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Vážení spoluobčané,
rok za rokem přichází květen jako měsíc probu-
zené přírody s rozkvetlými loukami, zahrádkami
a parky.

Někdy tuto přirozenou krásu ani nevnímáme,
protože je to zároveň období, ve kterém se nej-
častěji rozjíždějí plánované akce obsažené v roz-
počtu města. Mají různorodý charakter a měly
by vždy zapadat do mozaiky systematického ob-
razu rozvoje Jablonce nad Nisou. Vedle nutných
oprav, zejména vozovek a chodníků (parkoviště
u bazénu, asfaltový povrch i chodníky v Polní
ulici), se v tomto roce setkáme s celou řadou dů-
ležitých akcí, které trvale změní charakter ně-
kterých ploch ve městě. Mohu jmenovat například
výstavbu okružní křižovatky Pražská–Turnovská
s následnou úpravou vozovky až k okružní kři-
žovatce U Zeleného stromu či rozsáhlou úpravu
plochy pod ulicí F. L. Čelakovského na prostorný
volnočasový park. 

Dojde též k výměně herních prvků na zahradách
většiny našich mateřských školek, zahájíme pře-
stavbu zchátralé bývalé hasičské zbrojnice ve
středu města na moderní sídlo městské policie

s kvalitním kamerovým systémem. Další úpravy
se chystají v okolí jablonecké přehrady. Připočtu
k tomu ještě velký úspěch v získání dotace na
zvelebení města v okolí Žižkova Vrchu v hodnotě
okolo 120 miliónu korun, kterému říkáme Integ-
rovaný plán rozvoje města. Tyto peníze použijeme
především na zkrášlení dané oblasti. Upravíme
parky, malá hřiště i sportoviště a umožníme ma-
jitelům bytových domů provést některé důležité
rekonstrukce – například zateplení objektů, re-
konstrukce výtahů i výměnu oken. Čeká nás
všechny mnoho práce, a to nejen v tomto roce,
ale i v letech následujících.

Díky tomu všemu se nám může zdát, že květen
je měsíc plný pohybu a aktivit, ve kterém se tak
trochu ztrácí člověk jako společenská bytost.
A to bych byl velmi nerad! Proto nechme, pro-
sím, květnu poetičnost a jarní krásu. Ať nám lid-
ská snaha neustále měnit přírodu nezabrání pří-
rodu milovat včetně toho, co v ní žije vlastním
životem.

Petr Tulpa
starosta města
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Na starou zbrojnici získalo město dotaci

V březnu tohoto roku schválil „Výbor Regionální ra-
dy regionu soudržnosti Severovýchod“ přidělení dota-
ce na projekt „Regenerace bývalé požární zbrojnice
a modernizace kamerového a dohlížecího systému“.
Celkové náklady projektu budou přibližně 71,2 mil.
Kč, přičemž dotace bude činit 65,8 mil. Kč. Z toho bu-
de 60,5 mil. Kč z EU a 5,3 mil. Kč od státu. Realizace
je plánována na červenec 2009 – září 2010.

Bývalá požární zbrojnice bude rekonstruována jako
tzv. brownfield v centru města společně s moderniza-
cí kamerového a dohlížecího systému. Ten současný
zahrnuje osm kamerových bodů, v budoucnu bude
rozšířen o dvacet jedna míst.

Jak již bylo zmíněno, objekt bývalé hasičské zbroj-
nice se nachází v centru Jablonce nad Nisou na území
městské památkové zóny. Rekonstrukce počítá také
s využitím jeho okolních části. V několika paramet-
rech si můžeme učinit představu o stavu před a po re-
konstrukci:

• Původní zastavěná plocha před rekonstrukcí:
744,4 m2

• Navrhovaná zastavěná plocha po rekonstrukci:
715,3 m2

• Původní obestavěný prostor před rekonstrukcí:
5 668,0 m3

• Obestavěný prostor po rekonstrukci:
5 248,5 m3

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Objekt bývalé požární zbrojnice sestává ze dvou ob-
jektů – původní budovy s věží z přelomu 19. a 20. sto-
letí a pozdější přístavby v jižní části včetně nástavby

jednoho podlaží na budovu původní. Návrh rozděluje
objekt striktně na starou a novou část.

Starou část představuje třípodlažní objekt, který je
částečně podsklepen, a pětipodlažní věž. Dle návrhu
bude odstraněno nastavené podlaží a vyměněna pů-
vodní asymetrická sedlová střecha s malým sklonem
za střechu sedlovou se sklonem 35°. Vyměněna budou
i okna, aby korespondovala se vzhledem těch původ-
ních z přelomu 19. a 20. století. Fasáda bude zateplena
a omítnuta. Sedlové střechy nad původními budovami
budou dvouplášťové s hladkou betonovou krytinou
z bobrovek, věž získá střechu plechovou.

Novou část objektu tvoří dvoupodlažní budova
a přízemní přístavba s pěti garážemi s plochými stře-
chami s atikami. Od staré části je nová odlišena jak
zmíněnou plochou střechou, tak fasádou ze skládané-
ho obvodového pláště.

Součástí rekonstrukce bude nový vstup z ocelové
nosné konstrukce a prosklené střechy. Ve dvoře pak
bude zbudováno venkovní točité ocelové schodiště,
které bude zpřístupňovat místnost řidičů v prvním po-
schodí, kotelnu v suterénu a věž přes 2. a 3. poschodí.

Plánované využití 

Přízemí a první poschodí jsou určeny pro městskou
policii, v poschodí jsou dále umístěny sklady městské-
ho úřadu a garáže. Druhé a třetí poschodí bude uzpů-
sobeno pro potřeby oddělení krizového řízení. (fr)

Za rok bude „hasičárna“ 
v novém šatu
Když se někdo v Jablonci zeptá na budovu hasičské zbrojnice, mnoho lidí ho pošle
k té mezi Mírovým a Horním náměstím, aniž by si uvědomili, že již několik let stojí
moderní hasičská zbrojnice ve Mšeně. Ta stará s unikátní historickou věží dosud
chátrá. Toto období však skončí, neboť už je jisté, že budova bude radikálně
zrekonstruována a dostane nové „nájemníky“.

■ Tři otázky pro
místostarostu
Otakara Kyptu 

Město získalo v těchto dnech
velkou dotaci na rekonstrukci
bývalé požární zbrojnice v cen-
tru. Čeho město touto rekon-
strukcí dosáhne?

Realizací projektu obnoví město
chátrající budovu požární zbroj-
nice. Budou zde situovány dva
hlavní provozy – městská policie
a krizové centrum. Oba budou
částečně zpřístupněny veřejnosti.
Pro krizové centrum vzniknou
kanceláře oddělení krizového ří-
zení, řídící pracoviště varovného
informačního systému obyvatel-
stva, řídící pracoviště krizového
štábu, povodňových komisí při ře-
šení mimořádných událostí, po-
vodní a krizových situací. 

Areál tedy bude sloužit i pro
další účely?

Ano, zároveň bude pracoviště
krizového řízení ve druhém po-
dlaží umožňovat jednání Bezpeč-
nostní rady města Jablonce n. N.,
krizového štábu města či odbor-
nou přípravu starostů obcí, pra-
covních skupin krizového štábu
města Jablonce n. N. Ve třetím pak
bude zajištěno nouzové ubytování
pro šestnáct evakuovaných osob. 

Jaký je harmonogram staveb-
ních prací?

Zahájení stavebních prací je
plánováno na 1. červenec tohoto
roku, výstavba by měla být ukon-
čena 15. září 2010. Harmonogram
realizace stavebních prací může
být zkomplikován případným pro-
dloužením výběrového řízení. Po-
kud by došlo k posunutí začátku
realizace stavebních prací o něko-
lik měsíců od plánovaného 1. čer-
vence, může nastat situace, že se
realizace stavebních prací i pro-
jektu prodlouží. Pro tuto situaci je
v harmonogramu projektu dosta-
tečná rezerva. Na stavební práce
bylo již vydáno stavební povolení. 

(fr)

Foto Otokar Simm

Vize projektanta
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Jiří Rulc  
ředitel MP Jablonec nad
Nisou

Kamerový systém pomůže 
ke zvyšování bezpečnosti

V realizaci projektu spatřuji ne-
jen to, že městská policie získá
kvalitní, moderní a důstojné záze-
mí, ale vidím i další přínos. A sice
pro cílovou skupinu, kterou tvoří
obyvatelé našeho města a okolních
obcí i jeho návštěvníci. Ten spočívá
především ve zvýšení bezpečnosti
ve městě, jež bude souviset s po-
klesem trestné činnosti, který oče-
káváme s modernizací a rozšířením
městského kamerového dohlížecí-
ho systému. Bude monitorovat
a napomáhat odhalování krádeží
vozidel a vloupání do nich, výtrž-
nictví, vloupání do domů. Bude ale
také sledovat dopravní situaci ve
městě či povodňové stavy ve vy-
braných lokalitách. 

Iveta Habadová   
vedoucí oddělení dotací 
MěÚ Jablonec n. N.

Pro kvalitnější život ve městě

Projekt Regenerace bývalé po-
žární zbrojnice a modernizace ka-
merového a dohlížecího systému

navazuje na rozsáhlou rekon-
strukci centra města, která byla
provedena v letech 2004–2006 za
podpory Evropské unie, České re-
publiky, Libereckého kraje a města
Jablonec nad Nisou v rámci něko-
lika dotačních programů. Hlavním
cílem je nové a smysluplné využití
v současnosti nevyužívaného chát-
rajícího objektu, tzv. brownfield.
Realizace projektu přispěje ke
zlepšení komunikace mezi veřej-
ností, veřejnou správou a policií,
zkvalitní se i prostředí a vybavenost
pro činnost městské policie a kri-
zového centra městského úřadu. 

Od modernizace kamerového
a dohlížecího systému si město sli-
buje zvýšení bezpečnosti, ochrany
osob a majetku a následné snížení
trestné činnosti. Zatraktivní se
centrum města, což bude přínosné

nejen pro místní obyvatelstvo, ale
i pro turisty, kteří naše město na-
vštíví.

Jiří Vaníček 
vedoucí oddělení krizového
řízení MěÚ Jablonec n. N.

Nejen prevence, ale i varování

Městská policie v Jablonci n. N.
i orgány krizového řízení města
působí nyní v nevyhovujících pro-
storách potřebných k rychlé akti-
vaci pro plnění úkolů. Nesrovnatel-
ně kvalitnější podmínky k plnění
svých povinností a důstojné záze-
mí najdou v rekonstruované hasič-
ské zbrojnici. Kromě prostorů po-
třebných k činnosti městské policie

zde budou pracoviště oddělení kri-
zového řízení, Bezpečnostní rady
města Jablonce n. N., krizového štá-
bu a povodňové komise. Ve třetím
podlaží budou vytvořeny podmínky
pro dočasné ubytování šestnácti
osob, například po nutné evakuaci
při požáru obytného domu apod.

Jablonecké zastupitelstvo schvá-
lilo v roce 2008 „Koncepci prevence
kriminality města na období 2009
až 2011“. Jako podkladový materiál
byla zpracována bezpečnostní ana-
lýza a analýzy kriminality. Z rozbo-
ru vyplývá, že v uplynulých dvou
letech došlo u trestné činnosti
k nárůstu počtu loupeží, krádeží
a vykrádání motorových vozidel,
krádeží kapesních a poškozování
cizí věci. Mezi preventivní opatření
ke snížení trestné činnosti patří i za-
vádění městského kamerového do-
hlížecího systému ve vytipovaných
lokalitách. Proto město, i na základě
poznatků Policie ČR, rozhodlo mo-
dernizovat a rozšířit stávající kame-
rový systém. Ten bude po dokonče-
ní projektu obsahovat celkem třicet
kamerových bodů s pětadvaceti ka-
merami. Tento systém nebude jen
preventivní, ale bude sloužit i k mo-
nitorování situací při mimořád-
ných událostech, při povodních ne-
bo řešení dopravy na území města.
V budoucnu bude kamerový sys-
tém propojen i s varovným infor-
mačním systémem, takže bude
možné ihned poskytovat informace
obyvatelstvu v dané lokalitě.

■ Komentáře a názory

Je malý jaderný 
reaktor pouhým
snem?

V České republice jsou miliony
domácností napojeny na centrální
zásobování teplem a to většinou
z výtopen spalujících plyn, těžký
topný olej nebo uhlí. To je v sou-
časné době značně nedostatkovou
surovinou. Cena tepla je důležitou
částí rozpočtu jednotlivých domác-
ností právě tak, jako cena elektři-
ny. V této souvislosti je možné po-
ložit si několik otázek:

Jak docílit, aby cena tepla nebyla
závislá na proměnlivých cenách
plynu nebo těžkého topného oleje?
Lze zajistit nezávislost měst na do-
dávkách elektrického proudu? Dá
se docílit, aby teplo bylo vyráběno
současně s elektřinou a to způso-
bem, který neprodukuje žádný oxid
uhličitý a nepodílí se tak na vzniku
skleníkového efektu?

Na všechny výše uvedené otázky
lze odpovědět ano v případě, že
teplo a elektřinu bude vyrábět malý
jaderný reaktor. Americká společ-
nost Hyperion Power Generation
oznámila, že vyvíjí nový zdroj elek-
třiny s názvem „Hyperion Power
module“. Jde o miniaturní štěpný
reaktor o výkonu 27 MW, který po-
kryje spotřebu elektrické energie
v lokalitách až s 25 tisíci obytnými
domy. Vedlejším produktem je teplo
schopné těch 25 tisíc obytných vy-

topit. Reaktor je bezpečný, neobsa-
huje žádné pohyblivé části a nevy-
žaduje lidskou obsluhu. Nemůže ani
dosáhnout nadkritického množství
nebo být použit jako zbraň. Reak-
tor je přenosný, kompaktní a uza-
vřený, stejně jako baterie. Náplň
paliva by měla vystačit nejméně
na 5 let, pak je možné ji ve výrob-
ním závodu obnovit. Odpad je kon-
centrován do koule velikosti fotba-
lového míče. Reaktory mohou být
sdružovány k produkování většího
množství energie.

Společnost má záměr postavit
továrnu na nové miniaturní reak-
tory v Novém Mexiku a od roku
2012 je chce vyrábět. K tomu, aby
takový minireaktor mohl být pou-
žit v ČR, musí splnit přísná bez-
pečnostní kritéria a získat povole-
ní od Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost. Vydání takového povo-
lení může trvat pět až deset let. 

Malý jaderný reaktor tedy není
pouhým snem, jeho realizace je
však zřejmě možná až po roce 2020.

Soňa Paukrtová
senátorka

Přechod na 
digitální TV signál

V současné době byla provedena
prohlídka technického stavu stá-
vajících společných televizních
antén na městských objektech a po
výběrovém řízení začne vybraná
firma provádět montáž zařízení,
které zajistí potřebný převod TV
signálu. Tímto budou mít nájem-
níci ve svých bytových zásuvkách
digitální signál. Nájemníci, kteří
mají nové televizní přijímače
(LCD, plasmy) s označením DVB-
T, nepotřebují k příjmu set-top-

box. Ostatní, kteří vlastní starší TV
přijímače, si musí na vlastní ná-
klady pořídit svůj set-top-box.

Od 1. 8. 2009 dojde k vypnutí
programu ČT 2 z televizního vysí-
lače Ještěd a bude nahrazen digi-
tální sítí Multiplex 1 (ČT 2, ČT 24,
Sport apod.). Zhruba v polovině
roku 2011 budou vypnuty progra-
my Prima, Nova, ČT 1, které na-
hradí Multiplex 2.

Tomáš Zajíček
Městská správa nemovitostí

Do Polska
za poznáním

Zajímavá možnost poznávání
polských Jizerských hor a Krkonoš
se v letní sezoně otevře turistům.
Kromě sobotní autobusové linky
ČSAD z Jablonce n. N. do Jelení
Hory (s odjezdem v 7:15, návrat ve
13:00 hodin) přibudou od června
do září další spoje. 

Společnost ČSAD Jablonec nad
Nisou a. s. zavádí v době turistické
sezony dva páry spojů mezi Harra-
chovem a Szklarskou Porębou se za-
stávkou v Jakuszycích. Jízdní řád
těchto spojů je stanoven tak, aby by-
la zajištěna návaznost v Harrachově
na vnitrostátní linky z Jablonce n. N.
a Tanvaldu. Odjezdy z Harrachova
jsou v 10:30 a v 16:30, ze Szklarské
Poręby v 11:25 a v 16:55. Tyto spoje
budou v provozu od června do září
o víkendech, v červenci a v srpnu
dokonce každý den. (os)

■ Došlo do redakce
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Říkal jste mi, že do roku 2006 jste byl za-
městnancem výzkumného ústavu dřevařské-
ho jako šéf zakázkové truhlárny a se svým
týmem jste mimo jiné rekonstruoval interiéry
českých ambasád pro ministerstvo zahranič-
ních věcí. To musela být zajímavá práce.

Jako na každé stavbě, hádání se s investory
a dodavateli, co si člověk nepřivezl, to neměl.

Co nějaké zajímavosti, třeba nejlepší a nej-
horší zakázka?

Zajímavá byla práce například v Bernu, kde
je ambasáda v objektu památkově chráněném
Českou republikou i Švýcarskem. A ty dva úřady
se nemohly nikdy dohodnout. Česká ambasáda
je v tomto případě v zámečku, patří k našim
nejkrásnějším a rekonstrukce tehdy probíhala
společně s restaurátorskými pracemi. Naopak
nejhorší byl Talin. To byly absolutní, absolutní
zmatky. Dodavatelské vztahy, smlouvy s míst-
ními firmami, nic nefungovalo. Talin byl jedna
velká džungle. 

Jak jste vstoupil do komunální politiky?
Začal jsem v tomto volebním období se sesku-

pením Domov. A to byl můj první a pravděpo-
dobně i poslední vstup. 

Jste zklamán, rozčarován?
To se nedá říct, je to dobrá životní zkušenost,

ale není to činnost pro mě. Pořád mám pocit, že
řada lidí je v zastupitelstvu převážně pro háje-
ní nějakých svých zájmů a další skupina pro to,
aby se mohla vypovídat. A čím se řeší méně dů-
ležité téma, tím o něm bouřlivěji diskutují.
Někdy mi to připadá jako hrozná ztráta času.

Jste i předsedou sportovní komise. Tam je
práce pro vás přijatelnější?

Do komunální politiky jsem vstoupil právě
kvůli sportu na Jablonecku. Nelíbilo se mi, jak

se zájem dlouhodobě upíral jen na některá vy-
braná sportovní odvětví, zejména fotbal a ho-
kej. Ale v Jablonci jsou sportovní subjekty
s podstatně většími sportovními úspěchy na ce-
losvětovém poli, jejich sportovci vozí medaile
z mistrovství světa, světových pohárů případně
OH a vychovávají víc mládeže než hokej a fot-
bal. A přesto jsou to jednoty, jejichž existenční
problémy město nezajímají. Tak jsem si bláho-
vě myslel, že by nebylo špatné vytvářet pro
všechny sportovní subjekty na Jablonecku rov-
né podmínky. No, a když jsem se v tom zorien-
toval, nabyl jsem dojmu, že sportovní komise je
na to, aby se pohádala a rozdělila doslova pár
drobných z „Projektu Jablonec“ a příspěvky
města na činnost. Ale ty podstatné prostředky
chodí jinudy a komise nedostane ani šanci se
k nim vyjádřit – viz poslední dar FK Baumit.
Tak si myslím, že po volebním období si zase
budu hrát na svém vlastním písečku a kritizo-
vat, co se v Jablonci děje se sportem.

Takže moje otázka, co se vám v rámci ko-
mise pro sport a tělovýchovu povedlo změ-
nit, je bezpředmětná?

Komise nemá páky na to něco změnit. Ne, že
by bylo všechno špatně. Ale v minulých obdo-
bích se realizovaly tak obrovské akce, že dnes
veškeré prostředky, které město může do spor-
tu dát, jsou opravdu jen na provoz a údržbu
těchto jednoúčelových zařízení. Není to tak, že
by dělalo něco špatně současné nebo minulé
vedení, prostě na takhle malé město vzniklo
příliš mnoho jednoúčelových zařízení, čímž se
vytvořily nadstandardní podmínky pro pár
sportovců, ale široká sportovní veřejnost se od-
sunula na vedlejší kolej. 

Vrátím se zpět ke sportu. Jste stále trené-
rem akrobatického lyžování. Ovlivnil tento
fakt i volbu vašich dvou dcer?

Celý život jsem sportoval, nejprve jsem dělal
sjezdové lyžování, pak vodní na té nejvyšší
úrovni, a poté jsem začal s akrobatickým.
S mým švagrem, Petrem Vokatým, patříme me-
zi jedny ze zakladatelů tohoto sportu v Če-
chách. My jsme závodili, naše manželky dělaly
rozhodčí a do toho jsme měli malé děti v ko-
čárcích a taškách, které jsme s sebou tahali na
tréninky a závody. Naše děti dříve lyžovaly, než

chodily. Podle mě děti dělají takový sport, jako
jejich rodiče, protože není čas sám dělat nějaký
sport a s každým dítětem sport jiný. Kdybych
kdysi plaval, tak by holky asi dnes plavaly taky.
Dnes jsou obě v Dukle a v reprezentaci, jen
mladší Šárka je trochu ve stínu starší Nikoly.

Myslíte, že u sportu zůstanou?
Určitě. Obě mají svůj život s ním tak těsně

spjatý, že už to asi ani jinak nejde. Šárka si
představuje, že v budoucnu bude pracovat jako
sportovní manažerka. Co bude dělat Nikola, to
se ještě uvidí. Vrcholná forma u tohoto druhu
sportu se u žen dostavuje kolem třicítky, takže
obě mají před sebou ještě řadu roků sportovní
řehole. 

(fr)

Tomáš Suda 
Bláhově jsem si myslel, že jde něco změnit

■ Tomáš Suda
Na jablonecké politické scéně se objevil toto
volební období s politickým seskupením
Domov nad Nisou. Vzhledem ke své vysoké
sportovní aktivitě předsedá komisi pro sport
a tělovýchovu. Celý život pracuje v dřevařském
průmyslu, nyní se aktuálně zabývá inženýrskou
činností ve stavebnictví, v oblasti koordinací
dodávek protipožárních otvorových výplní –
okna, dveře, stěny, převážně pro hotely 
a administrativní budovy. Ač narozen
v Plzni, říká o sobě, že je Jablonečák, protože
tu žije asi od sedmého dne svého života.
Je ženatý, má dvě dcery, obě v reprezentačním
týmu lyžařů na boulích, z nichž starší Nikola
kromě jiného dvakrát zvítězila ve Světovém
poháru v této disciplíně. Aby do rodinného
sportovního ducha zapadla i manželka –
bývalá tanečnice souboru Nisanka – naučili
ji prý dost dobře jezdit na kole a lyžovat.

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek

Lyžování ve švýcarských Alpách
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■ Naši jubilanti
v květnu
99 let
Schmidtová Anna

97 let
Liška Karel

96 let
Drábek Jan

95 let
Zemlerová Marie

94 let
Šenkýř Arnošt

93 let
Deutsch Vavrinec

92 let
Dovole František 
a Semerádová Marie

91 let
Urbanová Jaroslava

90 let
Müller Václav a Vejražka Antonín

85 let
Bártová V., Dobiáš V., Drašarová O.,
Hradečná M., Karlík J., Martínková B.,
Maryšková V., Nousková D.,
Paldusová K., Pánková K., 
Prášková M., Šikola L., Vašíčková M.,
Vokoun L. a Vondráčková M.

80 let
Bažantová E., Bencová L., Brimu-
sová M., Francová H., Habová O.,
Holinová M., Juris J., Kekel J.,
Korbel A., Melicharová J., Ničková V.,
Opočenská O., Rýdlová J., Seliger M.,
Stehno L., Šafařík J., Šešerová E.,
Tesková R. a Zikmundová M.

75 let
Balcárková J., Baumann V.,
Bláhová D., Dlabolová B., Frydrych J.,
Hlásková B., Ježková L., Kadlec J.,
Kerhartová D., Kosová K., Kovařík J.,
Kubinová J., Kyptová V., Markalous F.,
Musilová N., Raab I., Sajbt R.,
Sasínková V., Sehnoutková D.,
Stránská M., Stuchlíková O., 
Šestková L. a Votíková M.

70 let
Berková J., Biskupová D.,
Blahoutová J., Černý V., Dlouhá L.,
Doušová N., Dudykoťová B., Hanč L.,
Havlík L., Klečka E., Klust J.,
Koukal R., Kraus O., Křivánek O.,
Loužek J., Márinková H., Pavlíčková B.,
Pišková A., Rýdl M., Sedláčková H.,
Sigmund J., Simm V., Šimůnek J.,
Šolcová J., Tolarová E., Vaňátková J.,
Vavřichová A., Vebrová K., Vlach M.,
Vodička Z., Vojtěchová A.,
Vokněrová K. a Vrátný J.

Paní Mileně Opové se omlouváme
za nesprávné uvedení jména v dub-
novém měsíčníku.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody. 

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

Výročí sňatku
Dne 25. dubna oslavili Hana
a Dobroslav Vélovi v rodinném kruhu
zlatou svatbu. S blahopřáním se
připojujeme k celé rodině a do
dalších let přejeme pevné zdraví
a hodně vzájemné úcty a tolerance.

Proběhne svoz 
nebezpečného 
odpadu
Poslední květnovou sobotu, tj. 30.
května, proběhne pravidelný am-
bulantní svoz nebezpečného odpa-
du a elektrozařízení. Svážet se zač-
ne v 8 hodin na sídlišti Janovská,
konec bude v Proseči u hasičské
zbrojnice. Do nebezpečného odpa-
du patří např. zbytky barev, ředi-
dla, akumulátory, motorové oleje,
kyseliny, léky atd. Mezi elektro-
zařízení patří staré televize, ledni-
ce, počítače, výbojky atp. Přehled
stanovišť a časů naleznete na
www.mestojablonec.cz a v měst-
ských vývěskách.

Navštivte jarní
Budyšín
V sobotu 23. května pořádá jablo-
necký MěÚ tradiční zájezd na Bu-
dyšínské jarní slavnosti. Odjezd
v 8.00 hodin ze zájezdové autobu-
sové zastávky na Horním náměstí,
návrat kolem 19. hodiny večer.
Jízdenku v hodnotě 200 Kč si mo-
hou zájemci zakoupit v pokladně
Eurocentra od 5. května (pondě-
lí–pátek 8–20 hodin).

Sledujte naše 
webové aktuality
Nestíháte sledovat co se děje nové-
ho na webových stránkách města?
Zaregistrujte se pro odběr aktualit!
Na úvodní stránce městského we-
bu najdete pod aktualitami světle
modrý proužek s textem „Chci se za-
registrovat na e-mail...“. Do prázd-
ného pole stačí napsat vaši e-mailo-
vou adresu a pak už jen vybírat
sekce, o kterých chcete být in-

formováni. Kromě aktualit to mo-
hou být třeba oznámení z úřední
desky či jakákoliv tematická sekce
webu. 

V rýnovické ZŠ 
otevřou dveře
Ředitelství Základní školy v Rýno-
vicích (rozšířená výuka výpočetní
techniky) zve rodiče budoucích
žáků 6. třídy na Den otevřených
dveří, který se koná 14. května od
14 do 17 hodin. Přístupné budou
všechny prostory školy (počítačové
učebny, třídy, tělocvična, jídelna
atd.). Rodiče i žáci mohou navštívit
probíhající kroužky a seznámit se
s činností dětí. 
Další informace včetně přihlášek
na www.zsrynovice.cz. Termín při-
hlášek do 6. ročníku je 29. 5. 2009. 

Kraj předal ocenění
Koncem března bylo oceněno dvacet
nejlepších učitelů v Libereckém
kraji. V kategorii Výrazná pedago-
gická osobnost roku 2008 získal
cenu sbormistr jablonecké ZUŠ
Tomáš Pospíšil. Vyhodnocen byl
především za úspěchy ve vedení
sboru, který v loňském roce při-
vezl zlatou a stříbrnou medaili
z prestižní celosvětové soutěže
World Choir Games v rakouském
Grazu. V té chvíli ještě nikdo nevě-
děl, s jakým úspěchem přijede
sbor Iuventus, gaude! z Budapešti
(více na str. 17).

Zlatí Vrabčáci
Dětský pěvecký sbor Vrabčáci ZŠ
Mozartova, vedený Pavlem Žurem,
získal pro tři pěvecká tělesa
(Písklata, Vrabčata a Vrabčáci) tři
zlatá pásma na 19. ročníku soutěže

školních pěveckých sborů. Krajská
soutěž se konala počátkem dubna
v Městském divadle. Cenu za ob-
jemnou dramaturgii a cenu za pů-
sobivý klavírní doprovod obdržela
Romana Halamová. Vrabčáci tak
potvrdili dobrý pěvecký výkon
z celostátních soutěží 1998 a 2002,
kde se stali absolutními vítězi
(Nový Jičín).

Tourtec Jelení
Hora 2009 
Již 11. ročník veletrhu cestovního
ruchu se uskuteční 8. a 9. května
(10–18 hodin) na Radničním ná-
městí v historickém centru Jelení
Hory. Loni se zúčastnilo 80 vysta-
vovatelů z Polska, Německa a Česka
a podívat se přišlo více než 10 000
návštěvníků. Letos se bude jablo-
necký stánek prezentovat propa-
gačními materiály a ochutnávkou
piva. V sobotu lze využít autobusu,
který odjíždí z Jablonce v 7:15
(jízdní řád na www.csadjbc.cz).

Oslava květnových výročí
Vzpomínkové setkání při příležitosti květnových oslav osvobození republiky
proběhne v pátek 8. května ve 14 hodin u Pomníku bojovníků za osvobození
vlasti a obětem bezpráví v ulici Generála Mrázka. Přítomni budou představitelé
města, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a Konfederace politických
vězňů a další hosté.

Připomenutí 
válečných letců
U příležitosti květnových výročí se
ve dnech 4.–15. května uskuteční
ve vestibulu radnice výstava Váleč-
ní letci Jablonecka. Výstava bude
volně přístupná v pracovních ho-
dinách úřadu.

Stopy II. světové
války
Tak se jmenuje nová, čtyřkilomet-
rová naučná stezka, kterou vybu-

dovali žáci Střední průmyslové
školy technické ve spolupráci
s Nadací Parnerství. Slavnostní
otevření proběhne v úterý 12. květ-
na od 14 hodin u pomníku obětí
druhé světové války v Rýnovicích.

Městský web byl
znovu úspěšný
Na konferenci „Internet ve státní
správě a samosprávě“ v Hradci
Králové získal Jablonec druhé
místo v soutěži Zlatý erb 2009
v kategorii o nejlepší web města.

První místo obsadily Moravské
Budějovice a třetí skončila Praha.
Letošní 11. ročník soutěže pořádalo
Sdružení Zlatý erb. Cílem je pod-
pořit modernizaci místní a regio-
nální veřejné správy prostřednic-
tvím rozvoje informačních služeb
s využitím internetu a ostatních
elektronických médií.
Jablonec je v této soutěži úspěšný
již několik let. V roce 2007 získal
v celostátním kole první místo,
a o rok později byl oceněn meziná-
rodní cenou EuroCrest Award.
V krajských kolech byl Jablonec
úspěšný i v kategorii elektronická
služba.

Foto Otokar Simm
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Opravy povrchů 
komunikací

Letošní zima se v našem městě značně pode-
psala na kvalitě vozovek. Poškodilo je přede-
vším opakované a výrazné kolísání teplot.
V současné době jsou na mnoha místech povr-
chu vozovek vytvořeny výtluky a praskliny. 

Hlavní příčinou poškozování komunikací
s asfaltobetonovým povrchem během zimního
období je zatékaní dešťové vody, která se trhli-
nami finálního krytu vozovky dostává do spod-
ních vrstev konstrukce komunikace. Při teplot-
ních změnách voda zmrzne a následně vytvoří
další trhliny, které postupně způsobují odštěp
části povrchu neboli výtluk. V tomto období
s náročnými povětrnostními podmínkami (sníh,
déšť, mráz, změny teploty) umožňují technolo-
gické postupy opravit tyto závady pouze speci-
fickým materiálem, který se nazývá „studená
asfaltová směs Canader – mix“. Jedná se o směs
kvalitního drceného kameniva a pojiva Cana-
der – adit (tuhnoucí ředěný asfalt a modifikovaná
aditivní přísada), která je určena pro opravy vý-
tluků a drobné správky povrchů komunikací do
teploty –10 °C. Místo poškození se stavebně ne-
upravuje, pouze se vyčistí od písku, vody apod. 

Je třeba si uvědomit, že oprava tímto materiá-
lem je určena pro zimní období pouze k odstra-
nění havarijního stavu komunikace. Nejde o ná-
hražku opravy kvalitní teplou asfaltovou směsí
strojně položenou do předem připravených ob-
razců a následně zhutněnou velkými vibrační-
mi válci. Proto ani při přísném dodržení techno-
logických postupů nebude taková oprava trvalá.
Nejedná se tedy o trvalé odstranění závady. 

Většina poškozených krytů se musí v jarních
měsících vyfrézovat do jednotlivých obrazců,
ošetřit speciálními spojovacími postřiky a ná-
sledně zaasfaltovat. V současné době se začínají
opravovat místní komunikace dle pořadí důleži-
tosti od I. a II. třídy až po komunikace III. třídy.
Jsou vyhotoveny akční harmonogramy jednotli-
vých oblastí, které jsou operativně konzultovány
a upřesňovány ve spolupráci s pracovníky Do-
pravního a silničního úřadu MěÚ Jablonec n. N. 

Je zřejmé, že všechny závady není možné
opravit najednou a že na všechno nestačí fi-
nanční prostředky. Přesto je maximální snahou
všech zainteresovaných subjektů zajistit větši-
nu oprav v požadované kvalitě a co nejrychleji.
Avšak nedodržení technologických postupů za
cenu urychlení opravy o několik dní jistě není
tím správným řešením. Milan Nožička

ředitel TSJ s. r. o.

Které vozovky letos 
opravíme?

Tak jako každý rok se chystají v nejbližších
měsících velkoplošné opravy asfaltových ko-
berců ve městě. V letošním roce se bude jednat
o tyto místní komunikace nebo jejich části:
Polní (Nemocniční–Na Roli), Fügnerova (Bu-
dovatelů–Sadová), Nový Svět, Dalešická (horní
část), parkoviště u plaveckého bazénu, parko-
viště s parkovacím automatem U Zeleného
stromu a 5. května (Perlová–SNP). Tyto opravy
kladou značné nároky na trpělivost občanů,
kteří v těchto místech bydlí. Zcela jistě se vy-
skytne řada problémů, které všichni odpovědní
pracovníci budou řešit tak, aby nedocházelo ke
zbytečnému prodlužování termínů.

Předběžně žádám všechny, kterých se to do-
tkne, o jistou míru tolerance a shovívavosti, neboť
věřím, že nepohodlí při prováděných pracích
bude plně vyváženo výsledkem.

(jv)

V květnu omezí provoz
Během května bude z důvodu přechodu na

nové softwarové aplikace informačního systé-
mu centrálních registrů Ministerstva vnitra ČR
po dobu jednoho týdne částečně omezen pro-
voz následujících pracovišť:

oddělení správních agend – všechny pře-
pážky (občanské průkazy, cestovní doklady i evi-
dence obyvatel) a oddělení dopravně správ-
ních agend – přepážky registru vozidel. 

Od 4. do 7. května nebude možné ve výše
uvedených evidencích provádět žádné on-line
úkony či změny. Některé požadavky občanů bude
sice možné přijímat s možností jejich dodateč-
ného zapracování do systémů, nicméně po zku-
šenostech s funkčností některých nových apli-
kací tento postup zásadně nedoporučujeme.

Občany naopak žádáme, aby ve vlastním zá-
jmu veškerá nutná podání uplatnili nejpozději
do čtvrtka 30. dubna, případně odložili svoji ná-
vštěvu úřadu v uvedených záležitostech až na
období od pondělí 11. 5. 2009. Omlouváme se
občanům za případné způsobené komplikace
a děkujeme za pochopení.

(pk)

Povinné očkování psů

Oddělení životního prostředí MěÚ Jablonec
nad Nisou oznamujeme, že v níže uvedených
termínech bude provedeno hromadné očkování
psů proti vzteklině.

Chovatelé psů jsou povinni zajistit dle záko-
na č.166/1999 Sb. o veterinární péči v platném
znění, aby byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců,
a poté vždy jednou za rok, očkováni proti vztek-
lině. Pes musí být opatřen náhubkem a vodít-
kem a musí být v doprovodu dospělé osoby.

Termíny

Pondělí 25. 5.
13.00–14.15 hod Jižní ul. (Kokonín)
14.30–16.00 hod Janáčkova ul. (Vrkoslavice) 

Úterý 26. 5.
13.00–13.30 hod Proseč (hasičská zbrojnice)
13.45–14.15 hod Proseč (U Tenisu)
14.30–16.00 hod Paseky (hasičská zbrojnice)

Středa 27. 5.
10.00–12.00 hod Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
13.15–14.00 hod Čajkovského (Rýnovice)
14.30–16.00 hod Mládí (Mšeno)

Čtvrtek 28. 5.
10.00–12.00 hod Ještědská ul. (MVDr. Baudyš) 
13.00–16.00 hod Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)

Náhradní termíny u privátních lékařů v ordi-
načních hodinách.

Za porušení výše uvedené povinnosti chova-
tele může Krajská veterinární správa uložit dle
§ 71, odst. 1, písm. a) 1, výše uvedeného zákona
pokutu až do výše 10.000 Kč.

(vk)

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

FINANČNÍ ANALYTIK
10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání.
Předpoklady dle § 4 zák. 312/2002 Sb.
Další požadavky: znalost problematiky DPH
podmínkou, praxe ve zpracování finančních
analýz, plánování cash flow a správě portfolia
cenných papírů výhodou, orientace v právních
předpisech – zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zákon o obcích, zákon o da-
ni z příjmu, samostatnost, organizační schop-
nosti, flexibilita, znalost práce s PC (Word, Excel,
internet).
Nástup dle dohody.
Informace: ředitelka odboru financí a majetku,
tel. 483 357 441, 
e-mail: vitova@mestojablonec.cz. 
Přihlášky do 13. května 2009.
Přihlášku doloženou profesním životopisem,

výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců),
ověřeným dokladem o dosaženém vzdělání a pří-
padnými referencemi zasílejte na adresu: Měst-
ský úřad, personální úsek, Mírové náměstí 19,
467 51 Jablonec nad Nisou.

Výběrová řízení 
na pronájem bytů
Město Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrová
řízení na pronájem bytů se smluvním ná-
jemným

Podhorská 20A/1800, č. bytu pro VŘ: 10/2009
Byt 1 + 3, 3. patro, podlahová plocha 119,09 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro
účast ve VŘ je 7.346 Kč/měsíc bez služeb spoje-
ných s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídku zajišťuje Městská správa nemovitostí
Jablonec n. N., s. r. o. 11. 5. 2009 od 16 do 16.30
hodin. 

Soukenná 15/1588, č. bytu pro VŘ: 11/2009
Byt 1 + 3, 1. patro, podlahová plocha 115,56 m2.

Minimální výše smluvního nájemného pro
účast ve VŘ je 7.130 Kč/měsíc bez služeb spoje-
ných s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídku zajišťuje Městská správa nemovitostí
Jablonec nad Nisou, s. r. o. 13. 5. 2009 od 16 do
16.30 hodin. 

Sraz zájemců je ve stanovenou dobu před vcho-
dem do objektu.

Přihlášku do VŘ podávejte na předepsaném for-
muláři. Formulář lze vyzvednout na odd. tech-
nické obsluhy a bytů MěÚ (TOB), ve vnitřním
informačním středisku MěÚ nebo na www.me-
stojablonec.cz. Žadatel doručí přihlášku na
TOB nebo do podatelny MěÚ v zalepené obálce
od 4. 5. do 20. 5. 2009 do 15.00 hodin. 
Obálka musí být zřetelně označena nápisem VŘ
s označením čísla bytu (tj. např. 10/2009 –
NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRO-
NÁJEM BYTU).

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

Foto archiv
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5.–6. června 2009
Volby do Evropského parlamentu se v mno-

hém liší od všech ostatních druhů voleb. 

Jednou z odlišností je to, že volič, který se
přestěhuje (změní trvalý pobyt) po 26. 4. 2009
(40 dnů před volbami), zůstává zapsán v sezna-
mu voličů v místě svého předchozího trvalého
pobytu. Ve volbách do Evropského parlamentu
má dvě možnosti: buď volit v místě předchozího
bydliště, nebo písemně požádat v místě bývalé-
ho bydliště do 21. 5. 2009 o vydání voličského
průkazu, který mu umožní volit po celém úze-
mí ČR a tedy i v novém bydlišti 

Dalším specifikem těchto voleb je to, že okr-
sková volební komise v souladu s § 36, odst. 5,
volebního zákona, nemůže ve volební místnosti
dopisovat do seznamu voličů žádného voliče.
Proto s předstihem informujeme, že každý ob-

čan města má možnost již dnes nahlížet na
městském úřadě do volebních seznamů, jak
jsou připraveny pro volby se zákonem určeným
stavem k 26. 4. 2009.

Občan našeho města, který bude v den voleb
v jablonecké nemocnici, bude mít své aktivní
volební právo omezené. Do zvláštního seznamu
voličů volebního okrsku, do kterého patří ne-
mocnice, mohou být voliči zapsáni nejpozději
k datu 16. 5. 2009 (20 dní před volbami).
Podkladem bude vyjádření ošetřujících lékařů,
zda pacient bude v den voleb ještě v nemocnici.
Osoby přijaté do nemocnice po tomto datu, mo-
hou v nemocnici volit pouze tehdy, když budou
vybaveni voličským průkazem. O ten ale mohou
voliči požádat na obecním úřadě nejpozději do
21. 5. 2009 (15 dní před volbami) buď osobně,
nebo písemně s úředně ověřeným podpisem. 

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
může volič požádat MěÚ v Jablonci n. N., nejlépe pí-

semně e-mailem: reichelova@mestojablonec.cz,
tel. 483 357 314 a v den voleb okrskovou voleb-
ní komisi, o to, aby mohl hlasovat doma. Pří-
slušná komise k voliči v takovém případě vyšle
své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Komise ale
může vyjíždět s volební schránkou pouze na
území svého volebního okrsku. 

Za materiálně technické zabezpečení voleb
ve městě odpovídá na městském úřadě tajem-
ník úřadu Jiří Nesvadba. 

Připomínky, podněty, návrhy můžete podávat
na tel. 483 357 314 nebo na výše uvedené adrese
reichelova@mestojablonec.cz. 

Obecné informace k těmto volbám lze získat
na internetových stránkách Ministerstva vnitra
ČR www.mvcr.cz.

Jiří Nesvadba 
tajemník městského úřadu

Blíží se volby do Evropského parlamentu

Občan žijící v našem městě má celou řadu
možností, jak může se svým městem komuni-
kovat. Nemáme teď ale na mysli případy, kdy se
občan domáhá svých práv a právem chráně-
ných zájmů, o kterých je třeba rozhodovat ve
správním řízení prostřednictvím úředníků
městského úřadu, jako např. chce-li občan zís-
kat stavební povolení nebo souhlas k pokácení
stromu. Dnes je předmětem našeho zájmu situ-
ace, kdy se občan nebo zejména skupina obča-
nů potřebuje obrátit na město a jeho orgány ve
věci správy svých věcí a problematiky obecní
samosprávy. Na tomto poli existuje hned něko-
lik institutů:

Tím základním je stížnost. Speciální režim
má stížnost podaná podle § 175 zákona o správ-
ním řízení a stížnost podaná podle zákona č.
106/1992 Sb. o svobodném přístupu k informa-
cím, které ale plní úlohu „speciálního“ oprav-
ného prostředku a k jejich výkladu by byl po-
třebný samostatný článek. Obecnou stížnost
může podat jak jednotlivec, tak skupina obča-
nů. Pravidla pro podávání stížností dnes nejsou
(po nedávném zrušení „nezničitelné“ vládní
vyhlášky č. 150/1960 Ú. l.) upravena žádným
obecně závazným právním předpisem. Stěžovat
si tedy může kdokoliv, kdykoliv, na cokoliv co
patří do věcné příslušnosti městského úřadu.
V podmínkách našeho města pravidla pro vyři-
zování obecných stížností schválila svým usne-
sením rada města, která určila, kdo na měst-
ském úřadě stížnosti přijímá, vyřizuje a kolik
má na vyřízení času. Stížnost, pokud je k její

vyřízení funkčně příslušný některý samospráv-
ný orgán města, tj. rada nebo zastupitelstvo, se
do jeho jednání dostává nejčastěji v podobě do-
pisů občanů. Jako stížnost může být ale řešeno
i podání označené jako petice, pokud takové
podání nesplňuje požadované náležitosti petič-
ního zákona.

Zákonem číslo 85/1990 Sb. je přísně forma-
lizováno podávání petic. Na rozdíl od stížnos-
tí stojí za peticí vždy určitá skupina lidí, kteří se
pod předmět petice, který podporují, podepsali.
Také u tohoto prostředku schválila pravidla pro
jejich vyřizování v našem městě rada. Zákon
určuje náležitosti petičních listin a postavení
petičního výboru. Konkrétně je vymezeno, če-
ho se petice nesmí týkat. O petici může za urči-
tých okolností rozhodnout sám městský úřad.
O peticích se závažnějším obsahem a návrhu
jejich řešení je informována rada města a jen
zcela výjimečně se obsahem petice zabývá za-
stupitelstvo.

Naši občané mají možnost svojí aktivitou vy-
volat i tzv. místní referendum. Jeho pravidla
určuje zákon 22/2004 Sb. Vyvolání referenda
v obci je podmíněno získáním potřebného po-
čtu podpisů oprávněných občanů. Vlastní prů-
běh místního referenda je podobný tomu, co
známe z nejrůznějších druhů voleb. O výsledku
referenda rozhodují svým hlasováním oprávně-
ní občané – voliči. Referendem se řeší odpověď
na konkrétně položenou otázku. Nevyhlášení
místního referenda může za určitých okolností
vést až k rozpuštění zastupitelstva obce. 

Občané města Jablonce n. N. (tj. občan s tr-
valým pobytem v našem městě a s českým ob-
čanstvím) starší 18 let mají možnost se obracet
na radu a zastupitelstvo města s tzv. kvalifiko-
vanou žádostí. Podmínkou podle § 16 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích je, že tuto žádost podepí-
še alespoň 0,5 % občanů města. Zastupitelstvo
nebo rada města, podle své funkční příslušnos-
ti, se takovou žádostí, patřící do oblasti samos-
právy, musí zabývat ve stanovené lhůtě 60
(resp. 30 dnů).

Zcela novým je institut tzv. hromadné při-
pomínky, k jehož vzniku dala podnět volební
strana Domov nad Nisou. Do své vyhrazené
pravomoci si projednávání hromadné připo-
mínky vztáhlo novým jednacím řádem zastupi-
telstvo města. Hromadná připomínka se podává
na oddělení interního auditu, kontroly a kvality
MěÚ, které po prověření náležitostí (podpis mi-
nimálně 300 obyvatel města nebo podpis statu-
tárních orgánů 20 právnických osob se sídlem
v našem městě) předá hromadnou připomínku
starostovi města, který určí, kdo z místostaros-
tů ji předloží k projednání nejbližšímu jednání
zastupitelstva. Veřejnost nemůže podávat pouze
obecné připomínky „věcného“ charakteru. Hro-
madná připomínka musí být formulována jed-
noznačně a konkrétně, musí být řádně odůvod-
něna a musí obsahovat návrh řešení.

Jiří Nesvadba
tajemník městského úřadu

Občan a jeho město

Foto archiv
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Z jednání městského zastupitelstva
26. března 2009

Snaha o regulaci počtu výherních auto-
matů

Zastupitelé vydali dvě obecně závazné vyhlášky
(dále OZV). Jedna stanovuje místa, kde mohou být
provozovány výherní hrací přístroje.

Současné znění zákona o loteriích umožňuje
neustálý růst počtu výherních hracích automatů. Od
roku 1992, kdy jich bylo v ČR v provozu 20 000, vzros-
tl jejich počet na více než 60 000. Jeden přístroj tak
připadá na 170 lidí, čímž se ČR dostává na přední
příčku v Evropě. V ČR je také povoleno 190 kasin
a minimálně devět tisíc videoterminálů. Jejich počet
nemůže obec regulovat žádnou obecně závaznou vy-
hláškou, protože povolování videoterminálů, propoje-
ných a řízených z centrálního systému, spadá do kom-
petence Ministerstva financí ČR. 

Město Jablonec n. N. má v současné době platnou
a účinnou OZV o výherních hracích přístrojích vy-
cházející z principu, že mohou být provozovány pou-
ze vně zóny vymezené ve vyhlášce, s výjimkou heren,
které jsou ve vyhlášce vyjmenovány. Město se roz-
hodlo přinést novou koncepci založenou na spolupráci
s provozovateli výherních automatů, kteří se dobro-
volně podřídí požadavkům města. Po vzoru Ústí n. L.
a Prahy a ve spolupráci s profesním sdružením UNASO
byl vytvořen seznam základních požadavků na provo-
zovatele, které by měli splnit do listopadu 2009, jinak
jejich herně nebude povolen další provoz.

Druhá vyhláška stanovuje okruh vzdáleností,
v němž nesmí být provozování výherních automatů
povoleno. Je to do 50 metrů od školských zařízení a do
10 metrů od budov zařízení sociální a zdravotní péče,
budov státních orgánů a církví, přičemž vzdálenosti
jsou měřeny od nejbližších rohů budov dle snímků
katastrální mapy.

Peníze na záchranu stavebních památek
Zastupitelstvo města rozdělilo státní podporu

v rámci jabloneckého Programu regenerace měst-
ské památkové zóny (MPZ) a schválilo i dorovnání
částek na jednotlivé objekty z městského rozpočtu.

Ústřední komise Ministerstva kultury ČR pro Prog-
ram regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón rozhodla přidělit pro
rok 2009 Jablonci finanční podporu rovnou jednomu
milionu korun. Rozdělení státní dotace a dorovnání
z rozpočtu města navrhla a schválila ještě před zastu-
piteli Komise pro realizaci Programu regenerace MPZ.

A tak na opravu fasádního pláště objektu Kamenná
11 půjde 960 000 Kč a na opravu okének pod římsou
fary kostela Dr. Farského 40 000 Kč. Ze svého roz-
počtu pak město přispěje na dorovnání skutečných

cen na fasádu domu v Kamenné ulici rovněž částkou
960 000 Kč, na faru kostela Dr. Farského 36 000 Kč.
V případě fary se 9 000 korunami bude podílet i vlast-
ník objektu, jímž je Náboženská obec církve českoslo-
venské husitské.

První rozpočtové změny prošly
Ze tří částí se skládal materiál I. rozpočtových změn.

Zatímco první část prošla běžným zasedáním finanční-
ho výboru a byl tak jednomyslně schválen upravený
rozpočet města v celkovém objemu 1 493 047 000 ko-
run, další dvě přišly na stůl po mimořádném zasedání
finančního výboru o den dříve.

Druhý díl se týkal mimořádného zvýšení finančních
příspěvků na rekonstrukci hygienických zařízení ma-
teřských škol. Požadavek vyplynul ze zprávy hygienické
stanice a byl pro všechny zastupitele naprosto nekon-
fliktní. Jednalo se o navýšení počtu WC, umyvadel,
rozšíření vnitřních rozvodů vody a kanalizace MŠ
v ulicích Havlíčkova, Zámecká, 28. října, Husova
a Střelecká. 

Třetí část prvních rozpočtových změn ale vyvolala
diskusi. Jednalo se o žádost FK Baumit o desetimilio-
nový provozní příspěvek jako jednorázovou mimo-
řádnou pomoc, neboť v době hospodářské krize přišel
klub o své příjmy od sponzorů. Nakonec byla i tato
rozpočtová změna v požadované výši většinou hlasů
schválena. 

Trocha statistiky v policejní práci 
Výroční zprávu o činnosti městské policie v roce 2008

předložil její ředitel Jiří Rulc. Zpráva byla rozdě-
lena do pěti částí. V první se hovořilo o plnění plánu
hlavních úkolů, který schválilo zastupitelstvo města
loni v lednu. Ve druhé byly shrnuty hlavní oblasti prá-
ce MP, třetí uvedla celkový souhrn evidovaných
a zpracovaných událostí za celý rok 2008 v porovnání
s rokem 2007. Dalšímu souhrnu, tentokrát evidova-
ných a zpracovaných událostí, kterými se Městská
policie Jablonec n. N. zabývala po celé jedno desetile-
tí, se věnovala část čtvrtá. V té byl proveden i rozbor
statistických údajů ve srovnatelných ukazatelích
získaných z informačního systému městské policie
„Derik“. Pátá část shrnula současný stav, postupy a cíle
MP pro rok 2009.

Zveme na květnové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteč-

ní ve čtvrtek 21. května od 9 hodin ve velké zasedací
síni jablonecké radnice. Informace o projednávaných
bodech najdete na www.mestojablonec.cz.

(fr)

■ Krajské okénko
Od našeho březnového sloupku

proběhla již dvě krajská zastupi-
telstva. Únorové dne 24. 2. a břez-
nové 30. 3. Na únorovém zasedání
příliš témat, která by se vztahova-
la k Jablonecku, nebylo. Význam-
nější bylo v tomto směru až zase-
dání březnové. 

Schvalovaly se dotace z progra-
mu Grantového fondu Liberec-
kého kraje ke zvýšení bezpečnosti
provozu na pozemních komuni-
kacích. Od tohoto programu jsme
si jako město slibovali, že získáme
peníze, mimo jiné, i na nasvícení
dalších přechodů. Hodně diskuto-
vaným byl v poslední době ten
v Proseči u pošty. Převis žádostí
z celého kraje byl však natolik
velký (přes 13 mil. Kč, oproti 500
tis. Kč k rozdělení), že na větší
projekty nezbylo. A tak Jablonec
uspěl pouze s preventivně vý-
chovným projektem „Kdo má pod
čepicí, může na silnici!“ za cca 80
tis. Kč. 

Schválen byl odklad zavedení
Integrovaného dopravního systé-
mu LK na 1. 7. 2009. To znamená,
že dlouho očekávané integrované
čipové karty pro osobní veřejnou
dopravu jako jízdní doklady a či-
pové peněženky by mimo Liberec
měly začít fungovat až od červen-
ce. Důvodem jsou technické obtí-
že při zavádění odbavovacích za-
řízení. 

Dne 20. 3. proběhlo zasedání
Výboru Rady regionu soudržnosti
NUTS II Severovýchod. To je spo-
lečný výbor pro Liberecký, Králo-
vehradecký a Pardubický kraj,
který rozhoduje o čerpání evrop-
ských dotací z Regionálního operač-
ního programu. Každý kraj v něm
má po osmi zástupcích z řad kraj-
ských zastupitelů. Na březnovém
zasedání se schvalovaly projekty
z podzimní výzvy z oblasti podpo-
ry 2.2. Rozvoj měst. Město Jab-
lonec i řada dalších subjektů
z okolí podalo několik kvalitních
projektů. Těch se ale opět sešlo ví-
ce, než kolik bylo k dispozici pe-
něz. Kritériem pro přidělení dota-
ce bylo získání 75 % z možných
bodů. To mělo pro naše město ten
dopad, že podpořen a schválen byl
projekt regenerace staré hasičár-
ny na stanici pro městskou policii
a zázemí pro krizové řízení.
O tomto projektu píšeme na stra-
ně 2 a 3. 

Těsně pod čarou zůstaly nepod-
pořeny projekty onkologie jablo-
necké nemocnice či revitalizace
Slunečních lázní. Bohužel neu-
spěl ani projekt jezdeckého oddílu
TJ Nisa na přístavbu jízdárny
a stavbu zázemí jezdeckého klu-
bu. Výbor rovněž schvaloval při-
dělení dotací na opravy krajských
silnic. Všechny schválené však
jsou mimo Jablonecko. Byl též
schválen nový plán výzev.

Lukáš Pleticha
místostarosta a krajský zastupitel

Foto Jiří Jiroutek
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Jablonecká městská památková zóna za-
hrnuje střed města. S tím, co její existence
pro město a jeho obyvatele znamená, chceme
naše čtenáře seznámit v několika příštích
číslech Jabloneckého měsíčníku. 

Zóna byla vyhlášena ministerstvem kultury
v roce 1992. Zjednodušeně ji můžeme vymezit
tokem Nisy od nám. Boženy Němcové po most
v Lidické ulici, odtud ulicí Pražskou, Sadovou
podél Tyršových sadů a vzhůru k Městskému
divadlu. Dále ohraničení pokračuje Liberec-
kou, Rýnovickou a Větrnou ul. ke kostelu na
Horním náměstí, odtud pak ul. U Jeslí, Sasko-
vou a Mlýnskou. Tou hranice zóny probíhá sou-
běžně s Podhorskou do ulice V Nivách a zpět na
nám. B. Němcové. 

Na počátku 90. let, kdy bylo centrum Jablonce
navrženo na prohlášení městskou památkovou
zónou, se Jablonec mohl dokonce zařadit mezi
nejcennější česká historická města, jako je Telč
nebo Český Krumlov, která jsou památkovými
rezervacemi. Avšak řada demolic, které proběhly
v minulých desetiletích, poškodila bohužel měst-

skou strukturu, a tak některé stavební proluky zů-
stávají dosud nezacelenými jizvami na tváři měs-
ta a jsou špatným svědomím nedávné minulosti.

Možná, že někomu připadá zvláštní, jak se
může „mladý“ Jablonec srovnávat s českými
starobylými městy, která jsou plná gotických
a renesančních památek. Výjimečnost Jablonce
však spočívá i po všech zmíněných demolicích
ve velmi dobře dochované sídelní struktuře,
která se vytvářela od počátku 19. století. Během
cca 150 let vznikl pozoruhodný městský orga-
nismus, který si v základních obrysech dochoval
dodnes svůj urbanistický koncept. Konfigurace
terénu a okolní krajiny, síť ulic, plochy náměstí,
výška a druh zástavby a v neposlední řadě i Nisa
vytvářejí vzájemným působením neopakovatel-
nou atmosféru centra města – genia loci. Smyslem
památkové zóny je probouzet a uchovávat genia
loci, kterým je dnešní Jablonec obdařen pro-
střednictvím historických budov. Není nic smut-
nějšího než bezduché město. 

Jablonec má ale štěstí na spoustu vnímavých
obyvatel a vlastníků, kterým osud jabloneckých
památek není lhostejný a kteří vstřícně komuni-
kují se zástupci státní památkové péče. Dá se
tvrdit, že alespoň třetina budov v památkové zó-
ně již získala díky poučeným vlastníkům svou
ztracenou i zapomenutou krásu. Zdánlivá sa-
mozřejmost, s níž se např. sešlý činžovní dům
promění v elegantní secesní architekturu, je ve
skutečnosti často výsledkem náročného jednání
mezi vlastníkem, památkáři a stavební firmou. 

Některé požadavky ze strany památkářů se
mohou zdát někdy nepopulární či omezující.
Jejich opodstatněnost si uvědomíme až ve chví-
li, kdy zjistíme, že z důvodu nedbalosti, nedo-
statečné péče, chybějících financí, ale i lidské
hlouposti může dojít k nenávratným ztrátám,
zohyzdění historických budov i celých částí
města. Pokuty za ničení kulturního dědictví si-
ce mohou dosahovat až 2 milionů korun, ale

peníze ztracené kulturní hodnoty nenahradí. 
Proto dříve, než se majitel rozhodne provádět

jakoukoli stavební činnost v MPZ, je žádoucí,
aby uplatnil tzv. ohlašovací povinnost. Zákon
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve zně-
ní pozdějších předpisů, to formuluje tak, že
„vlastník (správce, uživatel) kulturní památky
nebo nemovitosti, která není kulturní památkou,
ale je v památkové zóně, je povinen k zamýšle-
né stavbě, změně stavby, terénním úpravám,
umístění nebo odstranění zařízení nebo stav-
by, úpravě dřevin a udržovacím pracím si
předem vyžádat závazné stanovisko obecního
úřadu obce s rozšířenou působností“. V našem
případě MěÚ, úřadu územního plánování, tel.
483 357 392. Po podání žádosti je zahájeno
správní řízení, v němž se určí, zda a za jakých
podmínek lze konkrétní záměr realizovat. 

Příště si ukážeme konkrétní příklady staveb-
ních úprav v památkové zóně.

Petr Freiwillig a Jiří Křížek
Národní památkový ústav,

územní odborné pracoviště v Liberci

Městská památková zóna – I

Znak města Jablonec nad Nisou – II
Co si o našem znaku myslí odborník

Během přednášky a cvičení jsme se o našem
znaku a heraldických souvislostech dozvěděli
mnoho zajímavého. Jablonecký znak vznikl
v době, která byla pro heraldiku úpadková.
Středověk, zlatý věk heraldiky, se vyznačoval
tvarovou strohostí, exaktní linkou a výtvarnou
čistotou. V 19. století však došlo ke značnému
rozmělnění. U znaků již nebyla tak důležitá
zřetelnost, jasnost – tedy signální kvality, které
stály u jejich zrodu z rozlišovacích důvodů – a pře-
vládla dekorativnost až přezdobenost z důvodů
reprezentačních a prestižních. Do znaků se do-
stávaly dříve nepřijatelné náměty (např. krajina
s laní pijící z řeky, moře s pohupující se lodí).
Ze znaku se stal někdy obrázek. 

Při praktickém cvičení, které následovalo po
heraldické přednášce, se měli studenti oprostit
od již zahlédnutých podob jabloneckého znaku
a navrhnout jeho podobu podle sebe a při re-
spektování závazného slovního popisu ze zna-
kového privilegia. Na základě hodnocení svých
návrhů se pak studenti dozvěděli kromě zá-
kladních věcí (např. že znak se popisuje z po-
hledu osoby „za štítem“, obráceně než z pohle-
du pozorovatele) i další informace potřebné pro
tvorbu. Například to, že co je ve štítě, nemá se
dotýkat okrajů, že nic zvenčí (ani tzv. klenot –
tedy horní „ozdoba“) nemá naopak zasahovat
do štítu. Štít pak může mít téměř jakýkoliv tvar,
i když v minulých dobách používaný tvar pavé-
zy pro státní znak byl z heraldického hlediska
nesmyslný. 

Michal Vitanovský poskytl své vyjádření
i k našemu znaku: 

„Když se podíváte na nějakou větší kolekci
znaků vzniklých nebo interpretovaných v době
vzniku vašeho znaku, najdete řadu společných
rysů. Některé představují přímé prohřešky proti
pravidlům heraldiky, jiné ,jen‘ nerespektují he-
raldické tradice a vkus. Přitom se renomovaní
heraldičtí autoři shodují na tom, že figury zna-
ků mají být jednoduché, výrazné, zřetelné, tedy
stylizované. Ve vašem případě jsou jabloň, pa-
horek a pramen podány jako výseč z reálné kra-
jiny. To přesně odpovídá výtvarnému myšlení
19. století, ale nikoli duchu heraldiky a jejím
nejkvalitnějším vzorům. I to je dobrý důvod ne-
konzervovat, nota bene bezdůvodně, jediné vý-
tvarné provedení vzniklé podle původního bla-
sonu, i když je shodou okolností nejstarší. Tento
často reprodukovaný znak je vaše historická he-
raldická památka, nic víc a nic méně. Úředně fi-
xovat nějaký ozdobný rám, to by už byla o-
pravdu medvědí služba vašemu městskému
symbolu. Heraldika je naštěstí kromě vědy
i tvorbou, a tak se na každá další malování ne-
bo sochání téhož znaku vztahují kritéria umě-
leckého díla, samozřejmě při zachování slovní-
ho popisu. Manuál, obsahující například číslo
barvy, to je věc loga nějaké firmy, u které je to
součást její obchodní strategie. Takový přístup
by z heraldické tvorby dělal technický výkres.“

(bt)

Akademický sochař Michal Vitanov-
ský, který koncem února vedl výtvarný
seminář na jablonecké uměleckoprůmy-
slové škole, je v oblasti heraldiky člověk
nadmíru povolaný. Jako sochař a medai-
lér má vlastní zkušenosti se zpracová-
váním znaků, navíc byl po léta členem
podvýboru pro heraldiku a vexilologii
Parlamentu České republiky, tedy insti-
tuce, která v dnešní době znaky a vlajky
měst a obcí schvaluje a uděluje.

Foto Otokar Simm

Foto Jiří JiroutekFoto archiv
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
30. 4.–6. 5. /čtvrtek–středa/ 
17.30 a 20 hodin
NORMAL
Thriller s M. Kňažkem a D. Havlovou
v hl. rolích.

7.–8. + 10. 5. /čtvrtek–pátek + neděle/
20 hodin
BAADER MEINHOF KOMPLEX
11.–13. 5. /pondělí–středa/ 17 hodin (!)
Drsné evropské osvěžení s velkou mí-
rou historické autenticity. Nominace na
Oscara za nejlepší cizojazyčný film.

Kino a hudba 
Vychutnejte si skvělý zvuk vašeho kina!

7.–8. + 10. 5. /čtvrtek–pátek + neděle/
17.30 hodin
MAMMA MIA! 
Divadelní muzikálová show jako celo-
večerní film s hvězdným obsazením.

9. 5. /sobota/ 18.15 hodin (!) 
LA CENERENTOLA (Popelka)
Přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku.

11. 5. /pondělí/ 20 hodin
FALCO
Strhující příběh vzestupu a pádu ra-
kouské popové hvězdy. 

12. 5. /úterý/ 20 hodin
SWEENEY TOD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ
Z FLEET STREET 
Filmový muzikál o vraždícím holiči. 

13. 5. /středa/ 20 hodin
PINK FLOYD: THE WALL 
Kultovní snímek s geniální hudbou
Pink Floyd.

14.–17. 5. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
ODPOR
Drama o jednom z nejzajímavějších
příběhů druhé sv. války.

14.–17. 5. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
18.–20. 5. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
X-MEN ORIGINS: WOLVERINE
Návrat na počátek Wolverinovi
„mutantské kariéry“.

18.–20. 5. /pondělí–středa/ 20 hodin
VZPOURA V SEATTLU
Film natočený podle skutečné události.

21.–26. 5. /čtvrtek–úterý/ 18 hodin
ZNOVU 17
Komedie o čtyřicátníkovi, který dostane
v životě druhou šanci.

21.–26. 5. /čtvrtek–úterý/ 20 hodin
JCVD
Chytrý, vtipný i dojemný příběh o stár-
noucí akční legendě.

27. 5. /středa/ 19 hodin (!) 
ROMÉO ET JULIETTE (Romeo
a Julie) 
Záznam představení z Metropolitní opery
v NY s A. Netrebko a R. Alagnou.

28.–31. 5. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
PROMĚNY
Nový český film o čtyřech osudech
svedených dohromady. 

28.–31. 5. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
1.–3. 6. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
GRAN TORINO
Další mistrovský kousek pod režijní
taktovkou C. Eastwooda. 

1.–3. 6. /pondělí–středa/ 20 hodin
PŘEDČÍTAČ
Příběh lásky a viny s K. Winslet
oceněnou Oscarem za hl. roli.

Víkendová promítání pro děti
2.–3. 5. /sobota–neděle/ 16 hodin
POTKAN 007 A UFO 

10. 5. /neděle/ 16 hodin
S KRTKEM DO POHÁDKY 1 

16.–17. 5. /sobota–neděle/ 16 hodin
ČARODĚJNÉ POHÁDKY 4 

23.–24. 5. /sobota–neděle/ 16 hodin
CRAZY GANG A ZÁHADA
STŘÍBRNÉHO DOLU

30.–31. 5. /sobota–neděle/ 16 hodin
MDD a OZVĚNY ANIFESTU 2009 

Kino Junior
1.–3. 5. /pátek–neděle/ 17.30 hodin
SEX DRIVE 
Komediální roadmovie o cestě za vidi-
nou prvního sexu. 

1.–3. 5. /pátek–neděle/ 20 hodin 
ŽIVOT ZA ZDÍ
V Mexico City se pokusí děti
z chudinské čtvrti vykrást dům v rezi-
denční zóně… 

4.–6. 5. /pondělí–středa/ 17.30 a 20 hodin
VÉVODKYNĚ
Příběh mladé charismatické vévodkyně
z Devonshiru.

7.–10. 5. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
MONSTRA VS. VETŘELCI
Animovaní hrdinové zachraňují planetu
před mimozemšťany. 

7. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
NEZVANÝ HOST – Filmový klub
Oceněný film o afrických bubnech,
přátelství a problémech imigrantů
v Americe.

8.–10. 5. /pátek–neděle/ 20 hodin
HEREČKY
Francouzská tragikomedie z pařížského
hereckého prostředí. 

11.–13. 5. /pondělí–středa/ 18 hodin
VÁLKA NEVĚST
Dívčí válka způsobená zhoubnou
touhou po dokonalé svatbě.

11.–13. 5. /pondělí–středa/ 20 hodin
KARAMAZOVI
Držitel Českých lvů za nejlepší film
a režii.

14. 5. /čtvrtek/
NISA FILM FESTIVAL
Přehlídka nejnovější tvorby z Německa,
Polska a Čech. Vstup zdarma.
16 hodin – SOUTĚŽ KRÁTKÝCH

FILMŮ – pásmo students-
kých filmů.

18 hodin – ŠŤASTNÍ – německá expe-
rimentální tragikomedie.

20 hodin – ABSOLUTNÍ
ZAČÁTEČNÍCI – putování
nočním životem v Lodži.

15.–17. 5. /pátek–neděle/ 18 hodin
HOTEL PRO PSY
Rodinná komedie pro děti a milovníky
psů.

15.–17. 5. /pátek–neděle/ 20 hodin
PÁTEK 13
Návrat hororové ikony.

18.–20. 5. /pondělí–středa/ 
17.30 a 20 hodin
NOUZOVÝ VÝCHOD 
Příběh mladých amerických manželů
v režii S. Mendese.

21.–24. 5. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
NA PŮDĚ
Animovaná pohádka o království
odložených hraček.

21. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
MLČENÍ LORNY – Filmový klub
Drama o imigraci z východu do „civili-
zované“ západní Evropy. 

22.–24. 5. /pátek–neděle/ 20 hodin
HLÍDAČ Č. 47
Český lev pro K. Rodena v dramatu
o vášni a zločinu.

25.–27. 5. /pondělí–středa/ 
17.30 a 20 hodin
VALKÝRA
Příběh německého plukovníka, který
připravoval atentát na Hitlera. 

28.–31. 5. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
BÁJEČNÝ SVĚT SHOPPAHOLIKŮ
Komedie o mladé novinářce s patolo-
gickou zálibou v nakupování.

28. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
TULPAN –– Filmový klub
Úsměvný příběh o kazašském pastevci,
kterému chybí jediné – nevěsta. 

29.–31. 5. /pátek–neděle/ 20 hodin
S.S.D. SPOJENÍ NENAVÁZÁNO 
Vraždící maniak tentokráte na ruský
způsob. 

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

6. 5. /středa/ 19 hodin (DA)
CHICAGO
Východočeské divadlo Pardubice
Muzikál.
Hrají a zpívají: P. Janečková,
M. Sikorová, L. Špiner, P. Dohnal,
D. Novotná a další. 
Dvě kabaretní hvězdy se setkají
ve vězení, obviněny z úkladných vražd.
Jejich obhajoby se ujme věhlasný
právník, který z nich udělá v tisku
oběti chlípných činů.

10. 5. /neděle/ 19 hodin (DA)
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
Divadlo Na Jezerce Praha
Hrají: J. Bohdalová, J. Štěpánková,
V. Brabec, S. Stašová a další.
Černá komedie s prvky frašky. Starý
plukovník po své smrti zanechal majetek
a své ostatky. Svérázná vdova má své
představy o tom, jak se vším naložit. 

14. 5. /čtvrtek/ 19 hodin (DB)
LEV V ZIMĚ
Divadlo Radka Brzobohatého Praha
Hrají: R. Brzobohatý, H. Maciuchová,
E. Čekan, P. Vágner a další. 
Na začátku 12. století se anglický král
Jindřich II. a jeho choť Eleonora
Aquitanská musí rozhodnout, který
z jejich tří synů bude vládnout. Začíná
nemilosrdná válka o trůn.

17. 5. /neděle/ 19 hodin
MILOSTNÁ TAJEMSTVÍ
Divadlo U Valšů Praha
Hrají L. Skořepová, J. Mílová
a P. Dolanská
Ta silnější, Nezvaný host, Nebožtík –
tři jednoaktové hry, tři různé příběhy,
které spojuje lidská touha stát se
alespoň na chvíli někým jiným. 

19. 5. /úterý/ 19 hodin (S)
ONDŘEJ HAVELKA 
a jeho MELODY MAKERS
Zavřete oči, přicházíme... 
Koncert skvělého orchestru Melody
Makers v čele se zpěvákem, speakrem
a tanečníkem Ondřejem Havelkou. 

23. 5. /sobota/ 18 hodin
SPS JANÁČEK 
Koncert k 60. výročí sboru.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

24. 5. /neděle/ 15 hodin (RD)
JAK SI HRAJÍ TATÍNKOVÉ
Divadlo Drak Hradec Králové
Hrají: R. Vávra, V. Poul, J. Vyšohlíd,
M. Žďárský, J. Popela.
Pět tatínků v kutilské dílně vypráví
pohádku tatínkovským způsobem…

25. 5. /pondělí/ 19 hodin (ND)
POPELKA
Severočeské divadlo opery a baletu
Ústí n. L.
Účinkují sólisté, baletní soubor
a orchestr. Hudebně a choreograficky
zpracovaný známý příběh. 

26. 5. /úterý/ 19 hodin (S-prémie)
JIŘÍ PAZOUR – klavír
Program: improvizace na písně
v různých hudebních stylech.

27. 5. /středa/ 19 hodin
6. X–DANCE SHOW feat. 
Vystoupení jablonecké Taneční školy
H. Drbohlav.
Host pořadu: HEADDY & DJ LOWA

27. 5. /středa/ 19 hodin (H)
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova
PAVEL ČERNÝ – varhany
Varhanní koncert 
Program: J. S. Bach, K: Pitsch, A. W.
Bach, F. M. Bartholdy.

PŘIPRAVUJEME
2. 6. /úterý/ 19 hodin (ND)
ZÁHADA
Divadlo Na Fidlovačce Praha
Hrají: O. Brousek ml., T. Töpfer.

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

Alena Hrbková – fotografie
NEZBEDNÉ DIVADELNÍ POSTAVY
LUBY SKOŘEPOVÉ
V neděli 17. 5. v 17 hodin setkání
s autorkou a protagonistkou.

60 LET SPS JANÁČEK

■ Kostel svaté Anny
V květnu z technických důvodů zavřeno.

■ Prohlídky kostelů
V době od 5. 5. do 29. 9. budou vždy
v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin
opět otevřeny některé jablonecké
kostely. Vstupné se neplatí.

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE
JEŽÍŠOVA 
Horní náměstí
KOSTEL DR. FARSKÉHO 
Náměstí Dr. Farského
KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 
Náměstí B. Němcové

Pro skupiny od 5 osob po telefonickém
objednání:
KOSTEL DUCHA SVATÉHO 
Rýnovice, tel. 483 312 327.
KOSTEL SV. ANNY
Anenské náměstí, tel. 483 310 064.

Obohacením bude doprovodný program.
Vždy v úterý od 15.30 hodin
5. 5. Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
12. 5. Kostel Povýšení sv. Kříže 
19. 5. Kostel Dr. Farského

kam za kulturou v Jablonci n. N.

Kostel Ducha svatého
Foto Otakar Simm
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17hodin

28. 4. – 22. 5.
Wesley Neal Rasko / Jules Slangen /
David Belien 
SKLO
Výstava zahraničních výtvarníků
působících v Železném Brodě.

28. 5.–26. 6. 
VIKTOR VORLÍČEK
Výběr z díla
Výstava jabloneckého grafika a malíře
při příležitosti 100. výročí narození.
Vernisáž 28. 5. /čtvrtek/ v 17 hodin.
Výstavu zahájí Jiří Vorlíček a Jan Strnad.
V hudebním programu vystoupí
Jablonecké komorní sdružení.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

6. 5.–5. 6.
EVA BRODSKÁ – TAPISERIE
HANA RYSOVÁ – FOTOGRAFIE
Vernisáž výjimečně ve středu 6. 5. 
v 17 hodin. 

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

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

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

Doprovodný program
15. 5. /pátek/ 20–23 hodin
MUZEJNÍ NOC S ŠAMANY
A ČARODĚJI
Netradiční prohlídka muzejními
expozicemi v neopakovatelné noční
atmosféře, ukázky rituálního bubnování
a tvůrčí dílna k výstavě Šamani
a Čarodějové.
Vstupné zdarma.

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

Stálé expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK
SKLENĚNÝ KNOFLÍK 19. STOLETÍ

Tematická výstava
Do 5. 6.
OTCOVÉ MĚSTA JABLONCE VI.
Zrození sportovní tradice

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
a přednáška pro základní a střední
školy. 
Informace a objednávky tel. 483 369 017,
e-mail: jana.nova@msb-jablonec.cz

BESEDA S KARLEM KOLÁŘEM 
Pro základní a střední školy: setkání
s atletem, úspěšným čs. reprezentan-
tem v běhu na 400 m. 
Informace a objednávky 
tel. 483 369 017, 
e-mail: jana.nova@msb-jablonec.cz.

■ Městská 
knihovna
www.knihovna.mestojablonec.cz

4. 5. /pondělí/ 10 hodin
BONI PUERI – CHLAPECKÝ SBOR
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

5. 5. /úterý/ 14 hodin
Historie a současnost
VRKOSLAVICE A KOKONÍN
Beseda s Václavem Vostřákem

5. 5. /úterý/ 17 hodin
JAK SE RODÍ HVĚZDY
Astronomické okénko Martina Gembece.

19. 5. /úterý/ 14 hodin
ŽIDOVSKÁ PRAHA
Pravidelné promítání.

26. 5. /úterý/ 17 hodin
Historie a současnost
JABLONECKÉ PASEKY
Beseda s Václavem Vostřákem.

Připravujeme
Druhá polovina května 
ZDENĚK ŠMÍD
Autorské čtení spisovatele, jehož
nejúspěšnějším dílem se stala jeho
druhá kniha „Proč bychom se netopili,
aneb Vodácký průvodce Ofélií“
(seriál na ČT 1). Termín bude
upřesněn – sledujte letáčky nebo 
www.knihovna.mestojablonec.cz.

JARO V JABLONECKÝCH
ZÁKOUTÍCH
1. ročník amatérské fotografické soutěže
zvolna končí. Je určena všem bez roz-
dílu věku. Příspěvky zasílejte do konce
května. Přihlášky lze vyzvednout
v knihovně nebo stáhnout 
z www.knihovna.mestojablonec.cz.

VÝSTAVA
OKOUZLENI SAHAROU
Fotografie Miloslava Klingera staršího
i mladšího.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz 

1. 5. /pátek/ 10 hodin 
Letní scéna
PRVOMÁJOVÁ VESELICE
Hudba k poslechu, vstup volný.
Pořádá OV KSČM.

8. 5. /pátek/ 20 hodin
HARDCORE NIGHT vol. II
Druhý ročník festivalu tvrdé muziky.
Vystoupí: Locomotive, Street Machine,
Demaja, Who Killed Marilyn?

10. 5. /neděle/ 15 hodin
NAŠIM MAMINKÁM
Komponovaný pořad DDM Vikýř
u příležitosti Dne matek.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009

13.–21. 5. /všední dny/ 9–17 hodin,
/sobota/ 9–13 hodin
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
Téma: „Edu vzali k fotografovi, aneb
Fotím, fotíš, fotíme“
Vernisáž: středa 13. 5. 10 hodin. 
Aukce prací: čtvrtek 21. 5. 16 hodin.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009

13. 5. /středa/ 16 hodin
KYTIČKA PÍSNIČEK
Přehlídka dětských pěveckých sborů
při mateřských školách.

14. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
4TET JIŘÍHO KORNA
Originální vokální seskupení.

15. 5. /pátek/ 20 hodin
…A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
aneb tančíme s melodiemi Orchestru
Rudy Janovského
Předprodej: Hudební nástroje, 
Dvorská 4950, Jablonec n. N.

16. 5. /sobota/ 16 a 20 hodin
45. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NISANKY
Odpoledne s Malou Nisankou – soutěže
a hry pro děti. Večerní účinkující:
Folklorní soubor Nisanka, Hradecká
cimbálová muzika a HuměV – lidové
písně ze starého Žižkova.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009

17. 5. /neděle/ 14 hodin
DESANKA
Taneční odpoledne pro seniory.

21. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
DANIEL VÁCZI TRIO
Expresivní jazzové saxofonové trio
z Budapešti.

26. 5. /úterý/ 19 hodin
SETKÁNÍ SE ŠVÝCARSKÝMI
PŘÁTELI
Pořádá Základní katolická škola majora
Rudolfa Háska. Předprodej v Základní
katolické škole, tel. 483 319 177.

31. 5. /neděle/ 17 hodin
VÝROČNÍ KONCERT IUVENTUS,
GAUDE!
Účinkující: Iuventus, gaude!, Choricus,
gaude!, Pueri, gaudete!, Amici, gaudete!
Předprodej: kancelář ZUŠ, Podhorská 47,
Jablonec n. N., tel. 488 880 300

7. 5.–21. 6. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
VRAKY RUDÉHO MOŘE 
Výstava fotografií Michala Piškuly.
Vernisáž ve čtvrtek 7. 5. v 18 hodin.

16.–17. 6. /úterý–středa/ 9–18 hodin
LETNÍ PRODEJNÍ TRHY
Prodej zboží širokého sortimentu.
Uzávěrka přihlášek 29. 5. 2009. 
h.popelkova@eurocentrumjablonec.cz.

LÉTO TANČÍ 2009 
6.–11. 7. 
11. ročník Letní dílny pohybu, tance
a rytmu. Bližší informace na www.
eurocentrumjablonec.cz/akce/leto-tanci 

■ Rodinné
centrum Magnet 
www.pritazlivost.com

7.–8. 5. /čtvrtek–pátek/ 17 hodin 
PŘESPÁNÍ V RC MAGNET 
Večer plný zábavy, pozor, tentokrát již
ve čtvrtek. 

10. 5. /neděle/
DEN PRO MAMINKY 

16.–17. 5. /sobota–neděle/
TRPASLIČÍ VÍKEND
Dny dramatické výchovy, hraní se
slovy, vyrábění loutek.

30. 5. 
JEDEME DO ZOO 
Vláčkem za zvířátky. Relaxační jízda
na koni, nejen pro děti. 

Čtvrtek 10.30 hodin
Květen a červen
NAMALUJ JARNÍ OBRÁZEK
Výtvarná soutěž pro děti. 

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

30. 4.–3. 5. /čtvrtek–neděle/
PODJEŠTĚDÍ NA DĚTSKÉM
TÁBOŘE
Zábáva pro děti i dospělé, soutěže,
výtvarné dílny.

7. 5. /čtvrtek/ 15 hodin
PAPÍROVÁ DÍLNA 
pro děti a tatínky. Příprava dárečků
ke Dni matek. 

14. 5. /čtvrtek/ 15 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA 
Výroba masek na Pohádkovou přehradu.

15. 5. /pátek/
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ve všech MC „Sítě“. Soutěže, výtvarné
dílny...

28. 5. /čtvrtek/ 13 hodin
KLUB DVOJČAT
Pro maminky „vícerčat“ každého věku.

31. 5. /neděle/ 
POHÁDKOVÁ PŘEHRADA
Pohádková cesta kolem přehrady.
Úkoly, dárečky a výtvarné dílničky.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009

■ Studio Beruška
Nádražní 8
www.studioberuska.cz

4. 5. /pondělí/
ZÁPIS 
na kojenecké plavání. 

6. a 20. 5. /středa/ 15.30 hodin 
ZNAKOVÁNÍ SE ZPĚVEM 

7. 5. /čtvrtek/ 18 hodin
PŘEDPORODNÍ KURZ 

27. 5. /středa/ 16.30 hodin 
ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLATA

Tip na zajímavé představení

17. 5. /neděle/ 19 hodin – Městské divadlo
MILOSTNÁ TAJEMSTVÍ s Lubou Skořepovou…
Inscenace k významnému životnímu a profesnímu jubileu herečky. 
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■ Projekt 
Jablonec 2009
7.–10. 5. /čtvrtek–neděle/
Evropský parlament mládeže v ČR
EVROPSKÉ FÓRUM JABLONEC 09
Informace faltejsek@eyp.cz.

Projekt finančně podporuje město
Jablonec nad Nisou.

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz 

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

9. 5. /sobota/ 
BRANDÝS NAD LABEM
Účast na závodech lodních modelářů.

10. 5. /neděle/ 
PRAGUE MARATHON
Účast na rodinném běhu. Informace
M. Tauchmanová.

10. 5. /neděle/ 15 hodin 
Eurocentrum
NAŠIM MAMINKÁM
9. ročník komponovaného programu
maminkám k jejich svátku.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009

15. 5. /pátek/ 9–15 hodin 
DEN RODINY
Oficiální otevření ICM, Klubu pro
maminky s dětmi, zahrady.

16. 5. /sobota/ 13–17 hodin 
AEROBIC PORT DE BRAS
Ukázka dalšího odvětví aerobicu
pro všechny věkové kategorie.
Přihlášky do 14. 5. S. Příhonská.

18.–22. 5. /pondělí–pátek/
DRAMATICKÉ CHVILKY
Téma komunikace a spolupráce.
Pro předem přihlášené školy,
informace S. Příhonská.

22. 5. /pátek/ 
JABLONECKÁ ŠESTIHODINOVKA
4. ročník závodů na horských kolech
pro jednotlivce i školní družstva.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009

31. 5. /neděle/ 14–16 hodin 
DEN DĚTÍ – PUTOVÁNÍ ZA
ZVÍŘÁTKY
Start u Vikýře, poslední startující
v 15.30 hodin.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009

OLYMPIÁDY
19. 5. /úterý/ 8 hodin 
Gymnázium Dr. Randy
PYTHAGORIÁDA
Okresní kolo. 

Termín bude upřesněn
ZŠ Mozartova
ARCHIMEDIÁDA
Fyzikální olympiáda.

Bližší informace podá I. Literová
a A. Francová.

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz
Není-li uvedeno jinak, konají se akce
ve velkém sálu ZUŠ v Podhorské ul. 47.

5. 5. /úterý/ 17.30 hodin
NAŠÍM KRAJEM…
Vernisáž výstavy výtvarných prací
žáků ZUŠ Ingrid Kostřicové. Hudební
doprovod DPS Iuventus, gaude!

7. 5. /čtvrtek/ 18 hodin
Městské divadlo
JARNÍ KOKTEJL ZUŠ
Tradiční přehlídka všech oborů školy.

14. 5. /čtvrtek/ 18 hodin
KOMORNÍ ORCHESTR ZUŠ

18. 5. /pondělí/ 18 hodin
JAZZ H FACTOR

25.–28. 5. /pondělí–čtvrtek/
V RYTMU ZUŠ 2009

25. 5. /pondělí/
Vestibul radnice
Zahájení výstavy prací žáků výtvarného
oddělení ZUŠ. 
Výstava potrvá do 12. 6.

26. 5. /úterý/ 12 hodin
Náměstí Dr. Farského
KLAVÍR POD ŠIRÝM NEBEM
Hrají nejen klavíristé ZUŠ

28. 5. /čtvrtek/ 14 hodin
Mírové náměstí
SHOW ZUŠ 
Hrají nejlepší soubory ZUŠ.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009

28. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
Klub Na Rampě
HOLKY ELKY
Divadelní představení žáků literárně-
dramatického oboru ZUŠ.

29. 5. /pátek/ 18 hodin
Kostel sv. Václava v Rychnově
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 

■ EppL club
www.deppl.com 

1. 5. /pátek/
LABOR DAY
DJs Ark & Neoto, 2K.

2. 5. /sobota/
GRAFITY JAM
Djs ze seweru.

8. 5. /pátek/
FREESTYLE BEATS
Djs Side900, ANS, Zak, Raster.

15. 5. /pátek/
ACIDCOMIX
Raggajungl, drum and bass.

22. 5. /pátek/ 
AFRODISIAK
Hip hop, reggae (Praha).

29. 5. /pátek/ 
NORMAL PUNX PARTY
Demarche-raw punk (Praha), Resurgo-
crust punk. Brno riot city, Blu82/b-fast
crust comando z Děčína, G.U.R young
punx okolí.

30. 5. /sobota/
DRAMA JACQUA
Jungle, experimental, d’n’b.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

2. 5. /sobota/ 21 hodin
UŽ JSME DOMA
Experimental-punková kapela na
turné „Jeskyně“ .

5. 5. /úterý/ 20 hodin
ŽONGLOVÁNÍ, TOČENÍ
Poiky, míčky a můžeme to roztočit!
Pro všechny.

7. 5. /čtvrtek/ 21 hodin
SKATESHOP.CZ TOUR 09 – NAR-
COTIC FIELDS
Tour kapely žánru trip-hop-elektronika.
Afterpárty.

8. 5. /pátek/ 21 hodin
VYPSANÁ FIXA
Punk-pop, crossover skupina
z Pardubic.

9. 5. /sobota/ 20 hodin
STÁR PLEJ
Soutěž regionálních kapel
4. soutěžní večer za účasti kapel
Orpheus Beat, Papa Boys, Pavilon B,
Hangover Painters, Z davu.

12. 5. /úterý/ 20 hodin
Večer nejen pro fajnšmekry 
V. MIŠÍK + R. HLADÍK + J. HRUBÝ
Koncert rockových legend. 

13. 5. /středa/ 19 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Focení venku. Sraz před Rampou. Vede
Filip Novák.

14. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
Krátké a úderné divadlo Liberec
NEKONEČNÝ VESMÍR...
aneb nesnažte se srovnat obraz, vysílání
teď řídíme my!

15. 5. /pátek/ 20 hodin
FASHION SHOW & PARTY
Módní přehlídka studia M.R.K. 
+ friends, projekce, sound: TEKKIRK,
support: Babasfenomen. 

16. 5. /sobota/ 21 hodin
TOXIQUE 
Retropop, souljazz a grooverock…
Vítěz kategorie Objev roku Anděl 2008!
Support: HIT FAKERS – jediná česko-
albánská funky kapela na světě.

18. 5. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Aktuální dění ve vesmíru, pozorování
noční oblohy. Informace, rady, návody
pro každého.

19. 5. /úterý/ 20 hodin
ŽONGLOVÁNÍ, TOČENÍ
Poiky, míčky a můžeme to roztočit! Pro
všechny.

22. 5. /pátek/ 21 hodin
DIVOKÝ ASTMA
Koncert ska-punk-rockové rebelie
z Jablonce nad Nisou.

23. 5. /sobota/ 21 hodin
REGGAE BASHMENT 
Strictly Dancehall. Party Emergency JBC
Station & Ghetto Youths Sound (SK).

25. 5. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ 
Téma: Jablonec 1806–1866.
Uvádí Václav Vostřák.

26. 5. /úterý/ 20 hodin
NÁRODNÍ PARKY VÝCHODNÍ
AFRIKY
Promítá a povídá Petr Hejtmánek.

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

27. 5. /středa/ 20.30 hodin
Večer nejen pro fajnšmekry 
JOE BONAMASSA & BAND
Koncert excelentního amerického
bluesového kytaristy a zpěváka, který
byl časopisem Guitar Players vyhlášen
nejlepším bluesovým kytaristou pro
rok 2007 a 2008. 

28. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
HOLKY ELKY
Představení studentů literárně-drama-
tického oboru ZUŠ.

29. 5. /pátek/ 20 hodin
STÁR PLEJ – SOUTĚŽ
REGIONÁLNÍCH KAPEL
5. soutěžní večer za účasti kapel
Grottlis, Ticho, P. K. Tribute, Rónin,
Wet Paint.

30. 5. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

Každé úterý v 17.30 hodin
DIVADELNÍ DÍLNA SE
SLAMĚNKOU

6. a 20. /středa/ 
7. a 21. /čtvrtek/ vždy 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA

Tip na zajímavou akci

26. 5. /úterý/ 12 hodin – náměstí Dr. Farského
KLAVÍR POD ŠIRÝM NEBEM
V rámci čtyřdenního festivalu V rytmu ZUŠ 2009 (25.–28. 5.)
vystoupí mladí klavíristé pod širým nebem. Držme účinkujícím
i divákům palce, aby přálo počasí.

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

Šaldovo divadlo
1. 5. /pátek/ do 21.30 hodin (K5/5)
SHAKESPEARE V HOLLYWOODU
Sen noci svatojánské tentokrát
v Hollywoodu.

2. 5. /sobota/ do 21.30 hodin
POSTELOVÁ FRAŠKA
Jeden večer ve třech ložnicích.

3. 5. /neděle/ od 16 hodin
NABUCCO
Opera v originálu.

5. 5. /úterý/ do 21.15 hodin (O/2)
JULIUS CAESAR
Barokní opera.

6. 5. /středa/ do 21.30 hodin (K9/O/2)
POPRASK V OPEŘE
Komická opera. 

7. 5. /čtvrtek/ do 21.45 hodin
MILÁČEK
Z prostředí pařížské bohémy
a smetánky.
Host: Městské divadlo Mladá Boleslav.

8. 5. /pátek/ do 21.30 hodin (K11/O/2)
NÁPOJ LÁSKY
Italská opera.

12. 5. /úterý/ do 21 hodin (K8/OB/2)
MARNÁ OPATRNOST
Komický balet.

13. 5. /středa/ do 21.30 hodin
SHAKESPEARE V HOLLYWOODU
Sen noci svatojánské tentokrát
v Hollywoodu.

14. 5. /čtvrtek/ do 21.45 hodin (K4/6)
VĚC MAKROPULOS
Komedie o třech dějstvích s přeměnou.

15. 5. /pátek/ do 21.30 hodin (K5/6)
NÁPOJ LÁSKY
Italská opera.

16. 5. /sobota/ do 21.30 hodin (K6/6)
HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta.

17. 5. /neděle/ od 17 hodin
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

19. 5. /úterý/ do 21.15 hodin (OB/2)
MARIE ANTOINETTA / MARKÝZ
DE SADE
A. Salieri, F. Devienne, M. Clementi,
B. Bartók…
Balet o 24 obrazech.

20. 5. /středa/ do 21.30 hodin
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Klasická opereta.

21. 5. /čtvrtek/ do 21.30 hodin
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Komedie o kouzlech lásky.

22. 5. /pátek/ do 22.10 hodin (K11/Č/5)
BLÁZNIVÉ NŮŽKY
Detektivní crazy komedie – diváci
mohou ovlivnit děj hry. 
Host: VD Pardubice.

24. 5. /neděle/ od 15 hodin (RD/4)
PASÁČEK VEPŘŮ
Výpravná pohádka. 
Host: Divadlo AHA Praha.

25. 5. /pondělí/ do 21.50 hodin
CYRANO Z BERGERACU
Komedie o pěti jednáních.

26. 5. /úterý/ do 21.30 hodin (K2/6)
POSTELOVÁ FRAŠKA
Jeden večer ve třech ložnicích.
Derniéra.

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

28. 5. /čtvrtek/ do 21.45 hodin (SPP)
ČERT A KÁČA
Slavnostní předpremiéra české
pohádkové opery.

29. 5. /pátek/ do 21.45 hodin (PŠ)
ČERT A KÁČA
Premiéra.

30. 5. /sobota/ do 22.15 hodin
DONAHA!
Slavný muzikál.

31. 5. /neděle/ od 18 hodin
DIALOG 2009 
Galapředstavení v rámci česko-němec-
kých kulturních dnů.

Malé divadlo
4. 5. /pondělí/
Beseda k inscenaci BŮH MASAKRU. 
Pořádá Klub přátel činohry i pro
veřejnost.

5. 5. /úterý/ do 21.30 hodin (K2/5)
39 STUPŇŮ
Divadelní parafráze slavného špionáž-
ního filmu A. Hitchcocka.

6. 5. /středa/ do 20.45 hodin (Č/4)
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub.

7. 5. /čtvrtek/ do 21.30 hodin (K10/Č/3)
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
Klauniáda o vážných věcech.

11. 5. /pondělí/ do 20.20 hodin
PIŠ, KAFKA, PIŠ 
Originální, mnohochuťová zavářka
inspirovaná díly F. Kafky.
Host: Divadlo Sklep Praha.

12. 5. /úterý/ do 21.20 hodin
SLAMĚNÁ ŽIDLE
Slavná skotská balada o lásce.
Derniéra.

13. 5. /středa/ od 17 hodin
KPLO
Setkání bývalých sólistů DFXŠ.

15. 5. /pátek/ do 20.45 hodin
PUSH UP 1–3
Tři sny o cestě vzhůru.

16. 5. /sobota/ do 21.10 hodin
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

17. 5. /neděle/ od 15 hodin
ČAROSTŘED A ČERNÁ PANÍ 
Tajemná pohádka s písničkami,
šermem a akrobatickými kousky. 
Host: Divadelní společnost
F. Kreuzmanna.

19. 5. /úterý/ do 21.30 hodin
39 STUPŇŮ
Divadelní parafráze slavného špionáž-
ního filmu A. Hitchcocka.

20. 5. /středa/ do 21.20 hodin (K3/7)
DNES VEČER: LOLA BLAU
Komorní muzikál pro jednu herečku.

21. 5. /čtvrtek/ do 20.15 hodin
JAŠEK
Naposled máte možnost shlédnout
životní puzzle mladé herečky a jejího
synka Jaška. 
Hraje: Jana Kabešová-Vojtková.

22. 5. /pátek/ od 20 hodin
KONCERT 
v rámci projektu Space4Music.

25. 5. /pondělí/ od 17 hodin
VEČER 
literárně-dramatického oboru ZUŠ
Liberec.

26. 5. /úterý/
MÁJOVÁ BENEFICE – REBELCAN-
TISSIMO 
Začátek v 18.18 hodin ve foyer MD.
V 19 hodin koncert Safardské, španěl-
ské a hebrejské písně. 
Host: Rebelcantissimo, vokálně-instru-
mentální kvintet z Pardubic.

29. 5. /pátek/ do 20.45 hodin
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub.

31. 5. /neděle/ do 21.20 hodin
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Nejtajemnější komedie W. Allena.

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

5. 5. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
PROSTŘENÝ STŮL
Kulturu stolování představí Miloslav Vlk.

7. 5. /čtvrtek/ 19 hodin
8. abonentní koncert 50. koncertní
sezony komorní hudby
IVAN KLÁNSKÝ – klavír
VERONIKA BÖHMOVÁ – klavír

7. 5. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
KALUŽE & ŠANTRÉ
Koncert teď již spřátelených folkových
skupin.

10. 5. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
DRÁČEK KULIHRÁŠEK
Pohádku pro nejmenší diváky hraje
Sváťovo Dividlo.

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

11. 5. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
CommUNITY inspiration pořádá
VYUČUJEME INDIÁNY!
Přednáška o unikátní zkušenosti dvou
dobrovolníků, kteří na své půlroční
misi vyučovali angličtinu původní
indiánské obyvatele v Mexiku. 

12. 5. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JABLKOŇ
Jak je jednou uslyšíte, už jen stěží se
spokojíte s „normální hudbou“.

13. 5. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
PEPA NOS
Originální písničkář v posledním
z koncertů putovního festivalu Vaška
Koubka.

14. 5. /čtvrtek/ 19.30 hodin
LILI MARLEN
Martin Němec (Precedens) a jeho
druhá kapela, kterou již brzy uvidíte
ve filmu Juraje Herze T.M.A. 

18. 5. /pondělí/ 19.30 hodin
Terasa
Jazznight a Kalendář Liberecka
LUCIEN DUBUIS TRIO (Švýcarsko)
Jazzový crossover – Lucien Dubuis –
alt saxofon, basklarinet, Roman Nowka
– baskytara, Lionel Friedli – bicí.

19. 5. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
BOO
Vynikající česko-rakouská alternativní
skupina. 

20. 5. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Krátké a úderné divadlo
NEKONEČNÝ VESMÍR…
aneb nesnažte se srovnat obraz, vysílání
teď řídíme my!

21. 5. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Divadlo bez opony
LUMÍR OLŠOVSKÝ: 
DEN NA ZKOUŠKU
Divadelní společnost Háta 
V hudební komedii hrají M.
Absolonová, R. Valenta, L. Něgrešová
a J. Maxián.

21. 5. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
ROCKNOVINY
Aktuality, příběhy, videoklipy a drby
ze současného hudebního světa uvede
Jaroslav Špulák (deník Právo).

22. 5. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JAMAJZ
Pepa Streichl, Ivo Cicvárek,
Jiří Svítek, Lada Hiclová
Blues & šanson & folk & jazz.

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

24. 5. /neděle/ 15 hodin
Pohádkové odpoledne
O PRINCEZNĚ LESNĚNCE
Hraje divadlo Na cestě.

25. 5. /pondělí/ 19.30 hodin
c. k. Adventura
LADAK NA KOLE
Přednáší Jirka Hruboň.

26. 5. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
GRASSHOPERS & FAIR PLAY GRASS 
Různé generace ale stejné kořeny.

27. 5. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Kulturní agentura Štěk uvádí 
DVA
Elektro-akustický folklor
neexistujících národů spolu s živou
meotarovou projekcí.

VÝSTAVA 
na Galerii a v Experimentálním studiu
VÍTĚZNÉ FOTOGRAFIE 
z Turnovského mapového okruhu

Bůh masakru
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Corny městská hala
www.sportjablonec.cz 

2. 5. /sobota/ 7 hodin
DANCE4you

3. 5. /neděle/ 17.30 hodin
ELP JABLONEC N. N. – 
DUKLA PRAHA
Házená mužů.

9.–10. 5. /sobota–neděle/ vždy
od 8 hodin
MISTROVSTVÍ ČR 
Moderní gymnastika dorostenek
a kadetek.

16. 5. /sobota/ 17.30 hodin
ELP JABLONEC N. N. – KOLÍN
Turnaj v házené mužů.

Corny atletická hala
www.sportjablonec.cz 

8.–9. 5. /pátek–sobota/ 
11 a 9 hodin 
KRAJSKÉ PŘEBORY 
Víceboje všech kategorií.

13. 5. /středa/ 16 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR 
I. kolo družstev starších žáků
a žákyň.

19.–20. 5. /úterý–středa/ 8 hodin
POHÁR ROZHLASU 
Základní školy.

23. 5. /sobota/ 11 hodin
I. LIGA MUŽŮ A ŽEN
I. kolo.

29. 5. /pátek/ 11 hodin
30.–31. 5. /sobota–neděle/ 
9 hodin
MISTROVSTVÍ ČR 
Víceboj muži, ženy, junioři,
dorost, starší a mladší žactvo.

Sportovní střelba
SSKM Loyd
Střelnice ve Smržovce

16. 5. /sobota/ 9 hodin
GRAND PRIX JIZERSKÝCH
HOR
Memoriál Milana Hnízdila
7. ročník Mezinárodní soutěž
z malorážné pušky. Absolutní vítěz
z obou disciplín získá pohár
starosty Jablonce n. N. Nejlepší
dorostenec obdrží pohár od starosty
Smržovky Marka Hotovce.

Turistika
TJ Sokol Alšovice

2. 5. /sobota/ 
KRAJEM ČESKÝCH SKLÁŘŮ
33. ročník dálkového pochodu.
Start od 6 do 10 hodin, 
trasy do 5 do 50 km, 
cyklo 50 km.

Cyklistika
SK Břízky, oddíl cyklistiky

17. 5. /neděle/ 8.30 hodin
OKRUHY JABLONECKA
19. ročník, současně 8. ročník
Memoriálu Karla Boušky
Závod se uskuteční na uzavřeném
okruhu v ulicích P.
Bezruče–Průmyslová–Větrná–
–Opletalova–Na Čihadle–Dr. Randy.
Informace
bem.tomas@seznam.cz, 
tel. 602 883 677.

23. 5. /sobota/ 10 hodin
Start od ABB Elektro-Praga
ABB MTB CUP 2009 
2. ročník závodu horských kol pro
veřejnost i profesionální závodníky. 
Závod dlouhý 54 nebo 33 km, pro
děti trasy 4 a 8 km. Více na
www.abbcup.cz.

Lodní modeláři
Klub lodních modelářů Admiral
Jablonecká přehrada – Tajvan 

16.–17. 5. /sobota–neděle/ 
9.30 a 9 hodin
SERIÁL MISTROVSTVÍ ČR 
11. ročník 
EUROREGION NISA 2009
15. ročník, radiem řízené modely
plachetnic kat. F 5.
Koná se v rámci projektu
Jablonec 2009.

Projekt Jablonec 2009

10. 5. /neděle/ 9.30 hodin
JK Pohoda Kynast 
Pod rozhlednou Nisanka
NOVOVESKÝ POHÁR 
Soutěž v crosscountry, přírodní
skoky.

16.–24. 5. /sobota–neděle/ 
10.30 hodin
ČLTK Bižuterie 
Horní Proseč
CZECH REPUBLIC FUTURES F3
Mezinárodní turnaj mužů v tenisu. 

23. 5. /sobota/ 9 hodin
Minikár klub Ateso v AČR
1. MEZINÁRODNÍ MČR
VE SLALOMU MINIKÁR
Trasa: Horní–Dolní Dobrá Voda
Informace: iva.svobodova@volny.cz.

30. 5. /sobota/ 9 hodin
FK Jablonec o. s. 
Fotbalové hřiště Mšeno
JUNIOR NORTH CUP MICRO
10. ročník mezinárodního turnaje
v kopané.

30.–31. 5 /sobota–neděle/ 9 hodin
TJ LIAZ 
Softbalové hřiště v Srnčím dole
SOFTBALOVÝ TURNAJ ŽEN
7. ročník.

Projekt finančně podporuje
město Jablonec nad Nisou.

Nabídka sportovních programů

■ Představujeme vám

V roce 1964 založily Marta No-
váková a Jiřina Koutová dětský
folklórní soubor Nisanka při zá-
kladní škole v ulici 5. května. Děti
vyrostly a s nimi dospěla i Nisan-
ka, která letos slaví své pětačtyři-
cátiny. 

A slavit se bude 16. května v Euro-
centru. V 16 hodin vystoupí nejpr-
ve dorost, tedy Malá Nisanka, pro
dětské návštěvníky pak budou při-
praveny hry a soutěže. Ve 20 hodin
vypukne galavečer, jehož hlavní-
mi protagonisty bude současné

složení Nisanky společně s Hra-
deckou cimbálovou muzikou a ka-
pelou HuměV neboli Hudba u měs-
ta Vídně, což je nové těleso složené
z jabloneckých hudebníků hrající
lidové písně starého Žižkova. Ni-
sanka představí současný repertoár,
připraveno má i překvapení. Na
parket i pódium pozve také bývalé
členy souboru, které tímto vyzývá,
aby nelenili a přišli si společně za-
vzpomínat. 

V současné době vede soubor Ja-
na Hamplová (Syrovátková), která

převzala žezlo po Jiřím Francovi
(1989–1997), jenž byl nástupcem
Dany Malé působící v Nisance
v osmdesátých letech. Choreograf-
kou je již více než třicet let Jana
Hanajová. Nisanku, zpracovávající
lidovou kulturu oblasti Podještědí,
Pojizeří a Podkrkonoší z pramenů
zapsaných libereckým rodákem
Pavlem Krejčím, tvoří 25 členů ve
věku 18–40 let včetně šestičlenné
kapely. Ta hraje ve složení housle,
kontrabas, příčná flétna a klarinet.
Při DDM Vikýř působí dětský sou-

bor Malá Nisanka, v němž Alena
Francová a Jana Hanajová vycho-
vávají více než sedmdesát dětí.

Během pětačtyřicetileté existence
prošly souborem již stovky taneč-
níků a muzikantů. Stal se neopo-
minutelnou součástí jabloneckého
kulturního života, kde se tradičně
podílí na organizaci Velikonoční
trhů a pořádá Vánoce s Nisankou
v Městském divadle. A to je jen
zlomek aktivit. Více o Nisance a je-
jích dalších plánech najdete na
www.nisanka.cz. (fr)

Nisanka slaví pětačtyřicátiny

Foto archiv Nisanky Foto archiv Nisanky
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Ráno vstává maminka má, slunce ještě spává
a mě budí dvě sluníčka veselá a smavá.
A to září dvě sluníčka v očích naší mámě 
celičký den, ať jsem, kde jsem, pořád myslí na mě.

Milé děti,
tuhle básničku jsem zaslechl nedávno pod okny jedné školky. Děti ji do-

konce zpívaly jako písničku, paní učitelka přitom moc hezky hrála na flét-
ničku a všem nám bylo moc hezky u srdíčka. To proto, že se zpívalo o ma-
mince. Maminky jsou ty nejhezčí a nejhodnější bytosti na světě, jsou hezčí
než víly a hodnější než, než... no zkrátka – maminky jsou nejlepší. I když
po vás chtějí, abyste si myly ruce nebo abyste šly spát, když si zrovna nejlíp
hrajete. Ale vy víte, že když se k mamince večer přitulíte nebo když vám
utře slzičky a pofouká odřené koleno, je to vždycky ten nejlepší lék ze
všech. O maminkách mluvím proto, že právě v tomto nejhezčím měsíci
v roce mají svátek. Slaví se letos druhou květnovou neděli, a tak nezapo-
meňte té své mamince natrhat pěknou kytičku, a protože jste všichni také
už šikovnými malíři, nezapomeňte přidat obrázek. 

Váš skřítek Pastelka

Moje maminka
Oceněné práce za květen
Adélka Novotná, Adélka Novotná, Pod Peřinkou, Havlíčkova 4
Kristinka Slámová, MŠ Mšeňáček, Josefa Hory 31
Eliška Tichá, MŠ Čtyřlístek, Švédská 14
Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce
Červen: Půjdeme k přehradě
Červenec–srpen: Hurá prázdniny!
Září: Máme rádi zvířata

Červnové obrázky očekáváme v podatelně jablonecké radnice do
pondělí 11. května. Adresa: Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíč-
níku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec n. N. Obálku nezapomeňte
označit heslem „Skřítek Pastelka“.

Představujeme mateřské školy
MŠ Adélka v ul. 28. října 16

MŠ Adélka je jubilantkou. Je totiž nejstarší mateřskou školou v Jab-
lonci. Vyučování tu začalo už 15. 11. 1945 a první učitelkou byla Marie
Suchochlebová. Původně sídlila školka v provizorních prostorách budovy
U Jeslí, ale už v následujícím roce se stěhovala do ulice 28. října. V prv-
ních letech chodilo do školky 59 dětí, záhy se jejich počet téměř ztrojná-
sobil. Dnes má kapacitu 82 dětí, rozdělených do čtyř oddělení dle věku.
Rámcový vzdělávací program se nazývá „Vyplouváme do světa pozná-
ní…“ a je zpracován do tematických celků. „U nejmenších dětí vycházíme
z písniček. Prostřední děti motivují pohádky a příběhy a u nejstarších vy-
užíváme hádanek,“ říká ke koncepci výchovného programu vedoucí
školky Světlana Bartůňková, která se svým kolektivem propaguje výchovu
šťastného a spokojeného dítěte. „Přejeme si, aby na období strávené v naší
MŠ, měly děti jen ty nejkrásnější vzpomínky. Zároveň je chceme dobře při-
pravit nejen do školy, ale hlavně pro život,“ říká vedoucí MŠ.

Děti chodí do krásné školky, k milým učitelkám a učí se obyčejné věci – po-
zdravit, neskákat si při rozhovoru do řeči, půjčovat si hračky, neubližo-
vat si a v případě hádky se snažit domluvit a všechno si vysvětlit. Je to
snad málo? 

Teď na jaře můžete rozesmáté caparty vidět nejčastěji v nově upravené
zahradě s řadou krásných nových barevných prolézaček a herních prvků
z přírodních materiálů. Rozvoj estetického cítění je totiž stejně jako zá-
klad slušného chování jedním z důležitých pilířů, na kterém se staví základ
kvalitní osobnosti.

(red)
Eliška Tichá

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

Kristinka Slámová

Adélka Novotná
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Jméno Schlevogt, které kolekcí umělecké
krystalerie Ingrid proslavilo předválečné Jab-
lonecko, se neztratilo ani po válce. Pierre – syn
Henry G. Schlevogta a Grecie Scheibler – se
stal významným šperkařem a medailérem,
aktivním v SRN a Irsku.

Brzy po narození Ingrid její matka Charlotte –
Henryho manželka – zemřela. Henry Günther
odešel z tchánovy firmy a v roce 1933 se znovu
oženil. Vzal si Grecii (Margaret) Scheiblerovou
(nar. 1912, žije v Rakousku), krásnou a podni-
kavou ženu s výtvarným nadáním, která se po-
zději stala autorkou mnoha návrhů z nabídky
rodinné firmy. Z nového manželství se v roce
1934 v Jablonci narodil syn Pierre.

Ingrid i Pierre odešli ještě před koncem války
k příbuzným do Německa. Matka Grecia čekala
v Jablonci na manžela; ironií osudu byla za-
městnaná ve firmě, která původně patřila rodi-
ně Scheiblerových, přičemž se musela „dobro-
volně“ písemně vzdát nároku na svůj majetek.
Poté, co byl Henry v roce 1948 vypovězen
s manželkou do Rakouska (viz JM 3/2009),
odešel Pierre s rodiči do Francie. Od roku 1951
studoval a vyučil se řadě řemesel (začínal jako
modelér ve slévárně). Zlatnictví, výrobu a ná-
vrhářství šperků vystudoval v Německu na
Státní odborné škole pro práci s drahými kovy
ve Schwäbisch Gmündu a pokračoval na Vy-
soké škole dekorativních umění v Paříži. Po
studiích pracoval v Paříži jako šperkař a návr-
hář skleněných výrobků pro švédské, německé

a italské firmy. Dále pracoval ve Pforzheimu
(SRN) rovněž jako návrhář šperků a také jako
designér pro německé hodinářské firmy.

Od roku 1964 až do odchodu do důchodu
v roce 1997 přednášel Pierre Schlevogt na
Vysoké výtvarné škole (Hochschule für Gestal-
tung) ve městě Schwäbisch Gmünd, kde byl
i vedoucím katedry šperkařství. Jeho studenti
ze Schwäbisch Gmündu se třikrát zúčastnili
mezinárodního bižuterního trienále v Jablonci
nad Nisou (1980, 1983, 1987), přičemž v roce
1980 dostali zlatou medaili. Jako hostující pro-
fesor působil v Lahti (Finsko) a v Dublinu
(Irsko). V roce 1974 dosáhl akademické hod-
nosti profesor, ve stejném roce byl přijat do
prestižní londýnské Goldsmith Company.

Během své univerzitní kariéry se Pierre Ch.
Schlevogt rovněž úspěšně zúčastnil řady vý-
tvarných soutěží. Mimo jiné získal třikrát mezi-
národní šperkařskou cenu Diamond Interna-
tional Award. Dosáhl dvou realizací v soutěži
Art in Architecture. Mezi zajímavosti jeho tvor-
by patří šperky z titania, soubor růženců, stříbr-
nické práce a kolekce stříbrných medailí na po-
čest Irska (pohrával si v nich s kaligrafií a větší
„trojrozměrností“). Ve svém pedagogickém pů-
sobení a tvorbě navázal na uměleckořemesl-
nou výrobu, tak těsně spojenou s jeho rodištěm.
Zdědil charakteristické znaky obou rodičů –
výtvarné nadání po matce, podnikavost a cíle-
vědomost po otci, pracovitost po obou. 

Pierre Schlevogt žije s manželkou Margot
v SRN nedaleko Stuttgartu. K Jablonci cítí tak
silné citové pouto, že mu to zcela znemožňuje
podívat se znovu na místa svého dětství.

(bt)

Pierre Christophe Schlevogt
Město poctilo významné osobnosti medailí Josefa Pfeiffera

■ Historické souvislosti

Počátkem května uplyne 150 let od zahájení
provozu na jedné z nejdůležitějších dopravních
tepen našeho regionu. Jedná se o železniční
trať Pardubice–Liberec, kterou vybudovala a do
zestátnění provozovala rakouská c.k. privátní spo-
lečnost „Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn“,
tj. Jiho-severoněmecká spojovací dráha. Stavba
166 km dlouhé tratě byla významná jak pro náš
region, tak pro celé mocnářství. Navazovala na
ni trať Liberec–Žitava, čímž monarchie získala
druhé železniční spojení se Saskem. Průmysl se
dočkal dobré spojnice pro dopravu uhlí od
Jaroměře a Žitavy. 

Práce začaly v roce 1856 a provoz byl slav-
nostně zahájen 1. května 1859. V našem okrese
se stavělo v letech 1857–1859 a dílo rychle po-
kračovalo. Kámen na stavbu rychnovského via-
duktu byl těžen v Kokoníně v lomech při dnešní
Krkonošké a Pražské ulici. Pro dopravu kame-
ne na místo stavby byla zbudována okresní sil-
nice z Jablonce do Hodkovic. Dobové prameny

si ale stěžují, že místní lidé neměli ze stavby
velký užitek, neboť většinu prací prováděli ba-
rabové (putující železniční dělníci). Železnice
i silnice nám tady však zůstaly a slouží lidem
dodnes. Ačkoliv trať přímo přes Jablonec neve-
de, město na ní tehdy získalo první stanici. Ta
se nejprve nazývala Reichenau a od roku 1863
Reichenau-Gablonz (Rychnov-Jablonec). A tak se
Jablonec objevil na železniční mapě a v jízd-
ních řádech. 

Jakoby zde ale byla drobná záhada. Vlasti-
vědná pojednání z druhé poloviny 19. století se
zmiňují o tom, že jablonecká pošta se vozila
k vlakům do Liberce, Hodkovic či Železného
Brodu. Ale proč ne do Rychnova? Důvod byl
v tom, že dostavník do Rychnova stavěl na roz-
cestí u hájovny na Dolní Dobré Vodě a odtud se
k vlakům chodilo pěšky. Rychnov totiž v té do-
bě ještě vlastní vlakové nádraží neměl. To zís-
kal až 16. 7. 1886. Zastávka nebyla ani v Rádle.
Stanice „Reichenau-Gablonz“ se nacházela na
144,6 km, v půli cesty mezi Rychnovem a Rád-
lem, v místě zvaném Buschdörfl. Byl to spíš
strážní domek, jakási „vechtrovna“ – jak z Cimr-
manovy Švestky. U něj byla zahrádka a u kolejí
ušlapané nástupiště. Tak vypadala ona stanice
„Rychnov–Jablonec“ z dávných jízdních řádů,
kde ani všechny vlaky nestavěly. 

Železniční společnosti se místo mezi Rychno-
vem, Rádlem a Jabloncem jevilo při stavbě jako
optimální. Ani jedna z obcí se nezdála být tak
významnou, aby stála za vlastní nádraží. Ke sta-
nici bylo odevšad stejně daleko, jenže přístup
k ní byl svízelný, místo bylo odlehlé a cesty mi-
zerné. Za nepříznivého počasí se ke stanici
nedalo dojet. Až po opakovaných suplikách se

roku 1886 rozhodla železniční správa postavit
nádraží přímo v Rychnově. A už po devíti letech
se z důvodu velkého vytížení muselo rozšiřovat!
V roce 1890 se dočkalo své zastávky i Rádlo. 

Tři dny po otevření rychnovského nádraží
skončila téměř třicetiletá existence železniční
stanice Rychnov–Jablonec. To je tedy zajímavá,
dnes zcela zapomenutá historie prvního jablo-
neckého nádraží. Z někdejších tří usedlostí sa-
moty „Buschdörfel“ a vechtrovny stojí dnes už
jenom dům č. p. 59. Napadlo by někoho, že to
kdysi byla nádražní restaurace?

Lukáš Pleticha

V pátek 1. května přijede do Rychnova v 11:27
slavnostní vlak, dál do Liberce odjede v 11:59.
Při příjezdu zahraje dechovka Desanka.
Dobrovolníci mohou přijít v dobových oble-
cích, aby – jak pravil kronikář – „přivítali ten-
to nikdy neviděný zázrak“.

Železnice oslaví stopadesáté narozeniny

Foto archiv

První „jablonecká“ železniční stanice (kolem r. 1890) Více toho ze stanice Reichenau-Gablonz nezbylo. (2009) 
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Ve čtvrtek 9. dubna čekalo na sbor Iuven-
tus, gaude! před Základní uměleckou školou
krásné uvítání. Sbor totiž po loňském úspě-
chu na World Choir Games v Rakousku opět
bodoval, tentokrát na 12. ročníku Meziná-
rodní sborové soutěže v Budapešti v katego-
rii dětských sborů do 16 let. Do Jablonce při-
vezl zlatou medaili korunovanou vítězstvím
ve své kategorii. 

Díky tomu se zařadil mezi vítězné sbory
všech soutěžních kategorií, které měly tu čest
zpívat na závěrečném koncertu vítězů a soutě-
žit o hlavní cenu Grand Prix celého festivalu.
Budapešťské soutěže se zúčastnilo 48 sborů
z celého světa ve 12 kategoriích. O hlavní cenu
se utkalo 8 sborů, mezi nimi také jediný další
český účastník, komorní sbor Syrinx z Lito-
měřic. 

Atmosféra koncertu byla strhující, každý
z vystupujících sborů předvedl brilantní výkony.

Grand Prix vyzpíval výborný irský sbor New
Dublin Voices. Pro teprve čtyřletý sbor Iuven-
tus, gaude! byla už samotná účast na koncertu
– po boku nejlepších světových sborů – velkým
úspěchem. A podle ohlasu publika si vedl výbor-
ně. Také od mezinárodní poroty jsme vyslechli
velkou chválu, zejména za „excelentní intonaci,
perfektní soulad jednotlivých hlasů ve sboru
a také (což nás všechny potěšilo snad nejvíc) při-
rozenost dětského hlasového projevu, discip-
linovanost, ale zároveň i uvolněnost a radost
s jakou děti zpívají“. Za dobu trvání soutěže by-
ly sbory Syrinx a Iuventus, gaude! prvními čes-
kými vítězi kategorie a sbor Iuventus, gaude!
byl z českých sborů hodnocen nejvyšším poč-
tem bodů. Děti opět ukázaly, že jsou výborná
parta, která nelituje času a námahy, aby pak
dokázala potěšit druhé krásou svého zpěvu.
Děkujeme všem za gratulace, uvítání a obrov-
skou podporu.

Ivana Ullmannová

Sbor Iuventus, gaude! zvítězil v Budapešti

Foto Václav Landovský

Den rodiny se slaví 15. května a letos pro-
běhne také v našem městě, které je nositelem
titulu Obec přátelská rodině. Slavnostní dění
vypukne na Mírovém náměstí úderem 10. ho-
diny dopolední, a to odhalením autobusu.  

Proč právě autobusu a jak to souvisí s rodi-
nou? Ve spojitosti s autobusovou dopravou
chystá město dárek pro všechny rodiny, jímž je
víkendová rodinná jízdenka. V rámci Dne rodi-
ny bude na náměstí po celý den probíhat do-
provodný program pro děti i jejich rodiče. Ve
stánku na náměstí se budou prezentovat měst-
ské organizace, nezisková sféra i další subjekty,
které nabízejí služby jabloneckým rodinám.
V 11 hodin bude slavnostně otevřeno Informační
centrum pro děti a mládež v DDM Vikýř, kde je
pro rodiny s dětmi také připraven bohatý pro-
gram. 

Ve stejný den bude také spuštěn zkušební pro-
voz webových stránek specializovaných na pro-
rodinnou politiku www.jabloneckarodina.cz.
Hlavní cílovou skupinou jsou rodiče, ale užiteč-
né informace zde najdou i prarodiče, děti
a mládež. Do budoucna by měl uživatel na
stránkách nalézt odpověď na otázky typu jaký
je kalendář akcí pro rodiny, jaká je nabídka
školských a volnočasových zařízení. Zajímá
vás, co podniknout s dětmi o víkendech
a prázdninách? Inspirujte se na těchto strán-
kách zkušeností jiných rodičů a přidejte i vaše

doporučení. V tomto smyslu je vyvíjena snaha,
aby byly stránky co nejvíce interaktivní. Na-
jdete zde ankety i aktuality z prorodinné politiky
města, užitečné odkazy a ještě mnoho dalších
zajímavostí. (fr, mp)

V Jablonci n. N. připomeneme Den rodiny

Již tři roky funguje v Zeleném údolí při
Centru sociální péče, středisku Spolkového do-
mu, „Komunitní centrum pro národnostní
menšiny“, které bylo zřízeno městem Jablonec
n. N. Tato dříve vyhlášená problémová oblast se
během tří let změnila. V objektu bývalé textilky
vzniklo centrum pro děti a dospělé z blízkého
okolí a díky dobré dopravní dostupnosti i pro
případné zájemce z města. Celý areál sestává
z budovy s klubovnou a počítačovou učebnou,
dále nového víceúčelového hřiště pro kopanou,
odbíjenou atd. Zájemci o pobyt v přírodě zde
najdou i altánek či ohniště pro venkovní pose-
zení. Toto vše by ale nemohlo plnit svůj účel
nebýt záslužné práce dobrovolníků z řad ob-
čanských sdružení Salem a Prostory a Ob-
čanského sdružení na podporu romské mláde-
že či pracovníků Komunitního centra (dále
KC). Díky obětavým lidem, kteří svou činnost
dělají zdarma a ve svém volném čase, vznikly
zde během uplynulých tří let kroužky šití, ta-

neční, výtvarný, ochrany a poznávání přírody,
deskových her nebo rodinné výchovy. Je v nich
zapojeno na šedesát dětí ve věku od 4 do 17 let. 

Vedle zmíněných aktivit se v areálu KC a v pros-
torách Centra sociální péče pravidelně uskuteč-
ňují besídky, setkání na aktuální téma nebo
sportovní dny. Centrum pro děti zajišťuje též
prázdninový program. To vše díky pochopení
„Nadace škola hrou“ , realizovaným projektům
a příspěvkům sponzorů.

Kromě zájmových a sportovních akcí se v KC
pravidelně uskutečňuje také logopedická a eto-
pedická poradna, nabízí se i možnost doučování
nebo pomoc při přípravě do školy pod vedením
promovaného pedagoga. Dobrovolní pracovníci
KC vykonávají též sociálně aktivizační činnost
pro rodiny dlouhodobě ohrožené špatnou eko-
nomickou situací.

Pracovníci Komunitního centra pro národnostní
menšiny se tak snaží přispět k tomu, aby mladí
lidé trávili své volné chvíle plnohodnotným způ-
sobem a stali se z nich slušní občané.

Jiří Hána
vedoucí Komunitního centra

V Komunitním centru se děti nenudí

Foto archiv Komunitního centra

Foto Jiří JiroutekFoto archiv
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Cesta od hornické geologie k povolání staroka-
tolického faráře není zrovna přímočará a zřejmě
ani jednoduchá. Co vás vedlo k rozhodnutí stát se
knězem? 

Po maturitě jsem nastoupil v rodném Turnově na
dráhu jako traťový dělník. Jezdili jsme malou drezí-
nou po Maloskalsku a Sychrovsku a měnili pražce
a podbíjeli koleje. Bylo to v přírodě a pro mě lepší než
být zavřený někde ve fabrice. Místo základní vojenské
služby jsem rok a půl pracoval v turnovském lokomo-
tivním depu a pak přesídlil do Liberce jako dělník pro
vrtné práce. S kolegy jsem pracoval na sanaci bývalé-
ho vojenského prostoru Ralsko-Mladá. O něco pozdě-
ji, trochu zklamaný realitou, jsem se zcela odvrátil od
techniky a zkusil „práci“ u mentálně postižených
chlapců v ÚSP Horní Maxov. A právě tato zkušenost
mi otevřela i rozměr služby kněžské. To už jsem začal
pomáhat faráři Kurtovi Malinovi ve starokatolickém
kostele Povýšení sv. Kříže. Moc jsem si nevěřil – to on
mě po nějaké době seznámil s biskupem Hejbalem
a vyburcoval ke studiu teologie. Řekl mi tehdy:
„Kluku, ty to tady po mně převezmeš a půjdeš do ško-
ly“. A podařilo se.

Farářem jste šestým rokem. Co se za tu dobu na
farnosti změnilo? 

Především se změnila doba a atmosféra kolem nás.
Kurtovým úkolem bylo přežít s hloučkem věřících
a s nepoškozeným secesním skvostem kostela norma-
lizační časy, a to nebylo veselé ani oceňované. Dnes,
v časech „svobodného výběru“, je nutné lidem otevřít
duchovní rozměr jejich existence. Má jej každý, ale
bohužel ne všichni si to uvědomují. Náš kostel a far-
nost chce být takovým místem setkávání a hledání.
Myslím, že jsme se již odrazili ode dna, je nás dnes asi
padesát a snažíme se nabízet lidem různé smysluplné
aktivity a angažujeme se spolu s ostatními křesťany
ve fungující jablonecké ekumeně. Proběhly i změny
viditelné, např. vnější rekonstrukce starokatolického
kostela. Dále máme od loňska přízemí vytápěné eko-
logickým tepelným čerpadlem z hloubkových vrtů,
které se podařilo získat díky dotaci. Zkrátka to místo
zase ožilo.

Již třetím rokem spolupracujete s Probační
a mediační službou v Jablonci n. N. „Hříšníci“ si
u vás mohou odpracovat své tresty v podobě obec-
ně prospěšných prací. Jaké jsou vaše dosavadní
zkušenosti? 

Farností nám zatím prošlo 12 odsouzených. Chce-
me jim poskytnout možnost výkonu alternativního
trestu ve slušných lidských podmínkách, aby pro jed-
no šlápnutí vedle nemuseli žít poznamenáni věze-
ním. Snažíme se u nich rozvíjet základní pracovní
a sociální návyky a dovednosti – zodpovědnost,
schopnost komunikace, pravidelnou docházku, vy-
loučení absencí bez řádné omluvy… Přiznávám, že to
stojí mnohdy hodně času, sil a trpělivosti a ne vždy se
hned setkáme s úspěchem, ale naštěstí máme také
celou řadu dobrých zkušeností, takže v tom hodláme
pokračovat.

V amatérském filmu o zázračném jizerskohor-
ském ranhojiči Kittelovi jste ztělesnil roli ďábla.
Není to paradoxní, kněz v roli pokušitele? 

Spolupráce lidí, kteří něco dělají jen z pouhého nad-
šení pro věc, se vidí jen zřídka. Tak jsem si to filmo-
vání užíval: vozil jsem vybavení a herce, držel mikro-
fon, pomáhal připravovat scény, fotil a taky si zahrál
ďábla. Ano, může se to zdát paradoxní a lidé se také
vždy smějí, když si při titulcích všimnou zkratky
ThDr. Ale věčný příběh toho Zlého, který k člověku
přichází a suverénně mu z „dobrých“ důvodů nabízí
lež pod rouškou „pravdy“, ve skutečnosti bohužel tak
úsměvný nebývá…

Činnost vaší farnosti se nesoustřeďuje jen na du-
chovno a bohoslužby. Nabídka je širší…

Ano, kromě duchovní oblasti se také věnujeme so-
ciálním a kulturním aktivitám. Každé úterý se od půl
páté v přízemí kostela schází VIDA, volnočasová inte-
grovaná dílna s prvky arteterapie pod skvělým vede-
ním Jitky Řenčové. Dále se lidé mohou obrátit na
křesťansko-psychologickou poradnu, zajít na schůzku
fotoklubu nebo na koncert. Ten nejbližší, písňový re-
citál japonské zpěvačky Michiyo Keiko, bude v kostele
23. 5. od 16 hodin. 

(kh)

Karel Koláček 
„Kluku, ty to tady po mně převezmeš...“ 

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Když ještě studoval v Kladně hornickou geologii, netušil, jakým směrem se
jeho životní dráha bude ubírat. Absolvoval teologii a psychosociální studia
na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a dva semestry 
na Kristo-katolické a evangelické fakultě univerzity v Bernu. Od roku 2003,
kdy byl vysvěcen na kněze, působí ve starokatolické farnosti v Jablonci. 
Th Dr. Karel Koláček je nenápadný třicátník, aktivní nejen na poli duchovna…

■ Krátké zprávy
Svaz důchodců
pořádá svá květnová setkání vždy
ve středu od 14 hodin ve Spolko-
vém domě. Na 6. 5. je připraveno
měření tlaku, 13. 5. svátek matek,
20. 5. posezení s hudbou a na 27. 5.
je přichystána volná zábava.

Den matek
mohou oslavit členky místní orga-
nizace Svazu tělesně postižených
v ČR ve středu 13. května od 14 ho-
din ve Mšeně, Palackého ul. 48.

Soutěž mladých zdravotníků
Oblastní spolek ČČK Jablonec n. N.
pořádá ve středu 13. 5. v areálu
HZS v Palackého ul. 4680/91 sou-
těž Hlídek mladých zdravotníků.
Určena je pro žáky 1.–9. tříd ZŠ
a víceletých gymnázií. 
Nutné přihlášky – tel. 483 356 216,
cck.jablonec@seznam.cz.

Informace pro žáky 5. tříd
Ve středu 20. května se od 13 hodin
koná na ZŠ Liberecká 26 doplňu-
jící přijímací řízení do 6. třídy
s rozšířenou výukou jazyků. Při-
hlášku a další informace získáte
na www.zsliberecka.cz nebo na ře-
ditelství školy (tel. 483 320 777,
483 319 953).

Rozhledna na Proseči
bude po dlouhé době opět otevře-
na. Od 1. května do září bude pří-
stupná vždy v sobotu a v neděli
mezi 13.–16. hodinou po tel. objed-
nání min. pro 5 osob. 
Tel. 725 554 947, 725 554 869, 
483 300 599 – p. Tuček.

Beseda s léčitelem 
a filosofem Tomášem Pfeifferem na
téma „Společná věc“ se koná v úte-
rý 19. 5. od 18 hodin ve Spolkovém
domě. 

Jazzový večer
pořádá ve čtvrtek 21. 5. od 19.30
hodin Klub Ex. Vystoupí Big band
jablonecké ZUŠ a Jazz h Factor
s jeho sólisty.

Večer s Jiřím Žáčkem
pořádá ve čtvrtek 21. května od 17
hodin vratislavická knihovna. Přijď-
te si poslechnout vtipné verše oblí-
beného básníka, zasmát se břitkým
aforismům a zavzpomínat na zná-
má rčení jako: „Dospěla-li lenost
k mozku, už je pozdě na rákosku“. 

Výstavu obrazů
Jiřího Srny můžete zhlédnout od
23. 5. do 5. 6. ve výstavní síni rych-
novské radnice.

Písňový recitál
japonské zpěvačky Michiyo Keiko
s klavírním doprovodem Jarosla-
va Šarouna se v rámci turné „Most
mezi kulturami“ uskuteční v sobotu
23. května od 16 hodin v kostele Po-
výšení svatého Kříže (nám. B. Něm-
cové). Koná se pod záštitou japon-
ského velvyslanectví v ČR a Česko-
japonské společnosti.

Foto archiv Karla Koláčka

Foto archiv Karla Koláčka
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Jsou lidé, kteří prožijí celý svůj život na očích
veřejnosti. Další skupina jedinců prochází dě-
jinami po většinu času anonymně, na krátký
okamžik se ovšem ocitnou v centru dění. Pro-
slaví se – a potom opět ustoupí do pozadí. Ta-
kovou osobou byl i ing. Karel Šimon, muž,
jenž v určitou chvíli převzal do svých rukou
osudy bohatého Jablonecka, úspěšně jej po jistý
čas řídil, byl za to veleben a vyzdvihován do
výšin, aby byl po čase zcela zapomenut.

Karel Šimon se narodil v Turnově 21. března
1887. V roce 1905 maturoval na reálce v Jičíně,
o pět let později dosáhl v Praze titulu inženýra
pozemního a mostního stavitelství. Za první
světové války byl legionářem na francouzském
bojišti. Jako člen původní roty „Nazdar“ útočil
v rámci prvního praporu cizinecké legie na
Němce u Arrasu v květnu 1915. Dobrá znalost
francouzštiny a příchylnost k demokraticko-re-
publikánským ideálům sehrály pak velkou úlo-
hu o třicet let později, při květnových událos-
tech roku 1945 v Jablonci nad Nisou.

V roce 1919 se Šimon přestěhoval z rodného
města do Jablonce nad Nisou. Bydlel v domě na
ulici Parkstrasse (později Sadová) číslo 24, kde
pracoval jako vedoucí firmy na výrobu brusných
kotoučů a brusných kamenů z karborundu.

Po Mnichovu 1938 byl Jablonec s celým okol-
ním pohraničím připojen k Německu; Šimon
ale společně s některými starousedlíky z řad
české menšiny (nejčastěji středními a drobný-
mi živnostníky) ve městě zůstal, žil zde i během
druhé světové války. Postupně se zapojil do od-
boje vázaného na přenos informací mezi Čechy
z protektorátu a říše.

Na konci války byl Šimon zvolen za předsedu
vznikajícího sedmnáctičlenného jabloneckého
Revolučního Národního výboru (dále RNV).
Díky znalosti francoužštiny dokázal brzy sladit
zájmy nemnohých, ale s regionem dobře obe-
známených českých starousedlíků a početných,
dobře organizovaných, leč v jistém jazykovém
i místním informačním vakuu žijících fran-
couzských dělníků pracujících v rýnovickém
podniku FAB. Z titulu své funkce měl Šimon
přímou zásluhu nejen na bezchybné přípravě
převratu, ale i na tom, že konec války a převze-
tí moci z německých rukou mělo v Jablonci nad
Nisou nekrvavou podobu. 

Období do pondělí 7. května 1945 bylo obdo-
bím velké nejistoty. V Jablonci bylo známo, že
v Praze probíhá povstání – místní vlastenci proto
vyhlásili pohotovost a očekávali zprávy z české-
ho vnitrozemí. V noci z neděle na pondělí bylo
domluveno s landrátem dr. Krielem, představi-
telem regionální nacistické správy, že 7. května
dopoledne v 11.00 převezme RNV moc v okre-
se. Pro zprávy, že Tanvald obsadily jednotky SS
a jsou připraveny potlačit jakýkoliv odpor v ce-
lém údolí Nisy, byla ale akce o den odložena.
Převzetí správy se tak uskutečnilo až v úterý
8. května 1945 ve tři hodiny odpoledne, kdy by-
la nejprve obsazena jablonecká radnice.
Během odpoledne byly pak zajištěny jak nejdů-
ležitější správní instituce (tehdejší okresní úřad
„Landrat“, velitelství německých ozbrojených
složek, tři policejní stanice, hlavní banky, poš-
ta, nádraží, elektrické dráhy, nemocnice, ply-
nárna a elektrárna), tak firmy (FAB v Rýnovi-
cích, Henrich Bühlmann Werke v Jabloneckých
Pasekách, Getewent v Rychnově). Přejímání ob-
jektů probíhalo hladce, jelikož RNV se již do-
předu podařilo vytvořit ozbrojené milice, které
byly dobře organizované a dopředu instruova-
né o svých úkolech. Složeny byly jednak z Če-
chů organizovaných podle městských částí, jed-

nak ze zahraničních pracovníků (zhruba šest
stovek Francouzů vedených kpt. José Girardem
a poddůstojníkem Garciou doplnila skupina
Italů v čele s mjr. Fabrim a poručíky Pogacinim
a Schimperno) a také z části Němců ochotných
ke spolupráci. Zatímco místní čeští ozbrojenci
a němečtí antifašisté přebírali budovy, Fran-
couzi tvořili hlavně pohotovostní zálohu a Ita-
lové hlídali vstupy do města. 

Převzetím města ovšem potíže neskončily.
Nešlo jen o to moc převzít, ale také ji udržet. Ši-
monovo vedení muselo zajistit klid, bezpečí,
majetek a v neposlední řadě také výživu všech
různorodých skupin obyvatel, současně ale ta-
ké vytvořit alespoň zárodky správního aparátu.
Dočasně bylo ale nutno ponechat německé ci-
vilní úřednictvo na jeho místě a za to později
sklízel RNV nezaslouženou kritiku. 

Ve středu 9. května přišly do Jablonce jak prv-
ní jednotky pravidelné československé armády,
tak partyzáni. Obojích bylo zapotřebí, protože
stejný den se do města dostalo několik tisíc pří-
slušníků SS, kteří byli teprve postupně odzbro-
jováni a odváděni do zajetí. Navečer 9. května
dorazily i první kontaktní a průzkumné jednotky
sovětské Rudé armády. 

Již následujícího dne 10. května musel Šimo-
nův RNV čelit několikanásobným snahám
o omezování svých kompetencí. Jablonecko
a Tanvaldsko se toho dne pokusili ovládnout na
základě údajného pověření pražského ústředí
představitelé železnobrodského Okresního ná-
rodního výboru. Jejich volání po vytvoření
správního orgánu společného pro všechny tři
soudní okresy ale nebylo Šimonovci vyslyšeno.
Brzy nato se ovšem objevily (podobně neúspěš-
né) snahy o podřízení Jablonecka i z prostředí
turnovského. Tamní národní socialisté Šimo-
novcům vytýkali, že tím, že zůstali v pohraničí,
zradili v letech 1938–1939 národní zájmy; jab-
lonečtí čeští starousedlíci naproti tomu předha-
zovali turnovským, že po „Mnichovu“ z Jablon-
ce zbaběle utekli. 

Také tyto okolnosti se podařilo vyřešit. Slo-
žitější byla situace s Rudou armádou. V soused-
ní Smržovce usídlený generál Samochvalov
v neděli 13. května svéhlavě rozhodl o okamži-
tém totálním odsunu všech mužů – Němců nad
padesát let z regionu. Přestože se mnoho lidí
nezbytných pro chod regionu podařilo RNV
z vyhnání vyreklamovat, uvrhla Rudá armáda
Jablonecko do chaosu a neklidu. 

Čtvrtý útok na legitimitu RNV přišel s růstem
moci Komunistické strany Československa na
Jablonecku. Ta v osobě svého mluvčího Karla
Šilhána ve druhé polovině května mistrně napa-

dala legitimitu „živnostensko-středostavovské-
ho“ RNV a požadovala v duchu Košického vlád-
ního programu a tvořícího se systému Národní
fronty rekonstruování Národního výboru podle
stranického klíče. Šimonův RNV nicméně nadá-
le úspěšně vedl město až do 23. května (dle ně-
kterých svědectví jen do 22. 5. – různé prameny si
bohužel poněkud odporují) 1945, kdy byl nahra-
zen novým RNV, již stranicky definovaným v če-
le se socialistickou trojkou – komunistou Šil-
hánem, národním socialistou Kroupou a sociál-
ním demokratem Kadičem. Šimonův vliv na ději-
ny Jablonecka tak definitivně skončil – všechny
následující stranické zápasy československé
„omezené demokracie“ do Vítězného února roku
1948 už vnímal jen jako soukromník.

Již na ustanovující schůzi pléna MNV 15.
dubna 1946 bylo rozhodnuto udělit Karlu Šimo-
novi odměnou za jeho zásluhy čestné občanství
města Jablonce nad Nisou; Karel Šimon pak
skutečně diplom o čestném občanství obdržel,
a to na společné schůzi pléna MNV a někdejší-
ho RNV v budově radnice ve čtvrtek 9. května
1946 v 11 hodin. Šlo o součást oslav prvního vý-
ročí osvobození. 

Ještě jednou měl být Šimon veřejně oceněn,
a to když při příležitosti osmadvacátého výročí
vzniku republiky dne 28. října 1946 proběhla
slavnostní schůze pléna jabloneckého MNV. Na
zasedání byli pozváni i všichni členové někdej-
šího RNV. Slavnostní schůzi předsedal právě
Karel Šimon, šlo nicméně zřejmě o poslední
ocenění jeho nemalých zásluh o město za revo-
lučních událostí v květnu 1945. 

Přestože lze předpokládat, že vzpomínka na
Šimonovo hrdinství žila i nadále, od podzimu
1946 se tato osobnost z archivních pramenů vy-
trácí. Karel Šimon zemřel svobodný a bezdětný
21. června 1960. Úmrtí tohoto muže, jenž pro
Jablonec nad Nisou tolik vykonal, nebylo tehdy
veřejně nijak připomenuto – nezabývaly se jím
na svých jednáních ani orgány ONV, ani MNV
(resp. nově MěNV) Jablonec nad Nisou; nekro-
log se neobjevil dokonce ani v regionálním pe-
riodiku Noviny Jablonecka, které v roce 1960
pravidelně vycházelo již šest let. Mlčení trvá
v podstatě až do současnosti. 

Sepsáním tohoto skromného příspěvku se je-
ho autor a Jablonecký měsíčník snaží alespoň
zčásti splatit dluh, který vůči svému čestnému
občanu, jemuž za tolik vděčí, naše město má.
Na podzim minulého roku udělilo město Karlu
Šimonovi in memoriam stříbrnou pamětní
medaili. 

Jan Kašpar

Karel Šimon 
Muž, který v roce 1945 zajistil klidné převzetí města od Němců

Karel Šimon sedící uprostřed
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Ve chvíli, kdy 28. července 1914 vypovědělo
Rakousko-Uhersko válku Srbsku, nemohl nikdo
tušit, jakých rozměrů tento konflikt nabude.
Nikdo si nedokázal představit, s jakými oběťmi
na majetku a životech bude válka spojena a kolik
přinese utrpení. Rozvráceny byly rodiny, posti-
žena byla snad každá obec, ba i celé národy.

Brzy po skončení první světové války se
i v našem městě objevily snahy o pořízení dů-
stojné památky připomínající válečné oběti.
Vždyť jen řady Jablonečanů prořídly o téměř
devět set mladých mužů. V čele tohoto snažení
stál Josef Noswitz. Leč jeho úsilí nevedlo ke ký-
ženému výsledku, přičemž největší překážkou
se staly potíže s výběrem vhodného místa. Až

v roce 1935 se do věci konečně vložil i městský
úřad. Avšak přání většiny občanů, aby byl pa-
mátník postaven na dnešním Horním náměstí,
již nebylo splnitelné, neboť tady stál už jiný po-
mník. A tak se jako nejlepší možnost jevilo
umístit monument v městském parku.

V roce 1936 byla stavba zahájena. Tomu ovšem
předcházely pečlivé přípravy. Pro stavbu „monu-
mentu válečníků“ bylo ustaveno hned několik
výborů. Patřil k nim i 139členný čestný výbor,
jehož prezidentem byl jmenován jablonecký
starosta Gustav Petrovsky. Členy tohoto komité-
tu byla většina významných Jablonečanů, ale
i někteří podnikatelé z okolí. 

Kromě toho byly ustaveny ještě tři další výbo-
ry. Šestatřicetičlenný hlavní výbor měl čestného
i „obyčejného“ předsedu, tři tajemníky a stejně
tolik pokladníků. Někdo však musel skutečně

pracovat, a tak zde byl ještě výbor pracovní
a stavební. Na projekt bylo vypsáno výběrové
řízení. Komise, jíž předsedal prof. dr. Karl Kühn
z Brna, vybrala jako nejlepší návrh jablonecké-
ho architekta Alfreda Wenzela. 

Vzhledem k vysokým nákladům bylo upuštěno
od navržené postavy válečníka a to s tím, že ji
bude možné v budoucnosti doplnit. Reliéfy na
bočních stranách měly být původně vytesány
z mušlového vápence, ale i zde se náklady jevily
jako příliš vysoké, a tak byla nakonec použita
dostupnější žula. Dodatečně bylo rozhodnuto,
že skrze celý monument povede plynové potru-
bí, které umožní při slavnostních příležitostech
zažehnout na vrcholu plamen. Práce zlevnilo
rozhodnutí městských radních, kteří odsouhla-
sili, aby byly při stavbě použity i žulové kvádry
ze zdí zrušeného hřbitova na Horním náměstí.

Stavební práce byly zadány firmě Maxe Dauta,
kamenického díla se ujal podnik Richarda Kö-
niga. Modely reliéfů zhotovil sochař Michel Bro-
sik a o konečnou realizaci v kameni se posta-
rala firma Franze Huba. S výjimkou transportu
lomového kamene z Jizerky a výroby mědě-
ných desek a bronzových písmen, z nichž byla
sestavena jména padlých, bylo vše svěřeno jab-
loneckým podnikatelům.

V neděli 18. října 1936 byl památník 724 pad-
lých a zemřelých a 139 nezvěstných občanů
Jablonce z bojišť první světové války odhalen.
Již od osmé hodiny ranní se účastníci shromaž-
ďovali u „sokolovny“, aby v 10 hodin odpocho-
dovali v průvodu přes město k pomníku. Poté,
co byla odsloužena polní mše, byl památník od-
halen. Chybět nemohly projevy, zazpíval sbor,
položeny byly věnce. Slavnost pak pokračovala
ještě večer v sálech tělocvičny.

Vydán byl i nezbytný „oslavný spis“, v němž
byla o památníku napsána i tato slova: „Nechť se
se všemi ostatními válečnými pomníky stane
vážným připomenutím nepopsatelného utrpení
světové války, na její strašlivé následky, na nou-
zi a bídu i nevýslovný žal, jenž válka přinesla
všem, kteří museli oplakávat oběti. Nechť je ko-
nečně i přispěním k trvalému míru…“

Již o tři roky později vypukl nový, ještě krva-
vější válečný konflikt.

V deníku Stráž severu z 2. července 1946 se
dočteme: „Ve své poslední schůzi se rozhodl MNV
v Jablonci n. N., aby byly odstraněny z obvodu
města všechny německé pomníky. Schubertův po-
mník bude umístěn v museu, ostatní ,památky
na Němce‘ budou odstraněny vůbec.“ Lze usuzo-
vat, že v této souvislosti byl z pomníku odtesán
německý nápis „Vlast děkuje svým mrtvým sy-
nům“ a byly odstraněny i čtyři desky s 863 jmény
Jablonečanů. 

Václav Vostřák, Otokar Simm

■ Zajímavosti regionu

Památník válečných obětí

Sklárna hraběte Harracha, Nový Svět.
Kupa z rozalinového skla, broušená,
malovaná zlatem a stříbrem
Neorenesanční ornamentika, noha z lisovaného
a broušeného bezbarvého křišťálového skla, prs-
tenec malovaný zlatem, ve dně rytý text PRAE-
MIE ZUM SCHIESSEN FÜR ARME SCHUL-
KINDER / VOM BUERGER SCHUETZEN
CORPS IN GABLONZ DEN 10. JUNI 1841
(Trofej ze střeleb pro chudé školní děti od
Měšťanského střeleckého sboru v Jablonci
10. červen 1841). Výška 18,3 cm.

Pečetítko – Jablonecký střelecký sbor 
(Gablonzer Schützencorps), 1836/1848
Bezbarvé sklo, hutně zdobené – nitky z bílého,
modrého a červeného skla, lisované, broušené,
na razidle text B. SCHÜTZEN CORPS. GAB-
LONZ A. N. 1760–1836. Výška 7 cm. Oba expo-
náty jsou součástí stálé expozice muzea skla
a bižuterie.

Střelecké bratrstvo bylo nejstarším jablonec-
kým spolkem ustaveným již v roce 1760 (vrch-
nostenské povolení vydáno o rok později). Od
roku 1769 pořádalo střelecké soutěže až do své-
ho zániku po roce 1918. Vítěz klání – král – zís-
kal určitý finanční obnos a někdy věcnou cenu
– například luxusní skleněný pohár jako v pří-
padě střeleb z roku 1841. Naopak na své náklady
byl povinen připravit terč k další slavnosti. 

Ke spolkové činnosti patřily přehlídky – první
z nich se konala roku 1770. Pod vedením Josefa

Pfeiffera st., jabloneckého rychtáře, získalo bratr-
stvo od zemských úřadů 20. října 1836 statut
sboru, tedy vojenské jednotky. Proto spolek
běžně užíval dvě data založení: 1760 a 1836.
Z konce tohoto desetiletí též pochází první po-
pis uniforem: vysoký klobouk, zelený vojenský
kabátec, žluté kalhoty a vysoké holínky, pro ka-
pelníka červený kabátec a medvědí čepice
(spolková kapela byla založena 1815). 

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Zázračné prameny

Střelecký pohár z roku 1841 a pečetítko

Foto Tomáš Hilger Foto Tomáš Hilger

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

Oddělení pro dospělé čtenáře
Hlaváčková Iva 
Lovec osudů
Svobodný, úspěšný a atraktivní Da-
vid býval sukničkář. Nyní ve svých
čtyřiceti letech se touží usadit, mít
domov a vztah, který by ho napl-
ňoval.

Kessler Leo 
Patton v nebezpečí 
Generál Patton, poté, co mu bylo
odebráno velení Třetí armády,
marní čas na Sicílii. Tam začne do-
stávat smrtelné výhrůžky. Domní-
vá se, že pocházejí z britské strany,
která jej nenávidí za konflikty
s Montgomerym.

Keitesi China 
Musela jsem zabíjet: místo
panenky mi dali pušku 
Ojedinělé svědectví ugandské dív-
ky, která byla jako dítě donucena
bojovat se zbraní v ruce, ale nako-
nec za nelidských podmínek unikla.

Oddělení pro děti a mládež

Brezina Thomas 
Případ pro tebe a klub Tygrů:
Chrám hromů
Přidej se k detektivům z klubu
Tygrů! Nenech si uniknout nic po-
dezřelého a pomocí superlupy hra-
vě přijdeš každé záhadě na kloub. 

Wich Henriette
Podvod při castingu 
Stovky dívek předstupují před po-
rotu, která posoudí jejich pěvecké
umění, ale jen hrstka z nich se do-
čká vytouženého cíle. 

Clarke Penny
Automobily od dřevěných kol
k superrychlým autům 
Kniha pro všechny, které zajímají
zlomové okamžiky lidské vynalé-
zavosti.

Studovna

Pivoda Aleš
Červenobílá bojová síla
Velká obrazová publikace o histo-
rii fotbalové Slavie, která se začala
psát už v roce 1892. 

Multimediální oddělení

Antoin de Saint-Exupéry
Malý princ
Jedno z nejslavnějších děl moderní
světové literatury. Malý princ je sym-
bolem dobra, hledačem i objevitelem
krásy. Křehký příběh, který mají rá-
dy děti a milují jej až do dospělosti.

Nové knihy
Ročenka Jizersko-ještědského
horského spolku 2008
Začátkem dubna vyšla v pořadí již
sedmá Ročenka JJHS 2008 – vý-
znamný zdroj informací o horách
a lidech našeho regionu. Na 312
stranách najdeme články o příro-
dě a historii Jizerských a Ještěd-
ských hor i kraje pod nimi, rozho-
vory se zajímavými lidmi a také
aktuální informace ze života hor-
ského spolku. Cena 180 Kč.

Josef Václav Scheybal – Kresby
a akvarely z Jizerských hor, Jablo-
necka, Podještědí a Pojizeří. Ob-
sáhlá monografie je unikátním
nahlédnutím do díla všestranného
umělce a badatele Josefa V. Schey-

bala, jenž vyrostl a byl bytostně
spjat se severními Čechami. Doko-
nale tento kraj znal a podal o něm
hluboké svědectví. Jeho obrazy za-
chycují památky lidového umění,
krajinu a přírodu. Kniha má 264
stran a stojí 499 Kč.

Tip na zlevněnou knihu
Jizerské hory, průvodce po Če-
chách, Moravě, Slezsku 
P. David, V. Soukup a spol., rok vydá-
ní 2007, zlevněno ze 155 na 79 Kč.
Průvodce plný příběhů, pověstí
a tipů na výlety s jejich podrob-
ným popisem. Součástí knihy je 26
slevových poukázek, které můžete
využít do 31. 12. 2010. Výletní ob-
lasti: Jindřichovice pod Smrkem –
Raspenava – Oldřichov v Hájích –

Liberec – Jablonec n. N. – Tanvald
– Příchovice – Harrachov – hranice
s Polskem.

Jizerské noviny  
Turistické noviny obsahující spoustu
důležitých informací pro nadchá-
zející letní sezonu. Vydal je Tu-
ristický region Jizerské hory – Li-
berecko, Jablonecko, Frýdlantsko
a Tanvaldsko. 
Jedná se o ucelenou aktuální na-
bídku sportovního a kulturního
vyžití spolu s otevíracími dobami,
tipy na výlety, jízdními řády cyklo-
busů. Doplněk tvoří fotografie
a zvláštní příloha s kalendářem
akcí. Noviny obdržíte zdarma v in-
formačních centrech Jizerských
hor.

■ Informační centrum

Jako ryby ve vodě
Společnost Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, o. p. s. vznikla v roce 1996. O bezchybný
chod zařízení se stará 26 zaměstnanců. Plavání patří v Jablonci k oblíbeným
volnočasovým aktivitám. Podle statistik prý plaveme v bazénu nejčastěji v únoru
a paradoxně i během prázdnin. To vše a mnohem více nám prozradil Michalis Musulis,
ředitel jabloneckého bazénu. 

Občas se setkáváme s dotazy občanů, zda se
v bazénu chystá nějaká rekonstrukce či v jaké mí-
ře je prováděna pravidelná údržba… 

Zrovna nedávno jsme dokončili nové společné šat-
ny pro sportovce. Jsou určeny především pro plavec-
ký oddíl a školní plavání (pro celé třídy), aby plavci
nezabírali prostor v šatnách pro veřejnost. Pokud jde
o údržbu, musím určitě zmínit opravu zkorodova-
ných částí trapézových plechů, které jsou součástí
střechy. Veřejnost si také jistě všimla, že je celý bazén,
včetně vstupní haly, šaten i prostor sauny, nově vyma-
lován. Největší rekonstrukce nás ale teprve čeká. Týká
se technologie bazénu. Ta dosavadní je už přes dvacet
let stará a opravdu nevyhovující. Měnit se budou boj-
lery, protiproudové ohřívače, veškeré rozvody teplé a stu-
dené vody a přibude i nová parovodní přípojka. Vše se
bude odehrávat v suterénu pod šatnami. Veřejnost bu-
de o průběhu akce a případném uzavření bazénu in-
formována. V budoucnu bychom dále rádi opravili
i tubus kolem schodiště na tobogan. 

Přibyly nebo přibudou v nabídce bazénu nějaké
nové služby? 

Největší novinkou je momentálně aqua-fitness-bi-
ke. Jedná se o takový „vodní spinning“, který probíhá
v pravidelných večerních trénincích, o víkendech
i dopoledne. Přehledné informace o ceně, registraci
i rozpisu tréninků naleznou zájemci na www.ba-
zenjbc.cz.

Začátkem května otevíráte veřejnosti sluneční
louku. Co vše venkovní prostor návštěvníkům na-
bízí?

Zatím je venkovní nabídka určena hlavně rodinám
s dětmi. K dispozici je brouzdaliště, prolézačky
a skluzavky. Výhodou je uzavřený prostor a relativní
bezpečí, takže rodiče nemusejí mít své ratolesti ne-
ustále na očích. Dospělí si mohou zahrát plážový vo-
lejbal či relaxovat na lehátkách pod slunečníky. V bu-
doucnu bychom nabídku rádi rozšířili o venkovní bazén
dlouhý 25 m, jehož součástí by kromě čtyř drah byly
i chrliče vody a masážní trysky. Počítá se také se zdě-
nými WC a převlékacími kabinami. Přejeme si, aby se
u nás návštěvníci cítili jako ryby ve vodě.

(kh)

Foto Michal Jakoubě
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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 

ž e l e z á ř s t v í
M A G O N A

kotevní technika / hladítka / lopaty / řetězy /
násady / hřebíky / nýty /  spojovací materiál /
montážní pěny / tmely / silikony / ruční a elektr.
nářadí / řezné a brusné kotouče / vrtáky / 

Adresa provozovny: 
Ladova 28 

466 05 Jablonec n. N.-R˘novice

tel.: 483 302 536, mobil: 774 410 500 
fax: 483 305 761

e-mail: leos.richter@seznam.cz

www.magona.cz

ž e l e z á ř s t v í
M A G O N A

UBYTOVÁNÍ
Od 3000,- Kã za mûsíc

ãásteãnû vybavené, velmi pûkné a slu‰né
Tanvald, SmrÏovka, Jablonec n. N.

Kontakt: 775 301 513, 736 754 621

INTENZIVNÍ T¯DENNÍ KURZY
angliãtiny od dubna

– vhodné k rozmluvení i k zopakování 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, ovûfien˘ systém v˘uky,
v˘borní a trpûliví lektofii.

EDUCA – vzdûlávací centrum
483 318 621, 602 505 288, www.educa-jbc.cz

Zakázkové krejãovství HANAR
– dámské a pánské krejãovské sluÏby, opravy

a úpravy odûvÛ a také sluÏba „Krejãovství pfiijede
k Vám“ tel.: 724 174 830, www.hanar.cz
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F r a n t i ‰ e k  U l r i c h
Generála Mrázka 12 

Jablonec nad Nisou, 466 01

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

horizontální a vertikální Ïaluzie, rolety
ROLOKAZETY – hliníkové, bezpeãnostní

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

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

Doprava a cenové nabídky ZDARMA

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

www.zaluzie-jablonec.cz
Zednické práce, sádrokartonáfiské systémy

Prodej palivového dfieva

STUDIO KRÁSY MARKÉTA
NOVINKA – formování postavy metodou

„liposukce bez skalpelu“
– v˘sledky znatelné po prvním o‰etfiení

– cena od 900,- Kã
Kosmetika: odstranûní chloupkÛ, Ïilek, pigment.

skrvrn, vrásek (IPL)
MasáÏe: ‰védská, láv. kameny, medová, ãokoládová

Kadefinictví, Pedikúra, Manikúra
Podhorská 34, JBC, Po-ât tel.: 483 314 958

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

Hubneme s rozumem
dal‰í cyklus kurzu sniÏování nadváhy

podzim v Mûstské hale
pfiihlá‰ky a informace na: info@stobjablonec.cz

www.stobjablonec.cz, tel.: 602 770 103

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
e-mail: TruhlarSo@seznam.cz

www.truhlarsoukup.cz

Studio Fit – Akce na kvûten
20 % SLEVA – ANTICELULITIDOVÁ
MASÁÎ S OZÓNOV¯M ZÁBALEM

Po cel˘ duben 120 min. jen 650,- Kã!
Vhodné na fie‰ení problémÛ s celulitidou.

Obsahuje: anticelulitidovou masáÏ se
zábalem + manuální lymfodrenáÏ

www.studiofit.cz, tel.: 773 485 800
Dárkové poukazy na masáÏe.

Chocolate dreams
Nezapomnûli jste na Den matek?

spousta dobré ãokolády
‰v˘carské, belgické, italské

bonbóny, ãokolády, bonboniéry
ceylonské ãaje, slad‰í vína, kusové Ïelé

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

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. DVE¤E V·ECH

DRUHÒ OD MNOHA V¯ROBCÒ. Okna: plast, dfievo
NOVù: profesionální v˘fiez zárubní bez prachu!

SLEVA DLE DOHODY NA DVE¤E.
+15% SLEVA NA MONTÁÎ DO 31. 5.

Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií zdarma.
Renovace star˘ch kazetov˘ch dvefií.

Kompletní montáÏ. tel.: 604 404 861
www.dverehybner.wz.cz

PRONÁJEM PROVOZNÍCH PROSTOR
– kanceláfie, sociální zázemí, 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

kamionÛ – ostraha prostor zaji‰tûna,
napojení na PCO BESL

tel.: 603 161 915, e-mail: vedeni@jakob.cz

Geodetická kanceláfi
– Geometrické plány (stavby, pozemky, bfiemena)

– Vyznaãení, vytyãení obvodu pozemkÛ
– Zamûfiení inÏen˘rsk˘ch sítí

– Úãelové mapování (podklady pro projekty)
– Ostatní geodetická práce

Ing. Miroslav Îídek
tel.: 483 713 699, 604 608 467
e-mail: zidek.geometr@atlas.cz

www.geometr-reality.cz
Podhorská 44, Jablonec nad Nisou

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

Business partner Telefonica O2
Záruãní a pozáruãní servis mobilních telefonÛ

Dodavatel PC a digitální techniky, navigace, GPS
moduly, do mobilÛ, terminál SAZKA na prodejnû
Sbûrna a v˘dej FOTOLAB, Po‰tovní 9 /OC EVEKO/

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

BALENÍ ZBOÎÍ a CELNÍ SLUÎBY
– balení a kompletace zboÏí

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

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

Malífiské a natûraãské práce
– dekoraãní techniky, mramory, batiky – malba

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

e-mail: first.r@centrum.cz

Salón MaKaKo
Kadefinictví, Kosmetika, Manikúra

Pfiíznivé ceny, prodej pfiípravkÛ
Zdarma internet, obãerstvení Nescafé

Dûtsk˘ koutek se skluzavkou
NádraÏní 8, hned vedle Soliteru

Zastávka MHD „U Balvanu, Gymnázium“
Více na – www.salonmakako.cz

tel.: 603 444 977 nebo 488 488 477

AVON CENTRUM JABLONEC
Palackého 7, naproti letnímu kinu pfiím˘ prodej

zboÏí, katalogy, vzorky, novinky, servis pro
AL / AG, registraãní místo pro nové ãleny

OTEVÍRACÍ DOBA
pondûlí a pátek: 9 - 12

úter˘: ZAV¤ENO
stfieda a ãtvrtek: 9 - 17

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

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

4. 5. Zápis na kojenecké plavání (1.890,- Kã)
7. 5. 17h Cviãení pro tûhulky, 18h Pfiedporodní kurz
13. 5. 15.30h Májové setkání pro Ïeny (ZDARMA)
27. 5. 16.30h Znaková fieã pro sly‰ící batolata

13.-17. 7. a 10.-14. 8. Pfiímûstsk˘ tábor v ZOO Lbc
23.-29. 8. Pobyt s kojeneck˘m plaváním

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

·PERKY v CORSE
SNUBNÍ PRSTENY Vám vyrobíme podle Va‰eho

pfiání nebo z ‰iroké kolekce na‰ich vzorÛ
Nabízíme Vám ZLATÉ a ST¤ÍBRNÉ ‰perky

a ‰perky z polodrahokamÛ, mofiského korálu a perel.
IVANA PELOUCHOVÁ – prodejní ateliér

obrazÛ, grafiky a keramiky.
Po-pá 10-17.30 hod., tel.: 776 295 953

Mírové námûstí 17, nová obchodní pasáÏ Corso

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

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

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

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

elektro z va‰í ulice

S P E C I Á L N Í  A K C E
·rotovné na 
elektrospotfiebiãe 
jiÏ zavedeno! 

U‰etfiete 1000,–

S P E C I Á L N Í  A K C E

Od 15. 4. do vyãerpání dotace jen v prodejnû Euronics Horák elektro

·rotovné na 
elektrospotfiebiãe 
jiÏ zavedeno! 

U‰etfiete 1000,–

Letáky najdete ve Va‰ich schránkách. Akãní letáky platí jiÏ od 13. 5. 2009

Od 15. 4. do vyãerpání dotace jen v prodejnû Euronics Horák elektro


