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Potkáme se u oblíbeného
Primátorského svařáku
Vážení spoluobčané, 

možná právě teď, kdy držíte v rukou aktuální vy-
dání Jabloneckého měsíčníku, se za vašimi okny
snáší k zemi vločky, možná prší. Když se dívám
z okna při psaní těchto řádků, vidím typickou listo-
padovou mlhu a mrholení. Obvyklé v posledních
letech bývá, že Vánoce slavíme takzvaně na blátě
a sněhová nálož nás čeká až po Novém roce. Že se
však žádný rok nějakým nástrahám zimního počasí
nevyhneme, ať už jde o sníh nebo mrznoucí ledo-
vatku, je jasné. Stejně jako je jasné, že je třeba po-
čítat v městském rozpočtu s poměrně velkou část-
kou na zimní údržbu. Ta v rozpočtu na příští rok
bude muset být vyšší, protože se do ní zcela jistě
promítnou náklady na naftu. Jak v těch chvílích
vždy závidím městům s teplejším podnebím, které
nemusí vyhradit tolik peněz na likvidaci sněhu. Na
druhou stranu jsem zase rád, že žiju v podhůří
Jizerských hor, které nedávno prohlásili mladí
pražští youtubeři, kteří si říkají Kluci z Prahy, za
nejkrásnější hory Česka. 

Nastal čas adventní, čas těšení a příprav na nej-
krásnější svátky v roce. Čas, kdy zdobíme své do-
movy, abychom se obklopili vánoční atmosférou.
Až budete hledat inspiraci, jak nejlépe „obléknout“
ten svůj vánoční stromek, pak zaskočte do jablonec-
kého Muzea skla a bižuterie, kde mají celý Svět zá-
zraků, jenž čítá více než 15 tisíc více či méně tra-
dičních vánočních ozdob. A letos jsou prý absolutně
in velké vánoční květy na stromku. 

Na závěr mi dovolte, abych vás po dvouleté pře-
stávce opět pozval na Primátorský svařák. V pátek
16. prosince vám s kolegyněmi a kolegy náměstky
velmi rádi nalijeme svařené víno nebo horký čaj
při Vánočních slavnostech do speciálních hrnečků
s některou z jabloneckých dominant. Koupí hrneč-
ku jako vždy přispějete na dobrou věc a společně si
popřejeme krásné a klidné Vánoce. Tak přijďte, ať
se potkáme. 

Na setkání s vámi se těší
Miloš Vele, 

primátor
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Foto archiv Muzeum skla a bižuterie
Jablonec nad Nisou

Malíř a grafik Vojtěch Kubašta zachytil na jedné ze svých ilustrací pražskou vánoční atmosféru v roce 1847. Výstavu jeho tvorby
s vánoční tematikou připravila Městská galerie MY. Můžete ji navštívit počínaje první adventní nedělí.
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Poprvé jste městský rozpočet sestavoval v ro-
ce 2011. Tehdy mělo město 450 milionu dlu-
hů a 80milionovou splátku. Nyní stoupají
ceny snad všeho a město musí opět šetřit.
Budete tvořit rozpočet města pro příští rok
podobným způsobem jako před lety, nebo je
situace odlišná.
Celkem jsem připravil osm městských rozpo-
čtů, dluh se nám podařilo splatit, aniž bychom
museli omezit činnost města. A to je náš cíl
i nyní, kdy nás čeká vzhledem ke světové situa-
ci nelehká doba. Nakonec jednu ekonomickou
krizi ve veřejných financích jsme již v letech
2010–2013 ustáli. Myslím, že mohu říci, že mám
zkušenost s financováním obcí a tvorbou veřej-
ných rozpočtů. Rozpočet vnímám, a vždy jsem
vnímal, jako základní stavební kámen nutný
pro správné fungování obce. Správně nastavený
rozpočet po důkladné revizi výdajů je to, co
nám pomůže nadcházející období přežít bez
omezovaní základních služeb pro občany. 

V podstatě říkáte, že bude nutné šetřit, aniž by
se snížila kvalita služeb občanům. Kde tedy
uspořit? Znamená to, že se omezí investice?
Celá naše koalice od začátku jednoznačně ga-
rantuje, že nechceme zastavit žádné připravo-
vané investiční projekty. Chceme v první řadě
respektovat naše rozpočtové možnosti a s tímto
ohledem i realizace akcí plánovat. Musíme se
více než doposud zaměřit na energetické úspo-
ry a energetické projekty. Město vlastní velmi
energeticky náročnou infrastrukturu, její pro-
voz bude proto nutné v budoucnu zefektivnit.
Konkrétně tím myslím například provoz měst-
ského bazénu, zimní stadion nebo lehkoatletickou
halu. Ale také školy a školky. Některé z nich
jsou sice zateplené a tím pádem spoříme na vy-

tápění, ale je třeba se soustředit také na úsporu
elektřiny při svícení. A tak je třeba měnit sou-
časné osvětlení za moderní ledkové. V budo-
vách a samozřejmě též ve veřejném osvětlení.
Právě v této oblasti jsme vybrali dodavatele prv-
ní etapy rekonstrukce veřejného osvětlení.
Zprvu to bude velký výdaj v řádu až deseti mi-
lionů, který však přinese do budoucna značné
úspory. Je to jako v běžné domácnosti – přístro-
je, byť funkční, ale s vysokou spotřebou také
doma vyměníte za nové, úsporné. Náklad na je-

jich pořízení se vám brzy promítne v domácím
účetnictví v podobě menších výdajů na provoz.

S pozicí primátora města vám zcela určitě
přibydou další povinnosti. A tak se logicky
nabízí otázka, zda jste si nenaložil příliš? Je
možné to zvládnout?
Věřím, že to je možné zvládnout. S mnohaletou
zkušeností, kterou mám, a dobrým týmem,
v jehož čele stojím, to lze. Kdybych tomu nevě-
řil, nepustím se do toho.

Prohlásil jste, že nechcete být pouhými údrž-
báři a hasiči problémů. Jak to chcete udělat?
Musíme vytvářet vize fungování Jablonce v ná-
sledujících obdobích, připravovat se na bu-
doucnost, sestavit si žebříček priorit. Například
je třeba udělat si inventuru bytového fondu
a rozhodnout se, jak s ním budeme nakládat
dál, zda budeme jen opravovat nebo i stavět.
Zda potřebujeme byty jako benefit pro lidi, jimž
budeme nabízet pracovní místa v městských
organizacích, jako jsou kupříkladu městská po-
licie nebo nemocnice. Musíme také přemýšlet
o tom, jak si pomoci vlastními silami v energe-
tické krizi. To vše jsou otázky, které si nyní po-
kládáme.

Velké a často diskutované téma současnosti
jsou odpady. Jak se k němu chcete postavit?
Téma odpadového hospodářství je velmi silné
a jeho význam stále stoupá, ale v Jablonci se
jej, bohužel, ne zcela dobře podařilo uchopit.
Cítím tady rezervy. Proto se jím bude intenziv-
ně zabývat nová posila našeho týmu – náměst-
kyně pro životní prostředí a strategii města.

Právě onen pátý člen ve vedení je zdrojem
kritiky, že místo úspor přicházíte v době kri-
ze se zbytečným vyhazováním peněz. 
Nedomnívám se, že právě tady je kritika na
místě. Témata komunální politiky se stále roz-
růstají, stejně jako se rozšiřují oblasti společen-
ských témat obecně. A vedení obcí a měst na ně
musí reagovat. Smysluplně, pružně a odborně.
Pak to může v budoucnu přinést obci zpět i vý-
znamné finanční úspory. A o to nám všem, kdo
jsme nyní ve vedení města, jde. Chceme, aby
Jablonec byl příjemným i pohledným městem
pro život, v němž budou mít jeho občané dobrý
vztah se samosprávou, budou vědět, že se na
nás mohou obrátit nejen se svými problémy,
ale i nápady a podněty. Jsme také občané Jab-
lonce a máme stejný zájem a cíl. Chceme tu
pracovat i dobře žít. Chceme se tu bavit, sporto-
vat i relaxovat. Chceme tu vychovávat své děti
a odkázat jim prosperující město. (jn)

Miloš Vele: Všichni jsme
Jablonečané a máme stejný cíl

Říká se, že člověk dvakrát nevstoupí do jedné řeky. Miloš Vele sice po letošních
volbách zvolil hlavní tok, ale finanční řečiště si vzhledem ke svým zkušenostem
z minulosti ponechal. Je to výhoda? Nevzal si na svá bedra příliš úkolů, které
měli vykonávat náměstci? Tyto a další otázky jsme položili novému
primátorovi města Jablonec nad Nisou. 

Foto Jana Fričová

Foto Jiří Endler
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Od prosince se na noc uzavřou lesy
kolem města kvůli odstřelu divočáků
Od začátku prosince se na tři měsíce uza-
vřou v noci lesy v okolí Jablonce. Důvodem
je přemnožená černá zvěř. Myslivci potřebu-
jí uzavřenou honitbu, aby mohli bezpečně
počet divokých prasat regulovat. 

Hodně černé zvěře se objevuje v okolí Srnčího
dolu a Horní Proseče, kde je na pozemcích při
hranici lesů velké množství bioodpadů včetně
posekané trávy a ořezaných větví. V některých
místech jsou navíc ještě krmelce a jesličky, což
je při získání potravy pro divočáky velmi snad-
né. 

„Nepříznivou situaci intenzivně řešíme s mys-
livci i městskou policií. Hledáme adekvátní
řešení a přijímáme opatření, která zaručí urči-
tý úspěch při vytlačení divokých prasat zpět do
přírody,“ říká Petra Němečková z oddělení ži-
votního prostředí a státní památkové péče ma-
gistrátu a dodává, že vytrvalost divokých prasat
je obrovská, což stěžuje jejich odlov. „Divočáci
mají nejen skvěle vyvinutý čich a sluch, mají
i instinkt pro nebezpečí, chrání se přírodou,
mají svou taktiku přemisťování i kontrolu mís-
ta, kam chodí žrát. Přitom se neustále hlídají.“

Kolik divočáků v Jablonci je?
Počet divokých prasat nelze nikdy přesně určit.
Jen pro srovnání a dokreslení uvedeme něko-
lik čísel. V sezóně 2019/2020 myslivci odlovili
39 kusů, o rok později už jich bylo 45. Počet di-
vočáků se zvýšil v sezóně 2021/2022, kdy bylo
nutné částečné honitbu uzavřít. Pak se podařilo
odlovit 84 kusů. Letos od března do října mys-
livci skolili 52 kusů, a to ještě před omezením
vstupu do honitby. 

Počítání stavu černé zvěře navíc ztěžuje fakt,
že zvířata jsou schopná migrovat na poměrně
velké vzdálenosti. „V zimě za potravou ujdou
v noci až padesát kilometrů. Je velmi těžké

a náročné se k nim dostat, stejně jako dlouze
vyčkávat i za příznivého větru na příchod zvířat
na místo, kde mají tzv. zakrmeno. Ani pak se
nemusí odlov podařit třeba i několik nocí,“ po-
dotýká Němečková.

Zvířata nemají v lese klid
Odlovu brání také poměrně vysoká návštěvnost
příměstských lesů. „Na lesních pozemcích se
pohybují Jablonečané často od brzkých ran-
ních až do téměř nočních hodin, což prodlužu-
je odlov z několika nocí až na týdny,“ připomí-
ná Petra Němečková.

Ukazuje se, že ke stěhování do zastavěné zó-
ny prasata nutí i ruch z rekonstrukce tramvajo-
vé trati. Vědí, že mezi domy najdou paradoxně
klid. A tak Jablonec společně s odborníky na-
plánoval uzavření lesů, které se bude týkat ob-
lasti Rádla, Srnčího dolu a Prosečského hřebe-
ne. Zákaz potrvá od 1. prosince 2022 do konce
února 2023, a to od 18 hodin do 8 hodin násle-
dujícího dne. 

„Zákaz je vyhlášený proto, aby myslivci moh-
li přemnoženou zvěř odlovit. A to mohou až
tehdy, kdy je v lese relativní klid. Ten nastává
se zimním obdobím, kdy brzké stmívání už ne-
láká veřejnost do lesa ve večerních či dokonce
nočních hodinách. Les se zklidňuje také tím, že
se v něm nepohybují houbaři. Problémem zů-
stávají lidé venčící své psy bez vodítka. Proto
statutární město chystá razantní opatření k re-
gulaci černé zvěře,“ říká primátor Miloš Vele. 

Tím bude například instalace odchytové klece
a fotopastí, monitorujících pohyb zvěře, nebo
zmíněná uzávěra lesů. „Uzavření části honitby
je nutné k omezení pohybu divokých prasat –
jedná se převážně o západní hranici statutární-
ho města od Srnčího dolu směrem k Horní
Proseči. Dalším opatřením bude povolení odlo-
vu i na nehonebních pozemcích,“ konstatuje
primátor Vele. 

Dodržování zákazů a obezřetnost je nutná
Zákaz vstupu do části rádelské honitby umožní
tzv. naháňku, která by vytlačila divoká prasata
zpět do lesních pozemků. Souběžně vydá orgán
myslivosti povolení odlovu i na nehonebních
pozemcích, tedy i v obydlených částech města,
kde se prasata zdržují. „To je složité. Pokud na-
víc občané nebudou dodržovat výzvy upozor-
ňující na uzavřené oblasti, může to být i velmi
nebezpečné. Lovci budou používat kulové zbra-
ně. Proto důrazně vyzýváme obyvatele zasaže-
ných zón, aby nechali myslivce v klidu konat
jejich práci, dali střelcům co největší prostor
a drželi své psy na vodítkách,“ varuje veřejnost
Petra Němečková a zároveň vyzývá Jabloneča-
ny ke spolupráci: „Odstraňte ze svého okolí
všechny bioodpady, které jsou na hranici les-

ních pozemků, a zároveň všechny krmelce
a jesličky ve vzdálenosti 200 metrů od hranice
lesních pozemků.“

„Pokud divoké prase někde v noci potkáte,
pak v klidu odcházejte. Nesnažte se jej nějak
plašit či dělat rámus. To si může bachna, chrá-
nící selata, vyložit jako ohrožení a může k je-
jich obraně zaútočit. Ohrožení jsou volně pobí-
hající psi, jejich přítomnost si dospělý kus opět
vyhodnotí jako nebezpečí a může na psa zaúto-
čit. Většina takových střetnutí psa s prasaty
končí velmi tragicky, nemluvě o možnosti ná-
kazy psa Aujesztskyho chorobou, na kterou ne-
ní lék a pes do 48 hodin umírá,“ dodává Petra
Němečková s tím, že se zvýšily namátkové kon-
troly, zda lidé mají své psy na vodítku. Pokud
ne, udělují se na místě blokové pokuty.

Aby se regulace počtu divokých prasat poved-
la v co nejkratší době, je nutné spojit všechna
opatření dohromady. Hranice uzavřených úze-
mí (Proseč a Srnčí důl) najdete na webu města
https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.p
hp?clanek=1125&detail_claim=19168&xu-
ser=&lanG=cs, své psy bez vodítka pouštějte
pouze na plochách k tomu určených. (jn)

Plochy určené pro volný pohyb psů

• Lesopark Žižkův Vrch
• louky Na Dolině na konci ulice Liliová,

Antala Staška
• travnatý svah mezi ulicemi Pod Baštou

a Saskova
• plocha ve Mšenském parku
• travnaté plochy mezi ulicemi 5. května

a Lipanská
• travnatá plocha v ul. Opletalova
• část vodní plochy na Novoveském koupa-

lišti a část přilehlé travnaté plochy
• vodní plochy II. a III. nádrže přehrady

Mšeno vč. pásma v šíři 5 m od hranice vod-
ní hladiny na břeh dle aktuálního stavu vo-
dy

• pro koupání, resp. volný pohyb psů je
mimo koupací sezónu, tj. od 1. 9 do 30. 4.
určena i I. nádrž přehrady Mšeno

• časově omezený je i volný pohyb psů v par-
ku pod hrází v ul. U Přehrady a na Tajvanu
denně v čase od 19.30 do 7.30

• plocha v areálu Srnčí důl

Dobré rady

Než se podaří počet černé zvěře zregulovat
a zatlačit zpět do lesů, stačí dodržovat něko-
lik rad: 

• malé děti nenechávejte po setmění venku
samotné, jedině v doprovodu dospělých 

• své psy pouštějte z vodítka jen na plochách
k tomu určených, v lese je mějte vždy na
vodítku 

• divoká prasata nekrmte, odstraňte všechny
bioodpady z hranic lesních pozemků, svůj
bioodpad odkládejte do popelnic k tomu ur-
čených

Hranice uzavřeného území v Srnčím dole Hranice uzavřeného území v Proseči

Divoká prasata zničila část parku na Žižkově Vrchu.
Foto Jiří Endler
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Elektroodpad nepatří do běžných popelnic
Mezinárodní den elektroodpadu se letos za-
měřil na opětovné použití, opravy a recykla-
ci drobného elektroodpadu pod heslem
Recykluj to všechno, bez ohledu na to, jak je
to malé!

Organizace spojených národů odhaduje, že jen
v roce 2022 se celosvětově vyprodukuje 24,5
milionů tun takového odpadu. To je čtyřikrát
víc než hmotnost Velké pyramidy v Gíze.

Kvůli své malé velikosti lidé spotřebiče, jako
mobilní telefony, elektrické zubní kartáčky,
toustovače a fotoaparáty, stále často vyhazují
do běžných popelnic. Pak se skládkují nebo
spalují spolu s dalším komunálním odpadem,
místo aby se znovu využily suroviny v nich ob-
sažené.

„V Evropě končí mezi směsným odpadem
ročně až 1,4 kg elektroodpadu na obyvatele.
Malé spotřebiče se navíc snadno skladují ve
skříních, garážích, sklepech a na půdách
a rychle se na ně zapomíná. V průměrné evrop-

ské domácnosti se tímto způsobem nahromadí
až pět kilogramů elektronických zařízení na
osobu,“ vypočítává předseda představenstva
společnosti ELEKTROWIN, a. s., Roman Tvrz-
ník.

Přitom tato zařízení nabízejí mnoho důleži-
tých zdrojů, které lze použít při výrobě nové
elektroniky nebo jiných zařízení, jako jsou tře-
ba větrné turbíny, baterie pro elektromobily ne-
bo solární panely. To vše je klíčové pro přechod
k nízkoemisní společnosti.

Nejjednodušším způsobem, jak zlikvidovat
vysloužilé drobné elektrospotřebiče, je jejich
vhození do červených kontejnerů rozmístěných
po městě.

S velkými elektrospotřebiči, jako je lednička,
pračka či televize, je nutné dojet do sběrného
dvora (Smetanova ul. po–pá 8–17 hodin, so
8–14 hodin; Belgická ul. po–ne 8–18 hodin; Da-
lešická ul. so 8–12 hodin). 

Zpětný odběr elektra je bezplatný.
(bš)

Ambulantní svoz velkoobjemového odpadu
Ve čtvrtek 8. prosince 2022 odpoledne budou
na několika místech v Jablonci nad Nisou
přistaveny kontejnery na velkoobjemový od-
pad. 

Kontejnery budou k dispozici až do pátečního
rána, kdy se začnou postupně odvážet. Občané
mohou do kontejnerů odložit např. nábytek,
matrace, koberce, linolea, lyže, sáňky, boby, ko-
la, dveře, WC, umyvadla, plastové vany atd.

Upozorňujeme občany, že do kontejnerů ne-
patří: pneumatiky, stavební suť, komunální od-
pad, který patří do klasické popelnice, využi-
telné složky komunálního odpadu, které patří
do barevných kontejnerů na tříděný odpad,
vysloužilé elektrospotřebiče, biologicky rozlo-
žitelný odpad (listí, tráva a větve), odpad z pod-
nikatelské činnosti. Kontejnery, prosíme, ne-
přeplňovat. 

Pokud občané nestihnou ambulantní svoz,
mohou odevzdat velkoobjemový odpad ve sběr-
ných dvorech (překladiště Proseč, Dalešická ul.
v Kokoníně, Belgická ul., Želivského ul.)

Rozpis zastávek ambulantního svozu 
velkoobjemového odpadu:
1. 1. máje × Hluboká
2. B. Němcové (naproti domu č. 3701/30)
3. Budovatelů (u domu č. 3393/4)
4. Erbenova (u domu č. 4172/17)
5. F. L. Čelakovského × U Hřiště
6. J. Hory (u parkoviště)
7. Lípová (u domu č. 3522/2)
8. Mládí (pod policií)
9. Mšenská (u č. 26 na parkovišti)
10. Na Kopci × Panenská
11. Na Roli × Polní
12. Na Svahu × Dělnická
13. Na Úbočí (u domu č. 4319/17)
14. Na Vršku (u domu č. 3763/16)
15. Na Výšině (u garáží)
16. Pivovarská (stanoviště kontejnerů)
17. Pod Hájem (stanoviště kontejnerů)
18. Pod Vodárnou (stanoviště kontejnerů)
19. Trpasličí (stanoviště kontejnerů)
20. U Zahrádek × Vedlejší
21. U Zastávky

22. Vrchlického sady 
23. Vrkoslavice (u hasičárny)
24. Vysoká (u pošty)

(bš)

Otvírací doba sběrných dvorů o svátcích
Překladiště Proseč Smetanova Belgická Dalešická Želivského

Datum Den Příjem odpadů Příjem odpadů Příjem odpadů Příjem odpadů Příjem odpadů

23. 12. 2022 pátek 7.00–14.30 8.00–17.00 zavřeno zavřeno 7.30–13.00 
24. 12. 2022 sobota státní svátek – zavřeno státní svátek – zavřeno státní svátek – zavřeno státní svátek – zavřeno státní svátek – zavřeno
25. 12. 2022 neděle státní svátek – zavřeno státní svátek – zavřeno státní svátek – zavřeno státní svátek – zavřeno státní svátek – zavřeno
26. 12. 2022 pondělí státní svátek – zavřeno státní svátek – zavřeno státní svátek – zavřeno státní svátek – zavřeno státní svátek – zavřeno
27. 12. 2022 úterý 7.00–14.30 8.00–17.00 zavřeno zavřeno 7.30–12.00, 12.30–19.00
28. 12. 2022 středa 7.00–14.30 8.00–17.00 zavřeno zavřeno 7.30–12.00, 12.30–19.00
29. 12. 2022 čtvrtek 7.00–14.30 8.00–17.00 zavřeno zavřeno 7.30–12.00, 12.30–19.00
30. 12. 2022 pátek 7.00–14.30 8.00–15.00 zavřeno zavřeno 7.30–12.00, 12.30–19.00
31. 12. 2022 sobota zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno 7.30–13.00 
1. 1. 2023 neděle státní svátek – zavřeno státní svátek – zavřeno státní svátek – zavřeno státní svátek – zavřeno státní svátek – zavřeno
2. 1. 2023 pondělí 7.00–14.30 8.00–17.00 8.00–18.00 zavřeno 7.30–12.00, 12.30–19.00

Od 3. 1. 2023 – příjem odpadů dle standardní otevírací doby. 

Foto archiv MMJN

Foto archiv ELEKTROWIN
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Městské kotelny procházejí modernizací
Jablonecká energetická, a. s., (JE) pokračuje
v rozvoji sítě, rekonstrukcích a modernizaci
kotelen, které převzala od města v uplynu-
lém a letošním roce. 

„Modernizace kotelen spočívá především ve
výměně dožilých kotlů za nové kondenzační spo-
lečně s odpovídající úpravou vnitřních rozvodů.

Zároveň vždy posuzujeme možnost instalace al-
ternativních zdrojů tepla v podobě tepelných čer-
padel a tak dále,“ vysvětluje Daniel Hrdlička, ma-
nažer technického oddělení společnosti. 

„Rekonstrukcí kotelny tak získáme nejen vyš-
ší účinnost, ale zároveň dálkový dohled a přenos
dat, což nám umožňuje provoz kotelny efektiv-
ně řídit“ pokračuje Hrdlička. Dispečeři JE mají
celou síť dálkového vytápění takříkajíc pod pal-
cem na centrálním řídícím pultu v režimu 24/7.
O případných potížích tak často vědí dřív, než si
jich odběratel může vůbec všimnout, a dokáží
obratem reagovat.

Do konce roku 2022 ještě projde rekonstruk-
cí kotelna v sauně u přehrady a kotelna v sídle
Českého červeného kříže v Uhelné ulici. (mh)

Nové vytápění pro kino Junior
Na přelomu roku bude Jablonecká energe-
tická do své sítě připojovat kino Junior. 

To bylo dosud vytápěno z kotelny v domě v Ka-
menné ulici, která kromě kina vyráběla teplo
i pro tamní byty. „Odkup a převzetí kotelny v Ka-
menné ulici do správy JE proběhly v roce 2021.
Letos jsme v lokalitě vybudovali teplovod a v ob-
jektu předávací stanici, kterou napojíme do sítě
CZT,“ vysvětluje obchodní manažer teplárny
Martin Kočí a dodává: „Práce jsme načasovali

tak, abychom k pokládce předizolovaných roz-
vodů mohli využít rekonstrukci inženýrských
sítí v Kamenné ulici a neobtěžovali dalšími vý-
kopy.“ Dožilou kotelnu tak nahradí předávací
stanice a z centra města zmizí zdroj znečištění.
Do budoucna má jablonecká teplárna v plánu
na teplovod napojit i budovu knihovny, resp.
staré radnice. (mh)

■ Informace z Jablonecké energetické

Pokládka potrubí v Kamenné ulici. Foto archiv JE Rekonstrukce kotelny. Foto archiv JE 

Nová světla v hale přinesou úspory
Městská sportovní hala v Jablonci nad Ni-
sou byla slavnostně otevřena v říjnu před
dvaceti lety. Unikátní sportovní stánek s fle-
xibilní hrací plochou 1 723 m2 dostal dárek
v podobě výměny světel. Z toho důvodu bude
hala od 1. do 23. prosince uzavřena, ovšem
provoz restaurace, fitness, aerobního a bo-
xerského sálu nebude nepřerušen.

„Pro veřejnost bude uzavřena celá palubovka
včetně šaten, a to z důvodu výměny osvětlení
hracích ploch a nouzových světel,“ říká správce
městské haly Daniel Habětínek. Dosavadní halo-
genové sodíkové 400wattové výbojky nahradí led-
ková světla o maximálním výkonu 150 wattů.

„V městské hale dojde k výměně 239 světel
nad palubovkou a 32 kusů nouzového osvětle-
ní v celkové ceně 2 930 000 korun,“ říká Petr
Roubíček, náměstek primátora pro správu ma-
jetku.

I když byla výměna světel původně plánová-
na na letní měsíce, kdy je hala méně vytížená,
k výměně dojde až v prosinci. „Bohužel na vý-
běrové řízení, které proběhlo na jaře, byla po-
dána stížnost, a tím se celá realizace posunula,“
vysvětluje Roubíček.

„Chápeme, že z omezení nemají radost spor-
tovci, ale snažili jsme se najít v uvozovkách nej-
méně vytížený měsíc, ve kterém bychom halu
zavřeli. Ze všech aspektů a nasmlouvaných akcí
nám právě prosinec vyšel jako nejlépe vhodný,“
zdůvodňuje prosincový termín Habětínek.

Dalším důvodem, proč se světla musí vymě-
nit do konce roku, je kromě podmínek výběro-
vého řízení i fakt, že má město zastropované
ceny energií pouze do 31. 12. 2022. „Výměnou
světel dojde k výrazným úsporám. Nová světla
budou ovládána prostřednictvím moderního

systému Dalí, který umožní plynulou regulaci
a intenzitu světel v závislosti na přirozeném
světle i akci, která na palubovce bude aktuálně
probíhat,“ tvrdí Petr Roubíček, náměstek pri-
mátora pro správu majetku.

Výměna světel bude probíhat z půdních pro-
stor. „Jedná se o jiný typ lamp, takže nejprve
budou muset být přidělány nové úchyty, na kte-
ré budou následně světla zavěšena,“ snaží se
přiblížit práce Habětínek.

Po dobu výměny světel bude otevřena restau-
race stejně jako některá sportoviště. „Bez ome-
zení bude otevřeno fitness, aerobní a boxerský
sál i zasedací místnost, kde se scházejí ša-
chisté,“ vyjmenovává správce haly prostory,
kterých se výměna světel nedotkne.

Městská sportovní hala má flexibilní hrací
plochu 1 723 m2 a je určena pro odbíjenou, ko-
šíkovou, házenou, sálovou kopanou, badmin-
ton a jiné sporty. Hrací plocha celé haly je
64 m × 26 m. Herní výška je 12 m. Jednotlivé
kurty mají rozměry 26 × 16 m. Ochozy a tribu-
ny disponují 680 místy k sezení a 1 420 místy
k stání. Při využití celé plochy (např. pro kon-
certy) je hala dimenzována pro maximální po-
čet 3 400 diváků. (end)

Nový asfalt v ulicích
V listopadu byl položen nový asfaltový kobe-
rec v ulici Žitná, a to od křižovatky s ulicí
Riegrova po objekt s č. p. 3263/11 včetně ná-
jezdů k objektům. 

Nový asfalt se ve stejném období položil také
v ulici Smetanova v místě křižovatky s ulicí
U Přehrady, v ulici Za Hrází na křižovatce s uli-
cí U Přehrady, nový povrch dostaly také oba
chodníky ulic U Přehrady. 

Stavba kanalizace v Kokoníně je hotová
Odkanalizování části města Jablonec nad
Nisou – Kokonína na ČOV Rychnov u Jablo-
nec nad Nisou a rekonstrukce kanalizace
v ulici Rychnovská jsou hotové.

Stavba začala v roce 2020, celkem SVS, a. s.,
vyšla na téměř 130 mil. korun, dotace z EU či-
nila více jak 68 mil., statutární město Jablonec
nad Nisou se podílelo na zkapacitnění ČOV
a propojení kanalizační přípojky částkou 16,3
mil. korun. 

Oprava havárie plynu v části ulic 
5. května a Perlová
Uzavírka částí ulic 5. května a Perlová v Jab-
lonci nad Nisou se protáhne až do 20. pro-
since, pokud to klimatické podmínky dovolí. 

Důvodem uzavírky je havárie plynovodu.
Práce na jejím odstranění jsou rozdělené do
čtyř etap. Společnost GasNet tu bude pokračo-
vat v opravách také příští rok.

■ Krátce z města

Oprava v plynovodu v ulici 5. května. Foto Jiří Endler

Nová světla v hale budou oválná. Foto Daniel Habětínek



(6)

jablonecký měsíčník prosinec 2022

Zprávy z rady města
V čele Sportu je nový jednatel
Dozorčí rada společnosti SPORT Jablonec
nad Nisou, s. r. o., je v novém složení. Nové
členy schválili na svém posledním zasedání
jablonečtí radní. 

Novými členy dozorčí rady společnosti Sport
jsou Vladimír Opatrný, Petr Roubíček a Štěpán
Matek. Posledně jmenovaný je také novým jed-
natelem společnosti. Nahradí tak ve funkci
Jana Ullmanna, který na post jednatele rezig-
noval letos v říjnu. 

Předprodej jízdenek se vrátí 
na autobusové nádraží
Jablonec nad Nisou uzavře nájemní smlou-
vu s vlastníkem budovy na autobusovém
nádraží. Díky tomu se na nádraží vrátí opět
předprodej jízdenek a pro cestující se otevře
opět čekárna. Budova se otevře od ledna
příštího roku. 

Budova, kterou si Jablonec pronajme, je včet-
ně pozemku v městské památkové zóně. „V mi-
nulosti objekt sloužil provozovateli autobusové
dopravy jako místo předprodeje jízdenek, če-
kárna pro cestující, zázemí řidičů autobusů, byl
zde dispečink a další kanceláře. V současnosti
je objekt uzavřený, neužívaný,“ popsal stav ná-
městek pro majetek Petr Roubíček s tím, že
o možnosti pronájmu město jednalo už v roce
2021. Dosud má Jablonec uzavřenou nájemní
smlouvu pouze na část budovy, kde provozuje
veřejné toalety. 

Na základě nového jednání si město pronaj-
me budovu celou. „Z Eurocentra i prodejního
stánku pekařství se sem přemístí předprodej
jízdenek na všechny druhy autobusové dopravy
a cestující budou moci opět využívat čekárnu
i veřejné toalety. Předpokládáme, že by se sem
přesunula Jablonecká dopravní, mohlo by zde
být také stanoviště veřejně prospěšných prací
a služebna okrskáře městské policie,“ dodává
Roubíček.

Než se pronajatý objekt otevře veřejnosti, je
třeba jej vymalovat a uklidit. Sloužit by měl od
začátku roku 2023.

Rada města potvrdila výsledek
výběrového řízení
Jablonečtí radní schválili výsledek výběrové-
ho řízení na I. etapu rekonstrukce svítidel
veřejného osvětlení. Z pěti účastníků výbě-
rového řízení byli dva vyloučení a jako vítěze
hodnotící komise vybrala společnost ELT-
RASTAV, s. r. o., s nabídkovou cenou 7,6 mil. Kč
bez DPH. 

Do výběrového řízení na I. etapu rekonstruk-
ce svítidel jabloneckého veřejného osvětlení se
přihlásilo pět zájemců, dva však hodnotící ko-
mise musela vyřadit pro nesplnění technických
parametrů. Předmětem projektu je výměna
883 výbojkových svítidel veřejného osvětlení za
úsporná ledková včetně svodového kabelu, a to
vše na existující nosné konstrukce. Realizací
projektu by město mělo uspořit zhruba 275 MWh
ročně. 

Výměna svítidel, která je plánovaná v roce
2023, je financovaná Evropskou unií v rámci
Národního plánu obnovy. Předpokládané ná-
klady projektu jsou vyčíslené na 12,4 mil. ko-
run, maximální výše dotace EU je 8,2 mil. Kč,
přičemž dotace na jednu uspořenou kWh činí
30 Kč.

Na modernizaci veřejného osvětlení pracuje
město už od roku 2019. „Původní projektová
dokumentace byla rozpracovaná na deset let,
podařilo se ji však přepracovat, rozdělit do pěti
etap a zkrátit tak dobu realizace do roku 2025,“
konstatuje náměstek pro majetek města Petr
Roubíček.

V Jablonci nad Nisou je 6 388 sloupů veřejné-
ho osvětlení a 42 nasvětlených přechodů pro
chodce. Veřejné osvětlení je v provozu 4 100 ho-
din ročně se spotřebou 2,5 milionu kWh. Výdaje
města na jeho provoz byly dosud ve výši cca
8 milionů ročně v cenách za elektřinu zakou-
penou z jara 2020 s fixací do konce roku 2022.

(jn)

■ Z magistrátu
Toalety v Soukenné jsou znovu otevřené
Od 15. listopadu jsou znovu otevřené veřejné
toalety v Soukenné ulici. 

Veřejné WC v Soukenné ulici byly dlouhodo-
bě uzavřené. V roce 2020 kvůli epidemii koro-
naviru rozhodlo vedení města o jejich uzavření
z hygienických důvodů. Dalším důvodem uzá-
věry byly stále se hromadící poškození a velká
míra znečištění. Nyní technický odbor (OT) to-
alety znovu zprovoznil. „O správu WC se bu-
dou starat Technické služby Jablonec, uklízet
se budou dvakrát denně, a to ráno před otevře-
ním a po poledni. Po dvou týdnech provoz vy-
hodnotíme, zda je nastolený systém dostateč-
ný,“ říká Dana Försterová z OT. Toalety budou
otevřené od pondělí do pátku v čase 8–17 ho-
din. Jsou bezplatné, otevírají se automaticky na
základě nastaveného režimu. 

Semafory zastaví rychlá auta i uvolní 
křižovatku kamionům
Od pondělí 14. listopadu byly zprovozněny
semafory na jabloneckých křižovatkách ulic
Palackého, Riegrova a U Přehrady. Světelná
signalizace je v těchto místech nová, sema-
fory se měnily při rekonstrukci křižovatek
v roce 2021.

Spuštění nové světelné signalizace do plného
provozu bránilo ještě dokončení projektu cyk-
lopruhů v ulici Palackého. „Nyní je zde nový
povrch, hotové je vodorovné značení včetně
cyklopruhů, ulice Riegrova je rozšířená o od-
bočovací pruh do Mšena a nové chytré semafo-
ry, které do této chvíle ve zkušebním provozu
sbíraly data o průběhu dopravy, mohou začít
fungovat v plné šíři svých možností,“ říká náměs-
tek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Jak rekonstrukce křižovatek, osazení nového
světelného zařízení, tak i realizace cyklopruhů
mají jeden společný cíl: zvýšit bezpečnost do-
pravy na této frekventované komunikaci. 

„Cyklopruhy, legalizace parkovacích míst,
úprava chodníků i nájezdů do křižovatek a zú-
žení nadstandardně široké ulice Palackého by
mělo automobily zpomalit. Původní šíře ulice
totiž lákala neukázněné řidiče k nedodržování
rychlosti v obci. To se nyní razantně změní,“
vysvětluje Pavel Sluka, vedoucí oddělení pří-
pravy a realizace projektů jabloneckého ma-
gistrátu. 

Chytré semafory v sobě slučují hned několik
nových funkcí. Umí koordinovat signály volno
tak, aby vozidla projížděla plynule oběma do-
pravními uzly. Plynulý průjezd umožní také
aktivní prodloužení signálů volno dle informa-
cí z kamer, jimiž jsou semafory vybavené
a umí reagovat na počet automobilů. „Kamery
také rozpoznají kategorie vozidel, takže při
průjezdu nadměrného vozu semafory omezí
v maximální možné míře současné svícení sig-
nálu volno, a tak kamion bude mít přednost
a světla ostatní vozy bezpečně zastaví,“ vysvět-
luje Karel Bacílek ze společnosti AŽD, s. r. o.,
která semafory dodala. 

Na přechodech v ulicích Riegrova a U Přehrady
světelnou signalizaci navíc doplňují návěstidla
s přerušovaným žlutým světlem ve tvaru chod-
ce, ta upozorňují řidiče na možný pohyb na
přechodech. „Významnou změnou oproti sou-
časnému stavu je nastavení červené na všech
návěstidlech po celou noc. Zelenou spustí cho-
dec tlačítkem nebo přijíždějící vozidlo jedoucí
maximální rychlostí 50 km/hod. Tento režim
značně přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců
po celou dobu nočního provozu a také zpomalí
průjezd křižovatkou těch vozidel, která maxi-
mální povolenou rychlost překročí, a to nejen
v noci,“ uzavírá náměstek Chuchlík. (jn)

Předprodej jízdenek se vrátí na autobusové nádraží. Foto Jiří Endler



(7)

jablonecký měsíčník prosinec 2022

(7)

Od února 2023 nebudou v Jablonci jezdit sli-
bované hybridní autobusy, společnost ČSAD
Slaný je nemá, a chybět budou i ty menší –
MÝTUS:
Nový dopravce přivede na silnice Jablonecka
ekologicky šetrná hybridní vozidla s kombinova-
ným pohonem nafta/elektřina, díky kterému se
předpokládá 8% úspora paliva oproti klasickým
naftovým motorům. Cestující budou jezdit dva-
náctimetrovými mercedesy a osmimetrovými
vozy zn. Iveco. Vozy budou zcela nové, vyrobené
speciálně pro jabloneckou zakázku. V těchto
dnech se autobusy Mercedes představují na
pražském veletrhu autobusů CZECHBUS. Jab-
lonecká flotila se bude skládat ze 23 velkých
a čtyř menších vozů. Všechny budou snadno pří-
stupné pro vozíčkáře nebo maminky s kočárky.

Nový dopravce nemá vyřešené parkování –
MÝTUS: 
Zázemí technické i dispečerské bude opět v prů-
myslové zóně Rýnovice, a to ve shodných prosto-
rech, které využívá současný dopravce Umbrella
Coach & Buses, s. r. o., ujistila statutární město
jednatelka společnosti ČSAD Slaný, s. r. o., Kate-
řina Kratochvílová.

V autobusech nebude odbavovací zařízení,
vozy nebudou tak komfortní jako doposud –
MÝTUS:
V nových hybridních vozech budou stejná odba-
vovací zařízení, která jsou nyní v autobusech
dosavadního dopravce. Platby jízdného budou
možné stejným způsobem jako doposud, tzn.
v hotovosti, kartou OPUSCARD nebo bankovní
kartou. Nemění se ani cena jízdného a bezplatná
zůstává přeprava seniorů nad 70 let. Kromě stá-

vajícího vybavení vozidel (informační systémy,
hlásič zastávek, klimatizace) budou nové auto-
busy doplněné o zobrazení čísla linky na levém
boku vozidla, USB zásuvkami k nabíjení mobilů
a vnitřní řádkový panel nahradí moderní LCD
monitor, jenž bude zobrazovat trasu konkrétní
linky a další informace. Tepelnou pohodu v zim-
ních měsících zajistí teplovodní topení s radiáto-
ry, které jako první zdroj využívají odpadní tep-
lo z chladícího okruhu motoru. Pokud ho není
dostatek (což se na městské lince s nízkou pro-
vozní rychlostí a častým otevíráním dveří za
mrazů stává a nejde tomu zabránit), lze aktivo-
vat nezávislé naftové topení o výkonu 30 kW,
které automaticky udržuje teplotu chladicí kapa-
liny tak, aby se motor nepodchladil a výkon to-
pení nesnížil. 

Nový dopravce nebude mít řidiče, z těch do-
savadních většina nepřejde – MÝTUS:
Jak řekla jednatelka ČSAD Slaný, s. r. o., Kate-
řina Kratochvílová, z potřebné padesátky řidičů
už má dopravce předjednáno k zajištění doprav-
ní obslužnosti čtyřicet. „Část řidičů přechází od
současného dopravce, další řidiče využijeme
z našich jiných provozů. Noví zájemci se nám
hlásí také na základě probíhající náborové kam-
paně,“ doplňuje Kratochvílová. 

Od února se sníží rozsah linek, některé, zvláště
ty obsluhované malými autobusy, se zruší –
MÝTUS:
ČSAD Slaný, s. r. o., zajistí dopravní obslužnost
ve stejném rozsahu jako dosud včetně linky č.
103 obsluhující areál nemocnice. Společnost už
od Jablonecké dopravní převzala vzorové jízdní
řády na rok 2023, aby na jejich základě připravi-
la pracovní turnusy. „Jedinou změnou oproti
současnosti je, že od 11. prosince linku č. 115
Jablonec nad Nisou – Rychnov u Jablonce nad
Nisou – Hodkovice nad Mohelkou přebírá
Liberecký kraj. Linka tak přechází z režimu
městské hromadné dopravy do systému pří-
městské dopravy. Šlo o dlouhodobý záměr
Libereckého kraje, cestující i přes tuto změnu

nezaznamenají žádné zásadní rozdíly,“ říká ře-
ditel Jablonecké dopravní, a. s., Luboš Wejnar. 

Nový dopravce nebude prodávat jízdenky
v předprodeji – MÝTUS:
Naopak, předprodejní místo se od 1. února 2023
přesune z Eurocentra opět na autobusové nád-
raží do budovy společnosti BusLine, která ji sta-
tutárnímu městu pronajme. Navíc budou pra-
covnice předprodejního a informačního místa
nově zaměstnané v Jablonecké dopravní a na je-
jich výplaty bude finančně přispívat nejen ČSAD
Slaný, ale také BusLine, neboť se zde budou pro-
dávat jízdní doklady na městskou, příměstskou
a dálkovou dopravu. Tím se prodejní kancelář
vrátí ze dvou různých míst (městská z Euro-
centra a příměstská z prodejního stánku pekař-
ství) do místa jednoho, kde zároveň bude cestu-
jícím sloužit i čekárna. Jablonecká dopravní od
začátku února 2023 navíc převezme také správu
autobusového nádraží. (jn/lw)

Nový dopravce MHD
v Jablonci – mýty a fakta

Od 1. února 2023 bude v Jablonci nad Nisou poskytovat služby městské
hromadné dopravy nový dopravce, kterým je ČSAD Slaný, s. r. o. Vyhrál
výběrové řízení a dopravu bude ve městě provozovat do konce ledna 2028.
Protože se množí různé informace, či spíše dezinformace, o zhoršené kvalitě
nových dopravních služeb, pokusíme se v následujících řádcích uvést vše
na pravou míru, tedy zda jde o fakta nebo mýty.

Návrat autobusových linek na původní tra-
sy, prodloužení trasy na Maliník či dvojice
nových zastávek. To jsou aktuální novinky
ve světě jablonecké hromadné dopravy. 

Od 1. prosince se ruší výluková linka č. 111
Rychnov – Pulečný. Od stejného data se páteřní
linka č. 101 Rychnov – Jablonec – Bedřichov vrací
na svoji původní trasu z Rychnova do Kokonína
přes Pulečný. 

Zároveň se linka na Bedřichově prodlužuje
až na Maliník, kde vznikla pro MHD nová otoč-
ka autobusů. Na trase linky č. 101 jsou dvě no-
vé zastávky, a to Bedřichov, Vládní cesta
a Bedřichov, Maliník otočka. Centrem města

bude do poloviny prosince linka jezdit po ob-
jízdné trase kvůli uzavřené ulici Kamenná.

Konec rekonstrukce a s ní spojené uzavírky
ulice Kamenná se předpokládá v polovině pro-
since. Poté se linky č. 101, 103, 107, 110, 112,
116 a 132 vrátí na svoji původní trasu. Doprav-
ní obslužnost širšího centra města se určitě
zlepší díky dvojici nových zastávek MHD. Tou
první je zastávka Mírové náměstí, která bude
u České spořitelny, tou druhou je zastávka Ko-
menského umístěná u prodejny Eta v blízkosti
obchodního domu Central. Zároveň dvě zastáv-
ky získají nový název, a sice Mírové náměstí
(Radnice) bude nově Kino Radnice a zastávka
Masná ponese nový název Mincovní. (red)

Novinky na linkách MHD

Foto 3x Luboš Wejnar
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Dny otevřených dveří na středních školách
Také letos nabízejí jablonecké střední školy
pro své budoucí studenty a rodiče možnost
prohlédnout si prostory škol v rámci tzv.
dnů otevřených dveří. Zatímco v minulosti
pandemická situaci spíše dveře zavřela
a školy se prezentovaly online, letos můžete
prostředí poznat osobně a na místě se zeptat
na vše co vás zajímá.

Během dnů otevřených dveří se můžete sezná-
mit nejen s prostředím a zázemím školy, ale
i se školním vzdělávacím programem. 

Dny otevřených dveří na středních školách
v Jablonci nad Nisou jsou určeny zejména pro
žáky 9. tříd.

Gymnázium Dr. Randy pořádá i den otevře-
ných dveří pro žáky 5. tříd, kteří plánují studo-
vat na tamějším víceletém gymnáziu.

Termíny dnů otevřených dveří

Gymnázium U Balvanu
U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou,
tel. 483 320 086 nebo 774 320 086,
e-mail: gymnazium@gymjbc.cz, www.gymjbc.cz
11. 1. 2022 /středa/ 16.30 hodin – v tělocvičně
Školy, pro žáky 9. tříd. Společný začátek
s informacemi od vedení školy. Více informací
na stránkách školy www.gymjbc.cz.

Gymnázium Dr. Antona Randy
Dr. Randy 4096/13, Jablonec nad Nisou,
tel. 483 737 611, 
e-mail: gymrandy13@randovka.cz,
www.randovka.cz
10. 1. 2022 /úterý/ 17.00 hodin – v jídelně, pro
žáky 9. tříd.
17. 1. 2022 /úterý/ 17.00 hodin – v jídelně, pro
žáky 5. tříd.
Společný začátek, prezenčně s možností online
připojení do debaty s ředitelem školy. Více in-
formací na stránkách školy www.randovka.cz
a na školních sociálních sítích.

Vyšší odborná škola mezinárodního
obchodu a Obchodní akademie
Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou, 

tel. 483312 364, e-mail: info@vosmoa.cz,
www.vosmoa.cz
13. 1. a 14. 1. 2022 /pátek a sobota/
13.30–17.30 hodin a 9.30–13.30 hodin – kdykoli
ve vymezeném čase, pro žáky 9. tříd.
Prezenčně, prohlídka budovy školy, setkání
s pedagogy a studenty, informační bloky
vedení školy (každou celou hodinu v aule).
Více informací na stránkách školy 
www.vosmoa.cz a sociálních sítích.

Střední škola řemesel a služeb
Smetanova 66, Jablonec nad Nisou, 
tel. 483 443 111,
recepce@sosjbc.cz, www.sosjbc.cz
12. 1. 2022 /čtvrtek/ 9.00–16.00 hodin – indivi-
duálně v budově školy SŠŘS, pro žáky 9. tříd.
Prezenčně, prohlídka budovy školy, setkání
s pedagogy a studenty. Více informací na webu
školy www.sosjbc.cz. Individuální prohlídky
dílen jsou možné po telefonické dohodě
s Pavlem Hartlem, tel: 724 121 937.

Střední průmyslová škola technická
Belgická 4852, Jablonec nad Nisou,
tel. 483 359 211 nebo 602 163 912,
e-mail: sekretariat@spstjbc.cz, 
www.spstjbc.cz
19. 1. 2022 /čtvrtek/ 13.00–17.00 hodin
– individuálně v budově školy SPŠT, pro žáky
9. tříd. 
Prezenčně, prohlídka budovy školy včetně
dílen, setkání s pedagogy a studenty,
informace vedení školy průběžně v aule školy. 
Více informací na webu školy www.spstjbc.cz.

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola
Horní náměstí 1, Jablonec nad Nisou,
tel. 778 540 704, 
e-mail: info@supsavos.cz,
www.supsavos.cz
Dny otevřených dveří již proběhly, více infor-
mací o škole najdete na webových stránkách
školy www.supsavos.cz.

Foto archiv Gymnázium Dr. Antona Randy

Plány jabloneckého 
školství 
Místní akční skupina Podještědí ve spoluprá-
ci se Statutárním městem Jablonec nad Ni-
sou a hlavně ve spolupráci s ředitelkami a ře-
diteli MŠ, ZŠ a DDM Vikýř vytváří místní
akční plány, jejichž cílem je podpora a rozvoj
jabloneckého školství. 

V nedávné době byl dokončen a naplněn
Místní akční plán Jablonecko II. Podařilo se
v něm představit více než 500 dětem a žákům
lokální řemesla. Žáci si tak mohli na vlastní ků-
ži vyzkoušet řemesla jako např. sklářství, vče-
lařství nebo kovařinu. Významným počinem
bylo i několik setkání pedagogů škol, v rámci
kterých aktivně sdíleli své zkušenosti, popřípa-
dě vyjížděli poznávat ostatní školy v ČR nebo se
účastnili řady odborných seminářů. 

V neposlední řadě se nezapomnělo ani na ro-
diče, kteří se mohli zapojit do různých vzdělá-
vacích akcí týkajících se např. předškolní vý-
chovy. Součástí naplnění projektu byl i vznik
celé řady užitečných metodických materiálů,
mezi něž patří velmi oblíbené výukové omalo-
vánky S drakem Vikyšlapem po jabloneckých

rozhlednách. V současné době je v plánovací
fázi projekt rozvoje vzdělávání MAP Jablonec-
ko III. Stejně jako předešlé dva místní akční
plány je i tento třetí realizován z fondů EU
v rámci OP VVV.

(zk)

Kamerový systém 
vyhledává osoby nebo auta 
Třináct statických analogových kamer letos
vyměnila Městská policie Jablonec nad Ni-
sou za digitální.

Pokračuje tak modernizace Městského kame-
rového dohlížecího systému (MKDS), který se
v Jablonci nad Nisou buduje od roku 2000.
Projekt je zcela financovaný dotací z programu
prevence na místní úrovni Ministerstva vnitra,
která přesáhla půl milionu korun. 

„V modernizaci MKDS je zvláště podstatná
změna ovládacího softwaru za platformu
Wisenet Wave. Ta umožňuje provádět inteli-
gentní analýzy obrazu, jako je například detek-
ce vniknutí, detekce zanechaných nebo zmize-
lých objektů, počítání osob a vozidel, atributy
vyhledávání objektů, jako jsou osoby nebo vo-

zidla podle barev apod.,“ vysvětluje Michal
Švarc, ředitel jablonecké MP s tím, že tyto změ-
ny umožní operátorům MKDS snadno vyhledá-
vat i ve velkém množství jednotlivých kamer
potřebné záznamy podle požadovaných vlast-
ností.

„Jde o jednu z největších změn v celém systé-
mu MKDS od jeho zavedení. Nový systém tak
splňuje nejnáročnější požadavky na zpracová-
vání kamerových záznamů a do budoucna
umožňuje připojení i dalších kamerových
systémů potřebných pro práci městské policie
a Policie ČR,“ uzavírá Švarc. 

(red)

Zprávy z magistrátu

Foto archiv MP Jablonec nad Nisou



(9)

jablonecký měsíčník prosinec 2022

Malajský princ 
Tunku Datuk Nooruddin 
navštívil Jablonec
Člen malajské královské rodiny princ Tunku Datuk Nooruddin na-
vštívil v listopadu Jablonec. Průvodcem mu byla majitelka firmy
ŠENÝR Bijoux Olga Kopalová. „Princ měl zájem o byznysové pobídky.
Jelikož jsem už osobně věhlas kvality českých křišťálových produktů
šířila přímo na vánočním trhu v Kuala Lumpuru, měla jsem jasnou
představu, o co bude zájem,“ objasnila přítomnost prince Kopalová. 

Po návštěvě showroomu Šenýru v radnici pokračoval princ do firmy
Art Glass, kde ho lustry i moderní svítidla velmi zaujaly. Než princova
cesta pokračovala do firmy Ševčík Crystal v Železném Brodě, přivítal
se na fotbalovém stadionu s malajským hráčem Dionem Coolsem, kte-
rý aktuálně působí v FK Jablonec. Závěrečná návštěva křišťálového
dne se odehrála u Jiřího Pačinka v Kunraticích. Zde si dokonce vy-
zkoušel sám vyfoukat křišťálový objekt. Foto archiv Olgy Kopalové.

■ Vítání občánků
Sobota 5. listopadu 2022
Tobiáš Nigut, Vittoria Alba Vella,
Patrick Enes Laci, Mateo Seiboth,
Julie Kapičková, Kristýna Čermá-
ková, Ina Bedrníková, Štěpánka
Jonášová, Vivien Vavřichová, Fran-
tišek Kadlčík, Šimon Zapadlo, Vik-
torie Buchnerová, Ema Hujerová,
Karel Hoffmann, Matyáš Javůrek,
Jan Grundza, Matyáš Drbohlav,
Stella Hofman, Laura Leona Kan-
dusová, Jan Měrka, Anna Hlubuč-
ková, Natálie Kubátová, Jaroslav
Engel, Thea Jánovová, Matěj Mar-
tinetz, Karolína Šimková, Jindra
Landfeld.

Sobota 19. listopadu 2022
Lukáš Morávek, Adam Janoušek,
Petr Zahrádka, Viktorie Kukulová,
Šimon Nejedlý, Elena Dolenská,
Karolína Hýčová, Nikola Rapčano-
vá, Zora Doubková, Ema Klímová,
Štěpán Staněk, Nella Homolová, To-
máš Štrégl, Anna Flanderková, Viola
Tokárová, Hugo Trepera, Vendelín
Prášil, Anežka Sejnová, Amálie Lin-
ková, Sofie Paříková, Tadeáš Zíka,
Tobias Grave, Diana Dýcková, Ka-
rolína Zákoutská, Laura Havlíková,
Marie Miháliková, Šimon Kuník, Eva
Frydrychová, Vojtěch Kraus.

■ Jubileum
Diamantová svatba 
Pouze dva dny před Štedrým veče-
rem, 22. 12. 2022, slaví krásnou
diamantovou svatbu manželé Hana
Radová rozená Podzimková a Ka-
rel Rada. Roční období přecházejí
a roky plynou, ale jejich láska je
věčná již šedesát let v dobrém
i zlém! Buďte pro sebe i nadále jis-
křivým pokladem. Jen to nejlepší
do dalších společných let vám
přejí vaše tři děti, sedm vnoučat,
dvě pravnoučata a celá rodina.

Vedení města, zastupitelé, ozbrojené
složky i společenské organizace uctili
17. 11. památku Dne boje za demo-
kracii u pomníku Bojovníků za svobodu
a Oběti bezpráví. Foto Martin Kubišta

O víkendu 18. a 19. 11 se v městské
sportovní hale konalo Mistrovství Evropy
v králičím hopu. Česká reprezentace
získala osm titulů mistra Evropy z cel-
kových deseti. Foto Jiří Endler

Klub Na Rampě tradičně nabízí pestrý
multikulturní program. V sobotu 5. listo-
padu jeho zakladatelé, současní provo-
zovatelé s přáteli a hudebníky oslavili
25 let svého trvání. Foto Aleš Majer.

Adventní koncert
Po dvouleté kovidové pauze se
opět v kapli jablonecké nemocnice
uskuteční adventní koncert. Oper-
ní pěvkyně Národního divadla Sta-
nislava Jirků, rodačka z Jablonce,
a Marie Fajtová navodí vánoční at-
mosféru. Na klavír je bude dopro-
vázet korepetitor Národního divadla
Martin Levický „Koncert se koná
ve čtvrtek 1. 12. od 17 hodin
a vstup je volný,“ zve veřejnost
mluvčí nemocnice Jana Válková.

Srdeční záležitosti
Návštěvníci si mohou od pondělí
12. 12. prohlédnout v Nemocnici
Jablonec putovní výstavu Srdeční
záležitosti 2022. Autorkou fotogra-
fií pro tento rok je významná čes-
ká fotografka Markéta Navrátilová.

Vánoční provoz 
nemocnice
Během vánočních svátků je třeba
i v letošním roce počítat s omeze-
ním provozu některých odborných
ambulancí. Rozšířenou otevírací
dobu má naopak lékárna. Otevře-
no je o vánočních svátcích 25. i 26.
prosince od 8 do 16 hodin, stejně
tak na Nový rok. V nemocnici bu-
de jako vždy v provozu pohoto-
vostní služba pro dospělé i děti.
Podrobnější informace k vánoční-
mu provozu najde veřejnost na we-

bu www.nemjbc.cz v sekci Pacienti
a návštěvy.

Štědrý den 
pro osamělé
Primátor statutárního města Jablo-
nec nad Nisou Miloš Vele zve osa-
mělé seniory ke štědrovečernímu
posezení, které se koná v sobotu
24. prosince od 12 hodin v restau-
raci hotelu Petřín. Senioři, kteří by
tento den zůstali sami, se mohou
hlásit do 14. prosince u Ivy Bendo-
vé na telefonním čísle 483 357 292.

Vánoční výstavy 
s prodejem dárků
Městská galerie MY připravila k le-
tošním Vánocům hned dvě tema-
tické výstavy – v domovském Jab-
lonci nad Nisou to budou Vánoce
s Vojtěchem Kubaštou a v Hejni-
cích Betlémy a vánoční pohlednice
Jiřího Škopka. Pokud tyto výstavy
navštívíte, tak nejen zažijete atmo-
sféru tradičních českých Vánoc,
ale také si můžete výhodně nakou-
pit hodnotné vánoční dárky. V pro-
deji budou vystřihovací a rozklá-
dací betlémy, vánoční pohlednice,
kalendáře, dětské prostorové kni-
hy a další zboží, které se jinde na-
bízí jen výjimečně. Jak už to v pří-
padě prodeje v rámci uměleckých
výstav bývá, také cena prodáva-
ných předmětů by měla návštěvní-
ky pokud možno potěšit. 

Výstavní prostory Městské gale-
rie MY najdete v prvním patře Do-
mu Jany a Josefa V. Scheybalových
v Jablonci nad Nisou, Kostelní uli-
ci 1/6.

Dotace na jarní 
výsadbu stromů
Díky grantové výzvě Sázíme bu-
doucnost od Nadace Partnerství
můžete získat až 150 tisíc korun na
jarní výsadbu stromů. Výzva se za-
měřuje na zlepšení životního pro-
středí v obcích, městech a jejich
okolí. Nabízí pokrytí nákladů na
výsadbu, péči o stromy, odborný
dohled nebo finance na nezbytný
materiál, nářadí či dopravu. 

O grant mohou žádat všechny
subjekty, které prokáží vztah k mís-
tu realizace projektu, tedy i fyzické
osoby. Příjem žádostí poběží do
16. ledna 2023 na webové adrese
nadacepartnerstvi.cz/granty.

Uzávěrka lednového
čísla již 5. prosince
Redakční rada Jabloneckého mě-
síčníku rozhodla o posunutí uzá-
věrky lednového čísla. Termín byl
stanoven na pondělí 5. prosince
včetně. Příspěvky došlé do redakce
po tomto datu, budou zveřejněny
v následujícím – únorovém vydání
JM. Důvodem posunutí uzávěrky
je dřívější termín tisku a následné-
ho doručování JM do schránek. 

Foto Zdeňka Vokatá

Foto archiv rodiny

Foto Zdeňka Vokatá
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Akce v rámci jabloneckého adventu 2022
25. 11. /pátek/ 18.00 hodin
ROZSVÍCENÍ BETLÉMA NA
PETŘÍNĚ
Rozsviťte Betlém společnými koleda-
mi a živým průvodem, www.vikyr.cz

PRVNÍ ADVENTNÍ TÝDEN
27. 11. /neděle/ 14.00 hodin
ADVENT S VIKÝŘEM
Tvořivé dílničky, vystoupení hudeb-
ních kroužků, www.vikyr.cz,
Eurocentrum + Ekocentrum.

27. 11. /neděle/ 17.00 hodin 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STRO-
MU PŘED RADNICÍ
Rozsvícení stromu od 17 hodin, vy-
stoupení DPS Iuventus, gaude!, projev
primátora, duchovní slovo přednese
římskokatolický kněz Štěpán Smolen,
www.kulturajablonec.cz

od 27. 11. do 5. 12.
SCHRÁNKA NA DOPISY PRO
JEŽÍŠKA
Schránka na dopisy pro Ježíška bude
pod vánočním stromem na Mírovém
náměstí umístěna celý týden,
www.mestojablonec.cz.

29. 11. /úterý/ 17.00 hodin
VERNISÁŽ ADVENTNÍ VÝSTAVY 
Tradiční adventní výstava prací žáků
výtvarného oboru, www.zusjbc.cz,
ZUŠ Horní náměstí.

29. 11. /úterý/ 17.30 hodin
ADVENTNÍ SETKÁNÍ
V JABLONECKÝCH PASEKÁCH
Rozsvícení vánočního stromu
v Jabloneckých Pasekách, pořádá 
osadní výbor Šumava a Jablonecké
Paseky.

2.–4. 12. /pátek–neděle/ 
11.00–20.00 hodin
ČESKO-NĚMECKÉ VÁNOCE
VŠEMI SMYSLY
Více na 13. straně,
www.ohkjablonec.cz.

2. 12. /pátek/ 15.00 hodin
ADVENTNÍ KONCERT 
PRO SENIORY
Účinkují: Roman Hampacher, kytaris-
ta, zpěvák, pastor a snílek a Lenka
Vavřínková, zpěvačka a sbormistryně
jabloneckého Gospel Yetu. Rezervace
vstupenek, které jsou zdarma, 
od 21. 12. v recepci Eurocentra, 
www.mestojablonec.cz.

2. 12. /pátek/ 
RÝNOVICE SOBĚ!/REINOWITZ
SICH SEBST!
Rozsvícení rýnovického stromu,
sousedské setkání všech lidi dobré
vůle
14.00 – tradiční Vánoce v Jizerských
horách – vzpomínání Christy
Petráskové na vánoční zvyky a tradič-
ní recepty Němců z Jizerských hor
spojené s ochutnávkou cukroví.
15.30 – poutavé vyprávění Petra
Herkommera, pamětníka přátelského
soužití Čechů a Němců, o (po)zapo-
menutých dobách minulých a o tom,
jaké Vánoce zažíval v Jablonci jako
malý kluk. 
15.00–17.00 – výtvarné dílny a malý
řemeslný trh, svařák, opékání buřtů
Vlněná dílna Hany Tryznové – výroba
drobných dárků, 
korálková dílna Lídy Duté – výroba
vánočních ozdob, rezervace 
na tel. 720 248 215.
17.30 – slavnostní rozsvícení
rýnovického vánočního stromu,
vánoční zpívání s jabloneckým 
gospelem vedeným Lenkou
Vavřínkovou.

3. 12. /sobota/ 15.30 hodin
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ
Zábavný program pro děti spojený
s nadílkou. Vstupné 60 Kč/dítě (v ceně
je balíček), 50 Kč/dospělý, vstupenky
je nutné zakoupit předem v DDM
Vikýř nebo v pokladně Eurocentra,
www.vikyr.cz.

3. 12. /sobota/ 16.00 hodin
VÁNOCE S NISANKOU
Více na 15. straně, ww.nisanka.cz.

3. 12. /sobota/
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU a VÁNOČNÍ DÍLNY
V KULTURNÍM DOMĚ KOKONÍN
16.00 – dílničky
18.30 – rozsvícení stromu
Tradiční adventní akce s rozsvícením
stromu a hudebním vystoupením.
V případě zhoršené epidemiologické
situace dílny nebudou, ale vánoční
strom před KD společně rozsvítíme,
www.mykokonin.cz.

DRUHÝ ADVENTNÍ TÝDEN
4. 12. /neděle/ 16.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ NA PETŘÍNĚ
Čert, Mikuláš i anděl na Petříně.
Můžete se těšit na opravdové peklo
s Luciferem, čerty i čerticemi.
Očekává se také návštěva Mikuláše
s andělem. Masky vítány,
www.vikyr.cz.

4. 12. /neděle/ 16.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU VE MŠENĚ
16.30 – rozsvícení stromu
Rozsvícení ozdob na přírodním vá-
nočním stromu, pod nímž proběhne
krátké vystoupení pěveckého souboru
Izerína, který zazpívá klasické koledy.
Akci pořádá Jablonecká přehrada, z. s.,
a osadní výbor Mšeno.

7. 12. /středa/ 18.00 hodin
ADVENTNÍ ŽÁKOVSKÝ VEČER
První ze série vánočních koncertů žáků
ZUŠ Jablonec nad Nisou, www.zusjbc.cz.

TŘETÍ ADVENTNÍ TÝDEN
9. 12. /pátek/ 11.00–17.00 hodin
10. 12. /sobota/ 9.00–16.00 hodin
11. 12. /neděle/ 9.00–15.00 hodin
ČESKÉ VÁNOCE V KŘIŠŤÁLOVÉM
RÁJI
Tradiční adventní akce pro dospělé
i děti. Předvádění výroby lampových
figurek, foukání a malování vánočních
ozdob, výroba vánočních náramků
a dárků. Nakoupíte vánoční ozdoby
a vánoční dárky,
www.kristalovyraj.cz, Křišťálový ráj,
nám. Dr. Farského (býv. Dům nábytku).

10.–11. 12. /sobota a neděle/
VÁNOCE V KŘIŠŤÁLOVÉM ÚDOLÍ

Tradiční výroba skleněné krásy v růz-
ných formách od výroby lustrů přes
vánoční ozdoby, skleničky, šperky až
po tavené plastiky v muzeích, živých
dílnách, ateliérech i školách. V našem
krásném kraji se vyrábí sklo a šperky
po mnoho staletí,
www.crystalvalley.cz.

10.–11. 12. /sobota a neděle/ 
9.00–17.00 hodin
VÁNOCE V KŘIŠŤÁLOVÉM ÚDOLÍ
V MUZEU SKLA A BIŽUTERIE
Více na 13. straně, 
www.msb-jablonec.cz.

11. 12. /neděle/ 15.00 hodin
BETLÉM HLEDÁ SUPERSTAR
Nový muzikál pro celou rodinu.
Tvůrci s humorem, nadhledem
a velkou dávkou nadsázky zpracovali
všem dobře známý příběh o cestě
do Betléma, 
www.divadlojablonec.cz.

13. 12. /pondělí/ 19.00 hodin 
ADVENTNÍ KONCERT
J. J. Ryba: Česká mše vánoční 
a pásmo vánočních koled, 
www.sps-janacek.info, 
kostel Dr. Farského.

14. 12. /úterý/ 19.00 hodin
PETR BENDE BAND &
CIMBÁLOVÁ MUZIKA GROMBA,
VÁNOČNÍ TURNÉ 2022
Krásný koncert plný vánoční atmosféry
se vzácnými hosty Bárou Štěpánovou,
Jánem Bendem a dětským pěveckým
sborem Vrabčáci, 
www.divadlojablonec.cz.

14.–17. 12. /středa a sobota/
VÁNOČNÍ SLAVNOSTI 2022
Více na 11. straně, 
www.kulturajablonec.cz.

14. 12. /středa/ 17.00 hodin 
VÁNOCE V ZUŠ NA HORNÍM
NÁMĚSTÍ
Vánoční muzicírování v pobočce na
Horním náměstí. Vedle žáků hudební-
ho oboru vystoupí dětské sbory Amici,
gaudete! a Pueri, gaudete!,
www.zusjbc.cz.

16. 12. /pátek/ 15.00 hodin
PRIMÁTORSKÝ SVAŘÁK
Tradiční charitativní akce, kdy se pro-
dejem stylových hrnečků s teplým
mokem podpoří organizace Dobrá ro-
dina, o. p. s., 
www.mestojablonec.cz. 
Více na 10. straně.

17. 12. /sobota/ 9.00 hodin
VÁNOČNÍ DÍLNA
Výroba vánočních dekorací z přírod-
ních materiálů – svícínky, lodičky ze
skořápek a další, www.vikyr.cz,
Ekocentrum.

ČTVRTÝ ADVENTNÍ TÝDEN
18. 12. /neděle/ 13.00 hodin
JAK HO NAŠLI
Adventní filmová pohádka pro děti.
Vstup volný, kapacita omezená. 
Lístky k dostání na pokladnách kin
nebo recepci Eurocentra, 
www.kinajablonec.cz, kino Junior.

18. 12. /neděle/ 17.00 hodin 
KONCERT GOSPEL YETU
Předvánoční koncert gospelového 
sboru z Jablonce nad Nisou, 
www.kulturajablonec.cz, 
kostel sv. Anny.

19. a 21. 12. /pondělí a středa/ 
18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERTY ZUŠ
Večery vás provedou herci literárně
dramatického oddělení, budete moci
obdivovat výstavu mladých výtvarníků
a zaposlouchat se do vánočních
melodií, které přednesou vedle žáků
hudebního oddělení též studenti
Akademie pro kulturu a umění.
Koncert vyvrcholí vystoupením
společného orchestru, 
www.zusjbc.cz. 
Sál ZUŠ, Podhorská 47, Jablonec.

22. 12. /čtvrtek/ 19.00 hodin
DASHA A JAN SMIGMATOR –
VÁNOČNÍ KONCERT
Po úspěšné sérii koncertů Swingové
Vánoce se Dasha a Jan Smigmator
opět sejdou na jednom jevišti.
V doprovodu šestičlenné kapely čítající
i Hammondovy varhany zazpívají
evergreeny, swing, jazz, pop, muzikál,
ale dojde i na řadu hudebních
překvapení a vánoční klasiku, 
www.divadlojablonec.cz.

27. 12. /úterý/ 10.00–17.00 hodin
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Oblíbené tvoření pro širokou
veřejnost. Firma GOJA předvede ruční
výrobu skleněných vánočních tvarů,
které si budu moci návštěvníci sami
ozdobit, www.msb-jablonec.cz,
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci.

31. 12. /sobota/ 17.00 hodin
SVAŘÁČEK U OHŇOSTROJE
Pokud bude tradiční ohňostroj
v Kokoníně, přijďte se ohřát
svařáčkem, www.mykokonin.cz, 
cvičiště autoškoly v Kokoníně.

1. 1. 2023 /neděle/ 19.00 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT
městské divadlo, 
www.mestojablonec.cz.

VÝSTAVY
Od 27. 11. 2022 
/úterý 13.00–17.00 hodin, 
středa až sobota 10.00–12.30 hodin
a 13.00–17.00 hodin/
VÁNOCE S VOJTĚCHEM
KUBAŠTOU
Výstava známého českého architekta,
malíře, grafika a ilustrátora, 
celosvětově uznávaného tvůrce pro-
storové knihy a papírových betlémů,
www.jablonec.com, Galerie MY.

Prosinec 2022 /úterý až neděle/
10.00–17.00 hodin
WOW – SVĚT ZÁZRAKŮ / WORLD
OF WONDERS
Nová expozice vánočních ozdob
ve skleněné přístavbě muzea ve tvaru
krystalu, www.msb-jablonec.cz,
Muzeum skla a bižuterie.

Změny v programu vyhrazeny.
Foto Ivana Mošnová
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Ohňová show zpestří Vánoční slavnosti
Tradiční Vánoční slavnosti v Jablonci nad
Nisou opět zaplní ulice města. Ty letošní zač-
nou ve středu 14. prosince a potrvají do so-
boty 17. prosince. Novinkou je Sousedské set-
kání, které nabídne prodlouženou otevírací
dobu i atraktivní program, a to v pátek
16. 12., kdy slavnosti potrvají až do 20 hodin.
Určitě si nenechte ujít vystoupení skupiny
Hypnotica s ohněm.

V programu tradičně vystoupí také mateřské
školy a místní hudební skupiny či sbory s vá-
nočním repertoárem. Vytvoří tak v centru měs-
ta příjemnou atmosféru nejen k nákupům, ale
hlavně k vzájemnému setkání, které jsme v mi-
nulých letech museli oželet. Chybět nebude ani
tradiční oživlý betlém s dobročinnou akcí pro
pejska a kočičku či Primátorský svařák do ori-
ginálních hrnečků. Jeho výtěžek tak poputuje
na dobrou věc. 

Prodejní stánky najdete nejen na Mírovém
nám., ale také v Podhorské ulici, na náměstí dr.
Farského a v pavilonech Eurocentra. Převáž-
nou část sortimentu tvoří tradiční vánoční a ře-
meslné výrobky – šperky, handmade oblečení,
dekorace, ale třeba i ručně vyráběné nože a sa-
mozřejmě nejrůznější slané a sladké dobroty.

Kulturní program Vánočních slavností 

Středa 14. 12. 2022
10.00 – MŠ Hláska
10.15 – MŠ Pampeliška
10.30 – MŠ Slunečnice
10.45 – MŠ Studánka Janov n. N.
11.00 – Svobodná ZŠ Jablonec n. N.
12.00 – Bonus kvartet (Roudnice n. L./

Litoměřice) – dechová hudba
13.00 – Izerína – pěvecký sbor
14.00 – Dechový kvintet ZUŠ Železný Brod
15.00 – Brass Quintet Železný Brod –

dechová hudba
16.00 – Rychnovské trio – dámský vokální

soubor

16.30 – Kapela a zpěvačky folklorního
souboru Nisanka

17.30 – Pěvecký sbor Ještěd (Liberec)
15.00–17.00 – Divadelníci Vikýř: Oživlý betlém

s dobročinnou akcí pro pejska a kočičku

Čtvrtek 15. 12. 2022
10.00 – DPS Jablíčko, MŠ Jablůňka
10.15 – DPS Meluzínky, MŠ Na Kopečku
10.30 – MŠ Čtyřlístek
10.45 – DPS Pod Peřinkou, MŠ Pod Peřinkou
11.00 – MŠ Mšeňáček
12.00 – Celestýnka – dechová hudba
13.00 – Celestýnka – dechová hudba
14.00 – Klasické zpěvačky ZUŠ Jablonec n. N.

– vánoční písně
14.20 – Populární zpěvačky ZUŠ Jablonec n. N.

– vánoční písně
15.00 – Vivace – smyčcový oktet ZUŠ Železný

Brod
16.00 – DPS Skřivánek
16.30 – Mladá dechovka – vánoční melodie
17.30 – Pěvecký sbor Janáček Jablonec n. N.

Pátek 16. 12. 2022
10.00 – MŠ Montessori
10.15 – MŠ Kapička
10.30 – DPS Sluníčko, MŠ Motýlek
10.45 – Žlutá školka

11.00 – MŠ Muchomůrka
11.30 – DPS Fialenky, ZŠ Ant. Bratršovského
13.00 – ZUŠ Jablonec nad Jizerou – vánoční

melodie
14.00 – Brass Jablonec, ZUŠ Jablonec n. N. –

dechová hudba
15.00 – Yellow Duo (Železný Brod) – dámské

smyčcové duo, vánoční a jiné melodie
16.00 – Capella Rederna (Liberec/Jablonec n. N.)

– renesanční hudba
16.45 – Folklórní soubor Šafrán: Živý Betlém
17.15 – MyJenNěkdy – pěvecký sbor složený

především z učitelů jablonecké ZUŠ
17.45 – Gospel Yetu (Jablonec n. N./Liberec)
18.15 – Rosex (Liberec/Jablonec n. N.) –

pěvecký sbor
18.45 – Hypnotica – ohňová show
15.00–18.00 – Primátorský svařák se sbírkou

pro společnost Dobrá rodina, o. p. s.

Sobota 17. 12. 2022
10.10 – Pardubičtí pozounéři
11.00 – Pardubičtí pozounéři
12.00 – Pardubičtí pozounéři
13.00 – Pardubičtí pozounéři
9.00–14.00 – Vánoční dílničky v Ekocentru

Aktuální informace najdete na webu
www.kulturajablonec.cz

Hypnotica – ohňová show

Foto Ivana Mošnová

Hrnečky přinesou peníze Dobré rodině
Po dvou letech statutární město Jablonec
nad Nisou opět počítá s Primátorským sva-
řákem, který bude součástí Vánočních trhů,
a to v pátek 16. prosince od 15 hodin. Výtěžek
z letošního 13. ročníku charitativní akce po-
putuje organizaci Dobrá rodina.

Vánoční trhy jsou plánované v termínu 15. až
17. prosince a při nich budou primátor Miloš
Vele a jeho náměstci nabízet typické jablonecké
hrnečky s motivem některé ze známých měst-
ských staveb za minimální částku 100 korun,
přičemž maximální výše příspěvku není ome-
zená. Výtěžek veřejné sbírky Primátorský sva-
řák je určený tentokrát organizaci Dobrá rodi-
na, o. p. s, pobočka Jablonec nad Nisou.

Jedná se o společnost věnující se ochraně a pod-
poře dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní ro-
dině. Pro ně vnímá Dobrá rodina pěstounskou
péči jako nejvhodnější alternativu. A plně si
uvědomuje, že ani tato péče nemůže plnohod-
notně nahradit péči rodiny vlastní.

„Dnes Dobrá rodina doprovází okolo 750 pěs-
tounských rodin z celé České republiky, z toho
v Libereckém kraji je to téměř 90 rodin. Pěs-
tounské rodiny v celé České republice poskytu-
jí zázemí a péči více než 1200 dětem,“ doplnila
vedoucí kanceláře primátora Jana Matěchová
s tím, že získané peníze Dobrá rodina použije
na organizaci jednodenních výletů či letního

příměstského tábora pro děti z rodin, které do-
provází. 

Hlavním cílem organizace Dobrá rodina je
umožnit dětem vyrůstajícím v náhradních ro-
dinách prožít co nejpřirozenější dětství v bez-
pečném prostředí. Mezi hlavní body patří ze-
jména podpora náhradních rodičů, podpora
uzdravování dítěte se syndromem CAN, podpo-
ra dovednosti dětí utvářet si v dalším životě
zdravé vztahy aj.

Dosavadní výtěžky z prodeje
2007 – 12 000 korun pro MC Jablíčko
2008 – 16 000 korun pro Diakonii CČE

Jablonec nad Nisou
2009 – 22 500 korun pro o. s. Compitum

Jablonec nad Nisou
2010 – 24 000 korun pro o. s. Rodina 24
2011 – 18 000 korun pro o. s. FOKUS Jablonec

nad Nisou
2012 – 27 041 korun pro Centrum pro

zdravotně postižené Libereckého kraje
– Jablonec nad Nisou

2013 – 34 775 korun pro o. s. Tyfloservis
(680 hrnků)

2014 – 37 258 korun pro Rytmus Liberec, o. p. s.
(728 hrnků)

2015 – 41 251 korun pro Asociaci rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí, z. s.
(743 hrnků)

2016 – 45 544 korun pro Jablonecký klub onko-
logických pacientů JAKOP (831 hrnků)

2017 – 45 273 korun pro Svaz tělesně postiže-
ných v ČR, z. s. (781 hrnků)

2018 – 45 132 korun pro Společnosti pro
podporu lidí s mentálním postižením
(793 hrnků)

2019 – 46 413 korun pro Oblastní charitu
Liberec – Domov pro matky s dětmi
v tísni (830 hrnků)

Zobrazené motivy na hrníčcích vytvořil Jiří
Dostál. Nový premiérový motiv bude odtajněn
až při prodeji Primátorského svařáku v pátek
16. prosince.

Charitativní akci Primátorský svařák tradičně
podporuje i tajemník magistrátu Marek Řeháček.

Foto archiv 2015 Jiří Endler
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Vánoční bohoslužby v Jablonci /27. 11. 2022–8. 1. 2023/

Ochranovský sbor 
při Českobratrské církvi 
evangelické
Máchova 29, Jablonec n. N., 
www.jednotabratrska.cz 

25. 12. /neděle/ 9.30 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Vánoční bohoslužby s dětmi 

1. 1. /neděle/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY S LOSOVÁNÍM
HESEL NA ROK 2023
Heslo 2023: Ty jsi Bůh, který mě vidí!
1.M 16,13

Evangelikální Baptisté
Jablonec
Kostel v Máchově parku, Jablonec n. N.,
www.baptistejablonec.cz

18. 12. /neděle/ 17.00 hodin
POSELSTVÍ VÁNOC

24. 12. /sobota/ 15.00 hodin
VÁNOČNÍ SLAVNOST

25. 12. /neděle/ 10.00 hodin
BOHOSLUŽBA NA BOŽÍ
HOD VÁNOČNÍ

1. 1. /neděle/ 10.00 hodin
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA

Církev československá husitská
Kostel Dr. Farského,
nám. Dr. Farského, 
Jablonec n. N.,
http://jablonec.ccshhk.cz, 
www.facebook.com/kostelFarskeho

27. 11. /neděle/ 14.00 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba s žehnáním adventních
věnců

3. 12. /sobota/ 14.00 hodin
ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA
Předvánoční koncert. Artefaktum

4. 12. /neděle/ 14.00 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

6. 12. /úterý/ 19.30 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
Pozvánka pro příznivce sborového
zpěvu jabloneckého komorního souboru
MyJenNěkdy a pražského vokálního
souboru Kakofon

11. 12. /neděle/ 14.00 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

13. 12. /úterý/ 19.00 hodin
ADVENTNÍ KONCERT 
SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU
JANÁČEK

18. 12. /neděle/ 14.00 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

23. 12. /pátek/ 18.00 hodin
GENERÁLNÍ ZKOUŠKA
NA ČESKOU MŠI VÁNOČNÍ
Přístupné veřejnosti

24. 12. /sobota/ 22.30 hodin
ŠTĚDRÝ DEN
J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
HEJ, MISTŘE

25. 12. /neděle/ 14.00 hodin
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
Bohoslužba se zpěvem lidových koled

1. 1. /neděle/ 14.00 hodin
BOHOSLUŽBA
Losování biblických textů pro nový rok
Od 3. 12. 2022 do 8. 1. 2023

10.00–18.00 hodin
VYSTAVENÝ JIZERSKÝ BETLÉM
Dřevěné sochy v životní velikosti

Křesťanský sbor Dobrá zpráva
Sál Spolkového domu,
ul. E. Floriánové 8, Jablonec n. N.,
vchod z parkoviště, www.ksdz.cz

18. 12. /neděle/ 15.30 hodin
VÁNOČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Starokatolická farnost
Kostel Povýšení sv. Kříže,
Husova 1560/2, 466 01 Jablonec n. N.,
www.starokatolici-jablonec.cz

27. 11. /neděle/ 10.00 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

4. 12. /neděle/ 10.00 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

11. 12. /neděle/ 10.00 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

17. 12. /sobota/ 14.00 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ:
VÁNOČNÍ HRA – ANEB O TOM
SLAVNÉM NAROZENÍ 
od Tomáše Vůjtka v provedení souboru
Sběř z Malé Skály.

18. 12. /neděle/ 10.00 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

25. 12. /neděle/ 10.00 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Eucharistická slavnost Narození Páně

1. 1. /neděle/ 10.00 hodin
NOVOROČNÍ EUCHARISTICKÁ
SLAVNOST

8. 1. /neděle/ 10.00 hodin
KŘTU PÁNĚ
Bohoslužba

Českobratrská církev 
evangelická
Pod Baštou 10, Jablonec n. N.,
https://evangelicijbc.cz/

27. 11. /neděle/ 9.30 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
S vysluhováním sv. večeře Páně

4. 12. /neděle/ 9.30 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby

11. 12. /neděle/ 9.30 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby se slibem Dozorčí rady
Střediska Diakonie

18. 12. /neděle/ 9.30 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby s dětskou vánoční slavností 

24. 12. /sobota/ 9.30 hodin
ŠTĚDRÝ DEN
Bohoslužby se zpíváním

25. 12. /neděle/ 9.30 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Bohoslužby s vysluhováním sv. večeře
Páně

31. 12. /sobota/ 16.00 hodin
ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM

1. 1. 2023 /neděle/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY
S vysluhováním sv. večeře Páně

Církev bratrská
Smetanova 26, Jablonec n. N.,
www.cbjablonec.cz

27. 11. /neděle/ 10.00 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

4. 12. /neděle/ 10.00 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
S vysluhováním sv. Večeře Páně

11. 12. /neděle/ 10.00 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ

18. 12. /neděle/ 10.00 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ

25. 12. /neděle/ 10.00 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Dětská vánoční slavnost

31. 12. /sobota/ 16.00–19.00 hodin
SILVESTR – neformální setkání

Římskokatolická církev
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
Římskokatolická farnost – děkanství
Jablonec n. N., Horní náměstí 12,
Jablonec n. N., tel.: 483 312 327,
e-mail: fara@farnostjablonec.cz,
www.farnostjablonec.cz

Roráty – časná ranní mše svatá ke cti
Panny Marie již od doby Karla IV. v době
adventní pouze při svíčkách se starými
zpěvy. Všechny pondělky, středy a soboty
v 6.00 hodin v kostele na Horním
náměstí.

27. 11. /neděle/
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
– žehnání adventních věnců
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Nová Ves n. N.
18.00 – Jablonec n. N.

23. 12. /pátek/ 13.00–17.00 hodin
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Rozdílení (lampičky nebo svíčky
s sebou)

24. 12. /sobota/
ŠTĚDRÝ DEN
VIGILIE SLAVNOSTI 
NAROZENÍ PÁNĚ
13.00 – otevření betlému v kostele na

Horním nám.
16.00 – Jablonec n. N. 
17.30 – Lučany n. N.
22.00 – Rychnov u Jablonce n. N.
24.00 – Jablonec n. N.

25. 12. /neděle/
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ,
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
18.00 – Jablonec n. N.

26. 12. /pondělí/
SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
9.30 – Jablonec n. N.
18.00 – Jablonec n. N.

27. 12. /úterý/
SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY
18.00 – Jablonec n. N. – žehnání vína

30. 12. /pátek/
SVÁTEK SVATÉ RODINY
17.00 – Jablonec n. N.

31. 12. /sobota/
SVATÝ SILVESTR
9.00–16.00 – Jablonec n. N. adorace
16.00 – Jablonec n. N.
17.30 – Lučany n. N.

Mše svaté na poděkování 
za uplynulý rok

1. 1. 2022 /neděle/
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY
MARIE
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Dobrá Voda
18.00 – Jablonec n. N.

6. 1. /pátek/
SLAVNOSTNÍ ZJEVENÍ PÁNĚ
Obřad žehnání vody, křídy a kadidla
7.00 – Jablonec n. N.
17.00 – Jablonec n. N.

8. 1. /neděle/
SLAVNOST KŘTU PÁNĚ
konec doby vánoční
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Rádlo
18.00 – Jablonec n. N.
Betlém na Horním náměstí
otevřen dle rozpisu:
24. 12. 13.00–16.00
25. 12.–12. 1. 7.00–17.00
Možnost žehnání bytů,
objednání na: 
otecstepan@farnostjablonec.cz
nebo tel.: 602 887 143

Sbor Církve adventistů 
sedmého dne
Petra Bezruče 2510/61,
466 01 Jablonec nad Nisou, 
www.casdjbc.cz

24. 12. /sobota/ 9.00 hodin
ŠTĚDRÝ DEN
Vánoční snídaně

Z poutní mše sv. ve starokatolickém kostele v Jablonci n. N. 
Foto archiv Starokatolická farnost v Jablonci n. N.
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Vstupte do Světa zázraků i o vánočním čase
Kde jinde trávit vánoční čas, než v jablonec-
kém muzeu skla a bižuterie? Nabízí pestrou
nabídku třpytivé krásy nejen v podobě stálé
expozice vánočních ozdob. Sváteční pro-
gram uzavře oblíbené Vánoční tvoření.

Pokud jste to zatím nestihli, právě o Vánocích je
ideální čas pro návštěvu Světa zázraků, tedy no-
vé zážitkové expozice vánočních ozdob. Mezi
více než třemi tisícovkami vystavených exponá-
tů najdete ozdoby historické i současné, nejrůz-
nějších barev a tvarů. Mnohé z nich se přitom
vzorovaly přímo pro určitého zákazníka a na
českém trhu se tedy nikdy ani neobjevily. 

Ve skleněné přístavbě si můžete prohlédnout
tvorbu světově uznávané sklářské výtvarnice a so-
chařky Gizely Šabókové. „Svou instalací má výsta-
va nazvaná Monument připomínat vstup do chrá-
mu s uměleckými díly,“ říká kurátor výstavy Petr
Nový. Další aktuální výstava Snění o budoucnosti
– Design československého skla a bižuterie z let
1948–1989 vás vrátí do doby nedávno minulé.

Vánoce v Křišťálovém údolí se tentokráte
uskuteční o víkendu 10.–11. prosince. Během
sobotní dílny si návštěvníci vyrobí vánoční přá-
ní zdobené knoflíky a korálky nebo nápadité
adventní dekorace. V neděli se o tvůrčí dílnu
pro všechny generace postará společnost AG
Plus, jejíž lektorky zasvětí zájemce do malová-
ní skleněných knoflíků. 

Vyvrcholením prosincových akcí bude oblí-
bené Vánoční tvoření v úterý 27. prosince. Při-
praveno je tradiční foukání skleněných vánoč-
ních tvarů (firma GOJA), které si budou moci
návštěvníci sami ozdobit. Muzejní pedagog na-
bídne navíc výrobu korálkových ozdob z vosko-
vaných perlí, skleněných tyčinek a drátků. Na
všechny akce je zvýhodněné vstupné, a to do
celého muzea.

Otevírací doba muzea je v prosinci od úterý do
neděle od 10 do 17 hodin, o Víkendu Křišťálového
údolí již od 9 hodin. Mimořádně otevřeno bude
také v pondělí 26. prosince 2022. Zavřeno je
24. a 31. prosince 2022, 1. a 2. ledna 2023.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Ni-
sou přeje všem krásné Vánoce a mnoho štěstí
v novém roce! 

(mv)

Foto Johana Antošová

Unikátní vánoční akce osloví celou rodinu
Okresní hospodářská komora připravila
Česko-německé Vánoce všemi smysly aneb
Zpátky tam, kde po generace prožívali svá-
teční adventní chvíle Češi i Němci společně.
Na akci spolupracují místní podnikatelé
a záštitu převzala Jana Hamplová, náměst-
kyně pro oblast humanitní. 

Česko-německé Vánoce všemi smysly jsou pi-
lotní akcí, která připomene bohaté kulturní dě-
dictví Jablonce nad Nisou. „Věříme, že slavnos-
ti přispějí k dalšímu zlepšení toho, jak místní
obyvatelé vnímají společnou minulost Čechů
a Němců v regionu. Naším cílem je inspirovat
k vytváření společného prostoru pro život stej-
ně, jako jej společně utvářely generace našich
předchůdců,“ vysvětluje ředitelka OHK Iva Lin-
derová a dodává: „A kdy jindy, než v předvá-
nočním čase.“

2.–4. 12. /pátek–neděle/
VÁNOCE VŠEMI SMYSLY
Nabídka a ochutnávka tradiční předvánoční at-
mosféry – hudba, zpěv, tanec, jídlo a pití, vá-
noční vůně, ukázky tradičních řemesel s mož-
ností nákupu výrobků, tvorbu vánočních ozdob
a dekorací, vyprávění z historie města.

2.–4. 12. /pátek–neděle/
CHUŤ VÁNOC
Jablonecké kavárny, bistra a restaurace po celém
městě budou nabízet tradiční české a německé
dobroty. Kam můžete zavítat: hotel Rehavital –
vánoční nápoje a vánoční speciál Pivovaru Ro-
hozec, vyhlídková restaurace Petřín, restaurace
Pivovaru Volt, Dům vína – ochutnávka typických
německých odrůd v moravském podání, Cafe
FR (Dům česko-německého porozumění) – vá-
noční pečení, Kafe na Pražský, Kafe ve Mšeně –
kávové vánoční speciality a skořicové dobroty,
La Kavárna, Café Sentiments, Archa v ulici 28. říj-
na, Pralinqa na Horním náměstí – čokoládové
pralinky v designu jabloneckého skla, cukrár-
na Janiny dobroty (dříve cukrárna U krtečka),
cukrárna Venezia, Na kafi ve Vysoké ulici.

2. a 3. 12. /pátek a sobota/ 11.00–20.00 hodin
VÁNOCE RUKAMA
Program na zahradě hotelu Rehavital pro rodi-
ny s dětmi, adventní trh plný smyslových požit-
ků, české a německé koledy, dílničky, řemeslný
trh, tradiční zvyky, včelařská dílna Áji Novotné
– výroba vánočních svíček z včelího vosku, po-
vídání mistra šperkaře Manfreda Lindnera
o lokálních nalezištích achátů, vystoupení jab-
loneckých dětí na terase staré budovy (2. 12.
v 17.00 hodin Malá Nisanka – koledy, 3. 12.
v 16.00 hodin Vrabčáci, ad.), ochutnávka vánoč-
ního speciálu Pivovaru Rohozec / vánoční bale-
ní od Pivovaru Rezek.

2. 12. /pátek/ 11.00–20.00 hodin
VŮNĚ VÁNOC 
Dům česko-německého porozumění, rozsvíce-
ní rýnovického stromu, sousedské setkání všech
lidí dobré vůle, voňavé vánoční recepty a tradi-
ce. Program akce na 10. straně.

2. 12. /pátek/ 11.00–20.00 hodin
VÁNOČNÍ TÓNY 
Advent v zahradě Pivovaru Volt, program pro
všechny věkové kategorie, prodejní stánky re-

gionálních výrobců, hudba, zpěv, jablonecké
pivo, ochutnávky pivních speciálů.
15.00 – povídání o českých i německých tradi-

cích výroby piva v salonku v 1. patře se
sládkem Martinem Paloušem

16.00–18.00 — Mikulášská nadílka
16.00–17.00 – Eva Cendors – francouzské šanso-

ny – adventní cyklus
17.00–18.00 – KTZ (Klub Tajných Zahradníků) –

folk-bluegrassové duo
Po celý den hraje DJ Björn Fabler.

4. 12. /neděle/ 11.00–20.00 hodin
VÁNOCE OČIMA
Areál vyhlídkového hotelu Petřín, voňavý ad-
ventní trh a Mikulášská na Petříně. Od 16 hodin
program s DDM Vikýř (více na 10. straně).
Adventní trhy na terase s výhledem na město,
regionální produkty.

Své originální výrobky a voňavé dobroty nabídnou
členské firmy jablonecké hospodářské komory.
Více k programu jednotlivých zastavení, jména
všech interpretů, sortiment adventních trhů
a časy prožitků naleznete na webové stránce
www.ohkjablonec.cz. (kf)

Foto archiv OHK
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Nisanka opět popřeje veselé vánoční hody
Podještědské, pojizerské a podkrkonošské vá-
noční koledy a zvyky pod taktovkou Nisanky
a Malé Nisanky rozezní v sobotu 3. prosince
od 16 hodin jablonecké divadlo v tradičním
předvánočním pořadu Vánoce s Nisankou.

Hostem letošního představení bude Folklorní
soubor Lipka Pardubice, který je známý tím, že
prezentuje folklor tak, aby byl přístupný a pou-
tavý pro široké publikum. Repertoár souboru
tvoří východočeské tance, ale také stylizovaná
a scénická pásma. Autory choreografií, ve kte-
rých jsou často použity vtip, nadsázka i pro
folklor netradiční prvky, jsou zpravidla samot-
ní členové souboru, čímž si Lipka vybudovala
vlastní styl. Výraznou a nedílnou součástí sou-
boru je i lidová muzika, jež osobité zpracování
folklorního materiálu vhodně dokresluje,
mnohdy vystupuje ze své doprovodné role a do
dění na jevišti se aktivně zapojuje. 

Každé Vánoce s Nisankou jsou originálním
představením, které především vtipnou formou
ukazuje tradiční zvyky a koledy. „V letošním
roce postupně nasbíráme dárky do nůše a spo-
lečně s jedním typickým domácím zvířetem je

doneseme Ježíškovi do Betléma. Samozřejmě
nebudou chybět některé typické adventní po-
stavy, tentokrát v podobě Ambrože a Lucie.
A protože jsme ve sklářském kraji, podíváme
se, jak to u těch sklářů vypadalo,“ sdělila ve-
doucí souboru Jana Hamplová. 

V podvečer na sv. Ambrože přicházely děti ke
kostelu, kde už na ně číhala postava převlečená
do dlouhé bílé košile s černou špičatou čepicí

na hlavě a závojem přes obličej. Ta je honila,
proutěným koštětem hrozila výpraskem, ale ta-
ké občas nějakou tu cukrovinku utrousila.
Večer před svátkem sv. Lucie chodívaly velké,
bíle oděné Lucky s velkým nožem a špičatým
nosem do chalup a ptaly se, zda se děti o ad-
ventu postily, jinak že jim rozpárají břicha.
Někde chodily celé party Lucek a děti, které se
dokázaly hezky pomodlit, obdarovávaly, ostat-
ním hrozily metlou. Tento svátek patřil hlavně
ženám a dívkám, které v tento den nesměly
drát peří ani příst. Někde se za Lucky převléka-
ly sousedky a chodily kontrolovat ostatní, zda
nepředou nebo nederou peří. Těm, které při-
stihly při draní, rozfoukaly peří po světnici,
a těm, které předly, rozmotaly napředené nitě.

„V domácnostech se kromě předení příze
a draní peří také tkalo, šilo, vyšívalo a třeba
i pletlo, a tak se i my podíváme na to, jak se
v chalupách žilo a jak to mezi manželi chodilo.
Závěr bude tradičně patřit veselým vánočním
hodům, které popřejeme všem příchozím, dob-
rá nálada je totiž kořením našich životů,“ uved-
la závěrem Jana Hamplová.

(lb)

Foto Jiří Endler

Vánoční pastorely zatančí TaPS Magdaléna
Projekt Vánoce s Magdalénou – Vánoční pas-
torely, hudba Bohuslava Martinů a ilustrace
Jiřího Trnky jako zdroj inspirace pro sou-
časné taneční umění – bude k vidění v sobo-
tu 17. prosince od 17 hodin v Městském di-
vadle v Jablonci nad Nisou. Taneční pásmo
nachystali členové TaPS Magdaléna v čele
s Ludmilou Rellichovou.

„Již 10. rokem připravujeme vánoční projekt,
kterým chceme zdůraznit fakt, že česká hudeb-
ní kultura patří mezi pět nejvýznamnějších na
světě a jako takovou by ji lidé měli vnímat,
provozovat, hovořit o ní, a to i v širších histo-
rických, společenských a kulturních souvislos-
tech,“ říká Ludmila Rellichová, vedoucí Taneč-
ního a pohybového studia Magdaléna. Vánoce
jsou tradičním velkým svátkem spojeným s na-

rozením Ježíše, jsou o lásce a porozumění me-
zi lidmi. 

„Náš projekt je propojením historických pra-
menů, poezie vyplývající z původních lidových
textů, hudby Bohuslava Martinů čerpající z lido-
vých hudebních motivů, výtvarné složky inspi-
rované dílem Jiřího Trnky a současným taneč-
ním vyjádřením,“ vysvětluje Rellichová.

Projekt navazuje na pásma Česká vážná hud-
ba 20. století v kontextu scénického tance a po-
hybového divadla, Lidová píseň jako inspirace
současného tanečního umění a Mariánský kult
v českém uměleckém prostředí – Příběhy o Ma-
riích. 

Projekty podpořil finančně Státní fond ČR
v programu podpory vysoce hodnotných nepro-
fesionálních uměleckých aktivit. 

(lr, end)Foto Ivo Mičkal

Vrabčáci adventním koncertem oslaví 30 let
V pořadí již XXVIII. adventní koncert při-
pravil pro své příznivce DPS Vrabčáci, pů-
sobící při ZŠ Mozartova Jablonec nad Nisou.
Společně s mladšími zpěváčky z Vrabčat a za
přispění letošních prvňáčků, kteří si říkají
Písklata, vystoupí v pátek 9. prosince na
prknech městského divadla.

Pro pravidelné návštěvníky této oblíbené vá-
noční akce mají připraven pestrý výběr z jejich
repertoáru, nebudou chybět nově nastudované
skladby ani vánoční písně. Pořadem již tradič-
ně provází Lucie Peterková, která letos na pó-
diu přivítá i hosty – tenoristu Dušana Růžičku,
DPS Skřivánek a skupinu Bohemia Voice.

„Jak již bylo uvedeno, v průběhu koncertu za-
zní vánoční písně a koledy a jako obvykle si bu-
dou moci přítomní s hlavními aktéry večera spo-
lečně zanotovat. Nejkrásnější svátky roku jsou
k tomu jako stvořené a krásné prostory místního
secesního kulturního stánku jsou podobným ak-
cím šity přímo na míru,“ říká sbormistr DPS
Vrabčáci a ředitel divadla Pavel Žur a dodává:
„Adventní koncert je zároveň výroční akcí
v rámci oslav 30 let od založení našeho sboru.“

Ten vznikl v roce 1992 při ZŠ Mozartova
a dlouhá léta ho vedl Pavel Žur sám. Dnes mu
s menšími dětmi pomáhá Dagmar Vajdíková
a klavírní doprovod má na bedrech Romana
Halamová. Za třicet let svého působení zreali-
zoval sbor řadu koncertů doma i v zahraničí.

Vrabčáci i Vrabčata získali první místa v regio-
nálních soutěžích, na krajských přehlídkách
i na celostátních soutěžích. Účastnili se řady
festivalů, a to v Novém Jičíně, ve Francii, v Itá-
lii, v Rakousku, v Německu, ve Španělsku,
v Polsku. V Litvě či Mexiku a v USA. V posled-
ních letech se sbor podílí na mezinárodní spo-
lupráci s Německem a Polskem – Dolno-
slezskou filharmonií Jelení Hora, se kterou již
zrealizovali řadu projektů, Jubilejní koncert
mládeže k 30. výročí Euroregionu Nisa a po-
slední letos v září Karkonoski operní festival.
DPS Vrabčáci dlouhodobě spolupracuje s těmi
nejmenšími dětmi z DPS Skřivánek z MŠ Mše-
ňáček pod vedením vynikající pedagožky Věry
Pokorné a také s předními osobnostmi kultur-
ního života, např. Evou Urbanovou, Peterem
Dvorským, Lucií Bílou a dalšími.

Adventní koncert Vrabčáků, Vrabčat a Písklat
se koná v pátek 9. prosince za finanční podpo-
ry statutárního města Jablonec a ve spolupráci
s městským divadlem. Klavírní doprovod zajiš-
ťují Romana Halamová a Dagmar Vajdíková.
A sváteční náladu s sebou. 

(ims)
Foto archiv DPS Vrabčáci
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Korálková jablkovice se zlatou etiketou
Jablonecká Korálková edice se před Váno-
cemi rozroste o dalšího člena! K oblíbeným
vínům, čokoládám, oplatkám a medovin-
kám, přibude originální jablkovice. Její eti-
keta ve slavnostní zlaté barvě připomene
blížící se výročí postavení Nové radnice.

Kvalitní alkohol v malém množství patří (v na-
šem kulturním prostředí) ke všem významným
oslavám. Před šesti lety byla na počest 150 let
povýšení Jablonce na město vyrobena limitova-
ná edice první jablonecké jablkovice. Nyní se
blíží výročí dokončení slavné jablonecké rad-
nice – zkolaudována byla koncem roku 1932
a první zasedání městské rady v ní proběhlo
v lednu 1933. Právě tato příležitost dala podnět
k tomu, aby jablonecké turistické infocentrum
do své nabídky opět zařadilo kvalitní alkohol,
který v malém množství potěší a neublíží. Volba

nemohla padnout na jiné ovoce, než jablko,
zobrazené i v heraldickém symbolu Jablonce,

v městském znaku. Lahvičky s charakteristic-
kými a lákavými etiketami Korálková jablkovice
z Jablonce nad Nisou výhradně pro turistické
infocentrum dodává rodinná palírna Ondřej
Dlabola z nedalekého Svijanského Újezdu, kde
rostou – asi nejblíže k Jablonci – jablka, která
jsou pro takovýto účel vhodná. 

Novou Korálkovou jablkovici, stejně jako dal-
ší výrobky této edice, můžete zakoupit v turis-
tickém infocentru v Domě Scheybalových nebo
v budově radnice. „Budeme rádi, když k nám
v předvánočním čase zavítáte, kromě zmíněné
jablkovice či Korálkového vína máme v nabíd-
ce řadu regionálních produktů, drobných dár-
ků s motivem Jablonce a Jizerských hor a také
mnoho zajímavých knížek tematicky spojených
s naším krajem,“ zve k návštěvě Petr Vobořil,
ředitel Kultury Jablonec. (rsch)

Foto Ivana Mošnová

Kino Junior nabídne silvestrovské Naslepo
Také v prosinci pro vás Jablonecká kina ma-
jí nachystanou nadílku pohádek, premiéru
dlouho očekávaného filmu Avatar: The Way
of Water a další zajímavé akce, které si roz-
hodně nenechte ujít!

Pro rodiny s dětmi je připravena adventní po-
hádka v kině Junior. Promítat se bude česká
animovaná pohádka Jak ho našli. „Před začát-
kem projekce se budou vyrábět vánoční ozdoby
s filmovou tématikou, kterými pak můžete
ozdobit náš Kinostromeček. Promítání je pořá-
dáno ve spolupráci se statutárním městem Jab-
lonec nad Nisou,“ říká vedoucí kin Adam Gody
Kocian.

Během vánočních prázdnin a svátků budou
pro děti a rodiče opět nachystané pohádky v ki-

ně Junior, které se budou promítat tradičně od
10 a 13 hodin.

Radostnou zprávu pak mají kina pro fanouš-
ky sci-fi. Do kin dorazí dlouho očekávaný, vel-
kolepý 3D snímek Jamese Camerona Avatar:
The Way of Water. Premiéra bude 15. prosince
v kině Radnice. Pro jedinečný zážitek na vel-
kém plátně napomáhá i štědrá stopáž 190 mi-
nut, díky níž budou upraveny promítací časy. 

„Kina budou promítat každý den bez přeru-
šení až do Štědrého dne a Silvestr můžete pře-
doslavit v kině Junior silvestrovským Naslepo,
neboli překvapením dramaturga, které zname-
ná, že prostě přijdete, usadíte se a necháte se
překvapit co se na plátně objeví. Kinotým přeje
všem klidné prožití vánočních svátků a v no-
vém roce se na vás bude těšit v Jabloneckých
kinech na viděnou,“ uzavírá Kocian.

(nl, end)

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou

Žáci místní ZUŠ zpříjemní adventní dny
Základní umělecká škola Jablonec nad Ni-
sou připravuje v letošním adventu řadu
koncertů a vystoupení, které obohatí před-
vánoční atmosféru a nabídnou pestrou šká-
lu vystoupení.

Hned první adventní neděli (27. listopadu) zaz-
pívá dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! při
slavnostním rozsvěcení vánočního stromu před
jabloneckou radnicí.

„V pondělí 29. listopadu jste srdečně zváni na
vernisáž, která zahájí tradiční adventní výstavu
prací žáků výtvarného oboru. O hudební část se
postará Klarinetové kvarteto žáků ze třídy Aleše
Tvrdíka. Vernisáž proběhne v 1. patře budovy
ZUŠ na Horním náměstí od 17 hodin,“ zmiňuje
akci zástupkyně ředitele Karin Perglerová.

Další adventní koncert žáků ZUŠ, a také stu-
dentů Akademie kultury a umění pro seniory,
se uskuteční ve středu 7. prosince v koncertním
sále ZUŠ v ulici Podhorské a začne tradičně v 18
hodin. „Dětské pěvecké sbory Amici a Domni,
gaudete! vám představí svůj vánoční program
během koncertu v sobotu 10. prosince, který se
bude konat v rámci adventních slavností v obci
Pěnčín – Krásná v kostele sv. Josefa. Začátek je
v 15 hodin,“ uvádí další z akcí Perglerová.

Vánoční čas budeme oslavovat také v ZUŠ na
Horním náměstí, kde 14. prosince vystoupí žá-
ci hudebního oboru a také přípravné sbory
Amici a Pueri, gaudete! Začátek je v 17 hodin.

Žákyně pěveckého oddělení ze tříd Marie
Nové a Jaroslavy Klokočníkové budete moci

slyšet ve čtvrtek 15. prosince, kdy zazpívají od
14 hodin vánoční melodie na adventních trzích
na Mírovém náměstí v Jablonci.

Celou sérii vánočních vystoupení uzavřeme
na domácí půdě, ve škole v Podhorské, a to těsně
před Vánoci – 19. a 21. prosince vždy od 18 ho-
din. Koncerty provedou žáci literárně dramatic-
kého oddělení, bude možné obdivovat vystavená
díla našich mladých výtvarníků a zaposlouchat
se do vánočních melodií, které přednesou žáci
hudebního oboru. „Na prvním vánočním kon-
certu, který se uskuteční v pondělí 19. 12., se
můžete těšit mj. na školní kapelu KDO TaM? či

kytarový orchestr Eurydika. Středeční koncert
21. 12. bude patřit převážně souborům. Vedle
mnoha dalších se představí smyčcové soubory
nejmladších a starších žáků. Ti vystoupí spo-
lečně s pěveckým sborem studentů Akademie
kultury a umění pro seniory. Dechový orchestr
celý koncert uzavře,“ nastiňuje obsah koncertů
zástupkyně.

Na poslední dva zmíněné koncerty bude
možné, vzhledem k omezenému počtu míst
v sále, rezervovat vstupenky. Více informací na
webu školy www.zusjbc.cz.

(kp, end)

Foto archiv ZUŠ Jablonec nad Nisou
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■ Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

6. 12. /úterý/ 17.00 hodin
APOLLO 17 – PŘED 50 LETY LIDÉ
OPUSTILI MĚSÍC
Astronomické okénko Martina Gembece.

8. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ČASY SE MĚNÍ A MY TAKY
Vyhlášení výsledků 22. ročníku literární
soutěže. V programu vystoupí spolek
loutkářů Vozichet z Jablonce nad
Nisou s představením O starých
dívkách. Hostem bude herec
a jablonecký rodák Petr Stach (zadáno).

13. 12. /úterý/ 14.00 hodin
HRÁTKY S PAMĚTÍ 
Nahlédněte spolu s certifikovanou
trenérkou Jiřinou Ziklovou na
možnosti, jaké skrývá vaše paměť.

13. 12. /úterý/ 17.00 hodin
ZPRAVODAJSKÝ SVĚT OČIMA
NOVINÁŘKY LENKY
KABRHELOVÉ
Do světa žurnalistiky a médií se vydá-
me s novinářkou Lenkou Kabrhelovou,
která pracovala jako rozhlasová repor-
térka z Ruské federace i ze Spojených
států, jako moderátorka úspěšného
podcastu Vinohradská 12 a od jara le-
tošního roku působí na zpravodajském
webu Seznam Zprávy jako autorka
podcastu 5:59. A málokdo ví, že tato
držitelka mnoha ocenění pochází ze
Smržovky.

20. 12. /úterý/ 14.00 hodin
PAŘÍŽ 
Pravidelné promítání z cyklu
Na cestách kolem světa.

20. 12. /úterý/ 17.00 hodin
ZAJÍMAVOSTI A KRÁSY JAPONSKA
Setkání s Marií Kroupovou, překlada-
telkou, tlumočnicí a učitelkou japonšti-
ny. Je také průvodkyní při cestách do
této země.

VÝSTAVY

PO STEZKÁCH VĚČNOSTI ANEB
NÁHROBEK A POMNÍK
Poetiku a nečekanou krásu skrytých
zákoutí jabloneckých hřbitovů vám na
svých snímcích přiblíží fotograf Milan
Bajer, který je také od letošního jara
správcem sedmi jabloneckých
hřbitovů. Výstava je umístěna
v prostoru schodiště.

PŘÍBĚH JEDNOHO DOMU
Výstava mapuje 155letou historii jablo-
necké staré radnice. Expozice umístě-
na na chodbě k multimediálnímu od-
dělení.

■ DDM Vikýř
Podhorská, tel. 483 711 725,
www.vikyr.cz, info@vikyr.cz.

2., 9. a 16. 12. /pátek/ 16.00–17.00 hodin
SKŘÍTKOVA VÁNOČNÍ DÍLNA
Chcete pomoc Ježíškovi s dárečky pro
své blízké? Můžete přijít každý pátek
do skřítkové dílny ve Vikýři a vyrobit si
se skřítky dárečky pod stromeček.
První pátek vyrobíme něco pro ma-
minky, druhý pro tatínky, třetí pro
sourozence, kamarády. Cena jedné
skřítčí dílničky je 200 Kč. Přihlášky
vždy týden před dílničkou.

3. 12. /sobota/ 15.30–18.30 hodin
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ
Kulturní akce se zábavným progra-
mem pro děti spojená s nadílkou.
Vstupné 60 Kč/ dítě (v ceně je balíček),

50 Kč/ dospělá osoba, vstupenky je
nutné zakoupit předem v DDM Vikýř
nebo v pokladně Eurocentra.

3. 12. /sobota/ 9.00–11.30 hodin
TVOŘÍME DUŠÍ
Vystoupení hudebních kroužků, street
dance na již tradiční akci Tvoříme duší.

3. 12. /sobota/ 16.00–18.00 hodin
VÁNOCE S NISANKOU
Vystoupení všech Malých Nisanek
a Nisanky plus na akci FS Nisanka –
Vánoce s Nisankou. 
Více na 15. straně.

4. 12. /neděle/ 16.00–18.30 hodin
MIKULÁŠSKÁ NA PETŘÍNĚ
Čert, Mikuláš i anděl na Petříně.

5. 12. /pondělí/ 15.00–18.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ V OC CENTRÁL
Pojďte se s námi podívat do pekla za
čerty i samotným Luciferem. Je na co
se těšit.

10. 12. /sobota/
VÁNOČNÍ VÝLET DO SKANZENU
ZUBRNICE
Pojeďte se s námi svátečně naladit vý-
letem na Vánoce ve skanzenu. Čekají
na vás staročeské vánoční zvyky, ře-
meslný trh, tvořivé dílny, pro děti též
úkoly z vánoční stezky, pro všechny
krásná atmosféra v kouzelném pro-
středí Českého středohoří. Cena za
osobu 300 Kč, děti do 6 let 200 Kč.

14.–18. 12. /středa–neděle/
RYCHLOŠÍPÁCKÁ STEZKA
Rychlé šípy tě zvou na stezku, která ti
poodhalí tajemná místa jabloneckých
Stínadel. Prozradí ti, jak dostat ven jež-
ka z klece a mnohé další zajímavosti
party kluků z Rychlých šípů. Start stez-
ky je u kostela na Horním náměstí.

17. 12. /sobota/ 9.00–14.00 hodin
VÁNOČNÍ DÍLNA V EKOCENTRU
Dílna pro veřejnost při Vánočních slav-
nostech v jabloneckém ekocentru.

17.–18. 12. /sobota a neděle/
PŘECHOD KRKONOŠ
Malá Úpa – Sněžka – chata Výrovka
(přespání) – Vrchlabí. Poneseme si vše
na zádech – svačina, pití, slabý spacák,
oblečení na převlečení.

■ ZUŠ
Podhorská 47, 466 01 Jablonec n. N.
tel.: 488 880 300, mob. 774 762 223

7. 12. /středa/ 18.00 hodin
ADVENTNÍ ŽÁKOVSKÝ VEČER
Večer převážně určený pro sólové
výkony našich hudebníků. 
Sál ZUŠ, Podhorská 47.

14. 12. /středa/ 17.00 hodin
VÁNOCE V ZUŠ NA HORNÍM
NÁMĚSTÍ
Vánoční muzicírování, vedle žáků
hudebního oboru vystoupí dětské
sbory Amici, gaudete! a Pueri, gaudete!
Přízemí budovy ZUŠ, Horní náměstí.

19. 12. a 21. 12. /pondělí a středa/
18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERTY
Vánoční atmosféru zažijete nejlépe
v ZUŠ. Večery vás provedou herci
literárně dramatického oddělení,
budete moci obdivovat výstavu našich
mladých výtvarníků a zaposlouchat se
do vánočních melodií, které přednesou
vedle žáků hudebního oddělení též
studenti Akademie pro kulturu
a umění. Koncert vyvrcholí
vystoupením společného orchestru. 
Sál ZUŠ, Podhorská.

■ Městská galerie MY
Kostelní ulice 1/6, Jablonec n. N.
tel. 483 356 202 
Otevřeno úterý 13–17 hodin,
středa až sobota 10–12.30 / 13–17 hodin

od 27. listopadu
VÁNOCE S VOJTĚCHEM
KUBAŠTOU
betlémy / vánoční pohlednice /
dětské knihy
Výstava známého českého architekta,
malíře, grafika a ilustrátora,
celosvětově uznávaného tvůrce
prostorové dětské knihy a papírových
betlémů. Výstava bude otevřena
počínaje první adventní nedělí
od 15 hodin. 
Zájemci si budou moci zakoupit
betlémy, pohlednice, knihy a další
hodnotné vánoční dárky.

■ Červený Trpaslík
Palackého 65, Jablonec n. N.
telefon 607 653 910
www.cervenytrpaslik-jbc.wixsite.com

6. 12. /úterý/ 8.00–13.00 hodin
ZDRAVOTNÍK NA PRACOVIŠTI
Základy první pomoci. Rozšířený kurz,
který reflektuje novinky v první pomoci
a zároveň je teoreticko praktickým
průvodcem první pomoci. Výukové
materiály jsou součástí kurzu.
Registrace a další informace e-mailem:
kurzy@cervenytrpaslik-jbc.cz

9. 12. /pátek/ 17.00 hodin
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
DOBROVOLNÍKŮ
Neformální setkání stávajících i nových
dobrovolníků Červeného trpaslíka,
poděkování za aktivity roku 2022
a povídání o plánech pro rok 2023.
Vstupné na akci jsou vzorky napečeného
cukroví a dobrá nálada. 
Info o účasti prosím e-mailem na: 
dobrovolnici@cervenytrpaslik-jbc.cz.

17. 12. /sobota/ 8.00–15.30 hodin
MASKÉRSKÝ KURZ
Chcete se naučit maskovat reálná po-
ranění? Základy použití barev, tvorba
umělé kožní tkáně a uměle připravená
krev. Seznámení se základy tvorby po-
ranění. Praktický kurz pro maximálně
osm účastníků. Více informací na: 
info@cervenytrpaslik-jbc.cz.

Staň se dobrovolníkem
Napište nebo zavolejte, domluvme se
a poté přijďte. Vše s vámi probereme
a vy potom uvidíte, zda je to pro vás.
Více na tel. 607 653 910 nebo e-mailem
dobrovolnici@cervenytrpaslik-jbc.cz.

Pomoc potřebným
Vrací se vám blízký z nemocnice a po-
třebujete pomoct a poradit, jak o něj
pečovat? S tím vám dokážeme pomoci.
Napište nebo zavolejte a dohodneme
se, zda chcete přijít vy za námi, nebo
zda vás máme navštívit u vás doma.
Budete potřebovat i nějakou pomůcku?
Není problém, přivezeme s sebou, 
vyzkoušíte a potom uvidíte. 
Více na tel. 607 653 910 nebo e-mailem 
pujcovna@cervenytrpaslik-jbc.cz.

■ Yoko Studio 
Kokonín
Rychnovská 81, Jablonec n. N.
tel. 777 066 967
info@yokostudio.cz 
www.yokostudio.cz

17. 12. /sobota/ 17.00 hodin
ADVENT V RYTMU BUBNŮ DJEMBE
V jógovém a relaxačním Yoko Studiu
v Kokoníně se uskuteční skupinové
bubnování pod vedením hudebnice
Bohumily Poznarové. Zastavme se
v předvánočním čase a spojme svoje
srdce ve společném rytmu. Skupinové
bubnování přinese nejen netradiční
prožití adventu, ale také uvolnění, ra-
dost z vlastní tvořivosti. Nejde o výuku,
ale o společné unikátní rytmické tvoře-
ní. Vítáni jsou všichni bez rozdílu věku
a zkušenosti (děti cca od 6 let). Bubny
budou zapůjčeny.

■ Jablíčko
– centrum pro rodinu
www.centrumjablicko.cz
tel. 773 270 271
info@centrumjablicko.cz

1.–22. 12. /každý všední den/
9.00–12.00 hodin
Hravé dopoledne v herně s krátkým
programem. Určeno pro děti od 3 měsíců.

Tip na výlet s DDM Vikýř

PŘECHOD KRKONOŠ
17.–18. 12. /sobota a neděle/
Vydejte se s námi na přechod Krkonoš. Vyrazíme z Malé Úpy na
Sněžku a odtud dále na chatu Výrovku, kde přespíme. Druhý den pů-
jdeme do Vrchlabí, odkud se vrátíme do Jablonce. S sebou si vše po-
neseme na zádech, a to svačinu, pití, slabý spacák a oblečení na pře-
vlečení. Více na www.vikyr.cz.

Foto archiv DDM Vikýř
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Městská hala
U Přehrady 4747/20, Jablonec n. N., 
tel. 773 336 774,
e-mail: hala.recepce@sportjablonec.cz,
www.sportjablonec.cz

Z důvodu technické odstávky nejsou
v hale prosinci žádné akce.

HALA
Ve dnech 1. až 26. 12. bude zavřeno.
Ve dnech 27., 28., 29. a 30. 12. bude
otevřeno od 8 do 20 hodin.
Od 31. 12. 2022 do 1. 1. 2023 zavřeno.
Od 2. 1. 2023 běžný provoz.

FITNESS
Od 1. do 22. 12. otevřeno 
od 8 do 21 hodin
V době vánočních svátků fitness 
uzavřeno, a to 24., 25., 26. a 31. 12. 2022
a 1. 1. 2023.
Ve dnech 23., 27., 28., 29. a 30. 12. 2022
bude otevřeno od 8 do 20 hodin.
Od 2. 1. 2023 běžný provoz.

AEROBNÍ SÁL A BOXERSKÝ SÁL
Od 1. do 22. 12. otevřeno 
od 8 do 21 hodin.
V době vánočních svátků fitness 
uzavřeno, a to 24., 25., 26. a 31. 12. 2022
a 1. 1. 2023.
Ve dnech 23., 27., 28., 29. a 30. 12. 2022
bude otevřeno od 8 do 20 hodin.
Od 2. 1. 2023 běžný provoz.

STOLNÍ TENIS
Od 27. do 30. 12. kurty na stolní tenis
v provozu.
Od 2. 1. 2023 běžný provoz.

Stadion Střelnice
www.sportjablonec.cz

ATLETICKÁ HALA
www.atletikajbc.cz

3. 12. /sobota/ 
9.30 hodin a 13.00 hodin
POMERANČOVÝ MÍTINK
43. ročník největšího mítinku žactva
v republice, ve třech kategoriích žac-
tva bude na startu přes pět set závod-
níků. 
V 9.30 hodin závody nejmladšího
žactva v trojboji (50 m, 300 m a plný
míč). 

Od 13 hodin závody mladšího a staršího
žactva. Pořádá TJ LIAZ atletický oddíl
za přispění statutárního města
Jablonec nad Nisou.

31. 12. /sobota/ 10.00 hodin
SILVESTROVSKÁ HALA
Závěrečné loučení s atletickou sezo-
nou v netradičních disciplínách.

SRNČÍ DŮL
17. 12. /sobota/ 9.00–18.00 hodin
WILD GRIZZLY
Překážkový závod Wild Grizzly. 
Trasa: 5 km s 15 překážkami.
Kategorie: OCR, OCR dvojice/trojice,
OCRC, OCRC dvojice/trojice, děti nad
13 let, Více www.wildgrizzly.cz

Plavecký bazén
www.bazenjbc.cz

BAZÉN
Provoz o vánočních svátcích:
23. a 24. 12. – zavřeno
25. a 26. 12. 14.00–20.00 hodin
27. a 28. 12. 10.00–21.30 hodin
29. 12. 10.00–20.00 hodin
30. 12. 10.00–21.30 hodin
31. 12. 2022 a 1. 1. 2023 zavřeno
od 2. 1. 2023 běžný provoz

SAUNA
Provoz o vánočních svátcích:
23. a 24. 12. – zavřeno
25. a 26. 14.00–20.00 hodin – smíšená
27.–30. 12. 10.00–21.30 hodin – smíšená
31. 12. 2022 a 1. 1. 2023 zavřeno
od 2. 1. 2022 běžný provoz

16. 12. /pátek/ 17.00–18.30 hodin
RODINNÉ ŠTAFETY 3 × 25 METRŮ
Triatlonový a plavecký oddíl TJ
Bižuterie pořádá rodinné štafety
3 × 25 metrů (různé kategorie, např.
dítě, rodič, prarodič – tři sourozenci –
2 rodiče a dítě atd.), startovné 120 Kč.
Prezence v hale bazénu od 16.30 hodin.

Jablonecká přehrada
31. 12. /sobota/ 11.00 hodin
SILVESTROVSKÝ BĚH
7. ročník, start v 11.00 v areálu
pivovaru Volt u přehrady. Běh okolo
jabloneckých tří přehrad v délce 5 km.
Více na www.silvestrovskybeh.cz

Sportovní areál Břízky
lyžařské kolečko Ski klub Jablonec,
www.skiklubjablonec.cz.
V areálu je v zimním období
a v případě vhodných klimatických

podmínek upraveno a osvětleno
kolečko v délce cca 2 km. Doba
svícení je od setmění do 22.00 hodin. 
Více na www.skijablonec.cz.

29. a 30. 12. /pátek–sobota/ 9.00 hodin
ČESKÝ POHÁR DOROSTU
A DOSPĚLÝCH FIS ZÁVOD
Ski klub Jablonec pořádá závody
dorostu a dospělých.

31. 12. /neděle/ 9.00 hodin
KRAJSKÝ ZÁVODY
Ski klub pořádá závody pro všechny
věkové kategorie.

Zimní stadion
HOKEJ
www.hcvlci.cz

10. 12. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– SHC KLATOVY
24. kolo, II. liga muži.

14. 12. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC
– HC STADION VRCHLABÍ
25. kolo, II. liga muži.

21. 12. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– PIRÁTI CHOMUTOV
27. kolo, II. liga muži.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz
Na stadionu v době od 8 do 15 hodin
probíhá na jedné polovině organizo-
vaná výuka základů bruslení pro zá-
kladní a mateřské školy, druhá polovi-
na je volná a může si přijít zabruslit
další třída. Informace a rezervace na
e-mailu:
koordinator@sportjablonec.cz.
Pevné a stálé termíny bruslení
v průběhu sezony:
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin
Bruslení na konci roku:
23. 12. 2022 15.00–16.30 hodin
24. 12. 2022 – zavřeno
25. a 26. 12. 10.00–11.30 
a 15.00–16.30 hodin
27. 12. 2022 15.00–16.30 hodin
28. 12. 10.00–11.30 a 15.00–16.30 hodin
31. 12. 2022 a 1. 1. 2023 zavřeno

Nabídka sportovních pořadů

Multižánrová nabídka osloví mladé i zralé
Klub Na Rampě také v prosinci nabízí pest-
rou škálu zábavy, ať to jsou koncerty, work-
shopy, besedy či divadla.

Hned první prosincový den otevře Rampa dve-
ře všem bubenickým nadšencům při pravidel-
ně pořádaném workshopu bubnování na djem-
be. Druhý den zahraje multižánrová formace
Lanugo balancující na pomezí světů akustiky
a elektroniky. Jejich živá vystoupení v čele
s Markétou Foukalovou nabízejí strhující záži-
tek, jak už několikrát Rampa zažila.

Druhý prosincový týden zahájí beseda s ná-
zvem Kde se vzala inflace?, na níž ekonomové
Ladislav Tajovský a Lukáš Nikodym vysvětlí
dlouhodobé příčiny aktuální ekonomické situa-
ce. V rámci oslav Klubu Na Rampě a společ-
nosti Sundisk proběhne pro zvané i veřejnost
jazz’n’blues’n’rock koncert.

„Dospělí přiznivci divadla by určitě neměli
vynechat představení Na kafíčko, v němž he-
rečky divadla Háesko vypráví příběh matky
a dcery s humorem sobě vlastním. Menší divá-
ky potěší na konci téhož týdne vánoční pohád-
ka Jak kočička s pejskem slavili Mikuláše

a Štědrý den,“ zve na divadelní představení dra-
maturgyně Klubu Na Rampě Milena Bauerová. 

Do stejného týdne se ještě vešel koncert jab-
lonecké kapely Ladybirds a Zakkis tria z Plzně
i dýdžejská akce Kope tour.

Akcí vhodnou pro rodinu bude happening
Světlohraní ve třetím prosincovém týdnu –
v odpoledních hodinách nabídne volnou tvorbu
a instalaci světelných objektů a divadlo pro dě-
ti, večer koncert kapely Makule. 

Uskuteční se i vědomostní soutěž Kvíz na
Rampě, vystoupení místních kapel – bluegras-
sových Blue Apples a Good Water Band, rocko-
vé skupiny Nůž. O dva týdny dříve než obvykle
se dočkají příznivci rockových oldies Horečky
sobotní noci. Čtvrtou adventní neděli naplní
Rampu svými hlasy a hlasy svých nástrojů žáci
Studia Kokos, nabídnou mix různých žánrů
i originálních aranží.

Následuje Astronomické setkání fanoušků
astronomie i kosmonautiky s upozorněním na
zajímavosti předvánoční oblohy. 

Odlehčení vánočních příprav představuje
v předvečer Štědrého dne vystoupení jablone-
cké bigbítové kapely Maršál bazén s hosty.
O Štědrém večeru klub tradičně nabídne svým
návštěvníkům malý dárek.

Dění roku 2022 v Klubu Na Rampě uzavře
mezi svátky dvojkoncert kapel Echt! a Sprostá
a ubohá.

„Dobrý skok do dalšího roku a v něm ať se
daří přeje nejen svým návštěvníkům Klub Na
Rampě,“ přeje dramaturgyně Milena Bauerová. 

(end, mb)

Na konci roku se na lyžařském kolečku ve Sportovním areálu v Břízkách 
uskuteční mezinárodní závody FIS i krajské závody žactva. Foto Jiří Endler

Foto archiv Maršál bazén
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Všestranný umělec
Kromě interiérových a exteriérových kovových
plastik vytvářel také menší mobily a osobité
šperky. V prvních tvůrčích letech pracoval jako
kovář a restaurátor, od počátku 70. let se profi-
loval jako sochař, 80. léta ho znovu zavedla
i k autorskému individuálnímu šperku a něko-
likrát zasáhl i do oblasti designu. Všem oblas-
tem tvorby se věnoval takřka souběžně. Jeho
práce vyzařují obdiv k tvaru, pohybu, kinetice,
mechanice, fyzice a vztahům různých materiá-
lů. Významná pro něj byla rovněž hra se svět-
lem a stínem, zvukem nebo také myšlenková
nadsázka a důraznost znázorňované ideje. Ve
svých dílech zacházel často až na hranu mož-
ností materiálů a konstrukčních prvků. 

Tvorba ve svém ateliéru
Do Jablonce, kam již od mládí jezdil na rodin-
nou chalupu, přišel z Prahy studovat na zdejší
uměleckoprůmyslovou školu a poté pokračoval

na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Od roku 1968 se začal věnovat vlastní tvorbě ve
svém ateliéru. Koupil starou barokní faru
v městské části Rýnovice, kterou postupně zre-
konstruoval a kromě osobitě pojatého rodinného
bydlení si zde vytvořil ateliér a dílnu pro ko-
morní i monumentální tvorbu (v bývalé márni-
ci). V jejím prostoru si každoročně připomíná-
me akcí Rýnovické Márnění s podporou města
jeho tvůrčí a myšlenkový odkaz. Od konce 60.
let si V. K. Novák se spolužákem ak. soch. Janem
Lukášem pronajal starou kovárnu ve Mšeně,
kde společně realizovali mnoho prvních zaká-
zek. Jednalo se zejména o kovové nápisy na ve-
řejné budovy, funkční interiérové prvky nebo
originální design. 

Mobilní a konstruktivistické plastiky
První významnou volnou výtvarnou prací byly
Novákovy kinetické plastiky v rámci akce

Socha a město 1969 v Liberci. Mezi zajímavé
rané realizace do veřejného prostoru patří vět-
ší soubor pro slavnostní síň jablonecké radnice
(s J. Lukášem). Jeho osobní přátelství, založené
zejména na shodném názorovém proudu s ar-
chitekty jabloneckého a libereckého Stavopro-
jektu i ateliéru SIAL, vyústilo v úzkou spolu-
práci a další realizace do architektury. V roce 1977
vznikla plastika z leštěné mosazi Ruce a reliéf
Hudba pro Městskou knihovnu v Jablonci a rok
poté vytvořil svou první mobilní dřevěnou plas-
tiku Koule pro Restauraci mladých na Rýno-
vické ulici a realizoval i první velkou kovovou
mobilní plastiku do České Lípy. Poté navrhl par-
ková svítidla jabloneckého sídliště U Nisy III.
a v roce 1982 byla osazena mobilní plastika
Vrtule pro nové sídliště ve Mšeně. V dalších le-
tech vznikly plastiky s pohyblivými prvky na
pohon větru nebo motoru v Č. Lípě, Teplicích,
Jirkově, Tušimicích, Liberci, Ústí n. L. a Praze.
Všechny Novákovy plastiky potřebovaly pro fi-

nální konstrukční řešení spolupráci odborníků
– především statiků, ale také kinematiků a dal-
ších. Každá realizace byla ale prototypem a tak
se některé i přes výpočty odborníků nevyhnuly
technickým problémům. Roku 1984 realizoval
v Jablonci Krychli pro areál ZŠ Liberecká a pět
let poté byl na břehu přehrady instalován Ry-
bářský prut. Pro jablonecké veřejné budovy dá-
le vznikla v roce 1986 nerezová plastika Vlny
do bazénu a 1994 otáčivé zlaté Tyče v přepáž-
kové hale České spořitelny. Kromě pražského
Metronomu vytvořil také velkou plastiku Crys-
talline Tower pro Cincinnati—USA. Autorovy prá-
ce pro veřejný prostor v Jablonci n. N. přiblíží
výstava k nedožitým osmdesátinám v prosto-
rách radnice od 13. 12. 2022 do 27. 1. 2023.

Volná tvorba a pedagogická činnost
V. K. Novák se věnoval také volné tvorbě ma-
lých i větších kovových mobilů, které svými
zvláštními pohyby parodovaly svět zvířat či li-
dí. Do jejich podoby zapojoval nejen fantazii,
kreativitu a technický důvtip, ale také humor-
nou nadsázku nad významnými společenský-
mi i životními tématy. Jejich vzhled se v průbě-
hu let proměňoval, ale vždy odrážely autorův
obdiv ke konstruktivismu, kinetismu, fyzice
a mechanice. V komorní tvorbě se věnoval také
individuálnímu šperku, kde díky svému jedi-
nečnému přístupu získal věhlas nejen u nás,
ale i ve světě. Své šperky prezentoval ve spolu-
práci s předními českými fotografy i na insce-
novaných fotografiích. Výběr šperkařské tvorby
přestavuje až do 12. 2. 2023 malá výstava
v Muzeu skla a bižuterie. Od roku 1990 začal
vyučovat v Praze jako vedoucí profesor ateliéru
Kov a šperk na Vysoké škole uměleckoprůmys-
lové a v roce 2008 založil a vedl ateliér Design
kovu a šperku ÚUD Západočeské univerzity
v Plzni. Vratislav Karel Novák dokázal kreativi-
tou, precizností, neústupností a komunikativ-
ností přesvědčit pro realizace svých prací mnoho
architektů a dalších odborníků i dobrovolníků
z řad přátel a členů rodiny. Díky jedinečnému
charakteru díla tak dnes patří k předním čes-
kým sochařům a šperkařům 2. poloviny 20. sto-
letí. Kateřina Nora Nováková

Vratislav Karel Novák
Autor Udice realizoval své plastiky nejen v Jablonci 

■ Osobnost Jablonecka

V jabloneckých ulicích se místy setkáváme s uměleckými plastikami, které
nevypadají jako tradiční sochařské práce. Takovými jsou Rybářský prut na břehu
jablonecké přehrady, červené Vrtule ve Mšeně nebo Krychle v areálu ZŠ Liberecká.
Byly navrženy stejným autorem, jehož dílem je i známá kinetická plastika
Stroj času – Metronom na hraně pražské Letenské pláně: jabloneckým sochařem
Vratislavem Karlem Novákem (13. 12. 1942–12. 2. 2014). 

Rybářský prut, Jablonec n. N., realizace 1989, 
lakovaná ocel. Foto Petr Vobořil, 2018

Krychle, Jablonec n. N., 
realizace 1984, lakovaná ocel. Foto Jiří Jiroutek, 2018

Autor při instalaci plastiky Nakloněné kruhy
před Masarykovou univerzitou v Brně, ocel, realizace 2009, foto archiv autora, 2013

Foto Jiří Jiroutek, 2007
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Svaz výrobců skla a bižuterie zahájí rok 2023
tradiční módní přehlídkou Made in Jablo-
nec s podtitulem – Dotek budoucnosti. Ná-
zev je vyjádřením naděje pro budoucnost bi-
žuterního průmyslu po náročném období
covidu a zvládnutí současných problémů
s cenami energií.

Přehlídku připravuje 20 týmů složených z mód-
ních návrhářů, firem a škol, bižuterních i šper-
kařských designérů. „Výsledkem bude více než
60 nových modelů, které jistě potěší obdivova-
telky a obdivovatele módního a kultivovaného
odívání i doplňků,“ láká na akci předseda Svazu
výrobců skla a bižuterie Pavel Kopáček. Pre-
miéra přehlídky se koná 12. ledna 2023 v Euro-

centru, připravena jsou dvě představení, a to od
17 a od 20 hodin. Pořádající svaz se rozhodl ne-
zvyšovat ceny vstupného, předprodej vstupe-
nek bude zahájen 1. prosince. 

V den konání přehlídky bude pro její přehlíd-
ky otevřeno bižuterní centrum Křišťálový ráj až
do 20 hodin a všichni tak budou mít možnost
posoudit to nejlepší z produkce 30 bižuterních
a sklářských firem. 

„Máme radost, že můžeme ve středu města
uspořádat velkou módní show a současně uká-
zat, že naše firmy se mají stále co předvést.
K naši práci potřebujeme mír a klid pro běžný
život. Věřme, že nám to rok 2023 přinese,“ uza-
vírá Pavel Kopáček.

(end, pk)

Made in Jablonec 2023 – Dotek budoucnosti

Výtvarnice Libuše Hlubučková byla mimo-
řádná tvůrčí osobnost. Její život byl úzce
spojen s Jabloncem nad Nisou. Narodila se
zde 28. listopadu 1936 a po ukončení vyso-
koškolských studií začala ve městě bižuterie
pracovat jako návrhářka. Později tady za-
počala svoji úspěšnou pedagogickou dráhu.
V Jablonci nad Nisou se její mimořádně plod-
ný život 2. listopadu letošního roku uzavřel.

Libuše Hlubučková pocházela z rodiny, která
se věnovala sklářskému podnikání, což ovlivni-
lo její další životní cestu. Na Střední umělecko-

průmyslové škole sklářské v Železném Brodě
vystudovala obor rytí skla (1952–1956) a na-
stoupila jako vzorkařka do národního podniku
Železnobrodské sklo v Zásadě. Ke studiu se
vrátila v letech 1961–1967, kdy byla přijata na
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.
Studovala u profesora Stanislava Libenského
a v ateliéru kov a šperk u docenta Jana Nušla.
Po absolutoriu pracovala do roku 1975 jako ná-
vrhářka národního podniku Skleněná bižuterie
v Jablonci nad Nisou.

Pedagogická činnost
V 80. letech se vydala na úspěšnou pedagogic-
kou dráhu. Tu zahájila na Lidové škole umění
v Jablonci a v letech 1982–1986 v ní pokračo-
vala na jablonecké střední průmyslové škole.
Byla vedoucím výtvarníkem oboru zušlechťo-
vání bižuterie, vyučovala odborné kreslení
a modelování i dějiny výtvarného umění.
Z Jablonce přešla na Střední uměleckoprůmy-
slovou školu sklářskou v Železném Brodě, kde
působila v letech 1986–2001. Byla zde vedoucí
oboru rytého skla. Ve všech svých působištích
si jako výtvarný pedagog získala úctu a respekt
svých žáků a studentů. Byla náročná, ale nad-
míru laskavá a vstřícná. Dokázala mladé lidi
nadchnout pro výtvarnou tvorbu a bezpočet
jich připravila k úspěšnému studiu na střed-
ních a vysokých školách. Pro většinu z nich se
stala milovanou paní profesorkou.

Autorský šperk
Jako výtvarnice se věnovala autorskému šper-
ku a svojí tvorbou se zařadila mezi klasiky čes-
kého autorského šperku 2. poloviny 20. století.

Pro její tvorbu byly typické kombinace kovo-
vých částí vytvořených ze stříbra se skleněnými
polotovary používanými v jabloneckém bižu-
terním průmyslu. Libuše Hlubučková se účast-
nila výstav a sympozií doma i v zahraničí. V 60.
a 70. letech dvacátého století získala několik
nejvyšších ocenění na mezinárodních výsta-
vách skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 

Kdo měl to štěstí poznat akademickou so-
chařku Libuši Hlubučkovou osobně, tomu zů-
stane natrvalo vryta do paměti jako člověk, kte-
rý se neváhal rozdat druhým. 

Jan Strnad / Městská galerie MY

Vzpomínka na Libuši Hlubučkovou

Náhrdelník vytvořený Libuší Hlubučkovou v rámci 
1. mezinárodního sympozia Stříbrný šperk v Jablonci

nad Nisou v roce 1968. Sbírka Muzea skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou, foto Jiří Jiroutek

Foto archiv

Do kostela svaté Anny se vrací hudba
Po třech letech se v nejstarším jabloneckém
kostele opět konají koncerty. Jeden z prvních
můžete navštívit v předvánočním čase a za-
poslouchat se do energií nabitého gospelu.

V letech 2020–22 hostil kostel svaté Anny tři
mimořádné výstavy, které se zde konaly díky
spolupráci se Spolkem výtvarných umělců Má-
nes. Výjimečné byly nejen kvalitou, ale i úpra-
vou vnitřního prostoru kostela s využitím
mobiliáře přivezeného z Pražského hradu. Po
jejich skončení se do kostela opět mohou vrátit
koncerty. A tak v předvánočním čase zvou or-
ganizátoři na vystoupení sboru Gospel Yetu
z Jablonce nad Nisou, který si jako hosta pozval
místní bluegrassovou skupinu Good Water
Band. 

„Koncert se koná poslední adventní neděli
18. prosince od 17 hodin a věřím, že to bude
příjemné setkání pro všechny. Kostel bude svá-
tečně vyzdobený a samozřejmě nabídne místa
k sezení, která si můžete v klidu zajistit s před-
stihem v předprodeji na recepci Eurocentra,“
říká Petr Vobořil, ředitel Kultury Jablonec.

Pro milovníky jiných žánrů připravila Kultu-
ra Jablonec další program ve velkém sále Euro-
centra – 21. 12. vystoupí Rose Melody a Ame-
deus kvartet s hostem Josefem Štágrem, 26. 12.
Superhero Killers a 29. 12. velký swingový Or-
chestr Rudy Janovského s pořadem …a ještě tro-
chu swingu před Silvestrem. Vystoupení začí-
nají ve 20 hodin. 

Více info a předprodej vstupenek na webu
www.kulturajablonec.cz (rsch)

Foto Ota Mrákota

Foto archiv Kultura Jablonec
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Krabice od bot je největší sbírka vánočních
dárků pro děti z chudých rodin v České re-
publice a jediná celorepubliková sbírka, kde
nejen obdarovaní, ale také dárci jsou děti.
V loňském roce dárci věnovali téměř 50 000
dárků a 2 500 000 korun.

Sbírka má dvojí cíl: obdarovat děti z chudších
rodin pěkným vánočním dárkem, možná jedi-
ným, který letos o Vánocích dostanou, a děti ze
zajištěných rodin učit solidaritě. Do sbírky se
zapojují školy a školky, rodiče s dětmi i firemní
kolektivy. Příjemci dárků jsou například děti
v sociálně vyloučených lokalitách, azylových
domech, krizových centrech, pěstounských ro-
dinách, nízkoprahových klubech.

„Děti a rodiny v nouzi potřebují naši pomoc
právě v těchto těžkých dobách. Máme velkou
radost, že se nám i letos hlásí dobrovolníci
a dárci, kteří jsou ochotní pomáhat a Krabice
od bot je pro ně tradice, bez které už si předvá-
noční čas neumí představit,“ popisuje mana-
žerka sbírky Zdeňka Sobotová z Diakonie. 

Již sedmým rokem je sběrné místo i v Dia-
konii v Jablonci nad Nisou. V našich sociálních
službách ročně podporujeme téměř 400 dětí

a mladých lidí. Když jsme začínali v roce 2009
s provozem klubu Kruháč, poprvé jsme s dětmi
pekli vánoční cukroví. Právě u volnočasových
aktivit navazujeme s našimi klienty vztah,
a právě v tu chvíli se dozvídáme jejich smutné
příběhy. Děti ze složitých sociálních poměrů
mnohdy doma Vánoce neslaví. Nemají doma
ozdobený stromeček, sváteční náladu a drahé
dárky. Rozhodli jsme se tedy alespoň jedním
symbolickým dárkem potěšit každého našeho
dětského klienta. 

„Jsou dárci, kteří nemají čas balit dárky. Pro
ně je pak možnost poslat finanční dar. Díky vý-
těžku ze sbírky se i naše děti z Jablonce mohly
účastnit mnoha prázdninových volnočasových,
vzdělávacích i kulturních aktivit a trávit tak
smysluplně svůj volný čas,“ říká Pavel Novák,
vedoucí klubu Kruháč. 

Naším cílem je předávat dárky, které potěší.
Například slečna kolem 15 let by uvítala šam-
pón, sprchový gel, vůni, lak na nehty, šátek ne-
bo rukavice. Nebo osmiletý chlapec nějakou
stolní hru, čepici, dres a zápisník. 

Více tipů na dárky najdete na webu sbírky
www.krabiceodbot.cz.

Jak se můžete do sbírky zapojit?
1. rezervujte si dárek na https://www.krabice-

odbot.cz/sberna-mista/
2. doručte dárek na Diakonii, klub Kruháč,

5. května 2 ve všední den mezi 21. listopadem
a 12. prosincem

3. pokud dárek nemůžete shánět, můžete
zvolit online finanční podporu projektu 

Michaela Albrechtová, 
Diakonie Jablonec

Krabice od bot – vánoční dárek dětem

Foto archiv Diakonie Jablonec nad Nisou

V jabloneckém kostele Nejsvětějšího Srdce Je-
žíšova, při hlavní mši svaté 6. listopadu, by-
ly posvěceny restaurované varhany Rieger
opus 2535. Nezněly v kostele po celé tři roky,
kdy probíhaly práce na jednotlivých částech,
nejprve ve varhanářských dílnách firmy
Hermann Eule Orgelbau v Bautzen a poté
přímo na kůru kostela. 

Od května zde bylo rušno a varhanáři zde se-
stavovali celý nástroj až do začátku září, kdy je
vystřídali intonéři, kteří varhany seřídili a nala-
dili. Intonace, která vrátila varhanám původní
zvuk, trvala celých pět týdnů. „Bylo to náročné,
intonéři pracovali i o víkendech až do večer-
ních hodin, aby byl nástroj připraven na akt
svěcení,“ říká Irena Kreiselová, předsedkyně
správní rady Nadačního fondu Jablonecké var-
hany, a dodává: „Pan biskup má plný diář a pro-
to termín svěcení byl domluven již v srpnu.“ 

Vše se včas podařilo a po začátku mše, který
doprovodil sbor Iuventus, gaude! pouze zpě-

vem, litoměřický biskup Jan Baxant nástroj po-
světil. V ten okamžik nástroj rozehrála varhani-
ce Jiřina Marešová. Tak se po pěti letech napl-
nil záměr nadačního fondu vrátit tento skvělý
nástroj zpět do perfektního stavu. To po mši pro
média potvrdila i varhanice Marešová: „Jablo-
nec má nyní nástroj evropského formátu a už

dlouho jsem si na takový skvost nezahrála.“
Nemalé prostředky na opravu získal Nadační
fond Jablonecké varhany z velké části adopcí píš-
ťal a dary nejenom z farnosti. 

„Podařilo se nám oslovit a zapojit do projektu ve-
řejnost díky koncertům a sdílení informací o prů-
běhu díla v tisku a na webu. S finanční podporou
se také přidaly statutární město Jablonec nad
Nisou a Liberecký kraj. Díky tak patří opravdu
velkému množství lidí,“ doplňuje Kreiselová.

O dva dny později, 8. listopadu, proběhl prv-
ní koncert varhaníka Přemysla Kšici s doprovo-
dem Jiřího Pohnána na trubku. Nádherný pro-
gram byl odměnou pro dárce i další příznivce
varhanní hry. „I přesto, že nadační fond má té-
měř hotovo, adopce píšťal i veřejná sbírka po-
běží do konce roku,“ říká Jiří Kreisel a vysvět-
luje: „Potřebujeme uhradit závěrečnou platbu
firmě Eule a pokud vybereme více, bude zajiš-
těna i dlouhodobá servisní smlouva. Letos na-
posledy je ještě možno přes internet adoptovat
píšťalu pod vánoční stromeček.“ (jk)

Varhany posvětil biskup Jan Baxant

Doprovázející organizace Dobrá rodina na-
bízí v Jablonci spolupráci pěstounům, zá-
jemcům o náhradní péči i odborníkům.

Dobrá rodina je jednou z organizací, která po-
máhá náhradním rodičům. „Jsme přesvědčení,
že každé dítě pro svůj zdravý a šťastný vývoj
potřebuje bezpečnou a milující rodinu. Dopro-
vázíme pěstouny a spolupracujeme se všemi,
kdo chtějí ohroženým dětem pomáhat. Rádi
probereme všechny možnosti se zájemci o ná-
hradní rodičovství,“ říká regionální koordiná-
torka Eliška Hrušková. 

Na Jablonecku doprovází Dobrá rodina nece-
lých 90 pěstounských rodin. Jednou z nich je
i rodina Novákových (jména jsou změněna).
Vnučka Linda se dostala do pěstounské péče po
narození, když selhala péče biologických rodi-
čů. Dnes navštěvuje základní školu, ráda kreslí
a zabývá se vším, co holky v jejím věku baví.
Díky péči pěstouna pana Josefa může prožít

bezpečné dětství v rodině, kterou by z ústavu
znala jen těžko a celý život by se s její absencí
vyrovnávala. 

„Moc děkujeme všem pěstounským rodinám.
V Dobré rodině říkáme, že každý z náhradních
rodičů našel ve svém srdci ještě jedno místo,
aby mohl věnovat péči přijatým dětem. My se je
na oplátku snažíme podpořit dostupnými ná-
stroji,“ dodává Hrušková. 

Pobočka v Jablonci – široká paleta 
vzdělávání, akce pro pěstouny i veřejnost
V regionu nabízí Dobrá rodina širokou škálu
vzdělávání pro náhradní rodiče – od prezenčních
kurzů, přes e-learning nebo online semináře až
k pobytovým akcím, pořádá pravidelná komunit-
ní setkání Lucerna. Letos v rámci Týdnů rodi-
čovství uspořádali s jabloneckým magistrátem
výstavu Moje rodina - obrázky dětí z náhradních
rodin jsou stále k vidění na radnici. Dobrá rodi-
na je členem skupiny pro vyhledávání náhrad-
ních rodičů - Rodinná politika v Libereckém kra-
ji. Pobočky má po celé ČR, v Jablonci na adrese
Anenská 988/3. Více na www.dobrarodina.cz.

Linda díky pěstounské péči žije šťastně

Foto Zbyněk Pavienský

Foto archiv Dobrá rodina
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■ Ohlédnutí
Rozmanitý podzim
Představme si kamelota, který sto-
jí na náměstí a na volnočasové ak-
tivity Centra sociálních služeb
Jablonec nad Nisou láká prostřed-
nictvím novinových titulků. Musel
by se rozhodovat, na co se z té ši-
roké palety zaměřit. Pravděpodob-
ně by si vybral velmi vydařený
koncert, úspěch šipkařů, zakonče-
ní Akademie seniorů, naplněné
kurzy pro práci s chytrým telefo-
nem, pečení cukroví a plány pě-
veckého souboru Izerína. Tradiční
říjnový koncert pořádaný v podve-
čer státního svátku dokázal letos
zkombinovat důstojnost a rockový
háv. Uskupení The Celloboys, dva
hráči na violoncello a jeden per-
kusista, překvapili svým pojetím
tradiční hudby i filmových melo-
dií. Nádherná kombinace tónů i ryt-
miky skvěle doplňovala slavnostní
atmosféru s krásnou květinou
v národních barvách. Tu zástupci
organizace a seniorské veřejnosti
položili o den později k památníku
obětem první světové války v Tyr-
šových sadech. 

Během podzimu se pozornost
soustředila na vzdělávací aktivity.
Téměř čtyři desítky akademiků
slavnostně zakončily sérii předná-
šek Akademie seniorů, která měla
společný podtitul předsudky, hod-
noty a tradice. Dekorování a pře-
dání drobných dárků proběhlo
v obřadní síni jabloneckého ma-
gistrátu. O vzdělávání a rozšiřová-
ní si obzorů byl vždy velký zájem.
To potvrdily i naplněné kurzy pro
práci s chytrým telefonem, které
proběhly během listopadu. Jedním
zcela jistým faktem zůstává, že po-
dobné kurzy budou pokračovat
i na jaře příštího roku.

Závěr roku patří adventu a před-
vánočnímu setkávání. Stalo se tak
v několika rovinách. Cukroví vo-
nělo při jeho výrobě, stejně pak při
stolování v rámci klubové činnosti,
kde zněly i koledy. Adventní bar-
vou je fialová. Do té se „převlékl“
i pěvecký soubor Izerína, který
pod vedením sbormistra Jiřího
Kouna reprezentoval Jablonec na
mnoha akcích, třeba na konci li-
stopadu na koncertu v Křišťálovém
chrámu v Kunraticích u Cvikova.
Izerína pilně zkouší stávající i no-
vé písničky, se kterými se i příští
rok představí posluchačům a fa-
nouškům. Před sváteční pohodou
se však ještě tvrdě makalo a vy-
hrávalo. Jednak si svůj turnaj zor-
ganizovali kuželkáři a navíc se
hráči tří měst potkali na turnaji
v šipkách. Jablonec dal o sobě vě-
dět krásným druhým místem. 

■ Aktivní věk
Informace z Centra sociálních
služeb
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové akti-
vity, celodenní klub a prostor pro
setkávání seniorů.

Novoroční setkání ve velkém sále
spolkového domu bude v roce 2023
velmi exkluzivní. Koncert vystřídá
módní přehlídka. Akce se koná ve
čtvrtek 12. ledna od 15.30 hodin.
Kapacita akce je omezená, regist-
race probíhají od 5. ledna od 8.30
hodin na tel. čísle 728 616 492.

Informační a poradenské stře-
disko nabízí podporu zaměřenou
na osoby ve vyšším věku, osamělé
nebo zdravotně znevýhodněné
a jejich rodiny. IPS sídlí ve 4. patře
spolkového domu. Telefonní číslo
775 877 874.

Klub seniorů při STP MO 3
Pod hlavičkou naší organizace, Sva-
zu tělesně postižených, místní or-
ganizace 3, která má 117 členů, fun-
guje také klub seniorů. Každou
středu se scházíme ve spolkovém
domě na neformálním setkání. Při
kávě si řekneme, co nás čeká, kam
pojedeme, nebo si jen tak popoví-
dáme. V letošním roce jsme absol-
vovali několik jednodenních výle-
tů. Byli jsme v Polsku na známém
tržišti Kudowa Zdroj, kde si každý
nakoupil, co potřebuje, a i něco na-
víc. Navštívili jsme Kutnou Horu,

kterou jsme si prošli s průvodkyní
a samozřejmě jsme navštívili
i Chrám svaté Barbory. Odpoledne
jsme ještě jeli na zámek Kačina.
Další výlet byl na zámek Libocho-
vice a horu Říp. Všichni zúčastnění
členové vyšli až na vrchol, za což
všem patří veliká pochvala. Na dal-
ším jednodenním výletě jsme si
prohlédli ZOO ve Dvoře Králové.
Jezdíme také na týdenní pobyty.
Letos v červnu jsme byli v Podě-
bradech. Navštívili jsme místní
sklárnu a zámek Karlova Koruna.
V říjnu jsme odjeli, jako každý rok,
na týdenní pobyt do Františkových
Lázní. Tam nás čekalo 12 léčeb-
ných procedur jako např. uhličité
koupele, masáže, parafín nebo sol-
ná jeskyně. V odpoledních hodi-
nách jsme jezdili na výlety. Letos

jsme se prošli po přírodní rezerva-
ci Soos, navštívili zámek Loket
a hrad Seeberg. Všechny výlety se
povedly, počasí nám přálo. Protože
všichni byli spokojeni, tak jsme si
opět na příští rok zarezervovali ter-
mín. V listopadu jsme dvakrát jeli
do Prahy do divadla Broadway na
muzikály Okno mé lásky s písněmi
Petra Jandy a Vánoční zázrak od
Janka Ledeckého. Celý letošní rok
zakončíme vánočními trhy v Baut-
zenu a vánočním posezením.

„My můžeme všechno, něco jen s vaší pomocí.“

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
Klub jabloneckých seniorů
Informace na tel. 728 616 492

7. 12. /středa/ 9.00 hodin 
Zdobení perníčků s perníkářkou
Danou Holmanovou. Materiál
zajištěný, registrace kdykoli na
tel. č. 728 616 492 – velký sál CSS.

21. 12. /středa/ 14.00 hodin 
Adventní posezení při kávě
a zákusku v restauraci Petřín.
Registrace kdykoli na telefonním
čísle 728 616 492.

TJ KARDIO Jablonec
Informace u vedoucího klubu
tel. 728 366 951
Program je k dispozici na webu
centrumjablonec.cz – aktivity
seniorů – programy

Klub seniorek při ČSŽ
Informace u vedoucí klubu 
tel. 605 535 987

Klub seniorů při STP MO 2
Informace u vedoucí klubu 
tel. 720 623 595

13. 12. /úterý/ 13.00 hodin
Klubové setkání, jen pro členy –
jazykovka CSS.

Klub seniorů při STP MO 3
Informace u vedoucí klubu 
tel. 739 550 083

Každou středu od 10.00 
Setkání ve spolkovém domě – jen
pro členy – cvičebna CSS.

8. 12. /čtvrtek/ 14.00 hodin 
Vánoční posezení – jen pro členy
– velký sál CSS.

13. 12. /úterý/ 
Výlet do Žitavy a do Bautzenu
na vánoční trhy – jen pro členy.

Členové svazu tělesně postižených MO 3 na Řípu, foto HK

Akademie seniorů, foto CSS

Koncert ke 28. říjnu, foto CSS

Šipkový turnaj ve Frýdlantě, foto CSS
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Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

2. prosince 1922, 331, strana 1, R
Praha. Zasedání senátu. Včera se jednalo o při-
jetí kreditu 100 000 000 K k pokrytí podpor pro
nezaměstnané a ke zvládnutí nezaměstnanos-
ti. Senátor Lindner namítl, že tato částka nebu-
de stačit, vždyť k dnešnímu dni je v republice
300 000 nezaměstnaných.

5. prosince 1922, 334, strana 4, V
Berlín–Jablonec. Král zlodějů Wilhelm Köcher
a jeho komplic Rudolf Fockert byli zatčeni
v Berlíně. Možná si vzpomenete, že letos 8. 4.
bylo v Obchodní bance v Jablonci vymáčknuto
okno výlohy a ukradeno 5 500 K v bankovkách.
Köcher se ke krádeži přiznal a je toho času ve
vazbě u litoměřického soudu.

13. prosince 1922, 342, strana 2, 4, 10, R, V
Jablonec. Těžký úraz hlavy utrpěla 44letá pra-
dlena Anna Chvalinová pádem rampouchu ze
střechy domu č. 12 na Novém trhu. Krvácející
žena omdlela. První pomoc jí poskytl přivolaný
Dr. Berthold Adler. Policista pan Günter ji odvedl
domů na Bürgerplatz č. 4. Chvalinová pečuje
o pět dětí ve stáří 2 až 17 let a o invalidního
manžela.

Inzerát. Gumový kabát – praktický vánoční dá-
rek – zaručeně nepromokavý. Za snížené ceny
nabízíme prima drapé kabáty za 200 K (dřív
260 K) a prima módní kabáty za 400 K (dříve
520 K), dokud stačí zásoby. Žádná sypkovina,
ale známý kvalitní materiál! Gummi – Bleil,
Údolní 42.

14. prosince 1922, 343, strana 2, 5, R, V
Jablonec. Velké protestní shromáždění všech
státních a veřejných zaměstnanců, učitelstva
a železničářů (proti snížení platů) se koná v ne-
děli 17. 12. v hotelu Schwan. Účast povinná –
jedná se o existenci!

Černá kronika. Jablonec. Rafinovaný zloděj.
18letý mladík se nechal pod cizím jménem po-
stupně přijmout jako učeň u dvou pekařských
mistrů, odkud vždy po několika dnech zmizel.
U jednoho ukradl 500 K, u druhého vzal peka-
řovu pomocníkovi 1 500 K, krátký černý zím-
ník, dvouplášťové kapesní hodinky a jeden pár
černých šněrovacích bot. Předstíral, že je sirot-
kem, má hlad a chce pracovat jen za stravu. Je
to asi 152 cm vysoký mladík blond vlasů, na le-
vé straně nosu má jizvu. Nosí šedý kostkovaný
oblek, kostkovanou placatou čepici, mluví ně-

mecky a lámaně česky. Provedl ještě další trest-
né činy. Pokud se někde bude ucházet o práci,
oznamte to policii.

Humor. Inzerát. Vyměním tetu z Rakouska za
tetu z Ameriky.

U lékaře. Lékař k pacientovi: Než vás prohléd-
nu – jedna otázka. Co pijete? – Pacient: Jak mi-
lé od vás! Jen malou skleničku žitné, když mo-
hu být tak smělý! 

16. prosince 1922, 345, strana 4, 5, V
Jablonec. Policie zmařila pokus o vraždu na
objednávku! 13. prosince byl pro vloupání za-
tčen Robert Simm z Kokonína, u kterého se na-
šlo 480 K a 20 000 německých marek, o kterých
řekl, že mu je půjčil Oswald Bergmann, také
z Kokonína, což dotyčný popřel. Po dalším vý-
slechu Simm vypověděl, že dostal od Berg-
manna 1 500 K za vraždu exportéra Heinricha
Jakubce (Pivovarská 37), která se měla odehrát
v Drážďanech právě 13. 12. Marky měl na ces-
tovní výlohy. Bergmann měl totiž intimní vztah
s Jakubcovou ženou. Manželé Jakubcovi oprav-
du 13. 12. odjeli do Drážďan a za nimi se tam
rozjel městský detektiv. Našel je tam a odcesto-
val s nimi zpět do Jablonce. 

Jablonec. Kolik stála sněhová vichřice měst-
skou pokladnu a tramvajovou dopravu, je jistě
zajímavé. Vichřice trvala dva dny a doprava na
trati Rychnov – Jablonec totálně selhala. Najatí

dělníci uvolnili trať pomocí lopat. Bylo odveze-
no přibližně 250 vagonů sněhu. Mzdy činily
21 000 K, nezahrnují platy zaměstnanců do-
pravního podniku ani provozní náklady.
Odpadly příjmy za jízdenky – asi 40 000 K.
Městu vznikly mimořádné výdaje ve výši
32 000 K, odvoz sněhu stál 13 000 K. Z města
bylo odvezeno cca 3 000 vagonů sněhu.

17. prosince 1922, 346, strana 2, R
Jablonec. Výzva k obyvatelstvu. Bylo zjištěno,
že mnoho osob nakupuje vánoční dárky jinde,
než u zdejších obchodníků, někdy dokonce až
v Německu. Podpory v nezaměstnanosti od měs-
ta a od místních dobrodinců plynou tedy mimo
město. Upozorňujeme, že podpora se nevyplácí
za soboty, neděle a svátky, takže mezi Štěpánem
a Novým rokem bude vyplacena jen za čtyři
dny! Město má k dispozici 50 000 K na podpory.
Dary přijímáme na místním finančním úřadu.

21. prosince 1922, 350, strana 7, V
Ze světa. Patent na lepenkové rakve byl při-
hlášen v Německu. Smrt nyní přijde draho –
není divu, že mnohá rodina koupí místo dřevě-
né jen rakev lepenkovou.

22. prosince 1922, 351, strana 1, 7, R, V
Lučany. Poštovní loupež na lučanském ná-
draží. Poštovní sluha Josef Wanka položil včera
večer v 8 hodin jako obvykle balíky a poštovní
pytel s penězi mezi koleje a šel vhodit dopisy do
nádražní poštovní schránky. Neznámý zloděj se
připlížil za odstaveným pluhovacím vlakem
a zmizel s pytlem, v němž bylo 11 200 K. O půl-
noci se dostavil detektiv Behringer s policejním
psem na nádraží, ale pes už nedokázal najít sto-
pu. Jak to jen mohl zloděj provést v přítomnos-
ti tolika lidí?

Inzerát. Nejhezčím vánočním dárkem jsou kvě-
tiny. Nabízíme kvetoucí šeřík, konvalinky, tulipány,
petrklíče, hyacinty a chrysanthémy, dále palmy,
svícny, lustrové ozdoby z jehličkových větviček
místo vánočních stromků. Robert Matuschek,
zahradnictví, Wustungergasse 6 (Revoluční).

30. prosince 1922, 357, strana 21, 22, V
Štěstí a požehnání do Nového roku přeji té
dámě, která jela vlakem 16. 12. špatným smě-
rem na trase Jablonec–Proseč a s kterou jsem
se vracel zpátky.

Prosit Neujahr – Šťastný Nový rok přeje na-
šim p. t. zákazníkům, přátelům a dobrodincům
J. Hoffmann, invalida, s chotí. Trafika na rohu
Pražské a Revoluční ulice. Tabák, známky, kolky.

R – ranní vydání, V – večerní vydání
Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

V letošním roce si připomínáme 90 let od
narození cestovatele, horolezce, dobrodru-
ha, publicisty a fotografa Gustava Ginzela
(1932–2008). Jeho jméno je především spoje-
no s Jizerskými horami, a proto se i městská
knihovna rozhodla téma vědomostní soutě-
že roku 2022 Znáte – víte – tušíte věnovat té-
to osobnosti. V každém čísle Jabloneckého
měsíčníku bude zveřejněna jedna soutěžní
otázka.

Na ni mohou čtenáři odpovídat prostřednictvím
webových stránek knihovny v sekci soutěží,
tentokrát do 15. prosince. Vyhodnocení každé-
ho kola proběhne losováním ze správných od-
povědí. Soutěží se o drobnou cenu. Ceny do
soutěží knihovny byly pořízeny z finančního
příspěvku kanceláře primátora statutárního
města Jablonec nad Nisou. 

Více informací získáte na webové stránce:
https://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihov-
na-pro-deti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/

Správná odpověď z listopadového kvízu: Gus-
tav Ginzel navštěvoval vysokou školu v Praze.
I když studoval úspěšně, studium náhle ve tře-
tím ročníku ukončil. Jeho zvoleným oborem
byla geologie.

Výhercem listopadového kola se stala čtenář-
ka Markéta Höcková.

Otázka na prosinec
Otec Gustava Ginzela měl úzký vztah k přírodě
a patřil k průkopníkům lezení v Jizerských ho-
rách. Podnikal prvovýstupy s rodinným příte-
lem a tehdy nejlepším místním lezcem, kterým
byl:

a) Jiří Ševčík

b) Rudolf Kauschka

c) Josef Smítko

■ Znáte – víte – tušíte aneb Vzpomínka na nezapomenutelného Gustava Ginzela

Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou

Dílo Krajina s viaduktem v Oblastní galerii připo-
míná 100 let od narození českého výtvarníka Jo-
sefa Hýska. Ten se narodil 31. října 1922 v Držkově,
stal se zakládajícím členem umělecké skupiny 7,
která sdružovala umělce různých oborů a žánrů. Až
do konce 60. let Josef Hýsek aktivně tvořil a vysta-
voval v Severočeském muzeu i v Oblastní galerii
Liberec. Pro zdejší zoologickou zahradu navrhl vý-
zdobu pavilonu paviánů. Vzhledem ke svému poli-
tickému přesvědčení byl událostmi roku 1968 a ná-
slednou normalizací donucen odejít do ústraní
a věnoval se převážně restaurování obrazů. 
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■ Jablonecké maličkosti LXXV.

Je to v mém světě Jabloneckých maličkostí
vlastně strašné sdělení: jsem odkojen pivem
z Vratislavic a jabloneckou jedenáctku Jantar
jsem nikdy neochutnal. A bohužel už ani ne-
ochutnám, protože z celé té téměř dvěstěleté
slávy jabloneckého pivovaru zůstal jen
omšelý nápis na zašlé a opuštěné budově.

Pivovar začal na území kdysi samostatných
Vrkoslavic budovat v roce 1833 majitel malo-
skalského panství Johann Karl Roemisch. První
pivo z nového a na svoji dobu velmi rozsáhlého
a moderního podniku mohli žíznivci ochutnat
v roce 1835, který byl považován i za rok zalo-
žení podniku. Pivovar stál přímo na okraji roz-
sáhlého lesa; vodu bral ze studní a malého po-
tůčku, na němž byly později – v letech 1882 až
1889 – vybudovány Pivovarské rybníky. Ty byly
určeny zejména k výrobě
ledu, který byl tehdy zcela
zásadní k chlazení piva v pi-
vovarských sklepích.

Původní pivovarské budovy
lehly zčásti popelem v červ-
nu 1905, kdy v areálu kvůli
neopatrnosti jednoho z děl-
níků propukl mohutný po-
žár. Již rok na to byl ale pivo-
var obnoven, k dolní hlavní
budově přibyly výše ještě dal-
ší provozní objekty. Budovy
byly postaveny v tehdejším
moderním secesním slohu
s použitím ozdob a výrazných
žulových prvků na fasádách;
dominantou i nadále zůstal
vysoký cihlový komín. 

Obnovený podnik navštívil
dne 24. června 1906 sám cí-
sař pán František Josef I. Snad
proto, že nový pivovar v Jab-
lonci tehdy rozvíjely přední
osobnosti pivovarnictví v ce-
lém Rakousko-Uhersku. 

Majitel Johann von Me-
dinger (1846–1908) byl špič-

kovým pivovarníkem; stál u zrodu rakouského
výzkumu pivovarnictví a sladařství a byl také
dlouholetým prezidentem spolku vídeňských
pivovarníků. Společně s pivovarníkem Dr. Kar-
lem Adolfem Bachofen-Echt (1830–1922) vlast-
nil mohutný pivovar Nußdorfer Bierbrauerei
von Bachofen & Medinger, jeden z největších
a nejvýnosnějších pivovarů v celé monarchii.
Byl dodavatelem císařského dvora a v roce 1903,
tedy rok předtím, než s Bachofenem majetkově
vstupovali do jabloneckého pivovaru vlastně-
ného do té doby Ludwigem von Oppenhei-
merem, byl dokonce povýšen do šlechtického
stavu. 

V roce 1908 se jablonecký pivovar spojil do
jednoho podniku s pivovarem v sousedních
Vratislavicích. Vznikly tak kapitálově silné fir-
my Reichenberg-Maffersdorfer und Gablonzer

Brauereien Aktien-Gesselschaft in Maffersdorf ne-
boli Liberecko-vratislavické a jablonecké pivova-
ry, akciová společnost ve Vratislavicích.

Po druhé světové válce se pivovar dostal na-
krátko do národní správy a po roce 1948 byl za-
řazen do národního podniku Severočeské pivo-
vary. Po Prazdroji, Staropramenu a Kozlovi šlo
o čtvrtou největší pivovarskou firmu v republice;
s výstavem 140 tisíc hektolitrů ročně. V Jab-
lonci se tehdy vařila piva sedmi a osmi stupňo-
vá, světlá a tmavá desítka, jedenáctka Jantar
i dvanáctka. 

Ještě krátce po válce fungoval pivovar hodně
postaru. Ale od 50. let začaly být do provozu za-
váděny nové technologie. Unikátní parní hos-
podářství bylo zrušeno a z Jablonce předáno do
smíchovského Staropramenu. Obří dřevěné le-
žácké sudy zase odjely do Plzeňského Prazdroje,

kde možná slouží dodnes.
Upuštěno bylo i od tradičního
plnění původní lednice v objek-
tu nejblíže rybníkům. 

Technologie ovšem notně chát-
rala, a i přes určité moderniza-
ce se již v 80. letech uvažovalo
o uzavření celého provozu. K ně-
mu došlo nakonec až roku 1991.
Jablonecké pivo zmizelo a vy-
padalo to, že nadobro. Až v roce
2017 slávu jabloneckého pivo-
varnictví obnovil pivovar Volt. 

Na staré budově u cesty ve
Vrkoslavicích ovšem zašlé časy
starých pivovarníků stále připo-
míná štítová ozdoba v podobě
chmelových listů a hlávek i leto-
počtu 1835, připomínajícího zalo-
žení pivovaru. Uprostřed je stále
stín nápisu BRAUEREI GAB-
LONZ čili Pivovar Jablonec, pod
nímž pak ještě lehce prosvítá
jméno podniku zapomenutého
slavného pivovarníka Medinge-
ra – Gablonzer Brauerei von Me-
dinger & Co.

Marek Řeháček

Pivovarský nápis

Kresba Petr Ferdyš Polda

Právě vychází kniha Jablonecké korálky
a veřejnosti bude slavnostně představena ve
středu 7. prosince od 17 hodin v kině Junior.
Vstupenku na křest si můžete již nyní za
symbolickou cenu dvacet korun zakoupit
v předprodeji recepce Eurocentra. Autorem
vyprávění je Marek Řeháček a knihu ilus-
trují nejen tužkokresby Petra Ferdyše Poldy,
ale i četné historické snímky vybrané jablo-
neckým sběratelem Petrem Kurtinem.

Publikace svým stylem přímo navazuje na
Jablonecké maličkosti od stejných autorů, které
vyšly v roce 2018 a je tak vlastně druhou částí
plánované trilogie, zabývající se často přehlíže-
nými „drobnostmi“ v jabloneckých ulicích. Čte-
náři se tak třeba mohou dozvědět, na kterém
secesním domě je unikátní alegorie Energie dr-
žící dráty mezi generátorem a elektromotorem.
Nebo o stěhování proslulého jabloneckého Bal-
vanu. Pro budoucnost možná budou zajímavé
příběhy o objevení geologických zajímavostí
Kotel na Kotli či Prosečské Jezule. Nechybí ani
příběhy obnovených drobných památek, jako je
například kaplička v Horní Proseči či Riegerův
kříž, jenž vítá návštěvníky přijíždějící do Jab-

lonce nad Nisou od Liberce. V knize je také vů-
bec poprvé podrobně popsán i lesopark v Jablo-
neckých Pasekách včetně jeho radioaktivních
pramenů, „menhirů“ a dalších památek na his-
torii sanatoria Dr. Glettlera. Dočíst se lze i o str-
hujícím příběhu rodiny Mayových či tajuplné
vile podnikatele Haasise, po níž do současnosti
zůstal jen mostek přes Nisu, končící ovšem ve
zdi. 

Název knížky Jablonecké korálky symbolicky
odkazuje na tradici jablonecké bižuterie, která
vlastně umožnila vzniknout řadě z popisova-
ných zajímavostí. Odráží také touhu autora po-
psat jednotlivá místa jako korálky na náhrdel-
níku města, jejichž zašlý lesk stačí jen trochu
oprášit a pokochat se jím. A konečně: má inspi-
rovat k toulkám ulicemi Jablonce a zákruty je-
ho dávné či nedávné historie. Právě proto končí
příběhem jabloneckého zvonu, jedné z úplně
nejstarších památek města.

Kniha Jablonecké korálky vyšla ve spoluprá-
ci s Kulturou Jablonec, p. o., a čtenáři si ji mo-
hou pořídit nejen na slavnostním představení
za zvýhodněnou cenu, ale i v turistických infor-
macích v budově radnice, či turistickém info-
centru v Domě Scheybalových. (hh)

Vychází publikace Jablonecké korálky
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Co nového u nás ve Mšeňáčku
V letošním roce jsme dokončili I. etapu přemě-
ny naší zahrady na přírodní. Děti změnu přiví-
taly s nadšením. Její členitost, nabídka prosto-
rů, možností hry a pohybu je veliká. Tím, že je
školka zapojena již šest let v projektu Malý za-
hradník, nám nově vzniklé záhony a prostory
k pěstování pomáhají k učení prožitkem. Z pro-
jektu hradíme semínka k výsadbě. Malý za-
hradník nás každý rok zásobuje hlínou a pří-
rodními hnojivy. 

Děti během celého roku sledují výsledky své
práce. Na jaře osázíme naše záhony zeleninou
a jahodami. Okolo celé školky jsou jedlé keře
a spousta květin, které kvetou po celé vegetační
období. Přibylo i několik ovocných stromů. Ak-
tivně se podílet na všech činnostech spojených
s péčí o zahradu je součástí našeho školního
vzdělávacího programu. Na zahradě trávíme
společné chvíle s dětmi během celého dne. Děti

využívají zahradu ke hře, s pomocí učitelek
a rodičů se o ni starají. Součástí jsou i společné
chvíle s rodiči. Rodiče nám během společných
brigád pomáhají celou zahradu udržovat.

Chtěla bych vyzvednout letošní prázdniny,
kdy jsme se během nich dvakrát sešli s několi-
ka rodiči a dětmi. Společně jsme sklízeli jahody
a bylinky, které jsme využili k výrobě osvěžují-
cího pití a k dochucení tvarohové pomazánky.
Část úrody si vzali rodiče domů, část jsme usu-
šili a použijeme ji k tvorbě dárků. Sklidili jsme
rybíz a angrešt, ze kterého nám kuchařky
upekly koláč. Vypleli jsme záhonky, aby zasa-
zená zelenina mohla růst, sílit a čekat na děti,
které přišly po prázdninách. 

Na zahradě se zabydlela rodinka zajíců a jež-
ků. V budkách se zahnízdilo plno ptáků, kteří
vychovali další generaci. Jsme rádi, že naše za-
hrada je k užitku všem. 

Iveta Kořenská, MŠ Mšeňáček

■ Došlo do redakce

Foto archiv MŠ Mšeňáček

Dorota Gremlicová, profesorka pražské HAMU, přednášela
v rámci Živé minulosti v tanci o Boženě Brodské, jež zásadním
způsobem ovlivnila vývoj české taneční vědy a historiografie.

Eva Blažíčková, zakladatelka Duncan centre konzervatoře
Praha, vzpomínala na Jarmilu Jeřábkovou, která je považo-
vána za zakladatelku moderní české taneční výchovy.

Náměstkyně primátora Jana Hamplová (vpravo) předává
Cenu města tance 2022 Janě Faltové ze ZUŠ Náchod za
choreografii Bez rovnováhy.

Desátá Cena města tance putuje do Náchoda
Jablonecká náměstkyně primátora Jana
Hamplová předala v neděli 30. října v měst-
ském divadle již desátou Cenu města tance
v rámci celostátní přehlídky Tanec, tanec…
2022. 

Cena společně s darem ve výši 20 tisíc korun
putuje do Náchoda a na doporučení odborné
poroty byla udělená za choreografii Bez rovno-
váhy. Na konci října se uskutečnil již 36. ročník
celostátní přehlídky scénického tance mládeže
a dospělých Tanec, tanec… 2022. Již dvacet let
je jejím hostitelským městem Jablonec nad
Nisou, který od roku 2013 uděluje také vlastní
Cenu města tance. Tu historicky první si odve-
zl plzeňský soubor NoTa. 

Porota 36. ročníku celostátní přehlídky mlá-
deže a dospělých Tanec, tanec…2022 pracovala
ve složení Marie Kinsky, Honza Malík, Vít Ma-
lota, Elvíra Němečková, Tomáš Žižka a udělila
následující ceny:

Speciální cena porotkyně Marie Kinsky: Myš-
lenkové pochody v interpretaci a tvorbě Anežky
Kvapilové ze ZUŠ Iši Krejčího Olomouc. 

Speciální cena porotce Honzy Malíka: Dotek
svět(l)a v interpretaci NoTa Plzeň v choreogra-
fii Lenky Jíšové a skupiny. 

Speciální cena porotce Víta Maloty: …nejsem
v interpretaci Velkého souboru ZŠ a ZUŠ

Karlovy Vary v choreografii Petry Blau a taneč-
nic. 

Speciální cena porotkyně Elvíry Němečkové:
Do tmy v interpretaci skupiny Apsara ZUŠ
Jihlava v choreografii Hany Zudové a tanečnic. 

Speciální cena porotce Tomáše Žižky: Impul-
sy v interpretaci ZUŠ Iši Krejčího Olomouc v cho-
reografii Jany Baranové a kolektivu. 

Speciální cena poroty za výjimečný počin:
Maagal v interpretaci Tanečního a pohybového
studia Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou
v choreografii Ludmily Rellichové a souboru.

(red)

Choreografii Stvořeni k tvoření zatančil jablonecký soubor
Parau Parau.

Děvčata TaPS Magdaléna v taneční choreografii Maagal. Choreografie Hledej smysl v nesmyslu v podání TaPS Mag-
daléna.

Foto 6x Ivo Mičkal
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Osobnost Antona Markovského
Park nese jméno jabloneckého rodáka Antona
Markovského, současníka Karla Kraleho. Přesto-
že jeho mateřským jazykem byla němčina a cítil
se být Němcem, jeho příjmení naznačuje polský
původ. Z oblasti bývalého Velkopolska – města
Unruhstadt (dnes Kargowa) pocházel Antonův
děd Christian Markovský, luterán a soukeník,
který se v Jablonci, tehdy obývaném převážně ně-
meckým obyvatelstvem, usadil před rokem 1810.

Anton Markovský přišel na svět 15. 2. 1848
v domě čp. 158 v ulici Hvězdná jako nejstarší syn
Franzisky rozené Jäkl a soukeníka Wilhelma
Markovského. Měl tři sourozence – bratra a dvě
sestry. Profesně Anton nepokračoval v řemeslu
svého dědy a otce, nezvolil si tehdy již upadající
soukenictví, ale vsadil na rozvíjející se bižuterní
průmysl. V letech 1860–1864 se vyučil pasířem.
Dne 22. 8. 1871 se oženil v kostele sv. Anny
s Franziskou Neumannovou z čp. 157. Manže-
lům se narodilo celkem deset dětí, z nichž tři
dcery a dva synové se dožili dospělého věku.
Rodina bydlela nejprve v čp. 158, krátce pak
v ulici Vídeňská (dnes Pražská) čp. 540 a čp. 758
a od roku 1883 v ulici Hvězdná čp. 878. Anton
Markovský se živil jako pasířský mistr a později
provozoval ražebnu.

Spolkový a veřejný život
Anton Markovský byl spoluzakladatelem jablo-
neckého Průmyslového vzdělávacího a podpůr-
ného spolku a členem Společenstva pasířů.
Zasloužil se také o založení sboru dobrovolných
hasičů, dále byl členem Spolku německých ma-
jitelů domů, přispívajícím členem pěveckého
spolku Liederkranz nebo Vojenského veterán-
ského spolku. Jako milovník přírody a průkop-
ník místního sadařství aktivně působil v míst-
ním Pěstitelském a okrašlovacím spolku. Stál ta-

ké u založení Spolku chovatelů drobného zvířec-
tva. Jakožto vážený občan Jablonce byl na po-
čátku 20. století zvolen do městského zastupitel-
stva.

Developer přelomu 19. a 20. století
Pílí a spořivostí se z drobných poměrů dopraco-
val ke jmění, které jako prozíravý obchodník dál
rozšiřoval obchodováním s pozemky a investo-
váním do výstavby domů. V Jablonci nechal na
konci 70. let 19. století postavit domy ve Vídeňské
ulici čp. 758 a 767, roku 1889 přestavěl i sousední
dům čp. 540. V roce 1883 pro svoji rodinu postavil
rohový dům v ulici Hvězdná a V Aleji (čp. 878).

Na přelomu století koupil Cejnarovo hospo-
dářství, jehož pole se táhly po svahu od vlakové-
ho nádraží k Rádelské ulici (dnes Turnovská).
Na své náklady zde vybudoval plynovod a vodo-
vod a v letech 1901–1903 postavil vily čp. 1600,
1615 a 1616 a domy čp. 1728 a čp. 1751. Pomohl
tak položit základy nové městské zástavby v pro-
storu ulic Vilová, Panenská, Žítkova, U Srnčího
dolu a Wolkerova.

Park Markovského výšina
Návrší nad svahem poskytovalo nádherný vý-
hled na město a okolní hory, proto se ho
Markovský rozhodl uchránit před zástavbou
a vytvořit zde místo pro odpočinek a daleké roz-
hledy. V roce 1901 a 1903 věnoval Pěstitelskému
a okrašlovacímu spolku pozemky na výšině pro
vybudování veřejného parku. Ze stejného důvo-
du daroval spolku sousední menší parcelu Franz
Zappe. Veškeré zemní práce a parkové úpravy
prováděl spolkový zahradník Emil Seifert se svý-
mi dělníky podle plánů navržených jablone-
ckým zahradníkem Robertem Matuschkem.

Anton Markovský se dokončení parku nedožil.
Zemřel 3. 9. 1904 a dva dny poté byl pohřben do

rodinné hrobky na jabloneckém hřbitově. Tehdy
byly z parku hotovy jen terénní úpravy a s vý-
sadbou se teprve začínalo. Oficiální název parku
Markovského výšina (Markovsky-Höhe) povoli-
lo městské zastupitelstvo v roce 1907. Roku 1908
byl park ještě rozšířen, když Markovského dědi-
cové přispěli ke stavbě opěrné zdi a darovali ce-
stu na východní straně.

Pomník Antona Markovského
Již v době pohřbu vznikl mezi Markovského
přáteli nápad, zřídit v parku pamětní kámen,
který by připomínal tohoto mecenáše. Jako zá-
klad fondu k postavení pomníku posloužil fi-
nanční obnos, který Pěstitelskému a okrašlova-
címu spolku věnovali Markovského kolegové ze
stolní Sobotní společnosti v hostinci U města
Sarajeva a ze stolní Sobotní společnosti z hostin-
ce V Tělocvičně (dnešní sokolovny). Do fondu ta-
ké přispěli většími obnosy exportér Heinrich
Dressler a Společenstvo pasířů, menšími dary
pak i další jeho přátelé. Ve městě byla rovněž in-
stalována sběrná pokladnička.

Pomník měl odpovídat skromnému charakte-
ru Antona Markovského, proto byl zvolen prostý
žulový blok, do kterého byla zapuštěna bronzo-
vá tabulka se ztvárněním portrétu Markovského.
Pod obrazem byl umístěn nápis: „Seinem Ehren-
mitgliede Anton Markovsky vom Anpflanzungs-
und Verschönerungsvereine in Dankbarkeit ge-
widmet. Gablonz a. N. 1909.“ („Svému čestnému
členovi Antonu Markovskému věnováno z vděč-
nosti od Pěstitelského a okrašlovacího spolku.
Jablonec n. N. 1909.“). Po obou stranách portrétu
byly připojeny letopočty 1848 a 1904 – rok naro-
zení a úmrtí.

Balvan obstaral Wenzel Maschke, model
Markovského portrétu vytvořil jablonecký so-
chař Franz Hub a ostatní modelaci pamětní des-
ky a její bronzový odlitek zajistil tehdejší před-
seda Pěstitelského a okrašlovacího spolku a ma-
jitel galvanotechnického uměleckého ústavu
Adolf Zasche. Realizace pomníku byla dokonče-
na roku 1909 a jeho slavnostní odhalení se usku-
tečnilo v neděli 17. října. V této době již park
vzkvétal a byl hojně navštěvován obyvateli měs-
ta. Stal se bodem klidu a odpočinku.

Park slouží svému účelu dodnes, i když ve
zmenšené výměře kvůli pozdější zástavbě řado-
vých domů a garáží. Původní ideu ryze vilové
čtvrti a snahu uchránit daleký výhled zhatily pa-
nelové domy v sousedství parku. Ačkoli je název
Markovského výšina stále používán, na Antona
Markovského se zcela zapomnělo. Pomník, kte-
rý měl tohoto šlechetného muže připomínat bu-
doucím generacím, čeká na své znovuobnovení.

Jakub Feige, SokA Jablonec

V parku Markovského
se tyčí kamenný menhir

V listopadovém čísle Jabloneckého měsíčníku jsme se v článku Marka Řeháčka
dozvěděli o pamětním kamenu Karla Kraleho v Tyršových sadech. Ve městě
můžeme potkat ještě jeden pomník, který rovněž po druhé světové válce ztratil
svoji „paměť“. V parku Markovského výšina na Žižkově Vrchu se tyčí kamenný
„menhir“ obklopený menšími balvany. Pomník stojí neporušen na svém
původním místě, prostora vytesaná pro pamětní desku však zeje prázdnotou.

Foto archiv SokA Jablonec n. N,

Foto Jiří Endler
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DVE¤E HYBNER.CZ
Dvefie obloÏka + klika od 3 400 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 3 900 Kã, 
BEZPEâNOSTNÍ vch. do bytu sleva

Dvefie bílé od 990 Kã, posuvné, 
Shrnovací, stavební pouzdra.

Zamûfiení, odvoz star˘ch dvefií ZDARMA 
Palubkové dvefie od 3 300 Kã,

V˘prodej nov˘ch dvefií 
a obloÏek sleva 50 % od 500 Kã 

BAZAR dvefií, zárubní, V˘fiez zárubní
R¯NOVICKÁ 31, tel.: 604 404 861

RELAX POD ST¤ECHOU 
„Medvûdi to vûdí…“

vánoãní naladûní se sbírkou 
ply‰ov˘ch medvûdÛ 

otevfieno po tel. domluvû 728 507 728

Jan Rejsek – PODLAHY 
RÛÏová 29, Jablonec n. N.

Nabízíme 
moderní vinylové dílce, tradiãní dfievûné 

podlahy, pfiíjemné koberce, 
mûkãené PVC, komfortní korek. 

Koberce pokládáme na podloÏku, která 
zv˘‰í komfort chÛze, zvukovû a tepelnû 

izoluje. Instalujeme ji napínáním 
nebo dvojím lepením.

www.rejsek-podlahy.cz 
mobil +420 724 119 523

MASÁÎE – REIKI
Mgr. Marie Rejsková

Sportovní masáÏe, reflexologie, 
Dornova metoda a Breussova masáÏ, 

thajské masáÏe. Pfiijìte zrelaxovat 
do krásn˘ch prostor jogového studia

Joga pod duhou – V Luzích 14, 
Jablonec nad Nisou

tel.: 774 090 655
Pravidelnou masáÏí pfiedejdete 

nepfiíjemn˘m bolestem, potû‰íte tûlo i du‰i.
www.jogapodduhou.cz

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
P¤EJE ·ËASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE!!!

certifikované brzdové centrum ATE
– super ceny 

antikorozní nástfiik podvozku 
a dutin zn. DINITROL

pneuservis–pfiezouvání pneu, 
prodej nov˘ch pneu

ve‰keré opravy osobních vozidel,
spolupráce s poji‰Èovnami
+ zlevníme Vám poji‰tûní

www.autoservismokosin.cz, 
www.monikamokosinova.cz

tel.: 483 313 977, 604 242 111
Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

âI·TùNÍ KOBERCÒ A âALOUNùNÍ
MYTÍ OKEN, DEZINFEKCE OZÓNEM

Tel.: 777 302 666
E-mail: ota@ok-uklid.cz
Web: www.ok-uklid.cz

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTÒ
tel.: 724 026 747, 603 422 043

www.abcremesla.cz
www.abc-rekonstrukce.cz

REINSTAL – PAÎOUT: 
ÎALUZIE, ROLETY, SÍTù

komplet stínící technika, opravy Ïaluzií
sluÏby pro SVJ: 

PVC, malby, madla, zábradlí
tel.: 604 980 398 

e-mail: info@reinstal.cz
www.reinstal.cz

STùHOVÁNÍ BYTÒ A DOMÒ
VYKLÍZENÍ POZÒSTALOSTÍ

ODVOZ NÁBYTKU NA SBùRN¯ DVÒR
wwww.stehovani-liberecko.cz

AUTODOPRAVA FIDO
tel.: 732 274 865

KOUPÍM GARÁÎ V JAKÉMKOLIV STAVU
i nevyklizenou nebo po‰kozenou
za nabídky Vám pfiedem dûkuji

AUTODOPRAVA FIDO
tel.: 732 274 865

KOUPÍM BYT
v osobním vlastnictví, nebo druÏstevní

pfied rekonstrukcí, i v zanedbaném stavu,
za seriózní nabídku Vám pfiedem dûkuji.

F. Mastník, tel.: 732 274 865

MOTOSERVIS – PNEUSERVIS 
– ÚâETNICTVÍ

9. kvûtna 309/8, Jablonec n. N.
Tel. 602 323 415, 603 195 404

Facebook: pneuvrba
Motoodtahovka

SK¤ÍNù LIBEREC s. r. o.
– vá‰ interiér na míru 
KUCHY≈SKÉ LINKY 

A VESTAVùNÉ SK¤ÍNù 
pfiímo od v˘robce, více neÏ 250 odstínÛ 

a dekorÛ, slevy aÏ 35 %, 
KUCHY≈SKÉ LINKY 

vãetnû dodávky spotfiebiãÛ, 
3D grafické návrhy ZDARMA.

Vzorková prodejna: 
Dr. Milady Horákové 28, 

Liberec IV-Per‰t˘n
mobil: 734 723 734, 

prodejna@skrine-liberec.cz
www.skrine-liberec.cz 

www.vyroba-kuchyni.cz

ÎALUZIE, ROLETY, MARK¯ZY... 
kvalitní stínící technika od ãeského 
v˘robce CLIMAX se 4letou zárukou, 

montáÏ podmítkov˘ch boxÛ 
pro venkovní stínûní 

a ovládací techniky Somfy.
Poradenství, servis, 
tel.: 604 719 539, 

p.mikez@hotmail.com

EXPRESNÍ P¤EPRAVA JBC Trans
Pfieprava zboÏí, pfievozy, stûhování.

Dodávka – 8 palet/plachta
Tel.: 736 636 585 – JBC TRANS

INSTALATÉRSTVÍ VZ
Provádíme ve‰keré instalatérské práce

– voda, topení, kanalizace.
Velké i malé zakázky. 

V˘mûna baterií, WC, umyvadel, 
bojlerÛ, ãi‰tûní odpadÛ a jiné.

Sváfieãské práce – práce s nerezem.
Zámeãnické práce. 

Kontakt: 733 528 106
instalaterstvivz@seznam.cz

www.instalaterstvivz.cz

TANEâNÍ KURZY – JARO 2023
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz 

Podrobné informace o kurzech vám 
poskytneme na telefonu 603 512 887.

VÁNOâNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
TRÁPÍ VÁS AKUTNÍ âI CHRONICKÉ 

ZDRAVOTNÍ OBTÍÎE?
Nové centrum 

CELOSTNÍ DIAGNOSTIKY a TERAPIE 
Vám nabízí fie‰ení pomocí komplexního 

individuálního programu. 
Základem je neinvazivní zji‰tûní zátûÏí v tûle
a jejich odstranûní technologií frekvenãní 
terapie, fiízenou detoxikací, tûla a orgánÛ 

osvûdãen˘mi pfiírodními a homeopatick˘mi
pfiípravky II. generace (fi. Marion), 

odstranûní psychick˘ch vlivÛ a zátûÏí 
(metodou ACCESS BARS, NLP, 

RU·, konstalace aj.) 
Novû nabízíme také diagnostiku fyzické 

a psychické nerovnováhy pfiístrojem
AUREOLA, dále léãebné holistické 

VISCERÁLNÍ masáÏe aj. 
Ve Studiu FIT, Farskòho nám. 4, 
Pavlína Ráli‰ová 722 937 996, 

Petr Matu‰ka 777 241 701.

LEVNEUBYTOVAT.CZ
tel. 739 369 308

Nabízíme levné ubytování 
v pfiíjemném prostfiedí.

PRAV¯ ·VÉDSK¯ BRUSINKOV¯ DÎEM
v˘bornû chutná i léãí moãové cesty

s nízk˘m obsahem cukru
pfiím˘ dovoz od v˘robce ve ·védsku

vhodn˘ VÁNOâNÍ DÁREK
v nabídce také dal‰í ‰védské ovocné dÏemy

rozvoz po Jablonci ZDARMA
objednávejte telefonicky nebo e-mailem

tel. 777 321 362, info@scandfood.cz
www.scandfood.cz

KOMPLETNÍ ÚKLIDOV¯ SERVIS 
REKRA s. r. o. nabízí

– mytí oken Ïaluzií, lodÏií
– hloubkové ãi‰tûní kobercÛ 

a sedacích souprav
– generální, pravidelné, po stavební 

úklidy firem, kanceláfií, bytÛ atd.
– strojové ãi‰tûní podlah

– instalatérské, malífiské, zednické práce
– sekání trávy

DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA !!!
Tel. 776 593 264

www.rekra.cz, info@rekra.cz

KOMBINOVANÁ PEDIKÚRA 
(mokrá, suchá)
STUDIO ESTHEE

Jablonec nad Nisou
Tel.: 775 276 273

DOPRAVNÍ SPOLEâNOST 
KALENSK -̄TRANS, S. R. O

pfiijme fiidiãe mezinárodní dopravy. 
PoÏadujeme:

*fiidiãsk˘ prÛkaz sk. C, E
*profesní prÛkaz 

* kartu do digitálního tachografu
*praxi 

*spolehlivost
Nabízíme:

*nov˘ vozov˘ park
*tfiináct˘ plat

*pfiíspûvek na dÛchodové pfiipoji‰tûní
*pfiíspûvek na dopravu na pracovi‰tû
* stabilní pfiepravy a víkendy doma.

Kontakt: 
775 321 002

MD-INTERIÉR
Vladimírská 22, JBC.
tel: +420 602417505 

e-mail:miloslavdrbohlav@tiscali.cz
V˘roba nábytku na míru:

(vestavûné skfiínû, nábytek, kuchynû, atd)
Prodej a montáÏe Ïaluzií, mark˘z, rolet, atd.

Zru‰ili jsme prodejnu barev
v˘prodej za nákupní ceny barev, 

lazur, syntetik, atd.

Stanislav Vaistauer 
604 324 433 • www.pilaservis.cz

PRODEJ A SERVIS ZAHRADNÍ MECHANIZACE
MOTOROVÉ PILY, SEKAČKY, KŘOVINOŘEZY 
A SNĚHOVÉ FRÉZY
PILA SERVIS 
Jablonec n.N. 

ul. Vysoká (naproti železářství AMAT)
PROVÁDÍME RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ 

A PRÁCI S MOTOROVOU PILOU

Zbavte se únavy
Chce‰ mít více energie?

Podpofiit své sportovní v˘sledky?
Trvale upravit svou hmotnost? 

Zavolej mi na
773 690 534

a vyuÏij konzultaci jídelníãku
ZDARMA

Krásná a fit v každém věku
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