a poučení dle příslušných ustano-
vení občanského soudního řádu, ze
které je zřejmé, že věc bude posu-
zována podle právní úpravy obsa-
žené v zákoně o vyvlastnění č.
184/2006 Sb., který je účinný od
1. 1. 2007. Podle této nové právní
úpravy jsou podmínky k vyvlastnění
přísnější, než byly ve stavebním zá-
koně, dle kterého byl dům Mu-
silových vyvlastněn již v roce 2002. 

Na tuto výzvu město navrhlo vý-
slechy svědků, kteří byli už jednou

vyslechnuti v roce 2003 v řízení
u OS v Jablonci n. N. Jejich tehdej-
ší výslechy totiž není možné
v tomto novém řízení jako důkazy
použít z procesních důvodů. To jsme
navrhli 4. února tohoto roku. O pár
týdnů později, 6. března, jsme ob-
drželi předvolání k libereckému
soudu na jednání, které se mělo
uskutečnit 24. 3. 2009. Na žádost
právní zástupkyně Musilových by-
lo toto jednání odročeno na 25. 3.
2009. (V době uzávěrky čísla bylo
před jednáním – pozn. aut.). 

Leoš Teufl 
vedoucí právního oddělení

Město se během let snažilo
o další jednání a chtělo, aby došlo
k výkonu rozhodnutí správního
orgánu, to znamená, aby dům byl
vyklizen a předán městu. Paní
Musilová též dluží dodnes městu
částku půl milionu korun za pro-
nájem provozovny k podnikání. Tu
měla shodou okolností pronajatu
právě v domě v Lidické 9, který
chtěla s městem směnit za svou
nemovitost v ulici 5. května.
Kromě vymáhání tohoto dluhu
podniklo také město v dubnu 2008
proti paní Musilové další kroky.
Podalo proti ní žalobu o vydání
bezdůvodného obohacení z titulu,
že užívá dům v ulici 5. května bez
právního důvodu, neboť město je

zapsáno jako vlastník nemovitosti
na listu vlastnictví a jen jeho práva
vlastníka jsou odložena, a že jí
v tomto případě vznikl od roku
2003 do roku 2008 neoprávněný
prospěch 1 333 000 korun. Pokud
soud potvrdí, že na základě vy-
vlastnění je vlastníkem skutečně
město, tak Musilovi užívají dům
bez právního důvodu a získávají
tak bezdůvodné obohacení, které
zahrnuje tržby za pronájem provo-
zovny a náhradu ve výši obvyklé-
ho nájemného za bydlení. U soudu
zatím nebylo jednání v této věci
nařízeno.

Marcela Musilová 
účastnice sporu o dům

Abych řekla pravdu, v současné
době jsem velmi rozpolcená a ne-
vím ani, jak celé dění kolem vyjas-
nění majetkových poměrů komen-
tovat. Věřím soudům a doufám, že
už konečně 25. března dojde k roz-
hodnutí. Ale zároveň se bojím, že
tomu tak nebude. Po těch letech
většina mojí rodiny už na celý
soudní spor rezignovala, já v jed-
nání pokračuji někdy už jen ze se-
trvačnosti. Přesto se mi to nechce
úplně vzdát. A tak se čas od času
na radnici sejdeme, domluvíme si
nějaké varianty, které pak stejně
zastupitelé neschválí. Jednala jsem
už s paní Paukrtovou, s panem Mu-

silem, Loudou, Čeřovským, Tul-
pou. Každý z nich mi něco nabízel
a chtěl se dohodnout, ale nikdy mi
město oficiálně nenabídlo těch 8,5
milionu korun, na které se mě lidé
ptají, proč jsem je nepřijala. Ne-
chalo nám dům vyvlastnit. A tak
teď má město „obal“ toho domu,
ale vnitřek je stále náš. Přesto mi
město brání v podnikání a chce po
mně nájemné v mém vlastním ba-
ráku.

Hádáme se v podstatě o hlou-
postech. To je jako ten případ, kdy
jsem odmítla podepsat smlouvu
na Lidickou 9 a dva miliony ko-
run. Tehdy mi nejprve nabídl teh-
dejší místostarosta Louda Lidic-
kou s nájemníky a odhadní cenu
4,4 milionu korun. Pak mi také
tehdejší místostarosta Musil o tři
dny později nabídl Lidickou uvol-
něnou a půlku odhadní ceny, tedy
2,2 milionu korun. Na jednání za-
stupitelstva se však už mluvilo
o milionech dvou. Tak jsem se jen
při podpisu smlouvy přihlásila
o těch slíbených dvě stě tisíc. My
máme dům v lukrativní části, kte-
rý město chce, ale nechce za něj
dát odpovídající cenu. Proto jsem
si teď nechala vypracovat vlastní,
tržní odhad nemovitosti, který
předložím při tomto březnovém
jednání. Výše jednotlivých odhadů,
městského a mého, jsou velmi od-
lišné. 

(fr)

■ Komentáře a názory

Září 2003 – schůzka účastníků
sporu a jejich právních zástupců
u tehdejšího starosty Jiřího Čeřov-
ského. K dohodě nedospěli kvůli
zcela nereálným požadavkům ža-
lobců.

Listopad 2003 – Okresní soud
v Jablonci rozhodl ve věci vyvlast-
nění zamítnutím žaloby Marcely
a Zdeňka Musilových.

Leden 2004 – žalobci podali
proti tomuto rozsudku jablonecké-
ho soudu odvolání k liberecké po-
bočce krajského soudu.

Srpen 2004 – první jednání od-
volacího soudu – Krajského soudu
v Ústí nad Labem – pobočka Li-
berec. Po poradě odvolací soud
sdělil účastníkům, že své rozhod-
nutí vyhlásí 6. 9. 2004. Nestalo se

tak, odvolací soud jednání odročil
na neurčito s tím, že věc předloží
Zvláštnímu senátu složenému ze
tří soudců Nejvyššího soudu a tří
soudců Nejvyššího správního sou-
du. Tento Zvláštní senát rozhoduje
na neveřejném jednání o tom, zda
daná věc přísluší obecným nebo
správním soudům. Dne 15. 9. 2004
podala liberecká pobočka Kraj-
ského soudu v Ústí nad Labem ná-
vrh Zvláštnímu senátu v Brně.

Červen 2006 – Zvláštní senát vy-
dal usnesení, kterým návrh odmítl
s odůvodněním, že odvolací soud
není oprávněn takový návrh po-
dat. Současně vyjádřil závazný
právní názor, dle něhož musí od-
volací soud v Liberci zrušit nejprve
rozsudek jabloneckého okresního
soudu z listopadu 2003 a zavázat
ho k podání návrhu Zvláštnímu
senátu v Brně.

Září 2006 – liberecký krajský
soud zrušil rozsudek soudu v Jab-
lonci a věc mu vrátil k dalšímu ří-
zení.

Prosinec 2006 – jablonecký soud
podal návrh ke Zvláštnímu senátu
v Brně, aby rozhodl o příslušnosti
soudu.

Červen 2007 – brněnský senát
rozhodl o příslušnosti soudu tak,
že ve věci žaloby proti rozhodnutí
správního orgánu o vyvlastnění ne-
movitosti je příslušný soud v ob-
čanském řízení (obecný soud).
Dále vyjádřil závazný právní ná-
zor s ohledem na aplikaci nového
zákona o vyvlastnění, účinného od
1. ledna 2007, že k řízení v této vě-
ci je v prvním stupni příslušný
krajský soud, tedy jeho pobočka
v Liberci.

Kdo je viníkem a kdo obětí?

Není cílem tohoto článku najít je
a označit. Chtěli jsme jen zmapo-
vat průběh a doložená fakta vlek-
lého jednání o jeden dům, který
brání v dokončení důležité měst-
ské komunikace. Jisté je, že tady
zůstat nemůže. 

Je tím viníkem snad stále nespo-
kojená paní Musilová? Nebo je jím
město, které nenašlo vyhovující
řešení? Nebo jsou to soudy přeha-
zující si spor? Zdá se, že město
a jeho občané jsou v tomto kon-
krétním případě spíše obětí ne-
pružného soudního systému, který
se nedokáže vypořádat se dvěma
legislativními změnami v právní
úpravě zákona o vyvlastnění,
k nimž během dlouholetého jed-
nání došlo. 

(fr)

Pokračování ze str. 2

Foto archiv Ulice 5. května v představách architekta



(4)

jablonecký měsíčník / duben 2009 představujeme zastupitele města

Dá se srovnávat podnikání a politika?
Nevím, zda se to dá takto porovnávat. Je něco

úplně jiného řídit firmu a být činný v politice.
Ve firmě rozhoduji sám a nesu za svá rozhod-
nutí zodpovědnost. V zastupitelstvu rozhoduje
většina hlasů, která prosadí názor, s nímž ne-
musí každý člen souhlasit. To je ten rozdíl, na
který jsem si musel zvyknout. Ale neznamená
to, že by ta rozhodnutí byla špatná. Je to jen
otázka toho, že prostě můžete mít trochu jiný
názor, ale výsledek neovlivníte. A to veřejnost
vždy úplně nechápe a má pocit, že za ni člověk
dost nebojuje. 

A baví vás pracovat v zastupitelstvu?
Jestli mě to baví? Tak bych to neřekl, zda ba-

ví nebo ne. Je to prostě činnost, která mi osvět-
luje věci, na které jsem předtím koukal jen
z dálky. Dříve jsem se dozvěděl teprve o tom, co
už se narodilo, takhle mohu sledovat i jak se to
rodí. A tak jsem si musel na spoustu věcí po-
opravit názor. Jenže to, co vidím já, nevidí ti,
kteří si myslí, že každou věc může ovlivnit
i pouhý jedinec. Ovlivňovat cokoli mohu pouze

ve firmě. Já dostanu nějaké informace a já se
musím rozhodnout a také věc ovlivnit.

Proč jste se rozhodl v tom devadesátém roce
podnikat?

Jsem takový svým založením. Protože jsem
chtěl něco dělat a vždycky jsem byl zvyklý se
starat sám o sebe. A byl jsem takhle i vychová-
vaný. Věděl jsem, že nejvíc se můžu spolehnout
jedině sám na sebe.

Někdo z vašich předků také podnikal?
Můj děda měl cihelnu na Moravě. Ještě mám

doma fotografie a listiny, které dokládají, že děda
měl cihelnu a prodejnu stavebního materiálu.
Ale to, že podnikám ve stejném oboru, je opravdu
jen náhoda. 

Když je to náhoda a ne rodinné určení,
proč jste se rozhodl podnikat právě ve sta-
vebnictví?

Asi nedokážu přesně říci ten prvotní důvod.
Ke stavebnictví jsem nejvíce přičichnul, když
jsem si sám stavěl rodinný domek. To byla ško-
la života – v té době se těžko sháněl stavební
materiál, musel jsem všechno připravit pro ře-
meslníky a veškerý volný čas trávit na stavbě.
Byly to čtyři roky života strávené mezi zaměst-
náním a stavbou. V té době si mě rodina moc
neužila.

Během svého podnikání jste koupil, gene-
rálně zrekonstruoval či nově postavil už ně-
kolik objektů. Tentokrát jste se ale pustil do
rekonstrukce úplně největší, která asi nebyla
vaším prvotním záměrem. Řeknete nám něco
o svých plánech?

Před třemi lety jsem koupil objekt bývalé cel-
nice naproti jabloneckému nádraží Českých
drah. Ta budova byla postavena již v roce 1900.
Když jsem ji koupil, byla to úplná ruina a já ji
chtěl nejprve celou zbourat. Ale pak mě známí
stavaři přesvědčovali, že objekt z roku 1900 už
má i nějakou historickou hodnotu. Oprav ho –
říkali mi. Tak jsem se nechal přesvědčit a celý
ten dům nyní dávám do špičkového stavu, byť
to bude dvakrát dražší než nová stavba. Ale
všechno se nedá vždycky dělat jen pro peníze. 

Jaké máte se starou celnicí úmysly?
Vedle tohoto objektu, kam mám v plánu pře-

stěhovat sídlo firmy, jsem postavil ještě novou
moderní prodejnu. Součástí celého projektu
a hlavním důvodem, proč jsem se do toho vlastně
pustil, bylo ale neutěšené prostředí v sousedství
nádraží. Když někdo přijíždí do Jablonce vlakem,
tak ho čeká opravdu hrůzyplný pohled – oprýs-
kané špinavé nádraží obklopené množstvím
kůlen. Jakmile jsem koupil budovu celnice, by-
lo zahájeno jednání s Českými dráhami o tom,
aby celý prostor upravily. 

Co se podařilo dohodnout? A jaký bude
přínos pro cestující?

Vyjednali jsme s nimi generální opravu nád-
ražní budovy a zbourání nevzhledných kůlen,

do čehož investují částku přes 20 milionů ko-
run. Na oplátku tam město vybuduje novou ka-
nalizaci a vznikne zde i otočka autobusů MHD.
A až se tohle všechno dokončí, objeví se zde na-
prosto nový, úhledný prostor, který bude dů-
stojnou vstupní vizitkou našeho města. Všichni,
moje firma i České dráhy, pracujeme intenziv-
ně na svých objektech, abychom do čtyř měsíců
byli hotoví. A právě tomu jako zastupitel přiklá-
dám velký význam – budeme mít vstup do měs-
ta, za který se nebudeme muset stydět.

(fr)

Ivo Bartoněk 
Všechno se nedá dělat jen pro peníze

■ Ivo Bartoněk
Narodil se v Jablonci a mimo dvouleté pauzy,
kdy absolvoval základní vojenskou službu,
zde žije stále. Jablonec má rád pro jeho polohu,
díky níž je v něm krásně v létě i v zimě.
Obzvláště má rád přehradu, která je jedinečná
svým umístěním takřka v centru. Nic podob-
ného, dle jeho mínění, v Čechách není. Je již
třicet let ženatý, má dvě dcery a jeden a půl-
letého vnuka. Rád sportuje, v zimě využívá
jak sjezdovky, tak běžecké tratě, v létě jezdí
na kole po Jizerských horách a Českém ráji
nebo si zahraje tenis. Od roku 1990 podniká
v prodeji stavebního materiálu a automobilů.
V komunální politice se pohybuje první vo-
lební období a vstoupil do ní jako člen ODS
bez jakékoli předchozí politické angažova-
nosti. Jako důvod svého vstupu do politiky
uvádí, že když v Jablonci už devatenáct let
podniká, chce být i aktivním účastníkem
dalšího městského dění.Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
v dubnu
95 let
Heroldová Margarethe

94 let
Šupová Marie a Trčková Antonie

93 let
Kučerová Květa a Resl František

92 let
Hulcká Božena, Novotná Marie
a Rychecká Emilie

91 let
Bartoš František

90 let
Vaňková Marie

85 let
Blafková M., Hádek J., Hadrichová L.,
Hrabáková A., Lamačová H.,
Langová M., Mašková A., Princová A.,
Přeučilová H., Rumančíková M.,
Salačová Z., Šikolová H.,
Tomešová E., Vávrová M. a Vojtěch J. 

80 let
Bláhová J., Čeřovský F., Fišerová M.,
Horčičková E., Hošková J.,
Hušková M., Chimincová M.,
Janeček M., Klusáková D., Košek M.,
Landová B., Láska J., Luksová H.,
Mátlová A., Mišurdová H.,
Musilová J., Nechanická V.,
Ruthová K., Šaffková A.,
Vedralová J. a Vostrovská B.

75 let
Bártová B., Bémová J., Bezdičková Z.,
Cerman J., Hlubučková J.,
Hofrichter M., Hrubá B., Hrušková E.,
Hyšková I., Knajflová B.,
Milfajtová J., Neumanová J.,
Nosková E., Pašek Z., Skrucaná A.,
Smrčková A., Švaňhal F., Tůmová A.,
Váňová L., Weipertová K., Žižka J.
a Žváčková A.

70 let
Appelfeldová M., Bělík J., Blažek F.,
Cironis S., Daníčková K.,
Floriánová E., Frič V., Havlová A.,
Honzlová M., Jor J., Kokešová E.,
Lhota M., Majbrodová W., Menc J.,
Morávek J., Opiová M., Patrman J.,
Roubíčková D., Soukupová J.,
Strnádek J., Suchardová V.,
Svobodová J., Sýkorová D.,
Tandler G., Tůmová I.,
Vavrochová M., Vlasák M., Volná V.,
Weinfurterová I. a Zemler J.

Všem jubilantům přejeme
mnoho zdraví a pohody. 

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

■ Vítání dětí
Sobota 14. 3. 2009
Jakub Ježek, Adam Soldát, Lukáš
Nový, Patricie Linhartová, Lucie
Juklíčková, Lukáš Votruba, Vojtěch
Bambušek, Klára Kaděrová, Denisa
Faltusová, Matyáš Puchrík, Zuzana
Hrochová, Adam Rangl, Lukáš Be-
ran, Matyáš Geisler, Filip Machačka,
Filip Sirůček, Kristýna Nosková,
Matyáš Racský, Laura Slachová,
Karin Suržinová, Dan Novák,
Prokop Hampl, Vilma Čermáková,
Sofie Szilassy, Jakub Havlík,
Antonie Šebestová, Václav
a Vojtěch Podzimkovi.

Se štětcem 
za hranice 
Tak se jmenuje putovní výstava
výtvarných děl, která je výsledkem
projektu vzájemných návštěv a spo-
lupráce žáků jablonecké ZŠ Libe-
recká a Základní a střední školy
v Bautzenu. Ve vestibulu jablonecké
radnice ji může veřejnost zhléd-
nout do 13. dubna, poté bude pře-
vezena do Bautzenu.

Amnestie 
na nelegální zbraně
Do 31. července 2009 mohou obča-
né beztrestně odevzdat nelegální
zbraně na kterékoli policejní slu-
žebně. Policisté nebudou požado-
vat informace, jak dotyčný ke
zbrani přišel. Ten, kdo zbraň při-
nese, obdrží potvrzení o převzetí
zbraně do úschovy. Policie bude
u odevzdaných zbraní zjišťovat pů-
vodního vlastníka a také to, zda
s ní nebyl spáchán trestný čin.
Pokud bude vše v pořádku, bude

policie za vlastníka zbraně pova-
žovat osobu, která ji odevzdala.
Takový člověk si bude moci pře-
vzít zbraň zpět. 

U sv. Anny padnou 
obě borovice
Koncem března zmizí od kostela
sv. Anny obě borovice vejmutovky,
které jsou již ve špatném zdravot-
ním stavu. Sněhová kalamita v li-
stopadu 2007 odlomila celou řadu
větví na obou stromech a objevila
se na nich i rez vejmutovková, kte-
rá způsobuje postupné usychání.
Protože stromy už nejsou provozně
bezpečné, musí být pokáceny. Na-
hradí je výsadba nových stromů,
jejichž druh bude teprve určen.

Velikonoce 
po budyšínsku 
Velikonoční oslavy Lužických Srbů
bývají nevšedním zážitkem a roz-
hodně stojí za to je navštívit. Od
10. do 13. dubna připravuje part-
nerské město Budyšín bohatý pro-
gram. Patří k němu velikonoční trhy
s ukázkami tradičních zvyků, ma-
lovaní vajíček či velikonoční pro-
cesí. V neděli se pak na hoře
Protschenberg za městem koná
tradiční lidová veselice spojená
s házením velikonočních vajíček.

Pozvánka 
na výběrové testy 
Základní škola v Pasířské ulici na
Žižkově Vrchu zve chlapce a děv-

čata z 5. tříd se zájmem o sport na
výběrové testy pro zařazení do
sportovní třídy se zaměřením na
atletiku. Testy se budou konat
v úterý 21. dubna v 16 hodin na
atletickém stadionu ZŠ Jablonec
nad Nisou, Pasířská 72. Cvičební
úbor s sebou! 
Podrobnosti naleznete na webu
školy www.zspasirskajbc.cz nebo
na telefonu 604 736 897 u trenérky
Dany Jandové.

Jablonec má 
nejlepší web v kraji
Dne 12. března byly v sídle úřadu
Libereckého kraje vyhlášeny vý-
sledky krajského kola soutěže
Zlatý erb. Jablonec nad Nisou ob-
hájil své loňské vítězství v katego-
rii nejlepší webové stránky města.
Zvítězil tak již potřetí za sebou.
V kategorii nejlepší elektronická
služba obsadil Jablonec druhé
místo s aplikací „Otázky a odpově-
di“. Celostátní kolo soutěže, kam
Jablonec se svými webovými
stránkami postoupil, proběhne 6.
dubna v Hradci Králové.

Tři nejlepší strážníci dostali
odměnu
V pondělí 16. března byli v rámci slavnostního aktivu Městské policie Jablonec
nad Nisou oceněni tři nejlepší strážníci roku 2008. Ohodnocení získala trojice
Pavel Bitman, Jan Brožek a Miloslav Lejsek. S odměnou na ně pamatoval
nejen ředitel městské policie Jiří Rulc, ale i starosta města Petr Tulpa. 

V červnu půjdeme
volit 
V červnu letošního roku nás čeka-
jí volby do Evropského parlamen-
tu. Prezident ČR je vyhlásil na dny
5.–6. června. Jde o volby, které se
v mnohém odlišují od všech ostat-
ních voleb. 
Europoslance v těchto volbách mo-
hou volit v našem městě nejen ob-
čané ČR s trvalým pobytem v Jab-
lonci n. N., ale i občané jiných zemí
EU. To ale jen za předpokladu, že
nejpozději v neděli 26. 4. 2009 do
16.00 hodin požádají o zápis do se-
znamu voličů (odd. správních agend
v Komenského ulici 8 bude tento
poslední den lhůty otevřeno od 8 do
16 hodin). Zájemci o práci v okrs-

kových komisích se mohou hlásit již
nyní na tel. 483 357 314 nebo e-mai-
lu reichelova@mestojablonec.cz.
Musí ale počítat s tím, že tentokrát
je čeká sčítání výsledků až v ne-
dělních nočních hodinách. 

Jiří Nesvadba 
tajemník městského úřadu 

Ocenění dárců krve
Již čtyřicetkrát darovali bezplatně
krev Libuše Hajduová, Jiří Hána,
Josef Hanuš, Zdeněk Havlíček,
Tomáš Joklík, Dušan Kotyk, Ria
Lechtýnská, Jiří Mašek, Dušan
Nikliborc, Viktor Polák, Oldřich
Šorf a Peter Zhorela. Dne 25. úno-
ra přijal tyto dárce starosta Petr
Tulpa a předal jim Zlaté medaile

MUDr. Jana Janského. Kromě to-
ho patří jistě všem i vřelý dík.

Cukrovka 
v dějinách medicíny
Přednáška pro veřejnost se koná
ve čtvrtek 9. 4. od 15 hodin v kapli
jablonecké nemocnice. Lenka
Šnajdrová seznámí účastníky
s nejstaršími záznamy o diabetu
z doby před Kristem, léčbě cukrov-
ky ve starověku až po současnost
i s okolnostmi objevení inzulínu
a jeho prvním použití. Součástí bu-
dou informace o významu preven-
tivních opatření při sebepéči a do-
mácím ošetřování diabetika a také
praktické ukázky zdravotních po-
můcek. Více na www.nemjbc.cz 
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Zápis do mateřských škol

Připomínáme rodičům, jež mají zájem při-
hlásit dítě k docházce do MŠ, že se blíží termín
zápisu, který proběhne na všech mateřských
školách v Jablonci nad Nisou dne 15. dubna 2009
od 8.00 do 16.30 hodin.

V souvislosti se zápisem podáváme tyto in-
formace:

Rodiče podávají „Žádost o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání“ (v souladu se správním
řádem). Tuto žádost sepíší na místě v příslušné
mateřské škole.

V den zápisu je nutné doložit potvrzení lékaře,
že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, příp. doklad, že je proti nákaze
imunní nebo že se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci (dle zák. č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví). Zároveň rodič
doloží, že dítě je zdravotně pojištěno. Bez těch-
to náležitostí nebude správní řízení o přijetí dí-
těte do mateřské školy zahájeno.

Do speciální MŠ Palackého 37 budou děti při-
jímány pouze na doporučení lékaře a školské-
ho poradenského zařízení. K zápisu do této MŠ
je bezpodmínečně nutné, aby se rodič dostavil
s dítětem. 

Další informace naleznete na www.materska
skola.cz/aktuality, www.sweb.cz/spec.ms.jbc,
www.mshavlickova.cz, na ředitelství mateřské
školy v Uhelné 5, na oddělení školství, kultury
a sportu MěÚ nebo v den zápisu v každé ma-
teřské škole.

(ll)

Město usnadní úklid po psech
Na území našeho města je přihlášeno a evi-

dováno 3840 psů. Počet psů, na které majitelé
„zapomněli“, můžeme jen odhadovat. Povinnost
přihlásit psa vyplývá z obecně závazné vyhláš-
ky č. 2/2007 o místním poplatku ze psů. To je
třeba učinit na odboru financí a majetku MěÚ
do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Zde
bude vydána evidenční známka a v případě, že
dojde k její ztrátě či odcizení, pak bezplatně
i její duplikát. Na stejném odboru hlásí držitel
psa i veškeré změny. 

Upozorňujeme též na povinnost vyplývající
z § 47, odst. 1, písm. d) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, kde se říká, že ten kdo znečistí

veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt
nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zane-
dbá povinnost úklidu veřejného prostranství, se
dopouští přestupku. Toto ustanovení se vztahu-
je i na chovatele psů, kteří neuklidí psí exkre-
menty. Mohou se tak vystavit nebezpečí uděle-
ní pokuty až do výše 20 000 Kč. 

Ve snaze o zlepšení pořádku na veřejných
prostranstvích a usnadnění úklidu nainstalovalo
město koše na psí exkrementy. Staly se nedíl-
nou součástí parků, sportovišť, ploch pro volný
pohyb psů a veřejně přístupných ploch v intra-
vilánu obce. Každým rokem instaluje město ve
spolupráci s technickými službami další koše
na psí exkrementy a zvyšuje i četnost jejich vy-
vážení. To svědčí o značném využívání této
služby a tedy i o zvýšení uvědomělosti mno-
hých pejskařů. 

Nyní je na území města umístěno 130 ks ta-
kových košů. Oddělení životního prostředí plá-
nuje letos v místech, kde je nainstalováno větší
množství odpadkových košů, využít tyto koše
pro společné ukládání jak směsných komunál-
ních odpadů, tak i psích exkrementů. V dané
lokalitě budou instalovány pouze stojany s držá-
ky na mikrotenové sáčky a psí exkrementy, kte-
ré se řadí mezi běžný komunální odpad, se bu-
dou moci odkládat do všech odpadkových košů.
Odpad je pak předáván k řádnému odstranění
specializované firmě, která s ním nakládá v sou-
ladu se zákonem o odpadech.

(vk)

Magnetickou rezonanci 
přivezou v dubnu

V jablonecké nemocnici pokračují práce na
magnetické rezonanci. Ta by měla být v pro-
vozu od letošního května. V současné době
jsou postaveny všechny příčky. Částečně je ho-
tová klimatizace, elektřina a vzduchotechnika.
Přístroj bude do nemocnice dodán začátkem
dubna. 

A právě způsob, jakým bude muset být pří-
stroj o hmotnosti pěti tun dopraven na své mís-
to, je sám o sobě zajímavým. Probourat se bude
muset část jedné z venkovních zdí, běžnou ces-
tou by totiž magnet neprošel. Jeřábem se nej-
větší část přístroje umístí na plošinu, která se
vysune do prvního patra, a připraveným otvo-
rem ve zdi bude magnet usazen pomocí tran-
sportních kol na své místo. Ještě týž den se

otvor zazdí, přístroj bude usazen na své místo
a magnet se neprodleně napojí na chladicí zaří-
zení, protože v přístroji je helium o teplotě mí-
nus 268 °C. Magnetická rezonance bude umís-
těna v kabině, tzv. Faradayově kleci. Jedná se
o konstrukci v celé místnosti vyšetřovny, jež za-
braňuje vnikání vysokofrekvenčních elektro-
magnetických vln do okolí přístroje. Instalace
přístroje bude trvat čtyři týdny a je mnohem
náročnější, než byla u CT, kdy byl přístroj uve-
den do zkušebního provozu po týdnu od dodání.
Lékaři radiodiagnostického oddělení se s přístro-
jem a příslušným softwarem seznámí začát-
kem května. V části magnetické rezonance bu-
de vyšetřovna, ovladovna pro lékaře, spisovna,
dva převlékací boxy a čekárna. Na pracovišti se
počítá i s vybudováním kamerového a hlasové-
ho systému. Projekt je realizován z prostředků
Evropské unie – Regionálního operačního pro-
gramu regionu soudržnosti Severovýchod, na
financování se podílí několika miliony i jablo-
necká nemocnice. Další informace včetně foto-
galerie najdete na www.nemjbc.cz.

Petra Krajinová
tisková mluvčí nemocnice

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

PRACOVNÍK STAVEBNÍHO ÚŘADU

9. platová třída

Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdě-
lání nebo střední vzdělání s maturitou v oboru
stavebním.
Další požadavky: praxe v oboru výhodou, zna-
lost stavebního zákona, obsluha PC (Word, Ex-
cel, internet), znalost místních podmínek,
ochota k práci v terénu, organizační schopnos-
ti, odpovědnost, samostatnost, flexibilita a krea-
tivita, schopnost jednat s lidmi.
Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu
mateřské a rodičovské dovolené. 
Nástup dle dohody.
Informace: vedoucí stavebního úřadu, tel. 483
357 370, e-mail: nozickova@mestojablonec.cz.
Přihlášky do 10. dubna 2009.
Přihlášku doloženou profesním životopisem,
výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců),
ověřeným dokladem o dosaženém vzdělání
a případnými referencemi zasílejte na adresu:
Městský úřad, personální úsek, Mírové náměs-
tí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

Výběrová řízení 
na pronájem bytů
Sociální byty
Na Úbočí 14/4326, č. bytu pro VŘ: 2/2009
Byt 1 + 1, 6. patro, podlahová plocha 38,43 m2. 
Prohlídka 6. 4. 2009 od 15.30 do 15.45 hodin. 

Na Úbočí 14/4326, č. bytu pro VŘ: 3/2009
Byt 1 + 2, 6. patro, podlahová plocha 53,06 m2. 
Prohlídka 6. 4. 2009 od 15.30 do 15.45 hodin. 

Na Úbočí 21/4325, č. bytu pro VŘ: 4/2009
Byt 1 + 1, 6. patro, podlahová plocha 37,06 m2. 
Prohlídka 6. 4. 2009 od 16.00 do 16.15 hodin. 

Palackého 42/3767, č. bytu pro VŘ: 5/2009
Byt 1 + 2, 4. patro, podlahová plocha 53,91 m2. 
Prohlídka 6. 4. 2009 od 16.45 do 17.00 hodin. 

Řetízková 7/3052, č. bytu pro VŘ: 6/2009
Byt 1 + 2, 5. patro, podlahová plocha 43,90 m2. 
Prohlídka 8. 4. 2009 od 15.30 do 15.45 hodin. 

Liberecká 27/3509, č. bytu pro VŘ: 7/2009
Byt 1 + 1, 5. patro, podlahová plocha 36,27 m2. 
Prohlídka 15. 4. 2009 od 16.00 do 16.15 hodin. 

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 8/2009
Byt 1 + 1, přízemí, podlahová plocha 39,56 m2. 
Prohlídka 15. 4. 2009 od 16.30 do 16.45 hodin. 

Byt s věcně usměrňovaným nájemným
Na Kopci 13/3057, č. bytu pro VŘ: 9/2009
Byt 1 + 1, 5. patro, podlahová plocha 35,76 m2. 
Prohlídka 8. 4. 2009 od 16.00 do 16.15 hodin. 
Výše věcně usměrňovaného nájemného je 1879 Kč/
měsíc bez služeb spojených s užíváním bytu.

Sraz zájemců je ve stanovenou dobu před vcho-
dem do objektu.
Prohlídky zajišťuje Městská správa nemovitostí
Jablonec nad Nisou, s. r. o.

Přihlášky a žádosti do VŘ včetně stanovených
příloh podávejte na předepsaných formulářích.
Formuláře lze vyzvednout 
– na odd. technické obsluhy a bytů MěÚ (TOB),
– ve vnitřním informačním středisku MěÚ,
– na www.mestojablonec.cz. 

Žadatel doručí přihlášku či žádost na TOB ne-
bo do podatelny MěÚ v zalepené obálce od 1. 4.
do 20. 4. 2009 do 15.00 hodin. 
Obálka musí být zřetelně označena nápisem VŘ
s označením čísla bytu (tj. např. 2/2009 –
NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRO-
NÁJEM BYTU).

Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky nebudou akceptovány!

Stěhování chladicího systému na střechu nemocnice
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Na únorovém jednání zastupitelstva zhod-
notil Jiří Rulc činnost jablonecké městské
policie za 2. pololetí roku 2008. Zastupitelé
vzali po drobných dotazech zprávu na vě-
domí. 

Konstatuje se v ní, že se úkoly, které ředitel
městské policie v minulém roce uložil, průběžně
plní. Trvale se provádějí denní i noční hlídky
například v Tyršových sadech, v Zeleném údo-
lí nebo v ulici Za Plynárnou. Celoročně je kon-
trolována dopravní obslužnost v areálu nemoc-
nice či stánek na konečné zastávce tramvají.
Průběžně strážníci dohlížejí na lokality Žižkův
Vrch, hřbitovy, dětská sportovní hřiště, skate-
park atd. V létě se soustřeďují též na záchra-
nářské vybavení na přehradě. V pracovních
dnech od 7.15 do 8 hodin provádějí městští
strážníci dohled na některých přechodech pro

chodce, přičemž se zaměřují hlavně na bezpeč-
nost školní mládeže. Každou sobotu pak kon-
trolují dopravní značení v katastru města
a zjištěné nedostatky zasílají Dopravnímu a sil-
ničnímu úřadu MěÚ.

Rozjíždí se projekt „okrskář“
Od letošního února byla zkušebně spuštěna

monitorovací služba projektu „okrskář“. „Po ana-
lýzách provedených v roce 2008 jsme obměnili
sestavu strážníků, kteří se na projektu podílejí.
Změnili jsme též strukturu úkolů a rozdělení ra-
jonů,“ řekl ředitel MP Jiří Rulc a dodal, že od
dubna budou úkoly plněny v celém rozsahu
a v úzké spolupráci s Policií ČR. 

Měření rychlosti přináší výsledky
Do práce městské policie patří i preventivní

opatření. Sem spadají například radary na mě-
ření rychlosti. „Nejprve jsme nechali jeden radar
kolovat po celém městě, pak byl u přehrady.
Nový, již vylepšený radar, který jsme nedávno
zakoupili, je znovu u školy v Kokoníně. Ze se-
braných dat je zřejmé, že se rychlost v tomto
úseku snižuje. Starší radar máme zatím na slu-
žebně, ale během dvou týdnů ho osadíme,“ kon-
statoval ředitel MP s tím, že na březnovém za-
sedání zastupitelstva oznámí, kde se bude ra-
dar nacházet. 

Do oblasti prevence kriminality patří i školní
besedy. Na středních školách jich proběhlo 22,
v ZŠ pět a v MŠ deset. Celkem je absolvovalo
1470 žáků. V rámci dopravní výchovy pro žáky
základních škol zabezpečovala městská policie
výuku na dětském dopravním hřišti.

(fr)

Ředitel městské policie skládal účty

V polovině března došlo k zásadním úpra-
vám linek a jízdních řádů MHD. Jedná se
o nejvýraznější změny za posledních 13 let.
Tyto úpravy byly vyvolány především oče-
kávanou poptávkou po dopravě k novému
obchodnímu centru „Rýnovka“ v Želivského
ulici, ale také snahou o zvýšení komfortu ce-
stování. Přínosem bude zpravidelnění inter-
valů a nasazení velkokapacitních nízkopo-
dlažních autobusů ze středu města do Mšena.

Ul. Želivského, Rýnovická, Liberecká
K novému obchodnímu centru v Želivského

ul. zajíždí ze středu města každou půlhodinu
linka č. 6. Ta zajistí i přímé spojení z ul. Rý-
novické a Liberecké do Mšena. Linka č. 6 po-
kračuje ze zastávky Želivského bez přestupu
jako linka 7 směr Ostrý roh a Mšeno. Kom-
binací těchto dvou linek vznikl okruh přináše-
jící pohodlné spojení nejen ze středu města.

Spojení Rýnovickou ul. a do zastávky Nemoc-
nice je zajištěno čtyřikrát za hodinu (v pracovní
dny linky 4 a 6, o víkendu také č. 14).

Mšeno
Spojení centra města a sídliště Mšeno nově

zajišťuje zejména linka číslo 7 na trase Ka-
menná–Mšeno–Ostrý roh–Želivského. Odtud

pokračují všechny spoje dále přímo jako linka
6. Spolu s ostatními linkami tak je v pracovní
dny z centra města zajištěn do Mšena od 5 do
20 hodin desetiminutový interval. 

Rýnovice, sídliště Janovská
Zde došlo k nejvýznamnějším změnám v od-

jezdech spojů. Linka č. 12 jezdí po celý den ve
třicetiminutovém intervalu. Do zastávky Rý-
novice, samoobsluha jsou prodlouženy některé
spoje linky č. 10. Do průmyslové zóny je spoje-
ní linkami č. 4 a 12.

Horní Proseč
V pracovní dny je provoz zajištěn linkou č. 3

ve stejném rozsahu jako dosud, o víkendech
linka nejezdí. Lze využít linku 14. 

Žižkův Vrch
Linka č. 12 jezdí v pracovní dny ve třicetimi-

nutovém intervalu po celý den. Ve špičkách ji
doplňuje linka č. 19 (Žižkův Vrch–centrum–Šu-
mava–nádraží Paseky) tak, že výsledný interval
je patnáctiminutový. O víkendech bude dopra-
va zajištěna linkou č. 8 beze změn.

Vrkoslavice, Kokonín
Spojení bez výrazných změn. 

Paseky (přes Novoveskou a Podhorskou ul.)
Spojení beze změn.

Sídliště Šumava
V pracovní dny je zajištěn ve směru z centra

na sídl. Šumava patnáctiminutový interval po
celý den, střídavě linkami č. 4 a 19. Nová linka
č. 19 jezdí v časech shodných, jako dosud jezdi-
la v pracovní dny linka 14; ve špičkách jede na
Žižkův Vrch. O víkendech jede linka 14 ve
shodných časech jako dosud; ze zastávky Na
Roli jezdí na Horní Proseč. 

Další úpravy JŘ a linkového vedení pro-
běhnou během roku z důvodu připravovaných
stavebních prací a změn silniční sítě v centru
města. V té době bude již známa vytíženost li-
nek i připomínky cestujících. K nim bude rov-
něž přihlédnuto. 

Pro připomínky k JŘ je zřízena e-mailová
adresa jr@csadjbc.cz, v písemné podobě je lze
zasílat na adresu: ČSAD, Pražská 14, Jablonec
nad Nisou, 466 05.

V předprodejní kanceláři na autobusovém
nádraží jsou k dispozici tištěné jízdní řády. Na
www.csadjbc.cz je možné JŘ stáhnout.

ČSAD Jablonec n. N. a. s., provoz MHD

Od března jezdí linky MHD jinak

Duben je i měsícem, kdy lidé oprašují svá
jízdní kola a vyrážejí na nich nejen do přírody,
ale i do ulic. Právě pro ně zde máme několik
rad a doporučení, co udělat, aby z výletu na kole
zůstal dobrý pocit a domů se vrátili bez zdra-
votní újmy.

Nejprve zkontrolujeme, zda naše jízdní kolo
je v dobrém technickém stavu. Pokud není, pak
se obrátíme na některý z cykloservisů.

Zapomínat nesmíme na povinnou výbavu
jízdního kola, ke které patří: 

• dvě na sobě nezávislé účinné brzdy;
• zadní odrazka červené barvy (lze kombino-

vat se zadní červenou svítilnou);
• přední odrazka bílé barvy;
• odrazky na pedálech (mohou být nahrazeny

světlo odrážejícími materiály umístěnými
na obuvi nebo v jejich blízkosti);

• odrazka oranžové barvy na paprscích kol;
• zaslepení volných konců trubek řidítek.

Za snížené viditelnosti musí být kolo dále
vybaveno světlometem bílé barvy (je-li vozovka
dostatečně osvětlena, může být světlomet na-
hrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným

světlem) a zadní svítilnou červené barvy (může
být nahrazena svítilnou s přerušovaným svět-
lem červené barvy).

I pro cyklisty platí pravidla silničního pro-
vozu:

• jezdíme zásadně při pravém okraji vozovky;
• řidítka držíme oběma rukama;
• znamení o změně směru jízdy dáváme včas

upažením ruky;
• pokud jezdíme ve skupině, dbáme na jízdu

za sebou;
• děti do deseti let mohou jezdit pouze v do-

provodu dospělé osoby a nesmí zapomínat
na cyklistickou přilbu;

• i pro cyklisty platí zákaz telefonování za jízdy
mobilem;

• život nám může zachránit i pestré oblečení.

Ludmila Knopová
tisková mluvčí PČR

Než vyjedete na kole

Foto archiv PČR
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Z jednání městského zastupitelstva
26. února 2009

Pracovní skupiny vybírají priority 
Akční plán pro rok 2009 předložila jabloneckým

zastupitelům koordinátorka komunitního pláno-
vání Pavla Chalupová. Ti jej schválili bez výhrad.

Akční plán pro rok 2009 obsahuje vybrané priority
z I. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb
města Jablonec n. N., který zastupitelé schválili loni
20. listopadu. „Pracovní skupiny vybírají prioritní
úkoly, na které je nutné se zaměřit. Tyto úkoly obsahu-
je Akční plán pro rok 2009. Jedná se ale pouze o část
cílů, které komunitní plán obsahuje,“ vysvětluje Pavla
Chalupová a dodává, že podobný akční plán vytvoří
pracovní skupiny na začátku každého roku. „Během
tříletého období bychom měli naplnit všechny stanove-
né cíle,“ uzavírá Chalupová. 

Akční plán pro rok 2009 schválila Řídící skupina
komunitního plánování a Komise humanitní péče jej
doporučila ke schválení zastupitelům. Jeho plnění
bude hodnoceno jednou za půl roku. 

Úřad chce lépe komunikovat s občany
Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo výzvu k před-

kládání žádostí o finanční podporu v rámci Integ-
rovaného operačního programu „E-Government
v obcích – Czech POINT“. Svůj projekt předloží také
město Jablonec nad Nisou.

Zastupitelé schválili záměr předložení žádosti o do-
taci na projekt upgrade pracoviště Czech POINT na
ministerstvo vnitra a schválili podmínky rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Současně uložili místostarostovi
L. Pletichovi zajistit spolufinancování projektu.

„Případnou dotaci obdržíme na účet města do 30.
dubna t. r. a vyúčtování musíme provést nejpozději do
15. června,“ říká Iveta Habadová, vedoucí oddělení do-
tací. Podle jejich slov činí maximální limit způsobi-
lých nákladů na upgrade pracoviště Czech POINT
68 540 korun, z toho dotace EU je 85 % (tedy 58 259 Kč),
min. spoluúčast města 10 281 Kč. Peníze z dotace bu-
dou určeny na pořízení technického a technologické-
ho vybavení místního pracoviště (plná verze nebo up-
grade), k úhradě ročního napojení na internet pro obě
verze pracoviště Czech POINT. Maximální výše se
může rovnat částce 10 000 korun. 

Hospodaření fondu bylo schváleno
Zastupitelé schválili hospodaření, rozpočet i vý-

běr finančních prostředků z „Fondu na zlepšení
úrovně bydlení“ (dále FZÚB). Odsouhlasili i uza-
vření smluv o účelových půjčkách z rozpočtu. 

Žádosti o půjčky z fondu přijímal úřad od 1. října do

letošního 30. ledna. Celkem bylo přijato 13 žádostí,
z nichž jedna byla pro neúplnost vyřazena. Na ledno-
vém zasedání schválili zastupitelé celkovou částku na
půjčky vlastníkům bytů ve výši 10 milionů Kč. Jelikož
žádosti převýšily určenou výši o 69 500 korun, dopo-
ručil výbor FZÚB předložit v březnu zastupitelstvu ke
schválení návrh na rozpočtovou změnu týkající se na-
výšení finančních prostředků na půjčky.

Půjčky jsou požadovány zejména na obnovu střeš-
ního pláště s použitím tradičních materiálů či obnovu
fasády při zachování tradičních prvků a kvality (řím-
sy, štukové prvky), výměnu oken a dveří, na zřízení
nebo rekonstrukci plynového topení, ale i na vybudo-
vání WC a koupelny. Výše půjček se pohybuje od jed-
noho sta tisíc do 2 150 000 korun se splatností od 4 do
7 let a s úrokovou sazbou od čtyř do dvou procent dle
délky splatnosti. 

Z loňského roku byl do fondu převeden zůstatek ve
výši 70 022 000 Kč. Tehdy bylo z fondu poskytnuto 16
půjček za 4 048 090 Kč. 

Prevence a připravenost zaručují
bezpečnost
Dokument „Bezpečnostní politika města Jablo-

nec nad Nisou na období 2008 až 2011“ schválilo
městské zastupitelstvo 19. června loňského roku.
Letos v únoru byla zastupitelům předložena infor-
mativní zpráva o jeho plnění.

Zástupci Policie České republiky a Městské policie
Jablonec n. N. se pravidelně scházejí na týdenních
společných poradách. V roce 2008 provedly obě poli-
cejní složky devět společných akcí se zaměřením na
kontrolu podávání alkoholu mladistvým a zjistily de-
set případů porušení zákona. Společných výjezdů či
vzájemných předávání poznatků bylo v minulém roce
celkem 617. 

V oblasti dopravní bezpečnosti připravili policisté
i strážníci dvě společné akce zaměřené na bezpečnost
chodců na přechodech. Na stejné téma realizují spo-
lečný projekt a vytipovali přechody k nasvícení (šest
již realizovaných) nebo místa ke zřízení nových na-
svícených přechodů (sedm během roku 2009, z toho
na dva je žádána dotace z Grantového fondu Libe-
reckého kraje).

Zveme na dubnové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteč-

ní ve čtvrtek 23. dubna od 9 hodin ve velké zasedací
síni jablonecké radnice. Informace o projednávaných
bodech najdete na www.mestojablonec.cz.

(fr)

■ Setkání s občany
v novém

Od dubna se představitelé
politického vedení a zástupci
městského úřadu opět začnou
setkávat tak jako v minulých le-
tech s občany. Letos však ona
setkání doznají zásadnějších
změn.

Nebudou probíhat každý týden,
ale jednou za měsíc. Nebudou
všeobecná, ale vždy tématicky za-
měřená. Stejné zůstává to, že se
budou stěhovat po jednotlivých
lokalitách Jablonce n. N. Město se
bude snažit vytipovat v každém
konkrétním místě nejpalčivější
problém, který má v plánu řešit,
a proto potřebuje sebrat informace
od zde žijících občanů. Nebo město
již s řešením začalo a v takovém
případě též potřebuje zpětnou
vazbu od zde žijících obyvatel. To
umožní, aby průběh i dokončení
projektu byly v souladu s potřeba-
mi lidí. 

Na těchto tématických setká-
ních bude podrobně představen
problém a prezentovány možnosti
či návrhy řešení. Kromě reprezen-
tantů města budou pozváni i od-
borníci, jež mají k danému prob-
lému co říci. A tak se budete moci
vy, občané města Jablonce, na
jednom místě dovědět maximum
informací. Setkáme se tak napří-
klad v Kokoníně na téma výstavba
kanalizace a čističky odpadních
vod, ve Mšeně k realizaci volnoča-
sového areálu v ulici Čelakovské-
ho, ve středu města k výstavbě ob-
chodního centra a náhradním
prostorám pro tržnici. Témat,
o kterých chce vedení města s ob-
čany diskutovat, je mnoho.

Uvítáme taktéž vaše názory, ná-
pady, námitky. Přejeme si, aby se
ona setkání změnila v klidnou
a smysluplnou diskusi přinášející
výsledky oběma stranám. Tak jako
třeba setkání, která se uskutečnila
před rozhodováním o způsobu do-
pravního řešení křížení ulice Pa-
lackého u přehrady nebo při tvorbě
integrovaného plánu regenerace
bytové zástavby a městské zeleně
pro vytčenou lokalitu. Cílem je
předkládat k projednávání měst-
ským zastupitelům problémy, kde
je navržené řešení, jež bude
v souladu s přáními a potřebami
obyvatel města.

O jednotlivých setkáních, téma-
tech, místě a datu konání budete
informování prostřednictvím pla-
kátů na reklamních plochách či
v autobusech MHD, ale také pro-
střednictvím webových stránek
města, Jabloneckého měsíčníku
a dalších médií. Stejně tak se bu-
dou objevovat i informace o vý-
sledcích setkání. 

Všichni, kdo se na jejich přípra-
vě podílejí, věří, že nová forma
bude pro občany zajímavější a že
přijdete, abyste se dověděli víc
o současnosti i blízké budoucnos-
ti města, ve kterém žijete.

(fr)

Foto Jiří Jiroutek
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Ceny všech energií s malými výjimkami stá-
le stoupají a ovlivňují rodinný rozpočet nás
všech. Centrálně vyráběné teplo využívá zhru-
ba 10 000 občanů našeho města. Tato krátká
stať se snaží vysvětlit příčiny růstu a poklesu
cen této energie. 

Potřebné informace vyčtete z připojeného
grafu. Vypovídá o tom, jaký je vztah mezi pohy-
bem tržní ceny těžkého topného oleje (TTO),
z něhož je v současné době centrální teplo vyrá-
běno, a cenou TTO, která je do ceny tepla kal-
kulována. JTR a. s. dodavatele topného oleje vybí-
rá ve výběrovém řízení. V roce 2007 se podařilo
sjednat pevnou cenu pro celý sjednaný objem
roční dodávky. Tuto cenu představuje plná fia-
lová čára v levé části grafu.

V roce 2008 docházelo k velkým pohybům
tržní ceny TTO, které ukazuje krátce čárkova-
ná modrá čára. Z jejího průběhu je zřejmé, že
nejvyšší cena na trhu byla v červenci 2008, nej-
nižší v prosinci 2008. Od té doby cena zase
stoupá. Proto společnost přijala jako nejlepší
nabídku toho dodavatele, který navrhl počítat
cenu dodávky TTO podle vzorce, který vychází
z průměru cen minulých šesti měsíců, tedy např.
dodávka za červenec 2008 se počítala z průměru
tržních cen měsíců ledna 2008 až června 2008.
Tato cena, za kterou JTR v roce 2008 skutečně
topný olej nakupovala, je vyznačena na grafu
plnou červenou čárou.

Konečně kalkulovaná cena TTO, která byla
zahrnuta do ceny tepla, je vyznačena zelenou

dlouze čárkovanou čarou. Zde jsou vyznače-
na i zvýšení cen v roce 2008 a její snížení v led-
nu 2009. Rovná černá čára v pravé části grafu
je odhadem, na jaké úrovni se tržní cena TTO
stabilizuje.

Z grafu vyplývá, že od července 2007 do led-
na 2009 (s výjimkou března 2008) JTR nakupo-
vala TTO za ceny vyšší, než byly ceny kalkulo-
vané do ceny tepla. Proto ke konci roku 2008
měla JTR propad hospodaření v rozsahu cca 10 mi-

lionů Kč, který podle propočtů vyrovná do září
2009. Podle vývoje ceny TTO počítá společnost
s další změnou ceny k 1. 10. 2009. Graf též vy-
světluje, proč nebylo snížení ceny v lednu 2009
větší. Nemohlo totiž vycházet z nejvyšší ceny
TTO v červenci 2008, protože za tak vysokou
cenu společnost olej nikdy nenakupovala.

Eduard Hrdina 
člen představenstva JTR a. s.

Cena těžkého topného oleje kolísá

Od začátku března je na radnici nová tvář
ve zcela nové funkci. Je jí Markéta Puzrlová,
matka dvou malých dětí, která pracuje na
postu manažera pro koordinaci rodinné po-
litiky. 

Co si pod tím názvem má člověk předsta-
vit? Co je podstatou vašeho místa?

Manažerka pro koordinaci rodinné politiky
by měla mít přehled o veškerých prorodinných
aktivitách, které probíhají v rámci služeb nabí-
zených úřadem jak v oblasti sociální a školské,
tak i třeba kulturní a sportovní. Další věcí ma-
nažerky je sledovat nabídku nejen městských
organizací, ale i nestátní neziskové sféry, napří-
klad mateřských center a konečně i komerční
sféry – například placené hlídání dětí. 

Kromě toho mám jako manažerka pro koor-
dinaci rodinné politiky za úkol v rámci úřadu
vytvořit chybějící koncepci prorodinné politiky
města. Což byl jeden malý nedostatek města
v rámci soutěže Obec přátelská rodině. V Jab-
lonci totiž jakákoli koncepce v papírové formě,
usnesení zastupitelstva o prorodinné politice
nebo třeba komise pro rodinu ještě neexistují. 

A samozřejmě obecně mám plnit i jakousi
osvětovou funkci. Musím najít vhodnou formu
komunikace s občany, jak jim rychle a srozu-
mitelně sdělovat novinky v této oblasti, a to jak
na městské, tak i celostátní úrovni. V této sou-
vislosti plánujeme vznik informačního portálu
o prorodinných aktivitách ve městě.

Co je vaším hlavním cílem?
Jak jsem již řekla – navázat komunikaci s ob-

čany, a to formou elektronickou, prostřednic-
tvím webu nebo e-mailem, nebo osobně podá-
vat informace o dění v prorodinné politice.
Osobní kontakt ale neznamená, že bych měla
řešit konkrétní problémy jednotlivých rodin.
Spíše můžu občany nasměrovat, kde hledat ra-

du, pomoc a s kým by se dalo najít vhodné ře-
šení. Mým hlavním úkolem je koncepční rovi-
na prorodinné politiky města, mít přehled
o tom, co se teprve připravuje, co už probíhá,
jaké jsou novinky a plány do budoucna. 

Mluvíme stále o rodině. Můžete ji nějak
konkrétně charakterizovat? 

Možná ne v tom nyní obvyklém smyslu, kdy
vidíme jako rodinu model rodiče – malé děti.
Rodina se vyvíjí. Takže nejprve je první model
s malými dětmi, pak se školáky až přicházíme
k rodině s teenagery, která má naprosto jiné
problémy a potřeby než ta s předškoláky. Děti
dorostou a odcházejí. A máme tady rodinu ješ-
tě relativně mladých, aktivních lidí s kariérou
a finančním zabezpečením, která je de facto
bez zvláštních potřeb a nároků. Ale další stu-
peň je rodina seniorská, která si už zase  urči-
tou pomoc nárokuje. A nesmíme zapomenout
na velmi cenné mezigenerační vztahy mezi se-
niory a vnoučaty – i to je rodina. Takže pojem
rodina já chápu v širších souvislostech ve všech
jejích proměnách. Se všemi jejími fázemi by-
chom měli v prorodinné politice pracovat. Čili

to neznamená, že jako manažerka pro rodinnou
politiku se budu soustřeďovat jen na mladou
rodinu s malými dětmi. 

Co chystáte v nejbližší budoucnosti?
Nejprve musíme navrhnout čerpání dotace

z titulu „Obec přátelská rodině“, který město
získalo v soutěži vyhlášené ministerstvem prá-
ce a sociálních věcí. S ní je spojená neinvestič-
ní dotace, kterou můžeme vynaložit na řadu
prorodinných opatření. Hlavně sem spadá již
zmiňovaný informační portál na webu, to je
priorita číslo jedna, na němž bychom shrnuli
a zveřejňovali všechny informace týkající se
prorodinných aktivit konaných ve městě. Další
důležitou věcí je přímá komunikace s občany
se zpětnou vazbou, co by potřebovali, co se jim
hodí, co jim chybí, co naopak, a to by se týkalo
hlavně mladších rodin. Například Jablonec ne-
má zařízení pro děti do tří let – rádi bychom zji-
stili, jestli je to jen jablonecké specifikum, jaká
je poptávka v této oblasti a jak lze představy ob-
čanů sladit s platnou českou legislativou.

Co znamená v náplni vaší práce přeshra-
niční spolupráce?

Rádi bychom celou naši koncepci porovnali
a připravovali ruku v ruce s tím, jak se dělá
prorodinná politika nejen na české straně, na-
příklad ve městech oceněných stejným titulem
Obec přátelská rodině. Jsme také součástí
Euroregionu, takže chceme sbírat zkušenosti
i na druhé straně hranic, to je v Polsku či Ně-
mecku, kde bychom chtěli navázat kontakty.
Zprvu to bude určitě jen vzájemná výměna po-
znatků a zkušeností. Nemusí to samozřejmě
znamenat, že poučení si přivezeme jen my.
Možná to bude i naopak. Třeba při tom vznikne
nápad na přeshraniční spolupráci v rámci ně-
jakého konkrétního projektu. 

(fr)

Rodinu chápu v širších souvislostech...

Foto Jiří Jiroutek
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
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 M. Poledňákové
o vztazích mezi muži a ženami.

2.–5. 4. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
MĚSTO EMBER
Dobrodružný fantastický příběh o pod-
zemním městě. České titulky!

2.–5. 4. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
VÉVODKYNĚ
Příběh mladé vévodkyně z Devonshiru,
jejíž život byl plný milenců a intrik.

6.–8. 4. /pondělí–středa/ 18 a 20 hodin
RŮŽOVÝ PANTER 2 
Steve Martin je zpět jako inspektor
Clouseau. 

9.–15. 4. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
Zábavný animovaný příběh o dobro-
družstvích „superpsa“ Bolta. Český da-
bing.

9.–15. 4. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
STRÁŽCI – WATCHMEN
Vizuálně omračující styl, temný vrstev-
natý příběh a netradiční superhrdinové.

16.–22. 4. /čtvrtek–středa/ 18 hodin
MONSTRA VS. VETŘELCI
Animovaní hrdinové zachraňují planetu
před mimozemšťany. Český dabing.

16.–22. 4. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
MILIONÁŘ Z CHATRČE – 
SLUMDOG MILLIONAIRE
Skutečný příběh indického chlapce, kte-
rý vyhrál v soutěži „Chcete být milioná-
řem?“. 8 Oscarů 2009!

23.–26. 4. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
27.–29. 4. /pondělí–středa/ 20 hodin
MARLEY A JÁ
Život s „nejhorším psem na světě“ roz-
hodně není nuda.

23.–26. 4. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
27.–29. 4. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ 
Luxusní vybavení a nablýskaná kapota
pro fanoušky rychlých kol. 

30. 4.–6. 5. /čtvrtek–středa/ 
17.30 a 20 hodin
NORMAL
Thriller natočený dle skutečného případu
sériových vražd. M. Kňažko
a D. Havlová v hl. rolích.

Víkendová promítání pro děti
4.–5. 4. /sobota–neděle/ 16 hodin
KRÁL A SKŘÍTEK

11.–12. 4. /sobota–neděle/ 16 hodin 
ZASADIL DĚDEK ŘEPU

18.–19. 4. /sobota–neděle/ 16 hodin
MACH A ŠEBESTOVÁ
NA PRÁZDNINÁCH 1.

25.–26. 4. /sobota–neděle/ 16 hodin
HRNEČKU VAŘ!

Kino Junior
30. 3.–1. 4. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
VICKY CRISTINA BARCELONA
Milostné psaníčko z Barcelony v kome-
dii W. Allena

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

2.–5. 4. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
PEKLO S PRINCEZNOU
Nová česká komediální pohádka o prin-
cezně, která se nechtěla vdávat.

2. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
TAKING OFF – (Filmový klub – FK)
Ironický pohled na poblázněnou americ-
kou generaci 70. let v režii M. Formana.

3.–5. 4. /pátek–neděle/ 20 hodin
SNĚŽENKY A MACHŘI
PO 25 LETECH
Opět na horské chatě. 

6.–8. 4. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
VÝMĚNA
Vynikající drama o výměně zmizelého
dítěte s A. Jolie v hl. roli. 

6.–8. 4. /pondělí–středa/ 20 hodin
KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOMŮ
Komedie od režiséra Rodinné oslavy
T. Vinterberga o spletitostech rodinných
vztahů. 

9.–12. 4. /čtvrtek-neděle/ 18 hodin
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
Animovaný příběh statečného myšáka
s velkýma ušima. Český dabing.

9. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
GOMORA – (FK)
Nejpravdivější film o mafii podle best-
selleru R. Saviana získal Velkou cenu
v Cannes.

10.–12. 4. /pátek–neděle/ 20 hodin
AUSTRÁLIE 
Příběh o nenávisti a lásce, přátelství
a intrikách.

13.–15. 4. /pondělí–středa/ 18 a 20 hodin
KURÝR 3 
Jason Stathan jako muž s nejtěžší
nohou na plynu je zpět.

16.–19. 4. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
EL PASO
Po úspěšných Smradech se Zdeněk Tyc
opět vrací do světa Romů. 

16. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
V BRUGGÁCH – (FK)
Černohumorná krimikomedie o dvou
elitních nájemných zabijácích.

17.–19. 4. /pátek–neděle/ 20 hodin
NENAROZENÍ
Horor o temných duších mezi světem
živých a mrtvých...

20.–22. 4. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Nová česká komedie M. Poledňákové.

20.–22. 4. /pondělí–středa/ 20 hodin
DUEL FROST/NIXON
Drama, ve kterém se střetnou bývalý
prezident R. Nixon a hvězda americké
talk-show D. Frost ve věci skandálu
Watergate.

23.–26. 4. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
SEDM ŽIVOTŮ
Will Smith v napínavém příběhu muže
s děsivým tajemstvím.

23. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
TOUHA, OPATRNOST – (FK)
Eroticky laděný špionážní thriller z pro-
středí Šanghaje uprostřed druhé světové
války. 

24.–26. 4. /pátek–neděle/ 20 hodin
27.–29. 4. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE
Film od autorů seriálu „Sex ve městě“
vypráví příběhy o vztazích navzájem
propojených dvacátníků a třicátníků. 

27.–29. 4. /pondělí–středa/ 20 hodin
POCHYBY
M. Streep a P. S. Hoffman v dramatu
o dvou lidech stejné víry ale rozdílného
přesvědčení. 

30. 4. /čtvrtek/
Pozor! Kino z důvodů konání akce na let-
ní scéně nehraje. 

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

3.–4. 4. /pátek–sobota/
TANEC SRDCEM
Přehlídka dětských a dospělých taneč-
ních skupin scénického tance.
Taneční a pohybové studio Magdaléna
Rychnov, Nipos Artama Praha, Městské
divadlo
3. 4. /pátek/ 18 hodin
Inspirativní představení. Vystoupení
skupin mládeže a dospělých. 
4. 4. /sobota/ 17 hodin
Vystoupení dětských skupin
scénického tance.
Koná se v rámci projektu Jablonec 2009,
s podporou MK ČR a LK.

5. 4. /neděle/ 19 hodin, DA
Nikolaj Vasiljevič Gogol
ŽENITBA
Divadlo Na Jezerce Praha
Hrají: B. Hrzánová, R. Holub, J. Hrušín-
ský, M. Taclík, M. Šplechtová a další.

Satirická komedie o neschopnosti
a neochotě lidí měnit cokoliv na
způsobu života. 

6. 4. /pondělí/ 19 hodin, DS
Karel Čapek
VĚC MAKROPULOS
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Hrají: M. Tallerová, M. Polách, V. Jílek,
T. Impseil, J. Tlalka a další.
Drama velkého českého spisovatele
o pradávné touze člověka po nesmrtel-
nosti. 

7. 4. /úterý/ 9 hodin
KRAJSKÉ KOLO 
19. celostátní přehlídky školních dět-
ských pěveckých sborů 
Pořádá Městské divadlo, Unie pěvec-
kých sborů Liberec, Nipos Artama
Praha, ZUŠ Liberec 
Za finanční podpory Nipos Artama
Praha a Libereckého kraje.

9. 4. /čtvrtek/ 19 hodin, H
Joseph Haydn 
SEDM POSLEDNÍCH SLOV
NAŠEHO VYKUPITELE NA KŘÍŽI
Filharmonie Hradec Králové
E. Müllerová – soprán, N. Ladkany – alt,
J. Březík – tenor, D. Prokeš – bas,
L. Lakomý – recitace. Smíšený sbor
Rastislav Blansko, sbormistr
J. Martinásek.

14. 4. /úterý/ 19.30 hodin
PETR KOLÁŘ 2009 s kapelou
Jarní turné Petra Koláře za doprovodu
jeho kapely a smyčcového kvarteta. 

15. 4. /středa/ 19 hodin, ND
SHIRLEY VALENTINE
Filmová a divadelní agentura Praha –
Divadlo Rokoko Praha
Hraje S. Stašová
Bravurní komedie o tom, že život je
zapotřebí žít a nikdy není pozdě na
změnu.

22. 4. /středa/ 19 hodin, DB
Miro Gavran
VŠE O MUŽÍCH
Studio Dva Praha
Hrají: M. Kramár, F. Blažek, M. Slaný.
Vše o mužích aneb jak muži sami sebe
vidí, za co se nestydí i stydí. 

23. 4. /čtvrtek/ 18 hodin
EVA A VAŠEK
Pěvecká dvojice, jež patří mezi komerč-
ně úspěšné české hudební interprety.

26. 4. /neděle/ 15 hodin, RD
TAJEMSTVÍ VODNÍ TŮNĚ
Divadelní společnost Františka
Kreuzmanna
Hrají: M. Čechová, I. Remta/B. Starý,
F. Kreuzmann, R. Trtík.
Pohádkový příběh z jižních Čech
o dvou rybářích, vodní paní, hejkalovi
a jednom tajemství Jakuba Krčína.

28. 4. /úterý/ 19 hodin, S
JAN a FRANTIŠEK NEDVĚDI
s kapelou
„Výjimečné setkání“ – koncert slavných
folkových písničkářů.

PŘIPRAVUJEME
6. 5. /středa/ 19 hodin, DA
Fred Ebb – Bob Fosse
CHICAGO
Východočeské divadlo Pardubice

13. 5. /středa/ 19 hodin, S
ONDŘEJ HAVELKA a MELODY
MAKERS

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

VLADIMÍR MENCL 
Česká krajina v obrazech
Vernisáž 6. 4. v 17 hodin. 

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

kam za kulturou v Jablonci n. N.

Tip na zajímavé vystoupení

14. 4. /úterý/ 19.30 hodin – Městské divadlo
PETR KOLÁŘ 2000
Jarní turné Petra Koláře za doprovodu jeho kapely a smyčcového
kvarteta. Zazní nejznámější zpěvákovy hity v akustické verzi.

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

Do 24. 4.
Zdena Šafka Řeháková
3 x JINAK
Výstava obrazů, tapisérií a návrhů
divadelních kostýmů

28. 4.–22. 5.
Wesley Neal Rasko / Jules Slangen /
David Belien 
SKLO
Výstava zahraničních výtvarníků půso-
bících v Železném Brodě.
Vernisáž v úterý 28. dubna od 17 ho-
din. Úvodní slovo Oldřich Palata
a Martin Hlubuček. V hudebním
programu vystoupí Jazz h Factor. 

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 3. 4.
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE KDE
Textilní a oděvní návrhářství

7.–30. 4.
NEW ORNAMENT
Výsledné práce workshopu Kremnica
SK 10/2008 ateliérů textilního designu
ASP Lodž, VŠVU Bratislava a TUL
Liberec.

■ 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 

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

Doprovodné programy
VELIKONOCE V MUZEU
Ateliér na téma Velikonoční beránek.
3. a 7. 4. /pátek a úterý/ 14–17 hodin 
Pro veřejnost 
2., 3., 6., 7. a 8. 4. 
Pro školy (nutno objednat 
na tel. 483 369 022).
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

8. 4. /středa/ 15.30 hodin
ŠAMANI A ČARODĚJOVÉ
Přednášet budou autorky výstavy
Kateřina Klápšťová, Monika Baďurová
a Jana Jiroušková

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
16. 4.–5. 6.
OTCOVÉ MĚSTA JABLONCE – VI. část
Zrození sportovní tradice.

■ Městská 
knihovna
www.knihovna.mestojablonec.cz

3. 4. /pátek/ 19–23 hodin
NOC S ANDERSENEM
Společenský večer pro děti (zadáno).

6. 4. /pondělí/ 10 hodin
VIOLONCELLO
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

7. 4. /úterý/ od 9 hodin
TVOŘÍME PRO RADOST
Velikonoční výtvarná dílna pro děti
(zadáno)

7. 4. /úterý/ 14 hodin
Historie a současnost
RÝNOVICE A LUKÁŠOV
Beseda s Václavem Vostřákem.

7. 4. /úterý/ 17 hodin
EVROPSKÉ ASTRONOMICKÉ
OBSERVATOŘE
Astronomické okénko Martina Gembece.

16. 4. /čtvrtek/ 17 hodin
POMLÁZKA SE ČEPEJŘÍ
Sdružení přátel školy hudby o. s.
Komponovaný pořad písniček a skla-
deb o jaru (zadáno).

21. 4. /úterý/ 14 hodin
SLOVENSKO
Pravidelné promítání.

21. 4. /úterý/ 17 hodin
Historie a současnost
VRKOSLAVICE A KOKONÍN
Beseda s Václavem Vostřákem.

23. 4. /čtvrtek/ 8 hodin
KNIŽNÍ ZÁLOŽKY
Výtvarná dílna pro děti (zadáno).

28. 4. /úterý/ 17 hodin
BHÚTÁN – DRAČÍ KRÁLOVSTVÍ
V HIMALÁJÍCH
Promítání Jiřího Kovalčíka.

29. 4. /středa/ 16.30 hodin
MARKÉTA DOČEKALOVÁ
Beseda se známou spisovatelkou (např.
seriál Ulice a další TV pořady) na téma
„Tvůrčí psaní“.

JARO V JABLONECKÝCH
ZÁKOUTÍCH
1. ročník fotografické soutěže pro kaž-
dého. Příspěvky a přihlášky do konce
května 2009. 

VÝSTAVA
OKOUZLENI SAHAROU
Fotografie Miloslava Klingera staršího
i mladšího.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

3. 4. /pátek/ 20 hodin
MODROTISK – 25 LET
Host: skupina Handl.

8.–10. 4. /středa–pátek/ 9–18 hodin
Mírové nám., nám. Dr. Farského,
Podhorská ulice
VELIKONOČNÍ TRHY
Tradiční prodejní trhy s doprovodným
programem.
Podrobný program na jiném místě
měsíčníku.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

16. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
ŽALMAN & SPOL.
Koncert české folkové stálice.

17. 4. /pátek/ 20 hodin
BEATA HLAVENKOVÁ & INGRID
JENSEN QUARTET
Jazzový koncert nejlepší světové trum-
petistky a nejvyhledávanější české kla-
víristky.

18. 4. /sobota/ 20 hodin
…A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
aneb tančíme s melodiemi Orchestru
Rudy Janovského.
Předprodej vstupenek: Hudební
nástroje, Dvorská ul. 4950

19. 4. /neděle/ 14 hodin
JOSEF ZÍMA A SEMILSKÁ 11
Známý herec, zpěvák a moderátor hos-
tem tanečního odpoledne.

21. 4. /úterý/ 9 a 10.30 hodin 
Kino Junior
KRAKONOŠ – PÁN HOR
Loutkové představení pro děti od 3 let.

24. 4. /pátek/ 20 hodin
DIVOKEJ BILL
Support: Cocotte Minute

25. 4. /sobota/ 20 hodin
SVATEBNÍ A KADEŘNICKÁ SHOW 
SALÓNŮ MARY FASHION A CHIC
JARO–LÉTO 2009
Šaty vel. 34–54! Nové trendy účesů
i barev. Slosovatelné vstupenky. 
Předprodej vstupenek: pokladna EC,
salon Mary Fashion, salon Chic.

Do 30. 4. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
V OBJEKTIVU JANUSZE PYTELA
Výstava fotografií polského autora –
Krkonoše, Benátky.

■ Rodinné
centrum Magnet 
www.pritazlivost.com

Dětský klub Pohádka
4. 4. /sobota/ 15–17h 
Velikonoční dílnička pro děti. 

17.–18. 4. /pátek–sobota/ od 17 hodin
Přespávání v RC Magnet. 
Večer plný her, soutěží i mnoho dalšího.

25. 4. /sobota/ 15 hodin 
BAREVNÁ POHÁDKA
Loutkové hra pro celou rodinu.

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

1. 4. /středa/ 10 hodin
APRÍLOVÉ POHÁDKY
Čtení pro malé i větší, nebudou chybět
odměny...

2. 4. /čtvrtek/ 10 hodin
EKOLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA
V rámci klubu zdraví.

2. 4. /čtvrtek/ 15 hodin
PERNÍKOVÁ VELIKONOČNÍ
VAJÍČKA
Dílna pro šikovné maminky a babičky.

9. 4. /čtvrtek/ 15 hodin
VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
Tvoření velikonočních věnečků na
okna a dveře.

14. 4. /úterý/ 10 hodin
KRÁSNÁ MAMINKA

16. 4. /čtvrtek/ 16 hodin
VELIKONOČNÍ NADÍLKA
Spousta zábavy pro malé i velké.
Možná přijde i zajíček s nadílkou.

23. 4. /čtvrtek/ 13 hodin
KLUB DVOJČAT
Pro maminky „vícerčat“ každého věku.

30. 4. /čtvrtek/ 18 hodin
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
Opékání buřtíků, lampiónový průvod,
volba „nej“ čarodějnice, pálení čaro-
dějnice, soutěže nejen pro děti...

30. 4.–3. 5. 
VÍKEND NA TÁBOŘE 
u Českého Dubu. Hry, soutěže, disko-
téka, olympiáda, stezka odvahy atd. 

■ Studio Beruška
Nádražní 8
www.studioberuska.cz

ZNAKOVÁNÍ SE ZPĚVEM A HROU

8. 4. /středa/ 10 hodin 
Jídlo 

22. 4. /středa/ 10 hodin 
Před spaním. Praktický seminář pro
rodiče a děti od 6 měsíců.

16. 4. /čtvrtek/ 16 hodin 
PRAKTICKÝ SEMINÁŘ
Jak správně manipulovat s miminkem,
vhodné cviky.

Pondělí–pátek
KOJENECKÉ PLAVÁNÍ 
Od narození do 6 měsíců.

Tip na zajímavou akci

16. dubna–5. června – Galerie Belveder
ZROZENÍ SPORTOVNÍ TRADICE
Pokračování výstavního cyklu Otcové města, tentokrát na spor-
tovní téma. Vzpomínku na zašlé časy uchovaly do dnešní doby
předměty uložené v muzejních sbírkách. 
Vernisáž s komentovanou prohlídkou ve čtvrtek 16. 4. od 17 hodin.
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■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz 

1.–15. 4. 
STROM MÉHO SRDCE
Fotografická soutěž, vyhlášení výsled-
ků během DNŮ ZEMĚ.

4. 4. /sobota/ 9–13 hodin 
VELIKONOČNÍ DEKORACE
Výtvarný ateliér pro všechny věkové
kategorie, přihlášky do 3. 4.
M. Tauchmanová. 

8. 4. /středa/ 9–12 hodin 
MAZANEC
Vzdělávací program pro MŠ a ZŠ,
přihlášky do 6. 4. A. Tauchmanová.

15. 4. /středa/ 9 a 11 hodin 
TĚŽŠÍ JE SKONČIT NEŽ ZAČÍT
Sociálně patologický program v klubu
WOKO.

16. 4. /čtvrtek/ 15–18 hodin 
KLUB INSTRUKTORŮ
Klub pro zájemce o organizování akcí,
výletů atp.

18. 4. /sobota/ 10 hodin 
JÍZDA ZRUČNOSTI
Cyklistická sportovní akce v areálu
DDM, přihlášky do 14. 4. P. Dostál.

18. 4. /sobota/ 13–17 hodin 
LESNÍ GOLF
Netradiční turnaj pro týmy, přihlášky
do 14. 4. A. Tauchmanová.

20. 4. /pondělí/ 
O NEJKRÁSNĚJŠÍ ČARODĚJNICE
Uzávěrka výtvarné soutěže.

26. 4. /neděle/ 
JARO V ČESKÉM RÁJI
Cyklistická akce pro celé rodiny, při-
hlášky do 21. 4. P. Dostál.

30. 4. /čtvrtek/ 17 hodin 
ČARODĚJNICE S VIKÝŘEM
Volejbalové hřiště u sauny u přehrady.
Živá hudba, soutěže, výsledky výtvar-
né soutěže. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

1. 5. /pátek/ 9 hodin 
Novoveské koupaliště
SETKÁNÍ MLÁDEŽE
LIBERECKÉHO KRAJE
Veřejná soutěž lodních modelářů.
KRAJSKÁ SOUTĚŽ LODNÍCH
MODELÁŘŮ
Postupová soutěž žáků.

DNY ZEMĚ
20. 4. /pondělí/ 8–12 hodin 
ODPAD! KAM S NÍM?
Vzdělávací program pro žáky ZŠ.
18 hodin – FAIR TRADE
Přednáška pro veřejnost s ukázkami
výrobků. 
21. 4. /úterý/ 8–12 hodin 
FAIR TRADE
Vzdělávací program pro žáky ZŠ
2. stupně.
14–16 hodin – PUTOVÁNÍ NISY
Ekologická trasa pro ŠD, pro rodiče
s dětmi.
22. 4. /středa/ 10–16 hodin 
DEN ZEMĚ V TYRŠOVĚ PARKU
Tradiční den s úkoly, dílničkami
s ekologickým podtextem.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Čtvrtek 9. 4. 
8–16 hodin 
HONIČKA ZA VELIKONOČNÍM
ZAJÍČKEM
9–13 hodin 
VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ

10 hodin 
PLETENÍ POMLÁZEK
12–15 hodin 
NEBOJ SE TRÉMY
Pátek 10. 4.
9.30 hodin 
MAŽOREŤÁCKÉ SHOW
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

8.30–11.30 hodin 
KICKBOX AEROBIC

K jednotlivým prázdninovým akcím je
nutné se přihlásit do 6. 4. 
Podrobnosti na www.ddmvikyr.cz. 

OLYMPIÁDY
I v dubnu pokračuje okresní kolo
olympiád. Na pořadu je 
1. 4. fyzikální, 
8. 4. matematická 
a 15. a 29. 4. biologická. 
Bližší informace podá I. Literová
a A. Francová.

■ EppL club
www.deppl.com 

3. 4. /pátek/
EMO BLACK REPORTER
(Southern rock, hardcore, punk) Praha;
Attic Vanity (progresive hardcore); 
The Free Dots (Indie) první vystoupení. 

4. 4. /sobota/ 
BIRTHDAY PARTY

10. 4. /pátek/
K. I. F. L. I. 
a Hellectro projekt, (Matthew, Finidi). 
Eazy progressive house a elektro +
show. 

11. 4. /sobota/
PREDVELIKONOČNÍ MEJDAN 

17. 4. /pátek/
NORTH FORMATION 
Drum’n’bass technologies. 

24. 4. /pátek/
SKA SKA SKA 
Discoballs – Heavy Skanking Band
from Prague; Doowhenblade – ska
punk (Lb). 

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

29. 3–3. 4. /neděle–pátek/
JEDEN SVĚT
Festival dokumentárních filmů o lid-
ských právech.
Podrobnosti najdete v březnovém
vydání Jabloneckého měsíčníku.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

3. 4. /pátek/ 20.30 hodin
DROWN YOURSELF TOUR 2009
Beautiful cafillery – hardcore–metal,
Smashed face – death/deathcore, !úl..
–black-punk, Drown my day – hard-
core – metal, Polsko.

4. 4. /sobota/ 21 hodin
TAM TAM ORCHESTRA
Taneční brazilské, kubánské a africké
rytmy s Milošem Vacíkem v čele. 
TAM TAM BATUCADA
Strhující bubenická show. 

5. 4. /neděle/ 16 hodin
O STATEČNÉ PRINCEZNĚ
Veselé loutky zahrají na motivy pohádky
Josefa Lady z knihy Nezbedné pohádky.

7. a 21. 4. /vždy úterý/ 20 hodin
ŽONGLOVÁNÍ, TOČENÍ
Poiky, míčky a můžeme to roztočit! Pro
všechny.

8. 4. /středa/ 19.30 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Komponování zátiší. Pod vedením
Filipa Nováka.

8. a 9. 4. /středa a čtvrtek/ 21 hodin
VELIKONOČNÍ PÁRTY
Neškaredíme se a holdujeme zelené. 

10. 4. /pátek/ 21 hodin
UNITED FLAVOUR
Energická show, žhavá atmosféra.
Moderní mix reggae, latina a hip hopu
s frontmankou Carmen a šesti muzi-
kanty. 
Support: Emergency Jbc Station.

11. 4. /sobota/ 21 hodin
PAVEL DOBEŠ A TOMÁŠ KOTRBA 
Nezaměnitelný písničkář, textař a skla-
datel s citem pro slovní hříčky, origi-
nální rýmy a nečekané pointy.

12. 4. /neděle/ 21 hodin
VEVERK
Velikonoční veselice rampovských
klubistů.

15. 4. /středa/ 20 hodin
HELENA TŘEŠTÍKOVÁ A RENÉ
Známá dokumentaristka uvádí svůj
časosběrný dokument. Cena Evropské
filmové akademie 2008.

16. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
Krátké a úderné divadlo Liberec
MICKA MYŠÁKOVÁ 
aneb román moderního děvčete.

17. 4. /pátek/ 20 hodin
STÁR PLEJ 
Soutěž regionálních kapel
Třetí soutěžní večer za účasti kapel
Anabáze, Duo D + 22, Mystream,
Pavoucy, Ragnarock. 

18. 4. /sobota/ 21 hodin 
TONY DUCHÁČEK A GARAGE 
Živelné legendami opředené hudební
uskupení. 

20. 4. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Aktuální dění ve vesmíru, pozorování
noční oblohy. 

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

22. 4. /středa/ 20 hodin
EGYPT TROCHU JINAK
Nejen Káhira, Gíza, Sinaj,
Alexandrie… objektivem Aleše Majera. 
Spojeno s vernisáží výstavy fotografií
Egypt Women.

23. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
PŘÍBĚHY NEZÁVISLÝCH LABELŮ
Hudební publicista Pavel Klusák slovem,
hudbou i videem o světových vydava-
telích nezávislého rocku a elektroniky. 

24. 4. /pátek/ 21 hodin
REGGAE BASHMENT 
Roots Survival (Fr) + Mr. Cocoman +
Admirál Kolíbal + Emergency Jbc
Station.

25. 4. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

27. 4. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ 
Jablonec 1708–1830. Uvádí Václav
Vostřák.

28. 4. /úterý/ 20 hodin
EXTRÉMNÍ DIVOKÁ VODA
Promítání z různých končin světa
s Honzou Kolářem.

29. 4. /středa / 20 hodin
BUDDHISMUS ANEB JAK SE VĚCI
MAJÍ
O tom, co je Buddhovo učení přednáší
dlouholetý žák lamy Ole Nydahla. 

30. 4. /čtvrtek/ 21hodin
ČARODĚJNICKÝ SABAT 
Venku hezky – malý slet, venku hnus-
ně – velký slet Čarodějáles (od 17 ho-
din Imodium, Jaksi taksi, Civilní obra-
na, Crossband...).

Každé úterý v 17.30 hodin
DIVADELNÍ DÍLNA SE
SLAMĚNKOU

8. a 22. /středa/
9. a 23. /čtvrtek/ vždy 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47

1. 4. /středa/ 18 hodin
KONCERT KOMORNÍCH
SOUBORŮ

20. 4. /středa/ 18 hodin 
ŽÁKOVSKÝ VEČER

Tip na dobrou akci

10. 4. /pátek/ 21 hodin – Klub Na Rampě
UNITED FLAVOUR
Koncert multikulturní skupiny hrající energický mix, ve kterém
se objevují prvky latina, reggae, dancehallu, r’n’b, soulu a hip-
hopu. Kapela je ovlivněna kulturními vlivy Španělska, Afriky
a střední Evropy.
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
www.saldovo-divadlo.cz

Šaldovo divadlo
1. 4. /středa/ do 21.30 hodin
POSTELOVÁ FRAŠKA
Jeden den ve třech ložnicích.

2. 4. /čtvrtek/ do 21.15 hodin (K10/OB/3)
MARIE ANTOINETTA / MARKÝZ
DE SADE
Balet.

3. 4. /pátek/
KONCERT K OSLAVÁM 50. VÝROČÍ
SEVERÁČKU
Pořádá Kruh přátel Severáčku.

4. 4. /sobota/ (K6/5)
DŮM BERNARDY ALBY
Katalánský příběh dcer doni Bernardy,
v titulní roli Carmen Mayerová. 
Host: MD Mladá Boleslav.

5. 4. /neděle/ do 22.15 hodin
DONAHA!
Slavný muzikál.

7. 4. /úterý/
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI 
Libereckého kraje za r. 2008
Vyhlášení tradiční ankety. 

8. 4. /středa/ do 21.45 hodin (Č/3)
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

9. 4. /čtvrtek/ do 22 hodin (K4/4)
MANON LESCAUT 
Opera v originálu, derniéra.

10. 4. /pátek/ do 21.45 hodin (K11/O/1)
RIGOLETTO
Opera v originálu.

11. 4. /sobota/
Pěvecké legendy 
VÁCLAV NECKÁŘ 
A MARTA KUBIŠOVÁ
Největší hity doprovází skupina Bacily.

12. 4. /neděle/ od 16 hodin
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Klasická opereta F. Lehára.

15. 4. /středa/ do 21.45 hodin (K3/6)
SIMON BOCCANEGRA
Opera v originálu.

16. 4. /čtvrtek/ do 21.30 hodin
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Komedie o kouzlech lásky.

19. 4. /neděle/ od 16 hodin
RUSALKA
Klasická opera.

20. 4. /pondělí/ do 21 hodin
FIGAROVA SVATBA
Rozjitřená komedie o lásce, svatbě,
penězích a jednom ohňostroji.

21. 4. /úterý/
ČTYŘI DOHODY
Láska, vztahy, přátelství jak je vidí
toltécký šaman. Účinkují: Jaroslav
Dušek, Alan Vitouš a Pjér La Šéz.

22. 4. /středa/ do 21.30 hodin (K9/O/1)
NÁPOJ LÁSKY
Italská opera.

23. 4. /čtvrtek/ do 21.30 hodin (SPP)
SHAKESPEARE V HOLLYWOODU
Slavnostní předpremiéra Snu noci
svatojánské tentokrát v Hollywoodu.

24. 4. /pátek/ do 21.30 hodin (PŠ)
SHAKESPEARE V HOLLYWOODU
Premiéra.

25. 4. /sobota/ od 18 hodin
XIV. BENEFIČNÍ GALAKONCERT
Sdružení Czech Handicap s MCU
Liberec

26. 4. /neděle/ od 16 hodin
DÁMA S KAMÉLIEMI
Balet o dvou dějstvích

27. 4. /pondělí/ do 21 hodin
SVĚTEM MUZIKÁLU 
Nejslavnější muzikálové melodie.
Účinkují: M. Nosková, J. Kříž, O. Kříž,
orchestr a balet DFXŠ.

28. 4. /úterý/ do 21.15 hodin (K8/OB/1)
JULIUS CAESAR
Barokní opera.

29. 4. /středa/ do 21.50 hodin
CYRANO Z BERGERACU
Komedie o pěti jednáních.

30. 4. /čtvrtek/ do 21.30 hodin
(K10/Č/2)
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Komedie o kouzlech lásky.

Malé divadlo
2. 4. /čtvrtek/
Beseda k inscenaci 
Bůh masakru. Pořádá Klub přátel čino-
hry i pro veřejnost

3. 4. /pátek/ do 21.30 hodin (PM)
39 STUPŇŮ
Premiéra. Napínavá honička napříč
skotskými vřesovišti.

7. 4. /úterý/ do 21.10 hodin (K2/4)
DNES VEČER: LOLA BLAU
Komorní muzikál pro jednu zpěvačku.

9. 4. /čtvrtek/ do 21.30 hodin
39 STUPŇŮ
Napínavá honička napříč skotskými
vřesovišti.

10. 4. /pátek/ do 21.30 hodin (K5/4)
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
Klauniáda o vážných věcech.

14. 4. /úterý/ do 21.30 hodin (K8/Č/4)
39 STUPŇŮ

15. 4. /středa/ do 20.45 hodin
PUSH UP 1-3
Tři sny o cestě vzhůru.

16. 4. /čtvrtek/ do 20.45 hodin (K10/Č/1)
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub – komedie.

17. 4. /pátek/ do 21.10 hodin (K11/Č/4)
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

18. 4. /sobota/ 8–15 hodin
DĚTSKÁ SCÉNA 2009
Krajské kolo divadelní přehlídky.

19. 4. /neděle/ do 21.10 hodin
DNES VEČER: LOLA BLAU
Komorní muzikál pro jednu zpěvačku.

21. 4. /úterý/ do 21.30 hodin
39 STUPŇŮ

22. 4. /středa/ do 21.20 hodin
SLAMĚNÁ ŽIDLE
Slavná skotská balada o lásce.

23. 4. /čtvrtek/ 
TANČÍRNA 2009
Pojďte s námi na karneval, školní
sportovní klub při ZŠ Na Perštýně.

25. 4. /sobota/
APEX (grunge rock) a hosté
V rámci projektu Space4Music.

26. 4. /neděle/ do 21.30 hodin
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
Klauniáda o vážných věcech.

27. 4. /pondělí/ do 21.20 hodin
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Nejtajemnější komedie W. Allena.

28. 4. /úterý/ do 21.15 hodin
STÍN STŘELCE
Komedie se smutným koncem.

29. 4. /středa/ od 17 hodin
KPLO – popremiérová beseda
k baletu Marie Antoinetta / Markýz
De Sade.

30. 4. /čtvrtek/ do 21.10 hodin (K4/5)
DNES VEČER: LOLA BLAU

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

1. 4. /středa/ 20 hodin
WOHNOUT FERNET STOCK 8000
TOUR
Support Airfare.

2. 4. /čtvrtek/ 18 hodin
Experimentální divadlo
TUL FP katedra německého jazyka
a Létající divadlo na kolečkách
VÝLET 
Divadelní představení handicapova-
ných spoluobčanů s překladem do ně-
meckého jazyka

3. 4. /pátek/ 10 hodin 
Experimentální divadlo 
TUL FP katedra německého jazyka
uvádí
MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ
FESTIVAL ABundZU
Exhibice vzájemné spolupráce
evropských amatérských skupin
formou krátkých scén.

4. 4. /sobota/ 20 hodin
MUZIKANTSKÝ PLES
Účinkují: Big Band Liberec, Orchestr
V. Janského, Pearl Jam Revival,
Hulapop, Cimbálová muzika D. Kotlára.

5. 4. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
BAREVNÁ POHÁDKA
Pohádku pro nejmenší diváky uvádí
Divadlo Rolnička

6. 4. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
KAMERUN
S Martinem Mikešem o putování
střední Afrikou.

7. 4. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
UMĚNÍ STARÉHO ŘÍMA
Přednáška Zuzany Štěpanovičové.

8. 4. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
KAREL DIEPOLD
Takřka domácí písničkář v rámci
putovního festivalu Vaška Koubka.

9. 4. /čtvrtek/ 19 hodin
Experimentální studio
Sahadža jóga uvádí
INDICKOU KLASICKOU
A LIDOVOU HUDBU
v podání formace „Noor“
Poutavé zpracování klasické rágy, stře-
dověké i tradiční etnické hudby atd.

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

15. 4. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální divadlo 
Krátké a úderné divadlo
MICKA MYŠÁKOVÁ
aneb román moderního děvčete.

16. 4. /čtvrtek/ 19 hodin
8. abonentní koncert 50. koncertní
sezony komorní hudby
ŠTĚPÁN RAK
Kytarový recitál.

17. 4. /pátek/ 19.30 hodin
MIROSLAV DONUTIL
v programu Na cestě

17. 4. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JARRET a XINDL X
Náš velmi svérázný host přijede
s celou kapelou.

19. 4. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
DLOUHOU CESTOU ZA NEVĚSTOU
Novinka repertoáru Divadla Z Půdy

20. 4. /pondělí/ 17.30 hodin
Experimentální studio
VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ
První jarní.

21. 4. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
ZLATKA SCHINDLEROVÁ
Písničkářka z jižních Čech s anděl-
ským hlasem a laskavou duší.

22. 4. /středa/ 19.30 hodin
Divadlo bez opony
PICASSO – Divadlo Ungelt
Paříž roku 1941 a Pablo Picasso je vy-
slýchán slečnou Fischerovou. Začíná
tak rozhovor, v němž nejde jen o ob-
hajobu umělcova díla… Hrají: Milan
Kňažko a Vilma Cibulková (za tuto roli
získala cenu Thálie 2006).

23. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
HORKÝŽE SLÍŽE
Support Prohrála v kartách.

24. 4. /pátek/ 18 hodin
Experimentální studio
Sdružení fotografů Kontakt
FRANTIŠEK DOSTÁL – 
Humor ve fotografii a další fototémata
z jeho tvorby.

24. 4. /pátek/ 20 hodin
VÍTKOVO KVARTETO
Papežové českého hardrocku.

25. 4. /sobota/ 19.30 hodin
Experimentální studio
KOMORNÍ SBOR AKCENT
Jako host … překvapení.

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

27. 4. /pondělí/ 19.30 hodin
Terasa
Jazznight a Kalendář Liberecka
LAZARO CRUZ
Lazaro Cruz – trubka, Radim
Hanousek – tenor saxofon, Vlastimil
Šmída – piano, Vincenc Kummer –
kontrabas, Kamil Slezák – bicí.

27. 4. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
c. k. Adventura
KORSIKA OSTROV KRÁS
Korsikou křížem krážem na kolech
v obrázcích i zážitcích Jiřího Hruboně.

28. 4. /úterý/ 16 hodin
Zveme všechny rodiče a děti na akci
Z POHÁDKY DO POHÁDKY ANEB
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Čarodějný průvod, hrátky a putování
s překvapením v pohádkových komna-
tách čarodějného hradu… Sraz průvo-
du v 16 hodin na nám. Dr. E. Beneše
(před radnicí)

29. 4. /středa/ 20 hodin
STO ZVÍŘAT
Postelový turné k novému albu
Postelový scény.
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Fotbal
FK Baumit Jablonec

Gambrinus liga
Chance aréna
5. 4. /neděle/ 15 hodin
SKD ČESKÉ BUDĚJOVICE

19. 4. /neděle/ 17 hodin
FC SLOVAN LIBEREC

Česká fotbalová liga
Hřiště Český Dub
4. 4. /sobota/ 10.15 hodin
FC SLOVAN LIBEREC B

18. 4. /sobota/ 10.15 hodin
FK MLADÁ BOLESLAV B

Česká liga dorostu
UMT Břízky
11. 4. /sobota/ 11/13.15 hodin
SKD ČESKÉ BUDĚJOVICE „B“

25. 4. /sobota/ 10.15/12,30 hodin
SK KLADNO

Česká divize dorostu
UMT Mšeno
4. 4. /sobota/ 14.15/16.30 hodin
VTJ RAPID LIBEREC

26. 4. /neděle/ 14.45/17.00 hodin
OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ

SSŽ Česká liga žáků
UMT Mšeno
5. 4. /neděle/ 10.15/12.00 hodin
1. FK PŘÍBRAM

19. 4. /neděle/ 11/12.45 hodin
BANÍK MOST

Corny městská hala
www.sportjablonec.cz 

4. 4. /sobota/ 10 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ JABLONEX
Odbíjená žen.

4. 4. /sobota/ 8 hodin
NÁRODNÍ POHÁR ČECH
v kickboxu.

5. 4. /neděle/ 16 hodin
ELP JABLONEC – HRADEC
KRÁLOVÉ
Turnaj v házené mužů

12. 4. /neděle/ 10 hodin
TJ JABLONEX – TJ TESLA
STRÁŽ N. N.
Odbíjená žen.

18. 4. /sobota/
EMCO DANCE LIVE TOUR
Krajské kolo soutěže formací.

25. 4. /sobota/ 8 hodin
OBLASTNÍ PŘEBOR 
dorostenek a kadetek v moderní
gymnastice.

26. 4. /neděle/ 8 hodin
JABLONECKÁ PERLIČKA
Přátelský závod jednotlivkyň
v moderní gymnastice.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2009.

30. 4. /čtvrtek/ 8 hodin
TURNAJ V ODBÍJENÉ
6. ročník turnaje soukromých škol

Corny atletická hala
www.sportjablonec.cz

4. 4. /sobota/ 9 hodin
VELIKONOČNÍ HALA 
Mezinárodní atletické závody
žactva.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2009.

25–26. 4. /sobota–neděle/ 10 hodin
MEZINÁRODNÍ ZÁVODY
V HASIČSKÉM SPORTU

Sportovní kulečník

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

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
DRUŽSTEV

11.–12. 4. /sobota–neděle/
TECHNICKÉ DISCIPLÍNY

18.–19. 4. /sobota–neděle/
TROJBAND

Za účasti nejlepších hráčů ČR.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2009.

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

9. 4. /čtvrtek/ 17–18 hodin
VELIKONOČNÍ ZAJEČÍ
ZÁVODY
pro předškoláky /4–7 let/
Překážková dráha, skoky přes
potok, hody aj. 

Nabídka sportovních programů

Velikonoční trhy
8.–10. dubna /středa–pátek/
www.slavnosti.mestojablonec.cz 

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

Škaredá středa
10–11.30 ZDOBENÍ MÁJEK, 

VÍTÁME JARO 
Pásmo písní a říkadel dětí
z pěveckých sborů z jablo-
neckých MŠ. Vystoupí DPS
Skřivánek, Speciální MŠ,
DPS Pod Peřinkou, Sluníčko,
Notička, Pastelky a Jablíčko.

12.00 MC JABLÍČKO
Děti ze Spolkového domu
předvedou pohádku, písně
a říkadla.

13.00 MAYBE
Mladá dívčí hudební skupi-
na z DDM Vikýř.

14.00 ZUŠ JABLONEC N. N. 
Vystoupení žáků školy.

15.15 POUPATA 
Taneční skupina. 

15.30 IRSKÉ SESTRY
Taneční skupina. 

16.00 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ
Velikonoční trhy zahájí sta-
rosta města Petr Tulpa.

16.05 NISANKA 
A MALÁ NISANKA
Vystoupení folklorních sou-
borů.

Zelený čtvrtek
14.00 HONZOVÁNÍ ANEB TŘI

POHÁDKY K POUSMÁNÍ
V podání Divadýlka
Matýsek z Nového Boru.

15.00 JANA ŠTEFLÍČKOVÁ &
BAND
Osobitá a energická písnič-
kářka a kytaristka s kapelou.

16.00 PONOŽKY PANA
SEMTAMŤUKA
Svérázná hudba okořeněná
cizokrajnými ingrediencemi.

Velký pátek
14.00 MARW

Hudební skupina inspiro-
vaná především irskou li-
dovou hudbou 

15.15 LABUTÍ PANNA a DEVĚT
JEDNOU RANOU 
Dvě pohádky v podání
Téměř divadelní společnosti
z Č. Budějovic. 

16.15 ARSA Y TOMA 
Pražská flamenková skupina.

STYLOVÝ STÁNKOVÝ PRODEJ 
Denně 9–18 hodin 
Mírové a Farského náměstí, pěší
zóna
Velikonoční zboží – kraslice
a pomlázky, dřevěné výrobky, ke-
ramika, bylinné polštářky, batiko-
vané výrobky, kožená galanterie,
obrázky na skle, dřevěné hračky,
maňásci, sušené květiny, ochut-
návka medoviny, vína, pečené se-
le, perníčky, mazance, jidáše, med
pravý i turecký a mnoho dalšího.
Občerstvení s posezením v hlav-
ním stanu před radnicí denně od
9 do 18 hodin. 

Vstup zdarma. Akci financuje
město Jablonec nad Nisou. 

Čarodějnice, lampionový
průvod, ohňostroj
30. dubna /čtvrtek/

Pálení čarodějnic u přehrady
Pořádá DDM Vikýř
17.00 Soutěže pro děti.
18.00 Zapálení vatry

u Slunečních lázní, rej ča-
rodějnic, volba Miss Čaro-
dějnice.

19.00 Opékání vuřtů s živou mu-
zikou.

Lampionový průvod
20.30–21.00 Sraz na louce za hrází

(naproti bazénu).
21.00–21.25 Průvod půjde za vede-

ní mažoretek DDM Vikýř
a dechové hudby
Jablonečanka kolem pře-
hrady k „prutu“.

Ohňostroj 
21.25 Ohnivá show s hudbou

(odpal ohňostroje z hráze
a z pontonu). V případě
deště pouze ohňostroj. 

Pořádá město Jablonec n. N.
a Eurocentrum Jablonec n. N.
Akci financuje město Jablonec
nad Nisou. 

■ Dubnová pozvánka

Foto Jiří Jiroutek

Foto archiv
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Milé děti,
je tu duben. Vy, které se ve svých školičkách učíte anglicky, jistě víte, že

se mu v této řeči říká April. A teď už slyším, jak se začínáte pochechtávat,
protože si vzpomínáte, že apríl se také říká prvnímu dni v tomto měsíci.
Je to den, kdy máte povoleno dělat si šprťouchlata, srandičky, opičky
a různé kočičárny… Můžete třeba kamarádovi ráno říct: „Jé, ty máš kaž-
dou botu jinou!“ A když se kamarád polekaně podívá na nohy, zavolat:
„Apríl!“ Maličkou legraci si můžete udělat dokonce i z maminky nebo pa-
ní učitelky, ale jen maličkou.

Měsíc duben je už skutečným jarním měsícem. Jako první se rozvinou
lístečky na keřích a hned po nich na listnatých stromech. Až půjdete se škol-
kou nebo rodiči na vycházku, schválně se podívejte, kolik druhů zelené
barvy napočítáte. Snad nejkrásnější zelenou mají jarní buky a duby, podle
kterých má tento měsíc i svůj název. A ještě jednu barvu má duben – zla-
tou. Jako by někdo na louce rozsypal zlaté penízky. Rozkvetlé pampelišky! 

Váš skřítek Pastelka

Naše školka
Oceněné práce za duben
Klárka Urbanová, MŠ Muchomůrka, Mechová 10
Šimon Brouzda, MŠ Pampeliška, Lovecká 11
Andulka Oklamčáková, MŠ Slunečnice, Slunečná 9

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce
Květen: Moje maminka
Červen: Půjdeme k přehradě
Červenec–srpen: Hurá prázdniny!

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

Představujeme mateřské školy
MŠ U Pěti veverek v Arbesově ulici

Další školka, kterou v našem seriálu představujeme, je MŠ Arbesova
ve Mšeně. Už samo krásné prostředí a okolí jednoho z nejpůvabnějších
koutů města – v bezprostřední blízkosti jablonecké přehrady – působí
příznivě na vývoj těch nejmenších. „Vztah k přírodě je jednou z našich
priorit,“ říká vedoucí školky „U Pěti veverek“ Magda Svobodová. 

Přírodní motivy se ostatně odrážejí i v metodice výchovy, která je shr-
nuta do několika bodů s názvem „Barevné kamínky“. „Klademe důraz na
individuální přístup ke každému dítěti, což nám umožňuje rodinný typ
školky, kde jsou pouze dvě třídy. Snažíme se také o co největší spolupráci
s rodinou, což se výborně osvědčuje. Dbáme na velmi úzkou spolupráci mezi
školkou a rodiči a výsledkem je zájem dítěte,“ pokračuje ve vyprávění ve-
doucí, z jejíž řeči je patrné, jak miluje svou práci a především děti. 

„Podnikáme spoustu akcí. S pomocí rodičů jsme mohli absolvovat na-
příklad výlety na farmu do Pěnčína nebo táboření u Jizery,“ vypočítává
učitelka. Jak dodává, právě tyto chvíle společných prožitků jsou tím nej-
důležitějším, co spojuje rodinu i školku, zatím dva nejdůležitější opěrné
body dětského světa.

Kontaktní prostředí, v němž učitelky využívají i některých alternativ-
ních metod, jako například ranní komunitní kruhy nebo využití prvků
výchovy typu Montessori, je rovněž dobrým zázemím pro citlivé a citově
labilnější děti, které se necítí dobře ve větších zařízeních s více třídami. 

(red)
Andulka Oklamčáková

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

Šimon Brouzda

Klárka Urbanová
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■ Ze života Romů

V dubnu si odpočineme od složitého puto-
vání Romů novodobou jabloneckou historií
a podíváme se na folklór a romské zvyky.
Velikonoční svátky totiž patří k nejvýznam-
nějším svátkům, které Romové slaví.

Velikonoce znamenají i pro Romy Velkou noc.
Patří mezi svátky, které Romové jako katolíci
považují za nejvýznamnější. V romském jazyce
jsou Velikonoce označovány slovy patradži
a nebo bari rat, což v překladu znamená právě
Velká noc.

Většinu zvyků, kterými Romové oslavovali
Velikonoce, si s sebou přinesli ze svého původ-
ního domova, ze Slovenska. Moje vzpomínky na
způsob oslav velikonočních svátků sahají ze-
jména do 60. a 70. let. Byla to doba, kdy Romové
úzkostlivě dbali na dodržování svých tradic
a zvyků, ke kterým patřila především soudrž-
nost, přátelství a vyjadřování úcty jeden druhému,
tzv. pačiv. Bylo samozřejmostí, že v době veliko-
nočních svátků se sjížděli příbuzní z celé repub-
liky, aby mohli spolu tento svátek oslavit.

Období velikonočních svátků znamenalo pro
romské hospodyně spoustu práce v kuchyni při
přípravě velikonočních lahůdek. Na romské ve-
likonoční tabuli nesmělo chybět zejména peče-
né maso od jehněčího po uzené a vepřové, při-
pravovala se nadívaná kuřata. Podobně jako na
Vánoce se vařila silná hovězí polévka s haluš-
kami a také nezbytná goja a holubky (psali
jsme o nich v prosinci). Také pečivo bylo po-
dobné tomu vánočnímu – záviny šinga se plnily

mákem a tvarohem, k tomu přibyly nezbytné
mazance. K pití bylo pivo, víno a různé druhy
kořaliček. 

V neděli, na Boží hod velikonoční, se v každé
domácnosti konaly pilné přípravy na Veliko-
noční pondělí, kdy se očekávali již od samého
rána staří i mladí koledníci. Pro ně měla každá

hospodyně připraveno několik desítek veliko-
nočních kraslic. Bylo povinností každé hospo-
dyňky postarat se o chutné pohoštění pro
všechny své koledníky. 

V Jablonci nad Nisou bylo nepsaným zvy-
kem, že již od sedmé hodiny ranní přicházeli
dospělí muži povinšovat a také polít ženy vodou
na znamení příchodu jara. Řada z nich měla
u sebe své hudební nástroje. Povětšinou měli
housle ukryté pod sakem a tahací harmoniku
a již před vstupem do bytu začali muzicírovat.
Všichni hudebníci museli povinšovat nejen
svým příbuzným, ale i známým a kamarádům.
Mezi nejznámější hudebníky tehdy v Jablonci
patřili pánové Kaleja (přezdívaný Vilmoš), Kuča
(Baloľogar), Vojtěch Čuri, Pešta (Štigľo), Horvát
(Pukač) nebo Čarný (Janoš), Kovač (Karči)
a mnoho dalších. Kolem desáté hodiny dopo-
ledne začali romské rodiny obcházet chlapci
s pomlázkou. 

Pro Romy je významný také 8. duben – Mezi-
národní den Romů. Den je slaven na paměť
prvního mezinárodního kongresu Romů, který
se uskutečnil ve dnech 7.–12. 4. 1971 v Chels-
fieldu u Londýna. Zde byla přijata mezinárodní
romská hymna vycházející ze staré písně ru-
munských Romů „Djelem, djelem…“ a také
vlajka. Ta je modrozelená s červeným kolem
uprostřed. V závěrech jednání kulturní komise
se objevil požadavek, aby majoritní populace
používala pojmenování Rom. 

Anna Cínová

O romských Velikonocích a mezinárodním dnu

Církev bratrská 
Smetanova 26
www.cb.cz/liberec 

Bohoslužby

5. 4. /Květná neděle/ 9.30 hodin 

10. 4. /Velký pátek/ 18 hodin 

12. 4. /Velikonoční neděle/ 9.30
hodin 

Českobratrská církev 
evangelická
Pod Baštou 10
http://jablonec.evangnet.cz/  

9. 4. /Zelený čtvrtek/ 18 hodin
Pašijní bohoslužby

10. 4. /Velký pátek/ 18 hodin
Bohoslužby s vysluhováním Veče-
ře Páně

12. 4. /Boží hod velikonoční/ 9.30
hodin
Bohoslužby s vysluhováním Večeře
Páně

13. 4. /pondělí velikonoční/ 9.30
hodin
Bohoslužby

Církev československá 
husitská
Kostel Dr. Farského

3. 4. /pátek/ 20 hodin
Zpěvy z Taizé

5. 4. /Květná neděle/ 9 hodin

9. 4. /Zelený čtvrtek/ 18 hodin

11. 4. /Bílá sobota/ 18 hodin
Bohoslužby

10. 4. /Velký pátek/ 18 hodin
B. Kašpar: Pašije české
Pěvecký sbor CČSH při libereckém
vikariátu se sbormistrem P. Truncem.

12. 4. /neděle/ 9 hodin
Hod Boží Velikonoční
Bohoslužba s obnovou křestních slibů.

Starokatolická církev 
Kostel Povýšení sv. Kříže
www.starokatolici-jablonec.cz

5. 4. /Květná neděle/ 10 hodin 
Eucharistická slavnost – předsedá
otec biskup Dušan Hejbal.

9. 4. /Zelený čtvrtek/ 18 hodin 
Liturgie památky Poslední večeře
Páně.

10. 4. /Velký pátek/ 18 hodin 
Liturgie památky umučení a smrti
Páně

11. 4. /Bílá sobota/ 20 hodin
Velikonoční vigilie.

12. 4. /neděle/ 10 hodin 
Eucharistická slavnost Zmrtvých-
vstání Páně 

Římskokatolická církev
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova
www.farnostjablonec.cz 

Obřady Svatého týdne Jablonec nad
Nisou 2009

5. 4. /Květná neděle/
9 hodin – Žehnání ratolestí a mše
svatá
18 hodin – Mše svatá

6. 4. /pondělí Svatého týdne/ 
7 a 18 hodin – Mše svatá
17–18 hodin – Zpovídání

7. 4. /úterý Svatého týdne/ 
17.30–18 hodin – Zpovídání.
18 hodin – Mše svatá

8. 4. /středa Svatého týdne/ 
7 a 18 hodin – Mše svatá
17–18 hodin – Zpovídání

9. 4. /Zelený čtvrtek/ 
18 hodin – Mše svatá
20 hodin – Modlitba před spaním 

10. 4. /Velký pátek/
8 hodin – Modlitba se čtením
a ranní chvály
12 hodin – Modlitba během dne
(kaple)
17.15 hodin – Křížová cesta 
18 hodin – Obřady Velkého pátku
20.15 hodin – Modlitba před spaním
(kaple)

11. 4. /Bílá sobota/ 
8 hodin – Modlitba se čtením
a ranní chvály (kaple)
8–18 hodin možnost tiché adorace
u Božího Hrobu
12 hodin – Modlitba během dne
(kaple)
20 hodin – Velikonoční vigilie 

12. 4. /neděle/ 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
9 hodin – Slavná mše sv. s obřa-
dem žehnání pokrmů
18 hodin – Mše svatá

13. 4. /pondělí velikonoční/ 
9 a 18 hodin – Mše svatá

Velikonoční bohoslužby

Na Slovensku vinšují Romové 
o Velikonocích štěstí. 

Foto Eva Davidová

Foto Jan Macek
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Klub Woko má zákaz produkce živé hudby
V červenci 2007 vydal stavební úřad v Jab-

lonci n. N. souhlas s provedením ohlášených
stavebních úprav pro zřízení hudebního klubu
Woko v objektu Podzimní 21. Byla v něm stano-
vena i podmínka, že „dokončenou stavbu lze
užívat pouze po provedení zkoušky předepsané
zvláštními právními předpisy“ – tedy po změ-
ření hlukové zátěže. 

Zkušební provoz proběhl v listopadu 2007,
naměřené hodnoty ale během zkušební doby
převyšovaly povolené normy. Po dalším zku-

šebním provozu v dubnu 2008, stavebních úpra-
vách a měření s negativním výsledkem povolil
stavební úřad 19. 5. užívání dvou barů v klubu
s tím, že při provozu bude hrát pouze reprodu-
kovaná hudba a provozovatel zajistí hlasitost
hudby tak, aby byla v souladu s požadavky da-
nými hygienickými limity hluku.

Po dalších stavebních úpravách podal provo-
zovatel 11. 12. 2008 opět žádost o kolaudační
souhlas. K žádosti však nedoložil potřebná mě-
ření hluku, resp. souhlas krajské hygienické

stanice (dále KHS). Dne 18. 12. byl stavebním
úřadem vyzván, aby doložil potřebná vyjádření
KHS, což do současnosti neučinil. 

Není tedy možné, aby v současné době klub
Woko provozoval koncertní činnost a další „živé“
aktivity, které nabízí. S provozovatelem bylo za-
hájeno řízení o udělení pokuty. Proto nebudou
média spravovaná městem (měsíčník, internet)
nabídku klubu zveřejňovat.

(oia)

Předškolákům usnadní přechod do školy
Ve školním roce 2008/2009 uspěla ZŠ v Jablon-

ci nad Nisou – Rýnovicích, Pod Vodárnou 10, p. o.
s projektem spolufinancovaným EU a MŠMT ČR.
Jde o projekt v oblasti investic do rozvoje vzdě-
lávání pod názvem „Integrace dětí se speciál-
ními vzdělávacími potřebami mateřských škol
do základního školství“ se zkráceným názvem
„Umím to“ v rámci operačního programu
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Projekt
bude probíhat ve třech po sobě následujících
letech.

Cílem aktivit v rámci projektu je především
usnadnit přechod dítěte ze školy mateřské do
školy základní a podílet se na jeho přípravě pro
vstup do 1. třídy tak, aby se do školy těšilo, mě-
lo chuť poznávat nové věci a nebálo se jich.
Formou hry pak u budoucího prvňáčka procvi-
čovat schopnost soustředění a překonat potíže
s neklidem, který mu brání dokončit již zapo-

čatou práci. Ukázat mu, jak je šikovný a doká-
že zvolit například správné řešení hádanky.
Posílit jeho sebevědomí, když váhá a ostýchá se
ukázat, co již umí. Seznámit ho s kouzly, která
bude moci předvést svým budoucím spolužá-
kům v matematice či jiných vyučovacích před-
mětech. 

Do projektu lze přihlásit předškoláka ve věku
od 5 let, ale i děti s povoleným odkladem školní
docházky. Stačí vyplnit závaznou přihlášku. Ve
školním roce 2008/2009 probíhají tyto aktivity
v pondělí a ve čtvrtek. Informace naleznete na
www.zsrynovice.cz nebo na telefonním čísle
483 305 317 – Jana Mašindová. 

To, že se dítě tohoto projektu zúčastní, neza-
vazuje rodiče při výběru 1. třídy v jakékoli zá-
kladní škole. Všechny aktivity jsou hrazeny fi-
nančními prostředky z projektu.

(jm)

Znak města Jablonec nad Nisou – díl I.
Úřad a romantika

Koncem února navštívil jabloneckou Střední
uměleckoprůmyslovou a vyšší odbornou školu
akademický sochař Michal Vitanovský. Na po-
zvání ředitele školy, akademického sochaře Ji-
řího Dostála, přijel s heraldickou přednáškou
a výtvarným seminářem na téma „Jablonecký
městský znak“. Určena byla studentům oboru
ražená mince a medaile. S některými zajímavý-
mi poznatky z tohoto semináře chceme sezná-
mit i čtenáře Jabloneckého měsíčníku.

Protože se v posledních letech o městské
symbolice mluví častěji (například v souvislosti
se zaváděním nových grafických symbolů – lo-
gotypů měst), byl to i podnět k tomu, abychom
se na naši situaci podívali blíže. Jablonecký
znak lze nejlépe charakterizovat textem z tzv.
privilegia, kterým císařská dvorní kancelář
znak našemu městu v roce 1906 udělila. Vlastní
popis znaku v privilegiu se jmenuje blason
a představuje jediný závazný popis, který urču-
je, jak má znak vypadat. V původním znění pri-
vilegia je doslova psáno: 

„Ein blauer Schild, dessen Fussrand ein grün-
beraster Hügel durchzieht, auf welchem ein na-
türlicher belaubter und befruchteter Apfelbaum
emporwächst. Aus den Wurzeln des Baumes ent-
springt eine silberfarbene, im Bogen rechts nach
abwärts fliessende Quelle. Auf dem Hauptrande
des von einer bronzefarbenen ornamentalen
Randeinfassung umgebenen Schildes ruht eine
silberne Mauerkrone mit fünf sichtbaren
Zinnen.“

V překladu: „Modrý štít, jehož úpatím prochá-
zí zelený zatravněný pahorek, na kterém přiro-
zeně olistěná a oplodněná jabloň vyrůstá. Z ko-
řenů stromu vyvěrá stříbrný, v oblouku doprava

dolů tekoucí pramen. Na hlavním okraji orna-
mentálního rámu bronzové barvy obklopujícího
štít spočívá stříbrná hradební koruna s pěti vi-
ditelnými stínkami.“ (Překlad z knihy „Jablonec
nad Nisou – Stručný průvodce sedmi stoletími
města“, str. 59; mírně upraveno.) Vlastní zobra-
zení znaku z privilegia je dle heraldických zá-
sad pouze doprovodnou záležitostí, která pod-
léhá dobovým změnám. Z blasonu je zřejmé,
že tento předpis neřeší řadu věcí, které by si
„úřední přístup“ přál mít jednoznačně stanove-
ny. Na rozdíl od dnes běžných grafických ma-
nuálů tak nejsou nijak přesněji určeny barvy
(kromě obrazové přílohy privilegia, která však
z heraldického hlediska není přísně závazná).
A co je ještě zajímavější, popis jabloneckého
znaku nehovoří ani o přesném počtu jablek
(tím méně o jejich odrůdě). Heraldika má totiž
svoji vlastní logiku, která je jiná, než dnešní
touha po přesných standardech. 

Z původní informační funkce se znaky postu-
pem času vyvinuly v představitele a znamení ji-
ných, vyšších hodnot. Jde tedy o práci se sym-
boly a s jejich významy, což souvisí s potřebou
volnosti a otevřenosti pro umělecké ztvárnění.
Strnulý předpis by se mohl stát překážkou no-
vého tvůrčího zpracování. 

Přední český odborník Jiří Louda k tomu uvá-
dí: „Zobrazování erbů (erb je dědičný znak – red.
pozn.) se přizpůsobovalo výtvarným slohům jed-
notlivých epoch, což se projevovalo především ve
tvaru štítu, ale i ve stylizování erbovních zvířat
a všech doprovodných ozdob a znamení. Přesto
byl však erb vždycky jednotným výtvarným dí-
lem vycházejícím z rukou předních dobových
umělců.“

(bt)

Městské znaky, tyto připomínky dáv-
né minulosti, jsou i v dnešní době velmi
oblíbené. V průběhu doby se sice mohou
vyvíjet, ale jejich podstata zůstává za-
chována. Protože se jedná o téma zají-
mající i laiky, budeme se jím v několika
dílech zabývat.

Foto archiv školy
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Které své dílo považujete za architektonicky nej-
dokonalejší a které máte osobně nejraději? 

Určitě to je ocelový pavilon bývalého Výstaviště
v Jablonci, kde se podařilo zvládnout velkou výstavní
plochu rozčleněnou do sedmi menších prostorů, kte-
ré postupně vřetenovitě sestupují členitým terénem.
I po rekonstrukci se našlo plné uplatnění pro kultur-
ní život Klubu Na Rampě a podařilo se také spojit pod-
zemní prostory se suterénem nové hlavní budovy. 

Zavzpomínejte trochu právě na tuto svou nej-
známější jabloneckou realizaci. Za jakých okol-
ností dílo vznikalo?

Na počátku byl rozbitý Jablonec uprostřed překrás-
né krajiny. Profesoru Vorlíčkovi bylo tehdy líto vyvá-
žet na skládku karty s našitými vzorky perlí. Ukládal
je do budovy budoucího muzea, čímž položil jeho
„základní kámen“. Pak byl jmenován novým ředite-
lem muzea Stanislav Urban, který se se svými spolu-
pracovníky pustil do třídění a koncepční práce. Roku
1959 byla v muzeu otevřena první výstava bižuterie,
zatím jen ve dvou přízemních sálech. Mezi návštěvní-
ky byl zaznamenán nečekaný ohlas, který nastartoval
úspěšnou tradici jabloneckých bižuterních výstav.
Vznikla potřeba rozšířit prostory k prezentaci. 

V roce 1964 už šlo vše ráz na ráz. Během rekordní-
ho času osmi měsíců jsme stačili připravit prováděcí
projekt, výrobu ocelové konstrukce, montáž i uzavře-
ní výstavních prostor. Hodinu před zahájením výstavy
jsme ještě sháněli speciální šrouby, abychom namon-
tovali ke schodišti madla… Zbouráním starých objek-
tů vznikl i nový a podle mne velmi přívětivý prostor
před vchodem do výstaviště. Jedna z prvních pěších
zón v Jablonci! V nových prostorách mohly po roční
odmlce pokračovat výstavy, a to hned s mezinárodní
účastí. Od roku 1965 se ve tříletých periodách konalo
dalších devět výstav skla a bižuterie, kterých se zúčast-
nily neuvěřitelné 4 milióny návštěvníků. Jablonec znal
v té době snad každý. Přestože každá výstava, a ze-
jména ta první v roce 1965, znamenala velké nasazení
všech zúčastněných, rád na toto období mého života
vzpomínám.

Které vaše další realizace se v Jablonci či jeho
okolí nachází?

Jedná se hlavně o rekonstrukce různých staveb a je-
jich interiérů. Např. Městská knihovna v budově staré
radnice, Muzeum skla a bižuterie či tehdejší Oborové
ředitelství Jablonecké bižuterie. Pro Preciosu jsem re-
alizoval stavbu a interiéry budovy ředitelství a podni-
kovou chatu v Harrachově.

Současné jablonecké „výstaviště“ má své zastán-
ce i odpůrce. Jak na tuto stavbu pohlížíte vy?

Při řešení pavilonu Eurocentra se podařilo autorům
vtěsnat do interiéru velký i malý sál, učebny, klubov-
ny atd. Vše ku prospěchu obyvatel města. Přivítal jsem
i přímé propojení prostor ocelového pavilonu A se su-
terénem nového Eurocentra, což je vhodné zejména
pro pořádání velkých akcí. Snad jen jedna malá výtka:
domnívám se, že současné řešení části náměstí před

vchodem není ještě dotažené do konce. Za zbouranou
kašnu tu není vhodná náhrada a něco tu jaksi chybí.
Je potřeba zdůraznit přístup k hlavnímu vchodu do
pavilónu A a Klubu Na Rampě tak, aby „nasál“ ná-
vštěvníka z náměstí rovnou do areálu. 

V devadesátých letech jste na radnici působil ve
funkci městského architekta. Jak na tu dobu vzpo-
mínáte? 

Tato funkce byla tenkrát spíše ochranářská než
tvůrčí. Jablonec měl štěstí na krajinu, předky a jejich
cit pro začlenění staveb. Z Petřína je Jablonec od ne-
paměti městem utopeným v zeleni, které rámují Krá-
lovka, Bramberk, Kynast, Proseč a Černá studnice.

Co vám v poslední době udělalo radost?
V požehnaném věku mi velkou radost přineslo na-

rození pravnuka Matýska, který se má čile k světu.
A moje plány do budoucna? V šuplíku mám připrave-
ný ideový návrh kompletní rekonstrukce historického
domu při zachování jeho původního stylu. Realizace
už je ale v rukou mých potomků. Mně zbývá jen „do-
hlédnout“ a pomoci radou při brzké realizaci.

Panu Pelantovi přejeme dodatečně vše nejlepší k jeho
90. narozeninám. (kh)

Architekt Karel Pelant 
Jablonec má štěstí na krajinu

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Pražský rodák a absolvent architektury se podílel na přípravě a realizaci
české expozice na Světové výstavě v Bruselu 1958. V 60. letech se přestěhoval
na Jablonecko, kde působil v různých státních institucích jako projektant a kde
vytvořil své asi nejznámější dílo, jablonecké Výstaviště. I v důchodu (od r. 1979)
se těší zdraví a nadále se věnuje architektuře. Nedávno oslavil v rodinném
kruhu 90. narozeniny.

■ Krátké zprávy
Svaz důchodců
pořádá svá dubnová setkání vždy
ve středu od 14 hodin ve Spolko-
vém domě. Na 1. 4. je připraveno
měření tlaku, 8. 4. vycházka, 15. 4.
velikonoční pomlázka s hudbou
a na 22. 4. je přichystána volná zá-
bava.

Do Jelení Hory
je připraven zájezd Českého svazu
žen. Odjezd ve středu 8. dubna
v 7:30 ze zájezdové zastávky na
Horním náměstí. Přihlášky do 6. 4.
15 hodin v Jungmannově ul. 8, tel.
483 100 388.

Zdravotně-rehabilitační pobyt
ve Velkých Losinách pořádá od 31.
8. do 9. 9. Svaz tělesně postižených
v ČR. Součástí pobytu budou ma-
sáže, cvičení, zájezdy atp. Přihláš-
ky od dubna vždy ve čtvrtek od 13
do 15 hodin u M. Musichové, Na
Vršku 2, tel. 723 732 766.

Jablonečák 2009
Čtvrtý ročník příměstského dětské-
ho tábora (6–15 let) přináší řadu
novinek a vylepšení. Připraveno je
osm turnusů, z toho jeden zcela no-
vý a u nás bezkonkurenční – Jablo-
nečák outdoor camp 2009. Přihláš-
ky do konce dubna za zvýhodněné
ceny. Více na www.sundisk.cz nebo
tel. 775 580 381.

Co nám tělo říká
Nad rozšířeným vydáním stejno-
jmenné knihy bude besedovat Mi-
roslav Hrabica, autor knih o zdraví
a lidském hledání, ve středu 15. 4.
od 17.30 hodin ve Střední škole
gastronomie a služeb.

Jazzový večer
se koná ve čtvrtek 16. 4. od 19.30
hodin v Klubu Ex. Návštěvníky če-
ká skvělá zábava s dixielandem
Jazz Paluba Mnichovo Hradiště.

ASPM v Rychnově
Česká hudební skupina založená
Janem Spáleným, Petrem Kaland-
rou a Františkem Havlíčkem vy-
stoupí v pátek 17. 4. od 19.30 ho-
din v klubu Bažina v rychnovské
Besedě.

Literární večer
s populární spisovatelkou Simonou
Monyovou pořádá ve čtvrtek 23. 4.
od 17 hodin knihovna ve Vratisla-
vicích. Besedovat bude nad knížka-
mi Konkurz na milence, Matka
v krizi a Matka v koncích.

Maradona Jazz
Improvizační hudební těleso hrají-
cí latino, world music lehce šmrn-
cnutou housem vystoupí v pátek
24. 4. od 19.30 hodin v bývalé pa-
secké sokolovně. Hudba, která roz-
tančí i chromého. Dj Mucho, Dj
Baltazar, Seňor Stuchlý (bicí) a Mc
El-Hraboš (zpěv).

Jaroslav Švásta
bude vystavovat své fotografie
18.–30. 4. ve výstavní síni rychnov-
ské radnice. Vernisáž v sobotu 18.
4. v 17 hodin.
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Severní Čechy, patrně Jablonecko, 
kolem r. 1818.
Křišťálové sklo, foukané, broušené a ryté –
erb a text „Familigen Wappen deren
Wanndner von Grünenwaldt“ („Rodový
znak oněch Wanderů z Grünwaldu“).
Výška 15,5 cm, součást stálé expozice muzea.

O huťmistrovském rodu Wanderů toho není
známo mnoho. Jako první je v Jizerských ho-
rách zmiňován sklářský mistr Georg Wander,
a to v souvislosti se sklárnou ve Mšeně (byla
založena kolem 1548). Zanechal po sobě syny
Eliase a Georga. Roku 1599 bratři spolu se svý-
mi bratranci pro své osoby obdrželi erbovní list. 

V Jizerských horách Wanderové působili též
v Bedřichově (založen 1598) a po polovině 17. sto-
letí provozovali sklárnu v Huti (založena 1558).
Zdejší huťmistr Georg Wander (1636–1712) byl

roku 1676 prostřednictvím Tomáše Pešiny z Če-
chorodu povýšen do šlechtického stavu se stej-
ným domicilem jako jeho renesanční předkové.
Jeho syn Georg Franz Wander von Grünwald
(1681–1749) prodal zadluženou sklárnu v roce
1717 majitelce panství Polyxeně Elisabeth
Desfoursové, se kterou měl soudní rozepře již
jeho otec. Za utržené peníze si zakoupil dům
v Turnově a zřídil v něm šenk. 

K pokračovatelům rodu patřil i ředitel c. k.
úřadu pro stavbu silnic a císařský rada Josef
Wander, rytíř z Grünwaldu (1759–1822), jenž
povýšení do šlechtického stavu dosáhl v roce
1818. Tehdy si též patrně nechal zhotovit číši
s rytým rodovým znakem, kterou na počátku
20. století jeho vnučka darovala jabloneckému
muzeu.

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Zázračné prameny

Číše s erbem Wanderů von Grünwald

Není mnoho měst v České republice, která
se mohou pochlubit tak širokou nabídkou
vlastivědné a regionální literatury, jako Jab-
lonec n. N. A nedávno do této řady přibylo
další dílo. Tentokrát se jedná o titul, který se
od těch předchozích odlišuje nejen námětem
a svým rozsahem, ale i kvalitou zpracování.
Publikace nese název „Josef Václav Schey-
bal“ s podtitulem: „Kresby a akvarely z Ji-
zerských hor, Jablonecka, Podještědí a Po-
jizeří“. 

Nápad vydat monografii Josefa V. Scheybala
nebyl ničím novým. Vznikl již před několika lety,
k vydání však z různých důvodů nedocházelo.
Myšlenka naštěstí zcela nezapadla a nakonec
se její realizace ujalo město. Knihu sestavil
a slovem doprovodil Jan Strnad, vydavatelem je
město Jablonec nad Nisou, finančně na ni při-
spěl Liberecký kraj. 

Již v prosincovém vydání Jabloneckého mě-
síčníku jsme Josefu V. Scheybalovi věnovali
medailon nazvaný „Návštěva ve staré faře“, ve
kterém jsme zmínili jeho dílo a význam.
Nezapomněli jsme v něm ani na přínos autoro-
vy manželky Jany Scheybalové, jež od loňského
roku již také není mezi námi. Psát o Schey-
balově díle a významu tudíž znovu nebudeme
a namísto toho si blíže představíme novou knihu.

Několik úvodních stran zavede čtenáře do
světa J. V. Scheybala; životopisná data, mezníky
v jeho životě, úspěchy střídané neúspěchy, vý-
voj osobnosti… Na dalších téměř 230 stranách
pak nacházíme dokonalé reprodukce Scheyba-
lových grafik a akvarelů. Jejich prostřednictvím
se přeneseme do vzdálené i bližší minulosti, na

místa nám dobře i méně známá. A kolikrát nám
až obrázek otevře oči a sdělí, co jsme při naší
vlastní návštěvě nepostřehli nebo přehlédli, ko-
lik detailů nám uniklo. Prohlížení Scheyba-
lových obrázků v nás vzbuzuje zájem a chuť ta
místa spatřit na vlastní oči, inspiruje nás
k osobnímu poznávání. Škoda jen, že řadu z nich
už najít nemůžeme, protože dávno zanikla.

Velká část reprodukovaných obrazů je tema-
ticky spojena s Jizerskými horami: Hejnice, Ji-
zerka, holé stráně kolem Smědavy, okolí Ja-
nova či Bedřichova, Jablonecko… Vyniká též
Scheybalova záliba v malování cest, potoků,
lesních interiérů, stromů nebo pouhých pařezů. 

Druhá polovina obrázků je věnována zbýva-
jícím oblastem, jež jsou vyjmenovány v podti-
tulu knihy. Lidové stavby, roubené chalupy, ar-
chitektonické prvky, díla kameníků a tesařů,
ale i život na venkovském statku či práci v dri-
ketě – to všechno zde najdeme. Naproti tomu
textů je v knize jen minimum – autor jakoby
nechtěl prohlížejícího rušit nadbytečnými slo-
vy. Část z nich tvoří citáty z deníkových zápisků
Josefa V. Scheybala. Vyjadřují nálady a důvěrné
pocity autora, tak jak si je zaznamenával jen
sám pro sebe, neboť nemohl tušit, že některé
budou jednou publikovány. 

V doslovu knihy se dočteme: „Tato kniha vy-
chází jako připomínka výtvarného díla Josefa V.
Scheybala v roce nedožitých 80. narozenin. Vydání
alba reprodukcí kreseb a akvarelů je v prvé řadě
výrazem úcty k jeho výtvarné tvorbě. Publikace

je zároveň umělecky ztvárněnou vlastivědou bez
velkých slov…“ 

Dále autor pokračuje: „Tajemství Scheybalova
osobitého pohledu na svět spočívá v tom, že byl
umělcem i badatelem, vědcem i milovníkem.
Viděl povrch věcí, kterým dobře rozuměl, ale vi-
děl i pod povrch věcí, neboť k nim měl hluboký
a upřímný vztah.“

Připojeny jsou přehledy životopisných dat,
výstav a publikační činnosti a také medailon
věnovaný manželce Janě Scheybalové. Nechybí
stručné resumé v němčině a angličtině. 

Kniha, jež vyniká pečlivou grafickou úpra-
vou, kvalitním papírem a tiskem, vyšla nákla-
dem pouhých 1500 výtisků a má 264 stran. Od
začátku dubna si ji můžete za 499 korun za-
koupit v Jabloneckém kulturním a informač-
ním centru. Nepochybuji o tom, že bude patřit
k pokladům každé knihovny.

(os)

Putování časem s Josefem V. Scheybalem

Foto Tomáš Hilger
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Vidlák, parkoviště – Věžák – rozcestí U Při-
byla (3 km) – Podsemínský mlýn – Nebákov
(5 km) – Dolský Mlýn (7 km) – Troskovice –
hrad Trosky (10,5 km) – Tachov – Vidlák
(13 km). Vlastní doprava.

Náš tip začíná na parkovišti u rybníka Vidlák.
Více než polovina cesty povede podél přírodní
rezervace Podtrosecká údolí. Ta byla vyhlášena
k ochraně mokřadních rostlin a vodního ptac-
tva žijícího v kaňonovitých údolích, v nichž zů-
stalo do dnešní doby zachováno osm rybníků.
Okolo šesti z nich projdeme v pořadí Vidlák,
Krčák, Věžák, Podsemínský rybník, Nebák a Dol-
ský rybník. Jsou příkladem toho, jak uvážlivá
lidská činnost může esteticky i hospodářsky
obohatit krajinu.

Z parkoviště se vydáme po žlutých značkách
kolem výletní restaurace podél potoka Jordán-
ka. Zatímco rybník Krčák zůstane vlevo, Věžák
se rozkládá přímo u cesty. Za rybníkem se zdvi-
hají vysoké stěny z kvádrových pískovců, vpra-
vo u cesty se nachází Ekoncentrum, kde v se-
zóně získáme informace o CHKO Český ráj.
Zakrátko pak dojdeme na silnici, při jejíž pravé
straně vyvěrá pramen – známá Prdlavka. Krátký
úsek po silnici nás dovede na rozcestí U Přibyla.

Tady odbočíme doleva (červené značení) do
údolí říčky Žehrovka. V osadě Podsemín (zajíma-
vý včelín a kamenný můstek) projdeme areálem
mlýna a pak se dostaneme pohodlně do Nebá-
kova. Zde stojí pod hrází rybníka penzion
s možností občerstvení. Nachází se tady také
starobylý mlýn a ve skalním výklenku soška sv.
Jana Nepomuckého z r. 1740. Červeně značená
stezka odtud stoupá, ale záhy klesne po rošto-
vých schodech zpět do údolí a přivede nás na
rozcestí k Dolskému rybníku. 

Na Trosky můžeme nyní zvolit dva směry:
buď po zeleném značení přes osadu Křenovy
(převážně po silnici), nebo jehličnatými lesy po
červeně značeném úseku „Zlaté stezky Českého
ráje“. Dáme-li mu přednost, pak z hájů vyjdeme
v obci Troskovice, odkud se otevřou úchvatné
pohledy na Trosky (488 m). Od parkoviště s ho-
telem stoupá k hradní bráně půlkilometrová
odbočka. V dubnu je hrad otevřen pouze o ví-
kendech a Velikonocích (http://www.trosky.cz/).
Z hradu se vrátíme na parkoviště, odkud se-
stoupíme přes ves Tachov a nakonec strmě le-
sem k rybníku Vidlák a na parkoviště.

Doporučená mapa: Český ráj, 1 : 25 000.
(os)

Podtroseckými údolími na Trosky
■ Tip na výlet

Jednou z částí Vrkoslavic je osada Dobrá
Voda. Je až s podivem, jak málo se toho dá
o Dobré Vodě z historických pramenů zjistit.
Zkusme tedy vyhledat alespoň to, co je nám do-
stupné.

Prameny uvádějí, že počátky Dobré Vody sa-
hají zřejmě do 17. století. Nejstarší zmínka
údajně pochází z roku 1611. Název byl spojo-
ván s pramenem vody, jenž měl v lidových
představách léčivé účinky. Nacházel se při ně-
kdejším pohostinství u domu čp. 174. 

Osada je dodnes tvořena dvěma od sebe dost
vzdálenými díly – Dolní a Horní Dobrou Vodou.
Zatímco v Dolní Dobré Vodě stála fořtovna kní-
žete Rohana, horní tvořil jakési centrum. Obě
části přináležely od roku 1842 k Rádlu. Po do-
hodě mezi MNV Rádlo a MNV Vrkoslavice do-

šlo v roce 1960 k připojení Dobré Vody k Vrko-
slavicím a ty byly o dva roky později sloučeny
s Jabloncem n. N.

V 19. století toužili obyvatelé Dobré Vody po
vlastní kapli; k bohoslužbám to měli poměrně
daleko, což jim zvlášť v zimě způsobovalo potí-
že. V roce 1895 začali stavět a o rok později by-
la kaple hotová. V neděli 28. června 1896 mohla
být slavnostně vysvěcena. Její patronkou se
stala Panna Maria. Věřících ale přibývalo a ve
třicátých letech se již do kaple nevešli, a tak by-
lo v roce 1931 započato s přístavbou. Dne 21.
srpna 1932, byla to opět neděle, byla vysvěcena
i nová část. Ve vížce kaple je dodnes zavě-
šen menší zvon. Zajímavé, byť poničené, jsou
vitráže. Jedna z nich, na boční straně kostelíka,
nese v překladu nápis: „Na památku na † syna

a bratra od rodin Josefa a Rudolfa Simma.
Rychnov-Hranice 1931.“ Před kostelíkem stojí
pomník s uraženým litinovým křížem. Nedáv-
no ulomil vítr kříž, který zdobil věž. Ten se na
střechu zase vrátí.

Při zdejším oblíbeném restaurantu byl v roce
1926 vybudován přes tři metry vysoký památ-
ník obětí první světové války. Na přední straně
pomníku je dosud deska z leštěné žuly, na které
se píše: „Für unsere im Weltkriege 1914–1918 ge-
fallenen und verstorbenen Heimatsöhne errichtet
durch den Ortsverschönerungs Verein und
Deutsche Tischgesellschaft Gutbrunn.“ Přelo-
ženo: „Našim ve světové válce 1914–1918 pad-
lým a zemřelým synům vlasti zřízeno Místním
okrašlovacím spolkem a Německou stolní spo-
lečností Dobrá Voda.“ Na zadní straně pomníku
je další deska, na níž je uvedeno 19 jmen. Jak je
z toho patrné, válka zasáhla všechny obyvatele
a počet obětí v tak malé osadě byl hrozivý.

Mezi výletníky z Jablonce a okolí bývala velmi
oblíbenou restaurace „Gutbrunnwarte“, která
patřila vrkoslavickému hoteliérovi Langovi. Ho-
nosnou stavbu s nádhernou vyhlídkou tvořilo
několik sálů, vyhlídková věž a zahradní restau-
race. Lang pro svoji hospodu vymyslel vtipný
reklamní slogan „Pivní sanatorium“. Nabízel tu
i řadu atrakcí, jako jízdu na koni či v kočárech,
lyžování atp. Do dnešní doby z restaurace zbyla
jen kamenná opěrná zeď.

Václav Vostřák, Otokar Simm
Za informace děkujeme pracovníkům Státního
okresního archivu v Jablonci nad Nisou.

■ Zajímavosti regionu

Dobrá Voda a její památky

Foto Miroslav Deml

Dobrá Voda kolem roku 1900
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
městské knihovně.

Oddělení pro dospělé čtenáře

James Peter
Po stopách mrtvého 
Tým brightonské kriminálky, vedený
sympatickým Royem Gracem, pát-
rá po rafinovaném vrahovi, který
změnil identitu. 

Obermeier Siegfried
Láska a smrt: neřestný život
Francoise Villona.
Životopisný román zachycuje dob-
rodružný život nejvýznamnějšího
francouzského básníka Francoise
Villona.

Meyer Stephenie
Zatmění
Třetí díl poutavého hororu (Stmí-
vání, Nový měsíc). Seattlem otřásá
série záhadných vražd a Belle znovu
hrozí nebezpečí od záludné upírky. 

Oddělení pro děti a mládež

Uher František
Perličky ze školy
Bytař vykrádá byty, chalupář cha-
lupy. Duše je neexistující část těla,
generálka je přehlídka generálů.
Nevěříte? To vše tvrdili ve svých se-
šitech a při zkoušení žáci.

Paolini Christopher
Odkaz Dračích jezdců 
3 – Brisingr
Eragon představuje největší naději,
jak zbavit zemi krutovlády. Dokáže
tento kdysi prostý farmářský chla-
pec sjednotit vojska vzbouřenců
a porazit zlovolného krále? 

Kasparov Garry
Šachmat! 
Naučte se hrát šachy s učitelem, kte-
rým nebude nikdo jiný než Garry
Kasparov, nejlepší hráč světa. 

Studovna

Wilkinsonová Tracy
Vatikánští exorcisté. 
Vymítání ďábla v 21. století
Vymítání ďábla je jeden z nejstaro-
bylejších, nejtajemnějších i nejproble-
matičtějších rituálů římskokatolické
církve. 

Multimediální oddělení

Dumas Alexander ml.
Dáma s kaméliemi (mp3)
Strhující příběh nešťastné lásky.
K jeho napsání inspiroval Dumase
život mladé kurtizány Marie Dup-
lessis, s níž se osobně seznámil. 

Nový kontakt
Poznamenejte si nové telefonní
číslo Jabloneckého kulturního in-
formačního centra, o. p. s.: 
+420 774 667 677; 
další důležité informace naleznete
na www.jablonec.com. 

Katalog sklářství 
Pro zájemce o region jsme připra-
vili katalog sklářských a bižuter-
ních firem. Jeho již šesté vydání si
můžete vyzvednout na informač-
ním centru v budově radnice. Ka-
talog naleznete též na adrese
www.jablonec.com. 
Obsahem katalogu je rozsáhlý sez-
nam výrobců skla a bižuterie na
Jablonecku a další informace tý-
kající se sklářských a bižuterních
firem. Ze seznamu výrobků v čes-
kém, německém a anglickém ja-

zyce se na zadní straně katalogu
dozvíte, jaké druhy výrobků jed-
notlivé firmy vyrábějí. Naleznete
zde, kam zajít na exkurzi, kde se
nacházejí muzea se sbírkami skla,
uvedeny jsou kontakty na sklářské
hutě, obchody se sklem a bižuterií,
seznamy sklářských škol. Podrob-
něji se představují střední umělec-
koprůmyslové školy v Jablonci
nad Nisou a Železném Brodě,
Muzeum skla a bižuterie, Galerie
Belveder a památník sklářství
v Kristiánově. 

Tipy na výlet
Orientaci v terénu vám usnadní
nová mapa Jizerských hor 1 : 25 000
(50 Kč). Jarní kilometry se vám
budou lépe zdolávat v jablonec-
kém tričku. Vybrat si můžete hned
z několika barev (200 Kč). 

■ Informační centrum

Blíží se Global Games 
Organizace „Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o.“ byla zřízena jako dceřiná společnost města
za účelem provozování městských sportovních zařízení. V současné době má dvacet
zaměstnanců, kteří spravují například areál Střelnice, Městský zimní stadion či Corny
městskou halu U Přehrady. Na naše dotazy odpovídal Jan Tkáč, jednatel společnosti.

Chystá se v dubnu v Jablonci nějaká zajímavá
sportovní akce? 

Poslední víkend v dubnu se v Corny atletické hale po-
řádá XXIII. ročník Halové soutěže v požárním sportu.
Jedná se o soutěž hasičských záchranných sborů (HZS),
pracovníků jednotek HZS, služeb podniků i příslušní-
ků požárních vojenských útvarů. V sobotu budou sou-
těžit dobrovolní hasiči z řad mužů i žen o pohár TRW
Lucas Varity. V neděli se uskuteční klání skutečných
profesionálů. Tato soutěž má u nás již tradici. Chtěl
bych touto cestou pozvat všechny Jablonečany, aby se
přišli do haly podívat – rozhodně nebudou litovat.

Jak se připravujete na největší jabloneckou akci
roku 2009, blížící se Global Games?

Začátkem července se na našich sportovištích budou
konat Global Games, jakási obdoba paralympijských
her. Pořádají se pro sportovce sdružené v Meziná-
rodním svazu mentálně handicapovaných sportovců
INAS-FID, kteří se od her v Sydney nezúčastňují pa-
ralympiád. Letos je přivítáme v Čechách – v soused-
ním Liberci i u nás v Jablonci.

V současné době probíhají jednání s pořadateli akce
a už vypukly i organizační přípravy. Očekává se účast
téměř dvou tisícovek sportovců, členů jejich výprav
a dalších doprovodů. Zápolit se bude v atletice, cyk-
listice, basketbalu, futsalu (sálové kopané), plavání,
stolním tenisu, tenisu a ukázkově také v judu. Do
dnešního dne potvrdilo svou účast 31 zemí. Akce to
bude organizačně velice náročná. Doufáme, že vše
proběhne bez problémů a s významnou podporou
jabloneckých občanů, kteří svou přítomností povzbudí
handicapované sportovce a dopomohou jim k úžas-
ným výkonům.

Je některý ze svěřených areálů obzvláště náročný
na údržbu?

Ze všech areálů, které máme ve správě, se nedá
ukázat na jediný, který by byl výjimečně „problémový“.
Vše vyplývá z aktuálního provozu, požadavků nájem-
ců na jednotlivé akce a hlavně na chování návštěvní-
ků sportovišť.

(kh)

Foto archiv



placená inzerce



jablonecký měsíčník / duben 2009 inzerce

TÁBORY SpT
âesk˘ ráj – u Lomnice n. P.

2700 Kč
19 let tradice

stany s podsadou
vedoucí s osvědčením

velká etapová hra
doprava z JBC

www.sptlomnice.net

27. 6.–11. 7. Koneãná bitva
11. 7.–25. 7. Mlha nad Albionem
25. 7.– 8. 8. Za nás, za JiÏany!

8. 8.–22. 8. Prokletá království!

SpT, Na Bídě 567/II, 460 01 Liberec
Mgr. Pavel Coufal

po‰leme Vám info: 

606 384 400 (i SMS)

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.: 723 633 228, 
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          
—

Novû nábytek zdravého spaní: MATRACE a RO·TY         

NÁBYTEK LKPNÁBYTEK LKP

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

Nově vybudované wellness centrum v Lázních Libverda je příležitostí k celkové regeneraci a odpočinku těla, 
a to nejen díky krásnému prostředí, v němž zapomenete na problémy okolního světa, ale také pro nabídku kvalitních

wellnessových služeb – antistresové a regenerační zábaly, masáže, koupele, anticelulitidní programy atd.

Využijte možnost objednat si pouze procedury a navštivte nás jakýkoliv den, aniž byste museli čerpat dovolenou.

Předložíte-li při nákupu Vašich procedur tyto noviny, obdržíte slevu 10% na všechny procedury, které si u nás
v rámci jedné objednávky zakoupíte. Nabídka nákupu a čerpání procedur platí do 30. 4. 2009.

Dále nabízíme:

LÁZNĚ LIBVERDA, a. s., č. p. 82, 463 62 Hejnice 
tel.: 482 368 100, 101, 102; mobil: 731 957 326

e-mail: pobyty@lazne-libverda.cz  
rozpis procedur – 482 368 657, e-mail: rozpis@lazne-libverda.cz

L Á Z N Ě  L I B V E R D A ,  a .  s .
W E L L N E S S  C E N T R U M  J I Z E R A

Komplexní lázeňská péče 
plně hrazená pojišťovnou.  

Sleva ve výši 1.260,– Kč 
informujte se na níže 

uvedených tel. číslech.

Jarní nabídka 
7.900,– Kč pro 2 osoby

Osmidenní pobyt 
s polopenzí a procedurami

Květinový víkend
30. 4.–3. 5. 2009  

nebo  7. 5.–10. 5. 2009
2.640,– Kč/os./dvoulůžkový pokoj

Čtyřdenní pobyt s polopenzí 
a procedurami + dárek 

od LÁZNÍ LIBVERDA, a. s.

Velikonoční nabídka:
10. 4.–13. 4. 2009

Čtyřdenní pobyt s polopenzí 
a procedurami

2.640,– Kč/os./dvoulůžkový pokoj
+ dárek od LÁZNÍ LIBVERDA, a.s.

Velikonoční nabídka:
9.–13. 4. 2009

Pětidenní pobyt s polopenzí a pro-
cedurami

3.520,- Kč/os./dvoulůžkový pokoj
+ dárek od LÁZNÍ LIBVERDA, a. s.

Týdenní, víkendové 
a další typy pobytů.

Příspěvková lázeňská péče
již od 6405,- Kč 

21 dnů / dvoulůžkový pokoj
polopenze

www.lazne-libverda.cz

Kompletní nabídku služeb a ceník Vám rádi zašleme domů a zdarma!

DraÏba b˘valého zemûdûlského areálu 

w w w . e u r o d r a z b y . c z

DraÏba b˘valého 
zemûdûlského areálu 
v Jablonci nad Nisou 
ãást obce R˘novice.

Vzdálenost do centra mûsta 3 km. 
Jedná se o dvoupodlaÏní budovu se dvûma byty a dílnami. 
K budovû dále náleÏí objekt b˘valého kravína, stodola a garáÏe.

NejniÏ‰í podání: 2.800.000 Kã.
TrÏní odhad: 3.500.000 Kã.

Více na www.eurodrazby.cz, tel: 800 900 490

DraÏba b˘valého 
zemûdûlského areálu 
v Jablonci nad Nisou 
ãást obce R˘novice.

Vzdálenost do centra mûsta 3 km. 
Jedná se o dvoupodlaÏní budovu se dvûma byty a dílnami. 
K budovû dále náleÏí objekt b˘valého kravína, stodola a garáÏe.

NejniÏ‰í podání: 2.800.000 Kã.
TrÏní odhad: 3.500.000 Kã.

Více na www.eurodrazby.cz, tel: 800 900 490

Podhorská 34, JBC, 
Po–Čt, Tel. 483 314 958 

NOVINKA! 
FORMOVÁNÍ POSTAVY METODOU 

„LIPOSUKCE BEZ SKALPELU“ 

• VÝSLEDKY ZNATELNÉ PO PRVNÍM
OŠETŘENÍ 

• CENA OD 900,– Kč 

KOSMETIKA: odstranění chloupků,
žilek, pigment. skvrn, vrásek (IPL) 

MASÁŽE: švédská, láv. kameny, 
medová, čokoládová 

KADEŘNICTVÍ, PEDIKÚRA, MANIKÚRA 

S T U D I O  K R Á S Y  

M A R K É T A

IâO 28678028  –  DIâ CZ28678028
Provozovna Kamenná 404/4

Jablonec nad Nisou

Provádíme poradenskou úãetní ãinnost,
vedení jednoduchého 

a podvojného úãetnictví
Tel.: 776 818 280, 721 305 494, 606 960 495

Stavební práce, sádrokartóny, 
plovoucí podlahy a jiné stavební práce

Tel.: 776 818 280, 724 212 082, 737 967 708

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

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

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 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

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

8. 4. a 22. 4. od 10 hod. Znakování se zpûvem
a hrou, semináfi rodiãe + dûti.

16. 4. od 16 hod. Správné manipulace
s miminkem + praktické cviky.

29. 4. od 16 hod. NESTLÉ pfiedná‰ka v˘Ïiva  
více info tel. 602 653 287, www.studioberuska.cz
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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

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, středisko Kina
vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

Provozní a propagační 
pracovník Kin

Pořadavky: • SŠ vzdělání
• znalost práce na PC (grafické programy výhodou)

• řidičské průkaz B
• časová flexibilita

• organizační schopnosti
• spolehlivost, samostatnost, komunikativnost

Nástup: ihned, dle dohody
Písemné nabídky s profesním životopisem a kopií

dokladu o vzdělání zasílejte do 17. dubna 2009
na adresu: Jablonecká kina, Mírové náměstí 19, 

466 01 Jablonec nad Nisou
Obálku označte slovy „Výběrové řízení“.

Další informace na www.kinajablonec.cz

Rehabilitace na Poliklinice I v Jablonci n. N. 
tel. 483 341 275

w w w. m e d s i x . c z

Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER  

>  nové fie‰ení pro spalování tuku – 
zejména v okolí bfiicha 

>  cviãení v krátkém ãase, 
bez potfieby namáhavé fyzické síly – 

staãí pouh˘ch 10 minut 
>  sniÏuje cholesterol, zlep‰uje 

celkov˘ svalov˘ tonus a stabilitu kloubÛ,
stabilizuje tûlesnou hmotnost 

Po pfiedloÏení tohoto kupónu 20 minut 
navíc zdarma pfii zakoupení permanentky.
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UBYTOVÁNÍ
Od 3.000,- Kã za mûsíc

ãásteãnû vybavené, velmi pûkné a slu‰né
Tanvald, SmrÏovka, Jablonec n. N.
Kontakt: 775 301 513, 736 754 621

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

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

INTENZIVNÍ T¯DENÍ KURZY
angliãtiny od dubna

- vhodné k rozmluvení i k rozpakování gramatiky.
30% sleva na volná místa ve vefiejn˘ch jazykov˘ch

kurzech únor–ãerven 2009. Dále kurzy PC,
1denní semináfie v angliãtinû pro stfiednû pokroãilé
(psaní, prezentace, schÛzky), ãe‰tina pro cizince.

Akreditace M·MT âR, otevfien˘ systém v˘uky,
v˘borní a trpûliví lektofii.

EDUCA – vzdûlávací centrum,
483 318 621, 602 505 288,

www.educa-jbc.cz

ZAKÁZKOVÉ KREJâOVSTVÍ 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, PROTIÚâET, OPRAVY MOBILÒ 
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

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

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

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

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

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

e-mail: first.r@centrum.cz

PRONÁJEM PROVOZNÍCH PROSTOR
– kanceláfie, sociální zafiízení, skladové a dílenské
prostory – pfiípojky plynu, vzduchu, elektro 380 V 

– rampa, v˘tahy, vysokozdviÏn˘ vozík
– prostory k dispozici dle poÏadavku od 130 m2

do 530 m2 – atraktivní lokalita v centru Jablonce
– moÏnost parkování, zaji‰tûní vykládky,

nakládky kamiónÛ – ostraha prostor zaji‰tûna,
napojení na PCO BESL

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

BALENÍ ZBOÎÍ a CELNÍ SLUÎBY
– balení a kompletace zboÏí

– celní sluÏby (dovoz, v˘voz, INTRASTAT)
JAKOB, s. r. o., Podhorská 48, Jablonec n. N.

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

CHOCOLATE DREAMS
?Nezapomnûli jste na Velikonoce?

spousta dobré ãokolády
‰v˘carské, belgické, italské

bonbóny, ãokolády, bonboniéry
ceylonské ãaje, slad‰í vína, balíãky
po–pá: 9–18 hod. so: 9–12 hod.

tel.: 777 295 556
!Kytice z bonbónÛ a dárkové ko‰e rÛzn˘ch velikostí!

Mírové nám. 17, nová obchodní pasáÏ Corso

Studio Fit – Akce na duben
15% SLEVA – PRO UNAVENÉ NOHY

MASÁÎ SE ZÁBALEM
Po cel˘ duben 45 min. jen 280,- Kã!

Vhodné pro unavené, bolavé a oteklé nohy.
www.studiofit.cz, tel.: 773 485 800

Dárkové poukazy na masáÏe.
P¤EDNÁ·KA 16. 4. od 17:00 hod.

BOLESTI PÁTE¤E  aneb jak ulevit zádÛm.

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

PSYCHSOMATICKÁ CVIâENÍ S PRVKY JOGY A DIKSOU
v Pasekách v Jbc ãi ve M‰enû (dle poãtu úãastníkÛ).
Zaãátek ve ãtvrtek 16. 4. v 18:30 hod. Info a pfiihlá‰ky:
tel.: 602 365 508, grosmanova.stob@sezman.czTel.: 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 satelit – pomÛÏeme Vám ho vybrat.

Prodejna
roz‰ífiena
o TV Hall

âeské programy
ze satelitu 
v digitální kvalitû 
jiÏ od 3.999,–

Pfiipravte se na digitální signál – pofiiìte
si satelit – pomÛÏeme Vám ho vybrat.

Prodejna
roz‰ífiena
o TV Hall

âeské programy
ze satelitu 
v digitální kvalitû 
jiÏ od 3.999,–

V‰e 
na splátky 
V‰e 
na splátky 

Letáky najdete ve Va‰ich schránkách. Akãní letáky platí jiÏ od 8. 4. 2009


