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Vážení spoluobčané,
pro někoho začíná rok prvním lednovým dnem,
avšak pro žáky a studenty, učitele či provozní
školské pracovníky vždy 1. září. Tento den má
hlavně pro nejmenší příchuť něčeho hezkého
a nového. Je příjemné sledovat nastupující prv-
ňáčky, kteří v prvních hodinách doslova hltají
každé slovo paní učitelky a nejraději by do školní
brašny, vždy větší než oni sami, vložili vše,
o čem je zrovna řeč. Také pro rodiče školáků je
první zářijový den vždycky něčím výjimečným.
Třeba tím, že si vzpomenou na svá vlastní školní
léta a jsou ochotni nostalgicky vyprávět příhody
o tom, co všechno ve škole prožili.

Jiným ale se začátkem školního roku část roční
práce končí. Jde o stavební firmy a řemeslníky,
projektanty nebo pracovníky městského úřadu.
Ti většinou o prázdninách finišují, aby první
školní den voněl novotou. Nejinak tomu je
i v Jablonci nad Nisou. A je až s podivem, kolik
se toho v tomto roce již udělalo. Na straně 7 se
dočtete, že město vložilo v roce 2009 do městských
škol a zařízení neuvěřitelných 100 milionů ko-
run a zlepšilo tak podmínky jejich provozu. Jde
nejen o velké projekty, jako je třeba zateplování
budov či obnova hřišť, ale také o drobné, velmi
potřebné rekonstrukční práce. Jestliže k tomu
ještě přičteme plánované říjnové otevření parku

pod ulicí F. L. Čelakovského a nízkoprahového
zařízení v centru města, dostaneme se na částku
okolo 132 milionů korun. Ty se letos promítnou
do fyzické kondice jabloneckých školských
a volnočasových zařízení. Pokud bychom tímto
tempem oprav pokračovali, měli bychom všechna
školská zařízení opravena do šesti let. To je ale
spíše vize než realita. Přesto, že i na Jablonec do-
padají negativně výsledky celosvětového i stát-
ního hospodaření, bude oblast oprav, investic
i rekonstrukcí škol omezována ve svém rozvoji
jen výjimečně. Chceme to dokázat i tím, že v příš-
tím roce opravíme z prostředků Integrovaného
plánu rozvoje města dětská hřiště v lokalitě
Nová Pasířská a letos podáme další žádosti k za-
teplení základních a mateřských škol.

Závěrem přeji našim dětem úspěšný školní
rok a pedagogům i provozním pracovníkům
optimismus a elán při realizaci školních vzdělá-
vacích programů. Rodičům pak pevné nervy při
výchově svých ratolestí i společném zdolávání
vzdělávacích kapitol, které v době jejich mládí
neexistovaly. A zejména děkuji těm, kdo zabez-
pečili jabloneckým vzdělávacím institucím zlep-
šené pracovní podmínky.

Petr Tulpa
starosta města
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Město Jablonec nad Nisou předložilo IPRM pro zónu
Žižkův Vrch a okolí a uspělo. Zóna je vymezená uli-
cemi Skřivánčí, Vodní, Havlíčkova, Nádražní, U Bal-
vanu, Poštovní, Liberecká, Polní, U Nisy, Na Můstku,
Plynární, Na Výšině a Pasířská. 

„Zprvu se uvažovalo ještě o sídlišti Na Šumavě nebo
o Mšenu. Kritéria pro výběr vymezené zóny však byla
velmi přísná a bylo nutné splnit minimálně tři z osmi.
Vybraná zóna Žižkův Vrch splňuje dokonce čtyři krité-
ria, a to neuspokojivý demografický vývoj, nízkou úro-
veň vzdělání, nízkou míru hospodářské aktivity a po-
měrně nízkou úroveň hodnoty nemovitostí,“ říká k vý-
běru jablonecký starosta Petr Tulpa. 

Jakmile byla vybrána zóna, vznikl řídící výbor a dvě
pracovní skupiny – „Veřejná prostranství a doprava“
a „Bytové domy“, proběhla veřejná projednávání s oby-
vateli tohoto území.

V červenci 2009 byla podepsána Dohoda o zabezpe-
čení realizace IPRM pro zónu Žižkův Vrch a okolí me-
zi městem a ministerstvem pro místní rozvoj, 3. srpna
pak město vyhlásilo první kontinuální výzvu k podá-
vání žádostí na revitalizaci veřejného prostranství.
„Vhodným žadatelem pro tuto oblast je pouze město
Jablonec nad Nisou. Výše dotace na revitalizaci veřej-
ného prostranství bude činit 85 % z celkových způsobi-
lých výdajů. V první vlně město zpracuje do konce ro-
ku čtyři žádosti o dotaci. Jedná se o park Nová
Pasířská, sportovní a dětská hřiště Nová Pasířská, vý-
stavbu pěších komunikací a lesopark Žižkův Vrch –
sjezdovka. V případě získání dotace proběhne hlavní

část realizace v příštím roce,“ říká Iveta Habadová,
manažerka IPRM a vedoucí oddělení dotací.

V oblasti regenerace bytových domů v lokalitě Žiž-
kův Vrch a okolí jsou vhodným žadatelem vlastníci
bytových domů, jako jsou obce, bytová družstva či ji-
né obchodní společnosti, společenství vlastníků, další
právnické a fyzické osoby vlastnící bytových dům.
„Podpora na projekty v oblasti regenerace bytových do-
mů bude poskytována ve výši 40 % z celkových způso-
bilých výdajů. Žádost o proplacení dotace podává pří-
jemce na Centru pro regionální rozvoj až po ukončení
etapy či celého projektu,“ vysvětluje manažerka IPRM
a dodává, že podpora zaměřená na regeneraci byto-
vých domů musí mít charakter technického zhodno-
cení majetku, rekonstrukce či modernizace. „Nelze ji
využít na provádění oprav či údržby,“ upozorňuje.

Žádosti se budou nejdříve předkládat v rámci měs-
tem vyhlašovaných výzev, přičemž vyhlášení té první
se předpokládá koncem tohoto měsíce, další pak bu-
dou vyhlašovány ve zhruba půlročních intervalech.
„Po vyhlášení první výzvy bude běžet lhůta pro před-
kládání žádostí v délce dvou měsíců. Je však nezbytné
již nyní pracovat na některých z povinných příloh, ze-
jména na projektové dokumentaci a průkazu energe-
tické náročnosti budovy,“ dodává Iveta Habadová.

(fr)

Integrovaný plán rozvoje města
– plán, který přináší své ovoce
Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) definuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
jako soubor projektových záměrů podpořitelných z fondů Evropské unie a naplňujících
hlavní rozvojové cíle města. A právě města nad 20 tisíc obyvatel mohla využít 1. výzvy
v Integrovaném operačním programu k předkládání žádostí na IPRM v oblasti
zlepšení prostředí v problémových sídlištích, kterou ministerstvo vyhlásilo začátkem
srpna loňského roku.

■ Otázka 
pro starostu 
Petra Tulpu

Integrovaný plán nyní nabízí
zlepšení kvality bydlení i veřej-
ných ploch občanům vytčené zó-
ny Žižkův Vrch a okolí. Existují
některé dotační tituly, které by
pomohly zlepšit kvalitu bydlení
i občanům ostatních městských
částí?

Ano, existují, ale bohužel nema-
jí charakter všeobecného a kom-
plexního zpracování vybraného
území. V částech města, jež leží
mimo integrovaný plán, lze využít
Regionálního operačního progra-
mu, který umožňuje zpracování
jednotlivých projektů podobných
volnočasovému parku pod ulicí
F. L. Čelakovského anebo někte-
rých dotačních titulů našich mi-
nisterstev. 

Nápadů je mnoho, ale chybí pe-
níze na spoluúčasti a hlavně sho-
da v pohledu na to, co je z těchto
záměrů pro občany nejdůležitější.
Já osobně bych dal přednost tzv.
sociálním investicím. Je třeba se
vážně zabývat kvalitou života se-
niorů, například rozšířit pečova-
telské služby nebo postavit nové
domy pro seniory, jenže na ně se
dotační tituly hledají velmi těžko.

Pokud se však ptáte na dotační
tituly týkající se přímo zlepšení
domovů pro občany, tak i ty exis-
tují. Na modernizaci a rekon-
strukci bytového fondu je zamě-
řen program „Zelená úsporám“
a program na podporu oprav a mo-
dernizací bytových domů nazvaný
„Nový panel“. 

Program Zelená úsporám má
na starosti Státní fond životního
prostředí (www.sfzp.cz) a týká se
úspor energií a obnovitelných
zdrojů domácností v rodinných
a bytových domech. Program
Nový panel spadá pod Státní fond
rozvoje bydlení (www.sfrb.cz),
který spolupracuje s Českomorav-
skou záruční a rozvojovou ban-
kou. Jeho cílem je usnadnit finan-
cování a modernizaci bytových
domů pomocí zvýhodněných úvě-
rových podmínek. 

(fr)

Sísliště Nová Pasířská
Foto Jiří Jiroutek

Foto Otokar Simm
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Otázky pro manažerku IPRM

Ivetu Habadovou
Koncem měsíce září se předpo-

kládá vyhlášení první výzvy pro
předkládání žádostí majitelů
bytových domů z vymezené zóny
Žižkův Vrch. Co může být před-
mětem žádosti?

Bude možné žádat na zateplení
obvodového pláště domu, to zna-
mená na zateplení fasády, střechy,
výměnu oken, vnějších dveří, dále
na zateplení vnitřních konstrukcí,
na pořízení, modernizaci a rekon-
strukci technického vybavení by-
tového domu, odstranění static-
kých poruch domů, rekonstrukce,
modernizace, popřípadě technické
zhodnocení společných prostor,
sanace základů a hydroizolace
spodní stavby, rekonstrukce či mo-
dernizace lodžií a balkonů. Způ-
sobilé jsou pouze investiční výda-
je, podrobněji jsou popsány na str.
20–22 Příručky pro žadatele a pří-
jemce (viz níže).

Jak se o výzvě majitelé byto-
vých domů doví a jak dlouhou
dobu pak budou mít od jejího
vyhlášení na odevzdání pro-
jektu?

Všichni majitelé bytových domů
z vymezené zóny již obdrželi za-
čátkem července dopis starosty
města ohledně plánované výzvy
s upozorněním na časovou nároč-
nost některých povinných příloh,
zejména projektové dokumentace
a průkazu energetické náročnosti
budovy. 

Výzva bude zveřejněna na webo-
vých stránkách města na úřední
desce, rovněž v sekci IPRM, a for-
mou tiskové zprávy. Majitelům by-

tových domů opět zašleme dopis
s informací o vyhlášené výzvě
a termínu školení. Také počítáme
s uveřejněním informace v Jablo-
neckém měsíčníku. Po jejím vy-
hlášení poběží dvouměsíční lhůta
pro předložení žádostí včetně pří-
loh na městském úřadu, oddělení
dotací. Na radnici nebude potřeba
předkládat například pravomocné
stavební povolení, to bude povinné
až při předložení žádosti na Cen-
tru pro regionální rozvoj (CRR).

Jak bude dál nakládáno se žá-
dostmi, které majitelé bytových
domů předloží?

Projekty posoudí hodnotící ko-
mise, seznam navržených projektů
k podpoře bude předložen ke
schválení řídícímu výboru a ná-
sledně zastupitelstvu města; před-
pokládáme, že to bude v lednu. Až
poté mohou být projekty předlože-
ny na CRR, které přibližně do
dvou měsíců oznámí žadateli vý-
sledek.

Mluvíme o první výzvě kon-
cem měsíce září. Znamená to, že
každá výzva bude nějak téma-
ticky zaměřená – jedna napří-
klad na zateplení fasády, jiná na
modernizaci otopného systému? 

Výzvy nebudou tematicky zamě-
řené, což nám neumožňuje Doho-
da mezi městem a ministerstvem
pro místní rozvoj. Krátce po vyhlá-
šení zářijové výzvy uspořádáme ve
spolupráci s Centrem pro regio-
nální rozvoj na městském úřadu
seminář pro žadatele, kde všichni
získají potřebné informace jak vy-
plňovat jednotlivé záložky žádosti
o dotaci. Průběžně je již nyní možné
posílat své dotazy na níže uvedené
emailové adresy nebo si přímo do-
mluvit termín osobní konzultace.
Pracovníci CRR rovněž přislíbili
svoji pomoc formou konzultací
přímo na městském úřadu. 

Další podrobné informace jsou
k dispozici na webových stránkách
města www.mestojablonec.cz v ka-
pitole IPRM.

Kontakty na oddělení dotací:

Jitka Fantová, oddělení dotací,
fantova@mestojablonec.cz, 
tel. 483 357 515. 

Zuzana Holcová, oddělení dotací,
holcova@mestojablonec.cz, 
tel. 483 357 506. 

Iveta Habadová, manažer IPRM
a vedoucí oddělení dotací, 
habadova@mestojablonec.cz, 
tel. 602 793 816.

Kontakty na Centrum pro regio-
nální rozvoj (CRR):

U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové 
Leoš Macura
+420 495 580 411, 495 580 412,
severovychod@crr.cz,
macura@crr.cz

nebo
tř. Milady Horákové 185/66, 
460 06 Liberec
+420 482 736 343, 
severovychod@crr.cz, 
charuzova@crr.cz, 
modrak@crr.cz

Všechny informace potřebné pro
vypracování žádosti o dotaci včet-
ně příloh jsou uvedeny v Příručce
pro žadatele a příjemce, která je
průběžně aktualizována. Seznam
povinných příloh k projektové žá-
dosti je uveden v Příručce pro ža-
datele a příjemce na str. 29–31 ze
dne 7. srpna 2009.

Příručka pro žadatele a příjemce:
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

(red)

Jak se tančí po pěti
měsících?

V dubnovém čísle Jablonecké-
ho měsíčníku jsme psali o vlek-
lém sporu mezi městem Jablo-
nec nad Nisou a paní Marcelou
Musilovou o dům v ulici 5. květ-
na (str. 2–3, Tanec kolem jedno-
ho domu). Zmínili jsme všechny
kroky, které proběhly v této kau-
ze od rozhodnutí o vyvlastnění
vydaném Stavebním úřadem
v Tanvaldu v roce 2002 až po po-
slední soudní jednání 25. března
tohoto roku. Prostor k vyjádření
jsme dali starostovi města Petru
Tulpovi, město zastupujícímu ad-
vokátovi Jaroslavu Beldovi a práv-
níkovi úřadu Leoši Teuflovi, ale
i samotné účastnici sporu o dům
Marcele Musilové. Jak se situace
od března do srpna změnila? 

„Dne 25. března se konalo první
jednání krajského soudu v této věci,
na které byli jako svědci předvoláni
bývalí pracovníci jabloneckého
městského úřadu,“ říká advokát
Jaroslav Belda. Podle jeho slov čas
zapracoval na detailní paměti

svědků. Všichni však shodně tvrdi-
li, že město vždy usilovalo o uza-
vření dohody, čemuž však bránily
stále další požadavky žalobců,
manželů Musilových. V současné
době žalobci uplatňují proti vy-
vlastnění pouze dvě námitky: ne-
splnění zákonné podmínky k vy-
vlastnění, tj. nedostatek činnosti
směřující k vyřešení věci doho-
dou, a fakt, že náhrada neodpovídá
obvyklé tržní ceně nemovitostí.

„Druhé jednání krajského soudu
v této věci proběhlo 21. dubna, kdy
byl jako svědek vyslechnut také bý-
valý ředitel odboru financí a majet-
ku jabloneckého úřadu. I on potvr-
dil slova předchozích svědků,“ po-
kračuje Belda a dodává, že žalobci
podpořili své námitky tržním oce-
něním domu, které provedla rea-
litní kancelář Olymp a jež znělo na
více než devět a půl milionu ko-
run. „Z obsahu tohoto tržního oce-

nění je zřejmé, že byla uplatněna
nesprávně pouze výnosová metoda
vycházející z nereálných předpo-
kladů. Předložil jsem proto soudu
znalecký posudek Ivana Hanyše
z roku 2008, že obvyklá tržní cena
předmětných nemovitostí se pohy-
buje od 3,5 do 4,5 milionu korun,“
vysvětluje advokát zastupující
město. „Žalobkyně při soudním
jednání prohlásila, že by neakcep-
tovala případnou nabídku města
Jablonec nad Nisou ve výši osmi
milionů korun bez bytové náhrady
a že trvá na směně objektu.“ uzaví-
rá Jaroslav Belda.

Současný stav je takový, že jed-
nání bylo odročena na neurčito.
V soudem stanovené lhůtě šedesá-
ti dnů bude vypracován znalecký
posudek ke stanovení obvyklé ce-
ny nemovitostí. Ten vyhotoví zna-
lec, jehož soud určil svým rozhod-
nutím 26. června. Obě strany pak
budou vyzvány k vyjádření k to-
muto znaleckému posudku. Vzhle-
dem k těmto faktům Jaroslav Bel-
da předpokládá, že další jednání
soudu se uskuteční pravděpodob-
ně tento měsíc. 

(fr)

■ Z redakčního stolu

■ Komentáře a názory

Foto Jiří Jiroutek
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Pane doktore, vy jste členem městského
zastupitelstva poprvé.

A taky naposled.

Proč?
Řečeno slovy klasika, protože tento způsob

práce se mi zdá poněkud nešťastný. Už jenom
to, že zasedání začíná v pracovní době v devět
hodin dopoledne. Několikrát jsem se snažil hla-
sováním stanovit začátek na odpoledne, ale nikdy
to neprošlo. Samozřejmě, protože velké většině
někde zaměstnaných zastupitelů vyhovuje, že
si to odsedí v pracovní době. Ale já musím ráno
ošetřit akutní pacienty, ostatní odmítnout
a odeslat jinam. Málokdy to stihnu tak, abych
mohl na jednání přijít včas. Dá se říct, že chodím
pravidelně pozdě a to není můj styl. Nikdy ne-
chodím pozdě, proto končím. 

A navíc – k čemu je zasedání zastupitelstva
veřejné, když se ho občané stejně nemohou
zúčastnit, protože jsou v práci? A brát si na to
dovolenou? To je přeci nesmysl. Proto takový
nezájem veřejnosti. 

To je jediné, co vám na práci zastupitele
nevyhovuje?

Ne, těch věcí je ještě víc. Tak třeba samotná
politická práce. Víte, mezi lidmi se všeobecně
říká, že politika je svinstvo. Samozřejmě, po
prohraných volbách u lidí s mocenskými ambi-
cemi a uraženou ješitností se otevírá pro svin-
stvo prostor. 

Naštěstí takových Paroubků nebo Ráthů moc
není, mohou se však vyskytnout i v komunální
politice. Neřekl bych ale obecně, že politika je
svinstvo. Říkám, že politika je předem plánova-
ná, programovaná lež.

Podle vás tedy politici lžou?
Ano. Nebo znáte nějakou stranu, která splni-

la to, co před volbami slibovala? Já jen jedinou.
Komunisti před volbami v roce 1946 a 1948 sli-
bovali diktaturu proletariátu a pak v padesá-
tých letech ji splnili na sto procent. Jinak to
všechno jsou předvolební sliby a lži. A já nerad
lžu, proto končím. 

Vy opravdu nikdy nelžete?
Jsou v životě chvíle, kdy člověk musí zalhat.

Tak třeba, když se vracíte k ránu domů z jiné
ložnice, tak musíte manželce lhát v zájmu udr-
žení rodiny. Tady bych opět použil slova klasika
prof. Dr. Plzáka: pánové – zatloukat, zatloukat
a zatloukat, a když to praskne, tak zase zatlou-
kat a zatloukat. 

Pak je třeba tzv. profesionální lež, která býva-
la v mé profesi lékaře někdy nutná. Podle po-
sledních zákonných norem má však pacient
právní nárok znát pravdu o svém zdravotním
stavu a dokonce nahlížet do zdravotní doku-
mentace, tak alespoň v tomto případě už lhát
nemusím. Říkám pacientům pravdu vždycky,
i když je to pro ně nepříjemné. 

Ale v politice jsem nakonec také lhal. Před
volbami jsem sliboval zabránit komunistům
návrat k moci. A vidíte, komunisti jsou opět ve
vedení radnice, a to na nejvyšších postech v radě
města. Tak se můj předvolební slib proměnil v lež.
A protože nechci znova lhát, tak končím.

Teď trochu z jiného soudku, jak trávíte
volný čas? 

Sport a rodina. Sám bez rodiny jezdím pravi-
delně dvakrát týdně mezi dlouholeté kamarády
do Rychnova hrát volejbal. Jsme tam většinou
samí padesátníci, tak si sportem s míčem pod
vysokou sítí propotíme trička a uděláme žízeň,
kterou pak hned musíme společně uhasit.
Samozřejmě, že k tomu hašení žízně patří ku-
lečník nebo mariáš a někdy bowling do pozd-
ních nočních nebo brzkých ranních hodin. Při
tom pochopitelně využívám svůj kladný vztah
k alkoholu. 

Ostatní sporty, jako lyžování, tenis, cyklotu-
ristiku a zejména jezdectví, si užívám společně
s rodinou. Jedno arabské přísloví říká, že nej-
krásnější pohled na svět je ze hřbetu koně.
A nakonec – s manželkou Zuzanou jsme začali
jezdit na in-line bruslích. Myslím, že jsme dva
nejstarší bruslaři kolem jablonecké přehrady.
Nikoho staršího jsme tam zatím nepotkali...

Nemohu se nezeptat, jak je to s tím Rolls-
Roycem?

Rolls-Royce je jméno našeho nejstaršího hří-
běte (viz foto) složené ze jména otce a matky:
otec Rock and Roll, matka Rože. Nyní jsou mu
čtyři roky a začíná svou kariéru v parkurovém
jezdectví s dcerou Lucií, která nedávno zakon-
čila vysokou školu ekonomickou diplomovou
prací a státní zkouškou. Byl to takový hezký dá-
rek k mým narozeninám. 

(red)

MUDr. Štěpán Gall
Nerad chodím pozdě a nerad lžu – proto končím

■ MUDr. Štěpán Gall 
Je jednatřicet let ženatý a s manželkou
Zuzanou má tři děti – Zuzanu, Lucii a syna
Jana. Nejstarší dcera už rozšířila rodinu
i o dvě vnučky, Violu a Jolanu. Jako dědeček
je prý hrozně netrpělivý. Vnučky zatím vozí
v kočárku, ale nejraději by je už viděl sedět
na koni nebo stát na lyžích či je učil lézt
na strom pro třešně. Proto se už těší
do důchodu, neboť pak se stane dědečkem
ideálním.
Je chirurgem s vlastní praxí a s oblibou se
chlubí, že má doma tři inženýrky ekonomie,
že syn studuje – a jak jinak, také ekonomii.
Rád se také pochlubí, že je jediným
majitelem Rolls-Royce v Jablonci nad Nisou.
A v neposlední řadě se pyšní i tím, že je
majitelem klisny, která už přivedla na svět
tři hříbata. Je členem ODS.
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■ Naši jubilanti
v září
95 let
Fuknerová Marie

93 let
Kňourková Berta a Škorpová
Božena

91 let
Čepeláková Marta

90 let
Král Václav, Menclová Anna,
Novotný Rudolf, Ország Svatopluk
a Reslová Marie

85 let
Albrechtová B., Bauer Z.,
Horáčková V., Kopačková A.,
Koudelková B., Margetiaková M.,
Mendl V., Pokorná M.,
Přiklopilová L., Raušerová E.,
Slámová L., Stárková M.,
Šmahelová M. a Šourková M.

80 let
Bílkovský F., Daniel Z., Hamplová M.,
Havrda M., Hefka K., Homolková L.,
Kundrát O., Linková H.,
Melicharová J., Michálková V.,
Novák M., Oravcová M., Prchlík J.,
Steklá H., Šimon J., Tesař V.,
Vacková M., Zajíček F. a Zelenková L.

75 let
Bobková J., Brožová H., Fečo J.,
Hádek J., Hušek F., Janouchová M.,
Kratzertová B., Kulich B., Lacinová H.,
Laurinová J., Macounová H.,
Nerudová S., Pillerová E.,
Plívová B., Rychtera V., Saal J.,
Šnajdr E., Vavřich F., Vlčková H.
a Votoček J.

70 let
Baudyš J., Csemi A., Červinková D.,
Emmerlingová J., Hanuš D., Horká J.,
Hübscher K., Chalupková V.,
Jirouš R., Jiroušová Ch., Klepačová J.,
Klindera V., Klingerová H.,
Kohoutová M., Krňák J., Linke H.,
Lubasová M., Marešová J.,
Martínková E., Maturová A.,
Mikulová E., Oktábec V., Pilař B.,
Pokorná J., Poslt D., Rádl A.,
Řípová B., Sehnalová S., Stehlíková M.,
Sůva B., Šestáková R., Štryncl J.,
Štrynclová J., Trejbalová J., Tvrdík V.,
Tyrychtr P., Uhrík F., Ulbrichová A.,
Válková D., Vítek V., Vorbach K.,
Vrkoslavová H. a Židek G.

Všem jubilantům přejeme
mnoho zdraví a pohody. 

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

■ Výročí sňatku
Zlatou svatbu oslavili 4. července
jablonečtí patrioti 
Zdena a Bohumír Míčovi. 

Dne 31. července oslavili 
na radnici zlatou svatbu manželé
Marie a Miloš Zajícovi.

V září oslaví na radnici 
diamantovou svatbu manželé
Naďa a Jiří Huškovi.

S blahopřáním se připojujeme
k celé rodině a do dalších let
přejeme pevné zdraví a hodně
vzájemné úcty a tolerance.

Slavnost dýní
V pátek 11. a v sobotu 12. září pro-
běhne před Domem vína v Komen-
ského ulici oblíbené Dýňobraní.
Děti budou mít spolu s rodiči mož-
nost si nejen prohlédnout zajímavě
vyřezané a nasvícené plody blíží-
cího se podzimu, ale také si vyře-
závání osobně vyzkoušet. Přijďte
se podívat...

Zázračné prameny
Výpravná publikace Zázračné pra-
meny (Lázeňské a upomínkové
sklo) Petra Nového a Dagmar Hav-
líčkové je prvním katalogem, který
představuje důležitou součást ex-
kluzivního sbírkového fondu Muzea
skla a bižuterie. Na 224 stranách
přináší 268 barevných fotografií
detailně určených předmětů. Sou-

částí jsou s tématem spojená díla
sklářských výtvarníků, studentů
SUPSŠ v Železném Brodě a firem
i přehled nejznámějších skleně-
ných cen a trofejí. Vydalo Muzeum
skla a bižuterie. Cena při nákupu
v muzeu činí 390 Kč.

Eurocentrum nabízí
Hledáte-li moderní a reprezenta-
tivní kancelářské prostory, pak je
najdete v nové budově Eurocentra
v Jiráskově ulici č. 9. K pronájmu
se nabízejí tyto prostory: 1. patro
48 m2, 1. patro 36 m2 a 3. patro 15 m2.
Podrobné informace obdržíte na ad-
rese info@eurocentrumjablonec.cz
nebo na tel. 483 311 281 a 777 747 181.

Zúčastněte se 
hlasování
Ochrana životního prostředí ne-
spočívá jen v chránění živočichů
nebo rostlin, ale i v péči o měst-
skou zeleň, veřejná prostranství či
jiná místa k setkávání. Pomozte
obnovit a udržet kulturní a histo-
rickou tvář města tak, aby vám život
v něm přinášel radost a uspokojení.
Zúčastněte se během Jabloneckých
podzimních slavností hlasování
o „Tématu 2009 pro vaše město“
a odpovězte při dotazníkovém šet-
ření na otázky tazatelů týkající se
kvality života v Jablonci nad Nisou.

Týden smíření
Ve dnech 21.–25. září proběhne set-
kávání duchovních a věřících křes-

ťanských církví, obcí a sborů na úze-
mí města Jablonec, aby se společ-
ně modlili za uzdravení minulosti
tohoto města a kraje a o jeho pože-
hnání. Pořadí bude následující: Čes-
kobratrská církev evangelická, Cír-
kev československá husitská, Církev
bratrská, Starokatolická církev a Cír-
kev římskokatolická. Bohoslužby se
budou konat v sídlech jednotlivých
církví od pondělí do čtvrtka vždy
v 18 hodin. V pátek se všichni setka-
jí již v 17 hodin u kříže na Královce. 

Vyšla ročenka 2008 
Město vydalo v pořadí šestou ro-
čenku, tentokrát za rok 2008. Na-
jdete v ní statistické údaje, přehled
činností jednotlivých odborů a samo-
statných útvarů městského úřadu
i organizací zřízených a založených
městem. Ročenka má 90 stran a je
k dispozici na webových stránkách
města www.mestojablonec.cz

Partnerství měst potvrdí 
starostové
Poté, co uzavření partnerské smlouvy mezi Jabloncem nad Nisou a Kaufbeuren
schválili jednomyslně i radní německého města, byl určen termín vlastního stvrzení
oběma starosty. Zástupci z Kaufbeurenu přijali pozvání na Jablonecké podzimní
slavnosti a při této příležitosti smlouvu Steffan Bosse a Petr Tulpa podepíší.

Pěvecký sbor ZUŠ
Iuventus, gaude!
zazpívá papežovi
V sobotu 26. září zazpívá Dětský
pěvecký sbor Iuventus, gaude! v kos-
tele Panny Marie Vítězné (U Praž-
ského Jezulátka) v Praze na Malé
Straně papežovi Benediktu XI.
Stane se tak při jeho oficiálním set-
kání s dětmi. Sbor byl pozván na
základě dosavadních výsledků
v interpretaci současné, zejména
české duchovní hudby.

Dárci krve převzali 
vyznamenání
Dne 15. července se na radnici do-
stavili čestní dárci krve, aby z ru-

kou starosty Petra Tulpy a od před-
stavitelů Českého červeného kříže
převzali vyznamenání. Zlatý kříž
3. stupně za bezplatných 80 odbě-
rů obdrželi Václav Beran, Patrik
Dobeš, Jiří Hruša, Petr Jašek, Josef
Jirouš, Jaroslav Pánek, Zdeněk
Salač a Leoš Sobotka. Zlaté medai-
le MUDr. Jana Janského za 40 od-
běrů obdrželi Petr Budina, Břeti-
slav Hušek, Petr Nigrin, Zuzana
Peštová, Jan Pilek, Martin Polák,
Jaroslav Prokop, Bohumír Rellich,
Marek Šetina a Petr Vondráček. 

V Jelení Hoře stojí 
o naše turisty
Ve čtvrtek 24. září proběhne v měst-
ské knihovně reciproční prezentace
turistických zajímavostí partner-

ského města Jelení Hory. Polská
strana má o české turisty zájem,
stejně jako o náš region. Jablo-
necko se v Krkonošské knihovně
představilo již v polovině března
letošního roku. 

Zvládnu to hravě

Mateřská škola speciální Jablo-
nec nad Nisou, Palackého 37, zve
děti od 3 do 6 let na zájmovou ak-
tivitu plnou her, zpívání, povídání
a kreslení nazvanou Zvládnu to
hravě. Akce se bude konat od 5. říj-
na každé úterý od 16 do 17 hodin
v budově uvedené mateřské školy.
Rodiče mohou přihlásit své děti na
tel. čísle 483 320 973, e-mailem
spec.ms.jbc@seznam.cz nebo osob-
ně každý den od 13 do 16 hodin. 

Foto Jan Macek
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Personální inzerce 
Tajemník Městského úřadu Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍK ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ 
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdě-
lání nebo střední vzdělání s maturitou.
Další požadavky: dobrá orientace v právních
předpisech týkajících se správního řízení, zna-
lost řízení o přestupku výhodou, bezproblémo-
vá komunikativnost, samostatnost, odpověd-
nost, flexibilita a kreativita, schopnost jednat
s lidmi, psychická odolnost, znalost práce na
PC (Word, Excel, internet),
Nástup: 1. 12. 2009. 
Informace: vedoucí oddělení přestupků, tele-
fon 483 357 769, 
e-mail: tomkova@mestojablonec.cz
Přihlášky do 11. září 2009.
Přihlášku doloženou profesním životopisem,
výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsí-
ců), ověřeným dokladem o dosaženém vzdělá-
ní a případnými referencemi zasílejte na adre-
su: Městský úřad, personální úsek, Mírové ná-
městí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

Výběrová řízení 
na pronájem bytů
Město Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrová
řízení na pronájem bytů 

Byt se smluvním nájemným
Liberecká 29/3510, č. bytu pro VŘ: 12/2009
Byt 1 + 2, 1. patro, podlahová plocha 63,39 m2. 
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 3 684 Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka 9. 9. 2009 od 15.30 hodin. 

Sociální byty
Na Úbočí 21/4325, č. bytu pro VŘ: 13/2009
Byt 1 + 1, 6. patro, podlahová plocha 37,06 m2. 
Prohlídka 8. 9. 2009 od 15.00 hodin. 

Liberecká 27/3509, č. bytu pro VŘ: 14/2009
Byt 1 + 1, 5. patro, podlahová plocha 36,27 m2. 
Prohlídka 9. 9. 2009 od 15.45 hodin. 

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 15/2009
Byt 1 + 1, 9. patro, podlahová plocha 39,56 m2. 
Prohlídka 7. 9. 2009 od 15.30 hodin. 

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 16/2009
Byt 1 + 1, přízemí, podlahová plocha 39,56 m2. 
Prohlídka 7. 9. 2009 od 15.30 hodin. 

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 17/2009
Byt 1 + 1, 11. patro, podlahová plocha 42,76 m2. 
Prohlídka 7. 9. 2009 od 16.00 hodin. 

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 18/2009
Byt 1 + 1, 2. patro, podlahová plocha 39,67 m2. 
Prohlídka 7. 9. 2009 od 16.00 hodin. 

Řetízková 5/3051, č. bytu pro VŘ: 19/2009
Byt 1 + 1, přízemí, podlahová plocha 38,92 m2. 
Prohlídka 14. 9. 2009 od 15.45 hodin. 

Byty s věcně usměrňovaným nájemným
Na Kopci 13/3057, č. bytu pro VŘ: 20/2009
Byt 1 + 1, 5. patro, podlahová plocha 39,95 m2. 
Prohlídka 14. 9. 2009 od 15.30 hodin. 
Výše věcně usměrňovaného nájemného je 1879 Kč/
měsíc bez služeb spojených s užíváním bytu.

Rybářská 8A/4604, č. bytu pro VŘ: 21/2009
Byt 1 + 1, 2. patro, podlahová plocha 50,36 m2. 
Prohlídka 8. 9. 2009 od 16.00 hodin. 
Výše věcně usměrňovaného nájemného je 2 371Kč/
měsíc bez služeb spojených s užíváním bytu.

Sraz zájemců je ve stanovenou dobu před
vchodem do objektu.

Přihlášky a žádosti do VŘ včetně stanovených
příloh podávejte na předepsaných formulářích.
Formuláře lze vyzvednout na odd. technické
obsluhy a bytů MěÚ (TOB), ve vnitřním infor-
mačním středisku MěÚ nebo na www.mesto-
jablonec.cz. Žadatel doručí přihlášku na TOB
nebo do podatelny MěÚ v zalepené obálce od
1. 9. do 16. 9. 2009 do 15.00 hodin. 

Obálka musí být zřetelně označena nápisem VŘ
s označením čísla bytu (tj. např. 12/2009 –
NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ –
PRONÁJEM BYTU).

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

V říjnu budeme předčasně
volit do sněmovny

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR jsou vyhlášeny na dny 9.–10.
října 2009. 

Tradičně v nich bude možné volit také mimo
místo svého trvalého bydliště. Aby občan mohl
své aktivní volební právo uplatnit v jiné obci
nebo i v cizině, je nezbytné požádat o vydání vo-
ličského průkazu. 

To je možné učinit buď písemnou žádostí
s úředně ověřeným podpisem doručenou na
úřad do 2. října 2009, nebo lze o voličský prů-
kaz požádat na úřadu osobně do 16.00 hodin
dne 7. října 2009. 

Pro průkaz si občan města musí přijít na měst-
ský úřad osobně (Komenského ul. 8, oddělení
správních agend, tel. 483 357 725) od 24. 9. 2009
nebo mu jej může vyzvednout osoba vybavená
plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Ža-
datel též může při uplatnění žádosti požádat
úřad o zaslání voličského průkazu na jím uve-
denou adresu. 

Na stejném místě mohou voliči již dnes žádat
o ověření, zda jsou zapsáni v seznamu voličů
pro říjnové volby. 

Formuláře a bližší informace zájemci nalez-
nou na www.mestojablonec.cz.

Jiří Nesvadba 
tajemník městského úřadu

Povinné očkování psů
Oddělení životního prostředí MěÚ Jablonec

n. N. oznamujeme, že v níže uvedeném termí-
nu bude provedeno hromadné očkování psů
proti vzteklině (týká se psů, kteří nebyli očko-
váni v jarním termínu).

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

Termín: pondělí 21. 9. od 10 do 12 a od 13.15
do 16 hodin ve veterinární ošetřovně MVDr.
Baudyše v Ještědské ulici.

Náhradní termíny u privátních lékařů v ordi-
načních hodinách. Za porušení výše uvedené
povinnosti chovatele může Krajská veterinární
správa uložit dle § 71, odst. 1, písm. a) 1, výše
uvedeného zákona pokutu až do výše 10 000
korun.

(vk)

Okresní archiv hledá 
dokumenty

Při příležitosti 20. výročí podzimních událostí
roku 1989 se Státní okresní archiv Jablonec nad
Nisou, který uchovává originální dokumenty
k historii našeho regionu od středověku po sou-
časnost, obrací na veřejnost s prosbou o laskavé
darování či zapůjčení jakýchkoliv dosud nezve-
řejněných materiálů k danému tématu. 

Archiv zajímají informace z Jablonecka, a to od
listopadu 1989 (manifestace, stávková činnost,
vznik a institucionální vývoj zdejšího Občan-
ského fóra, generální stávka, první personální
rekonstrukce místních zastupitelských sborů)
až do konce roku 1990 (návštěva prezidenta
Václava Havla v Jablonci n. N., první svobodné
parlamentní volby, komunální volby a zánik
národních výborů na okresní, městské i místní
úrovni). Atraktivní jsou především úřední doku-
menty, ale i soudobá dokumentace (plakáty, fo-
to, video a audio – materiály).

Máte-li ve svém držení zajímavou písemnost,
kterou byste nám mohli věnovat či ukázat, jste
srdečně vítáni na adrese: Státní okresní archiv,
Turnovská 40A, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.
488 577 825, e-mail: sokajbc@soalitomerice.cz.
Kontaktní osoba Jan Kašpar. (red)

„Stáří bez rizik“ je další projekt prevence
kriminality podpořený dotací Ministerstva
vnitra ČR, jehož cílovou skupinou jsou ten-
tokrát senioři nad 75 let. 

Celkový rozpočet projektu je 160 000 korun,
ministerstvo vnitra na něj přispělo částkou 130
tisíc korun, zbytek uhradí město ze svého roz-
počtu. 

„Strážníci městské policie během besedy infor-
mují o tom, jak zabezpečit byt, vyhnout se krá-
dežím, podvodům a jak se bezpečně pohybovat
v dopravě. Z přednášky si senioři neodnášejí jen
nové vědomosti, ale i informační materiály
a osobní alarm,“ vysvětluje průběh projektu

manažerka prevence kriminality Irena Svobo-
dová a dodává, že senioři zde také mohou vyu-
žít bezplatné nabídky bezpečnostního řetízku
a panoramatického kukátka včetně montáže.

Besedy postupně proběhnou ve vytipovaných
lokalitách v září a říjnu a senioři na ně budou
zváni adresně. Jablonec předložil MV ČR jako
jedno z 49 měst svůj „Městský program pre-
vence kriminality“ na rok 2009 tvořený osmi
dílčími projekty. Komise Republikového výboru
prevence kriminality z těchto osmi podpořila
šest v celkové hodnotě 889 750 korun. Město
získalo dotaci ve výši 710 000 korun a na projek-
tech se bude podílet 179 750 korunami. 

(fr)

Alarm pro seniory

Foto Zdeněk Zvonek
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Jablonečané se pokusí 
překonat rekord 

Národní rekord ve sběru použitých baterií na
jednoho obyvatele se chystá překonat město
Jablonec n. N. v pátek 25. září během konání
Jabloneckých podzimních slavností. Použité
baterie přinášejte od 11 do 16 hodin na Dolní
náměstí do stánku společnosti Ecobat a pomoz-
te tak k rekordu. 

Národní rekord, který se Jablonečané pokusí
překonat, drží od 22. dubna letošního roku Ža-
tec. Jeho obyvatelé sebrali během pěti hodin
538 kilogramů baterií, což znamená v přepočtu
na jednoho obyvatele 28 g. „Sbírat se budou ba-
terie všeho druhu, od plochých, přes tužkové,
monočlánky, knoflíkové články až po akumulá-
tory z mobilních telefonů. Nepřijímáme autoba-
terie,“ informovala Lenka Kvapilová, manažer-
ka společnosti Ecobat. 

Akci připravil městský úřad ve spolupráci
s neziskovou společností Ecobat, která se v ČR
zabývá sběrem a odbornou likvidací použitých
baterií. Má přispět k lepší informovanosti oby-
vatel města o problematice kolem sběru vybi-
tých článků. „Elektrické články, které skončí
v popelnici a následně na skládce, se díky che-
mickým látkám, které obsahují, stávají ekologic-
kým rizikem a mohou ohrozit životní prostředí.
Proto je důležité je třídit,“ vysvětlil jednatel spo-
lečnosti Ecobat Petr Kratochvíl. 

(red)

Změny týkající se 
příspěvku na péči

V souvislosti s novelou zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, došlo od 1. srpna
2009 k několika změnám týkajících se příspěv-
ku na péči. Nově činí výše příspěvku za kalen-

dářní měsíc pro osoby mladší i starší 18 let vě-
ku ve stupni IV (úplná závislost) 12 000 Kč. 

Je nutné připomenout povinnost všech po-
skytovatelů pomoci, včetně osob blízkých a ji-
ných fyzických osob, ohlásit písemně do 8 dnů
příslušnému obecnímu úřadu, který příspěvek
vyplácí, přijetí oprávněné osoby do ústavní pé-
če v nemocnici nebo do odborného zdravotnic-
kého léčebného ústavu. Ohlašovací povinnost
platí také při návratu z těchto zařízení. Pos-
kytovatel pomoci je též povinen příslušnému
úřadu ohlásit úmrtí oprávněné osoby.

Novela zákona o sociálních službách také
zpřísňuje a zintenzivňuje kontrolní činnost
u již vyplácených příspěvků na péči. Změna zá-
kona se dotkla i úpravy tiskopisů; novou Žádost
o příspěvek na péči a Oznámení o poskytovateli
pomoci i zcela nový je tiskopis Žádost o změnu
výše příspěvku na péči naleznete na městském
webu, na adrese http://fomulare.mpsv.cz nebo
přímo na oddělení dávek sociální péče. (ab)

Základní škola na Žižkově Vrchu byla
otevřena 2. září 1963. Letos 1. září bude po-
myslně otevřena znovu, protože rozsáhlý
projekt její rekonstrukce je u konce.

Jedním z nejúspěšnějších projektů roku 2008
bylo získání dotací z Evropské unie a Státního
fondu životního prostředí v rámci Operačního
programu Životní prostředí v celkové výši při-
bližně 23 milionů korun na akci nazvanou
Zateplení ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou.
Cílem projektu bylo zlepšit tepelně technické
vlastností obvodových konstrukcí budov školy
a tím snížit spotřeby energií.

Projekt na zateplení základní školy na Žižko-
vě Vrchu, jehož garantem byl starosta Petr
Tulpa, vyřešil dodatečné zateplení obvodových
plášťů pavilonů, zateplení střešních konstrukcí,
výměnu oken a izolaci proti zemní vlhkosti.
Celkové náklady se rovnají částce přibližně
58 milionů korun, z toho celkové uznatelné ná-
klady ve vztahu k dotaci činily 26 mil. Kč.

Stavba začala loni v červnu a běžela celé
prázdniny, které se tak k radosti místních ško-
láků prodloužily až do 15. září. Školní rok skon-
čil opět o patnáct dnů dříve. Dne 30. června bylo
zahájeno předání stavebně dokončeného díla,
které bylo završeno jeho převzetím bez vad
a nedodělků ve stanoveném termínu 21. srpna. 

A tak žáci sportovní školy v Pasířské ulici na
Žižkově Vrchu vstoupí 1. září do novotou zářící
budovy, ke které je připojeno i nové víceúčelové
hřiště. To bylo vybudováno z dotace Minister-
stva financí ČR. Celkové náklady představovaly
zhruba 9 mil. Kč, z toho dotace 4 mil. Kč.

(fr)

Pasířská se ukáže v plném lesku

Projekt realizovaný v letech 2008–2009, byl spolufinancován
Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem život-
ního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Den otevřených dveří
Třetí ročník Dne otevřených dveří v jablonec-

ké nemocnici se koná ve čtvrtek 17. září.
Dopoledne je určeno školám, u kterých je z or-
ganizačních důvodů nutné se předem na pro-
hlídku objednat. Odpoledne od 12 do 17 hodin
bude věnováno veřejnosti. Navštívit lze šestnáct
pracovišť, každý si může vybrat dle zájmu. Na
jednotlivých stanovištích se veřejnosti budou
věnovat odborníci. Letos bude nově zpřístupně-
no např. oddělení gastroenterologie. Připraven
je i doprovodný program, svoji činnost včetně
informací o dárcovství krve zde bude prezentovat
Český červený kříž, Zdravotnická záchranná
služba a VZP, která svým pojištěncům nabídne
od 11 do 17 hodin orientační biochemické vy-

šetření (měření cholesterolu v krvi, tělesného
tuku, vitální kapacity plic, tělesného tlaku a sí-
ly stisku ruky). U příležitosti této akce vydá ne-
mocnice aktualizovanou brožuru „Průvodce
pacienta III“. Nemocnice se těmito aktivitami
snaží, aby pacienti dobře znali prostředí a oso-
by, za kterými přicházejí se svými problémy,
a nebáli se zeptat. Podrobnější informace na-
leznete na www.nemjbc.cz.

Cesty ke zdraví 
Akce, kterou pořádá oddělení rehabilitační

a fyzikální medicíny nemocnice v Jablonci nad
Nisou, se koná v termínu 17.–20. září. 

Zájemci se musí předem přihlásit. Více na
www.nemjbc.cz. (pk)

Co se chystá v nemocnici

Přehled akcí s podporou města, státu i EU 
v oblasti školství v Jablonci nad Nisou zakončených k září 2009

Název akce Celkový finanční objem
1. Zateplení ZŠ Pasířská včetně výměny oken a stavebních úprav 58 556 000 Kč
2. Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Pasířská – I. etapa 6 009 000 Kč
3. Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Pasířská – II. etapa 3 060 000 Kč
4. Dětské hřiště v areálu ZŠ Pasířská 1 904 000 Kč
5. Vestavba jedné třídy MŠ do pavilonu „E“ v ZŠ Pasířská 2 026 000 Kč
6. Rekonstrukce WC dívek v ZŠ Kokonín č. p. 215 včetně oprav dalších sítí 736 000 Kč
7. Rekonstrukce WC dívek v ZŠ Kokonín č. p. 216 včetně oprav dalších sítí 455 000 Kč
8. Instalace termoventilů v ZŠ Kokonín č. p. 215 i 216 312 000 Kč
9. Oprava oplocení a podezdívky v ZŠ Kokonín č. p. 216 277 000 Kč

10. Oprava kotelny v ZŠ 5. květen 533 000 Kč
11. Rekonstrukce WC chlapci v ZŠ 5. květen na pracovišti v Sokolí ulici 

včetně oprav dalších sítí 2 831 000 Kč
12. Oprava stropů a maleb v ZŠ 5. květen na pracovišti v Sokolí ulici 140 000 Kč
13. Oprava rozvodů vody a provedení nátěrů oplocení v ZŠ Šumava 350 000 Kč
14. Oprava sociálního zařízení v MŠ Střelecká 127 000 Kč
15. Oprava sociálního zařízení v MŠ Husova 227 000 Kč
16. Oprava sociálního zařízení v MŠ 28. října 179 000 Kč
17. Oprava sociálního zařízení v MŠ Zámecká 579 000 Kč
18. Instalace termoventilů v MŠ Havlíčkova, Střelecká a Čs. armády 410 000 Kč
19. Výměna oken a meziokenních vložek v MŠ J. Hory – I. etapa 1 904 000 Kč
20. Oprava střechy v MŠ 28. října – II. etapa 206 000 Kč
21. Kompletní výměna technologie TUV v MŠ Pasířská 351 000 Kč
22. Rekonstrukce bývalé školy v Nezvalově ulici na záložní mateřskou školu 10 500 000 Kč
23. Rekonstrukce zahrad mateřských škol 8 500 000 Kč
22. Instalace termoventilů v ZŠ Liberecká 318 000 Kč

SOUČET 100 490 000 Kč

Foto Leoš Chodura
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Z jednání městského zastupitelstva a rady
18. června a 9. července 2009

Větší peníze na opravy vozovek
Jablonečtí zastupitelé schválili v červnu rozpoč-

tové změny, čímž upravili rozpočet na celkový ob-
jem 1 521 937 000 korun.

Rozpočtové změny se týkaly hlavně přijatých dota-
cí, přesunu finančních prostředků mezi rozpočtovými
kapitolami a v rámci nich. V neposlední řadě pak šlo
i o rezervu města. Ta byla schválena původně ve výši
20 000 000 korun, po aktuálních rozpočtových změ-
nách činí 5 159 000 Kč. Rezerva na spolufinancování
projektů byla schválena ve výši 40 000 000 Kč, nyní
činí 21 487 000 Kč. Rezerva z dividend JTR byla schvá-
lena ve výši 25 000 000 Kč, její současná výše se rov-
ná částce 15 000 000 Kč.

V rámci rozpočtových změn byly posíleny například
prostředky na zimní údržbu, opravy vozovek, digitali-
zaci kina Radnice nebo rekonstrukci mateřské školy
v Nezvalově ulici.

V části rezervy, která je určena na spolufinancování
dotačních akcí, je počítáno například s prostředky na
objekt bývalé hasičské zbrojnice, Integrovaný plán rozvoje
města pro vymezenou zónu Žižkův Vrch a okolí nebo na
zastřešení tribuny na atletickém stadionu Střelnice.

Nízkoprahové centrum ve městě
Projekt Diakonie Českobratrské církve evange-

lické na poskytovatele sociální služby nízkoprahové-
ho zařízení pro děti a mládež v Jablonci nad Nisou
pro rok 2009 vyšel vítězně i z červnového jednání
zastupitelů. 

Diakonie je jednou z největších nestátních nezisko-
vých organizací působících v sociální oblasti. Sociální
práci vykonává ve 33 střediscích po celé republice, tři
jsou specializovaná na práci v nízkoprahových zaří-
zeních pro děti a mládež. „Cílem centra je předcházet
problémům, pomáhat zvládnout obtížné životní situa-
ce, jako jsou například potíže s rodiči, rozpad rodiny,
životní krize, partnerské problémy, bydlení, zneužívání,
šikana apod., ale i podporovat sociální začlenění dětí
a mládeže do společnosti. A sem patří kromě jiného
vzdělání a možnost uplatnění na trhu práce,“ vysvětlu-
je Jan Heinzl, manažer pro koordinaci sociálních věcí. 

Diakonie měla stanovený harmonogram práce za-
tím od prázdnin do konce kalendářního roku, ale bu-
de pokračovat i dál. Zatímco do konce roku bude pro-
voz centra financován z prostředků schválených na
realizaci I. Komunitního plánu rozvoje sociálních slu-
žeb, od roku 2010 se předpokládá vícezdrojové finan-
cování s podílem Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR, města a dalších subjektů. 

Pro službu nízkoprahového zařízení vybralo město
nebytové prostory v přízemí objektu v ulici 5. květ-
na 2, kde nyní probíhá rekonstrukce. 

Škola v Jugoslávské rozšiřuje nabídku
Od 1. září tohoto roku bude zařízení v Jugosláv-

ské ulici zapsáno do rejstříku škol a školských sub-
jektů jako pomocná škola s nejvyšším povoleným
počtem šesti žáků ve třídě. 

Toto řešení navrhl odbor školství, mládeže, tělový-
chovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje
a jablonečtí radní s ním souhlasili. „Škola v Jugosláv-
ské ulici se rozhodla rozšířit svou vzdělávací nabídku
o nový obor pomocná škola, a tím vyhovět požadav-
kům rodičovské veřejnosti,“ vysvětluje důvody zápisu
Jaromír Brunclík z oddělení školství, kultury a sportu
jabloneckého městského úřadu a dodává: „Vzdělávací
obor pomocná škola je určen pro žáky, kterým bylo
diagnostikováno středně těžké a těžké mentální posti-
žení, souběžně s více vadami a autismem.“ 

V obecních bytech je nájem třetinový
oproti tržnímu
V roce 2010 končí možnost využít jednostranného

zvýšení nájemného. To bylo naposledy upraveno
k 1. lednu tohoto roku a jeho současná výše je
zhruba třetinou tržního nájemného.

Jablonečtí radní na svém jednání proto schválili jedno-
stranné zvýšení nájemného v obecních bytech, a to od
1. 1. 2010. Své rozhodnutí předloží zastupitelům spo-
lečně s bytovou politikou s tím, že se město zaváže,
aby vybrané nájemné bylo vloženo zpět do zlepšová-
ní městského bytového fondu. Ten je v současné době
v mnoha případech v havarijním stavu.

Nyní je tržní nájemné u standardního bytu v Jab-
lonci nad Nisou za běžný byt o ploše 68 m2 ve výši
5 304 korun za měsíc bez plateb spojených s užíváním
bytu. Jednostranně zvýšené („regulované“) nájemné
od 1. ledna tohoto roku v obecním standardním bytě
(dříve I. kategorie) o stejné ploše se rovná částce 2 049
korun za měsíc. Z toho vyplývá, že současné regulo-
vané nájemné v obecních bytech standardní kvality je
na úrovni necelých 39 % tržního nájemného. Cílová
hodnota nájmu k počátku příštího roku stoupne u to-
hoto typu bytu na 3 144 koruny za měsíc a u stejného
se sníženou kvalitou na 2 829 korun. Nové nájemné
se tak bude pohybovat u standardních obecních bytů
na úrovni cca 59 % současného tržního nájemného.
Zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. ledna 2010
bude doručeno nájemcům nejpozději 30. září 2009.

Zveme na zářijové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteč-

ní ve čtvrtek 24. září od 9 hodin ve velké zasedací síni
jablonecké radnice. Informace o projednávaných bo-
dech najdete na www.mestojablonec.cz.

(fr)

■ Aktuálně
Mění se jízdní řády
autobusů MHD

Od 1. září bude opět možný prů-
jezd autobusů přes křižovatku
ulic Turnovská a Pražská. Linky
MHD i regionální dopravy, jejichž
vedení bylo dotčeno uzavírkou té-
to křižovatky, se vrátí na svoji pra-
videlnou trasu včetně zastávek
U Gymnázia a Turnovská.

S platností od 1. 9. 2009 se mění
jízdní řády některých linek MHD.
Ty aktuální budou k dispozici
v předprodejní kanceláři na au-
tobusovém nádraží nebo také na
www.csadjbc.cz. Na tomto webu
bude ke stažení i nová verze apli-
kace pro mobilní telefony. Pro vy-
hledávání spojení je možné použít
též stránky www.idos.cz. 

Na linkách MHD číslo 6 a 7 bu-
dou upraveny jízdní doby spojů
a časové polohy s ohledem na co
možná největší spolehlivost pře-
stupních vazeb v Kamenné. Spoje
linky 6 ve směru do centra poje-
dou o několik minut dříve. Z dů-
vodu nízkého využití linky číslo 6
pojedou linky 6 a 7 o víkendech
v šedesátiminutovém intervalu.
Na trase z centra města přes
Mšeno na Ostrý roh a opačně bu-
de v denní době zachována stejná
nabídka spojů jako dosud – spoje,
které nebudou vedeny na lince
číslo 7, budou v době od 8 do 18
hodin nahrazeny linkou 10 ve
shodných časech, která navíc ob-
slouží zastávku Rýnovice, samo-
obsluha.

Ve dnech školního vyučování do-
chází k úpravě školních linek a ke
zlepšení spojení ze směru od
Mšena ke gymnáziu U Balvanu
a na Žižkův Vrch. Toto spojení za-
jistí linka č. 33, která pojede ze za-
stávky Mšeno, škola v 7:26 k láz-
ním a dále přímo na Žižkův Vrch.
Linka č. 32 bude ukončena v za-
stávce Pražská, cestující z Pasek
a Šumavy na Žižkův Vrch mají
spojení linkou 19. Na lince č. 12
pojede „školní“ spoj ze Žižkova
Vrchu na Horní náměstí nově
v 7:40 hodin.

(pj)

Evropský týden 
mobility

Město Jablonec nad Nisou se již
po několikáté připojí k celoevrop-
ské kampani pro udržitelnou do-
pravu nazvané Evropský týden
mobility, která tentokrát proběh-
ne od 16. do 22. září. V této době
budou pro občany připraveny
akce zaměřené na různé cílové
skupiny od předškoláků až po se-
niory. 

Týden otevře ve středu 16. září
odpolední zahajovací program na
Mírovém náměstí. Ukončením
bude Evropský den bez aut, kte-
rý pořádá v úterý 22. září na
Dolním náměstí ČSAD Jablonec
nad Nisou ve spolupráci s měst-
skou policií.

(kh)

Foto Jiří Jiroutek



29. září–4. října
9. ročník

Pořádá město Jablonec nad Nisou při příle-
žitosti Mezinárodního dne seniorů v prosto-
rách Eurocentra. 

Během akce proběhne setkání seniorů z Jab-
lonce nad Nisou a partnerského města Budyšín. 

Připravujeme opět oblíbenou výstavu „Šikovné
ruce našich dědečků a babiček“. Na výstavu
přijímáme 5–10 vašich výtvorů či výrobků.
Práce můžete odevzdávat do 22. září v kancelá-
ři č. 125 (Kateřina Hronová, tel. 483 357 277,
hronova@mestojablonec.cz). 

Doprovodný program

29. 9. /úterý/ 19 hodin
Městské divadlo
ZPÍVEJTE SI S NÁMI
Komponovaný pořad. Viz program Městského
divadla.
Vstupenky zdarma v pokladně divadla od 14. 9.

30. 9. – 4. 10. /středa–neděle/ 10–16 hodin
Malý sál Eurocentrum 
ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH DĚDEČKŮ
A BABIČEK
Zahájení výstavy 30. 9. /středa/ v 10 hodin. Vy-
stoupí pěvecké sbory Senior, Radost, dětský
sbor MŠ Pod Peřinkou a hosté z Budyšína.

1. 10. /čtvrtek/ 15 hodin
Malý sál Eurocentrum 
BEZPEČNOST PRO SENIORY
Beseda se strážníky městské policie o prevenci
a bezpečnosti nejen pro seniory.

2. 10. /pátek/ 15 hodin
Malý sál Eurocentrum
PEČUJEME (NEJEN) O SENIORA
Beseda a prezentace sociálních služeb, infor-
mace o službách a péči. 

3. 10. /sobota/ 14 hodin
Velký sál Eurocentrum 
CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA HARMONIKÁŘŮ
Staropražští heligonkáři Štěpána Kozáka, Libe-
rečtí harmonikáři, Hudba U Města Vídně, Heř-
mánek a sólisté. Vstupné 50 Kč. (Tento pořad
není financován z dotace EU.)

4. 10. /neděle/ 15 hodin
Kino Junior
LÍBÁŠ JAKO BŮH 
Komedie M. Poledňákové, vstup zdarma do na-
plnění kapacity sálu.

Není-li uvedeno jinak, je vstup na všechny pro-
gramy zdarma.

Trasy autobusů

30. 9. /středa/
Na slavnostní zahájení Týdne seniorů v Euro-
centru v 10 hodin.

Trasa č. 1: 
9:00 DPS Novoveská
9:05 Domov důchodců Paseky (konečná linky

14 u nádraží)
9.10 Sídliště Šumava (zastávka linky č. 4 a 14

směr centrum)
9:20 DPS Mšeno (zast. Mšeno–kaplička směr

Janov)
9:25 DPS Palackého (zast. U Jelena směr

Janov)
9.30 Rýnovice, samoobsluha (zastávka směr

centrum)
9:40 Eurocentrum 

Trasa č. 2:
9:10 Kokonín, IMP
9:15 Horní Kokonín (DPS Slunečná)
9:20 Vrkoslavice (Dělnický dům)
9:30 Žižkův Vrch (konečná)
9:40 Eurocentrum 

Zpět v 11:00 hodin od Eurocentra – stejné trasy.
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Týden seniorů

25.–26. září 2009
Pořádá město Jablonec nad Nisou a Eurocen-
trum v rámci Projektu Jablonec nad Nisou 2009.

Starosta předá vládu nad městem, nastane opět
čas radovánek a veselí. Město obsadí muzikan-
ti, tanečníci, kejklíři a trhovci. Na Dolním ná-
městí a v ulici U Muzea nebudou chybět ani
stánky s prodejem tradičních výrobků, řemeslné
stánky, pečená selata, točené pivo a medovina.
Na Letní scéně vystoupí místní umělci, hosté
a letos se představí i umělci z našich partner-
ských měst. Na náměstí Dr. Farského budou
připraveny atrakce, soutěže a program pro děti.
V pátek bude na Mírovém náměstí probíhat ak-
ce Sanšajn 2009 (turnaj ve streetballu).

25. 9. /pátek/ 
Letní scéna Eurocentra
10.00 Kde roste štěstí – divadlo Mimotaurus

(Praha)
10.50 Jablonecká jablíčka – mažoretky 
11.15 Základní umělecká škola
12.05 X-Dance – hip hop 
12.25 AngelBreakers – breakdance 
12.40 Berušky – folk/country 
13.10 Předání klíče od města kumštýřům
13.40 Café Jazz – jazz/rock/funk (partnerské

město Bautzen)
14.25 Vyhlášení stromu Jablonecka 
14.55 Terne Čhave – romský rock’n’roll (Hra-

dec Králové)
15.45 Dračí tanec – tanec/divadlo (Vietnam)
16.25 Luboš Pospíšil & 5P – matador české hu-

dební scény
17.20 Hotčehý – divadlo Mimotaurus (Praha)

18.10 Lavagance – progresivní rock (Slovensko)
19.30 Kaly Live Dub – dub (Francie)
20.20 Pa-li-tchi – ohňová show (Praha)

Náměstí Dr. Farského
9.00–18.00 Atrakce a soutěže pro děti

26. 9. /sobota/
Letní scéna Eurocentra
10.00 Čarodějnice ze skříně na košťata – Di-

vadlo Krtek (Liberec)
11.00 Dr. Thomas Synofzik – klavír (partnerské

město Zwickau)
11.25 Taneční skupina Hayat – moderní tanec

(partnerské město Jelenia Góra)
11.50 Jazzup – jazz (parterské město Ronse)
12.35 Taneční skupina Hayat – Flamenco (Je-

lenia Góra)
13.00 Marin Brunner Trio – jazz (Praha)
13.45 Taneční skupina Hayat – orientální ta-

nec (Jelenia Góra)
14.10 November 2nd – rock/country (Hranice /

Praha)

Župní sjezd k 60. výročí Sdružené Obce baráč-
níků Mšeno – Jablonec nad Nisou

15.10 Folklórní soubor Karkonosze (Polsko,
partnerský region Powiat Jelenogórski)

15.30 Folklórní taneční soubor Furiant (Malá Bělá)
15.45 FSPT Nisanka a Malá Nisanka 
16.10 Folklorní soubor Jizeran a dětský soubor

Kolovrátek (Řepov)
16.45 Musikverein Harmonie Oberbeuren – Blas-

kapelle (partnerské město Kaufbeuren)
17.20 Folklórní soubor Šafrán 
17.35 Navrácení klíčů od města starostovi
17.55 Hudba U Města Vídně – staropražské

písničky 
18.45 Soubor z partnerského města Marsciano 

Náměstí Dr. Farského
9.00–18.00 Atrakce a soutěže pro děti o ceny
15.00 Cirkus plný pohádek – Divadlo Krtek (Li-

berec)

www.slavnosti.mestojablonec.cz

Stánkový prodej denně od 9 do 18 hodin 
na Dolním náměstí a v ulici U Muzea
Vstup zdarma!
Akci financuje město Jablonec nad Nisou.

Jablonecké podzimní slavnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
Projekt je financován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje – Fond malých projektů Cíl 3 2007–2013) prostřed-
nictvím Euroregionu Nisa

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publi-
kace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise
a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou
jejich obsahem.

Foto archiv EC
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 
Upozornění 
Z důvodu instalace nových technologií
v kině Radnice bude část programu
v září přesunuta do kina Junior.
Informace budou uveřejněny na 
www.kinajablonec.cz a na informačních
tabulích kina. Děkujeme za pochopení.

Kino Radnice
27. 8.–2. 9. /čtvrtek–středa/ 18 hodin
KORALÍNA A SVĚT ZA TAJNÝMI
DVEŘMI 
Animované fantasy dobrodružství malé
Koralíny, která za tajuplnými dveřmi
objeví dokonalý svět plný omamných
chutí, atrakcí a lidí, kteří mají místo
očí knoflíky... České titulky.

27. 8.–2. 9. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
VENI, VIDI, VICI 
Romantická komedie z prostředí golfu.
Hrají: V. Postránecký, B. Klepl, M. Vašut,
S. Nováková, K. Gott a další.

3.–6. 9. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
HANNAH MONTANA
Rodinná hudební komedie natočená
na základě úspěšného televizního
seriálu o školačce, která před okolím
ukrývá svou identitu popové hvězdy.
Český dabing.

3.–6. 9. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
7.–.9. 9. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
G. I. JOE
Po Transformerech přichází do kin
bojovat se zlem další řada oživených
legendárních hraček od Hasbro Toys.
Český dabing.

7.–.9. 9. /pondělí–středa/ 20 hodin
MUŽ A JEHO PES
Herecká legenda Jean-Paul Belmondo
se vrací v poetickém filmu a předvádí
mistrovské herectví, kdy stačí vědoucí
pohled a lehký úsměv, aby se divákovi
sevřelo hrdlo. 

10.–16. 9. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
VZHŮRU DO OBLAK
Další skvělý animovaný film z pixarovské
dílny (Ratatouille, Wall-i...), tentokrát
o starém prodejci balónků, který jich
na svůj domek přiváže tisíce a díky
tomu s ním odletí do divočiny Jižní
Ameriky. Český dabing.

10.–16. 9. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
HANEBNÝ PANCHARTI
Hanebně zparchantělá jízda plná krve,
potu, slz a touhy po pomstě. Vítejte ve
Druhé světové válce podle Quentina
Tarantina...  

17.–20. 9. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
POKOJ V DUŠI
Silný příběh na pozadí drsné středo-
slovenské horské scenérie vypráví pří-
běh o patriarchátu, pytláctví, nesnášen-
livosti a zradě, ale také o soudržnosti
rodiny, víře, přátelství a lásce. 

17.–20. 9. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
21.–23. 9. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
PROROCTVÍ 
N. Cage ve filmu s originálním námě-
tem, napínavým dějem a hororovou
atmosférou odhaluje mrazivé poselství
tajemného dokumentu.

21.–23. 9. /pondělí–středa/ 20 hodin
DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
Film Miloše Formana podle slavného
divadelního představení J. Šlitra
a J. Suchého, které ve spolupráci se
svými syny nastudoval v roce 2007
v Národním divadle.

24.–27. 9. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
MARY A MAX
Vtipné i dojemné vyprávění o přátelství
dvou podivínů v okouzlujícím animova-
ném filmu pro dospělé. České titulky.

24.–30. 9. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
GAMER
Svěží vánek v akčním žánru od autorů
kultovních „Cranků“ – blízká budouc-
nost přináší nové zdroje zábavy – lidé
z celé zeměkoule se scházejí na síti
a hrají simulační hry... 

28.–30. 9. /pondělí–středa/ 17 hodin!
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ
KRVE
Voldemort upevňuje v lidském i čaro-
dějném světě svou moc a Bradavice
postupně přestávají být spolehlivým
přístavem bezpečí. Temná tajemství
vyplouvají na povrch... Český dabing.

Nedělní bijásek 
Pásma pohádek pro nejmenší, jednotné
vstupné 30 Kč.
6. 9. /neděle/ 15.30 hodin
KYTICE POHÁDEK 1

13. 9. /neděle/ 15.30 hodin
DO KINA ZA KRTKEM

20. 9. /neděle/16 hodin
MACH A ŠEBESTOVÁ
NA PRÁZDNINÁCH 3

27. 9. /neděle/ 16 hodin
BROUČKOVI TAJNOSTI 

Kino Junior
Čtěte upozornění na začátku programové
nabídky kin.

Letní kino
4. 9. /pátek/ 20.30 hodin
MILIONÁŘ Z CHATRČE
Oscarový příběh chlapce, který vyhrál
v indické verzi soutěže „Chcete být
milionářem?“.

5. 9. /sobota/ 20.30 hodin
STÁHNI MĚ DO PEKLA
Kultovní hororový režisér Sam Raimi
(Evil Dead, Armáda temnot) je zpět!
Začíná zběsilá snaha mladé dívky o zá-
chranu duše – nakrknout starou cikán-
skou čarodějnici se zkrátka nevyplácí. 

11. 9. /pátek/ 20.30 hodin
STMÍVÁNÍ
Hororová upíří romance.

12. 9. /sobota/ 20.30 hodin
POSLEDNÍ DŮM NALEVO 
Oko za oko. Zub za zub. Starodávné
pravidlo pohřbené pod tuhou civilizační
slupkou se ve znamení pomsty dere na
povrch. 

18. 9. /pátek/ 20.30 hodin
ČESKÁ RAPUBLIKA
Zábavný nekonvenční dokument
o české hip-hopové scéně.

19. 9. /sobota/ 20.30 hodin
VICKY CHRISTINA BARCELONA 
Milostné psaníčko z Barcelony 
v temperamentní komedii W. Allena.

25.–26. 9. /pátek–sobota/ 20 hodin
ZAŽÍT WOODSTOCK 
Šedesátá léta se chýlí ke konci a i když to
tak v ospalém městečku Woodstock vůbec
nevypadá, všechno začne právě tady... 

27. 9. /neděle/ 20 hodin
BRUNO 
Sacha Baron Cohen (Borat) tentokrát
jako „sladký“ rakouský módní
komentátor.

V září na všechna představení Letního
kina jednotné vstupné 50 Kč.
Promítá se až za úplného setmění.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

12. 9. /sobota/ 19 hodin (H)
ANTONÍN DVOŘÁK – STABAT MATER
Liberecký pěvecký sbor Ještěd 
Sbormistři Č. Svoboda a Z. Kubelková 
PETR HOSTINSKÝ – varhany
Koncert v kostele Nejsvětějšího srdce
Páně.

20. 9. /neděle/15 hodin (RD)
PRINC BAJAJA
Docela velké divadlo Litvínov
Hrají: P. Erlitz, L. Lavičková,
J. Galinová, A. Boháčová, L. Masár
a další. Pohádka o statečném princi,
který se utká se zlou královnou
a ukrutným drakem, aby zachránil
krásnou princeznu. 

21. 9. /pondělí/ 19 hodin (DA)
TŘIKRÁT ŽIVOT
Divadlo ABC Praha 
Hrají: S. Stašová, V. Gajerová, O. Vízner
a O. Brousek ml. 
Groteskní komedie nabitá napětím,
vtipnými kontrasty a ironií. 

23. 9. /středa/19 hodin (S)
LUBOMÍR BRABEC – kytara
Koncert z cyklu „Setkání s hudbou
různých žánrů“. Tentokrát se představí
český kytarový virtuóz. V programu

zazní nejefektnější španělské
a latinskoamerické skladby. 

29. 9. /úterý/19 hodin
ZPÍVEJTE SI S NÁMI
Komponovaný pořad plný písniček
a slavnostní zahájení Týdne seniorů.
Vstupenky zdarma v pokladně divadla
od 14. 9. 

30. 9. /středa/ 19 hodin (ND)
VZPOMÍNKY NA VODĚ
Divadlo Rokoko Praha
Hrají: D. Batulková, D. Syslová,
E. Pacoláková, P. Štěpánek a další.
Hořká komedie o sladkých urážkách.
Tři sestry se již jako dospělé vracejí do
svého rodného domu, aby se rozloučily
se svou zesnulou matkou. 

PŘIPRAVUJEME 

1. 10. /čtvrtek/ 17 hodin
SLAVNÉ OPERETNÍ MELODIE 
Dárek seniorům.

5. 10. /pondělí/ 19 hodin
DĚDEČEK AUTOMOBIL
Městské divadlo Mladá Boleslav

6. 10. /úterý/ 19 hodin
Acoustic tour MIRO ŽBIRKA 2009

VÝSTAVA

JIŘÍ SKLENIČKA ZDERAZSKÝ
OBRAZY
Krajiny a zátiší 
Vernisáž 12. 9. /sobota/ 15 hodin. 

Výstava ve foyeru divadla je přístupná
v době divadelních představení

■ Kostel svaté Anny
1. 9. /úterý/ 19 hodin
MAGGIORE VIRTUOSI
P. Matěják, V. Matějáková, L. Matějáková,
P. Matěják jun. – housle, M. Sekera –
klavír
Koncert unikátního souboru, jehož
jádro tvoří čtyři vynikající houslisté,
všichni členové jedné rodiny, jež má
své kořeny v Jablonci nad Nisou. 

3. 9. /čtvrtek/ 19 hodin
HJEMMEVAERNETS MUSIK &
TAMBOURKORPS ROSKILDE 
Královský dechový orchestr z Dánska.
Vstup zdarma.

9. 9. /středa/ 19 hodin
KONCERT CHRÁMOVÉ HUDBY
I. Veberová – soprán, L. Havlák – tenor,
J. Popelka – varhany. 

17. 9. /čtvrtek /19 hodin
SLAVNOSTNÍ POSVĚCENÍ
NOVÝCH VARHAN
PETR HOSTINSKÝ – varhany, 
PAVEL HERZOG – trubka
Vokální sbor Babí léto, sbormistr
M. Veselý.

24. 9. /čtvrtek/ 18 hodin
PETER HERMANN ADLER
Koncert z děl evropských skladatelů
pro varhany, violoncello a baryton. 
Ke 110. výročí narození významného
světového dirigenta a hudebního režisé-
ra 20. století. Mediálním partnerem je
Český rozhlas 3 – Vltava. Záštitu nad kon-
certem převzal starosta města Petr Tulpa. 
Více se dočtete na straně 17.

PŘIPRAVUJEME
2. 10. /pátek/ 19 hodin (H)
PAVEL HAAS QUARTET
V. Jarůšková – housle, M. Fuxová – hous-
le, P. Nikl – viola, P. Jarůšek – violoncello.
Koncert v rámci Mezinárodního
festivalu Lípa Musica 2009.

VÝSTAVA

MARIE ANNA HYBNEROVÁ 
Poselství slunečnic 
Obrazy
Vernisáž: 5. 9. /sobota/ 13.30 hodin.

kam za kulturou v Jablonci n. N.

Tip na výstavu fotografií

2.–30. 9. – Zámeček ve Smržovce
SIEGFRIED WEISS – INSPIRACE LESEM
Výstava inspirovaná Knihou o lese, kterou napsal spisovatel Gustav
Leutelt. Otevřeno středa 9–11 a 13–16, sobota a neděle 10–12 a 13–16.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin
12. 9. /sobota/ 9–17 hodin

11. 9.–16. 10.
RUDOLF ZEMAN 
Fotografický příběh dcery Luisy
Výstava fotografa ze slavného rodu
Zemanů.
Vernisáž 10. 9. /čtvrtek/ od 17 hodin.
Ve stylu dvacátých a třicátých let
minulého století zahraje hudební
kompanie U Města Vídně.
Z cyklu „Fotografové a fotografické
ateliéry na Jablonecku“.
Více se dočtete na straně 17.
Výstava se koná ve spolupráci se
Spolkem přátel města Jablonce nad
Nisou a v rámci Projektu Jablonec 2009.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

15. 9.–2. 10.
2 + 1
Pedagogové TUL – sekce Jihlava
Filipi, Huňková, Veselá
Fotografie, obrazy, oděvy a módní
doplňky.
Vernisáž 15. 9. /úterý/ 17 hodin.

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

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

Tematická výstava 
Do 20. 9.
ZÁZRAČNÉ PRAMENY
LÁZEŇSKÉ A UPOMÍNKOVÉ SKLO

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

Stálé expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK
SKLENĚNÝ KNOFLÍK 19. STOLETÍ

Tematická výstava
Do 25. 9.
VŠEMI SMYSLY
POHÁDKY A POVĚSTI
Z JABLONECKA

Upozornění:
V termínu 29. 9.-31. 12. 2009 bude
Galerie Belveder z technických důvodů
zavřena

KRISTIÁNOV
Památník sklářství v Jizerských horách
tel. 483 369 011
pondělí–neděle, 9.00–17.00

Stálá expozice
KRISTIÁNOV. KLÍČ K SRDCI
JIZERSKÝCH HOR

5. 9. /sobota/ 8–16 hodin
MARIÁNSKÁ SKLÁŘSKÁ POUŤ 
18. ročník 
V 10 hodin ranní mše, dále je
připraven stylový doprovodný program
a atrakce pro děti i dospělé, tržiště
s řemeslnou výrobou a tradičním
jizerskohorským zbožím, občerstvení

všeho druhu. Vstup zdarma.
Změna – doprava pouze pěšky
po turistických cestách z Janova
nad Nisou, Bedřichova, Hrabětic
a Josefova Dolu či na kole po
značených cyklotrasách.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009. 

■ Městská 
knihovna
www.knihovna.mestojablonec.cz

1. 9. /úterý/ 17 hodin
SATURN A JEHO MĚSÍC TITAN
Astronomické okénko Martina
Gembece.

7. 9. /pondělí/ 10 hodin
SLAVNÉ SOPRÁNY
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

8. 9. /úterý/ 14 hodin
NISA – ŘEKA, KTERÁ NÁS SPOJUJE
Beseda s Václavem Vostřákem.

15. 9. /úterý/ 14 hodin
EDINBURGH
Pravidelné promítání.

17. 9. /čtvrtek/ 17 hodin
POMNÍČKY – FENOMÉN
JIZERSKÝCH HOR
Nostalgické vzpomínky spojené
s promítáním diapozitivů a zasvěceným
komentářem Josefa Kuny, člena spolku
Patron.

24. 9. /čtvrtek/ 17 hodin
JELENÍ HORA SE PŘEDSTAVUJE
Naše partnerské město v prezentaci
zástupců jelenohorské Krkonošské
knihovny.

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

KRAKONOŠ – RÜBEZAHL –
RZEPIÓR: Duch Krkonoš
VI. výtvarná soutěž pod záštitou
Euroregionu Nisa.
Podmínky soutěže naleznete na
www.knihovna.mestojablonec.cz.
Uzávěrka 15. 10. 2009, práce lze
odevzdávat v městské knihovně.

VÝSTAVA
INTUITIVNÍ OBRAZY
Lucie Slaninová

■ Koncerty 
v jabloneckých
kostelech
1. 9. /úterý/ 15.30 hodin
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Horní náměstí
DECHOVÉ SEXTETO
Reprezentační komorní soubor
jablonecké ZUŠ vedený Vladislavem
Krejčíkem.

8. 9. /úterý/ 15.30 hodin
Kostel Povýšení sv. Kříže
náměstí B. Němcové
DUO D+
– alternativní skupina s vlastní tvorbou,
ve složení Anna Drábková (kytara, zpěv),
Jan Drábek (baskytara, zpěv), 
Jan Benhák (housle, zpěv).

15. 9. /úterý/ 15.30 hodin
Kostel Dr. Farského
náměstí Dr. Farského
CISKOTÉKA
Folkové zpívání. Vystoupení žáků
hudební školy Dalibora a Zuzany
Cidlinských.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

4. 9. /pátek/ 21 hodin
KRAUSBERRY
Blues-rocková legenda z Hanspaulky,
fenomén pražské klubové scény opět
na Rampě! 
Support: Orfeus beat – bluesrock
klasického ražení v podání
jabloneckých mlaďochů. 

9. 9. /středa/ 19.30 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Úvodní setkání nového ročníku. Vede
Filip Novák.

10. 9. /čtvrtek/ 20 hodin
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO 
Renomovaný publicista vás opět provede
hudebními novinkami.

11. 9. /pátek/ 20 hodin
PÁTEČNÍ SKA / PUNKOVÝ VEČÍREK
Po promítnutí dokumentu na téma
„Punková muzika od počátku
po současnost“ hraje Hr. Necc k tanci 

a poslechu největší hity ska, punku
a žánrů příbuzných, a to i na přání!

12. 9. /sobota/ 21 hodin
THE CELL 
Southern Fried Bohemian Bluesrock
pro mlsné uši. Předkapela Johna
Mayalla, The Sweet, Tito And
Tarantula, ZZ Top. Gody slaví čtyřicet. 

18. 9. /pátek/ 21 hodin
TRABAND
Kombinace hudebních vtipů, slovních
hříček, lyričnosti textů, všemožných
stylů – folku, rocku, hip-hopu,
elektronické taneční hudby, world
music, jazzu, tanga a ještě lecčeho
dalšího.

19. 9. /sobota/ 21 hodin
REGGAE BASHMENT
Pohodové rytmy Reggae, Rub a Dub
a také svižnějšího ska, dancehallu nebo
i hip-hopu a latinské muziky.

21. 9. /pondělí/ 19 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Novinky z astronomie, aneb co se dělo
na obloze o prázdninách a co nás čeká
na podzim. Pozorování planet Jupiter
a Neptun a dalších zajímavých úkazů
astronomickými dalekohledy.
Při nepřízni počasí pozorování
v náhradním termínu.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

22. 9. /úterý/ 20 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU
I začínající si může vyzkoušet „prkna“
Rampy s dobrým ozvučením. Dejte
o sobě vědět a přijďte si zahrát!

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

23. 9. /středa/ 19.30 hodin
BUDDHISMUS V KAŽDODENNÍM
ŽIVOTĚ 
Přednášet bude dlouholetý žák lamy
Oleho Nydahla, Karel Trachta. 
Pořádá Centrum BDC Liberec. 

24. 9. /čtvrtek/ 20 hodin
Krátké a úderné divadlo Liberec
KDEŽE LOŇSKÉ NĚHY JSOU 
Tři příběhy o šesti obrazech. Intimní
nahlédnutí do soužití tří naprosto
odlišných párů. První polovina napoví,
komu o přestávce držet palce. Ve druhé
půlce sledujeme tytéž páry s odstupem
1 až 40 let. A všechno to končí ve
Wembley!

25. 9. /pátek/ 20 hodin
VEČER NADACE PRO JIZERSKÉ
HORY
Uvádí František Pelc. Promítání,
ochutnávka jizerskohorských vín,
koncert skupiny Plankton.

26. 9. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

29. 9. /úterý/ 19 hodin
U ŠÁLKU INDICKÉHO ČAJE II. 
Volné pokračování příběhu ze života
a práce v podhůří Himaláje. Pořadem
provází Lucie Juříková. Vstupným
podpoříte dětské projekty v Indii.

BUBENICKÁ DÍLNA 
V úterý 8. a 22. pro začátečníky,
ve středu 9. a 23. pro pokročilé,
vždy od 17 hodin.
Zájemci hlaste se na 777 349 103,
africkebubny@centrum.cz.

Tip na koncert pražské skupiny

4. 9. /pátek/ 21 hodin – Klub Na Rampě
KRAUSBERRY
Na svém turné připravuje legendární bluesrocková a hard rocková
skupina deset vystoupení. Jedním z nich je i koncert v Jablonci n. N.

Foto Michal Hložek
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■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz 

1. 9. /úterý/ 10–13 a 14–18 hodin 
2. a 3. 9. /středa a čtvrtek/ 14–18 hodin 
ZÁPIS
na zájmové vzdělávání ve školním
roce 2009/2010 pro předškoláky, žáky,
studenty, dospělé i seniory.

5. 9. /sobota/ 13 hodin 
JABLÍČKA S DESENSKOU
DECHOVKOU
Vystoupení mažoretek Jablonecká
jablíčka v rámci Festivalu dechových
kapel v Desné v J. h.

7. 9. /sobota/ 15.30 hodin 
MAŽORETKY KONKURZ
Přijďte si vyzkoušet, co obnáší činnost
mažoretek! Kam? Sál DDM Vikýř. 
Pro zájemkyně ve věku 4–15 let.
Informace J. Polanská, 
tel. 731 615 622.

9. 9. /středa/
SVĚTLUŠKA
Celonárodní sbírka.

12. 9. /sobota/ 10–14 hodin 
NETRADIČNÍ HRY
Akce pro jednotlivce, skupinky,
malé i velké. 
Přihlášky do 5. 9. A. Tauchmanová.

14. 9. /pondělí/ 
ZAHÁJENÍ ČINNOSTÍ
zájmového vzdělávání ve školním roce
2009/2010.

14. 9. /pondělí/ 
KYTAROVÁ STRUNA
Vyhlášení hudební soutěže pro
kytaristy, zpěváky ve věku 9–18 let.
Soutěž se uskutečnění 7. 11. 2009.

14. 9. /pondělí/ 
SKŘIVÁNEK
Vyhlášení pěvecké soutěže pro žáky ZŠ
ve věku 6–15 let. Soutěž se uskutečnění
14. 11. 2009. 

18.–19. 9. /pátek–sobota/ 
TMOU
Noční dobrodružný pochod pro týmy
starší 18 let. 
Přihlášky do 11. 9. A. Tauchmanová.

25.–26. 9. /pátek–sobota/ 16 hodin 
NOČNÍ HRA V ŽELEZNÉM
BRODĚ
Dobrodružná hra pro děti od 7 let.
Přihlášky do 15. 9. A. Tauchmanová.

■ EppL club
www.deppl.com 

4. 9. /pátek/
ATTITUDES

5. 9. /sobota/
HUGOTEUR’S BIRTHDAY
Party-break beat.

11. 9. /pátek/
SEQUNDO
Philip tbc.

18. 9. /pátek/
MC HESENGER
-REGAENERACE

19. 9. /sobota/
LADIS BIRTHDAY
d’n’b

25. 9. /pátek/
FREAKPARADE (UK)

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz 

11. 9. /pátek/
EUROREGION AMOS 2009 
Uzávěrka přihlášek
Výstava a veletrh vzdělávání
a volnočasových aktivit, který se bude
konat 8.–10. října 2009.

12. 9. /sobota/ 19.30 hodin 
Velký sál
60 LET JABLONECKÉHO
BASKETBALU 
Oslava výročí založení. Setkání
zakladatelů, pamětníků, součastníků
a příznivců.

13. 9. /neděle/ 14 hodin
Velký sál
DECHOVÁ HUDBA ČESKÝ RÁJ
Taneční odpoledne pro seniory.

2. 10. /pátek/ 20 hodin 
Velký sál
IRSKÁ TANCOVAČKA
Večer irské hudby s výukou
jednoduchých tanců a krátkými
vystoupeními Irských sester,
Divokýho Ira a Keltského tygra. 
Hraje Alastair.

2. 9.–2. 11. 
pondělí–pátek 8–18 hodin
VÝSTAVA FOTOGRAFŮ
EUROREGIONU NISA
Vernisáž ve středu 2. 9. v 17 hodin.

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
Spolkový dům
www.jablicko.estranky.cz

2. a 3. 9. /středa a čtvrtek/
ZÁPIS DO KROUŽKŮ
Středa 9–12 a 15–17 hodin, čtvrtek
9–12 hodin.
Němčina pro maminky, taneční
kroužek (od 5 let), angličtina pro
maminky a děti, 

hravé odpoledne – zvykání na školku
(2–4 roky), cvičení maminek s dětmi
a pro těhotné, výtvarný kroužek
(od 5 let), hudebně dramatický
kroužek (od 4 let), břišní tanec,
ekologický kroužek (od 4 let).

3. 9. /čtvrtek/ 16 hodin
SETKÁVÁNÍ „VETERÁNŮ“ 
Pro děti ze školky a školy.

8. 9. /úterý/ 10 hodin
KRÁSNÁ MAMINKA

9. 9. /středa/
VÝLET DO JIČÍNA

10. 9. /čtvrtek/ 16 hodin
DEKORACE 
z hrnkových květin babí léto.

12. 9. /sobota/ 10 hodin
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

12. 9. /sobota/
VÝTVARNÁ DÍLNA
Příprava kalendářů – vánoční dárečky.

■ Projekt 
Jablonec 2009
22. 9. /úterý/ 9–16 hodin
ČSAD Jablonec nad Nisou a. s.
Městská policie Jablonec nad Nisou
Dolní náměstí
DEN BEZ AUT
Ukázky autobusů, soutěže pro děti
z mateřských a základních škol. 
Informace na www.csadjbc.cz.

26. 9. /sobota/ 17.30 hodin
SRPDŠ při ZUŠ Jbc 
Kostel na Horním náměstí
IUVENTUS, GAUDE! & JIŘÍ STIVÍN
IMPROVIZACE

3. 10. /sobota/ 9–14 hodin
Minerál klub Jablonec nad Nisou
Střelnice, sál restaurace
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA
DRAHÝCH KAMENŮ 
A MINERÁLŮ
26. mezinárodní výměnná a prodejní
výstava zkamenělin, výrobků

z přírodních kamenů a kamenů
používaných v léčitelství.

Projekt finančně podporuje město
Jablonec nad Nisou.

■ Rodinné
centrum Magnet 
28. října 23
www.pritazlivost.com

7.–8. a 9. 9. /pondělí–středa/ 
8–17 hodin
ZÁPIS DO KROUŽKŮ 
dětského klubu Pohádka 
Angličtina pro nejmenší, výtvarný
kroužek, dramaťáček, pohybové hry,
cvičení při hudbě, chystáme se do
školky.

CVIČENÍ PRO RODIČE A DĚTI 
Pondělí, úterý od 10, čtvrtek od 14 hodin
(3–12 měsíců)
Úterý od 11 hodin (1–4 roky) 
Denně plavání kojenců (0–6 měsíců)
Rehabilitační cvičení, hipoterapie,
shiatsu. 

16. 9. /středa/ 10–13 hodin
BAZÁREK 
dětského oblečení

17. 9. /čtvrtek/ 16 hodin
PODZIMNÍ POUŤ V JABLÍČKU

19. 9. /sobota/
NA HRAD OYBIN 
Vlakem a párou do Německa a hledání
pokladu.

23. 9. středa/
VÝLET NA SMEŤÁK 
(dětské hřiště v Liberci)

24. 9. /čtvrtek/ 16 hodin
KLUB DVOJČAT

Na webových stránkách najdete
nabídku pravidelných akcí.

■ Studio Beruška
Nádražní 8
www.studioberuska.cz

7. 9. /pondělí/ 8.30 hodin 
ZÁPIS
Kojenecké plavání.

14. 9. /pondělí/ 15.45 hodin 
VESELÁ ANGLIČTINA
Ukázková lekce (od 3 let).

14. 9. /pondělí/ 9–12 hodin
PŘEDŠKOLIČKA 

16. 9. /středa/ 16.30 hodin 
ZNAKOVÁ ŘEČ
Kurz pro rodiče, jak se dorozumět se
svým nemluvnětem.

23. 9. /středa/ 16 hodin 
NOŠENÍ DĚTÍ V ŠÁTKU

Na webových stránkách najdete
nabídku pravidelných akcí.

Tip na koncert s Jiřím Stivínem

26. 9. /sobota/ 17.30 hodin
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova – Horní náměstí
IUVENTES, GAUDE & JIŘÍ STIVÍN – IMPROVIZACE
Mimořádným zážitkem pro všechny návštěvníky bude již 4. spo-
lečný koncert dětského pěveckého sboru ZUŠ Jablonec nad
Nisou a vynikajícího jazzmana a flétnisty Jiřího Stivína.

FFoottoo  LLiibboorr  SSlloovváákk

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

Šaldovo divadlo

8. 9. /úterý/ do 21.30 hodin (K8/Č/5)
SHAKESPEARE V HOLLYWOODU
Sen noci svatojánské tentokrát
v Hollywoodu.

9. 9. /středa/ do 21.45 hodin (K3/9)
RIGOLETTO
Opera v originálu.

13. 9. /neděle/ od 17 hodin
URINETOWN: THE MUSICAL
Močohrad: muzikál o městě, kde se
nesmělo čůrat zadarmo.

15. 9. /úterý/ do 21.45 hodin (O/3)
ČERT A KÁČA
Česká pohádková opera.

17. 9. /čtvrtek/ do 21.30 hodin
(K10/OB/4)
ZEMÉ ÚSMÉVŮ
Klasická opereta.

18. 9. /pátek/ do 21.30 hodin (K5/8)
PYGMALION
Hra o pěti jednáních.

20. 9. /neděle/
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Prohlídky DFXŠ začínají v 9.00, 10.00,
11.00, 12.00 a 13.00 hodin.

22. 9. /úterý/ do 20.45 hodin K2/7
MARIE ANTOINETTA / MARKÝZ
DE SADE
Balet o 24 obrazech.

23. 9. /středa/ do 21.30 hodin (K3/9)
PYGMALION
Hra o pěti jednáních.

24. 9. /čtvrtek/ do 21.45 hodin (SPP)
SEDLÁK KAVALÍR – KOMEDIANTI
Slavnostní předpremiéra operních
dvojčat v originálu, dvě tragédie lásky,
nevěry a žárlivosti.

25. 9. /pátek/ do 21.45 hodin (PŠ)
SEDLÁK KAVALÍR – KOMEDIANTI
Premiéra operních dvojčat v originálu.

26. 9. /sobota/ do 21.30 hodin (K6/8)
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Komedie o kouzlech lásky.

29. 9. /úterý/ do 21.45 hodin
(K8/OB/4)
SEDLÁK KAVALÍR – KOMEDIANTI
Operní dvojčata v originálu, dvě tragédie
lásky, nevěry a žárlivosti.

30. 9. /středa/ do 21.45 hodin
(K9/Č/7)
URINETOWN: THE MUSICAL
Močohrad: muzikál o městě, kde se
nesmělo čůrat zadarmo.

Malé divadlo
8. 9. /úterý/ od 17 hodin
KPLO
Výroční schůze.

10. 9. /čtvrtek/ do 21.30 hodin
(K10/Č/5)
39 STUPŇŮ
Divadelní parafráze slavného
špionážního filmu A. Hitchcocka.

16. 9. /středa/ do 20.45 hodin
(K9/Č/6)
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub – komedie.

17. 9. /čtvrtek/ 
Beseda k inscenaci 
DNES VEČER: LOLA BLAU
Pořádá Klub přátel činohry 
i pro veřejnost.

22. 9. /úterý/ do 21.10 hodin
DNES VEČER: LOLA BLAU
Komorní muzikál pro jednu 
zpěvačku.

24. 9. /čtvrtek/ do 21.30 hodin 
(K4/8)
SVATÝ KOMEDIANT 
FRANTIŠEK
Klauniáda o vážných věcech.

25. 9. /pátek/ do 21.30 hodin
(K11/Č/7)
39 STUPŇŮ
Divadelní parafráze slavného
špionážního filmu. Napínavá honička
napříč skotskými blaty a vřesovišti
za doprovodu humoru.

29. 9. /úterý/ 
JAŠEK 
Životní puzzle mladé herečky Magdy
a jejího synka Jaška.
Hraje: Jana Kabešová-Vojtková, 
režie: Milena Šajdková.

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

1.–3. 9. /úterý–čtvrtek/ 14–18 hodin
Kancelář č. 20
ZÁPIS DO HUDEBNÍCH KURZŮ
Kytara, klavír, klávesy, zobcové flétny
a ukulele.

1. 9. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
KAM SMĚŘUJE NAŠE
SPOLEČNOST
Přednáška filozofa a historika
Břetislava Daňka.

6. 9. /neděle/ 14 hodin
Roztančíme Lidové sady
TANEČNÍ ODPOLEDNE
tentokrát s Big Bandem Luboše Ottla.

10. 9. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Divadlo bez opony 
MANŽEL PRO OPALU
Agentura Harlekýn s. r. o
Komedie o dobrých duších a špatných
strašidlech, které svedl dohromady
jeden inzerát…

Hrají: L. Lipský, K. Fialová,
N. Konvalinková, B. Lormanová,
Č. Gebouský.

12. 9. /sobota/ 9 hodin
Zahrada
Klub chovatelů psů Liberec
26. PODJEŠTĚDSKÁ VÝSTAVA PSŮ
Krajská výstava psů všech psích
plemen.

13. 9. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
ČARODĚJNICE ZE SKŘÍNĚ
NA KOŠŤATA
Uvádí divadlo Krtek.

14. 9. /pondělí/ 18 hodin
Experimentální studio
Nadace pro záchranu a obnovu
Jizerských hor
OHROŽENÉ LESY V JIZERSKÝCH
HORÁCH
Minulost, přítomnost i budoucnost 
jizerskohorských lesů ve vyprávění
Františka Pelce. 

17. 9. /čtvrtek/ 19 hodin
1. abonentní koncert 51. koncertní
sezony komorní hudby věnovaný
50. výročí úmrtí skladatele B. Martinů
KOMORNÍ ORCHESTR
BOHUSLAVA MARTINŮ

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

20. 9. /neděle/ 14 hodin
Roztančíme Lidové sady
TANEČNÍ ODPOLEDNE
tentokrát s Turnovankou.

21. 9. /pondělí 19.30 hodin
Experimentální studio
c. k. Adventura uvádí
OMÁN
O cestování perlou Arabského
poloostrova přednáší Sheila Singhová. 

23. 9. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JAKUB NOHA BAND
Výborný textař a písničkář s kapelou
hrající Crazy Horse rock.

24. 9. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
HUDBA JEDNA BÁSEŇ
Nový projekt skladatele, klavíristy
a básníka Jakuba Zahradníka a jeho
nezařaditelné hudby. 
J. Zahradník – piano, zpěv, 
L. Molová – zpěv, 
Ch. Slavík – foukací harmoniky, 
R. Fischmann – flétny, perkuse.

27. /neděle/ 15 hodin
Pohádkové odpoledne
PODZIMNÍ DRAČÍ POHÁDKA
v podání divadla Rolnička.

VÝSTAVA
Galerie i v Exp. studio
FOTOGRAFIE 
z 39. ročníku Turnovského mapového
okruhu.

Tip na divadelní představení

13. 9. /neděle/ a 30. 9. /středa/ – Šaldovo divadlo
URINETOWN
Muzikál, který napsali tak trochu z recese dva američtí studenti
Mark Hollmann a Greg Kotis, měl premiéru v roce 1998 v New
Yorku. Autoři v něm rozvinuli vtipnou vizi nedaleké budouc-
nosti, v níž se voda vyvažuje zlatem a soukromá koupelna je
nemyslitelný luxus.

Rigoletto

Manžel pro Opalu Foto Pavel Štoll

Foto Petr Potůček
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Fotbal
4. 9. /pátek/ 20 hodin
Chance arena
ČESKÁ REPUBLIKA –
SEVERNÍ IRSKO
Kvalifikační utkání 
reprezentace U21
Děti do 15 let vstup volný
na tribunu jih.

FK Baumit Jablonec

Gambrinus liga
Chance arena
20. 9. /neděle/ 17 hodin
FC SLOVAN LIBEREC

Česká fotbalová liga
Hřiště Český Dub
16. 9. /středa/ 16.30 hodin
LOKO VLTAVÍN

19. 9. /sobota/ 10.15 hodin
MOTORLET PRAHA

Česká liga dorostu
UMT Břízky
5. 9. /sobota/ 10.15/12.30 hodin
FC HRADEC KRÁLOVÉ B

19. 9. /sobota/ 10.15/12.30 hodin
FK TEPLICE B

Česká divize dorostu
Hřiště Tanvald
13. 9. /neděle/ 14.45/17 hodin
FK KOLÍN

27. 9. /neděle/ 14.15/16.30 hodin
FK PĚNČÍN-TURNOV

SSŽ Česká liga žáků
UMT Mšeno
6. 9. /neděle/ 10.15/12 hodin
SK HRADEC KRÁLOVÉ

20. 9. /neděle/ 10.15/12.30 hodin
FC SLOVAN LIBEREC

Basketbal
Oddíl basketbalu TJ Bižuterie
NÁBOR DĚVČAT (roč. 1998–2001)
V září každé úterý mezi 15.30–18.00
hodinou v tělocvičně SŠ řemesel
a služeb, Podhorská 54. Bližší
informace na tel. 723 452 645. 

Corny městská hala
www.sportjablonec.cz

5. 9. /sobota/ 17.30 hodin
ELP JABLONEC N. N. – LOUNY
Turnaj v házené mužů.

19. 9. /sobota/ 17.30 hodin
ELP JABLONEC N. N. – HRADEC
KRÁLOVÉ
Turnaj v házené mužů.

26. 9. /sobota/ 8 hodin
JUDO
3. kolo dorostenecké ligy.

27. 9. /neděle/ 17 hodin
TJ BIŽUTERIE A – STARÉ MĚSTO
Zápas v odbíjené mužů. 

Corny atletický stadion
www.sportjablonec.cz

20. 9. /neděle 9.30 hodin
FINÁLE KP DRUŽSTEV 
mladšího žactva.

Projekt Jablonec n. N. 2009
12. 9. /sobota/ 8.30 hodin
Oddíl stolního tenisu TJ Bižuterie 
Sportovní hala ČLTK Bižuterie
BIŽU-MoC-CUP 2009
Turnaj ve stolním tenisu.

12. 9. /sobota/ 9 hodin
Oddíl basketbalu TJ Bižuterie
Sportovní hala ISŠ Bižuterie
ZLATÁ KORUNKA
Basketbalový turnaj juniorek
a žen s mezinárodní účastí
k 60 letům založení oddílu.

12.–13. 9. /sobota–neděle/
OV biatlonu 
Biatlonový areál Břízky
MČR V LETNÍM BIATLONU
DOROSTU A DOSPĚLÝCH
Sobota 14 hodin – závod
s hromadným startem. 
Neděle 10 hodin – rychlostní závod.

19. 9. /sobota/ 8 hodin
Sbor dobrovolných hasičů
Jablonecké Paseky
Hřiště za paseckou sokolovnou 
O MALÉHO SOPTÍKA 
17. ročník soutěže pro děti 

od 3 do 15 let ve štafetě 4 x 60 m
a v požárním útoku. 
Bohatý doprovodný program.

3. 10. /sobota/ 9 hodin
SKI Klub Jablonec n. N. 
Lyžařský areál Břízky
MŠENSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH
45. ročník. 

Projekt finančně podporuje
město Jablonec nad Nisou.

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

Od 7. 9. /pondělí/
Zahajujeme pravidelné cvičební
hodiny.
Pondělí
9.30–10.30 Seniorky – zdravotní

cvičení
18.00–19.00 Ženy – kondiční

cvičení
19.30–21.00 Florbal muži
Úterý
9.30–10.30 Rodiče s dětmi
9.30–11.00 Stolní tenis (volná

místa)
16.00–17.00 Aby záda nebolela –

muži
17.00–18.00 Aby záda nebolela –

ženy
18.00–19.00 Aerobik ženy
19.30–21.00 Florbal muži, ženy
Čtvrtek
9.30–10.30 Seniorky – zdravotní

cvičení
9.30–12.00 Senioři – stolní tenis

(obsazeno)
16.00–17.00 Rodiče s dětmi, žákyně
17.00–18.00 Předškoláci, aerobik

ženy
18.00–19.00 Florbal žáci, ženy

kondiční cvičení
Pátek
19.00–20.00 Ženy kondiční cvičení

TJ Aerobik Elán
Tělocvična ZŠ Na Šumavě

Pondělí 
18.00 – bodybuilding 
20.00 – calanetika

Středa
18.00 – aerobik class
19.00 – calanetika
Čtvrtek 
18.00 – bodyform

Corny městská hala
Úterý
16.00 – junior aerobik I (6–10 let)
17.00 – junior aerobik II (11–16 let) 
18.00 – power joga 
19.00 – pilates
19.00 – bodybuilding 
Středa
19.00 – step aerobik
Čtvrtek 
16.00 – junior aerobik I (6–10 let)
17.00 – junior aerobik II (11–16 let)
19.00 – Pclass
Pátek
18.00 – pilates 
Sobota
9.00 – bodybuilding
Neděle
17.00 – aerobic class

Jablonecký in-line maraton 
20. 9. /neděle/ 11 hodin
Jablonecká přehrada
3. ročník 
Závod určený pro všechny věkové
kategorie, chybět nebudou ani
stále více populární „kočárky“. Na
závodníky čekají trasy od 1 600 do
20 400 m. 
Více na www.sundisk.cz.

Nabídka sportovních programů

■ Představujeme vám

Hudební škola flétnistky Bo-
humily Nitschové byla založena
v roce 1990 a vyšla z ní již dlou-
há řada absolventů. Někteří ve
studiu hudby pokračují dál na
konzervatoři či pedagogické fa-
kultě. 

Žáci mají během školního roku
možnost prezentovat svoje hudeb-
ní dovednosti na žákovských ve-
čírcích, hudebních soutěžích nebo
koncertech. Reprezentují tak ne-
jen sebe, ale i své město.

Při škole vyvíjí od roku 1998 čin-
nost Sdružení přátel školy hudby,

které se zabývá kulturně vzdělávací-
mi aktivitami. Největší akcí pořáda-
nou tímto občanským sdružením
je Mezinárodní festival komorní
hudby, který v letošním roce bude
mít již svůj 12. ročník. 

Koncerty mezinárodního festi-
valu se uskuteční v Jablonci nad
Nisou během letošního října. Řada
aktivit pak probíhá s finanční pod-
porou města. 

Flétnistka Bohumila Nitschová
je současně vedoucí kapely Duro
Nux, která hraje historickou hud-
bu. Kromě hry na flétny tak ovládá
hru na středověké dudy, šalmaje

i jiné dobové píšťaly. Spolupracuje
s umělci a profesory nejen na čes-
kých konzervatořích, ale i s uměl-
ci ze zahraničí. Patří k nim napří-
klad houslista Andrzej Gniewek
z Polska nebo loutnista Brian Wright
z Anglie.

Hudební škola přijímá v září no-
vé zájemce o hru na zobcovou
a příčnou flétnu a klávesy. 

Zájemci se mohou hlásit vždy ve
čtvrtek 3. a 10. září od 15 do 17 hodin
na adrese Finské domky 35, Mše-
no, kde probíhá i výuka. Telefon
723 187 766. 

(red)

Hudební škola BoNI přijme nové muzikanty
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Milé děti,
máme před sebou září, slavný měsíc. Je to měsíc krásných knížek a ba-

revných pastelek, a tak se mi nedivte, že mám právě tenhle čas moc rád.
Mámy nakupují nové bačkůrky a chodí do voňavého obchodu, kterému se
říká papírnictví, aby sehnaly všechno to, z čeho budete ve školce i ve škole
lepit, stříhat, malovat, skládat – no zkrátka hrát si a tvořit. 

Prázdniny utekly jako voda a první obrázky, které ve školce (a vy noví
školáčci-prvňáčci už i ve škole) namalujete, budou vyprávět příhody, které
jste v létě prožili. Už se jich nemůžu dočkat. A taky toho, že si teď budu
školky prohlížet nadvakrát. Jednou večer, když odejdete domů, a podruhé
v povídání, které se o vašich školičkách chystá. 

To první, říjnové, bude o Muchomůrce, která nevyrostla v lese, ale na
jednom sídlišti, kousek od krásné jablonecké přehrady. Na mých prázdni-
nových výletech mi nikdo nechtěl ani věřit, že jsem z města, uprostřed kte-
rého najdete krásné koupací a v zimě bruslící jezero. A že vy bydlíte od něj
jen kousek cesty a můžete k němu dojít třeba při vycházce s rodiči. Tak si
to pěkně s kamarády užívejte a malujte, protože září je měsíc pastelek, pěk-
ných knížek a také obrázků.

Váš skřítek Pastelka.

Máme rádi zvířata
Oceněné práce za září
Amálka Šípková, 5 let, MC Jablíčko, E. Floriánové 8
Markétka Dudková, 6,5 let, Žlutá MŠ
Terezka Kubelková, 6 let, MC Jablíčko, E. Floriánové 8

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce
Říjen: Večerníček
Listopad: Hračka, kterou mám nejraději
Prosinec: Malujeme dopis pro Ježíška

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

Pojďte s námi do školky
Milé děti, milí rodiče,

i nadále budeme v našem zpravodaji představovat jablonecké mate-
řinky. Tentokrát se tam ale budeme vydávat na prohlídku, abychom co
nejvíc vystihli atmosféru jednotlivých školiček. Vypravte se tedy s námi
každý měsíc na exkurzi do malého světa malých lidiček, avšak velkého
významu. 

Už jednou jsme zde zmiňovali amerického fejetonistu Roberta
Fulghuma, který se proslavil větou a vlastně i stejnojmenným názvem
své první knížky: „Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské
školce.“ V téhle obyčejné a téměř úsměvné větě se skrývá velká moud-
rost. Poprosit, poděkovat, pozdravit, vyjít s kamarády, s nimiž mě svedla
dohromady náhoda, pomoci druhým a umět se radovat – kdyby si každý
člověk odnesl do života právě toto, byl by svět asi trochu lepší, nemyslí-
te? Nebojte se tedy a vstupte mezi človíčky do světa, kde probíhá velká
hra na „jako“ a odkud si děti za vlídného vedení nadšených, milých
a zkušených učitelek odnášejí do života pevný základ. 

První školka, kam se v říjnu vypravíme, bude MŠ Muchomůrka na nej-
větším městském sídlišti ve Mšeně. Ačkoliv jde o typizovanou panelovou
stavbu, která vznikla zároveň s okolní výstavbou, ve školce je milo
a útulno. Ale to už uvidíte příště…

(red)
Terezka Kubelková

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

Markétka Dudková

Amálka Šípková
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Fasády si všimneme 
nejdříve

Na domě asi každého nejprve zaujme fasá-
da, kterou můžeme označit za jeho „oděv“ či
„tvář“. Proto je třeba při obnově fasády při-
stupovat nanejvýš citlivě k jejímu materiálo-
vému složení, architektonickému členění
a barevnosti. Vzhled fasády není pouze sou-
kromou věcí majitele domu, protože přede-
vším fasády spoluvytvářejí charakteristické
prostředí, ve kterém žijeme.

Značné množství fasád na objektech z přelomu
19. a 20. století se v Jablonci dochovalo v pů-
vodním stavu, což je také důvodem, proč jsou
tyto domy památkově chráněny. Zároveň však
jsou dnes na hranici své životnosti a jejich ob-
nova je nanejvýš aktuální. 

Při obnově fasády lze zvolit několik přístupů,
a to vždy v závislosti na konkrétní situaci. Pokud
je fasáda v autentickém stavu, je třeba zachovat
všechny plastické prvky a v žádném případě je
nezjednodušovat. Jedná se často o velmi kvalitní
štukatérskou práci – bohatě profilované římsy, bo-
sáže, konzoly a maskarony a mnoho dalších prv-
ků, které vyprávějí o vkusu a kráse minulosti. Za-
nedbávání průběžné údržby se bohužel na jablo-
neckých fasádách brzy projevilo. Navíc již od 60.
let 20. století byly velmi necitlivě „modernizová-
ny“, což většinou znamenalo odstranění veškeré
výzdoby, osazení typizovaných oken a nahození
tvrdé břízolitové omítky. Výsledkem je tupý
a znetvořený vzhled mnoha kdysi krásných do-
mů. Tuto etapu vývoje máme snad již za sebou. 

Pokud je obnovována takto znetvořená fasáda,
je žádoucí návrat k původnímu stavu v maxi-
mální míře. Zničené fasády lze dobře rekon-
struovat podle původní stavební dokumentace
nebo historických fotografií. Kvalitní štukatér-
ská práce není nejlevnější záležitostí, proto je
třeba si obnovu fasády dobře rozvrhnout a zjis-
tit možnosti dotací. Snížení nákladů použitím
výrazně levnějších prefabrikovaných prvků
z polystyrénu je však z hlediska památkové pé-
če velmi diskutabilní. Lze je použít jen ve velmi
omezené míře, protože jejich nepřirozený vzhled
se málokam hodí. Nejlepším řešením je proto

používat vždy takové materiály a postupy, kte-
ré jsou na objektu původní, popř. tvoří plno-
hodnotnou náhradu. Pokud je použita původně
např. vápenocementová omítka s jádrovou
a štukovou vrstvou a vrchním fasádním nátě-
rem, je nutné tuto technologii dodržet i při
dnešní obnově. Určitá míra zjednodušení je
možná u dvorních a bočních fasád, které nejsou
pohledové, přesto i zde je nezbytná opatrnost.

Příště se budeme podrobněji věnovat barevnosti fasád.

Petr Freiwillig a Jiří Křížek
Národní památkový ústav, ú. o. p. v Liberci

Městská památková zóna – IV

Sobota 12. září 
od 9 do 17 hodin

Jablonecké kulturní a informační centrum,
o. p. s. zve všechny příznivce na letošní osla-
vy Dnů evropského kulturního dědictví. 

Ve dvaceti objektech budou po celý den
připraveni ochotní průvodci, kteří vám
představí památku a seznámí vás s historií
i současným životem. Vstup je po celý den
zdarma. 

Slavnostní zahájení se uskuteční v 9 hodin
mší svatou v kostele Nejsvětějšího srdce Ježí-
šova na Horním náměstí. Den bude zakončen
v 18.30 hodin bohoslužbou slova v kostele Po-
výšení svatého Kříže na náměstí B. Němcové.

Nezapomněli jsme ani na děti, pro které je
opět připraveno putování po památkách. Z nabí-
zených deseti stanovišť si děti mohou vybrat, kde
začnou. Po splnění alespoň pěti úkolů na pěti pa-
mátkách dostanou za odměnu poukaz na zmrz-
linový pohár v hotelu Petřín. Putování musí děti
stihnout v době od 9 do 14.30 hodin, pohár na
Petříně pak dostanou do 17 hodin. Za pomoc dě-
kujeme jabloneckým skautům a skautkám, kte-
ří zajistí dětské putování na všech stanovištích.

Novinkou je připravený historický autobus,
který doveze zdarma návštěvníky i do vzdále-
nějších míst, jako je mačkárna skla Korálek
v Kokoníně nebo Dům česko-německého poro-
zumění či kostel Ducha svatého v Rýnovicích.

Otevřené památky
Městské divadlo, Městská knihovna, Muzeum

skla a bižuterie – hlavní secesní budova, Gale-

rie Belveder, některé prostory radnice a vyhlíd-
ka z věže, Městská galerie MY, kostel sv. Anny,
kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, kostel Dr.
Farského, štola pod hrází vodní nádrže Mšeno,
mačkárna skla Korálek Kokonín, kostel Pový-
šení sv. Kříže, vodní elektrárna za Brandlem,
hotel Petřín, kostel Ducha svatého v Rýnovi-
cích, kompoziční huť v ulici Antala Staška, ZUŠ
Podhorská, sokolovna, Dům česko-německého
porozumění, garáže U Remíze.

Doprovodný program
9 hodin 

Mše svatá v kostele Nejsvětějšího srdce Ježí-
šova.

9.30 hodin
Dechové sexteto při ZUŠ pod vedením Vladislava
Krejčíka v obřadní síni radnice.

11 hodin
Za stoletou sokolovnu krásnější – veřejnou sbír-
ku na opravu sokolovny zahájí místostarosta
města Lukáš Pleticha.

11 hodin
Pěvecký sbor Církve československé husitské
z Liberce v kostele Dr. Farského.

13 hodin
Nejlépe zrekonstruovaný objekt – vyhlášení vý-
sledků stejnojmenné soutěže, ocenění předá
starosta města Petr Tulpa v obřadní síni radnice.

13 hodin
Jablonecký komorní orchestr při ZUŠ pod vede-
ním Luboše Lachmana v kostele Dr. Farského.

14 hodin
Beseda s místostarostou města Lukášem Pleti-
chou o historii Jablonce v audiovizuálním stře-
disku Městské knihovny.

15 hodin
Jablonecká píšťalka pod vedením Olgy Fröhli-
chové v kostele Povýšení sv. Kříže.

15 hodin
Jiří Sklenička Zderazský – obrazy, vernisáž vý-
stavy v Městském divadle.

16 hodin
SPS Janáček pod vedením Olgy Fröhlichové
v kostele Povýšení sv. Kříže.

17 hodin 
DPS Iuventus, gaude! a kytarista Štěpán Rak
v sále ZUŠ Podhorská 47.

18.30 hodin
Slavnostní zakončení Dne památek bohosluž-
bou slova v kostele Povýšení sv. Kříže.

Od 10 do 12 a od 13 do 14 hodin 
bude na Dolním náměstí hrát dechovka Desanka.

Akce se koná v rámci Projektu Jablonec
nad Nisou 2009 za finanční podpory města.

Den památek

Foto Jiří Jiroutek

Výmluvné srovnání původní a „modernizované“ fasády
Foto Jiří Jiroutek
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Letos v prosinci uplyne 110 let od narození
českého dirigenta Petera Hermanna Adlera,
který se narodil v Jablonci a patřil ve svém
oboru k nejvýznamnějším světovým osob-
nostem 20. století.  

V souvislosti s výročím se obrátil na město
Jablonec n. N. profesor Milan Holas, předseda
správní rady projektu „Domovem české hudby“,
se zajímavým návrhem: „Koncem roku 2007
vznikl na půdě Akademie múzických umění
v Praze projekt k obnovení tradice české hudební

kultury. A protože si letos připomínáme 110. vý-
ročí narození jabloneckého rodáka Hermanna
Adlera, rádi bychom právě v Jablonci uspo-
řádali koncert,“ říká Holas a dodává, že tento
rozsáhlý projekt podporuje Ministerstvo kultu-
ry ČR a záštitu mu udělil Václav Havel a hous-
lista Josef Suk.

Hermann Adler se narodil 2. 12. 1899 židov-
skému lékaři Bertholdu a jeho ženě Else, kteří
měli ještě dceru Gertrud. Po studiích na Ně-
mecké akademii v Praze se stal soukromým žá-
kem takových osobností, jakými byl Vítězslav
Novák, Fidelio Finke, rodák z Josefova Dolu, či
Alexandr von Zemlinsky. Krátce působil v diva-
dlech v Jablonci a v Brně, byl šéfem opery
v Teplicích a Brémách, věnoval se operní režii.
V roce 1937 byl jmenován hlavním dirigentem
rozhlasu v Kyjevě a Kyjevské filharmonie. Od-
tud emigroval do USA (1939), spolupracoval s New-
yorskou filharmonií, s Baltimorským symfo-
nickým orchestrem (1959–1968) a Metropolitní
operou. Byl hudebním a uměleckým ředitelem
orchestru v National Broadcasting Company,
byl průkopníkem v televizním vysílání oper
a propagoval českou hudbu. V roce 1951 byl za
hudbu k filmu The Great Caruso nominován na
Oscara. Zemřel 2. října 1990 v Ridgefieldu ve
věku 91 let.

Koncert ke 110. výročí jeho narození proběh-
ne ve čtvrtek 24. září od 18 hodin v kostele sv.
Anny. V programu vystoupí Jiří Brückler (bary-
ton, sólista Státní opery Praha), Jan Žďánský
(violoncello) a Jiří Čipera (varhany), kteří bu-
dou interpretovat skladby českých, německých
a italských skladatelů. V úvodu koncertu před-
staví celý projekt „Domovem české hudby“ i oso-
bu Petera Hermanna Adlera vedoucí Muzea An-
tonína Dvořáka v Praze Jarmila Tauerová. Vstup
je na čestné vstupenky, jejichž část bude k dis-
pozici v sekretariátu starosty. (fr)

Jablonecký rodák nominovaný na Oscara

Vzácný snímek z natáčení hudby k filmu 
The great Caruso. Zleva Giuseppe Valdengo, 

Mario Lanza a Hermann Adler.

Jedním z prvních fotografů trvale působí-
cích v oblasti Jizerských hor se stal Jan Ze-
man, který založil svůj fotografický ateliér
již v roce 1863. Tehdy žil v Jesenném a kolem
roku 1875 přesídlil do Šumburku. Zde zřídil
sídlo firmy, která měla řadu poboček. Jan
Zeman přivedl na svět tři syny a tři dcery,
z nichž se většina věnovala fotografii.
Pokračovateli rodinné tradice se stali přede-
vším nejstarší syn Bohumil a nejmladší syn
Rudolf. Život a tvorbu Rudolfa Zemana při-
pomíná výstava v Městské galerii MY.

Rudolf Zeman se narodil 8. června 1886
v Šumburku nad Desnou. Základního fotogra-
fického školení se mu dostalo v otcově ateliéru,
vyučit se ale odešel do Berlína. V té době už byl
Jan Zeman vážně nemocen a než se jeho nej-
mladší syn stačil vrátit domů, zemřel. Jelikož
nejstarší bratr Bohumil provozoval samostatný
ateliér v Železném Brodě a druhý z bratrů Jan
zemřel v mladém věku, musel převzít vedení
hlavního fotografického závodu v Šumburku.
Jako dvacetiletý se Rudolf v roce 1907 oženil
s Louisou Endlerovou z Albrechtic. V česko-ně-
meckém manželství se v letech 1907–1914 na-
rodily čtyři děti a obdržely střídavě německou
a českou národnost.

Rudolf Zeman se snažil ateliér převzatý po
otci dále zvelebovat. Bylo nezbytné držet krok
s rychlým rozvojem techniky a zavádět nové
materiály a pracovní postupy. Zděděné vybave-

ní proto postupně nahrazoval novým. Platilo to
o dekoracích, temné komoře a laboratoři i foto-
grafických přístrojích. V roce 1912 nechal roz-
šířit dům čp. 280 v Šumburku a provozovně dal
nový název Fotografický vzorný ateliér Jupiter. 

Ateliér nabízel veškeré ve své době obvyklé
a žádané fotografické služby. Těžiště činnosti
bylo v portrétní fotografii. V oblibě byly skupi-
nové portréty, dětské podobizny, svatební foto-
grafie i další žánry. Nejcennější částí portrétní
tvorby, která se zachovala, zůstávají podobizny
významných osobností, jako byli prezident T. G.
Masaryk či arcivévoda Karel, ale i osob žijících
na okraji společnosti. Mezi ně patřili žebračka
„Dumme Tony“ nebo bylinkář „Zopfmann“. Ty
zůstávají zajímavým a jedinečným dokumen-
tem své doby. Podobně jako otec Jan, věnoval se
Rudolf Zeman také místopisné a krajinářské fo-
tografii. Mnohé tyto snímky se staly podkladem
pro pohlednice. 

Pokračovateli rodinné tradice se měly stát Ru-
dolfovy děti. Již od dětství pomáhaly v ateliéru
a nejstarší Julius a Karel byli vyučeni jako foto-
grafové. Otcovy plány se ale nenaplnily. Julius
více než fotografii miloval hru na housle a po
absolvování teplické konzervatoře se stal učite-
lem v hudební škole v Tanvaldě. Rodinný pod-
nik nepřevzal ani nejmladší Hans, jenž vystu-
doval práva. Poslední nadějí tak zůstal Karel,
který ale odešel na zkušenou do Francie a od-
tud místo zpět do Čech zamířil do Alžíru. Tam se

oženil s životní láskou Francouzkou Dorsianne
a založil tam vlastní ateliér Leka-Zeman Alger. 

Poválečné období přineslo konec většiny ate-
liérů v českém pohraničí a likvidaci tisíců do té
doby pořízených snímků. Také nad Jupiterem
byla vyhlášena národní správa a začalo období
postupné přeměny věhlasného ateliéru na pro-
vozovnu komunálních služeb. Těchto konců se
už Rudolf Zeman nedožil, koncem čtyřicátých
let vážně onemocněl a v roce 1950 zemřel.

Z jeho rozsáhlého díla se dochovala jen men-
ší část. Velké množství snímků obsahují dvě fo-
tografická alba, která Rudolf Zeman založil
svým dětem a průběžně je doplňoval snímky
z rodinného života. Jsou nejen dokladem toho,
jak se v Zemanově ateliéru pracovalo, ale také
cenným dokumentem života společnosti na
Jablonecku v první polovině 20. století. Dou-
fejme, že chystaná výstava pomůže objevit dal-
ší skutečnosti o fotografickém rodu Zemanů
a přispěje k získání nových poznatků o jejich
životě a fotografické práci. 

Jan Strnad

Fotograf Rudolf Zeman 

Z výletu na Sněžku

Vyhlídka Tvarůžek nad Tanvaldem

Portrét Rudolfa Zemana

Vpravo Hermann Adler
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Jak jste se vůbec dostal ke psaní?
Už od dětství jsem byl velký čtenář. Než jsem se na-

učil číst, četl mi knížky dědeček a později jsem přečetl
celou jeho velkou knihovnu. Jezdili jsme za ním do
Českého středohoří skoro každý víkend. Bral nás na
výlety a my tak navštívili všechny hrady a zříceniny
v okolí. Vždycky nás nutil, abychom se sestrou ty zá-
žitky nějakým způsobem zpracovali – jednou nás ne-
chal naskicovat zříceninu hradu Hazmburk. Sestra
tehdy projevila své výtvarné nadání a mně řekl, ať toho
raději nechám a napíšu to jako báseň. Tím mě na-
směroval na literaturu. 

Kde berete inspiraci pro své knihy? 
Čistou autobiografii nemám rád ani jako čtenář – to

jsou deníkové záznamy. Já rád fabuluji. Ale když to nemá
podklad reálného prožitku, tak to také není ono. Jsem
takový sběratel příběhů a prožitků, ze kterých stavím
ty výmysly. To mě baví jako čtenáře i jako autora.

Víte vždy už na začátku knihy, jaký bude její konec?
Někdy ano a někdy vůbec ne. Hrdinové občas dělají

psí kusy. Ale mě to takhle baví. Potřebuji, aby mě to
samotného překvapilo… Příběh sice vychází ze mě,
ale ne tou vědomou složkou. Někdy si dílo žije svým
vlastním životem a já jsem spíš první čtenář než autor.

Spolupracujete hodně i s rozhlasem… 
Ano a dělám to rád. Rozhlas je neskutečně rychlý co

se týče cesty od nápadu k realizaci. Je to výzva – mu-
síte zaujmout věkovou skupinu od tří do devadesáti
let. Zatímco televize nebo film si nemohou dovolit
prodělat, v rozhlase lze experimentovat, je to spíše
menšinová záležitost. I když mě překvapilo, kolik lidí
zná moje pohádky právě z rádia – a nejedná se vždy
o děti… Pro rozhlas píšu od roku 2000. Začalo to se-
parátními povídkami pro děti a mládež, pak už to by-
ly takové seriály. Napsal jsem 25 dílů Dětského zvě-
řince, který namluvil Petr Vacek z Ypsilonky. Věděl
jsem, že to má potenciál, ale trvalo ještě několik let,
než se Zvěřinec objevil jako televizní večerníček a hlav-
ně jako knížka. Rok předtím mi vyšla kniha pro děti

Kouzelný svět Gabriely, která byla nominována na cenu
Magnesia Litera. Zaujala jednu produkční společnost
a já dostal nabídku napsat podle ní scénář pro celove-
černí film.

Zůstaňme u pohádek. Dítě je nejlepší kritik – měly
vaše první pohádky úspěch u dětí?

Synovi Tadeášovi se moc líbily. A protože manželka
učí na základní škole, nosí všechny moje pohádky do
školy, čte je dětem a tím je testuje. Vždycky jsem měl
tedy dokonalý přehled o tom, co funguje, co je moc
dlouhé nebo čemu děti nerozumí.

Sedm let jste pracoval jako reklamní textař.
Z vaší hlavy pochází např. slogan „Proklatě dobré
kuře“ od KFC. Jak se snáší umění s reklamou?

V Praze jsem potřeboval z něčeho žít a tohle je vý-
borně placená práce. Psaní mě naplňovalo, reklama
živila. Dohromady se to ale dalo dělat jen určitou do-
bu. Reklama není umění. Umění je složité, reklama
musí být naopak jednoduchá. Úplně jsem tu oblast ale
neopustil – občas ještě něco pro reklamu vytvořím.

Máte vedle literatury další koníčky?
Po letech jsem se vrátil k divadlu. Píšu pro Diva-

delní noviny sloupky o představeních. Dívám se, jak
to autoři a divadelníci dělají, koukám jim pod prsty
a mám přitom výsostní postavení, protože nejsem di-
vadelní kritik. Obecně mě baví pracovně cestovat.
Díky psaní jsem se dostal do různých koutů světa
a s tím souvisí i můj koníček. Vždy si odtamtud mu-
sím přivézt nějaký příběh. Sbírám pohádky z celého
světa. Měl jsem v rozhlase seriál Kouzelný svět Pavla
Pavla neboli matematicky Pavla na druhou. Cizinci,
kteří byli v Čechách studijně či pracovně, mi namlu-
vili pohádku z jejich domoviny. Přišel třeba Američan
z Jihu s úžasným akcentem a četl pohádku, kterou
jsem já našel a upravil pro potřeby rozhlasu. Mělo to
velký úspěch.

Na čem teď pracujete?
Chystám se teď psát sci-fi seriál pro rozhlas, který

bude hodně dramatický. Další novinkou je rozhlasový
seriál Bílá paní na hlídání. Namlouvá ho Naďa Konva-
linková. 

(kh)

Pavel Brycz
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Jsem takový sběratel příběhů a prožitků…
Studoval český jazyk v Ústí nad Labem a později dramaturgii na DAMU.
Prošel povoláním kantora, publicisty i reklamního textaře, literatura ho však
baví nejvíce. Za knihu Jsem město získal v roce 1999 Cenu Jiřího Ortena a jeho
román Patriarchátu dávno zašlá sláva byl v roce 2004 oceněn Státní cenou
za literaturu. Pavel Brycz žije s manželkou a třemi syny v Jablonci nad Nisou.

■ Krátké zprávy
Svaz důchodců
pořádá svá zářijová setkání vždy
ve středu od 14 hodin ve Spol-
kovém domě. Dne 2. 9. uvítají pří-
tomní druhé pololetí s hudbou,
9. 9. je na programu procházka,
16. 9. beseda se zastupiteli města,
23. 9. měření tlaku. V termínu od
úterý 29. 9. do čtvrtka 1. 10. při-
jmeme družební delegaci z Budyšína
a budeme se podílet na zahájení
Týdne seniorů.

Spirituál kvintet
vystoupí ve středu 16. 9. od 19.30
hodin v rychnovském hudebním
klubu Bažina v restauraci Beseda. 

O rajské Polynésii
a životě na ostrovech v Tichomoří
přečte ukázky z nového cestopisu
„200 dní na Tokelau“ překladatel-
ka Eva Hudcová. Uskuteční se ve
čtvrtek 17. září od 17 hodin ve vra-
tislavické knihovně.

Rozhledna Císařský kámen
bude slavnostně otevřena v sobotu
19. září ve 14 hodin. Účastníky če-
ká doprovodný program. 

Obrazy Josefa Jíry
Výběr z pozdní tvorby významné-
ho výtvarníka lze zhlédnout do 20.
9. v Oblastní galerii v Liberci.
Otevřeno denně mimo pondělí od
10 do 18, ve čtvrtek do 19 hodin.
Více na www.ogl.cz.

Skleněné městečko
Třetí ročník pořádá 19. a 20. září
město Železný Brod a sklářská
škola. Na návštěvníky čeká před-
vádění sklářských řemesel pod ši-
rým nebem, sklářský veletrh v bu-
dově školy, promítání dobových
dokumentů (www.zeleznybrod.cz,
www.supss.cz).

Pavel Ježek – Skleněné plastiky
Výstava k 10. výročí úmrtí prvního
polistopadového ředitele železno-
brodské sklářské školy v Městské
galerii Vlastimila Rady v Želez-
ném Brodě bude ukončena 20. září
v 15 hodin. Závěrečná slova před-
nese Oldřich Palata. Otevřeno mimo
pondělí 10–16 hodin.

Česko-německou mši
při příležitosti návštěvy městské
delegace z Kaufbeuren povede
P. Antonín Kejdana v neděli 27. 9.
v kostele Nejsvětějšího srdce Je-
žíšova. Mše bude mimořádně již
od 8 hodin.

Svatováclavská pouť 
se koná ve dnech 26.–28. 9. v Rych-
nově u Jablonce nad Nisou.

Výstava tapisérií
Josefa Sazamy se uskuteční od 19. 9.
do 2. 10. Vernisáž proběhne v sobo-
tu 19. 9. v 17 hodin ve výstavní síni
MěÚ v Rychnově u Jablonce n. N.

Rybářský kroužek
MO ČRS Jablonec n. N. zahájí své
pravidelné úterní schůzky 13. října
v ZŠ Arbesova ve Mšeně. Začátek
v 16.30 hodin, informace na tel.
483 320 694.

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Upomínková číše, 1830–1840
Surovina a brus Sklárna hraběte Harracha,
Nový Svět. Rytina Anton Simm, Kokonín
Bezbarvé sklo, broušené a ryté – motiv amorka
se šípem schouleného pod dekou mezi květy, na
protilehlé straně pláště text ERINNERUNG AN
GABLONZ (Vzpomínka na Jablonec), výška 11 cm.
Z výstavy a publikace Zázračné prameny.

Dle dochovaných prací byl Anton Simm
(1799–1873) nejzručnějším rytcem skla v Jizer-
ských horách 19. století. Narodil se v Kokoníně.
Jeho otcem byl Wenzel Simm, přezdívaný
„Wenzelschneider“ („Václav-rytec“, v oboru se
používal termín Schneider pro rytce). Patrně
u něj, či v dílně svého jabloneckého děda
Ignaze Bendy, rytce znaků, se vyučil řemeslu.
Vzhledem k výtečnému zvládnutí profese však
nelze vyloučit též mistra zvučnějšího jména.

Nevíme, odkdy Simm působil v otcově domě
v Kokoníně jako samostatný rytec skla. Po sňatku

roku 1842 odešel do Jablonce. Roku 1863 je do-
ložen opět jeho pobyt v Kokoníně, zemřel ale
v Jablonci. Ve dvacátých a třicátých letech hodně
cestoval. Během léta úspěšně předváděl své
umění ve větších městech, lázních a na zámcích.

Jako předlohy pro rytiny Simmovi sloužily
grafické listy, knihy a časopisy, které mu běžně
dodávali sami objednavatelé. Sklo si někdy též
sám brousil. V jeho nabídce nechyběly rytiny
vedut, monogramů, jmen, věnování včetně
krátkých textů a básní, znaků, symbolů, heral-
dických motivů, flóry a fauny či figurální myto-
logické, alegorické, historické a žánrové výjevy.
Vedle solitérů se věnoval i zdobení celých sou-
prav. Z náboženských motivů patřila k nejčas-
tějším modlitba Otče náš a postavy apoštolů.
Největší počet Simmových prací je dnes uložen
v jabloneckém muzeu a většina z nich je umís-
těna ve stálé expozici.

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Zázračné prameny

Vzpomínka na Jablonec

Foto Tomáš Hilger

V září uplyne sto let od otevření tak zvané-
ho Národního domu, prvního významného
českého centra v Jablonci nad Nisou. Jeho
vznik je bezprostředně spojen s dějinami České
besedy, nejstaršího českého spolku ve městě
založeného zde několika horlivými vlastenci již
v roce 1870. 

Po většinu své existence musel spolek bojovat
s negativistickým protičeským myšlením ně-
mecké většiny obyvatel města. První větší pro-
blémy se objevily již v roce 1881. Podnětem
k dalším protičeským akcím byla pak tzv.
Badeniho jazyková nařízení z roku 1897; ra-
kouský ministerský předseda Kazimír Badeni
hodlal uzákonit češtinu i ve vnitřním úředním
styku předlitavské části Rakouska-Uherska, ta-
to nařízení však musela být pro všeobecný od-
por německého obyvatelstva odvolána. Než se
tak stalo, zažila i jablonecká Beseda řadu po-
hnutých událostí. Dne 13. července 1897 uspo-
řádalo německé obyvatelstvo v počtu kolem
sedmi tisíc lidí demonstraci, která projevovala
nespokojenost s Badenim. Dav táhl k pronaja-
tým besedním prostorám, kde vytloukl většinu
oken. Večer pak byli Češi, kteří vyšli omylem do
města, přepadáváni.

Ani další léta nebyla pro okna České besedy
milosrdná. Pátého února 1905 je vytloukli tři
mladíci sněhovou koulí a 19. dubna 1905 do
nich neznámý pachatel střílel malorážkou.
Není divu, že sídlo spolku se často měnilo, ne-
boť němečtí hostinští neradi pronajímali Če-
chům místnosti k pořádání spolkových aktivit
(v roce 1885 dokonce spolek z důvodů chybějí-
cích schůzovních prostor přerušil činnost). 

Vlastní nemovitost se Besedě podařilo získat
až v roce 1904, kdy byl v tehdejší Wustunger
Gasse 27 (dnes Revoluční ulice) koupen dům
čp. 857 obuvníka Josefa Lammela. Mezi ně-
meckým obyvatelstvem prodej tehdy vyvolal
velké rozhořčení. Dům koupila Česká beseda
společně s jabloneckou tělocvičnou jednotou
Sokol a v květnu 1908 zahájily oba spolky jeho
přestavbu. Ve své snaze byly podporovány řa-
dou podobných korporací z jazykově českých
částí země. Už v říjnu 1908 tak například vznikl
v Praze „Klub vlasteneckých přátel jablonecké
menšiny“, který si vytkl za cíl podporovat zdejší
Čechy, čímž vzbudil silnou nelibost jablonec-
kých Němců. 

Slavnostní otevření
Otevření Národního domu v roce 1909 bylo

původně rozvrženo do čtyř dnů. Mělo probíhat
od soboty 25. až do úterý 28. září, kdy o svátku
zemského patrona svatého Václava měly oslavy
vyvrcholit. Slavnost v tomto rozsahu ale úřady
nepovolily. Po opakovaných žádostech České
besedy, Sokola a intervenci Ústředního výboru
Národní jednoty severočeské bylo otevření
Národního domu sice umožněno, ovšem jen
v třídenní podobě (25.–27. září). 

První den začal slavnostním proslovem, na-
čež čeští ochotníci sehráli divadelní představení
L. Stroupežnického „Václav Hrobčický z Hrob-
čic“. V neděli se konaly valné hromady Sokola
a České besedy, odpoledne následovala před-
náška poslance Josefa Lisého. Poté proběhla
Sokolská akademie a večer se uskutečnil ples.
V pondělí byla na programu společná vycházka
hostí po okolí a odpoledne se konal koncert so-
kolských tamburašů. 

Slavnosti samozřejmě předcházely i doprová-
zely potíže s německými obyvateli města. List
Gablonzer Tagblatt zahájil kampaň už v červnu
1909 a veškeré akce naplánované k otevření
Národního domu označoval jako „všechny me-
ze překračující provokaci“. Německé demon-
strace před Národním domem probíhaly počí-
najíce 14. srpnem každý den. Čeští obyvatelé
byli přitom brutálně napadáni, a to nejenom
pěstmi – v řadě případů došlo i na nože, v domech
Čechů byla vytloukána okna. Během samot-
ných oslav protestoval (pod vedením veřejných
činitelů, zástupců městské rady a profesorské-
ho sboru) několikatisícový německý dav před
Národním domem a napadal hosty. Jen díky

pozornému střežení Národního domu unifor-
movanými sbory nemohl zuřivý shluk lidí
vniknout dovnitř. Veřejně bylo vyhrožováno, že
Němci dům odkoupí zpět do svého vlastnictví.
Naštěstí oba menšinové spolky, i když se stav-
bou zadlužily, byly natolik podporovány, že
k tomu nedošlo.

Národní dům pak po desetiletí sloužil českým
a československým zájmům v Jablonci. Bylo
zde např. české kino Jabloň, sídlo tu našla vět-
šina českých spolků. Po odtržení pohraničí byl
secesní objekt Němci zabaven a přebudován na
výrobní závod. Ani po roce 1945 se již kultuře
nevrátil. Posledním významnějším správcem
domu byla jablonecká pobočka podniku Tesla
Holešovice. V současnosti je budova, ač má své-
ho soukromého vlastníka, v podstatě prázdná
a opuštěná. Rychle chátrá, a to za naprostého
nezájmu všech současných českých obyvatel
města; ti většinou ani netuší, že jde o dům, který
pro jejich předky tolik znamenal.

Jan Kašpar 

(S použitím materiálů Jany Chládkové a Anny
Kašparové) 

Komentář redakce
Soužití Čechů a Němců nebylo v minulosti

v našem městě bezproblémové ani snadné. Češi
zde žili v menšině a jakékoliv projevy jejich ná-
rodnostního cítění byly s nelibostí vnímány
Němci. Vzájemné výpady v tisku ani pouliční
šarvátky nebyly neobvyklé. Od těch časů však
uplynulo v Nise mnoho vody a českoněmecké
vztahy za tu dobu prošly velice bolestným vývo-
jem a zkouškami. 

Avšak současnost ve sjednocené Evropě naštěs-
tí umožňuje hledět na někdejší problémy a zátě-
že s nadhledem moderně smýšlejících lidí. Při-
pomínání historických faktů nepovažujeme za
provokaci, ale za důkaz toho, že se pravdě umí-
me podívat do očí a že o zatížení minulostí
dokážeme otevřeně mluvit. Právě to může vést
k oboustrannému očištění.

Důkazem uvedených skutečností je i právě při-
pravované podepsání partnerské smlouvy mezi
Jabloncem nad Nisou a německým městem Kauf-
beuren. 

Sto let od otevření Národního domu
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Na pozvání místostarosty Petra Vobořila
navštívil jabloneckou radnici náměstek mi-
nistra životního prostředí František Pelc.
Mnozí jej asi znají jako zakladatele a před-
sedu Nadace pro záchranu a obnovu Jizer-
ských hor a prvního porevolučního šéfa
Správy CHKO Jizerské hory. Panu náměst-
kovi jsme položili několik otázek.

Město delší dobu uvažuje o přípravě eko-
logického centra. Mohlo by využít nějakých
veřejných prostředků?

Tento zájem města znám a považuji ho za ro-
zumný. Operační program životního prostředí
obsahuje v ose sedm právě podporu rozvoje in-
frastruktury pro environmentální vzdělávání,
poradenství a osvětu. Žádosti přijímá letos
Státní fond životního prostředí a objem peněz
by měl být pro všechny kvalitní projekty dosta-
čující. Nezbytná je i dílčí spoluúčast města.
Poctivě však přiznávám, že trochu limitující pro
Jablonce může být fakt, že v Libereckém kraji
už několik podobných zařízení funguje. Proto
záměr musí být kvalitní a invenční. Mohu pou-
ze doporučit, aby byla zvážena rekonstrukce
nějakého staršího objektu, aby programy cent-
ra měly vazby na venkovní prostředí a kromě

dětí aby mohli středisko využívat i dospělí, na-
příklad pedagogové. Projektu určitě pomůže
přiložená racionální rozvaha, jak dlouhodobě
zajistit provoz centra s podporou města.

Jaký máte názor na ekologickou výchovu?
Není její význam přeceňován?

Moderní ochrana životního prostředí využívá
čtyř, respektive pěti skupin instrumentů. Za pr-
vé potřebuje dobrou legislativu. Za druhé zna-
losti o hodnotách přírodního a životního pro-
středí a jeho problémech. Za třetí pak promyš-
lené ekonomické nástroje – dobře nastavené
daně, díky nimž se šetrné chování vyplatí – ne-
bo přímou podporu některých projektů napří-
klad prostřednictvím adresných, neplýtvavých
dotací. A za čtvrté potřebuje nakloněnou a in-
formovanou veřejnost, která bere ochranu ži-
votního prostředí vážně. Účinná ochrana je
promyšlená kombinace všech nástrojů dohro-
mady, ne odděleně – to za páté. Nestačí mít je-
nom dobrý zákon nebo jen dost peněz.
Ekologická osvěta je nenahraditelnou součástí
moderní ochrany životního prostředí. 

Je ekologie vůbec věda?
Vím, kam míříte. Ekologie je věda přes dvě

stě let stará a zabývá se tím, jak to v přírodě,
krajině a našem životním prostředí funguje. 

Dlouhodobě pracujete na obnově poškoze-
ných lesů Jizerských hor. Jaký je jejich stav
a perspektiva?

Lesy Jizerek byly velmi poškozeny imisní zá-
těží v 70. a 80. letech. Lesní hospodaření a zá-
chrana dřevní hmoty jejich stavu nepřidaly. Od
90. let se situace výrazně zlepšila, snížily se
imise a obnova lesů probíhá s větším využitím
ekologických poznatků. Podařilo se nám do-
konce zachránit a využít při obnově lesa někte-
ré původní populace lesních dřevin – od jizer-
skohorského buku a smrku až po jedli a jilm
horský. Což je s ohledem na klimatické změny
a stále existující imisní zatížení hodně důležité.
Zjednodušeně řečeno, v budoucnu můžeme

mít v Jizerkách buď lesy přírodě blízké, nebo
žádné. Lesy budou mít pro nás stále větší vý-
znam jako obnovitelný zdroj materiálu. 

Vaše ministerstvo přišlo před pár měsíci
s novým programem Zelená úsporám. Jak se
vám podařilo získat deset miliard? Proč
o čerpání peněz zatím jeví veřejnost jen malý
zájem? 

Peníze jsme získali po dlouhém jednání
z Japonska, které nestihlo provést některá opat-
ření ke snížení skleníkových plynů. Na rozdíl
od nás. Podle mezinárodních dohod musíme ty
peníze investovat do snižování produkce těchto
plynů. Program se vyhodnotí v roce 2012. Pů-
vodní podmínky možná byly pro žadatele dost
komplikované a přísné. Své určitě sehrála
i hospodářská krize, proto evidujeme jen něco
přes dvě stě žádostí. Vše jsme vyhodnotili a po
jednání s japonskými partnery jsme celý pro-
gram velmi zjednodušili a pro žadatele udělali
celkově přístupnější. Pro snížení energetické
náročnosti bude stačit udělat i jen jedno opat-
ření, například výměnu oken nebo zateplení
budovy. Na nezbytné projekty bude určena
podpora až 15 tisíc korun. Více informací je na
www.zelenausporam.cz.

(red)

Lesy budou mít pro nás stále větší význam

Foto archiv

Kořenov, ČD – Lesní chata (1 km) – chata
Zvonice (2 km) – Tesařov (3 km) – Štěpánka
(4 km) – Turnovská chata – expozice hranič-
ního opevnění z roku 1938 a zpět (6 km) –
Příchovice (7,5 km) – Šumburk nad Desnou –
Tanvald, ČD, ČSAD (celkem 11 km).

Náš zářijový výlet zahájíme na kořenovském
nádraží, kam se snadno dopravíme vlakem ne-
bo autobusem. Odtud se dostaneme pohodlně
po modrém značení k Lesní chatě. Původní
chata se starobylým půvabem (místo natáčení
filmu Kalamita) byla bohužel před několika le-
ty stržena a nahrazena novodobým hotelem.
Cesta dále stoupá k chatě Zvonice. Skalka stojí-
cí vedle chaty byla kdysi upravena jako pohád-
kový hrádek pro nejmenší, z něho toho ale již
mnoho nezbylo. U Zvonice vyjdeme z lesa a po
loukách s horskými chalupami pokračujeme
do Tesařova.

Tady nás zaujme pohled na osmibokou evan-
gelickou kapli z roku 1909, která je obklopená
sto let starým hřbitovem. Místo s krásným roz-
hledem na Krkonoše, Jizerské i jiné hory stojí
jistě za krátké odbočení z modrého značení.
Trasa poté sleduje místní komunikaci, u níž
stojí řada poloroubených chalup, načež dopu-

tujeme pod kopec zvaný Hvězda. Na něm stojí
rozhledna Štěpánka a u ní stánek s občerstve-
ním a suvenýry. Rozhled ze Štěpánky patří
k nejlepším v našem regionu.

U kiosku najdeme lokální značení, které nás
dovede kolem Turnovské chaty k objektu leh-
kého opevnění vzor 37. Zde si můžeme v jed-
nom z „bunkrů“ prohlédnout miniaturní muzeum,
kde nám průvodce přiblíží historii opevňovací
linie. V září je otevřené (kromě 19. a 20.) vždy
v sobotu a v neděli od 9 do 18 hodin. Navíc se
lze zúčastnit „Šmajdání za historií opevnění
z roku 1938 na pomezí Jizerských hor a Krko-
noš“, které se koná 19. a 20. 9. Sraz zájemců je
8.40–9.00 hodin na kořenovském nádraží. Ko-
mentovaný „šmajd“ je 12 km dlouhý.

S účastníky našeho výletu se vrátíme k Tur-
novské chatě a pokračujeme do Příchovic. Zde
si můžeme prohlédnout novorománský kostel
sv. Víta z let 1859–1862 a místní náves a potom
již pokračujeme po zeleném značení do Šum-
burku n. D. (kostel sv. Františka z Assisi,
1900–1903) a k tanvaldskému nádraží ČD.

Doporučujeme mapu Jizerské hory, 3. vydání 2008
a www.jizerkyprovas.cz/opevneni.htm. 

(os)

Opevněná hranice v okolí Štěpánky
■ Tip na výlet

Foto archiv IC

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

Oddělení pro dospělé čtenáře

Pecinovský Josef 
Notebook pro seniory
Srozumitelný výklad je přizpůso-
ben potřebám seniorů. Látku od-
měřuje v přiměřených dávkách,
aby se čtenář neztratil v záplavě
novinek.

Larsson Stieg 
Muži, kteří nenávidí ženy –
Milénium 1
Novinář Blomkvist má za úkol vy-
šetřit starý kriminální případ: Har-
riet Vangerová, vnučka průmyslníka
Vangera, zmizela beze stopy téměř
před čtyřiceti lety. Blomkvist se se-
známí s Lisbeth Salanderovou, mla-
dou svéhlavou ženou, nepřekona-
telnou hackerkou, která se stane
pro jeho pátrání nepostradatelnou,
a vytvoří neobvyklý pár.

Šmíd Zdeněk
Proč bychom se nepřiznali 
aneb Jak to bylo doopravdy 
Rukověť pro všechny věrné čtenáře,
které zajímá, zda opravdu žili Su-
mec, Lída, Lucie a Keny, jaké povo-
lání má ve skutečnosti Bongo, kdo
je Křižák či kam se poděla Ofélie. 

Oddělení pro děti a mládež

Abedi Isabel 
A je tu Lola!
Lola je docela obyčejná holka, až
na to, že má tetu, která je ještě ba-
tole, fobii ze žab a že strašně ráda
sní. Jelikož se s rodiči právě přestě-
hovali, musí si najít novou nejlepší
kamarádku. 

Schwindt Peter 
Do hlubin času: Justin Time 
Justin Time je třináctiletý kluk se
zrzavými vlasy, který přišel o rodi-
če a musí žít v internátní škole. Nic
nového. Jenže on žije ve 24. století
a jeho rodiče se ztratili při experi-
mentu s cestováním v čase.  

Studovna

Jelen Miroslav 
Zrušené železniční tratě 
v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku
Nakladatelství Dokořán vydalo v edi-
ci Bod zajímavou knížku, která do-
kumentuje postupné rušení místních
železničních tratí (tzv. lokálky) i v na-
šem regionu.

Nový prospekt„Jablonec nad Nisou
a Jizerské hory“
Zbrusu nový a přehledný leták
s potřebnými informacemi o měs-
tě a místních turistických cílech.
Součástí je kreslená mapka atrak-
tivit města, mapa okolí, časová
osa, která přiblíží historická data
a fakta, dále v něm najdete pře-
hled nejdůležitějších každoročně
se konajících sportovních i kultur-
ních akcí. Prospekt v české, ně-
mecké a anglické mutaci je zdarma.

Nové propagační předměty
Skleněné hrnečky ve dvou barvách
(matná bílá a modrá) za 150 Kč,
reflexní pásky na ruku ve výraz-
ných barvách (25 Kč), voskové
pastelky (15 Kč), propisovací tužka
(kovový roller), dárkové balení
(200 Kč).

Kalendáře 2010
V nabídce jsou připraveny dva
druhy nástěnných a dva druhy
stolních kalendářů. 

Nástěnné kalendáře zakoupíte za
180 Kč. Jeden z nich obsahuje sním-
ky přírody Jizerských hor od Jana

Veselého, druhý fotografie z Čes-
kého ráje od Siegfrieda Weisse. 
Stolní kalendář „Jizerky a lidé,
aneb staré-li poznáš, k novému cí-
tíš“ nabízí dobové pohlednice
a krátké texty lidové vypravěčky
Kláry Hoffmanové. Cena 89 Kč.
V kalendáři „Bukoviny“, který le-
tos vychází již popáté, je hlavním
tématem příroda. V průběhu všech
ročních období projdete krásnými
místy našeho kraje. Cena 59 Kč.

Malá statistika
Byli jste už na 51 m vysoké věži
jablonecké radnice? O oblíbenosti
pohledu na město z výšky svědčí
to, že během letních prázdnin na
ni vystoupalo téměř 600 zájemců.
Návštěvníci města též uvítali mož-
nost nahlédnout do jabloneckých
kostelů. V rámci akce „Jablonecké
kostely otevřeny“ jsou veřejnosti
přístupné dvakrát v týdnu (úterý
a čtvrtek až do konce září). Od
května do konce srpna je navštívilo
již na 5 000 osob.

■ Informační centrum nabízí 

Bývalá pasecká škola poslouží
jako školka
Ve druhé polovině září bude v Jabloneckých Pasekách otevřena nově zrekonstruovaná
mateřská škola. Po celé prázdniny probíhaly ve vile v ul. Vítězslava Nezvala rozsáhlé stavební
práce, aby byl objekt bývalé ZŠ v novém školním roce připraven na běžný provoz školky.
Na naše dotazy odpověděla Zdeňka Květová, vedoucí oddělení školství, kultury a sportu. 

Proč nová mateřská škola vů-
bec vzniká?

Nejedná se vlastně o novou mateř-
skou školu, ale o náhradní prosto-
ry pro děti z MŠ Hřbitovní, která se
bude celý školní rok 2009/2010 re-
konstruovat. Je to sice dočasná,
přesto ale opravdu plnohodnotná
náhrada – vila je zrekonstruována,
k dispozici jsou 4 třídy pro celkem
75 dětí a velká zahrada. Do nových
prostor se děti přesunou v kolekti-
vech, na které jsou již zvyklé,
i s učitelkami a kuchařkami. 

Taková změna může narušit
rytmus jednotlivých rodin, Jab-
lonecké Paseky jsou od Hřbitov-
ní ulice přeci jen dost vzdálené.

To jistě, na druhou stranu jsou
ale rekonstrukce stávajících ško-
lek nutné. Abychom vyšli rodičům
z MŠ Hřbitovní co nejvíce vstříc,
bude od září fungovat i speciální
autobusová linka. Po předložení
zvláštních průkazek budou mít ti-
to rodiče, děti i personál dopravu
zdarma. Rodiče přijdou s dětmi
k MŠ Hřbitovní tak, jak byli zvyklí
a mohou jet společně tímto auto-
busem do mateřské školy v Jablo-
neckých Pasekách. Na zpáteční
trase k MŠ Hřbitovní jsou plánová-
ny tři zastávky, kde mohou rodiče
vystoupit poblíž svého zaměstnání
nebo bydliště. Je na rodičích, zda
tuto službu využijí, či zda budou
své děti vozit např. vlastními auty
rovnou do Pasek.

A jaké jsou plány na využití
zrekonstruovaného objektu do
budoucna?

Nabízí se hned několik možnos-
tí. První z nich je využít objekt
jako běžnou MŠ, a tím navýšit
v nejbližší době celkovou kapacitu
jabloneckých mateřských škol.
Pokud se v blízké době podaří zís-
kat finanční prostředky na rekon-
strukci dalších budov MŠ, může
vila v ulici Vítězslava Nezvala opět
posloužit jako náhradní prostor

pro dočasné umístění dětí ze ško-
lek, které projdou rekonstrukcí. Je
dobré mít k dispozici takový ob-
jekt, protože rekonstrukce bývají
dlouhodobé a za provozu se nedají
realizovat. Nabízí se i třetí varian-
ta, a to využít v budoucnu část ob-
jektu pro umístění dětí mladších
tří let – zařízení pro tuto věkovou
skupinu v Jablonci nad Nisou za-
tím chybí.

(kh)

Foto archiv
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NOVÉ KURZY B¤I·NÍCH TANCÒ
ve studiu KAREEMAH od ZÁ¤Í 2009

pro ZAâÁTEâNICE i vy‰‰í pokroãilosti
a speciální hodiny pro TùHULKY

pfiihlá‰ky a info: mobil 776 653 153
www.brisnitancekareemah.cz
info@brisnitancekareemah.cz

STUDIO KRÁSY MARKÉTA
NOVINKA – formování postavy metodou

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

– cena od 900,– Kã
Kosmetika: odstranûní chloupkÛ, Ïilek, 

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

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

HYPOTÉKY PRO KAÎDÉHO
– nejv˘hodnûj‰í hypoteãní úvûry pro financování
koupû, v˘stavby a rekonstrukce nemovitostí aÏ

do 100 % hodnoty nemovitosti
– peníze na cokoli oproti zástavû

nemovitosti, refinancování hypoték a úvûrÛ
– nebankovní hypotéky v pfiípadû odmítnutí úvûru

u banky, ve‰keré sluÏby zdarma
Josef Verner, hypoteãní makléfi

tel.: 606 845 195, e-mail: josverner@seznam.cz

GEODETICKÁ KANCELÁ¤
– Geometrické plány (stavby, pozemky, bfiemena)

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

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

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

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

KDYÎ MÁ VA·E AUTO SPLÍN,
ZKUSTE SERVIS MOKO·ÍN

rÛzné akce, zajímavé ceny, pneuservis
DIAGNOSTIKA fiídící jednotky – jen za Kã 290,–

GEOMETRIE náprav – jen za Kã 390,–
+ káva ãi jin˘ nápoj dle v˘bûru ZDARMA

tel.: 483 313 977, 604 242 111
www.autoservismokosin.cz

Letní 22, Jablonec n. N. – Kokonín
(na kruh. objezdu v Kokonínû – odboãka na âernou
Studnici, nacházíme se napravo cca po 250 m)

FRANCOUZ·TINA-RU·TINA
v˘uka – pfieklady – tlumoãení Mgr. Zora Fi‰arová,

tel.: 777 000 385 soukromé a firemní kurzy
http://sweb.cz/zorfi, e-mail: zorfi@o2active.cz

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

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

e-mail: first.r@centrum.cz

BALENÍ ZBOÎÍ A SPEDIâNÍ SLUÎBY
– balení a kompletace zboÏí

– drobné montáÏe a v˘roba, krátkodobé uskladnûní
– kompletní zaji‰tûní v˘vozu, poji‰tûní

– nakládky a vykládky kontejnerÛ
– v˘roba dfievûn˘ch obalÛ (ISPM15)

JAKOB, s. r.o., Podhorská 48, Jablonec n. N.
tel.: 732 108 472, 739 040 022

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

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. Dvefie: d˘ha, fólie, protipoÏární,

dfievûné, vnitfiní i venkovní: kazetové, masiv,
zateplené. Palubkové. GaráÏová vrata, okna.

Sleva dle dohody. Zamûfiení zdarma.
Kompletní montáÏ. Dovoz.

Staré dvefie odvezeme zdarma.
tel.: 604 404 861, Jablonec n. N.

www.dverehybner.wz.cz

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

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

digiTel–prodej, protiúãet, opravy mobilÛ
Update servis SonyEricsson

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

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

Terminál SAZKA na prodejnû
Sbûrna a v˘dej FOTOLAB

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

STUDIO BERU·KA
Kojenecké plavání a cviãení od narození do 3 let

7. 9. Zápis na kojenecké plavání
14. 9. Ukázková lekce Aj pro dûti od 3 let

16. 9. Znaková fieã pro batolata
23. 9. Kurz no‰ení dûtí v ‰átku

Od 14. 9. zaãíná opût pfied‰koliãka
Více info – tel. 602 653 287

www.studioberuska.cz

Studio IvetaD., Podhorská 3, Jbc.
Nabízíme: Kosmetika, mezoterapie – invazivní,
permanentní make-up, tetování, trvalá na fiasy

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

Mí‰a – 723 511 045
Pedikúra – Petra – 773 189 155

Pfiijmu kadefinici s vl. ÎL

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

zboÏí, katalogy, vzorky, novinky, servis pro
AL / AG, registraãní místo pro nové ãleny
OTEVÍRACÍ DOBA: pondûlí a pátek 9-12
úter˘ ZAV¤ENO, stfieda a ãtvrtek 9-17

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

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

www.ochutnavkypotapeni.cz, www.snakesub.cz

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

skfiíní, stylov˘ch stolÛ, vnitfiních i venkovních
dvefií, schodÛ a jiné dle dohody.

tel.: 728 917 148 – Ladislav Soukup
e-mail: TruhlarSo@seznam.cz,

www.truhlarsoukup.cz

HUBNEME S ROZUMEM
dal‰í oblíben˘ cyklus zdravého hubnutí

záfií – prosinec Mûstská hala Jablonec n. N.
informace a pfiihlá‰ky na: tel. 602 770 103

www.stobjablonec.cz, info@stobjablonec.cz

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2009
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

na internetov˘ stránkách www.tanecnisvoboda.cz
Podrobné informace o kurzech vám poskytneme

i na telefonu: 603 512 887

AKCE 10 + 10 min ZDARMA
Bolí Vás záda, jste unaveni ãi ve stresu?

Speciální masáÏe s prohfiíváním tûla.
Profesionální masáÏní termo-lÛÏko.

Unavené oãi? Také pro nû nûco máme.
www.SalonMaKaKo.cz

tel.: 603 444 977 – hned vedle Soliteru
Chcete se cítit skvûle a svûÏí?

Akce 10 + 10 trvá jen do konce srpna

KOMPLETNÍ CELNÍ SLUÎBY
– v˘vozy, dovozy, Intrastat, certifikáty JAKOB, s.r.o.,

Podhorská 48, Jablonec n. N.
tel.: 732 108 472, 739 040 022

e-mail: obchod@jakob.cz, www.jakob.cz

U Kostela 5 
Jablonec nad Nisou - Mšeno

www.optikskrbkova.cz
tel. 483 704 025

Prodejní doba Po –Pá 9.30 –18.00 
So (sudý týden) 9.30 –12.00
Nabízíme • Měření zraku

• Kvalitní a rychlé zhotovení brýlí
• Bezbariérový přístup 

• Parkování před prodejnou

• Nově aplikujeme 
kontaktní čočky

EDUCA, Ml˘nská 46a
Jablonec n. N.

tel./fax: 483 318 621
mobil: 602 505 288

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

★ JAZYKOVÉ KURZY
DÛraz na komunikaci, zku‰ení lektofii 

i rodilí mluvãí
V‰echny svûtové jazyky, dále ãín‰tina, 
arab‰tina, ru‰tina, ãe‰tina pro cizince     

Kurzy pro firmy, v˘uka 1+1

★ PC KURZY rekvalifikaãní 
(vãetnû internet. telefonování, ICQ,...) 

Akreditace M·MTV, víc neÏ 15 let zku‰eností 

ZÁPIS DO 
KURZÒ2009

-2010

NÁBOR NOV¯CH âLENÒ
ve stfiedu 9. 9. 2009 od 17.00 do 19.00

v tûlocviãnû „C“ základní ‰koly 
Mozartova ve M‰enû (vchod od PLUSu)

„Osminásobní mistfii

âeské republiky

vicemistfii Evropy

a svûta“

Jablonecká Hip-Hopová 
taneãní ‰kola X-DANCE

pofiádá

Jablonecká Hip-Hopová 
taneãní ‰kola X-DANCE

pofiádá

Kurzy jsou urãeny pro
holky i kluky od 4 let

www.X-DANCE.cz
777 326 239

www.X-DANCE.cz
777 326 239
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ve stfiedu 9. 9. 2009 od 17.00 do 19.00

v tûlocviãnû „C“ základní ‰koly 
Mozartova ve M‰enû (vchod od PLUSu)
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Tel.: 483 312 550 • mobil: 608 312 550 • www.horakelektro.cz • info@horakelektro.cz

elektro z va‰í ulice

Je‰tûd jiÏ vysílá digitálnû – pofiiìte si novou TV
a pfiijímejte âT1, âT2, âT4 Sport, âT24 
+ 7 rozhlasov˘ch stanic v nové lep‰í digitální kvalitû.

Je‰tûd jiÏ vysílá digitálnû – pofiiìte si novou TV
a pfiijímejte âT1, âT2, âT4 Sport, âT24 
+ 7 rozhlasov˘ch stanic v nové lep‰í digitální kvalitû.

• Nej‰ir‰í nabídka LCD a plazma TV

• Nej‰ir‰í nabídka settop boxÛ 
jiÏ od 799,-

• Odborná instalace a poradenství

• Digitalizace domovních rozvodÛ

• SAT pfiíjem

• Nej‰ir‰í nabídka LCD a plazma TV

• Nej‰ir‰í nabídka settop boxÛ 
jiÏ od 799,-

• Odborná instalace a poradenství

• Digitalizace domovních rozvodÛ

• SAT pfiíjem

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

Letáky                          najdete ve Va‰ich schránkách. Akãní letáky platí od 9. 9.

Prodejna
roz‰ífiena
o TV Hall

Prodejna
roz‰ífiena
o TV Hall

V‰e na splátky 
BEZ NAV¯·ENÍ
V‰e na splátky 
BEZ NAV¯·ENÍ

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

Jablonec nad Nisou, 466 01

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

horizontální a vertikální Ïaluzie, rolety
ROLOKAZETY – hliníkové, bezpeãnostní

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

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

Doprava a cenové nabídky ZDARMA

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

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

Prodej palivového dfieva


