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Měsíc významných událostí
Na začátku června stojíme před historicky dru-

hou možností jak promluvit do dění v Evropské
unii. Čekají nás volby do Evropského parlamen-
tu. K čemu je tento parlament dobrý? Vsadím se
klidně, že většina z nás to neví. Poslanci se zde
sdružují do bloků dle politické orientace napříč
národnostmi a státy. Co kdo ale prosazuje? O dění
v tomto parlamentu se toho moc nedozvíme ani
z médií. A tak si myslím, že kandidáty čeká do-
cela těžký úkol vysvětlit voličům, proč jsou tyto
volby důležité. Z jabloneckých nalezneme na lis-
tinách dva kandidáty, Soňu Paukrtovou a Petra
Beitla. Nuže, přeji jim, ať uspějí – třeba pak bu-
deme mít v měsíčníku i rubriku novinek z Bru-
selu a Štrasburku. 

Červen je též měsícem Nisy – řeky, která nás
spojuje. Nejen s Libercem, ale i se sousedy za
hranicemi. Slavnosti začnou drsňáckým marato-
nem korytem Nisy – pěkně od Brandlu až do Hrád-
ku. Vystoupit z řeky se smí jen na dvou místech
s nesjízdnými jezy, jinak se pluje či běží pouze
vodou. Kromě toho se uskuteční řada dalších
akcí, pro malé i velké a bude možné se po čase
zase podívat do starých lázní. V rámci měsíce
Nisy s vámi budeme též veřejně debatovat o tom,
jaké projekty chystáme kolem vody. U přehrady
i ve městě. A jelikož máme schválený Integrovaný
plán rozvoje města, je velká naděje, že se ales-

poň některé projekty v Nové Pasířské a okolí po-
daří konečně uskutečnit. Na závěr měsíce nás
čeká tradiční „Poselství měst a obcí“ a pak i vo-
dácké splutí. Letos snad konečně až do Odry. 

V půlce měsíce se budeme již intenzívně při-
pravovat na událost, která vypukne začátkem
července: Global Games 2009. Závody pořádá
Mezinárodní sportovní federace pro osoby s po-
stižením intelektu. Liberec a Jablonec budou
hostit 1460 sportovců z 38 zemí. V Jablonci bu-
dou soutěžit atleti na Střelnici, tenisté na Proseči
a basketbalisté v městské hale.

Na počátku třetí červnové dekády se sklouzneme
do léta. Bude to téměř přesně se školním zvoně-
ním – 21. 6. v 8 hodin. Nevím ale, zda si to ško-
láci budou mít čas uvědomit. Červen je měsícem
písemek, dozkušování a velkého zvažování, zda
bude na vysvědčení taková lepší dvojka nebo
horší jednička. Ale školáci, nenechte se nachytat
a buďte v klidu! Po prázdninách po tom stejně
neštěkne ani pes! 

Se školou a vzděláváním souvisí i malé jubi-
leum – v Jablonci již 50 let probíhá speciální
vzdělávání romských dětí. O tom však více v pří-
slušné rubrice našeho měsíčníku. Tak milí čte-
náři, přeji vám pěkné počtení!

Lukáš Pleticha
místostarosta
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Už v březnu se v prostoru mezi Nisou a panelovými
domy v ulici F. L. Čelakovského, kde fotbalisté chtěli
další tréninkové hřiště s umělým povrchem a nasví-
cením, začalo kácet, prováděly se první zemní práce
a vytyčovala se stavba. O volnočasovém otevřeném
areálu pro veřejnost jako alternativě k uzavřenému
tréninkovému hřišti pro fotbalový dorost se mluví už
od roku 2006. A v říjnu by se plány měly stát skuteč-
ností.

Jak to bylo?
„Dne 28. března 2008 byla v rámci 2. kola výzvy Re-

gionálního operačního programu NUTS Severovýchod
(ROP SV) předložena žádost o dotaci z EU a ČR na
projekt ,Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě ulice
Čelakovského v Jablonci nad Nisou‘,“ říká vedoucí od-
dělení dotací Iveta Habadová a pokračuje: „Třicátého
června 2008 byl projekt schválen Výborem Regionální
rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod k po-
skytnutí dotace ve výši 22 milionů korun, z toho 20 mi-
lionů korun poplyne z EU. Předpokládané celkové ná-
klady projektu dle žádosti o dotaci činí 26,1 milionů
korun.“

Úspěšný projekt řeší jednak nedostatek volně pří-
stupných sportovišť, jednak odstraní nevzhlednou lo-
kalitu s nálety dřevin v okolí panelových domů. Určen
je veřejnosti, a to nejen z městské části Mšeno, ale ce-
lého Jablonce a počítá se dokonce i s návštěvníky ze
sousedního Liberce. 

Jak to bude?
A tak na zmíněné louce vznikne do října tohoto ro-

ku nový areál volnočasových aktivit s volným přístu-

pem. Řadu sportovišť bude propojovat in-line dráha
s živičným povrchem jako hlavní sportovní prvek.
Kromě ní, se stejným povrchem, zde vznikne také
hřiště pro in-line hokej a univerzální hřiště pro míčo-
vé hry.

Součástí areálu bude i další univerzální sportovní
plocha s travnatým povrchem a dětské hřiště tvořené
pryžovou dlažbou. Projektant nezapomněl ani na šat-
nový přístřešek, parkoviště, chodníky a terénní val,
který opticky oddělí sportovní areál od sídliště. Nové
osvětlení získá v rámci projektu také cyklostezka me-
zi ulicí Palackého a U Hřiště, která bude komunikač-
ně propojena s novým areálem.

Jak bude vše probíhat?
Hlavním dodavatelem stavby se na základě výběro-

vého řízení stala firma, která od 1. 4. 2009 nese nový
název EUROVIA CS, a. s. Zatímco v březnu začaly pří-
pravné práce, už na polovinu června je plánován
vznik sportovní travnaté plochy. Červenec pak bude
měsícem zrodu dětských hřišť, ploch pro in-line hokej
a míčové hry. V srpnu by se měla objevit in-line dráha,
parkoviště a chodníky. Současně začne firma praco-
vat také na sadových úpravách. Dokončení staveb-
ních prací je plánováno na říjen letošního roku, ko-
laudace na listopad. (fr)

Místo travnaté mokřiny lákavá
sportoviště pro všechny
Donedávna byla louka mezi Bílou Nisou a ulicí F. L. Čelakovského zarostlá jen
náletovými křovinami. Ideální místo pro nevítané sedánky omladiny se zásobou pití
a cigaret nejen s obsahem dehtu. Noční můra obyvatel domů zmíněné mšenské ulice.
To se ale během tohoto roku radikálně změní. Z křovinaté mokřiny se stane moderní,
upravený, veřejný a hlavně veřejností žádaný sportovní areál pro všechny věkové
kategorie.

■ Tři otázky 
pro místostarostu
Lukáše Pletichu

Podobný areál, jaký se nyní
buduje, dosud v Jablonci nemá-
me. V čem vidíte jeho přínos?

Vznikne park nového typu, kte-
rý nabídne možnosti vyžití lidem
různých skupin a věku. Od ma-
lých dětí až po seniory. Novinkou
bude jednoúčelová dráha pro in-
line i multifunkční zelená spor-
tovní plocha. Své místo si najdou
i ti, kteří se sem přijdou jen tak
projít a odpočinout si. Také zeleň
je navržena tak, aby sportovní ak-
tivity nerušily obyvatele z přileh-
lých domů. 

Rozhodnutí vytvořit volně
přístupné sportoviště doprová-
zela i řada emocí. Zklidnila se
situace?

Doufám, že ano. Důležitá byla
naše komunikace s místními, kteří
měli možnost se k záměru vyjád-
řit a v určitých mezích do projek-
tu i zasáhnout. Při projednávání
se střetla očekávání různých sku-
pin. Fotbalisté se domáhali napl-
nění slibů našich předchůdců, tedy
nového hřiště. Lidé z okolí měli ji-
né představy a oprávněně chtěli,
aby prostor byl veřejný. Většině se
zamlouval multifunkční sportovní
areál pro aktivní relaxaci. Názor
vyjádřila i početná skupina senio-
rů z okolí, kteří naopak po sporto-
višti netoužili a raději by viděli
klasický, klidný park, kde by se cí-
tili bezpečně. 

Je vůbec možné vyjít vstříc kaž-
dému?

Zadání pro projektanta nebylo
lehké a všem vyhovět na sto procent
nebylo možné. Rozlehlost areálu
však umožnila různé aktivity na-
vrhnout tak, aby si výrazně nepře-
kážely, ale naopak se doplňovaly.
Pestrost aktivit a uživatelských
skupin je základem úspěšného
projektu na úpravu veřejného
prostranství a působí i jako pre-
vence různých sociálně patologic-
kých jevů.

(red)

Ilustrační foto – korzo u přehrady

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Většina 
jabloneckých
školek má nové
herní vybavení  
Celkem patnáct zahrad mateř-
ských škol v Jablonci nad Nisou
získalo nové herní prvky. Dva-
náct jich už bylo 13. a 18. května
předáno objednateli, kterým je
Liberecký kraj. Ve druhé polovi-
ně května pak byly předány
i školky v Arbesově, Mechové
a Sluneční ulici.

Projekt „Revitalizace školních
hřišť a jejich vybavení na území
Libereckého kraje – 2. etapa“ je fi-
nancován za podpory „Finančních
mechanismů EHP/Norsko“. Získal
ji na podzim loňského roku Libe-
recký kraj. Jednalo se o nemalou
dotaci určenou na projekt revitali-
zace hřišť sedmadvaceti mateř-
ských škol celého Libereckého
kraje, z nichž patnáct je na území
našeho města.

Realizací projektu v Jablonci by-
la na základě výběrového řízení po-
věřena firma „Tomovy parky s. r. o.“
Celkové oprávněné výdaje projektu
činí 421 038 Euro, výše přidělené-
ho grantu je 357 882 Euro (85 %),
Liberecký kraj zajistil dofinanco-
vání ve výši 15 % a partneři pro-
jektu, města Jablonec nad Nisou,
Česká Lípa, Turnov a Jilemnice se
finančně podílela na kurzových
rozdílech či případných vícepra-
cích. Náklady na realizaci v Jab-
lonci nad Nisou budou činit při-
bližně 6,5 milionu korun.

Nové zahrady s herními prvky
od Tomových parků s. r. o. získaly
kromě již výše jmenovaných ještě
školky v ulicích Husova, Havlíčko-
va, Pasířská, 28. října, Jugoslávská,
Zámecká a Dolní Kokonín, Česko-
slovenské armády, Tichá, Střelec-
ká, Švédská a Lovecká.

V těchto dnech jsou již ukončeny
i zahradnické a stavební úpravy

čtrnácti zahrad. Ty jdou už na fi-
nanční vrub města. 

Pozdější termín je u mateřské
školy v Mechové ulici ve Mšeně.
„Město vyhovělo žádosti mateřské
školky, aby současně s osazením
herních prvků byla odstraněna již
velmi dožilá a popraskaná asfalto-
vá plocha. Během bouracích prací
se však zjistilo, že pod asfaltovou
plochou se nachází mocná vrstva
,poctivého‘ betonu. A právě likvida-
ce této betonové masy zdržela veš-
keré práce na školce,“ vysvětluje
technické problémy vedoucí oddě-
lení investiční výstavby David Po-
korný a dodává, že pokud nenasta-
nou žádné další komplikace, měla
by tato patnáctá zahrada být upra-
vena do konce června. 

Nyní už zbývá jen trochu trpěli-
vosti, než nově oseté plochy zaros-
tou trávou, což potrvá přibližně
šest týdnů. 

(fr)

V Turnovské ulici 
vzniká další
okružní křižovatka

Velké dopravní omezení zna-
mená v současné době výstavba
okružní křižovatky v Turnovské
ulici. Těžkosti její výstavba při-
náší nejen řidičům směřujícím
od Vrkoslavic do centra nebo na
Prahu, ale také obyvatelům Vrko-
slavic samotných, neboť přes tu-
to část města je vedena objízdná
trasa. V souvislosti s budováním
křižovatky se také mluví o pro-
jektu „Humanizace Pražská“.

„Výstavba okružní křižovatky
Turnovská–Pražská je samozřejmě
v souladu s územním plánem měs-
ta, jinak by na tuto stavbu nebylo
vydáno stavební povolení,“ říká ve-
doucí oddělení investiční výstavby
odboru rozvoje Městského úřadu
v Jablonci nad Nisou David Po-
korný. Současně dodává, že zmíně-
ná stavba probíhá pod taktovkou
Ředitelství silnic a dálnic ČR. „To
chce vybudováním nové okružní kři-
žovatky zlepšit průjezdnost touto
částí města.“

Ani město Jablonec nad Nisou
však nezůstává stranou dění. Na
celé akci se podílí jako stavebník
a investor stavebních objektů, které
bude mít po dokončení ve své
správě – jedná se o chodníky, opěr-
nou zeď v Pražské ulici, veřejné
osvětlení kruhové křižovatky či
vysazení a úpravu zeleně ve středu
a okolí křižovatky.

Během výstavby okružní křižo-
vatky dojde i k úplné uzavírce do-
pravy v tomto úseku, a to konkrétně
od 1. 6 do 31. 8. Mezním termínem,
kdy by okružní křižovatka měla být
hotová, je listopad tohoto roku.

„Humanizace Pražská navazuje
na výše uvedenou stavbu a obsahu-
je úpravy Pražské ulice v úseku od
nově budované okružní křižovatky
až po již zavedenou křižovatku

U Zeleného stromu,“ vysvětluje
Pokorný. Podle jeho slov realizace
tohoto projektu zlepší podmínky
hlavně pro chodce. „Především do-
jde k úpravě přechodů včetně jejich
nasvětlení dle platných předpisů,
změnám neujdou ani zelené pásy,
jízdní a odbočovací pruhy. Na ten-
to projekt však zatím není vydáno
stavební povolení, proto o něm za-
tím mluvíme spíš jako o plánu,“
uzavírá. Mnoho občanů, zvláště
obyvatel Vrkoslavic, kudy je nyní
vedena objízdná trasa, se dotazuje,
zda není plánováno budování ko-
munikací, které by provozu této
části města odlehčily.

„Pokud jde o výstavbu komuni-
kací, které by odlehčily dopravě ve
Vrkoslavicích, to znamená průtahů
a obchvatů, pak město sice na pří-
pravě i realizaci podobných akcí
spolupracuje, ale jejich realizace se
odvíjí od plánů a finančních mož-
ností jejich vlastníků či správců,“
konstatuje vedoucí oddělení inves-
tiční výstavby. Silnice I. třídy vlast-
ní stát, takže je spravuje Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR, silnice II.
a III. třídy spravuje kraj, potažmo
Krajská správa silnic LK. 

(fr)

Čistička
v Kokoníně nebude

Loni se v Kokoníně odehrálo
setkání s vedením města a od-
borníky na kanalizaci a čistírnu
odpadních vod. Tehdy nám chtě-
li postavit čističku uprostřed zá-
stavby rodinných domů. Všichni
jsme byli proti. Slíbili jste nám,
že nás budete informovat, jak-
mile bude něco nového... 

O odpověď jsme požádali mís-
tostarostu Otakara Kyptu

V otázce kanalizace Kokonín do-
šlo k dohodě se Severočeskou vo-
dárenskou společností a. s. (dále
SVS) v tom, že se zde čistička od-
padních vod realizovat nebude.
Řešením by měla být ležatá výtlač-
ná kanalizace směrem ke křižo-
vatce do Pulečného, kde se nachá-
zí potrubí vedoucí do Rychnova.

Propojením Kokonína a Pulečného
by bylo možné kanalizaci svést
současným, již rekonstruovaným
potrubím až do Rychnova s ná-
sledným zkapacitněním stávající
čističky na náklady SVS. Město by

pak hradilo jen část nákladů za
projekt. Vybrali jsme tak tu nejlev-
nější variantu.

Vybudování kanalizace by mělo
město přijít řádově na 28 milionů
korun. Máme ovšem reálnou šanci

– protože se na ni dlouhodobě peč-
livě připravujeme – že bychom
mohli požádat o dotaci Státní fond
životního prostředí nebo Minister-
stvo zemědělství ČR. Ta by vý-
znamnou část rozpočtu pokryla.
Pokud se to povede, pak by se část-
ka zaplacená z rozpočtu města
mohla rovnat devíti milionům. 

Dobrou zprávou tedy je, že se
v Kokoníně mezi rodinnými domy
žádná čistička stavět nebude. Špat-
né je to, že se celá realizace o rok
zpozdí. Letošní a příští rok věnuje-
me přípravám, na podzim 2009
požádáme o dotaci, kterou může-
me dostat nejdříve v polovině roku
2010. K zahájení stavby by tak
mohlo dojít v roce 2011 a do roku
2012 by mělo být vše hotovo. Do
projektu se zapojí i SVS se svou in-
vesticí, takže kompletní náklady se
vyšplhají asi na 113 milionů ko-
run.

(red)

■ Došlo do redakce

■ Informujeme

Foto Otokar SimmFoto Otokar Simm
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Jste poměrně úspěšný podnikatel, co takového
člověka přiměje k tomu, aby se ještě angažo-
val v politickém životě? Proč? Nepřidělává
si tím sám problémy?

První kontakt s veřejností pro mě byla práce
v hospodářské komoře, která byla v Jablonci
nad Nisou ve svých počátcích poměrně hodně
aktivní. Nejprve jsem do ní vstoupil, pak se stal
členem představenstva, poté přišly různé spol-
ky a cechy a předsednictví v nich. A od toho už
je pak vlastně jen krůček ke komunální po-
litice. 

Litoval jste někdy, že jste vstoupil do toho
kolotoče?

Když je člověk mladší, tak toho nějak víc stih-
ne. Teď už je to s tím časem horší. Člověk leni-
ví, pohodlní a navíc politika zabírá čím dál víc
času, protože k té komunální přibyla ještě kraj-
ská. Můj zájem o věci veřejné je však stálý, tak-
že „vystoupit z tohoto kolotoče“ by mě, nebýt
vaší otázky, ani nenapadlo.

Když porovnáváte obě oblasti své politické
činnosti – městského a krajského zastupitele
– nacházíte podobné problémy nebo se to ně-
jak diametrálně odlišuje?

Největší rozdíl v politice různých úrovní je
mezi parlamentní a pak tou regionální a komu-
nální. Parlamentní tvoří zákony a normy, ko-
munální je musí uvádět do praxe. Krajská poli-
tika se trošku víc týká koncepcí, toho, kam ten
kraj bude směřovat. Komunální to samozřejmě
zahrnuje také, ale je zde větší důraz kladen na
konkrétní případy a problémy. 

Je ve vašem životě důležitý sport?
Ještě než jsem dokončil vysokou školu a dce-

ra byla malá, tak jsme se věnovali sjezdovému
lyžování v TJ LIAZ. Kdysi jsem i závodil za

Chemičku Ústí nad Labem, a tak jsem se pak
logicky dostal i k trenérství. Dnes už to asi není
pravda, ale měl jsem trenéra II. třídy a na tre-
nérské činnosti jsem se v LIAZu podílel přibliž-
ně do roku 1989. Jakmile jsem začal podnikat,
tak šel sport trochu stranou. Až v roce 1992 mě
zdravotní problémy k němu přivedly zpět.

Tehdy jsme si pořídili domů psa a začala éra
horských kol. Na nich jsme se psem procesto-
vali Jizerky, pak Český ráj a postupně skoro ce-
lé Čechy. Měli jsme dalmatinku, která nám loni
bohužel zemřela, a ta byla schopná v pohodě
uběhnout 30–40 kilometrů a dožila se 16 let
a 14 dnů. Byla to rekordmanka. Díky ní jsem
poznal podrobně celý Jablonec, protože nejsem
ten typ, který chodí venčit psa za roh svého do-
mu nebo do parku. Chodili jsme na dlouhé vy-
cházky. A tak vím o každé díře, ale i o každém
sběrném koši na exkrementy. Jezdili jsme s ní
po celé Evropě. Tam je úplně běžné, že s vámi
pes může kamkoli, ale jste za něj zodpovědní.
A když se staráte a uklidíte po něm, máte všude
dveře otevřené. Můžete s ním do obchoďáku
i na lyže. Mohla být v penzionu, zatímco my
jsme lyžovali a nebyl žádný problém. 

Jak je možné, že u nás ta zodpovědnost tak
nefunguje?

Hlavní důvod je asi v tom, že u nás je psů
podstatně víc. A určitě výchova. Lidé se v za-
hraničí o psy musí podstatně víc starat. Ale
hlavně jsou tam výrazně větší sankce, když své
povinnosti neplníte a po psu neuklidíte. 

Po Evropě jste také jezdili na kole?
Ano, v zimě na lyže, jinak s koly a v létě ještě

na pěší turistiku. K moři jedině přes výraznou
domluvu manželky. A to na přelomu květ-
na–června a září–října.

Na jaké místo byste se chtěli určitě podívat?
Konkrétní místo nemáme. Rádi vyrazíme ně-

kam pod stan, na vodu nebo třeba na zimní pře-
chod Máchova jezera. Prostě máme rádi akce,
na které se pěkně vzpomíná. Žijeme poklidným
životem, nikam se nehoníme. Pro nás i pro na-
ši dceru není nejdůležitější mít všechno, na co
si člověk vzpomene, ale být spíše spokojený.

Kam vyrážíte s vnučkou?
Letos jsme ji poprvé vzali na lyže, a to jí jsou

jen něco přes tři roky. Jsem hrdý na to, že už ly-
žovala. Loni dostala vybavení na lyže a učila se
na nich stát a klouzat. Poslední zima dřív a od
listopadu jsme spolu byli skoro každý víkend
někde na lyžích. A po Vánocích už se naučila
v Janských Lázních jezdit na lanovce. V březnu
a v dubnu jsme byli ještě na posledním lyžová-
ní a už sjede kilometrovou sjezdovku. Takže
příští rok se už budeme věnovat stylu. Teď jsem
zatím byl cvičitel lyžařských dovedností, příští
rok už začnu být trenérem jejího lyžařského
stylu. 

(fr)

Karel Dlouhý  
Mám rád akce, na které se pěkně vzpomíná

■ Karel Dlouhý 
Svou ženu poznal na stejné vysoké škole,
na které studoval. Mají jednu dceru a jsou
prarodiči jedné vnučky, kterou začal loni
cvičit v jízdě na lyžích. Příštích patnáct let se
hodlá věnovat tréninku jejího lyžařského stylu.
Ač původem z Ústí nad Labem, odešel ještě
během studií před ekologickou zkázou
Krušnohoří do Jizerek. A ty si zanedlouho
prošly stejnou anabází. S uspokojením kvituje,
že Krušné hory se opět halí do nového,
tentokrát listnatého hávu. Nemá rád
klasickou dovolenou u moře, raději ji
vymění za horskou turistiku či kola, v zimě
se s celou rodinou věnuje lyžování. 
Po sametové revoluci začal s podnikáním
nejprve v obchodu, pak se vrátil ke staveb-
nictví, u kterého zůstal dodnes. V městském
zastupitelstvu pracuje třetí volební období,
v krajském druhé. Je členem ODS.

Foto Jiří Jiroutek

Foto archiv

Foto archiv

Foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
v červnu

96 let
Vrkoslavová Růžena

93 let
Dohnalová Božena

90 let
Bártová Anna, Korcinová Aloisie,
Kuchařová Marie, Lexmannová
Aloisie a Tylšová Božena

85 let
Havránková R., Holubičková V.,
Homola F., Kubšová M., Novák L.,
Plívová M., Šmiegr Z., Trdlová B.,
Vnuková V., Vodhánil E.
a Zábrahová V.

80 let
Alinčová E., Brunclíková L., Dáňa V.,
Domáňová I., Habererová B.,
Habrová B., Hejduková E., Jirková Z.,
Kirchner M., Kožichová N.,
Králíčková L., Kušnír J., Marešová V.,
Plný J., Průchová O., Rössler V.,
Roubíčková J., Szenteczká L.,
Toužil I., Ullspergerová M.
a Vaníčková M.

75 let
Bartyzalová V., Borna J., Dostál L.,
Eder J., Eršilová B., Fichnová V.,
Grübelová B., Hanke B., Hladík J.,
Höferová V., Junek J., Kasanová J.,
Kudrnová J., Kunášková L.,
Pospíšilová M., Ticháčková Ch.,
Weiss Z. a Žigová M.

70 let
Blažková M., Blažková M.,
Endler A., Fořtová M., Gaislerová A.,
Hlinka E., Holouš J., Honců V.,
Krejčí K., Lonský E., Muziková A.,
Pospíšil L., Štefancová A., Štryncl L.,
Tóthová R., Voháňková J.
a Weselý M.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody

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

■ Výročí sňatku
Dne 6. června oslaví manželé
Věra a Emerich Toužilovi
na radnici diamantovou 
svatbu.

Dne 30. června oslaví manželé
Zuzana a Aurel Radušovských
v rodinném kruhu stříbrnou 
svatbu. 

Připojujeme se s blahopřáním 
a do dalších let přejeme pevné
zdraví a hodně vzájemné úcty
a tolerance.

ČSAD turistům
Od začátku května jezdí opět cyklo-
bus. Jízdní řády jsou k dispozici na
informacích a na www.csadjbc.cz.
Od 6. června je rozšířeno spojení
do Szklarské Poręby. V červnu a zá-
ří budou o víkendech zavedeny
dva páry spojů v úseku Harra-
chov–Szklarská Poręba. V době let-
ních školních prázdnin budou tyto
nové spoje jezdit denně. 

Infocentrum 
pro diskriminované
Víte, že v liberecké Krajské vědec-
ké knihovně pracuje infocentrum
projektu „Nenechte se diskrimino-
vat“? Nabízí pomoc osobám diskri-
minovaným na základě pohlaví
a věku, informace o diskriminaci
obecně, propagační materiály. Zá-
jemcům zprostředkuje kontakt na
bezplatnou právní poradnu. Cent-
rum je otevřeno v pondělí v 15–17
a ve středu v 10–12 hodin. Více in-
formací na www.kvkli.cz – sekce
Projekty.

První místo
Nejvyšší ocenění udělila porota 13.
ročníku Národní přehlídky propa-
gačních materiálů Tourpropag
2009 v Písku knize vydané městem
Jablonec n. N. V kategorii repre-
zentačních publikací, kam ji při-
hlásilo Jablonecké kulturní a in-
formační centrum, zvítězila mezi
pěti desítkami dalších titulů kniha
Jana Strnada „Josef Václav Schey-
bal“. Prestižní cenu převzal 19.
května v Písku místostarosta Lu-
káš Pleticha.

Pojeďte do Jelení 
Hory
Jelenohorský okres oslaví v čer-
vnu deset let své existence. Při té
příležitosti vypraví městský úřad
v sobotu 13. 6. autobusový zájezd
do partnerského města Jelení
Hora a okolí. Účastníci navštíví
kostelík Wang (více na str. 20),
Lázně Cieplice a samozřejmě Je-
lení Horu, kde zavítají na trhy po-
řádané v rámci oslav. Odjezd
v 7:30 hodin z Horního náměstí,
návrat kolem 18. hodiny. Přihlášky
s platbou 200 Kč od 25. 5. (8–20
hodin) v Eurocentru.

Vrabčáci přijmou 
nové zpěváky 
Dětský pěvecký sbor Vrabčáci příjme
do svých řad nové zájemce ve věku
od 6–14 let. Tento úspěšný sbor
pracuje při ZŠ Mozartova a repre-
zentuje nejen město, ale i celou
ČR. Navázal spolupráci s předními
kulturními osobnostmi, jako Lucií
Bílou, Peterem Dvorským či Evou
Urbanovou. Konkurz se uskuteční
ve středu 10. 6. a 17. 6. od 14 do 16
hodin v ZŠ Mozartova 24, 1. patro,
zkušebna DPS Vrabčáci, tel. 603
846 440, Pavel Žur.

Katolická škola zve
Ve středu 3. června se koná v Ka-
tolické základní škole majora Ru-
dolfa Háska doplňující přijímací
řízení do 6. třídy s rozšířenou vý-
ukou cizích jazyků (francouzština
a němčina). Informace získáte na

ředitelství školy, tel. 483 319 177,
737 476 635. Zároveň zveme zá-
jemce na prohlídku, která se koná
v tento den od 14 do 18 hodin
v Katolické základní škole v Sas-
kově ulici 34.

Vítání dětí
Šotek asi způsobil, že jsme v Jablo-
neckém měsíčníku nezveřejnili
děti přivítané v únoru. Tímto to
rádi napravujeme.

Sobota 21. 2. 2009
Natálie Häcklová, Tomáš Vaněček,
Jakub Kiraly, Valdemar Matěcha,
Kryštof Berka, Leona Voldánová,
Sehar Halabak, Vendula Hlouško-
vá, Tomáš Haba, Přemysl Král, Jiří
Valenta, Matěj Hrášek, Jana Schej-
balová, Erik Šlajer, Lukáš Brejcha,
Nikola Remešová, Michael Došek,
Eliška Poláková, Samuel Sajdl,
Denny Vágner, Kristýna Slíčková,
Lilly Sofie Helceletová, Zuzana
Schneiderová a Sebastian Pacholík.

Sobota 16. 5. 2009
Patrik Jonáš, Vítek Rybář, Anežka
Hrbková, Jan Vladimír Rokos, Petr
Černý, Lucie Hovorková, Daniel
Stehlík, Marie Grundová, Ema
Říhová, Daniel Patrman, Lukáš
Zemánek, Natálie Řadová, Šimon
Svoboda, Matěj Domín, Patrik
Gönnerth, Štepánka Jerieová, Vik-
torie Zacharová, Jan Šťastný, Petra
Faltová, Eliška Volfová, Jakub Rou-
bíček, Martin Šikola, Markéta Staň-
ková, Stanislav Fikr, Filip Höfer,
Linda Polodnová, Kryštof Malič,
Lukáš Litera, Eliška Sobotková, Zoe
Václavíková, Alice Štočková, Karo-
lína Pultarová, Anna Frýbová, Ma-
tyáš Stránský, Dominik Volek, Jakub
Kašík a Daniel Chrystian Makula.

Den zdravotně postižených
Ve středu 17. června se mezi 12. a 17. hodinou koná na Mírovém náměstí
Den zdravotně postižených. Jde o prezentaci neziskových organizací a dalších
subjektů působících v oblasti sociální a zdravotní. 
V doprovodném programu vystoupí Michal David, moderovat bude Jiří Krytinář.
Pořadatelem je Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí. Koná se
v rámci Projektu Jablonec 2009 s finanční podporou města.

Stránky pro rodinu
Víte, že od 15. května jsou v provo-
zu nové webové stránky www.jab-
loneckarodina.cz? Jejich hlavní
náplní, jak již název napovídá,
jsou problémy týkající se rodiny,
a to ve všech jejích stadiích, tedy
od batolete až po seniora. Provozo-
vatelem a správcem stránek je
město Jablonec n. N.

Dvě oddělení 
z jednoho
Kvůli organizačním změnám bude
v pondělí 29. června omezen pro-
voz oddělení sociálních dávek. Stá-
vající oddělení nahradí od středy

1. července 2009 dvě nová – oddě-
lení dávek sociální péče a oddělení
dávek v hmotné nouzi. Omezení
provozu se bude ale týkat pouze
úseku dávek pomoci v hmotné
nouzi.  

Víkendová sleva 
pro rodinu
Rodinná víkendová jízdenka je spo-
lečný projekt města a ČSAD Jablo-
nec nad Nisou, a. s., který vznikl
v rámci prorodinné politiky. Jíz-
denka je v prodeji v předprodej-
ním místě na autobusovém nádra-
ží a platí každý víkend od pátku 14
hodin do nedělní půlnoci. Za 52
korun je k dostání jízdenka pro

jednu dospělou osobu a až dvě dě-
ti (1 + 2), za 66 korun pak pro dva
dospělé a až tři děti (2 + 3). Na zá-
kladě smlouvy uzavřené s ČSAD
město jízdenky dotuje stokorunou
u prvního typu a dvěma sty koru-
nami u druhého. 

Předprodej jízdenek
Od 11. května je rozšířena pracov-
ní doba sloučeného předprodeje
na autobusovém nádraží. V pra-
covní dny denně od 5.30 do 18 ho-
din, v sobotu od 8 do 12 hodin.
Nově je otevřeno i v neděli od 13
do 17 hodin. Čekárna je veřejnosti
přístupná od pondělí do soboty od
4 do 21 hodin, v neděli od 6 do 21
hodin.
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Pátek 5. a sobota 6. června 2009

Kdy k volbám?
Volby do Evropského parlamentu upravuje

zákon číslo 62/2003 Sb. Aktivní volební právo
lze využít v pátek od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. 

Hlasovací lístky 
Sadu 33 hlasovacích lístků obdrží každý volič

do místa svého trvalého bydliště do úterý 2. čer-
vna 2009. Předpokladem je správně označená
poštovní schránka. Pokud se výjimečně stane,
že volič lístky neobdrží, může si po 2. 6. 2009
celou sadu vyzvednout denně na vnitřním in-
formačním středisku v přízemí budovy radnice
nebo v den voleb ve volební místnosti. 

Kam k volbám?
V našem městě dojde v dislokaci volebních

místností ke změně v místní části Jablonecké
Paseky, kde probíhá rekonstrukce objektu býva-
lé ZŠ v ulici Vítězslava Nezvala a voliči tak musí
do nových volebních místností. Okrsek č. 29 bu-
de umístěn do hasičské zbrojnice a volební okr-
sek č. 30 do základní školy Na Šumavě. Občané
voliči, kteří mají z úřední moci trvalý pobyt evi-
dován na radnici (cca 650 osob), se mohou vo-
leb účastnit ve volebním okrsku č. 1 – volební
místnost v obchodní akademii. 

Komise umožní občanovi volit,
pokud jí volič prokáže svoji totožnost a státní

občanství České republiky. Volič k tomu použije
platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Ob-
čané EU museli o právo volit v těchto volbách
požádat písemně městský úřad do 26. 4. 2009. 

Volby mimo volební místnost
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů,

může volič požádat Městský úřad v Jablonci
nad Nisou, nejlépe písemně, nebo e-mailem:
reichelova@mestojablonec.cz či telefonem na
č. 483 357 314 a v den voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl volit doma. Komise ale

může vyjíždět s volební schránkou pouze na
území svého volebního okrsku. 

Volit mimo své bydliště
může pouze ten český volič, který si nejpoz-

ději do 21. 5. 2009 na úřadě požádal a následně
vyzvedl voličský průkaz. 

Výsledky voleb
zpracovávají z podkladů okrskových voleb-

ních komisí orgány Českého statistického úřa-
du. Komise začnou sčítat výsledky až ve 22.00
hodin v neděli 7. 6. 2009. Občané našeho města
se s výsledky voleb a některými dílčími podkla-
dy za město Jablonec n. N. budou moci sezná-
mit na úřední desce a internetových stránkách
města www.mestojablonec.cz v úterý 9. 6. 2009.

Materiálně technické zabezpečení 
voleb v Jablonci nad Nisou má na městském

úřadě na starosti tajemník úřadu JUDr. Jiří
Nesvadba. Připomínky, podněty, návrhy může-
te podávat na telefon: 483 357 314 nebo e-mail:
reichelova@mestojablonec.cz.

Úřední den v pondělí 8. 6. dopoledne 
bude na MěÚ Jablonec n. N. z důvodu aktiv-

ní práce řady úředníků a využití výpočetní
techniky úřadu na sečtení volebních výsledků
v noci z neděle na pondělí omezen. (jn)

Strom Jablonecka
Také letos se můžete zúčastnit soutěže o nej-

hezčí strom Jablonecka. Stačí vybrat ten, který
je pro vás něčím významný a chcete, aby o něm
věděli i ostatní. Podmínkou je, aby se strom na-
cházel na území Jablonce n. N., Rychnova, Pu-
lečného, Rádla, Maršovic, Dalešic, Nové Vsi,
Lučan, Janova, Bedřichova nebo Josefova Dolu.
Návrhy mohou podávat jednotlivci i kolektivy.
Není ale možné znovu přihlásit stromy z před-
chozích ročníků.

V návrhu je třeba uvést jméno s adresou a te-
lefonem navrhovatele, lokalitu, kde strom ros-
te, jeho druh a parametry. Jedná se o odhado-
vané stáří, obvod kmene ve výšce 130 cm nad
zemí a přibližnou výšku. Pro zpestření navazu-
jící výstavy je možné připojit příběh stromu –
osobní vyznání, pověst, historická fakta. Stačí
pár řádků o tom, co pro vás strom znamená.
Dále lze přiložit fotografii nebo obrázek – např.
proměny stromu během ročních období. 

Své návrhy můžete do 31. 7. 2009 zaslat poštou
nebo je předat v podatelně, vnitřním informačním
středisku nebo na oddělení životního prostředí
MěÚ v Jablonci n. N. Použít můžete též e-mai-
lovou adresu stromroku@mestojablonec.cz. 

O tom, který ze stromů se stane Stromem
Jablonecka 2009, rozhodne veřejnost hlasová-
ním, jež bude probíhat v září. Vítězný strom po-
stoupí do celostátního kola. Další informace
získáte na tel. 483 357 214, 483 357 284 a na
www.mestojablonec.cz, dotazy můžete poslat
i na e-mail: stromroku@mestojablonec.cz. 

V uplynulém roce získal nejvíce hlasů javor
u přehrady a postoupil tak do celostátní soutě-
že, která se uskuteční letos. 

(dk)

Policie ČR nám radí 
před dovolenou

Před odjezdem na dovolenou nesmíme zapo-
mínat, že v době naší nepřítomnosti zůstane
náš byt či dům bez kontroly. Abychom předešli
zbytečným krádežím, vloupáním či jiným po-
hromám, je vhodné nemovitost na dobu naši
nepřítomnost předem připravit. 

Nejméně chráněnými přístupy do bytů jsou
balkóny a okna. Tyto otvory lze lépe ochránit
pomocí bezpečnostních fólií (jako výlohy v ob-
chodech), mříží (především suterénní či pří-
zemní okna) nebo alespoň vhodnou žaluzií.

Moderním pomocníkem jsou elektronické zabez-
pečovací systémy – od pouhého vnitřního alar-
mu až k napojení na pult centralizované
ochrany. V obchodech naleznete celou řadu ce-
nově dostupných systémů, které jsou pro zlodě-
je velkou překážkou.

Pozornost si zaslouží i vstupní dveře. Ty by-
chom měli zajistit proti vysazení z pantů, opat-
řit je zámkem s bezpečnostní vložkou a doplnit
je přídavnými zámky či závorami a panorama-
tickým kukátkem.

V panelových domech je dobré napojit osvět-
lení chodeb na fotobuňky a důsledně zamykat
vstupní dveře. Velmi důležitý je zde i lidský fak-
tor. Vzájemná osobní znalost nájemníků a ne-
vpouštění neznámých osob přispívá k zamezení
pohybu cizích lidí po domě.

Před odjezdem na dovolenou se dohodněte se
sousedy, příbuznými a známými, aby občas do
vašeho bytu nebo domu zašli, změnili polohu
záclon, žaluzií, otevřeli na chvíli okno, změnili
polohu rohožky. Velmi důležité je vybírání poš-
tovní schránky. Schránka plná pošty nebo letá-
ků signalizuje, že majitel je delší dobu mimo
bydliště a to je bez dohledu.

Ludmila Knopová
tisková mluvčí PČR

Ve čtvrtek 25. června proběhne mezi 9. a 17.
hodinou na jabloneckém Horním náměstí
společná akce města a složek Integrovaného
záchranného systému. Starosta města Petr
Tulpa a zástupci základních složek IZS za-
hájí v 9 hodin již 4. ročník této akce. 

V jejím průběhu se představí jednotlivé slož-
ky IZS ve statických i dynamických ukázkách.
Diváci budou moci nahlédnout i do zákulisí fi-
rem zabývajících se výrobou zabezpečovacích
zařízení či pojištěním před následky trestných
činů atp. Představí se Policie ČR, Hasičský zá-
chranný sbor, Zdravotnická záchranná služba,
jablonecká nemocnice, Český červený kříž,

Letecká zdravotní záchranná služba s vrtulní-
kem, Horská služba, Armáda ČR, Vězeňská
služba, městská policie s dětským dopravním
hřištěm, firmy Jablotron a Telmo, Kooperativa
a Česká pojišťovna a Besip. 

Divácky atraktivní budou ukázky výcviku
a poslušnosti služebních psů i zásah Vodní zá-
chranné služby na přehradě Mšeno. Pro děti
budou připraveny soutěže o ceny, procvičí se
v poskytování první pomoci, dospělí si mohou
kromě zážitků odnést spoustu zajímavých a pří-
nosných informací.

Program je celodenní, dostavit se můžete
kdykoliv. Neváhejte a přijďte se na tuto jedineč-
nou akci podívat. (red)

Den Integrovaného záchranného systému 2009

Foto archiv Policie ČR

Za pár dní půjdeme volit
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Dotazy občanů na téma „sociální služby
pro seniory“ jsou časté. Téměř každá rodina
má svou babičku či dědečka a problematika
seniorů není tedy nikomu cizí. Položili jsme
dvě otázky Janě Patkové, do jejíž agendy spa-
dají domy s pečovatelskou službou.

Jaký je rozdíl mezi domovem pro seniory
a domem s pečovatelskou službou (DPS)?
Jaké jsou podmínky přijetí, kde se mohou zá-
jemci hlásit a jak dlouhé jsou čekací lhůty?

Problematiku služeb pro seniory upravuje
zákon č. 108/2006 Sb. Domovy pro seniory jsou
zpravidla zřizovány krajem. Jsou určeny pro
seniory, kteří mají sníženou soběstačnost ze-
jména z důvodu věku a jejichž situace vyžadu-
je pravidelnou pomoc jiné osoby. Zájemci mo-
hou kontaktovat přímo domov v požadované
lokalitě (nejbližší je Domov důchodců Jablo-
necké Paseky, tel. 483 312 500, 483 300 854),
kde jim poskytnou bližší informace. Lze podat
i více žádostí do různých domovů současně. 

Byty v DPS (objektech p. o. Centrum sociál-
ních služeb Jablonec nad Nisou) spravuje měs-
to. Jedná se o domy zvláštního určení. Klientelu
tvoří obyvatelé Jablonce, kteří pobírají starobní
nebo invalidní důchod, dovršili 60 let a potře-

bují pomoc v podobě sociální služby. V různých
lokalitách Jablonce se nachází celkem pět DPS,
které dohromady představují 224 bytových jedno-
tek (garsoniér pro jednotlivce a 1 + 1 pro páry).
Obývá je na 250 seniorů. V DPS jsou v pracov-
ní dny od 7 do 15,30 hodin k dispozici kvalifi-
kované pečovatelky s požadovaným vzděláním,
u nichž si mohou obyvatelé DPS dle svých potřeb
objednat různé sociální služby. Žádost o umís-

tění do DPS získáte na oddělení sociálních slu-
žeb a zdravotnictví MěÚ, Anenská 5, 1. patro č.
dveří 106 (Jana Patková), tel. 483 357 654. Zá-
jemců je mnoho, počet míst je však omezený.
Proto komise humanitní péče, která rozhoduje
o umístění žadatelů do DPS, posuzuje vždy vel-
mi důkladně a s citem každou jednotlivou žá-
dost.

Poradíte i seniorům, kteří žijí sami doma
a rádi by využili např. jen 2x až 3x týdně vý-
pomoc na drobný úklid, nákupy apod.? Na
koho se mohou obrátit?

Naší prioritou je umožnit seniorům žít co
nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí.
V tom je může podpořit nabídka sociálních slu-
žeb, např. dovoz obědů, drobný úklid, donáška
nákupů, asistence při osobní hygieně či dopro-
vod na lékařské vyšetření. Bližší informace zís-
kají u institucí, které tyto služby v Jablonci po-
skytují. Jedná se o Centrum sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, p. o. (M. Drobníková, tel.
483 710 921), Diakonii CČE (M. Albrechtová,
tel. 483 314 051) nebo Centrum pro zdravotně
postižené Libereckého kraje (D. Šormová, tel.
483 356 218).

(kh)

Nabídka sociálních služeb pro seniory

Změny autobusových 
zastávek 

Z důvodu stavebních prací na křižovatce ulic
Turnovská a Pražská pojedou autobusy regio-
nálních linek i městské hromadné dopravy od
pondělí 1. června po objízdných trasách. V dů-
sledku toho se změní i zastávky jednotlivých li-
nek. Autobusy na regionálních linkách z Jab-
lonce n. N. do Železného Brodu, Turnova či Zása-
dy (všechny linky kromě spoje Jablonec–Rádlo
a autobusů od Prahy) budou namísto zastávky
U Gymnázia zastavovat v zastávce Pražská
(„u remize“). 

Linky MHD jedoucí z centra Pražskou ulicí
do Vrkoslavic nebo opačně (linky č. 1, 10, N1
a některé spoje linky 13) nebudou obsluhovat
zastávky U Balvanu, gymnázium a Turnovská.
Cestující mohou využívat zastávky Pražská ne-
bo Revoluční. Linky MHD jedoucí z centra
města na Žižkův Vrch (8, 12, 19), Malé Vrko-
slavice (některé spoje linky 13) a rychlospoj do
Rychnova (linka 15) pojedou přes zastávku
U Balvanu, gymnázium dle jízdního řádu. Při
jízdě ve směru do centra města ani tyto linky
nebudou obsluhovat zastávku Turnovská.

Výše uvedená opatření budou trvat po dobu
úplné uzavírky křižovatky Turnovské a Pražské
ulice (zhruba do konce srpna 2009).

Kupte si čipovou kartu
Opuscard 

Od 1. června budou v předprodejní kanceláři
ČSAD Jablonec n. N. na autobusovém nádraží
přijímány žádosti o vydání čipových karet
Opuscard. Formulář žádosti je též ke stažení na
www.opuscard.cz. 

Při podání žádosti je třeba zaplatit poplatek
140 Kč za vydání karty, přiložit průkazovou fo-
tografii a předložit občanský průkaz (u dětí do
15 let rodný list nebo občanský průkaz zákon-
ného zástupce). Karta bude připravena k pře-
vzetí na kontaktním místě do 21 dnů.

Čipová karta umožní v připravovaném inte-
grovaném dopravním systému Libereckého
kraje (IDOL) cestovat různými dopravními
prostředky bez nutnosti si při každém přestupu
zakupovat novou jízdenku. IDOL bude spuštěn
od 1. 7. 2009.

(ms)

Knihovna omezí v létě provoz
V době hlavních školních prázdnin a dovole-

ných přejde městská knihovna na letní provoz.
Běžný provoz bude zachován do pátku 3. 7. Od
úterý 7. 7. bude až do konce srpna otevřeno
vždy v úterý a ve čtvrtek oddělení studovny, čí-
tárny a multimediální od 8 do 18 hodin, oddělení
pro děti od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.
Oddělení pro dospělé čtenáře bude od 7. 7. do
10. 8. uzavřeno úplně z důvodů oprav a malo-
vání. Od 11. 8. do konce srpna bude veřejnosti
přístupné vždy v úterý a čtvrtek od 9 do 18 ho-
din. K běžnému provozu se knihovna vrátí
v úterý 1. 9. kromě oddělení čítárny. To bude
z důvodů oprav veřejnosti k dispozici až ve stře-
du 2. září. 

Pobočky Šumava a Mšeno (v ZŠ) budou po
dobu školních prázdnin uzavřeny. Pobočka
Kokonín bude k dispozici v červenci a pak až od
31. srpna. Pobočka Janovská se uzavře 11. 8
a 18. 8. 

A proto s výběrem knih na dovolenou k mo-
ři, do hor či na zahradu začněte již v červnu.
O případných změnách najdete informace na
www.knihovna.mestojablonec.cz. 

(zd)

Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou
vyhlašuje grantové řízení z výnosů příspěvku
NIF (za rok 2008) pro rok 2009 na podporu
zdravotnictví a péče o zdraví 

GRANTOVÁ PRAVIDLA

Zaměření grantu 
Pořízení, obnova zdravotnické techniky a po-

můcek při poskytování péče o nemocné a zdra-
votně postižené v okrese Jablonec n. N. Pro
grantové řízení bude k dispozici celková částka
400 000 Kč.

Příjemci grantu
Granty budou poskytnuty na konkrétní, v žá-

dosti specifikované projekty organizacím a insti-
tucím, které mají registrováno své sídlo v okrese

Jablonec n. N. Do veřejného výběrového řízení
se mohou přihlásit občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, účelová zařízení církví
a organizace zřízené státní správou a samosprá-
vou (příspěvkové a rozpočtové veřejnoprávní or-
ganizace za podmínky, že samy vloží nejméně 50 %
finančních prostředků na předmětný projekt).

Forma žádosti
Pro podání žádosti nejsou vydány žádné

zvláštní formuláře. Žádost musí být písemná
a podaná v zalepené obálce, přičemž stačí jed-
no vyhotovení. K žádosti je nutné přiložit do-
klad o platné registraci žadatele (doložení sídla
v Jablonci n. N.). Na požadované grantové pro-
středky (cíle) předložit projekt popisující věcné
využití a účel pořízení zdravotnické techniky
a pomůcek, jejich typ, dodavatele, pořizovací

cenu, rozpočet s uvedením objemu vlastních
a případně dalších vložených prostředků, popis
dosud dosažených výsledků v oblasti činnosti,
pro kterou byl grant vypsán.

Termíny
Žádosti o grant se podávají písemně do 31.

srpna 2009 na adresu sídla nadace. Výsledek
výběrového řízení bude žadatelům sdělen do
30. září 2009. 

Adresa (sídlo)
Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou, Ne-

mocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou. Tele-
fon 483 345 301; e-mail stehnova@nemjbc.cz,
http: www.nemjbc.cz/nadace.

Petr Tulpa
předseda nadace

Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou

Foto Jiří Jiroutek
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Z jednání městského zastupitelstva
23. dubna 2009

Město přispěje na opravy památek
Pět finančních příspěvků schválili zastupitelé

z rozpočtu města v rámci Programu regenerace
městské památkové zóny. Celkem rozdělili částku
2 964 000 korun.

Komise pro realizaci Programu regenerace městské
památkové zóny posuzovala celkem dvaadvacet poda-
ných žádostí. Finanční příspěvek ve výši 1 200 000 korun
získají městské objekty, a to Liberecká 5 (300 000 Kč)
a Podhorská 5; v obou případech bude použit na
opravu fasády (900 000 Kč).

Dále zastupitelé schválili příspěvek ve výši 904 000 Kč
fyzickým a právnickým osobám: 28. října 32/1895 –
obnova čelní fasády (100 tis. Kč), Komenského 17/802
– rekonstrukce střešního pláště (50 tis. Kč), Rýnovická
18/1407 – rekonstrukce vnějšího pláště objektu (100
tis. Kč), Podhorská 65/1232 – výměna dřevěných oken
(100 tis. Kč), Korejská 27/1652 – obnova fasády (200
tis. Kč), Opletalova 29/3102 – obnova stavebních kon-
strukcí (54 tis. Kč) a obnova altánu u okresního stát-
ního zastupitelství (300 tis. Kč).

Více než půl milionu korun je určeno na příspěvky
církvím. Konkrétně na opravu vstupního schodiště
kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova (490 000 Kč) a na
restaurování vstupního portálu kostela Dr. Farského
(40 000 Kč). Sto tisíc korun je vyhrazeno na odměny
vítězům soutěže „O nejlépe zrekonstruovaný objekt“. 

Jablonec už není vázán smlouvou 
Zastupitelé vzali na vědomí odstoupení společ-

nosti Sen Property s. r. o. od smlouvy o smlouvě bu-
doucí kupní k pozemkům v lokalitě Dolina.

Usnesením z ledna 2008 se zastupitelé rozhodli
uzavřít smlouvu se společností Sen Property s. r. o. na
koupi pozemků k výstavbě bytových a rodinných domů
a komerčního objektu s tím, že o územní rozhodnutí
bude zažádáno nejpozději do 31. 3. tohoto roku, o sta-
vební povolení nejpozději do 31. 10. 2009 a o kolau-
dační rozhodnutí nejpozději do 31. 10. roku příštího.

„Proto 16. 6. 2008 uzavřelo město Jablonec n. N. se
společností Sen Property s. r. o smlouvu o smlouvě bu-
doucí kupní na pozemky v lokalitě Dolina, a to včetně
odkládacích podmínek, které umožňovaly jedné či
druhé straně od smlouvy odstoupit v případě, že který-
koliv z uvedených termínů nebude dodržen,“ říká ve-
doucí právního oddělení MěÚ Leoš Teufl a dodává:
„První propadný termín uplynul dne 31. 3. 2009, do
kdy měla společnost Sen Property s. r. o. nejpozději po-
žádat o vydání územního rozhodnutí. Tento termín ne-
byl ze strany společnosti dodržen a 1. 4. 2009 obdrželo
město její odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí

kupní.“ Z toho důvodu již město není vázáno smluvním
vztahem k prodeji zmíněných pozemků výhradně
společnosti Sen Property s. r. o. a může s nimi nyní dále
naložit dle vlastního uvážení.

Město by podnikat nemělo
Jablonečtí zastupitelé na svém dubnovém zase-

dání projednávali informativní zprávu o záměru
koupě divize České Mincovny a. s. městem.

K uvedené zprávě se strhla diskuse, jejímiž hlavním
výstupem byla shoda v tom, že je třeba o dalším osudu
nejvýznamnější firmy ve městě a jednoho z největších
poskytovatelů pracovních míst jednat. A pokud město
může „své“ firmě pomoci, pak je to jen dobře, ale musí
myslet i na své možnosti. Shoda panovala i v tom, že
město není subjektem, který by měl podnikat. Usne-
sení znělo jednoznačně: „Jablonečtí zastupitelé berou
na vědomí informativní zprávu o záměru podat na-
bídku na koupi části podniku společnosti Jablonex
Group a. s., a to zejména její divize České Mincovny,
ale ukládají starostovi Petru Tulpovi ukončit jednání se
společností Jablonex Group a. s. na toto téma.“

V Jablonci bude nízkoprahové centrum
Zastupitelé schválili vyhlášení výběrového řízení

na poskytovatele sociální služby nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež.

Jedná se o jeden z cílů komunitního plánování, který
je uveden jako priorita v pro rok 2009. Mezi předpo-
kládané dopady nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež patří zejména snížení výskytu sociálně ne-
gativních jevů u této skupiny, posílení obecně přija-
telných společenských hodnot a smysluplné trávení
volného času. Zázemí získá zařízení v nebytovém
prostoru v přízemí objektu v ulici 5. května 2, kde
v současné době probíhá rekonstrukce. Vybraný po-
skytovatel by měl již letos zajistit činnost zařízení. Od
1. 7. do 31. 12. t. r. bude financováno z prostředků
schválených na realizaci „I. Komunitního plánu roz-
voje sociálních služeb města Jablonce n. N“. Od roku
2010 se předpokládá vícezdrojové financování s podí-
lem státu, města a dalších subjektů. Zastupitelstvo
města schválí vítěze konkurzu na svém červnovém
zasedání. 

Zveme na červnové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteč-

ní ve čtvrtek 18. června od 9 hodin ve velké zasedací
síni jablonecké radnice. Informace o projednávaných
bodech najdete na www.mestojablonec.cz.

(fr)

■ Chybí vám 
opravdu jesle?

První setkání s veřejností v rámci
projektu „Místní Agendy 21“ pro-
běhlo 29. dubna. Místostarosta Petr
Vobořil, manažerka pro koordi-
naci rodinné politiky Markéta
Puzrlová a odborníci na před-
školní výchovu se společně s ma-
minkami snažili najít řešení, kam
umístit děti mladší tří let. 

Na webových stránkách města
již před vlastní besedou probíhala
anketa, zda Jablonečanům chybí
jesle, respektive zařízení typu jeslí.
Podle ní by byl výsledek naprosto
jasný, protože drtivá většina res-
pondentů řekla ano.

Konečný výrok, který vyplynul
ze setkání v jídelně ZŠ 5. května
však už tak jednoznačný není.
Zcela neoddiskutovatelné je, že
všechny maminky preferují být se
svým dítětem doma do tří let, tedy
do jeho nástupu do mateřské ško-
ly. Zákon umožňuje zvolit si délku
mateřské dovolené od jednoho do
tří let, neřeší však zařízení, které-
mu by mohla matka dítě svěřit
v době svého zaměstnání. Někteří
rodiče volí dvouletou mateřskou
dovolenou, protože mají závazky
typu hypotéky a je třeba, aby se
matka zapojila do plnění rodinné-
ho rozpočtu. Často se také objevu-
je situace, že zaměstnavatel tlačí
na matku, aby nastoupila zpět na
své místo na začátku kalendářní-
ho roku. 

Jak překlenout dobu nástupu
dítěte do mateřské školy? Najít si
chůvu? Ta bývá finančně náročná,
přesto byly některé matky ochot-
ny za ni měsíčně dát 10 až 12 000
korun. Ne však matka, jejíž plat
má být významnou složkou rodin-
ného rozpočtu. Řešit zajištění dí-
těte rodinnými centry? Tam je sice
kvalifikovaná péče a bohatý pro-
gram, chybí však komplexní vzdě-
lávání dítěte a pravidelný řád, kte-
rý garantují školská zařízení.

Většina názorů se přiklonila
k variantě jakési samostatné třídy
vzniklé při mateřské škole, jejíž
režim bude přizpůsobený dětem
mladším tří let. Preferencí nejsou
okrajové části města, vyhovuje
i centrum s tím, že zde bude dosta-
tečně velká zahrada, dobrá dostup-
nost městské hromadné dopravy
a možnost parkování. Matky jsou
ochotny do těchto tříd své děti do-
vážet i na větší vzdálenost. To vzhle-
dem k faktu, že by šlo o řešení do-
časné a nezavazovalo by je k tomu,
aby do této mateřské školy své děti
zapsaly automaticky na další tři roky.

Takové jsou konkrétní výsledky
prvního setkání s veřejností. 

V současné době je uchopili od-
borníci, aby připravili řešení, které
by vycházelo z požadavků a po-
třeb občanů a bylo v souladu
s platnou legislativou. Jakmile bu-
dou jasné závěry, budeme vás opět
informovat jak na stránkách Jab-
loneckého měsíčníku, tak na we-
bu města www.mestojablonec.cz
a na městském webu rodinné poli-
tiky www.jabloneckarodina.cz.

(fr)

Foto Jiří Jiroutek
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V poslední době se stávají mateřské školy
předmětem zájmu nejen občanů našeho
města. Šíří se o nich mnoho „zaručených“ in-
formací a je proto potřeba uvést některá fak-
ta na pravou míru tak, aby rodiče zbytečně
nepodléhali obavám. 

Zápis do všech 18 mateřských škol 
proběhl 15. 4. 2009. Do MŠ spadajících pod

ředitelství Uhelná 5 bylo možné k 1. 9. 2009 přij-
mout 373 dětí. K zápisu se dostavilo 441 dětí.
Z toho byly čtyři děti z cizích obcí, ve kterých je
mateřská škola. Tyto děti nemohou být přijaty
v Jablonci. Zůstává tedy 437 uchazečů o přijetí,
z nichž je 131 mladších, tzn. narozených až po
31. 8. 2006. Bez problémů je přijato 306 dětí od-
povídajících věkem. Mladší děti přijímá MŠ
pouze výjimečně. Letos se podařilo již při zápi-
su přijmout dalších 67 dětí, které se narodily do
konce listopadu 2006. Pravdou ovšem je, že ro-
diče dětí ze školek v ulici J. Hory 31, Pasířská 10,
Jugoslávská 13 a 28. října 16, kde byl výrazný
převis přihlášených, dostali nabídku na přijetí
do náhradní MŠ. Ne všichni této nabídky vy-
užili, mnoho rodičů raději počká na uvolněné
místo ve „své“ školce. Děti, které se narodily
v prosinci 2006 a později, jsou vedeny ředitel-
kou MŠ v evidenci. Obdobný proces probíhal
v MŠ Havlíčkova a v MŠ Montessori. MŠ spe-
ciální s ohledem na své zaměření přijímá děti
ve zcela odlišném režimu.

Přijímání dětí během školního roku 
Mateřské školy jsou vždy k 1. 9. naplněny

dětmi do výše kapacity. Počet míst, která se
uvolní přirozeným pohybem dětí (stěhování,
zdravotní důvody apod.), je nepatrný. Z těchto
důvodů nemůže MŠ automaticky přijmout kaž-

dé další dítě, které během následujících měsíců
dovrší tří let věku. Ve výjimečných případech,
pokud se místo uvolní, může ředitelka rozhod-
nout o přijetí mladšího dítěte. Vždy je však pod-
mínkou zralost dítěte ke vstupu do MŠ, tzn., že
dítě zvládá hygienické návyky a sebeobsluhu.
Mateřská škola plní především funkci vzdělá-
vací, jejímž cílem je vytváření předpokladů pro
vstup do základní školy. Funkci sociální služby
MŠ, jak byla pojímána v minulosti, nahrazují
dnes různé jiné instituce, např. hlídací agen-
tury apod.

Prázdninový provoz a některé změny
Prázdniny v minulých letech probíhaly tak,

že MŠ se uzavíraly a jedno pracoviště zajistilo
provoz náhradní, kam se děti vybíraly dle krité-
rií. Na základě znění nového školského zákona
jsme museli tento způsob opustit. V loňském
roce proběhl zkušebně prázdninový provoz
zcela nově tak, že všechny školky přerušily pro-
voz na jeden měsíc a po zbytek prázdnin byly

všechny v provozu bez omezení. Tento způsob
vyhovoval většině rodičů, ale z ekonomického
hlediska byl velice nevýhodný. Došlo k tomu, že
mnoho přihlášených dětí bez omluvy do školky
nedocházelo, přesto musel být zajištěn provoz
pro všechny přihlášené děti. Zaměstnanci si tak
nemohli vybrat zákonnou dovolenou a finanční
ztráta se přiblížila částce 1,5 mil. Kč. Z těchto
důvodů bude v letošním roce přerušen provoz
všech pracovišť MŠ Uhelná na dobu šesti týdnů
od 13. 7. do 21. 8. MŠ Havlíčkova a MŠ speciál-
ní přerušují provoz ve stejném termínu, MŠ
Montessori přeruší provoz na celé hlavní
prázdniny. Ve zbývající době nebude provoz
školek omezen. 

Změna nastává také v úhradě úplaty za vzdě-
lávání, kdy se pro červenec a srpen stanovuje
výše úplaty na jeden den. Úplatu rodič uhradí
předem podle počtu dní, na které své dítě do
MŠ přihlásí.

Novinkou pro letošní rok je skutečnost, že
město Jablonec n. N. bude na zabezpečení dětí
předškolního věku v době přerušení provozu
MŠ přispívat částkou 100 Kč/dítě/1 pobytový
den. Tento příspěvek bude poskytnut za násle-
dujících podmínek:

• rodiče v době přerušení provozu MŠ zabez-
pečí své předškolní dítě placenou službou
(subjekt musí mít uzavřenou smlouvu
s městem Jablonec n. N.);

• dítě celoročně docházelo do některé jablo-
necké MŠ;

• rodiče řádně hradili úplatu a stravné za po-
byt v MŠ.

Všechny tyto informace najdete na městském
webu  www.mestojablonec.cz/cs/vzdelavani/.

(ll)

Co vás zajímá o mateřských školách

Střechy
K nejčastěji řešeným otázkám patří stře-

chy, protože obnova každého objektu zpra-
vidla začíná právě tady. Jde-li o kulturní
památku či dům v památkové zóně, pak je
třeba vyjádření orgánů památkové péče
i k půdním vestavbám, osazování vikýřů ne-
bo střešních oken, ale třeba i k opravám ko-
mínů. 

Střecha významným způsobem spoluvytváří
architektonickou hodnotu domu, někdy hovoří-
me o tzv. „páté fasádě“ domu. Při pohledu na
celek města z výšky vytváří jednotlivé střechy
tzv. střešní krajinu, která je určena tvarem
a sklonem střech, druhem a barvou střešních
krytin, umístěním komínů či množstvím a veli-
kostí vikýřů. V památkových zónách patří střechy
k tomu nejcennějšímu, ale zároveň i nejohro-
ženějšímu. Snaha o maximální využití podla-
hové plochy vede k přestavování podkrovních
prostor na byty a kanceláře, nezřídka je zámě-
rem stavebníka zvětšit vnitřní prostor, a tím
i tvar střechy. Zde může dojít ke sporu s památ-
káři, jejichž úkolem je střešní krajinu chránit.
Cílem památkové péče je nalezení možného
kompromisu mezi záměry stavebníka a ochra-
nou památkových hodnot. Respektování níže
uvedených zásad pomůže předejít případným
nedorozuměním.

Střešní krytiny
Platí jednoduché pravidlo, že v památkové

zóně je žádoucí návrat k těm střešním kryti-
nám, které byly na objektu použity v době jeho

výstavby popř. zvolit plnohodnotnou náhradu.
Střechu nelze vykrýt pálenou taškou bobrov-
kou, i když se to může majiteli zdát z památko-
vého hlediska správné, protože to nemusí
umožňovat konstrukce a členění krovu. Volba
správného typu krytiny je proto klíčová. 

Není možné akceptovat různé imitace tradič-
ních krytin, například břidlic z plastických
hmot, které do památkové zóny nepatří. Oproti
tomu takzvaný eternit (správně vláknocemen-
tová šablona) má na Jablonecku již dlouhou
tradici a při dodržení barevnosti a způsobu kla-
dení není jeho užití v památkové zóně na záva-
du. Bohužel ne vždy kvalitní výrobci a nedodr-
žování technologické kázně při pokládce má za
následek špatné renomé této krytiny kvůli je-
jím poruchám. Volba výrobce i zhotovitele, který

má kladné reference z jiných památkově chrá-
něných objektů, je při obnově střechy vždy vel-
mi důležitá a ušetří pozdější starosti. Nevhodné
jsou novější druhy pálených a betonových ta-
šek, které jsou barvou nebo povrchem odlišné
od tradičních druhů. 

V Jablonci se bohužel až příliš často vyskytu-
je zcela nevhodný bitumenový „šindel" dodáva-
ný pod různými obchodními názvy (např. bon-
ský, kanadský apod.), který často mění střechu
historického domu na karikaturu. 

Na závěr této kapitoly můžeme shrnout, že
každou střechu je nutné posuzovat individuál-
ně a přitom vycházet z poznání její dřívější po-
doby.

Petr Freiwillig a Jiří Křížek
NPÚ, územní odborné pracoviště v Liberci

Městská památková zóna – II

Foto Jaroslav Bolech

Foto Jiří Jiroutek
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
1.–3. 6. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
GRAN TORINO
Mistrovský kousek pod režijní taktovkou
C. Eastwooda, který sám sebe obsadil
do role nerudného válečného veterána
a opět natočil úchvatný film. 

1.–3. 6. /pondělí–středa/ 20 hodin
PŘEDČÍTAČ
Silný příběh lásky a viny s Kate Winslet
oceněnou Oscarem za hlavní roli.

4.–10. 6. /čtvrtek–středa/ 
17.15 (!) a 20 hodin
ANDĚLÉ A DÉMONI
T. Hanks se vrací jako harvardský
religionista pátrající po dávných
tajemstvích ve filmu podle dalšího
bestselleru D. Browna (Šifra mistra
Leonarda). 

11.–17. 6. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
NOC V MUZEU 2
Bývalý noční hlídač (B. Stiller) je opět
zatažen do těžko představitelného
dobrodružství, ve kterém ožívá sama
historie. Český dabing.

11.–17. 6. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
STAR TREK
Nemusíte vědět nic o dobrodružstvích
posádky vesmírné lodi Enterprise,
a přesto si tohle intergalaktické
dobrodružství báječně užijete! 

18.–21. 6. /čtvrtek–neděle/ 
17.30 a 20 hodin
DVOJÍ HRA
Britský elegán C. Owen a oscarová
J. Roberts v chytré komedii, ve které
má každý rafinovaný plán, nikdo
nehraje fér a divák nesmí uvěřit ani
závěrečným titulkům. 

22.–24. 6. /pondělí–středa/ 
17.30 a 20 hodin
LA BOHÈME
Dvě největší hvězdy operního nebe
R. Villazón a A. Netrebko v hl. rolích
jedinečného filmového zpracování
Pucciniho opery.

25. 6. /čtvrtek/ 19.30 hodin (!)
Jean Racin 
FAIDRA 
Přímý přenos představení z britského
Národního divadla s držitelkou Oscara
Helen Mirrenovou v hl. roli v režii
uměleckého ředitele Nicholase Hytnera.
Simultánní české titulky. 

26. 6.–1. 7. /pátek–středa/ 
17.30 a 20 hodin
TERMINATOR SALVATION
Píše se rok 2018. Soudný den přišel
a zničil moderní civilizaci. Svět se na-
chází na počátku osudových událostí,
před nimiž byl John Connor celý život
varován. 

Víkendová promítání pro děti se k vám
vrátí opět s podzimními měsíci!

Letní kino
1.–2. 6. /pondělí–úterý/ 21.45 hodin
MAMMA MIA!
Idylický řecký ostrov, holka na vdávání,
potrhlá matka, potenciální otcové
a nesmrtelná ABBA. 

3.–4. 6. /středa–čtvrtek/ 21.45 hodin
PO PŘEČTENÍ SPALTE 
G. Clooney a B. Pitt v černohumorné
špionážní komedii bratří Coenových.

5.–7. 6. /pátek–neděle/ 21.45 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Nová česká komedie M. Poledňákové
o vztazích mezi muži a ženami.

8.–9. 6. /pondělí–úterý/ 21.45 hodin
JAK SE VAŘÍ DĚJINY
S vojenskými kuchaři z celé Evropy
o válkách vesele i vážně v originálním
zábavném dokumentu.

10.–11. 6. /středa–čtvrtek/ 21.45 hodin
HAPPY-GO-LUCKY 
Rozverná komedie o nezkrotné
a extrémně optimistické učitelce v režii
slavného britského filmaře M. Leigha
(Nahý, Tajnosti a lži).

12.–14. 6. /pátek–neděle/ 21.45 hodin
NA ODSTŘEL
Vzrušující thriller z prostředí investiga-
tivních novinářů s napínavou zápletkou
a skvělým obsazením – Crowe, Affleck,
Mirrenová.

15.–16. 6. /pondělí–úterý/ 22 hodin
KRVAVÝ VALENTÝN
Naštvaný horník s krumpáčem chystá
odplatu a jízda do pekel právě 
začíná...

17.–18. 6. /středa–čtvrtek/ 22 hodin
PODIVUHODNÝ PŘÍPAD 
BENJAMINA BUTTONA 
Příběh muže, který se narodí jako
osmdesátiletý a stárne pozpátku, 
v režii D. Finchera.

19.–21. 6. /pátek–neděle/ 22 hodin
ANDĚLÉ A DÉMONI
T. Hanks se vrací jako harvardský
religionista pátrající po dávných
tajemstvích podle dalšího bestselleru
D. Browna (Šifra mistra Leonarda). 

22.–23. 6. /pondělí–úterý/ 22 hodin
OBČAN HAVEL PŘIKULUJE
Svěží, zábavné a místy dost černo-
humorné vzpomínání na hodně neveselé
období naší země.

24.–25. 6. /středa–čtvrtek/ 22 hodin
POSLEDNÍ DŮM NALEVO 
Oko za oko. Zub za zub. Starodávné
pravidlo se ve znamení pomsty dere na
povrch. 

26.–28. 6. /pátek–neděle/ 22 hodin
VÍNO ROKU
Povedená retrokomedie o legendárním
vinařském souboji vám spolehlivě
navodí lahodně opojnou náladu.

29.–30. 6. /pondělí–úterý/ 22 hodin
MILIONÁŘ Z CHATRČE
Oscarový příběh chlapce, který vyhrál
v indické verzi soutěže „Chcete být 
milionářem?“.

Začátky představení Letního kina jsou
uvedeny jen orientačně, promítá se až za
úplného setmění

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

2. 6. /úterý/ 19 hodin (ND)
ZÁHADA
Divadlo Na Fidlovačce Praha 
Hrají: O. Brousek ml., T. Töpfer.
Eric Larsen, redaktor provinčních
novin, chce udělat interview s nosite-
lem Nobelovy ceny za literaturu
Abelem Znorkem. Po chvíli se rozho-
vor mění v osobní souboj dvou mužů
s odlišným pohledem na život. 
Náhradní představení za titul „Chvíle
pravdy“.

3. 6. /středa/ 18 hodin
MOZART REVUE
ZŠ Mozartova
Slavnostní rozloučení se školním rokem.

4. 6. /čtvrtek/ 19 hodin (DA)
DIVADELNÍ KOMEDIE
Divadlo Palace Praha
Hrají: V. Žilková, L. Mrkvička/Vl. Kra-
tina, D. Matásek, L. Vaculík, K. Hra-
chovcová a další.

Vtipný pohled do divadelního mikrosvě-
ta, kde jen zdánlivě platí jiná pravidla. 
Náhradní představení za titul „Prachy,
prachy...“.

5. 6. /pátek/ 17 hodin
JABLONECKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
DPS Vrabčáci – Městské divadlo
Jablonec n. N.
Účinkují dětské a mládežnické pěvecké
sbory. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009. 

13. 6. /sobota/ 17 hodin
SVĚT TANCE
Taneční a pohybové studio Magdaléna
Rychnov u Jablonce n. N.
Závěrečné vystoupení žáků taneční školy. 

14. 6. /neděle/ 19 hodin (DB)
NÁJEMNÍCI PANA SWANA
Divadlo Pod Palmovkou Praha
Hrají: J. Teplý, B. Valentová,
A. Procházka, R. Zima, F. Rajmont j. h.
a další. 
Brilantní komedie o jednom podvod-
níčkovi, důvěřivé manželce, příliš
oddané sociální pracovnici a natvrdlém
podnájemníkovi. 
Náhradní představení za titul: „Pan
Kaplan má třídu rád“.

21. 6. /neděle/ 15 a 17 hodin 
(15 hodin RD)
HURVÍNKOVA CESTA
DO TRAMTÁRIE
Divadlo Spejbla a Hurvínka
Režie: M. Klásek
Kam se to ti dva zase dostali! Stačilo
jen, aby Hurvínek nastydl, Mánička
mu předčítala z pohádkové knížky
a už to celé začalo…

23. 6. /úterý/ 16.30 hodin
ŠUMIÁDA
ZŠ Na Šumavě
Školní akademie.

25. 6. /čtvrtek/ 17 hodin
SLAVNOSTNÍ AKADEMIE 
k závěru školního roku a předání cen
Maximy 2008/2009 nejlepším studen-
tům školy. 
Gymnázium U Balvanu

Informace pro abonenty
Výměna a prodej stávajícím předplatite-
lům proběhne od 8. do 12. června.
Prodej novým zájemcům bude zahájen
15. června.

VÝSTAVA
Ve foyeru divadla, přístup v době diva-
delních představení.

MATURITA 2009
Vybrané návrhy letošních absolventů
SUPŠ Jablonec nad Nisou.

■ Kostel svaté Anny
Otevřeno každé úterý od 10 do 16 hodin. 

9. 6. /úterý/ 19 hodin (S)
TWO VOICES
JANA RYCHTEROVÁ A EDITA
ADLEROVÁ
Dva hlasy, jedinečné spojení dvou růz-
norodých ženských hlasů v dokonalém
souznění.
Koncert v rámci Dvořákova festivalu.

24. 6. /středa/ 19 hodin (H)
SHIINICHIRO NAKANO – cembalo
Výjimečný koncert talentovaného
japonského cembalisty, který si svou
interpretací získává srdce milovníků
hudby po celém světě. 

VÝSTAVA

JAROSLAV KLÁPŠTĚ
Ohlédnutí
Výběr z malířského díla
Vernisáž 2. 6. od 16.30 hodin.

kam za kulturou v Jablonci n. N.

Tip na zajímavé představení 

25. 6. /čtvrtek/ 19.30 hodin – kino Radnice
Jean Racin – FAIDRA 
Přinášíme další novinku – „NT live“ – živý přenos divadelního před-
stavení z britského Národního divadla v HD kvalitě! V hlavní roli
držitelka Oscara Helen Mirren, režie Nicholas Hytner – umělecký
ředitel britského Národního divadla. Vstupné 300 Kč.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 26. 6. 
VIKTOR VORLÍČEK
Výběr z díla
Výstava jabloneckého grafika a malíře
při příležitosti 100. výročí narození.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

1. 7.–14. 8.
MARIE ŠEBOROVÁ / 
JEAN PAUL CHABLAIS
Česko-francouzská konfrontace
Výstava soch, reliéfů a kreseb.
Vernisáž v úterý 30. 6. od 17 hodin.
Taneční a hudební vystoupení na téma
vystavených děl. 

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 5. 6.
EVA BRODSKÁ – TAPISERIE
HANA RYSOVÁ – FOTOGRAFIE

11.–30. 6.
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE KATEDRY
DESIGNU
Sklo a šperk
Vernisáž v úterý 11. 6. 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 
12. 6.–20. 9.
ZÁZRAČNÉ PRAMENY
LÁZEŇSKÉ A UPOMÍNKOVÉ SKLO
Během vernisáže, která proběhne
11. 6. od 17 hodin, bude představena
stejnojmenná kniha. Současně můžete
zhlédnout ukázky ryteckého řemesla. 

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

25. 6.–25. 9.
VŠEMI SMYSLY
POHÁDKY A POVĚSTI 
Z JABLONECKA
Vernisáž 24. 6. v 17 hodin.

■ Městská 
knihovna
www.knihovna.mestojablonec.cz

1. 6. /pondělí/ 10 hodin
KLAVÍRNÍ KONCERTY 
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

2. 6. /úterý/ 17 hodin
EXTRASOLÁRNÍ PLANETY
Astronomické okénko Martina Gembece.

9. 6. /úterý/ 14 hodin
Historie a současnost
JABLONECKÉ PASEKY
Beseda s Václavem Vostřákem.

9. 6. /úterý/ 17 hodin
HAVAJSKÉ OSTROVY
Cestopisný program s promítáním
Blanky Nedvědické.

16. 6. /úterý/ 14 hodin
AMSTERDAM
Pravidelné promítání.

16. 6. /úterý/ 17 hodin
SEN A SKUTEČNOST
Beseda s editorkou knihy Evou
Koudelkovou. Knížka vyšla u příleži-
tosti 160. výročí narození smržovské
autorky Marie Kwaysserové, která
svým dílem významně obohatila
česko-německé kulturní vztahy.

23. 6. /úterý/ 17 hodin
JABLONEC NAD NISOU V LETECH
1968–1990
Beseda s Václavem Vostřákem.

25. 6. /úterý/ 17 hodin
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

VÝSTAVA
OKOUZLENI SAHAROU
Fotografie Miloslava Klingera staršího
i mladšího.

■ Koncerty 
v jabloneckých
kostelech
2. 6. /úterý/ 15.30 hodin
Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
(Horní náměstí) 
CHORICUS, GAUDE! 
Komorní sbor nejstarších zpěváků DPS
Iuventus, gaude! při ZUŠ. Sbormistr
Tomáš Pospíšil.

9. 6. /úterý/ 15.30 hodin
Povýšení svatého Kříže
(náměstí B. Němcové)
DUO D+
Anna Drábková – kytara, zpěv, 
Jan Drábek – baskytara, 
zpěv a Jan Benhák – housle, zpěv.
Alternativní skupina s vlastní tvorbou.

16. 6. /úterý/ 15.30 hodin
Kostel Dr. Farského
IVONA MOJŽÍŠKOVÁ
Nevidomá písničkářka z Prahy. 

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

3. 6. /středa/ 20 hodin
RENÉ PLÁŠIL 
A HELENA TŘEŠTÍKOVÁ 
„Ráno se nekonečně vleklo... stejně
jako davy blbců, zoufalců, šťastlivců
i spokojenců...“ z knihy Bohové s. r. o.
bude číst R. Plášil, hostem večera bude
H. Třeštíková.

5. 6. /pátek/ 21 hodin
NIGHTWORK
Koncert – discofunky ve spojení
s elektronikou a worldmusic. 
V. Dyk, F. Soukup, Lusy V. Zubková,
J. Prachař, J. Maxian, R. Genčev.
Koná se v rámci akce „Nisa – řeka,
která nás spojuje“.

10. 6. /středa/ 19 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Řeka Nisa 
Sraz před Rampou, focení i v korytu
řeky. 
Koná se v rámci akce „Nisa – řeka,
která nás spojuje“.

11. 6. /čtvrtek/ 20 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
LIBEREC
Ve hře Šlus aneb konec divadelní sezóny.

13. 6. /sobota/ 20 hodin
STÁR PLEJ – SOUTĚŽ
REGIONÁLNÍCH KAPEL
Finále soutěže za účasti kapel Exots,
Makovice, Pavoucy, Orfeus Beat a ?

16. 6. /úterý/ 20 hodin
KUŘE 06–09
Vernisáž a výstava M. Fleischmanna –
retrospektiva tří let kuřecího komixu.
Vejce, rajčata a šneky s sebou.
Koná se v rámci akce „Nisa – řeka,
která nás spojuje“.

16. 6. /úterý/ 21 hodin
Pavel Kohout
VÁLKA VE 3. POSCHODÍ
Výsledek celoročního snažení účastníků
rampovských divadelních dílen pod
vedením Slaměnky. 

17. 6. /středa/ 20 hodin
EARTHLINGS (POZEMŠŤANÉ) 
Projekce dokumentárního filmu o kruté
závislosti lidstva na zvířatech. Snímek
je nejrozsáhlejším dokumentem
o vztahu přírody, zvířat a lidských
ekonomických zájmů. 
Veganská ochutnávka.

V týdnu od 15. 6. /1. slunečný den/
14–17 hodin
S NISOU ZA SLUNCEM
Pozorování dalekohledem naší nejbližší
hvězdy, jevů ve fotosféře a protuberance.
S odborným výkladem. Akce je závislá
na jasném počasí a proběhne na
Mírovém náměstí. 
Koná se v rámci akce „Nisa – řeka,
která nás spojuje“.

19. 6. /sobota/ 21 hodin
REGGAE BASHMENT 
Reggae, rap, ska a dancehallové rytmy
v podání Emergency Jbc Station vás
příjemně naladí na přicházející
pohodové léto i festivaly.

20. 6. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Petr Vobořil uvádí poslední
předprázdninovou videopárty.

22. 6. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ 
Řeka Nisa
Uvádí Václav Vostřák. 
Koná se v rámci akce „Nisa – řeka,
která nás spojuje“.

27. 6. /sobota/ 21 hodin
NŮŽ
Řízná rocková jablonecká kapela opět
na domovské scéně. 

3. a 17. 6. /středa/
4. a 18. 6. /čtvrtek/ 
1. a 2. 7. vždy v 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA
Dne 17. a 18. na břehu Nisy pod přehradou.
Koná se v rámci akce „Nisa – řeka,
která nás spojuje“.

■ Slavnosti 
řeky Nisy
Nisa – řeka, která nás spojuje

10. 6. /středa/ 16 hodin
ČIŠTĚNÍ NISY
Zapojte se a pomozte se 4. oddílem
vodních skautů vyčistit v Jablonci Nisu
od nečistot a starého harampádí. Sraz
před Penny marketem, s sebou holínky
a rukavice. Informace M. Pokorný,
777 150 398.

16. 6. /úterý/ 14–18 hodin
Starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže
DĚTSKÉ ODPOLEDNE
Atrakce a soutěže pro děti, výtvarná
dílna a další. 

18. 6. /čtvrtek/ 18 hodin
Klub Na Rampě
NISA, PARKY, VÝZNAMNÁ MÍSTA
Beseda za účasti místostarosty Lukáše
Pletichy a Terezy Vokurkové. 

20. 6. /sobota/ 14 hodin
Přehrada
PRASOLOPPET
9. ročník, start u hlavní hráze.
Tradiční Prasův běh na běžkách kolem
přehrady v zimním oblečení. Přihlášky
do 10. 6. Pořádá ZOO Liberec, informace
na www.prasoloppet.estranky.cz. 

21. 6. /neděle/ 13 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
VE STARÝCH LÁZNÍCH
Vede Václav Vostřák. Seznamte se
záměry města s tímto objektem
Pořádá Spolek přátel města.

21. 6. /neděle/ 14 hodin
Městský park
DECHOVKA JABLONEČANKA

26. 6.pátek/ 14 hodin
POSELSTVÍ
Tradiční pochod městem s mažoretkami,
dechovkou a vílou Nisou. Předání
poselství.
Pořádá Spolek přátel města.

Další akce najdete v programu
Klubu Na Rampě a Eurocentra.

Tip na zajímavou akci

13. 6. /sobota/ 20 hodin – Klub Na Rampě
STÁR PLEJ 2009
Finále populární soutěže regionálních kapel. Zúčastní se ho vítězo-
vé pěti základních kol – skupiny Exots, Makovice, Pavoucy, Orfeus
Beat. Pátý účastník bude znám až 29. května.

Foto archiv Sundisk
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■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz 

5. 6. /pátek/ 10–16 hodin 
OTEVŘENÝ KLUB 
aneb jarmark činností
Ukázka volnočasových aktivit formou
pódiových vystoupení. 

5. 6. /pátek/ 14.30 hodin 
Mírové náměstí
MAYBE
Vystoupení dívčí kapely v rámci
programu Den s deníkem.

6.–7. 6. /sobota–neděle/ 
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT
MAŽORETEK ČR 
Zemské finále Strakonice 
Účast mažoretek Jablonecká jablíčka –
mladších a starších dětí. 

12.–14. 6. /pátek–neděle/ 
CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA TRUTNOV 
Dětská scéna 2009
Účast divadelníků DDM Vikýř, kteří
získali přímý postup na regionální pře-
hlídce v Liberci.

13. 6. /sobota/ 
NÁŠ CHOVATEL
10. ročník výstavy hlodavců.
11–14 hodin – soutěžní část
14–16 hodin – výstava pro veřejnost
a doprovodný program
Přihlášky S. Příhonská do 10. 6.

13.–14. 6. /sobota–neděle/ 
KOLEM KOLEM NISY
Víkendová cyklistická akce v okolí
Hrádku nad Nisou. Určeno pro děti
a rodiče. Přihlášky P. Dostál do 10. 6.

21. 6. /neděle/ 
JIZERSKÉ HORY
Cyklistický výlet za poznáním.
Pro veřejnost. Přihlášky P. Dostál do 18. 6.

24. 6. /středa/ 16 hodin 
KAPELA HLEDÁ NOVÉ ČLENY 
Konkurz pro všechny, kteří mají chuť
hrát a zpívat v hudební kapele. Pro zá-
jemce od 12 let. 

12. 6. /pátek/
UKONČENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍHO
ROKU 2008/2009

Pobytové letní tábory 
3.–12. 7.
CYKLOLÉTO – Ostružno
18.–26. 7 
KLÍČE K PEVNOSTI BOYARD 
– Jizerské hory
3.–14. 8.
X. IMAGE PRO DÍVKY – Náchod
15.–25. 8.
SIJESTA 2009 – Krkonoše

Příměstské letní tábory
7.–10. 7.
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
13.–17. 7.
PŘÍRODOVĚDNÉ ZAMĚŘENÍ
13.–17. 7.
KOUZLA A CYKLISTIKA
20.–24. 7.
VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÍ
27.–31. 7.
TANEČNÍ ZAMĚŘENÍ
10.–14. 8.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
pro děti a mládež se ZP
17.–21. 8.
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
24.–28. 8.
KONEC PRÁZDNIN S VIKÝŘEM

Informace na www.ddmvikyr.cz nebo
na tel. 483 711 725.

Všední dny
OTEVŘENÝ VIKÝŘ
Informační centrum pro mládež; klub:
deskové hry, fotbálek, PC, zahrada.

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

1.–4. 6. /pondělí–čtvrtek/
HLEDÁME NOVÉ TALENTY
Zápis všech oborů ZUŠ Jablonec n. N.

1. 6. /pondělí/ 13–17 hodin
HUDEBNÍ OBOR
ZUŠ Podhorská 47. 

3. a 4. 6. /středa a čtvrtek/ 14–18 hodin
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
ZUŠ Podhorská 47.

3. a 4. 6. /středa a čtvrtek/ 15–18 hodin
DPS IUVENTUS, GAUDE! 
ZUŠ Podhorská 47.

1. a 2. 6. /pondělí a úterý/ 14–17 hodin
TANEČNÍ OBOR 
VÝTVARNÝ OBOR 
ZUŠ Mlýnská 4.

Pobočka ZUŠ Rychnov u Jablonce n. N.
1. a 3. 6. /pondělí a středa/ 14–17 hodin
HUDEBNÍ OBOR
Knihovna (učebna).

1. a 2. 6. /pondělí a úterý/ 
14–16.30 hodin
VÝTVARNÝ OBOR 
ZŠ tzv. malá, podkroví.

Koncerty
Není-li uvedeno jinak, konají se akce
v koncertním sálu ZUŠ v Podhorské ul. 47.

3. 6. /středa/ 18 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER

8. 6. /pondělí/ 18 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT

10. 6. /středa/ 18 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT

15. 6. /pondělí/ 18 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
Dity Landovské, Štěpána Růžičky
a jejich hostů. 

17. 6. /středa/ 18 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT

20. 6. /sobota/ 15.30 hodin
KONCERT DPS IUVENTUS, GAUDE! 
V chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Hejnicích v rámci Festivalu varhanní
a duchovní hudby 2009.

22. 6. /pondělí/ 18 hodin
RECITÁL PETRA BÁRTY, MATĚJE
ADAMA a jejich hostů.

24. 6. /středa/ 18 hodin
KONCERT ŽÁKŮ 
třídy Luboše Lachmana

■ EppL club
www.deppl.com 

5. 6. /pátek/
THE AVANDGARDS
Dj Fireball 

12. 6. /pátek/
BABYLON BURNIN
Waddup sound/Missy M. and Major
Misho (Ph), Messenjah (Ph), Mc Chicha
zon-Oppidum Canum, Mr. Roll (Ostr).

19. 6. /pátek/
RYTÍŘI Z ULTIMATECREW
Tech step-jungle, break, jump up.

26. 6. /pátek/
B-BOYING
Break dance – Peklosonic force, Djs
Zak, Hugo.

27. 6. /sobota/
ROCK’N’ROC X PUNK
Nou koment rock, punk, nu metalu. 
Stojí ale neteče – křest desky 
crossower-rock.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz 

14. 6. /neděle/ 14 hodin
JABLONEČANKA
Taneční odpoledne pro seniory.

16.–17. 6. /úterý–středa/ 9–18 hodin
Nám. Dr. Farského, výstavní pavilon
LETNÍ PRODEJNÍ TRHY
Prodej zboží širokého sortimentu.
16. 6. Letní scéna – doprovodný
program.
17. 6. Mírové náměstí – soutěže
a program v rámci Dne zdravotně
postižených.

18. 6. /čtvrtek/ 16 hodin
LETEM SVĚTEM
Závěrečná akademie 9. tříd na rozlou-
čenou se ZŠ v Liberecké 26. 

22. 6. /pondělí/ 19 hodin
II. ZÁVĚREČNÁ SHOW TK XTREAM
Soutěžní a exhibiční taneční
choreografie všech tanečníků.

25. 6. /čtvrtek/ 9 hodin
Horní náměstí
DEN INTEGROVANÉHO
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 2009
Pořádá Policie ČR s dalšími
organizacemi. Více na str. 6.

26. 6. /pátek/ 14 hodin
Areál Eurocentra
WOODSTOCK NAD NISOU
Tradiční festival revivalových
hudebních skupin. Vystoupí: ABBA
World Revival, QUEEN Tribute Band
Pilsen, THE BEATLES Revival –
Mrtvej brouk, PINK FLOYD Revival
Band – Distant Bells, THE ROLLING
STONES Revival Band Brno, DEEP
PURPLE Revival Brno, SANTANA &
Friends Revival, U2 Stay Revival.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009
a akce „Nisa – řeka, která nás spojuje“.

VÝSTAVY

Do 21. 6. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
VRAKY RUDÉHO MOŘE 
Fotografie Michala Piškuly.

24. 6.–30. 8. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
VÝLETY PO AUSTRÁLII
Výstava fotografií Zdeny Vandoros.

■ Rodinné
centrum Magnet 
www.pritazlivost.com

6. 6. /sobota/ 14 hodin 
DEN DĚTÍ
Soutěže, hry, tanec a zábava.

12. 6. /pátek/ 17 hodin 
PŘESPÁVÁME V RC
Večer se strašidelnou cestou, společnou
přípravou večeře a čtení na dobrou noc.

20. 6. /sobota/
PĚŠÍ TÚRA na rozhlednu Nisanka.

Od 1. 7. 
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 

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

1.–14. 6.
OZDRAVNÝ POBYT U MOŘE 
Itálie, Lido degli Estensi.
Provoz centra zůstává nezměněn!

2. 6. /úterý/
VÝLET NA KOZÍ FARMU PĚNČÍN
Vláčkem na Kittlův statek.

4. 6. /čtvrtek/ 15 hodin
PAPÍROVÁ DÍLNA 
Pro děti a rodiče.

11. 6. /čtvrtek/ 15 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA
Výroba rámečků na fotky z prázdnin.

20. 6. /sobota/ 10 hodin
RODINNÝ SPORTOVNÍ DEN

25. 6. /čtvrtek/ 13 hodin
KLUB DVOJČAT
Oblíbený program pro maminky vícerčat. 

MC nepřerušuje svůj program ani
o prázdninách!

■ Studio Beruška
Nádražní 8
www.studioberuska.cz

3. 6. a 17. 6. /středa/ 15.30 hodin 
ZNAKOVÁNÍ SE ZPĚVEM 
a hrou pro rodiče a děti. 

24. 6. /středa/ 16.30 hodin 
KINEZIOLOGIE ONE BRAIN
Přednáška

Úterky 14.30–17.30 hodin
KOJENECKÉ+DĚTSKÉ CVIČENÍ 
od 3 měsíců

Pondělí–pátek
KOJENECKÉ PLAVÁNÍ
ve speciální vaně s pitnou vodou.
Pro miminka od narození do 6 měsíců.

Správná parta zpívajících kamarádů

3. a 4. 6. /středa–čtvrtek/ 15–18 hodin
ZUŠ Podhorská 47
ZÁPIS DO DPS IUVENTUS, GAUDE!
Přijď se přesvědčit sám!

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

Šaldovo divadlo

1. 6. /pondělí/ od 17.30 hodin
HREJ, KEJKLÍŘI, HREJ DÁL
Pěvecký sbor Výšinka a flétnový sbor
Písklata, Notičky a Osminky –
ZŠ Aloisina výšina. Součástí koncertu
bude uvedení dětské opery Kurta
Schwaena – Džbán s olivami. 

2. 6. /úterý/ do 21.15 hodin
(K8/OB/3)
MARIE ANTOINETTA / MARKÝZ
DE SADE
Balet o 24 obrazech.

3. 6. /středa/ do 21.30 hodin (K3/8)
NÁPOJ LÁSKY
Italská opera.

4. 6. /čtvrtek/ do 21.30 hodin
(K10/Č/4)
SHAKESPEARE V HOLLYWOODU
Sen noci svatojánské tentokrát
v Hollywoodu.

5. 6. /pátek/ do 21 hodin
FIGAROVA SVATBA
Rozjitřená komedie o lásce, svatbě,
penězích a jednom ohňostroji. Zadáno.

7. 6. /neděle/ od 14.30 a 18 hodin
A-STYL STREET – Dance Show
Našlapaná taneční podívaná
pod taktovkou úřadujících mistrů
republiky v hip hopu, kromě více než
250 tanečníků A-stylu vystoupí také
zajímaví hudební a taneční hosté. 

8. 6. /pondělí/
KONCERT SBORU CAROLA 
ZUŠ Jabloňová

9. 6. /úterý/ od 18 hodin
TANEČNÍ VEČER 
ZUŠ Liberec, Frýdlantská 

10. 6. /středa/ od 18 hodin
SYMFONICKÝ KONCERT 
ZUŠ Liberec, Frýdlantská 

11. 6. /čtvrtek/ do 21.50 hodin
CYRANO Z BERGERACU
40. uvedení komedie o pěti jednáních.
Derniéra.

12. 6. /pátek/ od 16 hodin
GALA STRAUSS 
Koncert nejznámějších skladeb mistra
vídeňských valčíků.
Účinkují sólisté a orchestr DFXŠ,
diriguje František Babický.
Zadáno

13. 6. /sobota/ do 21.45 hodin
ČERT A KÁČA
Česká pohádková opera.

14. 6. /neděle/ od 17 hodin
DONAHA!
Slavný muzikál.

16. 6. /úterý/ do 21.45 hodin (OB/3)
ČERT A KÁČA
Česká pohádková opera.

17. 6. /středa/ do 21.30 hodin (Č/5)
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Komedie o kouzlech lásky.

18. 6. /čtvrtek/ do 21.30 hodin (K4/7)
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Klasická opereta.

19. 6. /pátek/ do 21 hodin (K5/7)
MARNÁ OPATRNOST
Komický balet.

25. 6. /čtvrtek/ do 21.45 hodin (SPP)
URINETOWN: THE MUSICAL
Močohrad: Muzikál o městě, kde se
nesmělo čůrat zadarmo.
Slavností předpremiéra.

26. 6. /pátek/ do 21.45 hodin (PŠ)
URINETOWN: THE MUSICAL
Evropská premiéra.

27. 6. /sobota/ od 15 a 18 hodin
FOUR SEASONS (Čtyři roční období)
Theatre Triangle (Japonsko) – předsta-
vení v rámci Mezinárodního festivalu
Mateřinka 2009.

30. 6. /úterý/
URINETOWN: THE MUSICAL
OPEN AIR – zahrada Lidových sadů
Liberec.

Malé divadlo
2. 6. /úterý/
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Beseda i inscenaci, pořádá Klub přátel
činohry i pro veřejnost.

3. 6. /středa/ do 21.30 hodin
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
Klauniáda o vážných věcech.

9. 6. /úterý/ do 21.10 hodin (K2/6)
DNES VEČER: LOLA BLAU
Komorní muzikál pro jednu zpěvačku.

10. 6. /středa/ do 21.10 hodin
(K9/Č/5)
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

12. 6. /pátek/ do 20. 45 hodin (K11/6)
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub – komedie.

13. 6. /sobota/ do 21.30 hodin (K6/7)
39 STUPŇŮ
Divadelní parafráze slavného
špionážního filmu A. Hitchcocka.

16. 6. /úterý/ do 20.45 hodin
PUSH UP 1–3
Tři sny o cestě vzhůru. Derniéra.

17. 6. /středa/ od 17 hodin
KPLO 
Popremiérová beseda k opeře ČERT
A KÁČA

18. 6. /čtvrtek/ do 21.20 hodin
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Nejtajemnější komedie W. Allena.

26. 6. /pátek/ od 11, 14 a 16 hodin
THE RED DRAGON (Červený drak)
Theatre de Spiegel (Belgie) –
představení v rámci Mezinárodního
festivalu Mateřinka 2009. 

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

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

2. 6. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
KAM SMĚŘUJE SPOLEČNOST
Úvahová přednáška Břetislava Daňka.

4. 6. /čtvrtek/ 19 hodin
10. abonentní koncert 50. koncertní
sezony komorní hudby
SIRIUS TRIO
Viktorie Večerová – viola, Vladimír
Sůva – violoncello, Jiří Skuhra – flétna.

8. 6. /pondělí/ 19.30 hodin
Divadlo bez opony
PICASSO
Divadlo Ungelt
Paříž roku 1941 a Pablo Picasso je
vyslýchán slečnou Fischerovou. Začíná
tak rozhovor, v němž nejde jen
o obhajobu umělcova díla…
Hrají: Milan Kňažko a Vilma
Cibulková (za tuto roli získala cenu
Thálie 2006).

11. 6. /čtvrtek/ 19 hodin
Koncert v rámci Dvořákova festivalu
2009
SPIRITUÁL KVINTET
Téměř půlsetletitá skupina se tentokrát
zaměří na gospely a spirituály.

12. 6. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JARRET & LENKA DUSILOVÁ
Dobří známí a držitelka ceny Anděl
2008 v kategorii zpěvačka roku.

13. 6. /sobota/ 10–18 hodin
Zahrada
Ve spolupráci s Motyčkovic klikou
DĚTSKÝ DEN
Slavný Trampolíni na cestách – den
plný soutěží a tvoření, zakončený
karnevalem.

14. 6. /neděle/ 13 hodin
Zahrada
29. ročník festivalu country, folku, blu-
egrassu a spřízněných žánrů
GODY 2009
Grascountry (SK), G’runs’n’roses,
The Wind Whistles (CAN),
Nestíháme, Pohromadě na přehradě,
Peter O. Ruby with All Bells &
Whistles, Spare Parts…

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

16. 6. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio 
DISNEYBAND
Koncert dua, ve kterém účinkuje pět lidí.

17. 6. /středa/ 17.30 hodin
Experimentální studio
VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ
Poslední žákovský koncert sezony. 

18. 6. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio 
Krátké a úderné divadlo
ŠLUS! 
aneb Konec sezony

19. 6. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
SEKVOJ 
Jizerský křest nového alba Země na
obzoru, jehož kmotrem bude Kapitán
Kid.

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

21. 6. /neděle/ 19 hodin
Terasa 
Svátek hudby 09
MYSTREAM 
Alternativní rockový nářez v podání
mladé liberecké šestice.

22. 6. /pondělí/ 19.30 hodin
Terasa
Jazznight a Kalendář Liberecka
JMQ – JIŘÍ MAŠÍK QUARTET 
Jiří Mašík – piano, vocal, Martin
Fanta – tenor saxofon, Antonín Štros
– bass, Pavel Nevyhoštěný – bicí,
percussion, jako host Marta
Kloučková – vocal.

23. 6. /úterý/ 18 hodin
Experimentální studio
S-HLEDÁNÍ
Veřejné předávání vysvědčení drama-
tického oboru liberecké ZUŠ.

26. 6. /pátek/ 14 hodin
ROCKOVÝ NÁŘEZ ZA VYSVĚDČENÍ
Soutěž rockových skupin o zajímavé
ceny. 
Host večera Radim Hladík & Blue
Effect, Hush. 

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

28. 6. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
CHYTRÝ BOBEŠ
Kocour v botách jako mlynářský po-
mocník.
Hraje Divadlo z půdy.

30. 6. /úterý/ 19 hodin
Zahrada
Lidové sady a divadlo F. X. Šaldy uvádějí
URINETOWN – Open Air
Naprosto jedinečný muzikál pod širým
nebem o městě, kde se nesmělo čůrat
zadarmo.

Tip na zajímavé představení
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Mezinárodní sportovní klání
19.–20. 6. /pátek–neděle/
SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE 
Hry mládeže partnerských měst,
kterých se každý rok účastní
sportovci z Jablonce, Jelení Hory,
Budyšína a Heidelbergu. 
Téměř 200 dětí bude na jablonec-
kých sportovištích soutěžit v bas-
ketbalu, volejbalu, fotbalu a háze-
né. Vše vyvrcholí slavnostní večer
s vyhlášením vítězů a následnou
diskotékou pro děti. 

Atletika
www.sportjablonec.cz

KRAJSKÝ PŘEBOR 
Corny atletický stadion
Střelnice
2. kolo – junioři a žactvo.

Letečtí modeláři
RC Model klub Jablonec

6. 6. / sobota/ 10 hodin
SOUTĚŽ RADIEM ŘÍZENÝCH
HYDROPLÁNŮ 
Přehrada U Prutu
Létat se bude v kategoriích polo-
makety a volné. 
Koná se v rámci 
„Poháru sponzorů 2009“.

Turistika

20. 6. /sobota/ od 5.30 hodin
KČT TJ Tatran
ROZHLEDNY JABLONECKA
28. ročník pochodu pro všechny

věkové i výkonnostní kategorie. 
Trasy: 10, 17, 35, 52 a 75 km;
cyklo 20–100 km.
Start od Spolkového domu,
Jungmannova ulice, 5.30–9 hodin.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2009.

Dětské tábory

JABLONEČÁK
4. ročník, dosud volná místa:
I. turnus: 6–10. 7.; III. turnus
20.–24. 7.; IV. 27.–31. 7.; V. 3.–7. 8.;
VI. 10.–14. 8. a VII. 17.–21. 8.
Přihlášky na www.sundisk.cz
nebo na tel. 776 713 715.

10.–16. 8.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pořádá oddíl stolního tenisu
TJ Bižuterie
Hala ČLTK na Horní Proseči
Pro děti od 10 let, zaměření na
stolní tenis a jeho výuku.
Přihlášky na tel. 603 875 819.

Projekt Jablonec 2009
5. 6. /pátek/ 9 hodin
SK Free Time Activites 
Přehrada, start u loděnice
OUTDOOR CUP 2009
Outdoorový závod dvojic žáků ZŠ a SŠ.

14. 6. /neděle/ 14 hodin 
Tri-club Jablonec n. N.
Přehrada a okolí
JABLONECKÝ SPRINTTRIATLON
4. závod českého poháru v triatlo-
nu mužů, žen a juniorů. Se zášti-
tou starosty města Petra Tulpy.
www.sprinttriatlonjbc.cz.

20. 6. /sobota/ 10 hodin
OV biatlon 
Biatlonový areál Břízky
MČR V BIATLONU NA
HORSKÝCH KOLECH
Mistrovství ČR (start 10 hodin),
závod pro veřejnost (13 hodin)
a závod pro děti (15,30 hodin).
Projekt finančně podporuje
město Jablonec nad Nisou.

Nabídka sportovních programů

■ Představujeme vám

Janáček je pro hudební veřej-
nost slavným hudebním sklada-
telem. A Janáček v pojetí Jablo-
nečanů? To je přeci pěvecký sbor!
Pamětníci by asi věděli, proč
zrovna Janáček… Možná byla
jeho hudba blízká srdci některé-
mu ze zakladatelů, snad už měl
sbor v repertoáru některou z je-
ho úprav lidových skladeb. 

Janáček se záhy stal synony-
mem smíšeného sboru. A tak už
60 let chodí nadšení zpěváci do
„Janáčka“ a jezdí s ním po vlas-
tech českých i po světě. Sbor za do-
bu své existence projel naši repub-
liku křížem krážem. V kronikách
sboru je záznam o více než 80 mís-
tech, v nichž se u nás uskutečnilo
kolem 400 vystoupení! Není divu,
že Janáčkovci pokukovali i po cizi-
ně. Poprvé vyjeli do světa v roce
1964 do tehdejší NDR. Následovaly
i cesty do Holandska, SRN a Ra-
kouska. Dalšími štacemi bylo Pol-

sko, Jugoslávie, později Velká Bri-
tánie, Irsko atd. 

Ale i Evropa se sboru stala nako-
nec těsnou, a tak v 90. letech obje-
vuje Ameriku. Zpěváci absolvují
úspěšné turné po státech Connecti-
cut, New York a Oregon. 

Kdo vlastně Janáčkovci jsou?
Dlouhá, předlouhá řada jmen lidí
nejrůznějšího věku a povolání.
Byli a jsou to lidé, které přes roz-
dílnost povah, pohlaví i věku
spojuje záliba v hudbě a zpěvu.
Spousta příběhů, společně stráve-

ného času i osudových lásek. Něk-
teří se ve sboru jen mihli, ale jiní
se sborem spojili celý svůj život.
K nim patří na prvním místě diri-
gent sboru Josef Boček, pod jehož
vedením sbor pracoval více než
čtyřicet let. 

A jaká je současnost? Sbor, pra-
cující nyní pod taktovkou Olgy
Fröhlichové, je i nadále nedílnou
součástí kulturního života města,
které jeho činnost podporuje. Do
repertoáru Janáčkovců patří sklad-
by všech hudebních období a mno-
ha žánrů. Objevují se i nové mladé
tváře, jež dávají pocit další per-
spektivy sborového zpěvu ve měs-
tě. Je dobře, že i v dnešním světě
se najdou lidé, kterým hudba uča-
rovala. 

Popřejme proto sboru do další
šedesátky hodně tvůrčích sil, mno-
ho diváků a podporu veřejnosti.

Ivana Kopáčková

Pěvecký sbor Janáček slaví šedesátku

Foto Ladislav Šikola

Taneční a pohybové studio Mag-
daléna bylo založeno již v r. 1998.
Soustřeďuje se na práci s dětmi
od 4 let. Zabývá se scénickým tan-
cem, pohybovým divadlem a pan-
tomimou. Příprava je zaměřena
nejen na taneční výchovu, ale
i na dramatickou, výtvarnou
a rytmickou. 

K tomu studio využívá jak kla-
sických, tak zcela nových alterna-
tivních technik (japonské pohybo-
vé divadlo butó). V současné době

Magdalénu navštěvuje 143 žáků.
Tvorba tanečního studia vychází
vždy z práce samotných žáků
a studentů, z jejich individuality
a vlastního uměleckého vyjádření.
Škola má vlastní vzdělávací pro-
gram a její absolventi dnes studují
na středních i vysokých uměleckých
školách. Každoročně se studenti
a žáci TS účastní celostátních pře-
hlídek v Kutné Hoře a Jablonci nad
Nisou i dalších tanečních či divadel-
ních festivalů u nás i v zahraničí.

Od školního roku 2009/ 2010 bu-
de výuka prvního ročníku probí-
hat i v Jablonci nad Nisou ve Spol-
kovém domě. Zájemci se můžou
hlásit 18. června od 15 do 18 hodin
v Rychnově v 1. patře městské kni-
hovny, a to jak pro výuku v Jab-
lonci, tak v Rychnově. Využít mů-
žete i telefonu 602 963 574 nebo
e-mailu tsmagdalena@email.cz.
Více na www.tsmagdalena.eu. 

(red)

Magdaléna zve nové zájemce k zápisu

Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského
fondu regionálního rozvoje – Fond mikroprojektů
Cíl 3 OPPS 2007–2013) prostřednictvím
Euroregionu Nisa „Překračujeme hranice“

Foto archiv
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Milé děti,
tak už se to pomalu blíží! A co? No přeci prázdniny! To kouzelné slo-

víčko, které voní mořem a chalupou nebo dvorkem a zahradou u babičky
a všemi těmi krásnými místy, kam na prázdniny jezdíte. 

Pro některé z vás bude červen velmi slavnostní, protože se rozloučíte se
školkou a stanou se z vás opravdoví školáci. Paní učitelky vám jistě připra-
ví na rozloučenou oslavu. Také vím, že v některých školičkách spíte posled-
ní noc před prázdninami přímo ve školce. To je ale dobrodružství, viďte?

V jedné školce se dokonce v noci vypravují s baterkami na výpravu za
mými kamarády skřítky! Jsou to skřítci půdníci. Ti mají rádi sucho a teplo
a živí se sušeným ovocem nebo šípky a také mají moc rádi sušené hříbky.
Tak je ode mne pěkně pozdravujte a na školu se moc těšte! Dozvíte se tam
spoustu zajímavých a užitečných věcí. A až vyrostete, budete dělat stejně
zajímavou a krásnou práci jako vaše maminky, tatínkové nebo třeba paní
učitelky ve školkách. 

Tak vám přeji krásné prázdniny, děti. A na vaše další obrázky se už moc
těším! 

Váš skřítek Pastelka.

Půjdeme k přehradě
Oceněné práce za červen
Michal Höfer, MŠ Pod Peřinkou, Havlíčkova 4
Matěj Novenko, MŠ Pohoda, Tichá 19
Veronika Danilová, MŠ Motýlek, Střelecká 14
Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce
Červenec–srpen: Hurá prázdniny!
Září: Máme rádi zvířata
Říjen: Večerníček

Prázdninové obrázky očekáváme v podatelně jablonecké radnice do
středy 10. června. 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 Pod Lesem, Československé armády 13

Pod lesem, za lesem, je tam pěkné překvapení. Tím překvapením není
banda loupežníků, jak se zpívá ve známé pohádce o Lotrandovi a Zubejdě,
ale pěkná secesní vilka, v níž sídlí na sedmdesát předškoláčků z jedné
z nejstarších městských částí – Rýnovic.

Výchovný program tu mají rozdělen a koncipován podle ročních obdo-
bí. Teď v létě si děti opakují dovednosti, kterých nabyly a sportem a hrou
se připravují na blížící se prázdniny. Na podzim se aktuálně věnují po-
časí a jeho vlivům na náš život. V sekci zdraví si zase vyprávějí, co všech-
no se s člověkem děje, když ho přepadnou bacily nebo ho postihne úraz
a kdo a jak mu pomáhá. Opakují si barvy, přibližují si život v přírodě, se-
znamují se se školkou a jejím okolím.

Zima je věnována nejen vánočním svátkům a jejich přípravě, ale také
tématům knihy a čtení, které je právě v zimním období tou nejpříjem-
nější činností. Kromě zimních sportů se věnují také bezpečnosti v do-
pravě. Zimní karneval dětem poslouží zase k tomu, aby si přiblížily lid-
ská povolání, řemesla a profese. Na jaře se koncepce školky zaměřuje na
témata spojená s přírodou, zvířaty, péči o ně. Květnový svátek maminek
je dobrým pomocníkem k tomu, aby si děti připomněly rodinné vztahy
a vazby.

Celá koncepce školky Pod Lesem nenásilně a přirozeným způsobem
dětem pomáhá objevovat svět dospělých. Svět jako vlídné místo, jehož
poznání děti obohacuje a pomáhá jim stát se šikovnými a zvídavými člo-
víčky. Taková je MŠ Pod Lesem a život v ní. (red)

Veronika Danilová

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

Matěj Novenko

Michal Höfer
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Trpká odměna za statečnost pro vlast

Jméno generála Mrázka nese od 1. května
2000 bývalá ulice Protifašistických bojovníků
v jabloneckém centru. Tento letec z Anglie,
válečný hrdina, obdržel v roce 1992 čestné
občanství našeho města. Loni byly opět vy-
zdviženy jeho zásluhy o osvobození a při-
spění k růstu občanské společnosti udělením
městské stříbrné medaile Josefa Pfeiffera.

Jeho působení na vojenském a válečném poli
připomněla v květnu i výstavka v přízemí jab-
lonecké radnice. Připravil ji Jan Votava a byla
věnovaná válečným letcům z Jablonce. Měli
jsme zde možnost nahlédnout do života, úspě-
chů i trápení lidí, kteří výrazně přispěli k naše-
mu osvobození, ale jejichž památka s uplývají-
cím časem lehce bledne. 

Karel Mrázek se narodil 29. 11. 1910 v Nácho-
dě. Dne 1. září 1932 vstoupil v rámci své vojen-
ské prezenční služby do Leteckého vojenského
útvaru (škola pro důstojníky v záloze) a poté
sloužil u leteckého pluku v Nitře. Po skončení
prezenční služby se rozhodl pro vojenskou drá-
hu. Vystudoval Vojenskou akademii v Hranicích
na Moravě a působil u letectva. S kapitulací v ro-
ce 1938 se nesmířil, a proto začátkem roku 1939
odešel do Krakova. Poláci však neměli o Čechy
zájem, a tak s kamarády pokračoval do Francie,
kde vstoupil do Cizinecké legie. Ve francouzské
armádě působil do hořkého pádu Francie, načež
odešel do Anglie, kde byl přijat do Královského
letectva (RAF). Začal na letišti v Duxfordu u 310.
čs. letecké stíhací perutě a od léta 1940 se zúčast-
ňoval leteckých bojů. V Anglii bojoval i Karlův
bratr Emil, který v leteckém souboji v roce 1943
padl. Válečnou činnost na základě vzpomínek

Karla Mrázka poutavě popsal František Fajtl
v knize „Velel jsem stíhačům“.

Po skončení války se Karel Mrázek vrátil do
vlasti. Po počáteční euforii z vítězství však při-
šel rok 1948 a po něm zproštění vojenské činné
služby, perzekuce a pronásledování. Na tento
okamžik vzpomínal generál Mrázek zvlášť trp-
ce, protože dekret ministerstva obrany, který jej
postavil mimo službu, podepsal tehdejší ministr
obrany a Mrázkův oblíbený učitel, generál
Svoboda. Na radu lékaře v roce 1949 opustil ne-
zdravé brněnské ovzduší a odstěhoval se do
Jablonce nad Nisou. V letech 1952 až 1974 pra-
coval v Autobrzdách. Ani v Jablonci však nena-
lezl klid, protože byl v neustálé péči státní bez-
pečnosti jako „politicky nespolehlivý“. To bylo
ocenění za jeho riskování života v boji za svo-

bodu, tak se zachovala jeho vlast nejen k němu.
Až teprve prezident Havel mohl říci na hřbitově
Royal Air Force v Broowoodu v Anglii u příleži-
tosti pietního aktu, že „země, která zapomněla
na své hrdiny, se na ně rozpomíná“. Za svoji
odbojovou činnost obdržel Karel Mrázek celou
řadu válečných vyznamenání a pamětních me-
dailí, včetně vysokých anglických řádů DSO
(Distinguished Service Order) a DFC (Distin-
guished Flying Cross). V roce 1989 se dočkal ta-
ké vyznamenání ve své vlasti, kdy mu byl udě-
len Řád generála M. R. Štefánika. Generálmajor
ing. Karel Mrázek zemřel v Jablonci 5. 12. 1998
ve věku 88 let. 

(bt)

S použitím materiálu z literatury a webu města.

Karel Mrázek – hrdina druhé světové války

■ Ze života Romů

V březnovém měsíčníku jsme Romy opus-
tili v polovině roku 1958, kdy se opět více ře-
šily romské záležitosti. 

Část rodin se po letech v novém prostředí při-
způsobila majoritní populaci. A protože nepůso-
bila problémy, mizí nám z evidence. Už nebyl
důvod o nich psát. Ale u té druhé skupiny již
byly poznatky, že dobře míněné snahy o „pře-
výchovu v nového člověka“ přinášejí jen malé
výsledky. Dospělí Romové byli z velké části ne-
gramotní a do školy nikdy nechodili. 

Naděje byla u dětí, a proto se na ně tehdy
soustředila pozornost. Zpráva ze 17. 7. 1958
konstatuje, že převážná část cikánských dětí do
školy sice chodí, ale mnoho jich má absence.
Učitelé u nich nevyžadovali docházku tak dů-
sledně jako u ostatních a příliš si jich ani ne-
hleděli. Komplikované byly hlavně děti čerstvě
přistěhovaných rodičů ze Slovenska, neboť byly
zaostalejší. I když mnohé děti prý byly bystré
a chápavé, nebyl tehdy znám případ, že by ně-
které po ukončení základní docházky pokračo-
valo v dalším vzdělávání. 

Velké problémy představovala hygiena. Kon-
statovalo se, že i když se v posledních letech
odívání i čistota dětí zlepšovala, pořád byla
v mnoha školách činěna „nesprávná opatření“.
Tím bylo míněno, že romské děti musely sedět
odděleně od ostatních žáků, místo aby byla při-
jata nějaká hygienická náprava. 

Dobré výsledky v převýchově cikánských dětí
měl pan učitel Josef Stejskal, t. č. ředitel zvláštní

školy. Na jeho návrh, s podporou nově zřízené
Komise pro výchovu cikánského obyvatelstva
MNV, byla, počínaje rokem 1958/59, otevřena
ve škole v Liberecké ulici první přípravná třída
pro romské děti. Režim byl přísný: dvakrát týd-
ně se děti ve škole musely sprchovat a jednou
týdně byly odvšivovány. Zde je ale třeba pro ob-
jektivitu uvést, že bytové poměry v Jablonci
tehdy nebyly příznivé u majority, natož u Ro-

mů. Řada činžovních domů byla stále ještě vy-
bavena jen společnými suchými záchody a ko-
likrát pouze jednou výlevkou na chodbě pro celé
patro. Koupelna byla stále nadstandard. Romo-
vé se ale tehdy do nadstandardních bytů ne-
umisťovali. 

Neuspokojivé bylo též stravování dětí. Rom-
ské ženy byly vesměs v domácnosti a staraly se
o rodiny. Byly však dosud pod vlivem dřívějších
zvyklostí, často neuměly hospodařit s penězi.
Projevovalo se to i tím, že v prvních dnech po
výplatě bývaly cikánské děti nezdravě překr-
mené, zatímco v posledních dnech před výpla-
tou strádaly hladem. To se pochopitelně proje-
vovalo na zdraví. Teprve s novou koncepcí
vzdělávání dostaly romské děti přístup do ve-
řejného stravování ve školní jídelně. A to se za
čas projevilo i na zlepšeném zdraví. 

Se vzděláním se pamatovalo i na rodiče. Pro
Romy do věku 45 let byly opět pořádány kurzy
čtení a pasní. A tak se tehdy v Jablonci záslu-
hou Josefa Stejskala, stejně jako dalších členů
komise – jmenovitě Věry Kosinové, Emila Tri-
bučka, Josefa Káry, Emilie Dvořákové z MNV,
Josefa Drobníka od SNB a i pana Gejzy Kuči za
samotné Romy, vykročilo na cestu sofistikova-
ného speciálního školního vzdělávání Romů.
Na cestu, která trvá již půl století, déle než si
kdo tehdy myslel. A právě v letošním červnu si
připomínáme 50. výročí od ukončení prvního
školního roku, kdy se někdo speciálně věnoval
Romům. 

Lukáš Pleticha

Vzdělání Romů by mělo být prioritou

Dětský karneval v ZŠ Liberecká (2009)
Foto Otokar Simm

Po padesáti letech opět v kokpitu Spitfiru, Duxford 1990
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Global Games 2009, druhé světové hry pro
sportovce s intelektuálním znevýhodněním,
pořádá Mezinárodní sportovní federace pro
osoby s postižením intelektu a Český svaz
mentálně handicapovaných sportovců. 

Od 5. do 14. července budou probíhat na
sportovištích v Liberci, Jablonci n. N. a v oko-
lí Českého Dubu za podpory Libereckého kra-
je a zmíněných měst. Poprvé se Global Games
konaly ve švédském Böllnasu v roce 2004.
Zápolení se tehdy zúčastnilo 1300 sportovců
z 37 zemí. 

Maskotem her bude zajíc Felix
Oznámila to počátkem května ředitelka her

Alena Erlebachová. Uvedla, že dosud potvrzená
účast na letošních Global Games, které jsou obdo-
bou letní paralympiády, představuje 1460 spor-
tovců z 38 zemí světa. „Global Games 2009 se
tak stanou zdaleka největší mezinárodní spor-
tovní událostí, která se kdy v Česku konala, do-
konce na ní bude o několik set účastníků více,
než jich bylo na lyžařském šampionátu,“ dodala.

Účastníci Global Games 2009 budou podobně
jako lyžaři ubytováni v kampusu Technické
univerzity v Liberci. Zápolit budou v atletice,
cyklistice, basketbalu, futsalu, plavání, stolním
tenisu, tenisu a ukázkově také v judu a veslová-
ní na trenažéru.

Zajíc jako maskot nebyl vybrán náhodně. „Je
rozšířen po celé zeměkouli a – řečeno sportovní
terminologií – je atleticky všestranně nadaný,“
vysvětluje Erlebachová. Zajíc výborně skáče,
zdatně kličkuje a dokáže běžet rychlostí až 70
kilometrů za hodinu. „Pokud by nekličkoval,
uběhl by stovku za 5,14 vteřiny,“ podotkla ředi-
telka her.

Felix znamená v latině šťastný a odpovídá za-
ječí povaze. Zajíc je totiž obecně považován za
velmi veselého tvora. „Chtěli jsme, aby maskot
vyvolával pozitivní emoce, aby symbolizoval
hravost a navozoval pocit štěstí a radosti,“ říká
k tomu autor grafické podoby maskota Jakub
Mikulášek z karlovarského Studia F13.

(red) 

Sport je náš svět – motto Global Games 2009

V současné době probíhají jednání o uza-
vření dohody o partnerství mezi Jabloncem
nad Nisou a bavorským městem Kaufbeuren.
Domníváme se, že Jablonečanům není třeba
Kaufbeuren podrobně představovat, neboť
vzájemné kontakty již delší dobu existují.  

Městská čtvrť Neugablonz, založená po válce
především lidmi pocházejícími z Jablonce, je
pro její rozsah mimořádným zjevem na tehdej-
ší mapě Evropy. Poválečné „rozdělení“ našeho
města a vznik jeho německého protějšku do-
provázelo mnoho bolesti, stejně jako válku sa-
motnou. Vítězné okupační mocnosti se při pří-
livu vysídlenců z východní Evropy do Německa
obávaly radikalizace obyvatelstva ve vyčerpané
zemi, a proto se snažily příchozí co nejvíce roz-
ptýlit mezi německé starousedlíky. O to je vzni-
klá koncentrace velké skupiny lidí pocházejí-
cích z Jablonce a okolí výjimečnější.

Vzájemné vztahy existují již dlouho
Neformální kontakty mezi obyvateli Jablonce

nad Nisou a Kaufbeuren-Neugablonz existují
pochopitelně již od samého vzniku Neugablonz.
Vždyť mnohá rodinná pouta nelze tak snadno
zpřetrhat. Vztahy mezi institucemi (nepočítá-
me-li prodej jablonecké sochy Rüdigera do Neu-
gablonz v roce 1968) však mohly být oficiálně
navázány až od roku 1990. Dnes se na vzájemné
spolupráci podílí např. Gymnázium Dr. Randy
(s Gymnáziem Jakoba Bruckera) a Střední umě-

leckoprůmyslová a vyšší odborná škola (se Státní
odbornou školou sklářskou a bižuterní). Aktivní
jsou též kulturní a společenské instituce, jako
např. Muzeum skla a bižuterie, Státní okresní
archiv a Městská galerie MY, jež spolupracují
s Jizerskohorským muzeem Neugablonz. Mezi
průkopníky obnovy vzájemných vztahů patří
i církve (českobratrská evangelická, římskoka-
tolická a starokatolická). 

Poznání je klíčem k přátelství
Zvláště v kulturní oblasti (jež politickými vlivy

trpí, ale také může při zlepšování vztahů
významně pomoci svojí nezávislostí) vznikly
výstavní projekty i knihy, které se svobodně za-
bývají naší minulostí. K odstranění předsudků
a překonání zkreslených názorů může přispět
pouze seriózní informace. V minulosti, o které
se do roku 1989 převážně mlčelo, je navíc řada
zajímavostí. 

Objektivnímu poznání a prezentaci historie
systematicky a dlouhodobě přispívá cyklus
Otcové města Jablonce, pořádaný jabloneckým
Muzeem skla a bižuterie. Stejnojmenná kniha
autorky Jany Nové obsahuje stati o osobnostech
mimořádně významných pro město. Přispívá
tak k vytváření našeho bližšího vztahu k místu
a regionu, kde žijeme. Postupně také dochází ke
znovuobjevování krásy uměleckých děl vytvo-
řených německými jabloneckými a regionální-
mi výtvarníky. Děje se tak v rámci volného cyk-
lu „Návrat ke kořenům“ v Městské galerii MY. 

Co o dohodě mezi městy soudí Anton Otte?
Začátkem května navštívil Jablonec nad Ni-

sou Msgre. Anton Otte, rodák z moravské obce
Vidnava, jenž je duchovním rádcem německé
organizace Ackermann-Gemeinde, která má již
deset let pobočku i v Praze. „Ackermannova
obec“ vznikla již v roce 1946 v poválečném Ně-
mecku jako svépomocná organizace, která se
zasazuje o odpuštění a smíření, v čemž spatřu-
je jedinou možnou cestu do společné budouc-
nosti. Duchovní a křesťanský rozměr hrály
a hrají v její činnosti rozhodující roli. Pře-
devším díky jejímu působení došlo postupem
doby k navázání řady neformálních kontaktů
mezi jednotlivci i organizacemi, které přispěly
k uzdravení ran minulosti.

Návštěvy Antona Otteho jsme využili k tomu,
abychom se jej zeptali, co si myslí o vznikající
dohodě mezi Jabloncem a Kaufbeuren: „Na
úrovni deklarací mezi našimi zeměmi již pro-
běhlo jak přiznání viny, tak prosby o odpuštění.
Podobné dohody se však zřídkakdy přijímají
jednomyslně. Jde ale o jedinou správnou cestu.
Uznání si zaslouží i to, získáte-li pro dohodu
alespoň většinu. Dobré vztahy nemohou být jen
otázkou nadšených jednotlivců. Nadšenec je sice
schopen mnoho udělat, ale pokud jeho práce ne-
má odezvu na oficiálním stupni, unaví se. Při
přípravě dohody se nemůže přehlížet minulost,
ale rozhodující je naše naděje do budoucnosti.
Naší snahou musí být dát věci minulosti do po-
řádku. Cílem je odstranění předsudků a stmele-
ní lidí pro dobré a trvalé česko-německé soused-
ství uprostřed Evropy.“ 

Po návštěvě starosty města Kaufbeuren
Steffana Bosseho u nás a Petra Tulpy v Kauf-
beuren (oba při svých návštěvách vystoupili
i na zasedání městských reprezentací), přichá-
zí nyní na řadu konkrétní jednání o znění do-
hody. 

Pracovní skupina městského zastupitelstva
navštíví koncem května Kaufbeuren, kde se po-
kusí dojednat konečné znění návrhu dohody
tak, aby mohla být již v červnu předložena ke
schválení městskému zastupitelstvu. 

(bt)

Naděje je v budoucnosti
Jablonec a Kaufbeuren chystají dohodu o partnerství

Anton Otte během 
návštěvy v Jablonci n. N.
Foto Zbyněk Pavienský

Starostové obou měst 
v kostele sv. Anny

Foto Jiří Jiroutek
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Vratislav Karel Novák se narodil 13. prosince 1942
v Praze v rodině právníka. Středoškolská léta strávená
na jablonecké průmyslovce (1957–1961) mu zajistila
základní průpravu v sochařské práci s kovem. Tu
dále rozvíjel v 60. letech studiem na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Jana Nušla
(1961–1967). Po jejím absolvování se v roce 1968 vra-
cí do Jablonce n. N., kde si zřizuje vlastní ateliér
a začíná tvořit ve svobodném povolání. Věnuje se mo-
numentálním zakázkám pro architekturu a veřejný
prostor severočeských měst, do nichž umisťuje své ki-
netické a světelné plastiky, stejně jako interiérovým
realizacím či svérázným drobným objektům-vozí-
kům, takzvaným cyklotům. 

Od 80. let si nalézá vlastní cestu k osobitému autor-
skému šperku. Přibývá výstav jak v Čechách, tak v ci-
zině. S nástupem svobodných poměrů v zemi po roce
1989 začíná intenzivně cestovat a pracovat rovněž
v zahraničí. Přijímá nabídku své někdejší alma mater
a třicet tři semestry vyučuje v sochařském ateliéru
specializovaném na kov a šperk. V roce 1990 je jme-
nován docentem, o dva roky později profesorem. 

V roce 1994 se ujímá vedení ateliéru a zajišťuje mla-
dým adeptům svobodné a inspirativní prostředí. Svojí
otevřeností a pracovitostí je dobrým příkladem pro
ostatní, zve hosty ze zahraničí, studentům organizuje
tvůrčí prázdninové pobyty a dílny, stejně jako atelié-
rové výstavy, například v Českém Krumlově či v Jab-
lonci nad Nisou. V roce 1993 pořádá Moravská galerie
v Brně rozsáhlou výstavu Novákovy tvorby příznačně
nazvanou Zveřejnění. O rok později tuto výstavu
představuje v prostorách Karolina České muzeum
výtvarných umění v Praze. Dostává se mu reprezenta-
tivních zakázek, mimo jiné vytváří kinetickou plastiku
Metronom na pražské Letné pro Všeobecnou česko-
slovenskou výstavu v roce 1991, je pověřen vedením
autorského kolektivu čs. expozice na Světové výstavě

Expo 92 ve španělské Seville či navrhuje Krystalovou
věž pro město Cincinnati v severoamerickém Ohiu,
kterou spolu s tamní šperkařkou Susan Rae Ewing
realizuje v letech 2001–2006. 

Významné autorovo životní jubileum připomíná
v roce 2007 velká retrospektivní výstava Identifikace
V. K. N. v Oblastní galerii v Liberci. V rámci tohoto
projektu Vratislav K. Novák iniciuje výstavu pedago-
gů, absolventů a studentů svého pražského ateliéru,
která se s názvem Identifikace 33 semestry uskutečňuje
v univerzitní Galerii N a v Muzeu skla a bižuterie.
V roce 2007 profesor Novák ukončuje svoji dlouhole-
tou pedagogickou činnost na Vysoké škole umělecko-
průmyslové v Praze a od roku 2008 působí na půdě
dynamicky se rozvíjejícího Ústavu umění a designu
Západočeské univerzity v Plzni, kde se věnuje výuce
designu kovu a šperku. 

Nevšední tvorba V. K. Nováka se vyznačuje velkou
mírou invence a je velice pestrá a mnohovrstevná. V je-
ho plastikách a špercích se projevuje noblesa
kovového materiálu, tvarová a technická čistota a do-
konalost. V. K. Novák představuje výrazného tvůrce ki-
netických a světelných plastik, který navazuje na mezi-
válečnou tradici této specifické odnože moderního so-
chařství. V oblasti šperku platí za výjimečnou indivi-
dualitu a autoritu, jež povýšila šperk z jeho ryze zdob-
né a okrašlovací funkce na suverénní umělecké dílo.
Ovlivnil řadu mladých sochařů, šperkařů a designérů. 

Město Jablonec je proslulé svojí šperkařskou tradi-
cí. Veřejný prostor města a některé jeho interiéry jsou
již několik desetiletí dotvářeny Novákovými díly. Jde
například o dílo Ruce, vytvořené pro městskou knihov-
nu (1977), pohyblivé dřevěné koule pro Restauraci mla-
dých (1978) či návrh mobilní plastiky pro Mšeno (1979).
Z dalších Novákových prací najdeme v Jablonci ná-
vrh Vlny pro plavecký bazén (1986), monumentální
objekt Udice – Pocta Karlu Hubáčkovi (1989), mobilní
plastiku Krychle v ZŠ Liberecká 26 nebo kinetické
Tyče v jablonecké pobočce České spořitelny (1996).
Jeho tvorba je zastoupena kromě celé řady význam-
ných institucí po celém světě i v jabloneckém Muzeu
skla a bižuterie. Když si na konci šedesátých let vybral
Vratislav Karel Novák Jablonec za své působiště a do-
dnes zde setrvává, lze předpokládat, že pro něj před-
stavuje ideální a inspirativní zázemí. Pro město Jab-
lonec to je jistě dobrá zpráva.  

Jan Červinka
kurátor Oblastní galerie v Liberci

Vratislav Karel Novák
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Význačný sochař, šperkař, designér a pedagog prof. Vratislav Karel Novák,
akademický sochař, pochází z Prahy, avšak větší část svého tvůrčího života
spojil s libereckým regionem. Domovem se mu stala bývalá fara při kostele
sv. Ducha v Rýnovicích a ateliérem někdejší márnice přilehlého hřbitova.
Zde žije, tvoří, odtud vyjíždí učit, vystavovat i na nejrůznější sympózia
a setkání po Čechách, Evropě a ostatních kontinentech. 

■ Krátké zprávy
Svaz důchodců
pořádá svá červnová setkání od 14
hodin ve Spolkovém domě. Ve stře-
du 3. 6. se uskuteční setkání s osm-
desátiletými, 10. 6. /středa/ výlet do
Železného Brodu, ve čtvrtek 18. 6.
je na programu beseda s městský-
mi strážníky a na středu 24. 6. je
přichystána zábava s hudbou.

Jablonecká píšťalka
pořádá ve čtvrtek 11. 6. od 18 ho-
din v kostele Dr. Farského svůj vý-
roční koncert. Hostem bude pěvecký
sbor Gymnázia U Balvanu Anima
saxí.

Tajemné Himaláje
Přednášku Libora Michalce pořá-
dá ve čtvrtek 18. 6. od 17 hodin
vratislavická knihovna. Uvidíte
snímky hinduistických obřadů
a krvavých rituálů vyznavačů
Kálí, trek kolem Everestu, život
v matriarchátu nomádů z kmene
Naxi atd. Vstup zdarma.

Koncert skupiny Buty
můžete navštívit v pátek 19. 6.
v 19.30  hodin v Hudebním klubu
Bažina v rychnovské restauraci Be-
seda.

Výstava obrazů
Karla Janáka se koná od 20. červ-
na do 3. července. Vernisáž proběh-
ne v sobotu 20. 6. v 17 hodin ve vý-
stavní síni rychnovské radnice.

Sto let od povýšení na městys
oslaví v sobotu 27. 6. v Janově nad
Nisou. Součástí oslav bude jarmark
a soutěže pro děti. Vyhlídkový vlá-
ček doveze zájemce až na Králov-
ku, na náměstí bude sklářská pec
s ukázkou výroby foukaného skla.
Více na www.janov-n-n.cz.

Hudba na prázdniny
zazní 28. 6. od 17.30 hodin ve sta-
rokatolickém kostele na náměstí
B. Němcové. Účinkují žáci a studenti
hry na flétny, klavír, klávesy a stře-
dověká kapela Duro Nux s hosty.
Za finanční podpory města pořádá
Sdružení přátel školy hudby o. s. 

Velkou jazzovou slavnost
pořádá ve čtvrtek 2. 7. od 18 hodin
Klub Ex a PSPŠ v zahradní restau-
raci. Hraje Big band J. Janského
a Jazz h factor F. Kozderky. Za ne-
přízně počasí se koná uvnitř.

Jizerské hory
na fotografiích Miloše Kirchnera
budou do 31. července vystaveny
v Domě Gerharta Hauptmanna
v Jelení Hoře – Jagniatkówě. Více
na www.muzeum-dgh.pl. 

O Jablonci n. N. v Drážďanech
Od 24. 6. do 31. 7. budou v Českém
centru v Drážďanech–Neustadt vy-
staveny fotografie Dietera Kleina
zachycující proměny Jablonce nad
Nisou. Na listopad připravuje Die-
ter Klein pro Jablonec výstavu
o vlivu vídeňské architektury na
stavby v našem městě.

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Sklárna hraběte Harracha, Nový Svět
Bezbarvé sklo, foukané, matované, hutní nálepy
granátových perliček malované zlatem, malba
zlatem – rozviliny a vinné listy, dva medailony
z mléčného skla malované smaltem a zlatem –
v jednom symbol lyry, ve druhém text DEM
LIEDERKRANZ IN GABLONZ A/N.
GEWIDMET VON KARL KEIL MITGLIED
DES VEREINS AM 1. JÄNER 1866 
(Spolku Liederkranz, tj. Věnec písní, z Jablonce
n. N. věnuje Karl Keil, člen spolku, k 1. lednu
1866).
Výška 50 cm. 
Z připravované výstavy a publikace
Zázračné prameny. Lázeňské
a upomínkové sklo (12. 6.–20. 9. 2009).

Zpěvácké spolky patřily v prostředí českých
Němců k nejčastějším. V Jablonci se nejstarší
z nich nazýval Liederkranz (Věnec písní). Roku
1846 ho jako mužský sbor založila místní spo-
lečenská elita v čele s podnikatelem Adolfem

Pfeifferem, v jehož domě (dnes Rehavital) též
zpočátku pod vedením učitele Donata Wopr-
schalka cvičili. Část výnosu z první veřejné
produkce v roce 1847 posloužila k nákupu šat-
stva pro chudé školáky a jako dar nemocniční-
mu fondu, z čehož se stala tradice. 

V roce 1860 byl spolek zásluhou politika
Heinricha Seidemanna nově konstituován a za-
čal se zúčastňovat zpěváckých klání v celých
německých Čechách. Jeho náplní byly též roz-
ličné výlety a exkurze. Když jedenáct let poté
Věnec písní, který tehdy měl kolem 40 aktiv-
ních a 70 účastných členů, slavil dvacet pět let
existence, akce se zúčastnilo dvacet pět spřáte-
lených spolků se 485 zpěváky. V roce 1883 už
„Liederkranz“ vedle mužského sboru tvořil též
ženský sbor a orchestr, celkem 74 aktivních
a 310 účastných členů. Na konci 19. století pak
měl již 140 aktivních a 312 účastných členů.

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Zázračné prameny

Zpěvácký pohár s víkem, 1866

Foto Tomáš Hilger

Mezi významné jablonecké osobnosti patří
výtvarník Viktor Vorlíček, od jehož narození
letos uplyne rovných sto let. Do kulturní his-
torie našeho města se nezapsal jen díky své
umělecké tvorbě, ale měl také významný po-
díl na poválečné obnově uměleckoprůmys-
lové školy a na vzniku nového jabloneckého
muzea. Výtvarnou tvorbu Viktora Vorlíčka
i jeho zásluhy o kulturní rozvoj našeho měs-
ta připomíná výstava, kterou je možné na-
vštívit v Městské galerii MY do 26. června le-
tošního roku. 

Loni byla Viktoru Vorlíčkovi udělena
stříbrná městská medaile Josefa Pfeiffera

Viktor Vorlíček se narodil 7. srpna 1909 v Bělé
u Turnova v prostředí učitelské rodiny, kde se
od dětství utvářel jeho blízký vztah k hudbě, li-
teratuře a umění. Během středoškolských stu-
dií se stále více projevoval chlapcův výtvarný
talent a touha stát se malířem ovlivnila jeho ce-
lé další životní směřování. 

Studoval v Turnově na tamější státní reálné ško-
le, kde se ocitl uprostřed živého kulturního dění
a díky osvíceným pedagogům mohl nahlédnout
i do světa výtvarného umění. Seznámil se s dílem
malíře Jana Prouska i dalších turnovských výtvar-
níků, velmi silným impulsem se mu stalo přátel-
ství s malířem Milošem Votrubcem, jehož před-
časná smrt ho silně zasáhla.

V roce 1928 přestoupil Viktor Vorlíček na reál-
nou školu do Nové Paky. Učitelem kreslení zde
byl malíř Josef Jelínek, který okamžitě rozpo-
znal chlapcův výrazný talent a na jeho doporu-
čení byl Viktor Vorlíček přijat do grafické spe-
ciálky Maxe Švabinského na pražské akademii.
Otec mu sice nebránil v uměleckém studiu,
podmínil jej však získáním profesury, kterou
považoval za záruku jistější životní existence.
Protože na akademii nebylo možné profesuru
získat, přešel Vorlíček na České vysoké učení
technické k profesoru Oldřichu Blažíčkovi, kde
v roce 1934 úspěšně absolvoval. Studia zakončil
ročním pobytem na Akademii výtvarných umění
u profesora T. F. Šimona.

V roce 1936 nastupuje Viktor Vorlíček jako
učitel na Československé reálné gymnázium
v Táboře a začíná se tak jeho celoživotní peda-

gogické působení. To pokračuje několikaletým
pobytem v Mukačevu na Zakarpatské Ukrajině,
odkud musel v roce 1939 ve spěchu odjet a za-
nechat tam téměř celé své dosavadní dílo. 

Za druhé světové války se staly Vorlíčkovým
novým domovem jižní Čechy. Začal vyučovat
na dívčím reálném gymnáziu v Českých Budě-
jovicích a zároveň se zde zapojil do výtvarného
dění. Stal se členem Sdružení jihočeských vý-
tvarných umělců a vedle spolužáka z akademie,
grafika Karla Štěcha, zde našel nové přátele,
z nichž k nejbližším patřil spisovatel Ladislav
Stehlík. V době působení v Českých Budějovi-
cích vydal několik grafických cyklů a bibliofil-
ských tisků.

V roce 1945 přijal Viktor Vorlíček místo stře-
doškolského profesora na Státní odborné škole
pro umělecký průmysl v Jablonci nad Nisou
a zapojil se do její poválečné obnovy. K 1. září
1949 byl ze školské služby přechodně uvolněn
a byl pověřen budováním muzea jabloneckého
průmyslu. Stal se tak spoluzakladatelem Muzea
skla a bižuterie a jeho prvním ředitelem. Jako
konzervátor státní ochrany památek přispěl
k záchraně důležitých kulturních hodnot, které se

staly významnou součástí nových muzejních sbí-
rek. K pedagogické činnosti se vrátil 1. září 1954
na tehdy obnovené Střední průmyslové škole
v Jablonci n. N. Jako profesor byl navzdory své
náročnosti oblíbený a vychoval několik generací
úspěšných absolventů. Vedle výtvarných před-
mětů vyučoval též dějiny umění a matematiku.
Zemřel dne 27. února 1976 v Praze. 

Viktor Vorlíček vytvořil rozsáhlé osobité dílo,
které zůstává v odborných kruzích stále neza-
slouženě opomíjeno. Nevyhýbal se žádné vý-
tvarné technice, přesto nejpřesvědčivějším do-
jmem působí jeho kreslířské a grafické práce,
z nichž velkou část věnoval Jablonecku, Jizer-
ským horám a Českému ráji. Lyricky pojaté
a realisticky ztvárněné krajinné motivy dokáží
oslovit každého citlivého diváka a zavedou ho
do míst, která důvěrně zná, i když od časů, kdy
je zachytil Vorlíček, prošla nejednou proměnou. 

Výstava kreseb, grafik a maleb Viktora Vor-
líčka je tak určena nejen milovníkům výtvar-
ného umění, ale také obdivovatelům přírodních
krás našeho kraje. 

Jan Strnad
Městská galerie MY

Grafik a malíř Viktor Vorlíček
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V Jablonci nad Nisou se přes jeho polohu
v kotlině Nisy nachází řada míst, která zejména
v minulosti poskytovala rozhled do širokého
okolí. Nejsou to jen umělé stavby rozhleden, jako
třeba Petřín, ale i některá přirozená návrší.
Ještě v 60. letech minulého století bylo možné
spatřit například ze Žižkova Vrchu skoro celý
Jablonec. Před sto lety se dal Jablonec přehléd-
nout také od tzv. Balvanu v Turnovské ulici.
Jenomže tím, jak se rozšiřuje městská zástavba,
jakoby se město „zplošťovalo“. A tak zbývá snad
už poslední místo dokonalého rozhledu na
město, kterým je právě Petřín. 

Mezi zajímavá místa v našem městě patří též
návrší, na kterém se nachází dnešní Máchův
park. Dříve bylo nezalesněné a nezastavěné
a skýtalo vynikající přehled o okolí. Neuniklo to
ani budoucímu císaři Josefu II., který si při
svých inspekčních cestách roku 1766 a 1779
uvědomil jeho vojenské přednosti a navrhl zde

zřídit dělostřeleckou baštu. Ta měla bránit pří-
padnému postupu nepřítele od Liberce. V ka-
tastrální mapě z roku 1843 je návrší označeno
trojúhelníkem s tečkou a nese název „Gablonz“. 

Zřízení parku
Ve druhé polovině 19. století, nejspíš v souvis-

losti se založením parku, obdrželo toto místo
název Mühlfeldhöhe, tedy Mühlfeldova výšina.
Pojmenováno bylo po vídeňském advokátovi
a rakouském říšském radovi Eugenu Mühl-
feldovi (1810–1868), který se zasadil o zákony
oslabující konkordát z roku 1855 (smlouva me-
zi Svatým stolcem a státem o církevních záleži-
tostech). V roce 1888 byla podle výšiny pojme-
nována i nově vytýčená ulice (Mühlfeldgasse,
dnešní Máchova).

V roce 1880 získal tento pozemek jablonecký
Výsadbový a okrašlovací spolek a rozhodl se ta-
dy založit park. V následujících letech se poda-

řilo prostor ještě rozšířit o další parcely, až se
plocha rozrostla na dnešních 2943 m2. A v par-
ku nemohl scházet ani kamenný pomník. Ten
byl věnován Ignazi Geislerovi a zmíněnému
Mühlfeldovi. Geisler byl místní občan, člen
okrašlovacího spolku, který této instituci odká-
zal jmění 1454 zlatých a 8 krejcarů na nákup
pozemku.

V 70. letech minulého století vyrostl v těsné
blízkosti parku kostel baptistické církve. Celkové
opravy se dočkal i Máchův park. 

V roce 2005 byl obnoven, došlo k úpravě cest,
výměně osvětlení, k instalaci laviček a nové vý-
sadbě. Opraven byl i původní pomník, zůstal
však již bez nápisů, takže jeho určení již ná-
vštěvníkovi nic nepřiblíží.

Václav Vostřák, Otokar Simm

Máchův park
na Mühlfeldově výšině

Doprava: Jablonec n. N. – Jelení Hora – Kar-
pacz – kostelík Wang. 

Pěšky: Karpacz Górny, parkoviště – Wang
(15 minut) – Polana (50 minut) – Pielgrzymy
(20) – Słonecznik (40) – rozcestí s modrou (60)
– turistická chata Strzecha Akademicka (25)
– chata Samotnia (20) – Polana (40) – Wang
(30 minut). Celkem cca 5 hodin chůze.

Severní podhůří Krkonoš oplývá mnoha turis-
tickými zajímavostmi a krásami. Jednou z nich
je i dřevěný kostelík Wang, přestěhovaný do
Karpacze v roce 1842 ze Skandinávie a o dva
roky později znovu postavený. Na svém původ-
ním místě na jihu Norska vznikl již na přelomu
12. a 13. století. O jeho koupi se postaral pruský
král Bedřich Vilém IV. a pro zdejší evangelickou
obec ho získala hraběnka Friederike von Reden.
Ze stejné doby pochází i přilehlý hřbitov. 

Místo je to vpravdě magické – rozhlížet se od-
tud můžeme do daleka, Sněžka jakoby byla na
dosah. Kdo se s tím vším nespokojí, může s námi
vyrazit na hřeben. Jde o túru poměrně nároč-
nou nejen kvůli převýšení, ale místy i pro ka-
menité stezky. Od Wangu se vydáme po široké
dlážděné cestě (modré značení) okolo poklad-
ny, kde je nutné zaplatit 5 Zł. za vstup do ná-

rodního parku. Chodník pak stoupá na Polanu,
kde do r. 1966 stála chata Bronka Czecha. Zde
opustíme dlážděnou cestu a dáme se doprava.
V louce se brzy objeví skála Kotki, před námi je
však mnohem nápadnější skupina nejvyšších
krkonošských skal – Pielgrzymy (Poutníci). Mo-
hutné žulové věže vystupují nad koruny stromů
a vytvářejí působivou kulisu okolním horám. 

Od Poutníků nás žluté značky povedou za vy-
trvalého stoupání na hraniční hřeben. Tady stojí
další skalní útvar, z daleka viditelný Słonecz-
nik. Nyní pokračujeme po červeném značení
směrem ke Sněžce. Hluboko v kotlině se po-
stupně objeví dvě malebná horská jezera – Wiel-
ki a Mały Staw. Okolo obří chaty Strzecha Aka-
demicka sestoupíme (modré značky) postupně
až ke „schronisku“ Samotnia, snad nejpůvab-
nější krkonošské boudě. Ta stojí na břehu zmí-
něného Małého Stawu. Poté přejdeme můstek
potoka vytékajícího z jezera a po kamenité
stezce a později opět po dlážděné komunikaci,
směřující od Wangu až na Sněžku, dojdeme na
již známou Polanu a od ní zpět ke kostelíku
Wang. (http://www.wang.com.pl/)

Doporučujeme mapu Krkonoš polského vyda-
vatelství Plan.

(os)

Kostel Wang – klenot polských Krkonoš
■ Tip na výlet

Foto Otokar Simm

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

Oddělení pro dospělé čtenáře

Ryšavý Martin
Cesty na Sibiř 1., 2. díl
Knihu můžete číst jako cestopis, jako
milostný příběh, nebo třeba i jako
dokument o současných životních
podmínkách na ruském Dálném
Východě.

Čermák Petr
Bára
Kniha o tom, jak se z obyčejné holky
stala oštěpařská královna.

Oddělení pro děti a mládež

Steklač Vojtěch
Žlutý Robert & James Bond 
Lupič-gentleman Žlutý Robert se vra-
cí na scénu, a to s plnou parádou! 

Meyer Stephenie
Rozbřesk (4.)
Být bezvýhradně a neodvolatelně
zamilovaná do upíra je pro Bellu
Swanovou splněným snem a záro-
veň noční můrou, jež se nebezpečně
proplétá s realitou. 

Serna Vara Ana
Pravidla slušného chování 
pro školáky a předškoláky 
Občas zapomínáme i na ta nejzá-
kladnější pravidla, jejichž dodržo-
vání nevyžaduje příliš velké úsilí,
a přitom nám dokáže neobyčejně
usnadnit život. 

Studovna

Strnad Jan
Josef Václav Scheybal. 
Kresby a akvarely
z Jizerských hor, Jablonecka,
Podještědí a Pojizeří
Výpravnou publikaci s mnoha barev-
nými reprodukcemi kreseb a akva-
relů známého kreslíře, národopis-
ce, historika umění a badatele vy-
dalo město Jablonec n. N. k nedoži-
tým umělcovým osmdesátinám.

Multimediální oddělení

Šmíd Jan
Kde jsou hvězdy nejblíž
Pokud máte rádi autorovy úspěšné
romány Čisté radosti mého života
a Návrat čistých radostí, určitě vás
nezklame ani tento povídkový pří-
běh, téměř horor, který se odehrává
na americkém jihozápadě.

Jizerské noviny
Chcete vědět, co zajímavého se děje
v Jizerských horách? Právě vyšly
turistické noviny pro letní sezonu
2009. Noviny vydal Turistický re-
gion Jizerské hory – Liberecko, Jab-
lonecko, Tanvaldsko a Frýdlantsko.
Jedná se o ucelenou aktuální na-
bídku sportovního a kulturního vy-
žití spolu s otevíracími dobami, tipy
na výlety, jízdními řády cyklobusů
atd. Zdarma si je můžete vyzved-
nout na informačních centrech
v Jablonci n. N. a okolí. K dispozici
je i německá a anglická mutace.

Kalendář akcí
Přílohou letních turistických no-
vin je i Kalendář akcí. Poradí, jak
strávit dovolenou či volné dny na
Jablonecku. Vaše letošní dovolená
u nás totiž může být barevná! Ne-

věříte? Mnohé se dozvíte z tohoto
obsáhlého kalendáře akcí pro letní

sezonu 2009. Naleznete v něm řa-
du tipů, kam zajít za kulturou, na
výstavu, kam se vydat třeba s dět-
mi. Kalendář bude vaším průvod-
cem až do října.

Turistické noviny Českého ráje 
Hlavním tématem letošního roční-
ku turistických novin jsou místa
opředená tajemstvím, místa ma-
gická a tajuplná. Turistické noviny
přinášejí tipy na výlety pěšky i na
kole, návod, jak aktivně strávit volný
čas nebo termíny soutěží. Nechybí
ani stránka pro děti s oblíbenou
turistickou hrou „Za pověstmi Čes-
kého ráje“. V příloze najdete jízdní
řády turistických autobusů, pře-
hled kulturních akcí od května do
září nebo výčet atraktivit včetně
otevíracích dob, vstupného a kon-
taktů. Cena 20 Kč.

■ Informační centrum nabízí 

Jablonec má magnetickou 
rezonanci
Tři roky příprav na realizaci projektu „Magnetická rezonance“ v jablonecké nemocnici
vyvrcholily v polovině května zahájením provozu. Akci zpestřili humornou „odbornou“
instruktáží zdravotní klauni doktor Huba a sestra Bětka. Pracoviště, jež je součástí 
radiodiagnostického oddělení, se podařilo vybudovat díky dotaci z Evropské unie. 

Magnetická rezonance se zásadně liší od běžného
rentgenového vyšetření či od vyšetření na CT. Trvá
zpravidla 15 až 45 minut, i když speciální vyšetření
mohou být i delší. Přístroj je uzavřený válcovitý mag-
net, ve kterém musí pacient několik minut klidně le-
žet. Pacient se uloží na speciální stůl, který s ním za-
jede do otvoru přístroje. Vyšetření na magnetické re-
zonanci je nebolestivé.

Pracoviště naší nemocnice je vybaveno přístrojem
značky Philips Achieva se silou pole 1.5 Tesla. Jaká to
síla skutečně je, to si mohli vyzkoušet hosté slavnost-
ního zahájení. Stačilo zašít do plyšové hračky dva malé
šroubky… 

Kromě základních výkonů, jako je vyšetření moz-
ku, páteře a pohybového aparátu, budou v jablonecké
nemocnici provádět i ty nejnáročnější. Jde např. o vy-
šetření kardiovaskulárního systému, břicha či malé
pánve. Protože silné magnetické pole působí na každý
kovový magnetický předmět v těle, jsou pacienti před
vyšetřením dotazováni, zda nemají v těle nějaký kov.
Může se jednat o kardiostimulátor, kovovou náhradu

kloubu, střepinu či projektil, umělou srdeční chlopeň
atp. V případech nejasností může být pacient poslán
na doplňující rentgenové vyšetření. 

V Libereckém kraji jsou nyní dvě magnetické rezo-
nance, jedna v krajské nemocnici Liberec a druhá
právě v Jablonci. Náklady na realizaci projektu do-
sáhnou částky 50 mil. Kč, přičemž více než 43 mil. je
hrazeno z fondů EU, z Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Severovýchod. Zbývající část uhradí
nemocnice z vlastního rozpočtu, který po celou dobu
tříletých příprav výrazně podporovalo i město tím, že
k požadovanému příspěvku přidávalo každý rok okolo
čtyř milionů korun na spoluúčast. 

Více informací naleznete na www.nemjbc.cz.
(red)

Sílu magnetu si vyzkoušel starosta Petr Tulpa
Foto Miroslav Gorčík
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EDUCA, Ml˘nská 46a, Jablonec n. N., 
tel./fax: 483 318 621, mobil: 602 505 288

www.educa-jbc.cz
info @educa-jbc.cz

10 % SLEVA 
v ãervnu na vefiejné 
JAZYKOVÉ KURZY
2009/10
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

To nejlep‰í v létû  
LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY 

V¯HODNÉ

NEVÁHEJTE

STUDIO KRÁSY MARKÉTA
Novinka – formování postavy metodou

„liposukce bez sklapelu“
– 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

GEODETICKÁ KANCELÁ¤
– 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

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

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

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

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

e-mail: first.r@centrum.cz

KOMINICTVÍ
vloÏkování komínÛ, stavby komínÛ revize

a vymetání komínÛ – Zelinka Petr, Pipek Jan
tel.: 739 551 637, 605 457 291

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

OD MNOHA V¯ROBCÒ. NOVù: profesionální
v˘fiez zárubní bez prachu! GaráÏová vrata,
okna. Renovace star˘ch kazetov˘ch dvefií,
Akce ·ROTOVNÉ: 20–30 % sleva na kliku 

+15 % sleva na montáÏ a dal‰í sleva na dvefie.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií zdarma!
Kompletní montáÏ. tel.: 604 404 861,

www.dverehybner.wz.cz

ZAKÁZKOVÉ KREJâOVSTVÍ HANAR
– dámské a pánské krejãovské sluÏby,
opravy a úpravy odûvÛ a také sluÏba

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

BALENÍ ZBOÎÍ a CELNÍ SLUÎBY
– balení a kompletace zboÏí

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

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

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
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Technické sluÏby Jablonec nad Nisou, s. r. o.
Ceník materiálů ze skladů TSJ, s. r. o.

P Í S E K
Ceny Ceny 
bez DPH s DPH

• písek malÈák, betoÀák pfii odbûru do 8 t 320,– Kã/t 380,– Kã/t
• písek malÈák, betoÀák pfii odbûru nad 8 t 240,– Kã/t 285,– Kã/t

Uvedené ceny písku jsou včetně dovozu v Jablonci nad Nisou a do 10 km.
objednavky@tsj.cz nebo tel.: 775 790 389 p. Berenda, 775 790 382 p. Dobeš.

www.tsj.cz

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

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

Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER  

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

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

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

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

Po pfiedloÏení tohoto kupónu 20 minut 
navíc zdarma pfii zakoupení permanentky.
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Stfiední prÛmyslová ‰kola technická, Jablonec nad Nisou 
pfiijme odborného uãitele pro stavební profese (mistra odborného v˘cviku). 

Nástup: od 1. 9. 2009. 
PoÏadavky: vyuãen v oboru, praxe min. 5 let 

Informace Mgr. Dokoupil 603 101 389

Ordinace dentální hygieny
Prokopová Veronika, DiS.

• prevence parodontopatií
• profesionální čištění zubů

• odstranění 
zubního kamene a pigmentací

• bělení zubů

Maldent s. r. o
MUDr. Bohumil Mališ

Palackého 47, Jablonec nad Nisou
tel.: 776 453 090

info@maldent.cz

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

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

elektro z va‰í ulice

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

âeské programy
ze satelitu 

v digitální kvalitû 
jiÏ
od 3.999,–

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

âeské programy
ze satelitu 

v digitální kvalitû 
jiÏ
od 3.999,–

★ V‰e na splátky 
★ Prodejna roz‰ífiena

o TV Hall
★ Jen ze satelitu uvidíte

aÏ 5x více detailÛ – to je
HD signál.

★ Pfiijìte se pfiesvûdãit
a vyuÏijte slevy na SAT
HD komplety.

★ Nejlep‰í fie‰ení pro LCD
a plazmové TV.

Letáky najdete ve Va‰ich schránkách. Akãní letáky platí jiÏ od 11. 6. 2009

★ V‰e na splátky 
★ Prodejna roz‰ífiena

o TV Hall
★ Jen ze satelitu uvidíte

aÏ 5x více detailÛ – to je
HD signál.

★ Pfiijìte se pfiesvûdãit
a vyuÏijte slevy na SAT
HD komplety.

★ Nejlep‰í fie‰ení pro LCD
a plazmové TV.

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 ãerven
15 % SLEVA NA KOMBINACI

Mokrá pedikúra + depilace l˘tek voskem
Po cel˘ ãerven tyto dvû procedury absolvované

v jeden den po sobû jen 289,- Kã!
www.studiofit.cz, tel.: 773 485 800

Dárkové poukazy na masáÏe.
Prodej bio kosmetiky a bylinn˘ch ãajÛ.
!POZOR! V ãervenci akce na SHIATSU

60 minut jen 340,- Kã

STUDIO IvetaD.,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
Pedikúra

Petra – 773 189 155
Pfiijmu kadefinici s vl. ÎL

HLÍDÁNÍ DùTÍ
Potfiebujete si v klidu nakoupit, vyfiídit úfiady,

nûkoho nav‰tívit, posedût s kamarádkami nebo
si zkrátka udûlat ãas jenom pro sebe? AÈ uÏ je Vá‰
dÛvod jak˘koli, ráda Vám Va‰e dítko pohlídám.

Hlídání dûtí je moÏné objednat na kaÏd˘ den v dobû
od 7 – 19 hod. Kontaktní telefon: 724 147 162

PRÁZDNINOVÉ TANâENÍ
ve studiu KAREEMAH

pro zaãáteãnice i pokroãilé taneãnice
(intenzivní i bûÏná forma v˘uky),
speciální hodiny pro TùHULKY

podrobné info a pfiihlá‰ky:
e-mail: info@brisnitancekareemah.cz

tel.: 776 653 153
www.brisnitancekareemah.cz

STUDIO BERU·KA
KOJENECKÉ PLAVÁNÍ A CVIâENÍ od 3 mûs.

24. 6. pfiedná‰ka Kineziologie One Brain
20.–24. 7. a 27.–31. 7. Pfiímûstsk˘ tábor

pro beru‰ky a brouãky od 4 let.
27.–31. 7. Vodní hrátky pro rodiãe a dûti

Hraní, cviãení a plavání ve vodû pro dûti od 6 mûs /Jbc/.
13.–17. 7. a 10.–14. 8. Pfiímûstsk˘ tábor v ZOO Lbc

23.–29. 8. Pobyt v hotelu s mofiskou vodou
Pro rodiny s dûtmi. Program + kojenecké plavání.

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

digiTel – prodej, protiúãet, opravy mobilÛ
Update servis Sony Ericsson

Business partner Telefonica O2 pro firmy
Záruãní a pozáruãní servis mobilních telefonÛ

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

Terminál SAZKA na prodejnû
Sbûrna a v˘dej FOTOLAB

Po‰tovní 9 /BILLA/
tel./fax.: 483 313 212, www.mobilepoint.cz

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2009
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ spoleãenského tance
pro mládeÏ a dospûlé pfiijímáme neustále

na internetov˘ stránkách
www.tanecnisvoboda.cz

Podrobné informace o kurzech
vám poskytneme i na telefonu: 603 512 887

CHOCOLATE DREAMS
Paní uãitelky rády dostávají bonbónové kytky od nás.

Spousta dobré ãokolády, ‰v˘carské,
belgické, italské bonbóny, ãokolády, bonboniéry,
ceylonské ãaje, slad‰í vína, kusové Ïelé, kytice

z bonbonÛ, dárkové ko‰e
po–pá: 9–18 hod. so: 9–12 hod.

tel.: 777 295 556, Mírové nám. 17, pasáÏ Corso

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

Velká prodejna, zamûfiená pouze na akvaristiku a teraristiku
Po–Pá 9.00–11.30  13.00–18.00     So 9.00–13.00
Perfektní zákaznick˘ servis • krmení • medikamenty • ‰iroká nabídka
potfieb a techniky pro akvaristiku •  pûstírna terãovcÛ • prodej a servis
akvarijních filtrÛ EHEIM • systémy hnojení rostlin CO2 • v˘bûr z 50 druhÛ
ryb a 50 druhÛ rostlin • akvarijní sety a sestavy • studenovodní ryby

PEUKER Akvaristik, Proseãská 141, tel.: 603 188 869, 468 04 Proseã n. N.
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