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Ve městě vládne čilý stavební ruch
Právě skončil měsíční zkušební provoz okružní

křižovatky Turnovská–Pražská a od 1. října zde
již budeme jezdit „naostro“. Dle mého názoru se
už teď dá říci, že doprava ve směru od Prahy je
plynulejší. 

Pro bezpečnost chodců chceme jako pokračo-
vání této stavby provést takzvanou „humanizaci“
části Pražské ulice, a to od křižovatky se Skři-
vánčí až po kruh U Zeleného stromu. Protože
stále probíhají výměny kabelového vedení
v chodnících, jež provádí ČEZ v souvislosti
s chystanou výstavbou trafostanice jih v lokalitě
Dolina, budou zde letos pouze nasvětleny pře-
chody pro chodce a počátkem příštího roku pak
upraveny chodníky, poptávkový přechod, stře-
dové ostrůvky a položen nový živičný povrch.

Pojem humanizace se objevuje i ve spojitosti
s ulicí Podhorskou. Faktem je, že zde jsou rizi-
ková místa, zvláště před základní uměleckou
školou a před Domem dětí a mládeže Vikýř.
Město zaplatí úpravu chodníků, parkovacích
stání, autobusových zálivů a osvětlení přechodů
tak, aby se tady zvýšila bezpečnost dětí. Stavba
bude postupovat směrem od Jánské ulice k cent-
ru. Úspěšné ukončení úprav do konce října však
závisí nejen na možných dodatečných požadav-
cích majitelů podzemních inženýrských sítí, ale
i na počasí.

Nyní vzniká i okružní křižovatka Liberecká–To-
vární. I tady jde o investici Ředitelství silnic
a dálnic, město se bude na celé stavbě opět podí-
let rekonstrukcí chodníků a uhradí nutnou pře-
ložku veřejného osvětlení a parovodu. Předpo-
kládaný termín dokončení byl sice stanoven na
konec června příštího roku, domnívám se ale, že
zde vzhledem ke čtyřměsíčnímu zdržení začát-
ku stavby začneme jezdit bez komplikací až na
podzim. 

Velkým trápením řady občanů je jistě vleklá
rekonstrukce Podzimní ulice. Hned na počátku
oprav se bohužel ukázalo, že bude nutné vymě-
nit také kanalizační a vodovodní řad včetně pří-
pojek. Práce se navíc zdržely i proto, že plynovod
byl v ulici uložen velmi mělce a zasahoval do
konstrukční vrstvy vozovky, proto ho jeho vlast-
ník na své náklady překládal. V Podzimní ulici je
značný dopravní ruch včetně provozu městské
hromadné dopravy, a proto se původní kon-
strukční vrstvy, které byly tvořené žulovými
kostkami přelitými asfaltem, ukázaly jako zcela
nedostatečné. Z toho důvodu jsme přikročili
k celkové rekonstrukci. Věřím ale, že Podzimní
ulici dokončíme ve stanoveném termínu, tedy do
konce října.

Otakar Kypta 
místostarosta
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Týden sociálních služeb se bude konat na různých
místech České republiky. Během této dosud ojedinělé
akce se kromě Dne otevřených dveří (7. října) organi-
zací poskytujících sociální služby uskuteční také 1. vý-
roční kongres těchto subjektů. Ten proběhne 8. a 9.
října v Táboře.

„Kultura národa se pozná podle toho, jak se chová
ke svým znevýhodněným – tak se dá vyjádřit postoj mi-
nisterstva práce a sociálních věcí k sociálním službám
i můj názor osobní,“ říká ministr práce a sociálních
věcí Petr Šimerka a dodává, že je rád, že resort, který
v současné době řídí, spolu s uvedenou asociací zmí-
něný týden pořádá.

„Jde o akci, která se v České republice koná vůbec po-
prvé. Během ní se pracoviště sociálních služeb na růz-
ných místech republiky otevřou pro veřejnost a lidé se
budou moci osobně seznámit s tím, co sociální služby
nabízejí. Budou se moci sami přesvědčit o jejich kvalitě
a faktu, že se daná oblast dotýká každého z nás a že
služby pomáhají statisícům obyvatel zachovávat lid-
skou důstojnost a soběstačnost. Právě s tímto cílem byl
Týden sociálních služeb vyhlášen. Podmínky k zajištění
péče přitom resort podporuje jednak prostřednictvím
sociální dávky, příspěvku na péči, a samozřejmě také
dotacemi na poskytování sociálních služeb,“ vysvětlu-
je ministr. Podle něj je důležité, aby systém sociálních
služeb stál na třech rovnocenných pilířích – veřejné
správě, poskytovatelích služeb a klientovi. 

Dle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR Jiřího Horeckého prošly sociální služby
v České republice v uplynulých letech celou řadou vý-
znamných změn. „Ať již to byly změny legislativní,
kvalitativní, kapacitní či změny v systému jejich finan-
cování. V uplynulých letech jsme byli svědky nárůstu
jak organizací poskytujících sociální služby, tak jednot-
livých typů služeb a jejich dostupnosti.“

Přes všechny tyto pozitivní trendy jsou však podle
Horeckého širokou veřejností sociální služby a jejich
poskytovatelé nedostatečně oceňováni. Práce v sociál-

ních službách není vnímána jako prestižní povolání či
obor. Lidé, kteří v sociálních službách pracují, patří
mezi nejhůře odměňované skupiny obyvatel v České
republice.

Město připravuje akce pro odborníky i veřejnost
Město Jablonec n. N. společně s Centrem sociálních

služeb, p. o. a Diakonií ČCE – Střediskem v Jablonci
n. N. rozhodně nechtělo zůstat stranou dění. Proto se
aktivně k týdnu přihlásilo. Na období od 5. do 8. října
připravilo bohatý program jak pro odbornou, tak i laic-
kou veřejnost. V rámci Týdne sociálních služeb bude
též otevřeno nově vybudované nízkoprahové centrum
ve zrekonstruovaných prostorách objektu v ul. 5. květ-
na č. 2. Odborníci se sejdou ve Spolkovém domě, aby
si vzájemně vyměnili zkušenosti nejen z oblasti ko-
munitního plánování, prevence kriminality či péče
o seniory, ale i z mnoha dalších sfér práce v sociál-
ních službách. 

Ve středu 7. října se stejně jako v celé republice
otevřou i v Jablonci pomyslné dveře všech místních
organizací poskytujících sociální služby a budou pří-
stupné nejširší veřejnosti (jejich přehled uvádíme na
str. 3). Ve čtvrtek se pak otevře i městský úřad, a to jak
v hlavní budově na Mírovém náměstí, tak i v Anenské
ulici. Přístupná budou oddělení odboru humanitního
či Komunitní centrum pro národnostní menšiny v Ze-
leném údolí. Důležitý je však fakt, že oddělení budou
otevřena výhradně pro informace, nikoliv k vyřizování
běžné agendy, a to v době od 9 do 11 hodin dopoledne
a od 13 do 15 hodin odpoledne. 

Odpolední hodinový blok bude ve velkém sálu Spol-
kového domu věnován České správě sociálního za-
bezpečení. Informace se budou týkat změn připravo-
vaných od 1. 1. 2010 v oblasti starobního, předčasného
starobního a invalidního důchodu. 

(fr)
(S použitím informací 
z www.mpsv.cz a www.tyden-socialnich-sluzeb.cz.) 

Jablonec je partnerem 
unikátního projektu
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky vyhlásily od 5. do 11. října Týden sociálních služeb. K němu se jako partner
připojilo také město Jablonec nad Nisou s vlastním bohatým programem.

■ Tři otázky 
pro místostarostu 
Petra Vobořila

Mluvíme o Týdnu sociálních slu-
žeb. V Jablonci se rozvoj těchto
služeb plánuje více než rok pro-
střednictvím komunitního plá-
nování. S jakými výsledky?

Plán rozvoje sociálních služeb
pomocí metody komunitního plá-
nování jsme začali vytvářet v úno-
ru 2008. Pro letošní rok zastupitel-
stvo schválilo první „Akční plán
rozvoje sociálních služeb pro rok
2009“, který se realizuje. Posláním
komunitního plánování je zjistit
touto metodou potřebnost sociál-
ních služeb a jejich následné za-
jištění pro občany Jablonce. Vý-
sledky jsou dobré, aktivně pracují
čtyři skupiny složené z občanů
města, úředníků a poskytovatelů
sociálních služeb. Hmatatelným vý-
sledkem je třeba Katalog poskyto-
vatelů sociálních služeb a služeb
navazujících, který je k dispozici
na webových stránkách města
a v tištěné podobě bude v nejbliž-
ší době v radničním informačním
středisku.

Dá se říci, které sociální služby
jsou v Jablonci nejvíce žádané?

Z hlediska objemu je to zajisté
terénní pečovatelská služba, kte-
rou v našem městě poskytují dvě
organizace. Poptávka je též po so-
ciálním poradenství, osobní asis-
tenci, ale i dalších službách. Po-
třebné je též bydlení v domovech
pro seniory.

Dalším výstupem komunitní-
ho plánování rozvoje sociálních
služeb je i vznik nízkoprahové-
ho zařízení pro děti a mládež
„Kruháč“. Jak bude získávat pe-
níze na provoz?

Ano, toto zařízení bylo jedním
z našich letošních cílů. Jeho
smyslem je především najít záze-
mí pro děti a mládež, která svůj
volný čas tráví na ulici. Kruháč je
klubem pro mladé – a co je hlav-
ní, jeho návštěva je bezplatná.
Financování bude vícezdrojové,
ale tři první měsíce zaplatí město.
V dalších letech se na financování
bude podílet Liberecký kraj, měs-
to a Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí ČR. (fr)

Foto Jitka Šorfová

Z letošního Dne zdravotně postižených 
Foto Jitka Šorfová
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Je správné se 
připojit

To, že jsme se připojili k iniciativě
Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR a Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR a pořádáme
v Jablonci nad Nisou Týden sociál-
ních služeb, je zcela přirozené.
Samospráva aktivně podporuje ko-
munitní plánování sociálních slu-
žeb a pravidelně se setkává se zá-
stupci nestátních a neziskových
organizací, které na území města
působí v sociálně-zdravotní oblasti.

Týden sociálních služeb je proto
dobrou příležitostí k tomu, jak vše,
co jako úřad, poskytovatelé sociál-
ních služeb a aktivní občané dělá-
me v rámci komunitního plánová-
ní představit co nejširšímu počtu
obyvatel našeho města. Program,
který jsme pro letošní rok připra-
vili, je natolik bohatý, že osloví
každého. 

Z mnoha akcí bych rád jmeno-
val středeční Den otevřených dve-
ří u poskytovatelů sociálních slu-
žeb či pondělní slavnostní otevření
nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež „Kruháč“. Toho se, mimo
jiné, zúčastní i radní Libereckého
kraje Pavel Petráček a prezident
Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR Jiří Horecký. 

Současně věřím, že připojením
se k pilotnímu projektu Týdne so-
ciálních služeb zakládáme v Jab-
lonci novou tradici k problematice,
která se dotýká či jednou dotkne
každého z nás.

Jan Heinzl 
manažer pro koordinaci 

sociálních věcí

Chceme stále lépe 
informovat

Letošní podzim v Jablonci nad
Nisou se nese v duchu prezentace

sociálních služeb, které se město
snaží dlouhodobě podporovat, roz-
víjet a zkvalitňovat v rámci své so-
ciální i prorodinné politiky. Už
v průběhu Týdne seniorů bude
kromě bohatého kulturního pro-
gramu pro seniory představen ve-
řejnosti i informační leták, který
shrnuje základní orientaci v na-
bídce sociálních služeb pro senio-
ry a jejich rodiny. Tyto informace
mohou pomoci při řešení typic-
kých životních situací, které jak
samotní senioři, tak jejich rodiny
a blízcí musí často řešit. Leták
obsahuje i kontakty, na koho se
obrátit ve složitějších případech
a při potřebě individuálních kon-
zultací. 

V Týdnu sociálních služeb v Jab-
lonci n. N. bude veřejnosti prezen-
továno také komunitní plánování
sociálních služeb, způsob preven-
ce kriminality a prorodinná politi-
ka města. Pilířem prorodinné i so-
ciální politiky je kromě rozvíjení

a zlepšování kvality sociálních slu-
žeb i snaha lépe informovat veřej-
nost o možnostech a rozvoji místní
nabídky sociálních služeb. 

I k tomuto účelu slouží od květ-
na tohoto roku internetové stránky
www.jabloneckarodina.cz, které
jsou průběžně aktualizovány, do-
plňovány a vyhodnocovány a je-
jichž návštěvnost stále stoupá. 

Markéta Puzrlová
manažerka prorodinné politiky

Pokládáme základ nové tradici

Jablonecká novinka 
– klub Kruháč

Od 1. října pracuje v zrekon-
struovaném přízemí objektu
v ulici 5. května u kruhové kři-
žovatky U Zeleného stromu zce-
la nový, zvláštní klub pro děti
a mládež, jehož provozovatelem
je Diakonie Českobratrské círk-
ve evangelické. Proto jsme oslo-
vili ředitelku klubu Kruháč Mi-
chaelu Albrechtovou, aby nám
vysvětlila jeho podstatu, komu je
určen a jaké má nejbližší pro-
gramové plány.

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež, klub Kruháč, bude usilovat
o to, aby tyto věkové skupiny znaly
rizika plynoucí z dospívání a ne-
dostávaly se do konfliktu se spo-
lečností. Nízkoprahovost znamená
realizovat služby tak, aby byla za-
jištěna jejich maximální dostup-
nost – tedy zdarma, s možností
anonymity příchozích. Kruháč bu-
de bezpečné místo, kde nebude ni-
kdo porušovat ničí práva. 

Budeme si muset nejdříve získat
důvěru dětí a mladých lidí, přede-
vším prostřednictvím neformální-
ho kontaktu v rámci skupinových
volnočasových aktivit. Tyto aktivi-
ty nám budou sloužit jako prostře-
dek, ale nikoliv jako cíl. Díky tomu
budeme moci následně poskytovat
individuální sociální služby. Uži-
vateli klubu Kruháč budou děti
a mladí lidé ve věku 6 až 26 let,
v jejichž životě by mohlo dojít, do-
šlo nebo dochází k událostem, kte-
ré negativně ovlivňují jejich vývoj.

Přínosem klubu Kruháč má být
prevence, nabídka dětem a mláde-
ži nezůstávat na ulici, mít možnost
zajít si do klubu, najít si zde kama-

rády, udělat si úkoly, pohrát si, vy-
užít počítače či stolního fotbálku.
Najít zde dospěláka s empatickým
přístupem a mít možnost mu říci
bez obav, co má kdo za problém,
proč je na ulici a proč není doma.

Nebližším programem je otevře-
ní klubu dětem a mládeži 1. října
ve 13 hodin. V rámci Týdne sociál-
ních služeb pak slavnostní otevře-
ní nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež v pondělí 5. října
s pozvanými hosty. V úterý 6. října
bude následovat workshop pro zá-
stupce obcí II. a III. stupně našeho
kraje. Ve středu 7. 10. od 13 do 18
hodin pak zveme veřejnost na Den
otevřených dveří.

Plánů na činnost klubu máme
tedy opravdu mnoho. Jsou dobře
promyšlené a připravené k reali-
zaci. Bude jen na našich návštěv-
nících, zda je budou chtít spolu
s námi realizovat.

Michaela Albrechtová
ředitelka klubu Kruháč

Den otevřených
dveří se koná
ve středu 7. října

Seznam poskytovatelů sociálních
služeb, jejichž zařízení můžete
navštívit:

Od 8 do 18 hodin
• Poradna pro rodinu, manžel-

ství a mezilidské vztahy, Lidická
1777/24;

Od 9 do 11 hodin
• Domov a Centrum denních slu-

žeb Jablonec nad Nisou, p. o., U Bal-
vanu 4117/2

Od 9 do 13 hodin
• MC Jablíčko, Spolkový dům,

E. Floriánové 1736/8;

Od 9 do 14 hodin
• „D“ občanské sdružení, Spol-

kový dům, E. Floriánové 1736/8;
• Rytmus Liberec, o. p. s., detašo-

vané pracoviště, Spolkový dům
E. Floriánové 1736/8;

Od 9 do 15 hodin 
• Asociace rodičů a přátel zdra-

votně postižených dětí v ČR, o. s.,
Klub Jablonec n. N., Spolkový dům,
E. Floriánové 1736/8;

• Centrum pro zdravotně postiže-
né Libereckého kraje o. s., Spol-
kový dům, E. Floriánové 1736/8; 

• Centrum sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, p. o., Pečova-
telská služba, Spolkový dům a Ko-
munitní centrum;

• Domov Maxov, Horní Maxov
181, Lučany nad Nisou;

• Fokus Liberec, Socioterapeutická
dílna a chráněná kavárna, Spol-
kový dům, E. Floriánové 1736/8; 

• SeniA, Dlouhá 1376/25a; 
• SONS ČR Sjednocená organi-

zace nevidomých a slabozrakých –
oblastní pobočka Jablonec n. N.,
Dlouhá 1376/25a;

Od 9 do 16 hodin
• Dům Naděje Jablonec nad Ni-

sou, Podhorská 822/57;

Od 13 do 15 hodin
• Domov důchodců Jablonecké

Paseky, V. Nezvala 87/14, Jablonec
nad Nisou;

Od 13 do 18 hodin
• Diakonie ČCE – středisko v Jab-

lonci nad Nisou, 193/5. května 2;

Od 14 do 17 hodin
• Klub Khamoro, Spolkový dům,

Jungmannova 1736/8.

Zveme na Den otevřených dveří

Foto Jiří Hána

Foto Jiří Jiroutek
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Kdy jste se rozhodl pro zaměstnání právě
v jablonecké nemocnici?

Jsem tu od roku 1997, už za studií jsem
v těchto prostorách pracoval. Jsem, stejně jako
moje žena, Jablonečák, mám tohle město rád,
vyhovuje mi jeho lokalita i rozloha, oba tu má-
me celé rodiny, a tak byla zdejší nemocnice lo-
gickou volbou. Navíc mi velmi vyhovuje její re-
lativně menší velikost – všichni se tu známe,
odpadává nepříjemná anonymita velkých zdra-
votnických zařízení. Vždycky se mi tady líbilo,
myslím si, že jsme dobrá nemocnice s kvalitním
personálem. Nemám důvod, proč bych měnil
své působiště. Jablonecká nemocnice je poměrně
nový objekt a i prostředí, kde svou práci vykoná-
váte a s kým, je velmi důležité nejen pro pacien-
ty, ale i personál, byť si to ne každý uvědomuje. 

Mění se postupem doby nějak pacienti?
Ano, dá se říci, že dnešní čtyřicátníci a ještě

spíše třicátníci jsou aktivnější ve své léčbě. Chtějí
být více informováni, zajímají se o varianty léčby
a často chtějí znát i jiný názor na svou nemoc.

Domnívám se, že takový aktivní přístup k vlast-
nímu zdraví je v pořádku. 

Jaký pacient jste vy sám?
Naštěstí zatím nejsem pacientem. Mám však

jeden zážitek z dětství, který asi poznamenal
i mou práci. Když jsem byl malý a byl jsem
v nemocnici, řekli mi jednoho dne, že už se jen
podívají na výsledky a pak mě propustí domů.
Celý den jsem napjatě čekal a nakonec jsem šel
domů až následující den. Pamatuji si to jako
velké zklamání, a proto se snažím s pacienty co
nejvíce, ale racionálně komunikovat. Velká vět-
šina konfliktů a problémů plyne z nepochopení
a špatné komunikace.

V současné době se hodně diskutuje o ab-
senci jeslí ve městě. Jednou z možností, kde
by mohly vzniknout, je i nemocnice. Máte
ještě vlastně malé děti a jeslí už jste využít
nemohli. Byl to pro vás problém? 

Ano, problém to tehdy skutečně byl. Museli
jsme péči o dceru, kdy už se manželka potřebo-

vala vrátit do zaměstnání, řešit paní na hlídání.
Myslím si, že je i hodně sestřiček, ale i jiných
maminek, které by se mohly vrátit do práce, po-
kud by o jejich děti bylo dobře a kvalifikovaně
postaráno. Jsem rád, když nyní vidím snahu
o řešení tohoto problému. Podle mého by se
jedna třída jeslí ve městě určitě naplnila. 

Jste lékař pracující v nemocnici, denně se
setkáváte s množstvím lidí, s pacienty. Vědí, že
jste zastupitelem tohoto města? Obracejí se
na vás s otázkami, připomínkami, podněty?

Někteří pacienti mě znají a vědí o mé práci
v komunální politice. Někdy se stává, že se na
mě obrátí se svými problémy, s kritikou nebo
otázkou. Ale jestli se ptáte, zda jsem se setkal
s vyloženě negativním stanoviskem, tak musím
odpovědět, že ne, to se mi zatím nestalo. I když
chápu, že to k této práci také patří. 

Co bylo tím prvotním okamžikem, kdy jste
si řekl, stanu se komunálním politikem?

Byl jsem osloven a zřejmě ve správný čas.
V Jablonci jsem se narodil, vyrostl jsem tu a už
delší dobu jsem uvažoval o tom, že bych mohl
být městu a svému okolí prospěšný i trochu ji-
nak. A tak jsem nabídku přijal. A nelituji toho.
Nahlédl jsem na problém i z druhé strany
a musím říci, že není všechno tak černobílé, tak
jednoduché, jak si představuje běžný občan. To
už dnes vím, ale jsem přesvědčen, že dobrou
věc jde stále prosadit. 

Bylo nějak rozhodující, že jste byl osloven
právě stranou Domov nad Nisou?

Zcela jistě. Nejsem straník v pravém slova
smyslu, mám antipatii ke stranictví jako tako-
vému. Domnívám se, že na komunální úrovni
ona stranická disciplina není až tak nutná.
Oslovil mě fakt, že jde o sdružení osobností in-
klinujících ke středo-pravicovému zaměření,
alespoň tak to vnímám já. 

Říkáte, že jste patriot, že se vám líbí loka-
ce města, jeho velikost, nechtěl byste se stěho-
vat jinam. Co se vám ve městě vážně líbí? 

Když o tom tak přemýšlím, je toho samozřej-
mě více, ale opravdu se mi líbí okolí přehrady,
celkový pohled na město z Petřína nebo
Severáku je prostě nádherný. A skutečně je pro
mě ideální poloha a rozloha. Žiji tu prostě rád.
I když s rodinou hodně cestujeme a pobývali
jsme na místech, kde by se nám asi líbilo, tak
máme k Jablonci velmi silné vazby. 

(fr)

Marek Řehoř
Mám antipatii ke stranictví jako takovému

■ Marek Řehoř 
Je rodilý Jablonečák a sám říká, že se
vlastně svým dětstvím i ranou dospělostí
proběhal – ať už na lyžích nebo bez nich.
Běhal na nich závodně stejně jako jeho bratr,
otec byl trenérem lyžařů-běžců. Dnes je
ženatý, má syna a dceru, na lyžích se
ve volném čase snaží běhat dál, v zimě
s čelovkou po jizerskohorských tratích.
Přes léto našel zalíbení v maratonech.
Vystudoval medicínu, specializoval se
na gastroenterologii a oba s manželkou
pracují v jablonecké nemocnici. A ač děti
vyrůstají v tak úzce specializovaném
prostředí, syn směřuje k dopravním
prostředkům, dcera by se zatím chtěla stát
ředitelkou.
Je členem Domova nad Nisou, jako
zastupitel pracuje první volební období.Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek Foto Jiří Jiroutek

Foto archiv



(5)

jablonecký měsíčník / říjen 2009 aktuality

■ Naši jubilanti
v říjnu
96 let
Nožičková Božena

95 let
Chalupová Anna a Janata Vladislav

92 let
Pražáková Otilie a Záleská Hedvika

91 let
Preislerová Vlasta a Smolný Vilém

90 let
Fica Jan, Koudelka Oldřich, Štěrbová
Helena a Višňáková Marie

85 let
Froněk J., Hlubuček F., Horčičková A.,
Křížová V., Lesk J., Mertlíková E.,
Pokorná M., Stránská I., Švihlová M.,
Tesařová E., Valentová L., Vanišová M.,
Vavruška J. a Volavková S.

80 let
Fojtík K., Gibson M., Goroš J.,
Janata R., Jeníčková A., Martincová E.,
Nezbedová E., Pleštilová M.,
Rajnohová H., Sedláček J., Seifert B.,
Stadtherr J., Svobodová M., Špringer B.,
Štefková V., Teplíková A., Zákoucká J.
a Žitňanská Z.

75 let
Bělík J., Braunerová M., Čonková M.,
Dubská A., Jareš L., Kůtek M.,
Makovec O., Musil K., Novák J.,
Novotný M., Pavlínová V., Ratajová J.,
Rybář J., Stiedlová K., Strnadová V.,
Šimůnek Z., Šnajdrová J. a Vašková A.

70 let
Bakulová I., Bednář M., Červeňáková M.,
Havel M., Havrdová J., Hulínová K.,
Hušková I., Isaides E., Janů Z.,
Nováková E., Pařízek S., Pastyříková K.,
Plná V., Pultar P., Rada K.,
Richterová M., Roubalová K.,
Svoboda K., Špringl V., Šváb R.,
Švorc N., Vanopulos T. a Vlach K.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody. 

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

■ Výročí sňatku
Zlatou svatbu oslaví v říjnu na radnici
manželé Květoslava a Miroslav
Poseltovi a manželé Gerlinda
a Zdeněk Vodičkovi a 10. října doma
manželé Věra a Josef Mackovi.

Připojujeme se k blahopřání a do dal-
ších let přejeme pevné zdraví a hodně
vzájemné úcty a tolerance.

■ Vítání dětí
Sobota 29. 8. 2009
Katarína Kryšfalušij, Tomáš Haba,
Adam Kristek, Leona Hybnerová,
Jessica Franzová, David Stolín, Adam
Štryncl, Kristýna Macounová, Martin
Doubrava, Sára Kozlovská, Kateřina
Kouřilová, Ladislav Hamřík, Beáta
Eklová, Emma Šimůnková, Šimon
Picek, Lukáš Sameš, Kristýna Brožková,
Ella Neubauerová, Kateřina Jiroušová,
Amal Elgheriani, Pavel Fabián, Nikola
Adamková, Adam Kočárek, Tadeáš
Šrytr, Danny Dejanov, Veronika
Kloubková, Barbora Vinšová, Daniel
Očenáš, Denisa Řeháková, Jakub
Mrlina, Kateřina Kumstátová, Tereza
Pokorná, Lukáš Hrubý, Edita Šulcová,
Jakub Šindelář a Viktorie Laskošová.

Domov důchodců
zve k návštěvě
V rámci Týdne sociálních služeb
otevře své brány i Domov důchodců
v Jabloneckých Pasekách, V. Nez-
vala 87/14. Den otevřených dveří
se bude konat ve středu 7. října od
13 do 15 hodin. Sraz zájemců je
v jídelně domova důchodců. Přijďte
se podívat na nově zrekonstruova-
né prostory.

Do konce října lze 
požádat o zařazení
do projektu
Kulturní a sportovní subjekty pů-
sobící v Jablonci n. N. mohou do
pátku 30. 10. požádat o zařazení
pořádané akce do kulturně-spor-
tovního projektu „Jablonec nad
Nisou 2010“. Se zařazením souvisí
finanční příspěvek z rozpočtu
města. Vyplněné formuláře doručte
osobně do Eurocentra v Jiráskově
ulici č. 7. Kontakt: Iva Bendová, tel.
483 712 505, 777 747187, i.bendova@
eurocentrumjablonec.cz. Potřebné
formuláře získáte na stejném místě
od 2. října.

Sokolové shánějí 
peníze na fasádu
Tělocvičná jednota Sokol Jablonec
n. N. vyhlásila veřejnou sbírku na-
zvanou „Za stoletou sokolovnu
krásnější“. Výtěžek bude použit na
velice důležitou opravu fasády
a oken této významné jablonecké
budovy. Hotovost je možné darovat
do pokladničky v budově sokolovny
nebo peníze převést na účet číslo
000182-0960672349/0800 u České
spořitelny 

O nejhezčího 
voříška
Liga na ochranu zvířat ČR Jab-
lonec n. N. a útulek Dášenka zvou
na 11. ročník soutěže O nejhezčího
jabloneckého voříška. Koná se
v neděli 4. října v městském Tyr-
šově parku. Ve 13 hodin začíná
prezentace a veterinární prohlídky
soutěžních psů a ve 14 hodin bude
zahájena vlastní soutěž. Více na
www.dasenka.unas.cz nebo na
606 472 619.

Proběhne svoz 
nebezpečného 
odpadu
Poslední říjnovou sobotu, tj. 31.
10., proběhne pravidelný ambu-
lantní svoz nebezpečného odpadu
a elektrozařízení. Svážet se začne
v 8 hodin na sídlišti Janovská, ko-
nec bude v Proseči nad Nisou
u hasičské zbrojnice. Do tohoto
odpadu patří např. zbytky barev,

ředidla, akumulátory, motorové ole-
je, kyseliny, léky atd. Elektrozaří-
zení jsou staré televize, lednice,
počítače, výbojky atp. Přehled stano-
višť a časů naleznete na stránkách
www.mestojablonec.cz a ve vývěs-
kách města.

O2 zruší telefonní 
automat
Společnost Telefónica O2 oznamuje
zrušení veřejného telefonu v Ne-
rudově ulici. Důvodem je velký po-
kles zájmu o využívání sítě veřej-
ných telefonních automatů.

Magdaléna byla na 
Jiráskově Hronovu
Významný úspěch zaznamenali
členové rychnovského Tanečního
a pohybového studia Magdaléna,
když byli ze dvou národních pře-
hlídek nominováni na prestižní di-
vadelní festival Jiráskův Hronov.
Ten se konal v srpnu. Před čtyřmi
sty diváků předvedli divadelníci
z Magdalény inscenaci „Každý je
někdy trapný“ a sklidili za svůj vý-
kon vřelý potlesk.

Oslavíme vznik Československa
Slavnostní připomenutí 91. výročí vzniku samostatného československého státu
se uskuteční ve středu 28. října od 14 hodin u Památníku obětí 1. světové války
v Tyršově parku. Přítomni budou představitelé města, zástupci Českého svazu
bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů a další hosté. 

V Jablonci vystoupí
světový loutnista
Brian Wright, jenž koncertuje nejen
po celé Evropě, ale i v USA a na
Dálném východu, vystoupí v kos-
tele Povýšení svatého Kříže v rám-
ci Mezinárodního festivalu komor-
ní hudby. Hraje na renesanční
a barokní loutnu, pořídil řadu roz-
hlasových i televizních nahrávek,
natočil CD původních písní ke
hrám W. Shakespeara. Program
najdete na str. 11.

Gymnazisté 
pojedou do Itálie
V rámci projektu Comenius budou
studenti a pedagogové Gymnázia
v ulici Dr. Randy po dva roky spo-

lupracovat s kolegy z partnerské
školy Jakob-Brucker-Gymnasium
Kaufbeuren a italského Istituto
Magistrale Statale Fogazzaro ve
Vicenze. 
Ti všichni se podílejí na divadel-
ním projektu „Grenzenloses Theater
– unterwegs auf den Bühnen der
Welt“. V dubnu 2010 pak spoluprá-
ce vyvrcholí kolektivním předve-
dením divadelní hry Karla Čapka
Ze života hmyzu na festivalu ve
Vicenze.

Nejlepší studentka 
je z Jablonce
Veronika Hušková, studentka 2.
ročníku Gymnázia U Balvanu, zví-
tězila v celostátní literárně-děje-
pisné soutěži „TGM – život, dílo
a odkaz pro současnost“. Orga-

nizuje ji občanské sdružení Masa-
rykovo demokratické hnutí. Vý-
sledky II. ročníku soutěže byly vy-
hlášeny 11. září za přítomnosti
přestavitelů Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR v zase-
dací místnosti Magistrátu hlavního
města Prahy.

V MŠ Montessori
vaří z biopotravin
V rámci programu Škola pro udr-
žitelný život získala mateřská ško-
la Montessori grant na zavádění
biopotravin do školní jídelny. Cí-
lem je procentuálně navýšit biopo-
traviny ve školním jídelníčku, zvý-
šení obecného povědomí o těchto
potravinách, možnostech jejich
nákupu a využití, ale i proniknutí
změn do domácího prostředí dětí. 
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Personální inzerce 
Vyhlášení konkurzů na funkce ředitelů ma-
teřských škol

Rada města Jablonec n. N. vyhlašuje, v souladu
s § 166 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), a vyhláškou MŠMT
ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisích, konkurz na ob-
sazení funkcí

ŘEDITELŮ
– Mateřské školy Jablonec n. N.,

Lovecká 11, p. o.
– Mateřské školy Jablonec n. N.,

Střelecká 14, p. o.
– Mateřské školy Jablonec n. N.,

Jugoslávská 13, p. o.
– Mateřské školy Jablonec n. N. – Rýnovice,

Československé armády 37, p. o.
– Mateřské školy Jablonec n. N. – Mšeno,

Mechová 10, p. o.
– Mateřské školy Jablonec n. N. – Kokonín,

Dolní 3969, p. o.
– Mateřské školy Jablonec n. N. –

Jablonecké Paseky, Tichá 19, p. o.
– Mateřské školy Jablonec n. N. – Mšeno,

Josefa Hory 31, p. o.

Nástup do funkce – k 1. 1. 2010
Požadavky: splnění předpokladů pro výkon funk-
ce ředitele školy stanovených zákonem číslo

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, znalost problematiky řízení škol-
ství a příslušných právních předpisů, občanská
a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav,
organizační, řídící a komunikační schopnosti.

K přihlášce přiložte: úředně ověřené kopie
všech dokladů o dosaženém vzdělání, doklad
o průběhu zaměstnání a délce pedagogické
praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,
strukturovaný životopis, lékařské potvrzení
o způsobilosti k výkonu funkce ředitele ne star-
ší dvou měsíců, nástin koncepce dalšího rozvo-
je školy (max. 4 strany formátu A4), výpis z rej-
stříku trestů ne starší 3 měsíců, čestné prohlá-
šení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kte-
rým se stanoví některé další předpoklady pro
výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem přihlášek bude ukončen v pondělí
12. října 2009 ve 12.00 hodin.

Adresa pro doručení přihlášek: Město Jab-
lonec n. N., oddělení školství, kultury a sportu –
Lenka Lipšová, Mírové náměstí 19, 467 51 Jab-
lonec nad Nisou.

Způsob podání přihlášky: obálku s přihláškou
a požadovanými doklady včetně příloh nutno
označit: „KONKURZ MŠ název (dle příslušné
MŠ, na kterou podáváte přihlášku ke konkur-
zu) – NEOTVÍRAT“.

Případné dotazy na telefonu 483 357 278, 483
357 270.

Tajemník Městského úřadu Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

SAMOSTATNÝ REFERENT ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdě-
lání nebo střední vzdělání s maturitou. 
Další požadavky: orientace v problematice od-
padového hospodářství, znalost zákona o odpa-
dech a souvisejících předpisů, obsluha PC
(Word, Excel, internet), znalost místních pod-
mínek, ochota k práci v terénu, organizační
schopnosti, odpovědnost, samostatnost, flexibi-
lita a kreativita, komunikační dovednosti. 
Pracovní náplň: samospráva – odpadové hos-
podářství v obci. 
Nástup: dle dohody, nejpozději 1. 1. 2010.
Informace: vedoucí oddělení životního prostře-
dí, tel. 483 357 187, 
e-mail: lochovska@mestojablonec.cz. 

Přihlášky do 13. října 2009.
Přihlášku doloženou profesním životopisem,
výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsí-
ců), ověřeným dokladem o dosaženém vzdělá-
ní a případnými referencemi zašlete na adresu:
Městský úřad, personální úsek, Mírové náměs-
tí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

Půjčky z Fondu na zlepšení
úrovně bydlení

Také v letošním roce budou mít vlastníci do-
mů a bytů v katastrálních územích připadají-
cích pro obec Jablonec nad Nisou možnost po-
žádat o půjčku z Fondu na zlepšení úrovně byd-
lení (FZÚB).

Žádosti přijímá Jitka Hujerová, kancelář č.
311 ve 3. poschodí radnice, a to od 1. 10. 2009
do 29. 1. 2010 do 12 hodin. Po vyhodnocení žá-
dostí výborem FZÚB rozhodne o konkrétních
půjčkách zastupitelstvo města v únoru nebo
březnu příštího roku. Podrobné podmínky vy-
hlášení a schvalování půjček projednalo zastu-
pitelstvo města dne 24. září 2009, tedy po uzá-
věrce Jabloneckého měsíčníku.

Sledujte úřední desku a internetové stránky
města www.mestojablonec.cz, kde v modulu
„životní situace“ naleznete v části finance po-
drobnější informace o poskytování půjček
z FZÚB. Ke stažení je zde i formulář žádosti
o poskytnutí půjčky. 

(jh)

Do konce října můžete
žádat o příspěvek

O finanční příspěvek z rozpočtu města pro
rok 2010 lze požádat pro následující oblasti:
sociální péče a zdravotnictví; výchova a vzdělá-

vání mládeže a ochrana přírody; kultura a vol-
nočasové aktivity občanů – zvláště dětí a mlá-
deže; sport a tělovýchova; prevence sociálně
patologických jevů a kriminalita mládeže.

Žádosti se podávají na předepsaném formu-
láři, který je k dispozici ve vnitřním informač-
ním středisku MěÚ v přízemí radnice a na
www.mestojablonec.cz. 

Vyplněné formuláře přijímá Jiří Kubsch, od-
dělení školství, kultury a sportu, 1. patro budovy
radnice, č. dveří 126, tel. 483 357 354, e-mail
kubsch@mestojablonec.cz. Lze je též zasílat
poštou, ale v případě neúplnosti nebude žádost
akceptována. Termín podání do 31. 10. 2009. 

Podrobnosti naleznete v „Zásadách pro po-
skytování finančních příspěvků z rozpočtu
města Jablonce n. N.“, které jsou rovněž k dis-
pozici na uvedených místech.

(jk)

Bojujeme proti drogám
V týdnu od 12. do 16. října proběhne již po-

deváté Týden proti drogám, tentokrát v pro-
storách městského úřadu v Anenské ulici, ve
Spolkovém domě a v DDM Vikýř.

Program je vytvořený pro žáky základních
a středních škol i středních odborných učilišť.
Je sestaven z besed, přednášek a komponova-
ných pořadů s odborníky zabývajícími se pro-
tidrogovou tématikou. Aktivně se na jeho tvorbě

podílí Centrum sociálních služeb Jablonec n.
N., p. o , Věznice Rýnovice, Dům dětí a mládeže
Vikýř, Poradna pro rodinu, manželství a mezi-
lidské vztahy, Státní zdravotní ústav Liberec
a Pedagogicko-psychologická poradna. 

Na všechny akce je nutné se předem přihlásit
na tel. čísle 483 357 650 (724 368 356) u Ja-
roslava Cvrčka, protidrogového koordinátora,
nebo v případě nepřítomnosti na 483 357 656
(724 368 357) u Jitky Šorfové. Podrobný pro-
gram najdete na www.mestojablonec.cz.

(jc)

Volby jsou odloženy 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamen-

tu ČR se po rozhodnutí Ústavního soudu
v plánovaném termínu 9.–10. října 2009 ne-
uskuteční. 

Dobrovolníkům, kteří projevili zájem pomáhat
v okrskových volebních komisích, děkujeme.
Evidenci uchazečů o tuto práci nyní rušíme. Po
vyhlášení nového termínu voleb očekáváme, že
se dobrovolníci opět přihlásí v kanceláři tajem-
níka. 

Žádosti o vydání voličského průkazu doruče-
né našemu úřadu se ruší a bude třeba o ně po-
žádat po vyhlášení voleb znovu. 

Jiří Nesvadba
tajemník městského úřadu

Policie ČR pořádá 
sportovní den

Policejní práce je v poslední době zaměřena
nejen represivně, ale přináší stále více pre-
ventivních aktivit. Mezi ně patří i akce určená
žákům 7. tříd základních škol. Jedná se o spor-
tovní den dětí, který se uskuteční ve čtvrtek
8. října. 

Hlavním centrem dění bude biatlonová střel-
nice v Břízkách. Přihlásit se mohou zástupci

7. tříd kterékoliv základní školy v okrese. Re-
prezentovat je budou pětičlenná smíšená druž-
stva chlapců a dívek. Děti budou na označené
trati postupně plnit úkoly ze zdravovědy, topo-
grafie, střelbu ze vzduchovky, hasičský útok,
dopravní test, orientaci v terénu atd. Vítězem
bude družstvo, které v nejlepším čase nasbírá
co nejmenší počet trestných bodů z jednotli-
vých disciplín. 

Účastníci musí kromě fyzického výkonu
předvést i své znalosti. Pro nejlepší družstva
budou připraveny odměny a také táborák s buř-

tíky i sladkostmi. Mezi starty jednotlivých druž-
stev se děti mohou seznámit s technickým vy-
bavením jednotlivých složek a posoudit, které
zaměstnání by pro ně mohlo být v budoucnu
tím pravým.

Na akci se spolupodílí PČR, hasičský zá-
chranný sbor, armáda a zdravotníci. Dík patří
biatlonovému oddílu SKP Jablonex, který pro
akci zapůjčuje prostor a postará se i o střelbu
ze vzduchovek. 

Ludmila Knopová
tisková mluvčí PČR
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Datovou schránku 
zprovozní městský úřad 
od poloviny října 

Zákon číslo 300/2008 Sb. o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů
v platném znění počítá s tím, že orgány veřej-
né moci a právnické osoby zapsané v obchod-
ním rejstříku budou nejpozději od 1. listo-
padu 2009 povinně používat své datové
schránky, které jim stát ze zákona zřídí. 

Datová schránka je elektronické uložiště a te-
dy datový prostor. Slouží k tomu, aby jejím pro-
střednictvím vlastník odesílal svoji korespon-
denci tomu, kdo je datovou schránkou vybaven
a také, aby tak přijímal korespondenci v podo-
bě datových zpráv, jež mu po této informační
síti někdo adresuje. 

Město Jablonec nad Nisou se rozhodlo akti-
vovat svoji datovou schránku v předstihu, a to
k 15. 10. 2009. V počátečním období, které potr-
vá do poloviny příštího roku, bude možná ko-
respondence cestou datových schránek pouze
v případě, že na straně příjemce nebo na straně
odesílatele bude orgán veřejné moci, mezi něž

město a jeho orgány patří. Teprve po 1. 7. 2010
se využití datových schránek uvolní také pro
předávání datových zpráv mezi subjekty, které
nejsou řazeny do struktury orgánů veřejné
moci. 

Tato výrazná změna bývá označována za re-
voluci v byrokracii. V podmínkách našeho měs-
ta znamená to, že vlastníci datových schránek
naleznou od 15. 10. 2009 v registru subjektů
s aktivovanou datovou schránkou také město
Jablonec n. N. a mohou, pokud to charakter ji-
mi posílané zprávy dovolí, doručit městskému
úřadu, městské policii nebo orgánům města, tj.
zastupitelstvu a radě města, datovou zprávu
a za její odeslání neplatí žádné poštovné. Takto
vypravená zpráva bude dodána do datové
schránky města prakticky bezprostředně.
Protože MěÚ bude mít zajištěno přijímání dato-
vých zpráv v pracovních dnech několikrát den-
ně, bude zpráva odeslaná tímto způsobem do-
ručena zpravidla ještě v den odeslání a nejpo-
zději krátce po zahájení pracovní doby úřadu
následující pracovní den. 

Současně dojde také ke změně ve vypravová-
ní korespondence městem. Zákon č. 300/2008
Sb. upřednostňuje, s výjimkou předání píse-
mnosti adresátovi osobně přímo při jednání,

způsob doručení datovou schránkou před vše-
mi dalšími způsoby doručování. Toto pravidlo
se úřad bude snažit dodržovat. 

Je třeba si ale hned v úvodu přiznat, že k do-
konalosti má systém zatím daleko. Pod slovy
„umožňuje-li to povaha dokumentu“ se skrývá
nejen omezení rozsahu datové zprávy 10 MB,
ale i požadavek státu, aby žádost o některé úko-
ny byla u našeho úřadu uplatněna žadatelem
na formulářích osobně doručených úřadu (na-
příklad na oddělení správních a dopravně
správních agend – občanské a řidičské průka-
zy). Jde též o komplikace při vypravování urči-
tých druhů korespondence úřadem, pokud je
agenda pořizována našimi úředníky přímo na
počítačích ústředních orgánů státní správy
v Praze, které nejsou kompatibilní se spisovou
službou našeho úřadu. 

Dobré je také vědět, že zprávu doručovanou
datovou schránkou adresát obdrží ve formátu
PDF a pokud ke své práci bude potřebovat origi-
nál doručeného dokumentu v písemné podobě,
získá jej za správní poplatek 30 Kč za stránku
na kontaktním místě, kterým je pracoviště
CZECH POINTu obecního úřadu. 

Jiří Nesvadba
tajemník městského úřadu

Oddělení správních agend jste ve svém životě
určitě alespoň jednou navštívili – občanský
průkaz či cestovní pas dnes potřebuje každý.
V 1. poschodí budovy městského úřadu v Ko-
menského ulici vás obslouží některá z osmi
příjemných pracovnic. Na záludnosti týkající
se osobních dokladů nás upozornila vedoucí
oddělení Vladislava Kakrdová.

Jaké situace vaše oddělení řeší? Jak obča-
nům pomáháte? 

Agendy našeho oddělení lze rozdělit na tři
části. Dvě pracovnice se zabývají evidencí oby-
vatel a trvalými pobyty. Jejich práce spočívá
v neustálé aktualizaci informačního systému,
kam se vkládají údaje o narození, sňatcích, roz-
vodech, úmrtí, zákazech pobytu, zbavení či ome-
zení způsobilosti občanů nebo přihlašování na
nové adresy. Druhou část představují občanské
průkazy (OP). Jedná se o příjem a zpracování
žádostí, vyhotovování krátkodobých OP v pří-
padě ztráty či odcizení, ale např. i o roznášku
hotových OP imobilním občanům. Poslední
část se týká vydávání biometrických cestovních
dokladů, či dokladů bez biometrických prvků
ve zkrácené lhůtě.

Právě cestovní doklady mnozí z nás ještě
využijí na pozdní dovolenou. Jak dlouho trvá
vydání pasu, jaké existují druhy a jak vysoké
jsou poplatky?

Zhotovení klasického cestovního dokladu
(CD) s biometrickými údaji je ze zákona ve

lhůtě do 30 dní. I když se někdy hotové doklady
vrací již po dvou týdnech, nelze se na to spolé-
hat. 

Správní poplatek za vydání biometrického
CD pro dospělého činí 600 Kč, pro dítě do 15 let
100 Kč. Vydávají se i tzv. „rychlé pasy“, tj. CD
bez biometrických prvků, které mají platnost
jen šest měsíců. Jejich zhotovení je možné i na
počkání. Pro dospělého stojí 1 500 Kč a pro dítě
do 15 let 1 000 Kč.

Jaká jsou specifika dětských pasů? Mnozí
rodiče se domnívají, že je-li dítě zapsáno
v občanském průkazu, vlastní pas nepotře-
buje.

Rozhodně nedoporučuji cestovat po zemích
EU s dětmi zapsanými pouze v občanském prů-
kazu rodiče. OP slouží v těchto zemích jako ces-
tovní doklad pouze pro jeho držitele, ne pro dítě
v něm uvedené! Pro vydání prvního CD pro dítě je
nutné požádat na KÚ Lbc kraje o vydání osvěd-
čení o státním občanství ČR. Správní poplatek
činí 100 Kč za osvědčení. Dalším řešením je ne-
chat dítě do věku 10 let zapsat do pasu rodiče.

(kh)

Máte v pořádku doklady?

„Štvou vás nevychované děti? Ptáte se,
proč to jejich rodiče neřeší? Možná to neumí
nebo jsou unaveni dalšími problémy rodi-
ny“, říká zástupce občanského sdružení
Compitum (tj. rozcestí), které v těchto dnech
zahájilo činnost. Ta byla letos podpořena
dotací v rámci Programu prevence krimina-
lity Ministerstva vnitra ČR a také městem
Jablonec nad Nisou.

Sdružení Compitum vzniklo na podporu osob,
které pečují o děti do 15 let a ocitly se v tíživé
životní situaci; věnuje se dobrovolné terénní
práci prováděné přímo v rodinách. „Hlavním
záměrem je posílení rodičovských kompetencí
a podpora při vytváření stabilního rodinného
zázemí. Jedná se hlavně o emocionální podporu,
poradenství při zvládání běžných rodičovských
povinností a zprostředkování kontaktu s odbor-

níky i s okolím,“ sděluje Irena Svobodová, ma-
nažerka prevence kriminality. Podle ní pomáhá
sdružení Compitum předcházet z hlediska pre-

vence kriminality vzniku výchovných problé-
mů dítěte, jeho zanedbávání či dokonce týrání
a umísťování ve výchovných zařízeních.

„Sdružení bude školit dobrovolníky, kteří bu-
dou do rodin docházet a informacemi i potřeb-
ným nadhledem pomáhat rodičům zklidnit situaci
a řešit problémy, jež jim odebírají energii po-
třebnou k péči a výchově dětí. Na odbornost bu-
de dohlížet psycholog oddělení sociálně-právní
ochrany dětí coby supervizor,“ dodává mana-
žerka prevence kriminality.

Podobné projekty jsou realizovány nejen
v České republice, ale dlouhodobá zkušenost je
s nimi i v zahraničí. „Věříme že projekt bude pří-
nosem i v našem městě. Bližší informace, ať už
jako potencionální klient či jako dobrovolník,
získáte na tel. čísle 603 504 413 nebo na e-mailu
compitum@seznam.cz.,“ uzavírá Irena Svobo-
dová. (red)

Compitum přichází na pomoc s výchovou

Foto Roman Kelbich

Foto Otokar Simm
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Z jednání městské rady
27. srpna 2009

Možnost veřejné služby pro tři desítky lidí
Na území města Jablonec n. N. vzniká od 1. 10. 2009

institut veřejné služby pro dvaatřicet osob. 
Novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné

nouzi zavedla od 1. 1. 2009 pro obce možnost zřídit na
svém území institut veřejné služby. Ten je určen pro
osoby, které déle než šest měsíců požívají dávky ze
systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živo-
bytí), s výjimkou zdravotně handicapovaných, mladších
15 let, připravujících se na budoucí povolání, starobních
a invalidních důchodců a osob, které pracují a příspěv-
kem na živobytí je jim pouze dorovnáván příjem do čás-
tek životního minima. 

„Pokud osoba, na níž se institut veřejné služby vzta-
huje, od 1. 7. 2009 veřejnou službu nevykonává, snižu-
je se ji dávka příspěvku na živobytí z 3 126 korun za
měsíc na existenční minimum, tedy 2 020 korun měsíčně,“
vysvětluje manažer pro koordinaci sociálních věcí
Jan Heinzl. Podle jeho slov je institut veřejné služby
pro osoby v hmotné nouzi dobrovolný, nemají tudíž
povinnost tuto činnost vykonávat. 

Agendou veřejné služby se bude zabývat oddělení
hmotné nouze a zajišťována bude dvěma osobami za-
městnanými se smlouvou pro výkon veřejně prospěš-
ných prací. Základní mzdové náklady na ně poskytne
úřad práce, a to včetně zdravotního a sociálního po-
jištění. Sídlit budou v Anenské ulici. Pracovníci veřej-
né služby budou plnit úkoly v dopolední (7–11 hodin)
a v odpolední směně (12–16 hodin).

„Institut veřejné služby sice vypadá, že lidé jdou zdarma
pro obec pracovat, ale město to bude stát ročně kolem
150 tisíc korun. Už letos si jeho zřízení vyžádá investi-
ce ve výši cca 30 000 korun. Ale je to určitá služba ú-
řadu občanům, a proto jsme se rozhodli ji zřídit,“ říká
tajemník jabloneckého městského úřadu Jiří Nesvad-
ba a dodává: „Na veřejnou službu počítáme s 32 lidmi,
přednost budou mít jablonečtí občané, ale pokud ne-
budeme mít stav naplněný, pak se nebráníme ani to-
mu, že bychom brali zájemce z jiných obcí.“

Konec předplatních papírových jízdenek
Městská rada schválila již druhé nařízení města

Jablonec nad Nisou „O stanovení maximálních
cen MHD města Jablonce nad Nisou“.

„Tímto nařízením nedochází k žádnému zdražení,
ani k žádnému posunu cen, ale definitivně k závěru ro-
ku končí papírové předplatní jízdenky na jabloneckou
MHD. Ty plně nahradí čipová karta OPUS Card,“
řekl Luboš Wejnar, ředitel společnosti ČSAD Jablonec
nad Nisou, a. s. s tím, že zaznamenali už na tisíc žá-
dostí o čipové karty a další zájemci přibývají. 

Od 1. 1. 2010 se počítá s nahráváním předplatného
časového jízdného pouze na čipovou kartu. V novém

nařízení jsou vyjmuty všechny předplatní kategorie
na papírovém dokladu. Výše jízdného se nemění
u žádné kategorie a zůstává v nezměněné podobě po
celý rok 2010.

V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb bude
rozšířen počet míst, kde je možné zakoupit na čipo-
vou kartu předplatní jízdné. Jedno bude ve vnějším
informačním centru v radnici, do konce roku pak
ČSAD počítá se zřízením podobných míst v Bedřicho-
vě a Janově nad Nisou.

Se zrušením poštovních poboček radní
nesouhlasí

Na město se opakovaně obrátila ředitelka České
pošty, s. p., regionu severní Čechy, Olga Syková se
žádostí o přehodnocení zamítavého stanoviska
rady města ze dne 9. a 23. dubna. To se týkalo
návrhu zrušení pošt v Rýnovicích a v Proseči s tím,
že jejich provoz by byl převeden do Intersparu.

„Chceme v tomto obchodním komplexu otevřít mo-
derní pobočku pošty, která bude v provozu sedm dní
v týdnu od rána do večera. A právě Interspar nám nej-
více vyhovuje,“ vysvětlila žádost pošty Syková. Dodala,
že obě pobočky jsou zastaralé a nevyhovující, vytíže-
nost pracovní doby v nich je zhruba jen tříhodinová.
V Intersparu by Česká pošta svým klientům nabídla
moderní a bezbariérové pracoviště s možností dobré-
ho parkování. 

Proti zrušení zvláště prosečské pobočky se katego-
ricky postavil tamní osadní výbor a jablonečtí radní se
k jeho názoru při svém srpnovém jednání připojili.
Interspar sice provedl anketní průzkum, v něm však
nejvíce kladných odpovědí pro přemístění pobočky
pošty do obchodního komplexu bylo od obyvatel cent-
ra města (32 %) a Mšena (19 %). Obyvatelé dotčeného
území byli ale zahrnuti mezi „ostatní“, kteří tvořili
25 % z celkového počtu dotázaných. 

V současné době má Česká pošta povinnost projed-
nat s místní správou své záměry na zrušení poboček
a získat její stanovisko. „V případě negativního nemů-
žeme nic dělat,“ konstatuje Syková. Dodala však, že
v okamžiku, kdy se změní statut České pošty ze stát-
ního podniku na akciovou společnost, bude postup
v rušení nevytížených poboček mnohem razantnější.
„Síť poboček je na město o velikosti Jablonce nadstan-
dardní. Na 40 000 obyvatel je obvyklých pět poboček
a ne osm,“ řekla ředitelka České pošty. (fr)

Zveme na říjnové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteční

ve čtvrtek 22. října od 9 hodin ve velké zasedací síni
jablonecké radnice. Informace o projednávaných bo-
dech najdete na www.mestojablonec.cz.

■ Aktuálně

Co dělat bez
zaměstnání a příjmů 

Jedna z forem finanční pomoci
jednotlivcům či rodinám spočívá
v možnosti zažádat si o dávky po-
moci v hmotné nouzi, jejichž
systém upravuje zákon 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve
znění pozdějších předpisů. Před-
stavuje moderní formu pomoci
osobám s nedostatečnými příjmy,
avšak motivující je k aktivní sna-
ze zajistit si finanční prostředky
prací.

Za hmotnou nouzi považujeme
stav, kdy osoba (či rodina) nemá
dostatečné příjmy a dostane se
z tohoto důvodu do situace, kdy
není schopná zaplatit si základní
životní potřeby – jídlo, uhradit ná-
jem a poplatky, které s bydlením
souvisí. Současně si však své příj-
my nemůže z objektivních důvo-
dů (například nedostatek pracov-
ních míst) zvýšit a vyřešit tak svou
nelehkou situaci vlastními silami. 

Zákon o pomoci v hmotné nou-
zi stanovuje sedm situací spoje-
ných s nedostatečným zabezpeče-
ním základní obživy, bydlení
a mimořádnými událostmi. 

Nový žadatel o dávku v hmotné
nouzi musí být v evidenci úřadu
práce a měl by splňovat podmín-
ku místně příslušného trvalého
bydliště. Pokud si klient o dávku
požádá, musí vyplnit stanovené
formuláře a doložit rozhodné sku-
tečnosti pro výpočet dávky, a to za
poslední tři kalendářní měsíce
(např. náklady na bydlení, jako
jsou nájem či platby za energie,
výši výdělečné činnosti nebo ji-
ných příjmů apod.). 

Stávající klienti docházejí k or-
gánu pomoci v hmotné nouzi na
pravidelné kontroly, přičemž do-
kládají rozhodné skutečnosti pro
výpočet dávky. Klienti, kteří pobí-
rají příspěvek na živobytí déle než
šest kalendářních měsíců, se za
určitých podmínek dostanou do
situace, kdy jim pravidelná měsíč-
ní částka na živobytí klesne na
hladinu existenčního minima.
Tento pokles však mohou vlastní
iniciativou ovlivnit, a to například
krátkodobým zaměstnáním, veřej-
ně prospěšnými pracemi, vykoná-
váním dobrovolnické nebo veřejné
služby v rozsahu alespoň 20 ho-
din v kalendářním měsíci. 

Veřejná služba doplňuje vedle
veřejně prospěšných prací, krát-
kodobého zaměstnání a dobrovol-
nické služby možnosti, jak zacho-
vat pracovní dovednosti u osob
dlouhodobě setrvávajících ve sta-
vu hmotné nouze. Město Jablonec
nad Nisou zavádí tuto službu k 1. říj-
nu tohoto roku.

Na webových stránkách města
www.mestojablonec.cz jsou návody,
jak řešit konkrétní životní situace.

(kp)

V příštím čísle Jabloneckého mě-
síčníku seznámíme čtenáře s jednot-
livými dávkami hmotné nouze. 

Foto Jiří Jiroutek
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Komise pro realizaci Programu regenerace
městské památkové zóny uspořádala letos
5. ročník soutěže „O nejlépe zrekonstruovaný
objekt“. Stalo se dobrou tradicí, že starosta
města v rámci oslav Dne památek vyzname-
nává vlastníky nejlépe zrekonstruovaných
objektů. 

Do soutěže se mohli přihlásit vlastníci objek-
tů, jejichž rekonstrukce byla dokončena v le-
tech 2007–2009 a nacházejí se na území měst-
ské památkové zóny (MPZ) a nebo se jedná
o nemovité kulturní památky mimo MPZ. Kri-
tériem soutěže bylo zejména zachování auten-
tičnosti historického vzhledu a citlivá obnova
původních prvků. Největší důraz byl kladen na
kvalitu provedené rekonstrukce, takže si oce-
nění zaslouží nejen vlastník objektu, ale i pro-
vádějící firmy. Z jedenácti přihlášených komise
vytipovala čtyři rekonstrukce, pro něž je určena
finanční odměna.

1. místo – rekonstrukce objektu Korejská
24/1999. Vlastník Ladislav Novotný z Liberce.
Dům byl vystavěn kolem roku 1900 ve stylu ně-
mecké novorenesance. Památkově chráněný je
celý areál, tj. dům, zahrada i oplocení. Byla pro-
vedena obnova fasády s bohatým štukovým de-
korem, rekonstrukce vnitřních rozvodů, vnitř-
ních štukových omítek, podlah, oprava schodiš-
ťové stěny včetně leptaných skel. Obnovu fasá-
dy realizovala firma Izokomplet, spol. s. r. o., Brno.
Ozdobné štukové prvky a opravu interiéru pro-
vedl Milan Zajac, Jablonec n. N. Oprava štítu
s velmi hodnotnou výzdobou je dílem restaurá-
torky Vanesy Trostové z Bílého Potoka. 

Vlastník po celou dobu spolupracoval s Ná-
rodním památkovým ústavem ú. o. p. Liberec
a rovněž se řídil pokyny památkářů Ministerstva
kultury ČR a MěÚ v Jablonci n. N. Obnova pro-

bíhala v rámci Programu regenerace MPZ a za
finančního přispění Ministerstva kultury ČR.

Dvě 2. místa byla udělena za obnovu ob-
jektu Klidná 5/1597 a za rekonstrukci fasád-
ního pláště fary kostela Dr. Farského.

Rodinný dům v Klidné ulici 5/1597 je ve
vlastnictví manželů Jaroslava a Romany Huš-
kových. Přesto, že objekt není nemovitou kul-
turní památkou, jedná se o dům dotvářející
charakter MPZ. Byl postaven kolem roku 1900
a má velmi hodnotnou eklektickou fasádu. Fir-
ma Petr Hartig, štukatérství Liberec vyrobila
štukatérské a sochařské prvky. P. Hartig obno-
vil velice kvalitně bohatou secesní výzdobu čel-
ní strany objektu. Komise kladně hodnotila ne-

jen kvalitu provedené práce a estetický vzhled
objektu, ale i vstřícný přístup vlastníka a obno-
vu svépomocí.

Druhým místem byla oceněna i obnova fary
kostela Dr. Farského. Budova fary byla postave-
na v letech 1865–1866 v novorománském slo-
hu. Je hodnotným dokladem architektonického
vývoje města a nedílnou součástí areálu koste-
la, který je jednou z dominant města. Docho-
vala se bez významnějších pozdějších staveb-
ních zásahů, v čemž je podstata její památkové
hodnoty. Opravu střechy, říms a vnějšího fasád-
ního pláště prováděla firma Mareš Hynek
Jablonec n. N. Kopie oken vyrobila firma Krabb
Železný Brod, restaurování portálu provedl
Václav Snížek. Akce obnovy probíhala v rámci
Programu regenerace MPZ a za finančního při-
spění MK ČR a MěÚ Jablonec n. N.

3. místo – obnova domu Liberecká 3/904.
Vlastníkem domu je RM Capital a Consulting,
s. r. o. Jablonec n. N. Obytný dům s obchodními
prostory byl postaven v letech 1891–1892 a je
ukázkou tzv. italizující neorenesance. V interié-
ru se zachovala řada původních architektonic-
kých prvků a detailů. Finančně velmi náročná
obnova probíhala rovněž v rámci Programu re-
generace MPZ. Vlastník velice vstřícně reago-
val na připomínky památkářů a snažil se o co
možná největší zachování autentičnosti histo-
rického vzhledu. Ke zvýšení památkové hodno-
ty přispěje obnova vstupních dveří objektu. 

Členové komise vybrali vítěze po důkladném
zvažování. Kladně hodnotili i další provedené
rekonstrukce a děkují všem, kteří se soutěže
zúčastnili, ale i ostatním vlastníkům objektů,
kteří jejich obnovou přispívají ke zkrášlování
našeho města.

(im)

Město je opět krásnější

Foto Petr Krajíček
Obnovená fasáda domu Korejská 24/1999

Zastupitelstvo bude jednat 
o rozpočtových změnách

Na své schůzi 10. září doporučila rada měs-
ta zastupitelstvu zařadit do rozpočtových
změn úsporná opatření. Podobně jako všech-
na města a obce v České republice jsou nu-
cena řešit dopady hospodářské recese, to
znamená propad daňových výnosů ze státní-
ho rozpočtu, musí se jimi zabývat i město
Jablonec nad Nisou.

Daňové příjmy patří mezi strategické příjmy
měst a obcí a jejich propad z důvodu ekono-
mické krize má neblahé dopady do hospodaře-
ní územních samospráv. Proto je sledována
makroekonomická predikce Ministerstva fi-
nancí ČR k vývoji daňových výnosů.

„V I. čtvrtletí byl predikován propad daňových
příjmů o 10 % oproti rozpočtu – pro Jablonec
znamenal snížení příjmů o 50 milionů korun.
Podle červnové predikce se jednalo o propad
14,8 %, což je konkrétně pro Jablonec snížení
o 70 milionů korun. A podle červencové predik-
ce se jedná o propad 18,1 %, který pro Jablonec
znamená již snížení daňových příjmů o 90 milio-
nů korun. Tuto predikci bereme jako nejpřesněj-
ší odhad a v takové výši předkládáme úsporná
opatření vrcholným orgánům města,“ říká k vy-
pracovaným úsporným opatřením, předkláda-
ným na zářijové zasedání zastupitelstva města,
ředitelka odboru financí a majetku Renata
Vítová. 

„Pokud bychom reagovali na každou predikci
samostatně, byla by restriktivní opatření měst-
ským zastupitelům předkládána již několikrát.
Cílem bylo vyhodnotit daňové příjmy po polole-
tí, provést dopočet do konce roku a na takovou

úroveň připravit restrikce,“ pokračuje Renata
Vítová, podle jejíchž slov se návrh úsporných
opatření dotýká provozních i investičních výda-
jů, ale i příjmové stránky, a to zařazení dotace
na rekonstrukci MŠ Nezvalova a navýšení příj-
mů z prodeje pozemků.

Rozpočet se snižuje o 81 750 000 korun
Z pohledu organizační struktury se opatření

dotýkají odboru financí a majetku, odboru
správy majetku a odboru rozvoje. Tyto odbo-
ry se zabývaly nutností realizace všech na-
plánovaných akcí v r. 2009. V některých pří-
padech se podařilo dojednat splatnost faktur
až v roce 2010. 

K překlenutí propadu daňových příjmů je
v průběhu roku využíván i kontokorentní úvěr,
jehož přijetí bylo schváleno zastupitelstvem
města v lednu tohoto roku, a to ve výši 50 milio-
nů korun.

„Možným řešením by bylo i zapojení těchto
prostředků do rozpočtu města,“ vysvětluje
možnosti místostarosta Lukáš Pleticha, který
má na starosti ekonomický resort a dodává:
„Touto cestou jsme ale jít nechtěli a zvolili jsme
cestu hledání prostředků, které není nutné čerpat
z letošního rozpočtu. Zatím nečerpáme ani dlou-
hodobý úvěr, čímž šetříme prostředky na úro-
cích z úvěru.“

Otázka pro místostarostu Lukáše Pletichu
Byl rozpočet pro rok 2009 postaven dobře

nebo, jak tvrdí opozice, se v něm nepočítalo
s krizí?

S krizí se v rozpočtu samozřejmě počítalo. Již
na začátku jsme daňové příjmy navzdory mi-

nisterským predikcím ponížili o 25 milionů ko-
run. Je také potřeba vědět, že od té doby došlo
v rámci letošních státních protikrizových opat-
ření ke změně režimu plateb záloh daně z příj-
mů některých podnikatelů. To sice pomohlo
podnikatelům, ale negativně to ovlivnilo výběr
daní. A tudíž má takové opatření dopad i na
příjmy obcí. Že krize bude hlubší, to tehdy ne-
věděl ani nynější ministr financí Eduard Ja-
nota. Predikce vycházely z jeho resortu. 

Jsem přesvědčen, že náš rozpočet byl posta-
ven dobře. Je dobré si uvědomit, co vlastně roz-
počet je. Je to určitý plán, za co kolik plánuje-
me v daném kalendářním roce utratit. A rovněž
kolik příjmů odkud plánujeme získat. To musí
být vyvážené. Jiná věc je, zda tento plán splní-
me. Není ani takový problém, když rozpočet
nenaplníme, jako když ho překročíme. To je
pak porušení rozpočtové kázně. Příjmy i výdaje
musíme sledovat a finance řídit tak, aby byly
vyvážené. A to se i dělo. Výdaje a městské in-
vestiční akce jsme drželi celou tu dobu na uzdě.
Proto nyní nemáme problém připravit úsporná
opatření, aniž by se to dotklo provozu. Nemu-
síme propouštět, omezovat školství, kulturu,
veřejnou dopravu či zdravotnictví. Omezujeme
investiční rozvoj a trochu i údržbu městského
majetku. Jenomže to není žádná katastrofa ani
senzace. Proto o tom noviny nepíší. Pokud by
byl rozpočet postaven špatně, jak tvrdí opozice,
sotva bychom mohli poskytnout půjčku 10 mi-
lionů Kč TJ Bižuterie na překonání krize; nebo
z čeho by opozice prosadila dar 10 mil. korun
jabloneckému fotbalu? O tom se už ale opozice
raději nezmiňuje.

(red)

Úsporná opatření v rozpočtu města
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 
Upozornění 
Z důvodu instalace nových technologií
v kině Radnice je část říjnového
programu přesunuta do kina Junior.
Děkujeme za pochopení

Kino Radnice
1.–7. 10. /čtvrtek–středa/ 18 hodin
G–FORCE
Dobrodružná akční rodinná komedie
o partě morčat, která jako špičkově
vycvičený tým tajných agentů má osud
světa ve svých prackách. 
Český dabing.

1.–4. 10. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
HODINU NEVÍŠ
Film inspirovaný nemocničními
vraždami a případem heparinového
vraha.

5.–7. 10. /pondělí–středa/ 20 hodin
NÁVRH
Romantická komedie o úspěšné mana-
žerce, která se pod hrozbou deportace
do Kanady hbitě zasnoubí se svým nic
netušícím asistentem. 

10. 10. /sobota/ 18.45 hodin
Giacomo Puccini – TOSCA
Přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku.

8.–9. a 11. 10. /čtvrtek–pátek a nedě-
le/ 17.30 hodin
MUŽI V ŘÍJI
Veselá komedie o velkých věcech na
malém místě – to vše uprostřed
Mistrovství světa ve vábení jelenů.

8.–9. a 11. 10. /čtvrtek–pátek a neděle/
20 hodin
JÁNOŠÍK
Příběh nejslavnějšího zbojníka. 

24. 10. /sobota/ 18.45 hodin
Giuseppe Verdi – AIDA
Přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku.

26.–28. 10. /pondělí–středa/ 
18 hodin
NÁHRADNÍCI
Akční sci-fi s Brucem Willisem v roli
agenta vyšetřujícího tajemnou vraždu
v prostředí robotického světa.

26.–28. 10. /pondělí–středa/ 20 hodin
ROZERVANÁ OBJETÍ
Slavný španělský oscarový režisér
P. Almodóvar vypráví ve stylu
noirových filmů příběh nešťastné
lásky, žárlivosti a zrady s Penélope
Cruz v hl. roli.

29. 10.–4. 11. /čtvrtek–středa/
17.30 hodin
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
Příběh plný rytířů, alchymie
a dobrodružství v rodinné komedii
K. Janáka.

29. 10.–4. 11. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
ULOVIT MILIARDÁŘE
„Drzá komedie“ ze světa médií, lobbingu
a politiky. V hl. rolích T. Matonoha,
M. Etzler, M. Šteindler, B. Polívka,
D. Vávra a další. 

Nedělní bijásek
Pásma pohádek pro nejmenší.

4. 10. /neděle/ 16 hodin
O HLOUPÉM PECIVÁLOVI

11. 10. /neděle/ 16 hodin
KRTKOVA POHÁDKOVÁ
DOBRODRUŽSTVÍ

Kino Junior
1.–4. 10. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
35 PANÁKŮ RUMU
35 panáků rumu je vyhrazeno
výjimečným, jedinečným okamžikům
v životě. 

1. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
METROPOLIS – filmový klub
Legendární němý film o futuristickém
velkoměstě Metropolis je díky bravur-
ní technice, působivým trikovým efek-
tům úchvatnou vizuální symfonií.
Jedno z posledních uvedení v ČR!

2.–4. 10. /pátek–neděle/ 20 hodin
NEDODRŽENÝ SLIB
Skvěle natočené drama o osudu židov-
ského chlapce.

TÝDEN SENIORŮ
4. 10. /neděle/ 15 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Komedie M. Poledňákové o vztazích
mezi muži a ženami.

5.–7. 10. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
HOME
Unikátní dokument o planetě Zemi.
Český dabing.

5.–7. 10. /pondělí–středa/ 20 hodin
MILENCI
Romantické drama o složitostech vzta-
hů a lásky s J. Phoenixem, G. Paltrow
a V. Shaw v hl. rolích.

8.–11. 10. /čtvrtek–neděle/ 17 hodin
HANEBNÝ PANCHARTI
Hanebně zparchantělá jízda plná krve,
potu, slz a touhy po pomstě. Vítejte ve
Druhé světové válce podle Quentina
Tarantina... 

8. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
SIN NOMBRE – filmový klub 
Pozoruhodné drama o tvrdém životě
na mexicko-americké hranici. Cena za
režii na letošním festivalu v Sundance. 

9.–11. 10. /pátek–neděle/ 20 hodin
WRESTLER
Darren Aronofsky (Requiem za sen,
Fontána) vypráví příběh bývalého
zápasníka. 

12.–14. 10. /pondělí–středa/ 17 hodin
JÁNOŠÍK
Viz program kina Radnice.

12.–14. 10. /pondělí–středa/ 20 hodin
MUŽI V ŘÍJI
Viz program kina Radnice.

15.–18. 10. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
ÚNOS VLAKU 1 2 3 
D. Washington a J. Travolta v novém
thrilleru o únosu vlaku v newyorském
metru.

15.–18. 10. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
19.–21. 10. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
PROTEKTOR
Příběh osudového vztahu a lásky, která
v extrémních dobách může vést až na
samou hranici… 

19.–21. 10. /pondělí–středa/ 20 hodin
DISTRICT 9
Mimozemšťané byli uprchlíky z vlastní
planety a náš svět jim vymezil nouzo-
vou zónu – napětí však stoupá… 

22.–25. 10. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
LIŠTIČKY
Drama o dívce utíkající před minulostí. 

22.–25. 10. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
NÁHRADNÍCI
Viz program kina Radnice.

26.–28. 10. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
COCO CHANEL
Příběh Coco Chanel – moderní ženy,
která navždy změnila svět módy i žen.

26.–28. 10. /pondělí–středa/ 20 hodin
MILOŠ FORMAN: CO TĚ NEZABIJE…
Život oscarového režiséra M. Formana
zachycený v novém celovečerním
dokumentu.

29. 10.–1. 11. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
ČÍSLO 9
Jedinečný a vizuálně okouzlující ani-
movaný epos o troskách starého světa,
v němž přežívají jenom podivní hadroví
panáčci. České titulky.

29. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
MUŽ NA LANĚ – filmový klub
Rekonstrukce „uměleckého zločinu
století“, kdy 7. srpna 1974 Francouz P.
Petit ilegálně přešel po ocelovém laně
mezi newyorskými „dvojčaty“. 

30. 10.–1. 11. /pátek–neděle/ 20 hodin
V HLAVNÍ ROLI JÁ
Drsnější a černější než většina černých
komedií, které jste mohli doposud vidět. 

Nedělní bijásek
Pásma pohádek pro nejmenší.

18. 10. /neděle/ 16 hodin
ČTYŘLÍSTEK 

25. 10. /neděle/ 16 hodin
BRUNDIBÁŘI

1. 11. /neděle/ 16 hodin
KRAKONOŠOVY POHÁDKY 1

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

1. 10. /čtvrtek/ 17 hodin
DÁREK SENIORŮM
SLAVNÉ OPERETNÍ MELODIE 
I. Veberová, J. Heinová – sólistky DJKT
Plzeň, L. Havlák – sólista Státní opery
Praha, I. Havláková – klavír.

5. 10. /pondělí/ 19 hodin (DS)
DĚDEČEK AUTOMOBIL 
Městské divadlo Mladá Boleslav
Hrají: O. Jirák, S. Zindulka j. h.,
M. Ruml, P. Mikeska, V. Kubařová a další. 
Komorní muzikál na motivy stejno-
jmenné novely Adolfa Branalda. 

6. 10. /úterý/ 19 hodin
Acoustic tour MIRO ŽBIRKA 2009
Akustický průřezový koncert, v němž
zazní neslavnější zpěvákovy hity, např.
Co bolí, to přebolí, Atlantída, Biely
kvet, Milionkrát a také čerstvé novinky
z chystaného alba. 

12. 10. /pondělí/ 19 hodin (DM)
PSÍ MATKA 
Divadlo Na Prádle Praha 
Hraje Marie Málková.
Bizarní, groteskně laděný příběh stár-
noucí prosté řecké ženy, která popisuje
svůj život od dětství prožitého za války
až po současnost. 

14. 10. /středa/ 19 hodin (DA)
CIKÁNI JDOU DO NEBE
Městské divadlo Brno
Hrají a zpívají: M. Havelka/S. Slovák/
P. Štěpán, J. Čvančarová/S. Jányová,
I. Vaňková, L. Lakomý a další. 
Viz tip na představení na této straně.

15. 10. /čtvrtek/ 19 hodin (DB)
JAKO THELMA A LOUISE
Divadelní spolek Frída Brno
Hrají: B. Munzarová, M. Procházková,
R. Novák, M. Trnavský, V. Trnavský
Dvě ženy, Thelma a Louise, utíkají na
malý výlet, aby se alespoň na chvíli
uvolnily ze svého stereotypního života.
Putování je navždy změní a spojí. 

18. 10. /neděle/ 15 hodin (RD)
BYL JEDNOU JEDEN DRAK
Umělecká agentura Česká Lípa
Hrají: P. Landovský, D. Krčmářová,
J. Kolářová, D. Matějková/M. Kleinová
a další. Muzikálová veselá pohádka
s drakem, princeznou, čertem
a dalšími postavičkami.

19. 10. /pondělí/ 19 hodin (ND)
BALET PRAHA 
Pražský komorní balet Pavla Šmoka
Carmen pas de deux (Pablo de
Sarasate), Po zarostlém chodníčku
(Leoš Janáček), Divocí koné (Jaromír
Nohavica) Tančí L. Bílková, D. Pro-
cházková, I. Sikorová, D. Bič a další. 

21.–22. 10. /středa–čtvrtek/
PODZIMNÍ FANTAZIE 2009
Festival scénického tance
a pohybového divadla
VIII. ročník 
Městské divadlo, Taneční a pohybové
studio Magdaléna a Nipos Artama Praha

kam za kulturou v Jablonci n. N.

Tip na představení

14. 10. /středa/ 19 hodin – Městské divadlo
CIKÁNI JDOU DO NEBE
Hudebně dramatická balada o lásce, o svobodě, o touze a lidské
pýše. Tragický příběh lásky cikánského zloděje koní Lujko
Zobara a krásné Rady. Živá hudba v podání orchestru MD Brno
a cimbálové kapely pod vedením D. Štrunce.



21. 10. /středa/ 11 hodin
PŘEHLÍDKA 
neprofesionálních tanečních souborů
scénického tance 
Představení pro školy.

21. 10. /středa/ 19 hodin (DS – prémie)
INSPIRATIVNÍ PŘEDSTAVENÍ
VERONIKA VACULÍKOVÁ
a kolektiv MEATIN
Účinkují: J. Křivánková, M. Rellichová,
V. Vaculíková
Moderní groteska s prvky hororu, vy-
cházející z hlubin životů dvou obyvate-
lek zapomenutého řeznictví. Naleznou
znovu smysl své existence? 

Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009
a s podporou Ministerstva kultury ČR.

23.–25. 10. /pátek–neděle/
TANEC, TANEC 2009
XXIII. celostátní přehlídka tance mlá-
deže a dospělých
Nipos Artama Praha, Taneční a pohy-
bové studio Magdaléna, Městské diva-
dlo, Eurocentrum a „my“ – sdružení
pro taneční a pohybové divadlo. 
Nejlepší choreografie z celostátních
soutěží amatérských tanečních soubo-
rů v sezóně 2008/2009. 

23. 10. /pátek/ 19 hodin
I. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
Součástí programu je inspirativní
představení v nastudování Tanečního
souboru Hradišťan.

24. 10. /sobota/
II. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
Na závěr večera proběhne aukce děl
vytvořených na výtvarných seminářích
festivalu „Podzimní fantazie“.

27. 10. /úterý/ 19 hodin (DB)
JEFFREYMU JE ŠOUFL
Divadlo Ungelt Praha
Hrají: O. Kaiser, K. Kaiserová
a J. Hanuš. 
Tragikomický příběh o slavném brit-
ském žurnalistovi Jeffrey Bernardovi.
V Londýně v této hře exceloval Peter
O’Toole, zde vystoupí O. Kaiser. 

PŘIPRAVUJEME 

2. 11. /pondělí/ 19 hodin (ND)
DIVOTVORNÝ HRNEC
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí
nad Labem
Účinkují: P. Machát, V. Páchová, K.
Fieweger, J. Smyčková, M. Matoušek
a další. 
Slavný muzikál o lásce, ale také o aro-
ganci a bezohlednosti, plný pohádko-
vého tajemství. V roli Čochtana vystou-
pí komik J. Náhlovský. 

5. 11. /čtvrtek/ 19 hodin (S)
PRAGUE CONSERVATORY JAZZ
ORCHESTRA
Jazzový orchestr Vyšší odborné školy
a Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze

VÝSTAVY

Od 5. 10. 
KULTURNÍ MOST – obrazy
Illes Major Julianna (Maďarsko),
Janko Laco (Srbsko)
Vernisáž v pondělí 5. 10. v 17 hodin.

21.–30. 10.
TANEC V BARVÁCH
PAVEL JASANSKÝ (fotografie)
Koná se v rámci projektů Podzimní
fantazie a Tanec, tanec.
Výstavy ve foyeru divadla jsou přístup-
né v době divadelních představení.

Změna zahájení předprodeje
Nyní vždy od 10 hodin.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz 

Kostel otevřen v úterý a v sobotu 
od 10 do 16 hodin.

2. 10. /pátek/ 19 hodin (H)
PAVEL HAAS QUARTET
V. Jarůšková – housle, M. Fuxová –
housle, P. Nikl – viola, P. Jarůšek –
violoncello
Program: F. Schubert – Kvartetní věta
c moll D 703, L. van Beethoven –
Smyčcový kvartet op. 59/3, D. Šostako-
vič – Kvartet č. 10 As dur op. 118.
Koncert v rámci Mezinárodního
festivalu Lípa Musica 2009.

VÝSTAVA

JARMILA HALDOVÁ
EVROPŠTÍ PATRONI KU POMOCI 
Hmatové deskové obrazy určené nejen
pro nevidomé.
Vernisáž: sobota 3. 10. v 16 hodin.
Zahájení výstavy doprovodí koncert
smíšeného pěveckého sboru Vokální
klub, který působí při Sjednocené or-
ganizaci nevidomých a slabozrakých.
V jeho podání zazní duchovní písně
a spirituály.

■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin
12. 9. /sobota/ 9–17 hodin

Do 16. 10.
RUDOLF ZEMAN 
Fotografický příběh dcery Luisy
Výstava z cyklu „Fotografové a fotogra-
fické ateliéry na Jablonecku“ předsta-
vuje fotografa ze známého fotografic-
kého rodu.
Ve spolupráci se Spolkem přátel
města Jablonce nad Nisou a v rámci
Projektu Jablonec 2009.

29. 10.–11. 11.
TAJEMNÁ SCHLARAFFIA
Výstava ke 150. výročí založení pozo-
ruhodné společnosti, která ctí umění,
humor a přátelství. Viz tip na str. 12.
Vernisáž ve čtvrtek 29. října
od 17 hodin. 

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

13.–30. 10.
RICHARD WIENCKOWSKI
Skleněné vitráže
Vernisáž v úterý 13. 10. v 17 hodin.

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

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

Tematická výstava 
23. 10. – 31. 1. 
5. SALON 2009
Asociace umělců medailérů

23. 10. – 31. 1. 
LADISLAV KOZÁK
Mince, medaile, plastiky

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27 
tel. 483 310 947

Galerie Belveder je z technických
důvodů do 18. 2. 2010 zavřena.

■ Městská 
knihovna
www.knihovna.mestojablonec.cz

13. 10. /úterý/ 17 hodin
PROCHÁZKA MLÉČNOU DRÁHOU
Astronomické okénko Martina
Gembece.

20. 10. /úterý/ 14 hodin
PORTUGALSKO
Pravidelné promítání.

20. 10. /úterý/ 17 hodin
JABLONECKÁ TEPLÁRNA,
PLYNÁRNA A ELEKTRÁRNA
Beseda s Václavem Vostřákem.

22. 10. /čtvrtek/ 16.30 hodin
MICHAL VIEWEGH
Beseda spojená s autorským čtením.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
KRAKONOŠ – RÜBEZAHL –
RZEPIÓR: Duch Krkonoš
VI. ročník, pod záštitou Euroregionu Nisa.
Uzávěrka 15. 10. 2009, podrobnosti na
www.knihovna.mestojablonec.cz.

VÝSTAVA

INTUITIVNÍ OBRAZY
Lucie Slaninová

■ Týden knihoven 
5.–9. 10. /pondělí–pátek/
13. ročník pořádá Městská knihovna
Jablonec nad Nisou

Motto: KNIHOVNA MÉHO SRDCE
Celostátní akce vyhlášená Sekcí
veřejných knihoven SKIP. 

5. 10. /pondělí/ 10 hodin
KYTARA
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

Akce zadané
5. a 8. 10. /pondělí a čtvrtek/
VÝTVARNÉ DÍLNY – JEŽEČCI
5. 10. oddělení pro děti a mládež
8. 10. pobočka Šumava

5.–8. 10.
MINUTY NAD KNIHOU
Čtení
5. 10. pobočka Šumava
6. 10. oddělení pro děti a mládež
8. 10. pobočka Kokonín 
8. 10. pobočka Mšeno 

7. 10. /středa/
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Oddělení pro děti a mládež a pobočka
Kokonín.

6. 10. /úterý/ 9 hodin
CO SKRÝVAJÍ BIBLICKÁ JMÉNA?
Beseda s Michalem Krchňákem – pře-
kladatelem českého studijního překladu
Bible.

9. 10. /pátek/ 10 hodin
POHÁDKY DĚDA VŠEVĚDA
Dětem čte Soňa Paukrtová a Petr Vobořil.

Akce veřejně přístupné
6. 10. /úterý/ od 14 hodin
JABLONEC NAD NISOU MEZI
LÉTY 1968–1990
Beseda s Václavem Vostřákem.

6. 10. /úterý/ 18 hodin
NOVÁ KNIHOVNA
Setkání s představiteli města,
prezentace projektu nové knihovny
v budově městských lázní. 

8. 10. /čtvrtek/ 17 hodin
STANE SE JEŠTĚD PAMÁTKOU
UNESCO?
Beseda s Jiřím Křížkem z Národního
památkového ústavu, územní
pracoviště Liberec.

5.–9. 10. /pondělí–pátek/
KOLO ŠTĚSTÍ 
Oddělení pro děti a mládež 
Každý čtenář si může zatočit kolem
štěstí a vyhrát drobnou pozornost.
KNIŽNÍ LOTERIE
Oddělení pro dospělé
Návštěvníci se mohou dočkat malého
překvapení. 
O KNIHÁCH A KNIHOVNICTVÍ NA
INTERNETU
Oddělení studovny
Školení o službách knihoven, knihov-
ních portálech, katalozích a digitálních
knihovnách.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
ŽIVOT JE PRAXE, NE TEORIE... 
9. ročník
Pro žáky I. a II. stupně ZŠ a studenty
SŠ. Pohádky, básničky, úvahy, povídky
atd.
Uzávěrka 12. listopadu 2009. 
Informace D. Foltýnová, tel. 603 991
505, 483 310 951/kl.31.

Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

■ Mezinárodní 
festival komorní 
hudby
12. ročník pořádá Sdružení přátel
školy hudby o. s. pod vedením
Bohumily Nitschové.

4. 10. /neděle/ 18 hodin 
Starokatolický kostel nám. B. Němcové
POCTA SV. VÁCLAVU 
Během koncertu zazní písně středově-
ké Evropy, milostné, pijácké i vzneše-
né tance.
V komponovaném programu se před-
staví trubadúr Jung z Kornélia, kapela
Duro Nux, kejklíř. Hosty jsou houslisté
Andrzej a Ula Gniewek z Polska.
Vystoupí i skupina historického šermu
Rytíři Gwydyonu.

17. 10. /sobota/ 18 hodin 
Starokatolický kostel nám. B. Němcové
PÍSNĚ S LOUTNOU
Cesta evropských madrigalů z rene-
sance až do současnosti.
Jarmila Chaloupková – zpěv, Brian
Wright – loutna (Anglie).

Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

(11)
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Z vystoupení v kostele sv. Anny
Foto Jaroslav Pokora
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■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

2. 10. /pátek/ 21 hodin
UDG
Pop-rocková  kapela na turné k nové
desce Autoportrét. 
Jako hosté vystoupí: Pech a Liwid.

3. 10. /sobota/ 21 hodin
PŘEDÚPLŇKOVÁ HOROROVÁ
SOBOTA
Přijďte se bát.

OZVĚNY FRESH FILM FESTU 2009
6.–8. 10. /úterý–čtvrtek / 20 hodin
To nejlepší z letošního mezinárodního
festivalu studentských filmů a debutů.

9. 10. /pátek/ 21 hodin
GANGSTERSKÁ PÁRTY
aneb nejlepší koktejly v podání krás-
ných gangsterek. Příchozí ve stylovém
klobouku koktejl zdarma. 

10. 10. /sobota/ 21 hodin
MICHAL PAVLÍČEK & MONIKA
NAČEVA & DJ FIVE
Naléhavý alt zpěvačky podbarvený
lyrickými tóny zpod prstů kytarového
mága M. Pavlíčka a silnými texty
Jáchyma Topola.
Support: Gang-ala-basta – zavedená
značka české klubové scény.

14. 10. /středa/ 19.30 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Práce s umělým světlem.
Vede Filip Novák.

15. 10. /čtvrtek/ 20 hodin 
BARMSKÝ VJ
Strhující dokument o životě v Barmě,
kde už přes 40 let vládne vojenská
junta. Po filmu diskuse o Barmě.

16. 10. /pátek/ 21 hodin
STO ZVÍŘAT
Postelový turné – o sexu, jeho příči-
nách i důsledcích, a to v klasickém
zvířecím stylu, který originálně míchá
ska, reggae, rocksteady, ale i swing.

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

18. 10. /neděle/ 17 hodin
O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ
Na motivy Nezbedných pohádek Josefa
Lady zahraje pro děti jablonecký diva-
delní spolek Veselé loutky.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

19. 10. /pondělí/ 19 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Novinky z astronomie a aktuální úka-
zy na podzimní obloze. Při nepřízni-
vém počasí bude pozorování přesunu-
to do náhradního termínu.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

20. 10. /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!

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

21. 10. /středa/ 20 hodin
PAPUA NOVÁ GUINEA –
CARSTENSZ PYRAMID
Promítání jabloneckého lékaře
Vladimíra Noska o dramatickém

putování tropickou džunglí, završeném
výstupem na nejvyšší horu Austrálie
a Oceánie.

23. 10. /pátek/ 21 hodin
PSÍ VOJÁCI
30 let kapely. Underground i šanson
jinak než všechny kapely světa;
s Filipem Topolem v čele.

26. 10. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU
HISTORIÍ 
Téma: Jablonec nad Nisou
1968–1990. Uvádí Václav Vostřák.

27. 10. /úterý/ 20 hodin
GOODFELLAS ON TOUR 
Akustická kapela s živelným pojetím
rockových i folkových melodií s vlivem
funky a rapu.
Suport: MODEL BAZAAR – originální
akustické trio z Brna.

28. 10. /středa/ 20 hodin
MADAME OLGA 
Francouzská energická punk-rocková
formace opět na Rampě! 

29. 10. /čtvrtek/ 19 hodin 
SLAM POETRY
Básníci, hip-hopeři, rappeři… přihlaste
se do regionální soutěže v přednesu
poezie vlastní tvorby bez rekvizit,
hudebních nástrojů. Republikové
finále v Brně. Porotou je publikum.

30. 10. /pátek/ 21hodin
TLESKAČ
Koncert. Pilsner ska orchestra. Skočná
muzika s crazy texty. A víte už, co je
„Nafoukanej chlapeček?“

31. 10. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

BUBENICKÁ DÍLNA 
Úterý 6. a 20. pro začátečníky,
ve středu 7. a 21. pro pokročilé, 
vždy od 17 hodin.
Cyklus 10 lekcí pod vedením Petra
Šlupky Dytricha. 

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz 

1.–16. 10. 
PLODY PODZIMU
Soutěž výrobků z přírodního materiálu,
fotky a obrázky s podzimní tématikou,
materiál do soutěže odevzdávejte do
16. 10. v ICM DDM Vikýř.

4. 10. /sobota/ 10–16 hodin 
DEN ZVÍŘAT
Výstava hlodavců a doprovodné akce
v areálu DDM.

4. 10. /sobota/ 10–12 hodin 
KULIČKIÁDA
Pro rodiče s dětmi. Záleží na taktice,
přesnosti a dobrém šťouchu.

8.–10. 10. 
AMOS 2009
Více v programu Eurocentra.

8. 10. /čtvrtek/ 17 hodin 
DOBROVOLNICTVÍ A STUDIUM
V ZAHRANIČÍ
Jak na to?

10. 10. /sobota/ 10–16 hodin 
ŘEMESLNÝ DEN
Rukodělné dílničky, loutkové předsta-
vení, vystoupení Nisanky atd. V prosto-
rách DDM.

11. 10. /neděle/ 13 hodin 
DRAKIÁDA 2009
Zábavné pouštění vlastnoručně
vyrobených draků na Dolině.
Přihlášky P. Dostál do 7. 10.

11. 10. /neděle/ 14–16 hodin 
SPORTOVNÍ DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ
Soutěže nejen pro děti, ale i pro
rodinné dvojice.

16. 10. /pátek/ 9 a 10 hodin 
TÝDEN PROTI DROGÁM –
GAMBLERSTVÍ
Sál DDM Vikýř, pro žáky ZŠ, přihlášky
nutné.

17. 10. /sobota/ 8–16 hodin 
OSADNÍCI Z KATANU
Soutěž ve skládání puzzlí a v deskové hře.

19. 10. /pondělí/ 17 hodin 
PLODY PODZIMU
Výstava darů a podzimních krás přírody,
do 30. 10.

24. 10. /sobota/ 9.30–17 hodin 
PUTOVÁNÍ ZA POVĚSTMI
A PAMÁTKAMI – I.
Celoroční putování po Jizerských ho-
rách – Josefodolská přehrada – Kris-
tiánov, akce pro děti, dospělé, seniory.
Přihlášky A. Tauchmanová do 20. 10. 

24. 10. /sobota/ 9–13 hodin 
PODZIMNÍ VAZBA + DRÁTĚNÝ
ŠPERK
Výtvarný seminář, lektor I. Kolorenčová,
přihlášky M. Tauchmanová do 20. 10.

31. 10. /sobota/ 
HUDEBNÍ POHÁDKA V LOMNICI N. P.
Pohádkový den pro mažoretky ve věku
3–7 let. Přihlášky J. Polanská do 21. 10.

31. 10. /sobota/ 13 hodin 
PODZIM V ČESKÉM RÁJI
Cyklistický výlet pro děti i celé rodiny.
Přihlášky P. Dostál do 26. 10.

Pondělí–pátek 8–12 hodin
KLUB VIKÝŘEK
Informace na tel. 483 711 725.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Podrobnosti na www.ddmvikyr.cz

POBYTOVÉ AKCE
28.–31. 10. PRÁZDNINY PLNÉ

HUDBY, POHYBU A HER
28.– 31. 10. S HŮLKOU A DECHOVKOU
28.–1. 11. PODZIMNÍ PRÁZDNINY

V SEDMIHORKÁCH
29.–30. 10. PROJEKTOVÉ DNY

PŘÍMĚSTSKÉ AKCE
29. 10. /čtvrtek/ PLAVECKÝ BAZÉN 
Návštěva bazénu v Liberci.
29. 10. /čtvrtek/ v 8 hodin HARRACHOV 
Návštěva hornického muzea a štoly. 
30. 10. /pátek/ ŽELEZNÝ BROD
Sportovní vyžití ve sportovní hale.

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

21. 10. /středa/ 18 hodin
1. ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47

■ EppL club
www.deppl.com 

2. 10. /pátek/
DNB BY SUBMISSION 
Square crew
Dj’s Phoskill, Matix, Airbees, Roof.

9. 10. /pátek/
DC GROUND
Djs K.seek, Wrm, Cubique drun and bass. 

16. 10. /pátek/
ARACOMPANY

23. 10. /pátek/
DYZLEGTIC DIVISION
Grindhouse, electropunk, bassline,
fucknroll.

24. 10. /sobota/
METAL NIGHT
Sin The Eighth (Chrastava) sintheeighth
Spreading Dread (Praha) 
SMHC (Jablonec n. N.)

30. 10. /pátek/
HAUZ
Djs Face, Sanny, Škaredý + guest.

Tip na zajímavou výstavu 

29. 10.–11. 11. – Městská galerie MY
TAJEMNÁ SCHLARAFFIA
Výstava o minulosti pozoruhodné společnosti, která ctí umění,
humor a přátelství. Preciosa Iserina – tak se jmenovala jablonec-
ká říše – sídlila v tzv. zámečku u dnešního autobusového nádra-
ží. Jejími členy byla řada významných jabloneckých osobností.

Sídlo Schlaraffistů v době největší slávy
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Fotbal
FK Baumit Jablonec

Gambrinus liga
Chance arena
4. 10. /neděle/ 17 hodin
FK MLADÁ BOLESLAV

18. 10. /neděle/ 15 hodin
FC VIKTORIA PLZEŇ

Česká fotbalová liga
Hřiště Český Dub
3. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FC VIKTORIA PLZEŇ B

17. 10. /sobota/ 10.15 hodin
SK SLAVIA PRAHA B

Hřiště UMT Mozartova
31. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FC PÍSEK

Česká liga dorostu
Hřiště Břízky
3. 10. /sobota/ 10.15/12.30 hodin
BOHEMIANS 1905 B

17. 10. /sobota/ 10.15/12.30 hodin
FK MLADÁ BOLESLAV B

31. 10. /sobota/ 10.15/12.30 hodin
SK SLAVIA PRAHA B

Česká divize dorostu
Hřiště Tanvald
11. 10. /neděle/ 13.45/16 hodin
AFK CHRUDIM

Hřiště UMT Mozartova
24. 10. /neděle/ 10.15/12.30 hodin
SK JIČÍN

SSŽ Česká liga žáků
Hřiště Mozartova
4. 10. /neděle/ 10.15/12.30 hodin
FK PARDUBICE

18. 10. /neděle/ 11/12.45 hodin
FK VIKTORIA PLZEŇ

Krajský přebor žáků
Hřiště Mozartova
11. 10. /neděle/ 10/11.45 hodin
SOKOL DOUBÍ/SK HLAVICE

25. 10. /neděle/ 10/11.45 hodin
SOKOL RUPRECHTICE

Lední hokej
www.hcvlci.cz 

HC Vlci Jablonec n. N. 
7. 10. /středa/
HC ROUDNICE N. L.

14. 10. /středa/
HC ČESKÁ LÍPA

Corny městská hala
www.sportjablonec.cz

3. 10. /sobota/ 8 hodin
JUDO
3. kolo 1. ligy mužů.

3. 10. /sobota/ 8.30 hodin
JAVOR CUP
Volejbalový turnaj.

3. 10. /sobota/ 17.30 hodin
ELP JABLONEC N. N. – SLÁVIE
PRAHA
Turnaj v házené mužů.

10. 10. /sobota/ 8 hodin
JUDO
4. kolo 1. ligy mužů.

17. 10. /sobota/ 9 hodin
TJ BIŽUTERIE A – TJ JISKRA
NOVÝ BOR
Zápas v odbíjené žen. 

17. 10. /sobota/ 17.30 hodin
ELP JABLONEC N. N. – DUKLA
PRAHA
Turnaj v házené mužů.

24. 10. /sobota/ 9 hodin
TJ JABLONEX – TJ BIŽUTERIE
JBC
Zápas v odbíjené žen. 

24. 10. /sobota/ 17 hodin
TJ BIŽUTERIE A – CHOMUTOV
Zápas v odbíjené mužů. 

31. 10. /sobota/ 9 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ SOKOL
M. HRADIŠTĚ
Zápas v odbíjené žen. 

Basketbal
Oddíl baseballu a softballu TJ LIAZ 
Srnčí důl
3.–4. 10. /sobota–neděle/ 9 hodin
O JABLONECKÉHO KLOKÁNKA
12. ročník slowpitchového turnaje
i pro širokou veřejnost. Materiál i vý-
stroj bude účastníkům zapůjčena.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

Přespolní běh
Ski klub Jablonec n. N.
3. 10. /sobota/ od 9 hodin
Lyžařský areál Břízky
MŠENSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH
45. ročník
Všechny kategorie od předškolních
dětí po dospělé. 
Ženy a juniorky 5 km, muži a junioři
7,5 km. Přihlášky od 8 hodin (žactvo)
do 9 hodin (dorost a dospělí).
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

Turistika
Turistický oddíl Tužíňáci
9. 10. /pátek/
DRÁKULŮV LES
Koná se na Dolině, v 18.30 odstartují
děti do 10 let a od 19.30 ostatní.
Dobře se obujte a teple oblečte
a přijďte si projít les hraběte Drákuly.

Cvičení a stolní tenis

TJ Sokol Jablonec n. N.
Každý čtvrtek 16–17 hodin
Zveme do cvičení děvčata 
(7–10 let).
Základy gymnastiky, všestranné
obratnosti a sportovních her.

Stolní tenis
Volné hodiny v herně. 
Vhodné i pro rodiče s dětmi školního
věku. 
Informace na tel. 728 761 563.

Nabídka sportovních programů

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz 

2. 10. /pátek/ 20 hodin 
IRSKÁ TANCOVAČKA
Taneční a stepařská vystoupení
Irských sester, Divokýho Ira
a Keltského tygra. Výuka jednodu-
chých tanců.
Hraje: Alastair

3. 10. /sobota/ 14 hodin 
CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA
HARMONIKÁŘŮ
Vystoupí: Staropražští heligonkáři Ště-
pána Kozáka, Liberečtí harmoniká-
ři, Hudba u města Vídně, Heřmánek
a sólisté.

8.–10. 10. 
/čtvrtek–pátek/ 9–18 hodin 
/sobota/ 9–12 hodin
EUROREGION AMOS 2009
11. ročník veletrhu vzdělávání a vol-
nočasových aktivit. Program na
www.eurocentrumjablonec.cz. 

16. 10. /pátek/ 20 hodin 
VLASTA REDL
Koncert známé postavy naší folkové
scény. 
Spolupořádá Hospic pro Liberecký kraj.

18. 10. /neděle/ 14 hodin 
BROĎANKA
Taneční odpoledne pro seniory.

21. 10. /středa/ 9 a 10 hodin 
Kino Junior
O KLUKOVI, KTERÝ NEUMĚL
ZLOBIT
Divadelní představení pro děti od 3 let.

22. 10. /čtvrtek/ 20 hodin 
PHISHBACHER NEW YORK
ELECTRIC TRIO
Jazzový koncert amerického tria.
Walter Fischbacher – klávesy, Goran
Vujic – baskytara, Yutaka Uchida – bicí.

6. 11. /pátek/ 20 hodin 
...A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
aneb tančíme s melodiemi Orchestru
Rudy Janovského

10. 11. /úterý/ 9 hodin  
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY
ROKU 2009 
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP.
Pořádá Commerce Base s. r. o. 
Přihlášky na tel. 484 846 220. 

2. 9.–2. 11. /středa–pondělí/
VÝSTAVA FOTOGRAFŮ
EUROREGIONU NISA

■ Minerál klub 
3. 10. /sobota/ 9–14 hodin
Střelnice, sál restaurace
VÝSTAVA MINERÁLŮ
26. mezinárodní výměnná a prodejní
výstava drahých kamenů, zkamenělin,
výrobků z přírodních kamenů a kame-
nů používaných v léčitelství.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

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

1. 10. /čtvrtek/ 16 hodin
SCRAPBOOK
Kalendáře a schůzka veteránů. 

3. 10. /sobota/
VÝLET NA OYBIN 
parním vláčkem.

7. 10. /středa/ 10 hodin
VÝROBA ŠPERKŮ 
z korálků, bižuterie.

8. 10. /čtvrtek/ 16 hodin
VÝROBA DRAKŮ

10. 10. /sobota/
VÝLET NA KONÍČKY

13. 10. /úterý/ 10 hodin
KRÁSNÁ MAMINKA

14. 10. /středa/ 10 hodin
VÝROBA DEKORACÍ DO BYTU

15. 10. /čtvrtek/ 16 hodin
JABLÍČKOVÉ POSVÍCENÍ
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

21. 10. /středa/ 9–13 hodin
DOSPĚLÁCKÝ BAZÁREK

22. 10. /čtvrtek/ 16 hodin
KLUB DVOJČAT

24. 10. /sobota/ 10 hodin
VÝTVARNÁ SOBOTA 
Vyrábíme na Vánoce.

25. 10. /neděle/ 15 hodin
DRAKIÁDA

28. 10. /středa/ 10 hodin
VÝROBA PŘÁNÍČEK 

Podzimní prázdniny na horách, výlet
pro rodiny s dětmi s programem –
informace v MC.

Stálý program pro děti
Pondělí–pátek 9–12 hodin
Hernička s tanečky a zpívánkami,
hravé odpoledne (2–4 roky), kroužky
– výtvarný (od 5 let), hudebně drama-
tický, ekokogický. 

■ Studio Beruška
Nádražní 8
www.studioberuska.cz

Pondělí
Angličtina pro děti od 3 let.
Pondělí, středa, pátek
Předškolička
Úterý
Kojenecké a dětské cvičení od 3 měsíců.
Pondělí–pátek
Kojenecké plavání ve speciální vaně
s pitnou vodou (0–6 měsíců).
Čtvrtek
Kurzy předporodní přípravy, cvičení
pro těhulky.

Na objednání
Kineziologie 

23.–25. 10. /pátek–neděle/
Pobyt pro rodiny s dětmi
s programem a s kojeneckým plaváním
ve slaném bazénu.

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

Cvičení pro děti
Pondělí, středa od 10 hodin, čtvrtek od
14 hodin (3–12 měsíců), úterý od 11
hodin (1–4 roky).
Každý den plavání kojenců (0–6 měsíců).

Dětský klub Pohádka
Pondělí 
10.30 Těšíme se na školku
16.00 Angličtina s Péťou
17.00 Výtvarka

Úterý
9.00 Pohybové hry 
13.00 Astrologie pro maminky s dětmi
16.00 Výtvarka
17.00 Dramaťáček

Středa
9.00 Výtvarka
10.30 Hravé tvoření pro rodiče s dětmi
14.30 Hravá angličtina
16.00 Angličtina začátečníci (3–5let)
17.00 Angličtina pokročilejší
18.00 Angličtina (6–8let)

Čtvrtek 
9.00 Pohybové hry s hudbou
15.00 Barunčino tetování 
16.00 Aromaterapie pro maminky

s dětmi
17.00 Dramaťáček

Pátek 
9.30 Malujeme pokojíčky
15.00 Čáry máry s kouzelníkem
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
www.saldovo-divadlo.cz

Šaldovo divadlo
1. 10. /čtvrtek/ do 21.15 hodin (K4/9)
POPRASK V OPEŘE
Komická opera.

2. 10. /pátek/ do 20.45 hodin (K5/9)
MARIE ANTOINETTA / MARKÝZ
DE SADE
Balet o 24 obrazech.

3. 10. /sobota/ do 21.30 hodin
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Klasická opereta.

4. 10. /neděle/ od 15 hodin
O RŮŽENCE
Výpravný, veselý pohádkový muzikál
o kráse, lásce, dobru a zlu. 
Host: Divadlo Kapsa Karlovy Vary.

6. 10. /úterý/ do 21.30 hodin (OB/4)
JULIUS CAESAR
Barokní opera.

7. 10. /středa/ do 21.30 hodin (K3/10)
SHAKESPEARE V HOLLYWOODU
Sen noci svatojánské tentokrát
v Hollywoodu.

8. 10. /čtvrtek/ do 21.45 hodin (K10/Č/6)
VĚC MAKROPULOS
Komedie o třech dějstvích s přeměnou.

9. 10. /pátek/ do 21.45 hodin (K11/O/3)
SEDLÁK KAVALÍR, KOMEDIANTI
Operní dvojčata v originálu, dvě
tragédie lásky, nevěry a žárlivosti.

11. 10. /neděle/ od 16 hodin
HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta.

13. 10. /úterý/ do 21.10 hodin (K8/OB/5)
NÁPOJ LÁSKY
Italská opera.

14. 10. /středa/ do 21.45 hodin (K9/O/3)
ČERT A KÁČA
Česká pohádková opera.

15. 10. /čtvrtek/ do 21.20 hodin (SPP)
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Slavnostní předpremiéra neurologické
komedie.

16. 10. /pátek/ do 21.20 hodin (PŠ)
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Premiéra neurologické komedie.

17. 10. /sobota/ do 20.45 hodin (K6/10)
MARIE ANTOINETTA / MARKÝZ
DE SADE
Balet o 24 obrazech.

18. 10. /neděle/ od 17 hodin
URINETOWN: THE MUSICAL
Močohrad: Muzikál o městě, kde se
nesmělo čůrat zadarmo. 

20. 10. /úterý/ (O/4)
OPERA GALA – koncert
Účinkují sólisté, orchestr a sbor DFXŠ,
dirigent František Babický.

21. 10. /středa/ do 21.20 hodin (Č/6)
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Neurologická komedie.

22. 10. /čtvrtek/ do 21 hodin (K4/10)
FIGAROVA SVATBA
Rozjitřená komedie o lásce, svatbě,
penězích a jednom ohňostroji.

23. 10. /pátek/ do 21.45 hodin (K11/Č/8)
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

25. 10. /neděle/ od 17 hodin
PYGMALION
Hra o pěti jednáních.

26. 10. /pondělí/
VIVALDIANNO-MMVIII

27. 10. /úterý/ do 21.30 hodin (K2/8)
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ 
Komedie o kouzlech lásky.

28. 10. /středa/ (K9/O/4)
OPERA GALA – koncert
Účinkují sólisté, orchestr a sbor DFXŠ,
dirigent František Babický.

29. 10. /čtvrtek/ do 21.20 hodin (K10/Č/7)
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Neurologická komedie.

30. 10. /pátek/ do 21.45 hodin (K5/10)
SIMON BOCCANEGRA
Opera v originálu.

31. 10. /sobota/ do 21.45 hodin (K6/11)
URINETOWN: THE MUSICAL
Močohrad: Muzikál o městě, kde se
nesmělo čůrat zadarmo.

Malé divadlo
2. 10. /pátek/ do 21 hodin (PM)
HRA O LÁSCE A SMRTI
Premiéra strhujícího příběhu o lásce,
strachu a povinnosti.

3. 10. /sobota/ do 21 hodin (K6/9)
HRA O LÁSCE A SMRTI
Strhující příběh o lásce, strachu
a povinnosti.

7. 10. /středa/
39 STUPŇŮ 
Beseda k inscenaci 
Pořádá Klub přátel činohry i pro veřejnost.

9. 10. /pátek/ do 20.45 hodin
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub – komedie.

11. 10. /neděle/ do 21.30 hodin
39 STUPŇŮ
divadelní parafráze slavného
špionážního filmu A. Hitchcocka.

12. 10. /pondělí/ od 17 hodin
SEDLÁK KAVALÍR, KOMEDIANTI
KPLO – popremiérová beseda.

14. 10. /středa/ do 21 hodin
HRA O LÁSCE A SMRTI
Strhující příběh o lásce, strachu
a povinnosti. 

17. 10. /sobota/ do 21.10 hodin
DNES VEČER: LOLA BLAU
Komorní muzikál pro jednu zpěvačku.

21. 10. /středa/ do 21.30 hodin (K3/11)
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
Klauniáda o vážných věcech.

24. 10. /sobota/ do 21.10 hodin
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

25. 10. /neděle/ od 15 hodin (RD/5)
BUDULÍNEK MANDELINKA
Pohádka pro nejmenší o Budulínkovi
je plná písniček. 
Host: MD Mladá Boleslav.

28. 10. /středa/ do 21 hodin
HRA O LÁSCE A SMRTI
Strhující příběh o lásce, strachu
a povinnosti.

30. 10. /pátek/ do 221.20 hodin
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Nejtajemnější komedie W. Allena.

Není-li uvedeno jinak, začínají
představení v 19 hodin.

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

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

6. 10. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
F. KOBLIHA – J. KONŮPEK
Souputníci malířky a grafičky Zdenky
Braunerové v přednášce Miloslava Vlka.

8. 10. /čtvrtek/ 19 hodin
2. abonentní koncert 51. koncertní
sezony komorní hudby
KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa
VILÉM VEVERKA – hoboj

11. 10. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
PLETENÉ POHÁDKY
Známé pohádky o zvířátkách v podání
souboru Čmukaři.

12. 10. /pondělí/ 19.30 hodin
TOXIQUE
Hudba je plná jedovatě krásných
a nakažlivých zvuků.

13. 10. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
KDEŽE LOŇSKÉ NĚHY JSOU
Tři příběhy o šesti obrazech – intimní
nahlédnutí do soužití tří naprosto
odlišných párů.

15. 10. /čtvrtek/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Ochránci zvířat Pravda za zdí

SVĚDEK 
Cenami ověnčený filmový dokument
o tom, jak se brooklynský obchodník
stane nadšeným ochráncem zvířat.

17. 10. /sobota/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JAZZ EFTERRÄTT
Jazz, soul, funky v novém repertoáru
této výjimečné skupiny.

18. 10. /neděle/ 14 hodin
Roztančíme Lidové sady
TANEČNÍ ODPOLEDNE
tentokrát s Plechařinkou.

20. 10. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
A. FRAUENBERG & JAVOR A ŠANY
Svérázný písničkař a dvojice
z Bokomary.

21. 10. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Divadlo bez opony
POVOLÁNÍ: ŽENA – Lyra pragensis 
Libuše Švormová v moudrém,
úsměvném i dojemném představení,
ve kterém se najde každá žena-máma
i manželka a které jistě pobaví i muže.

22. 10. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
BLUESBERRY
Hanspaulská kapela Petara Introviče
spustí jak klasické lidové blues, tak
i funky či rockovější skladby v rytmu
veselém a radostném.

23. 10. /pátek/ 20 hodin
Terasa
ESTETICKÁ LASIČKA a DUSTY KATE
Veselý punkový večírek dvou
libereckých kapel.

25. 10. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
USPÁVAČKY aneb POHÁDKA
Z KABÁTU
Nejen loutkové představení ponocného
Toníka. Divadlo Matýsek.

26. 10. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
c. k. Adventura
RÉUNION
Malý kousek Francie uprostřed Indického
oceánu přednáší Eva Mojžíšová.

27. 10. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JARRET & LONGITAL
Hostem domácích je tentokrát
slovenské alternativní duo hojně
využívající elektroniku.

29. 10. /čtvrtek/ 19 hodin
VĚRA ŠPINAROVÁ
Česká zpěvačka s nezapomenutelným
hlasem se skupinou Adama Pavlíka.

29. 10. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
DISNEYBAND + MARTINA TRCHOVÁ
Večer písničkářů, kteří se bojí hrát
samotní a obklopili se kapelou.

30. 10. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Podzimní ozvěny Godyho memoriálu
NAMODRO (Liberec), FLASTR
(Mladá Boleslav)
Regionální jistota a mladí nadějní
Středočeši v modrém…

31. 10. /sobota/ 18 hodin
Experimentální studio
BENEFICE S TULIPANEM
Dámská šatna – divadelní spolek Bez
odezvy.
Na Terase pak Hush, Lessyho Woheň,
Tres Udos, Drobný za bůra.

VÝSTAVA
Galerie a Experimentální studio 
ZE ŽIVOTA TULIPANU
Fotografie z dílny TULIPAN tištěné
na ručním papíře.

Tip na zajímavé představení

7. 10. /středa/ do 21.30 hodin – Šaldovo divadlo (K3/10)
SHAKESPEARE V HOLLYWOODU
Autora Kena Ludwiga si mohou diváci pamatovat z jeho veleúspěšné
komedie Tenor na zabití. Tentokrát zvolil zvláštní téma – Sen noci
svatojánské. Hollywood 1934.
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Připravujeme výstavu vítězných obrázků
z let 2008–2009

Již téměř dva roky vyhlašujeme v Jabloneckém měsíčníku témata pro
soutěž malých výtvarníků. Za celou dobu jejího trvání byly oceněny de-
sítky dětí, jejichž dílka budou od listopadu k vidění v jabloneckém
Eurocentru. Na úterý 3. listopadu bude přichystána vernisáž výstavy
„Jablonecké děti malují pro skřítka Pastelku“. 

Výstava bude ohlédnutím za dvěma uplynulými roky. Dopoledne čeká
na předškoláky ze všech jabloneckých mateřských škol bohatý kulturní
program a odpoledne se setkají malí výherci, kteří mohou přijít v dopro-
vodu rodinných příslušníků. Při té příležitosti výstavu zahájí místosta-
rosta města Petr Vobořil. 

Výstava dětských kreseb v Eurocentru potrvá až do konce tohoto roku. 

Téma na říjen – Večerníček
Oceněné práce za říjen
Ondřej Svoboda, MŠ Pastelka, Pasířská 10
Jakub Sysala, MŠ Muchomůrka, Mechová 10
Bára Hudrlíková, MŠ Pastelka, Pasířská 10

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

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

Listopadové obrázky očekáváme v podatelně jablonecké radnice do
pátku 9. října. 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
MŠ Muchomůrka, Mechová ulice
http://www.materskaskola.cz/mechova 

Dny se pomalu krátí, sluníčko na své pouti od obzoru k obzoru už
ujde kratší cestu. Brzy se již začíná stmívat. Děti z MŠ Muchomůrka na
jabloneckém sídlišti ve Mšeně se s ním teď na podzim ovšem loučit ne-
musí. A to díky projektu s názvem „Sluníčkový rok“. 

„Jedná se o novinku, kterou se snažíme našim dětem ukázat nejen to, jak
nás sluníčko hřeje, jak je příjemné a v čem nám pomáhá, ale hravou for-
mou i přiblížit jiné kultury a život dětí v různých kontinentech,“ říká ře-
ditelka školky Irena Šolcová. Dodává, že projekt je společnou akcí se
sdružením ADRA, která pomáhá dětem v rozvojových zemích. 

Sluníčková nálada zářila v této školce i onoho zářijového rána, kdy
jsem třídami za doprovodu neobyčejně laskavého personálu procházela.
Upoutala mě nádherná výzdoba jak z přírodnin, tak z obrázků a výkresů
zdejších Broučků, Koťat a Motýlků. Krásné hračky, včetně nové kuchyň-
ky, obchůdků a dalších snů všech malých kluků a holčiček. Sebekrás-
nější prostředí by však netěšilo, kdyby tu scházelo to hlavní – pohoda
a vlídnost. A tahle školička je má na rozdávání. 

Rozzářené děti mi ještě ukázaly odpočinkovou místnost s relaxačními
lehátky, kde mají po obědě a krátkém odpočinku své aktivity. Zpívají,
hrají nebo malují v rámci programu školky. Učitelky tak ulevují rodičům
z placení kroužků, aniž by se nějak snížila kvalita výuky. Když jsem pak
odcházela po schodech domů a zamotala se v labyrintu chodeb, zatouži-
la jsem se aspoň na chvíli stát zase dítětem a v mateřince Muchomůrka
strávit alespoň jeden sluníčkový den. 

(red)
Včelí medvídci – Bára Hudrlíková

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

Horáčkovi – Jakub Sysala

Medvědi u Kolína – Ondřej Svoboda
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■ Ze života Romů

V předminulém dílu jsme skončili ve školním
roce 1958/59, kdy započalo speciální vzdělává-
ní romských dětí. Další významný moment při-
šel v noci ze 3. na 4. února 1959, kdy proběhla
celostátně řízená sčítací akce. Do rodin kočují-
cích cikánů přišli komisaři, vzbudili všechny
přítomné, sepsali je a pak je úředně přihlásili
do té obce, kde zrovna tábořili. Obce pak muse-
ly zajistit pro Romy ubytování, dětem zařazení
do škol a k lékaři, pro muže práci. Byla to ona
pro Romy památná noc, o níž se dodnes tradu-
je „jak tehdy esenbáci kradli kola od vozů, se-
brali a prodali koně a kočování skončilo“.
Zatím se nám nepodařilo nalézt zpráv, jak tato
akce proběhla na Jablonecku. Určitým ná-
znakem však může být, že příjmení typická
pro olašské, tehdy kočující Romy, se v dřívěj-
ších seznamech nikde nevyskytují. V pozdějších
dokumentech již ano.

První polovina 60. let 20. století probíhala
v intencích let předchozích. Romové dělali ma-
nuální fyzické práce v pozemním stavitelství,
sklárnách atp. a ženy nacházely uplatnění již
i v bižuterním průmyslu. Romové se též význam-
nou měrou podíleli na budování parovodní sítě
v Jablonci, telefonizaci, plynofikaci a přechodu
elektřiny ze stejnosměrného napětí 150 V na
dnes běžných střídavých 220 V. 

V letech 1965–1968 existoval Vládní výbor
pro cikánské otázky, který vytyčil řadu pro-
spěšných cílů a postupů. Jak obtížná ale byla je-
jich realizace, to už se v Jablonci vědělo deset
let před tím. V prosinci 1968 proběhlo další ce-

lostátní sčítání Romů. Na Jablonecku jich bylo
zjištěno 979. Z toho v Jablonci 676, v Janově 22,
v Rychnově 47 v Tanvaldu 68 a v Železném Bro-
dě 73. (Pro srovnání v Liberci jich tehdy žilo
652 a ve Vratislavicích 49). Do sčítání však ne-
byli ani tentokrát zahrnuti integrovaní Romové
ani romská inteligence. Je třeba si to uvědomit
při interpretacích dobových dokumentů. Kdo
byl cikán, to se určovalo dle způsobu života
a vnějších projevů. 

V roce 1969 byl ustaven Svaz Cikánů – Romů
v České a Slovenské republice. Jeho vznik pod-
nítil kulturní život Romů. V Jablonci se to pro-
jevilo třeba tím, že zde vznikla romská beatová
skupina „Romo 70“. Pak ale začala normalizace
a svaz byl v roce 1972 zase rozpuštěn. S „husá-

kovskou“ prorodinnou politikou však přišel no-
vý fenomén – sociální dávky. Pro romské, na
děti bohatší rodiny, se dávky staly významným
doplňkem příjmů a základem víry, že „stát se
o nás musí starat“. A to trvá bohužel dodnes. 

Když přišel listopad 1989, začalo se více ho-
vořit o problémech soužití, diskriminaci a také
mohly vznikat i různé romské iniciativy a hnu-
tí. Podmínky pro sebeurčení a vlastní realizaci
byly dány, co ale přinesly, to je sporné. Většina
tradičních zaměstnavatelů Romů – národní pod-
niky – privatizací zanikly. Romové přišli o jis-
tou obživu, novou nacházeli těžko. Teď se musí
tedy činit různě. Hodně se spoléhají na stát, ob-
ce a sociální dávky. 

Ale přišly i horší fenomény – hrací automaty,
sběračství kovů, drogy, ba i prostituce, které by-
ly Romům dříve neznámé. To se však rychle
naučili od majority. Mnozí začali podnikat,
někteří i úspěšně, také se jich dost vypravilo za
štěstím do ciziny. Jednou z věcí, které se od
Romů rozšířily, je móda z „indických obchůd-
ků“ – dlouhé barevné sukně, haleny a volné ob-
lečení, což je původní styl kočovných cikánů.
Proslavil se v éře hippies a po listopadu přišel
skrze butiky i k nám. 

Seriál zakončíme s tím, že vzájemné soužití
jednoduché nebylo, není a ani nebude. Jde však
kupředu a za půl století se udělal velký pokrok.
Uznání patří všem, kteří se této sisyfovské práci
věnovali a věnují.

Lukáš Pleticha, Anna Cínová

Jak to bylo s Romy dále (závěrečný díl)

Foto archiv
Ruční budování parovodu na soukromém pozemku.

Ve čtvrtek 1. října navštíví jabloneckou
mateřskou školu Pampeliška v Lovecké ulici
zástupci hned dvou ministerstev školství.
České povede ředitel odboru mezinárodních
vztahů Jindřich Fryč, představitelem saské-
ho bude ministerský dirigent Thomas
Rechentin. Spolu s nimi dorazí i dvě zástup-
kyně Česko-německého fóra žen Ingrid
Lottenburger a Irene Bohlen. Ti všichni se
přijedou podívat na to, jak v praxi probíhá
projekt MŠ Pampeliška „O partnerské spolu-
práci s německou mateřskou školou Kita
Knirpsenland v Oderwitz“.

Cílem projektu, který byl nastartován už v ro-
ce 2006, jsou první kontakty dětí předškolního
věku s němčinou a přirozený způsob rozvoje
povědomí o cizím jazyku. „Původně jsem ve
školce vedla kroužek němčiny, ale musím říci, že
jeho organizace se ukázala poměrně složitá,“ ří-
ká autorka a hlavní realizátorka projektu, uči-
telka MŠ Pampeliška Květa Šelbická. „Navíc ani
pevný čas nebyl příliš vhodný. Teď, když mám
smíšenou třídu od nejmenších po předškoláky,
můžeme se věnovat nenásilně výuce němčiny
právě v ten okamžik, kdy děti mají chuť se učit.
Ale nenutím je, mluvím na ně německy, zpíváme
si, učím je základní výrazy. Pokud má však ně-
které dítě chuť se jen dívat, pak může. I když jen
poslouchá, tak vstřebává.“

Zdálo se mi velmi složité vyučovat ve třídě,
kde jsou děti ve věku od 3 do 7 let. V tomto ob-
dobí se dítě mění každý měsíc. Ale Květa Šel-
bická mě ujistila, že je to naopak výhoda: „Je
skvělé vidět, jak ti starší pomáhají mladším, jak
jim ukazují, co už umí a ti malí to přirozeně při-
jímají.“ 

Partnera pro projekt hledala Květa Šelbická
velmi dlouho, ale nakonec jej našla právě ve

školce v Oderwitz, kde mají třídu s výukou češ-
tiny a na ni pak navazuje výuka v základní ško-
le i na gymnáziu. Obě školky i s učitelkami jez-
dí na jednodenní návštěvy, mnohdy doprovází
třídu i někdo z rodičů z německé nebo české
strany. „Letos se rodiče už dvakrát vzájemně set-
kali. Jednou to bylo v dubnu v Oderwitz při spo-
lečném vystoupení dětí obou školek během Dne
rodiny, podruhé pak v květnu v MŠ Lovecké při
oslavě Dne dětí,“ dodává Květa Šelbická.

Jak moc je vlastně přínosné vyučovat němči-
nu v Česku a naopak, zajímalo mě. „Jablonec
i Oderwitz leží blízko hranic. V rámci stále vět-
šího otevírání Evropy se budou smazávat hrani-
ce mezi státy a tyto současné děti se budou zcela
přirozeně pohybovat v obou zemích. Navíc ne-
jsou výjimkou česko-německé rodiny a rodiče

chtějí, aby děti mluvily oběma jazyky. V Jablonci
je v rodinách také mnoho německých kořenů.
Proto i při výběru výukového jazyka tehdy volba
logicky padla právě na němčinu,“ vysvětluje
Květa Šelbická.

A na ukázku hodiny dvou tříd předškoláků –
české a německé, která přijede také do Jablonce
n. N. – se zástupci ministerstev chtějí podívat.
Bude to nejlepší start pro jejich odpolední jed-
nání, které se v našem městě uskuteční, neboť
podobné projekty často narážejí na ne zcela
jasnou či v různých státech odlišnou legislati-
vu, která někdy může bránit v uskutečňování
dobrých myšlenek. A tak důvodem setkání na
ministerské úrovni je sebrat co nejvíce pro
a proti a případná pomoc dalším podobným
partnerstvím. (fr)

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem

Foto Jana Fričová
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Jablonecké informační a kulturní centrum,
o. p. s. pořádalo letos v Jablonci Den památek.
Oslavy v rámci Dnů evropského kulturního
dědictví se konaly v sobotu 12. září a veřej-
nosti bylo zpřístupněno celkem devatenáct
historických objektů. 

Po celý den si tak návštěvníci měli možnost
prohlédnout památky, které nejsou obvykle
k vidění. Některá místa byla oživena i odbor-
ným výkladem. Kromě toho se konaly boho-
služby, koncerty a výstavy – tedy program byl
velmi bohatý. 

Mezi otevřené budovy patřilo například
Muzeum skla a bižuterie, jablonecká radnice,
základní umělecká škola, štola pod přehradní
hrází, mačkárna Korálek v Kokoníně, sokolov-
na ve Fügnerově ulici, vodní elektrárna Brandl,
kostely a další památky. Návštěvníky po městě
vozil historický autobus s výborným průvod-
cem. Kladně hodnotíme operativní přístup
ČSAD. 

Pro děti bylo připraveno putování, během kte-
rého na deseti označených místech plnily různé
úkoly a sbíraly skleněné kuličky. Jablonečtí
skauti skvěle připravili kontrolní stanoviště
v jednotlivých památkách. Po splnění soutěž-
ních podmínek děti obdržely za odměnu pohár
v hotelu Petřín, který pro ně dalo připravit město.
Na poháru si nakonec pochutnalo 103 dětí. 

Díky pěknému počasí, dobré propagaci a na-
bitému programu byla účast velmi vysoká, dle
statistik jabloneckých skautů se Dne památek
zúčastnilo na 5 000 návštěvníků. 

V podvečer proběhlo ve starokatolickém kos-
tele závěrečné setkání za účasti pana starosty
a zástupců města, kde panovala velmi příjemná
atmosféra. Akce byla pořádána za finančního
přispění Libereckého kraje a města Jablonec
nad Nisou rámci Projektu Jablonec nad Nisou
2009. Věřím, že z letošních dobrých zkušeností
lze načerpat spoustu podnětů do příštích let.

(hm)

Ohlédnutí za Dnem památek

Foto Dana Tkáčová
Návštěvníkům ZUŠ zahrál Štěpán Rak.

Také děti z Komunitního centra pro ná-
rodnostní menšiny při Centru sociálních
služeb v Jablonci n. N. měly možnost zajíma-
vě prožít dobu letních prázdnin. Pracovníci
a dobrovolníci z Komunitního centra pro ně
připravili řadu sportovních, kulturních
i poznávacích akcí. Letos se do činnosti za-
pojila občanská sdružení Salem a Prostory
a rovněž manažerka prevence kriminality
Irena Svobodová.

Jednotlivých akcí se zúčastňovalo deset až
třicet dětí ve věku od tří do patnácti let. O letoš-
ních prázdninách se podařilo do činnosti zapo-
jit i skupinu dospělých z oblasti Zeleného údolí.

Při různých činnostech se vystřídalo přibližně
šest desítek dětí. Všechny akce byly vzorně při-
pravené výše zmíněnými organizátory a spoko-
jenost dětí byla veliká. Je také důležité, že vše
proběhlo bez sebemenšího zranění. 

V současnosti probíhá v Komunitním centru
pro národnostní menšiny v Zeleném údolí
další program. Jsou v něm zahrnuty různé mi-
moškolní aktivity, jako například sportovní,
kulturní, taneční nebo výtvarná činnost. K těm
odborným pak patří logopedická či etopedická
poradna, příprava na školu nebo i doučování. 

Jiří Hána
vedoucí KC Zelené údolí

Prázdniny byly fajn!

Foto Jiří Hána

Od srpna nastoupil na post ředitele Jab-
loneckého informačního a kulturního cent-
ra o. p. s. Roman Král. Jedná se o zcela no-
vou funkci, a proto jsme mu položili několik
otázek. 

Mohl byste se čtenářům Jabloneckého mě-
síčníku krátce představit? Kde jste pracoval
před příchodem do Jablonce a jakou práci
jste dělal?

Jsem Mladoboleslavák. Do Jizerek na lyže
jsem začal jezdit už jako dítě, později jsem co-
by student pražské pedagogické fakulty jezdil
do Jablonce za přáteli. Po absolutoriu se Praha
stala mým novým působištěm. Zpočátku jsem
učil na základní škole a pak pracoval devět let
ve funkci ředitele ZŠ v Praze-Radotíně. Profe-
si kantora jsem si vybral, protože mi dávala
smysl – mohl jsem si kladně odpovědět na
otázku: Opravdu tím, co děláš, přispíváš k ně-
čemu dobrému?

Proč jste tedy zaměnil dráhu pedagoga za
práci v městském informačním centru?

Tím zásadním důvodem je rodina, resp. můj
pětiletý syn Matyáš. Byl mně a mé bývalé ženě
svěřen do střídavé péče, a protože se jeho školní
docházka blíží, cítil jsem povinnost přistěhovat
se do města, ve kterém Matyášova maminka ži-
je, a ulehčit mu již tak dost složitou situaci.

Od srpna jste tedy ve funkci ředitele
Jabloneckého informačního a kulturního
centra. S jakými představami a plány jste se
o místo ucházel?

O místo ředitele JKIC, o. p. s. jsem se ucházel
se stejnými elementárními představami jako

před lety o místo ředitele ZŠ; tedy rozšířit na-
bídku služeb, podpořit komunikaci a vytvořit
síť partnerů města, kteří si nekonkurují, ale na-
vzájem se podporují. Velmi mě oslovila mož-
nost být u zrodu některých projektů a přímo
iniciovat anebo se spolupodílet na podpoře
hodnot, které považuji za důležité a dlouhodo-
bé – na rozdíl od záplavy pomíjivostí, s kterými
se každý den setkáváme.

Co po necelých dvou měsících považujete
za důležité a co byste chtěl v dohledné době
změnit?

Přiznávám, že mým největším nepřítelem je
čas. S velkou vehemencí se mu snažím čelit.
Nyní se věnují několika záměrům: rozšířit jedi-
nou současnou složku naší o. p. s., tj. turistické
centrum, o další dva pilíře – památník výz-
namných národopisců manželů Scheybalových
a ekologické centrum pro školu a rodinu. Dal-
ším úkolem je získat dostatečné prostředky na
aktivity společnosti. 

Rád bych poskytl návštěvníkovi našeho info-
centra, které dle mého soudu znamenitě fungu-
je, větší prostor a nabídl mu další služby. Mou
ambicí je také představit takové produkty (tisky,
setkání, tradiční akce…), při kterých nebude
návštěvník jen pasivním příjemcem.

(os)

Informační centrum má nového ředitele

Foto Renata van Vleet
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Jsi spjatý zejména se souborem Musica Florea
hrajícím starou hudbu. Proč jsi jej založil?

U interpretace staré hudby jde hlavně o způsob jejího
současného provedení, hry na nástroje a zpěv. Dle mě
je důležité vracet se ke kořenům, proto jsem založil
Musicu Floreu. Chci, aby hudba zněla tak, jak mohla
znít v době svého vzniku – tomu se říká autentická in-
terpretce. 

Proto hrajete na dobové nástroje nebo jejich
přesné kopie? Jsou bezpodmínečně nutné?

Máme-li dobové nástroje, tak se na ně učme a hraj-
me. Pokud ne, nevadí. Do určité míry lze hrát i na mo-
derní. Mám rád příměr – nejde-li nám o nějakou u-
mělecko-avantgardní koláž, již nezavrhuji, přiřadíme
přirozeně baroknímu obrazu „ladící“ dobový rám.
Považuji za povinnost interpretů se o tento soulad
znovu a lépe pokoušet. Rámem je dobový způsob hry
a případné užití původních nástrojů, které svým zvu-
kem odporují dnešnímu technokratickému zestejně-
ní, v němž se archaická krása a různost vytrácí.

Jak ses ke staré hudbě dostal? 
Díky Pavlu Klikarovi a jeho souboru Musica

Antiqua Praha. Bylo mi asi 14 let, když jsem je poprvé
slyšel u nás v Jablonci. Tehdy na mě nezapůsobili
dobře – dokonce jsem usínal. Hned o rok později jsem
však na valtických kurzech zcela podlehl kouzlu
autentické interpretace právě na jednom z jejich
koncertů. Líbil se mi úplně odlišný zvuk barokních
nástrojů, barva, způsob hry, dokonce i ladění mezi
jednotlivými skladbami. Během dalšího roku jsem se
náhodou s Pavlem Klikarem seznámil, začal u něj
hrát a ve Skuhrově jsme pořádali skvělá soustředění. 

Jak jsi byl spokojen se svými učiteli a profesory? 
Na pražské AMU jsem dirigování studoval už po-

měrně pracovně vytížený, což naráželo na jistá nepo-
chopení. Štěstí jsem však vždy měl na učitele violon-
cella. Na konzervatoři v Teplicích jich bylo několik
a všichni k mým odlišným interpretačním tendencím
byli ohleduplní a povzbudiví s jednou zdravou pod-

mínkou – hraj si, jak uznáš za vhodné, ale přesvědči-
vě. Rozhodujícím způsobem mě ovlivnil Vladimír
Blažek na jablonecké LŠU, který v 80. letech doslova
předběhl dobu o více jak tři desítky let propojením vý-
uky hry na nástroj s nahlédnutím do tajů historie, ma-
lířství, sochařství a filozofie. 

Čím se vedle souboru Musica Florea zabýváš? 
Jako dirigent spolupracuji s komorními a symfonic-

kými orchestry s repertoárem od baroka po součas-
nost. Zajímavé byly třeba koncerty a nahrávka CD
„Mater“ současného slovenského skladatele J. Godára
se zpěvačkou Ivou Bittovou. I časté řízení pěveckých
sborů patří k mé profesi. V srpnu v Liberci proběhl
známý festival sborů Bohemia Cantat a v mém pra-
covním ateliéru se sešlo až 100 zpěváků, mnozí
i z Jablonce. V poslední době se věnuji kompozici,

v srpnu na sborových kurzech Convivium v Želivě
jsem provedl svou mši s pozitivním ohlasem, takže to
ještě letos vypadá na dvě provedení, např. v Košicích.
Důležité pro mě je i nepřestat hrát na violoncello, a to
ať sólově nebo v komorních uskupeních.

Přibližně jednou za rok vystupuješ se svým sou-
borem v rodném Jablonci. Vracíš se rád?

Naprosto, minulost a vlastně i přítomnost se nedá
z duše odpárat. Za tyto koncerty komorního rázu pod-
porované ministerstvem kultury a jabloneckým diva-
dlem jsem nesmírně rád. Mám jen neskromné přání,
chtěl bych jabloneckému publiku nabídnout fantastic-
ké plody spolupráce mého orchestru s chlapeckým
sborem Boni Pueri. V bohatém repertoáru máme tře-
ba i slavné Mozartovo Requiem. Ani Dvořákův ro-
mantický symfonický orchestr (s dobovými nástroji)
by rozhodně nebyl k zahození. Vrnivý zvuk původ-
ních žesťů, barevná plasticita střevových strun smyč-
ců… Nyní dávám dohromady prostředky na vytvoření
převozné barokní divadelní scény s úchvatnou vizuál-
ní perspektivou měnitelných kulis a sufit. Zájemce
o podporu rád uvítám. Jablonec by si dle mého soudu
něco takového zasloužil. 

Jana a Petr Bajerovi

Marek Štryncl
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Živé spojení nejen se starou hudbou
Marek Štryncl se narodil v roce 1974 v Jablonci nad Nisou v hudebnické rodině. Jeho
dědeček hrál v místní kapele a rodiče jsou dobrými hudebními amatéry. Manželka
Iva pochází rovněž z Jablonce a je cembalistka. V současné době mají tři děti. Zájem
o dobovou interpretaci jej přivedl v roce 1992 k založení dnes již světově uznávaného
souboru Musica Florea. Jako dirigent spolupracuje s domácími i zahraničními
komorními orchestry a symfonickými tělesy. Jeho repertoár zahrnuje jak díla starých
mistrů, tak veškerý potenciál romantického a soudobého hudebního odkazu.
V současné době vyučuje obor sbormistrovství chrámové hudby a barokní violoncello
na Týnské škole při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

■ Krátké zprávy
Svaz důchodců
pořádá svá říjnová setkání vždy ve
středu od 14 hodin ve Spolkovém
domě. Dne 1. 10. vyrazí senioři na
návštěvu liberecké botanické za-
hrady, na 7. 10. je připraveno mě-
ření tlaku, na 14. 10. se chystá výlet,
21. 10. václavská muzika a 28. 10.
oslava státního svátku.

Semilské impulzy
Setkání zdravotně handicapova-
ných umělců s kulturní veřejností
pořádá v rámci projektu „Tvoříme
duší“ sdružení Artefaktum.cz a Cen-
trum pro zdravotně postižené LK.
Koná se v sobotu 3. října od 10 ho-
din v semilském Kulturním centru
Golf.

Večer s básníkem
P. J. Hejátkem se uskuteční ve čtvr-
tek 8. října od 17 hodin v knihov-
ně ve Vratislavicích. Autor bude
přednášet za doprovodu hudby ze
své poslední sbírky „Pomníky z as-
faltu“, která patří k nejprodávaněj-
ší soudobé české poezii. 

Branný závod
pro děti (6–14) a mládež (15–18
let) pořádá v sobotu 10. října na
hřišti za zbrojnicí v Proseči n. N.
místní sbor dobrovolných hasičů.
Soutěžit se bude ve střelbě ze vzdu-
chovky, v určování prostředků po-
žární ochrany, vázání uzlů, šplhu
na laně, překonání překážky po
vodorovném laně, zdravovědě atd. 

Slet bubeníků 2009
Bubeníci se v úterý 13. října opět
slétnou do smržovského Parkhote-
lu. V 16 hodin začíná koncert pro
handicapované (vstup zdarma),
od 20 hodin večerní koncert. Více
na www.smrzovka.cz.

Hradišťan
Nejznámější moravská cimbálová
muzika zahraje v Rychnově 15. říj-
na. Vystoupení v hudebním klubu
Bažina restaurace Beseda začíná
v 19.30 hodin.

Zájezd do Jelení Hory
pořádá ve středu 21. října Český
svaz žen, o. s. Sraz účastníků
v 7.30 hodin na zájezdové zastávce
na Horním náměstí. Přihlášky do
pondělí 19. října 15 hodin v Jung-
mannově ulici 8, tel. 483 100 388.

Výstava tří autorů
nazvaná Intuitivní tvorba se koná
od 17. do 30. října ve výstavní síni
MěÚ v Rychnově. Lucie Slaninová
vystavuje intuitivní obrazy, Zdeň-
ka Soprová skleněné šperky a Mi-
lan Brothánek dřevěné skulptury.
Vernisáž v sobotu 17. října v 17 ho-
din. 

Máte doma panenku?
Český svaz žen, o. s. Jablonec n. N.
sbírá nerozbité panenky za účelem
dalšího využití v Dětském centru
Sluníčko v Liberci. Odevzdat je
můžete v Jungmannově ul. 8 od
pondělí do pátku (10–13 a 14–16.30
hodin).

Foto Petra Hajská 

Foto Daniel Vrabec
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Upomínková číše – zámek Bukowiec, po 1845
Polotovar a výbrus Jizerské hory nebo

Krkonoše, rytina Willibald Gürtler, Kokonín
Křišťálové sklo, foukané, broušené a ryté – text

a veduta SCHLOSS BUCHWALD (Bukowiec ve
Slezsku), v medailonu monogram M. K., výška
11,6 cm, z publikace Zázračné prameny.

První rytci skla v Kokoníně působili již po po-
lovině 17. století a náleželi k nejstarším řemesl-
níkům tohoto typu v habsburské monarchii. Sto
padesát let, od 18. po polovinu 19. století, pak
obec patřila k významným střediskům výroby
rytého skla v Čechách. 

V 18. století je s Kokonínem spojena například
rytecká rodina Bendů, jejíž první příslušník
Christian Benda († 1744) se do obce v roce 1704
přiženil. K roku 1713 je již v Kokoníně uváděn
jako rytec skla. Stejnému řemeslu se věnovali
i dva z jeho potomků. Starším z nich byl Johann
Josef Benda, mladší syn Johann Ignaz Benda
(1715–1779), rytec skla a znaků, stojí na počát-
ku jablonecké větve rodu. Dále o tomto muži
víme již jen to, že figuroval mezi vyslýchanými
ve velkém procesu s penězokazci, který vypukl
v roce 1749. Benda dva roky předtím – to žil ješ-
tě v Kokoníně – na pobídku svého bratra vyryl

pro jabloneckého rychtáře a výrobce cínových
knoflíků Heinricha Heydricha požadovanou
předlohu brandenburského šestifeniku do ko-
vového razidla. K ošidné zakázce se dostal pro-
to, že prý byl „lepší umělec“ než jeho bratr.

V 19. století je estetiky nejoceňovanějším ko-
konínským rytcem skla Anton Simm (psali
jsme o něm minule), nejvýznamnějším rytec-
kým rodem pak Kittelové, působící v oboru ně-
kolik generací. Poslední z nich, Johann Kittel
(1843–1937), zdobil sklo rytinou až do roku
1872. Poté se věnoval pálení kompozičního skla,
mezi lety 1883–1914 zastával post starosty a je
též autorem vlastivědné knížky „Kokonín v dří-
vějších dnech“ (Kukan in früheren Tagen).

Z hlediska prolínání severočeských sklář-
ských center je velmi zajímavý rod Gürtlerů.
První z nich, Josef Gürtler, se do Kokonína při-
stěhoval od Kamenického Šenova. Činil se v díl-
ně obchodníka a rytce skla Johanna Kittela,
s jehož dcerou Marií Annou se oženil a poté za-
řídil pro sebe. 

Pracovali zde později i jeho synové Raimund
a Willibald Gürtler (*1820). První z nich odešel
za prací do Nového Světa, kde i zemřel, druhý
skončil jako mačkář skla. V jabloneckém muzeu
se dochovala jedna z jím rytých číší s monogra-
mem a velmi kvalitně provedenou vedutou
zámku Bukowiec.

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Zázračné prameny

Ryté sklo z Kokonína

Foto Tomáš Hilger

Jsou kolem nás lidé, kteří vykonali ve svém
životě velký kus práce, ale přitom zůstávají
ve stínu druhých, kterým stáli po boku
a obětavě je podporovali v jejich náročné
práci. Mezi těmi, kdo byli oceněni městskou
medailí za kulturní přínos našemu městu,
najdeme jednu takovou osobnost – Janu
Scheybalovou. Do kulturních dějin Jablonce
nad Nisou se zapsala v těsném spojení se
svým manželem Josefem V. Scheybalem. 

Jana Scheybalová se narodila 17. dubna 1940
v Lomnici nad Popelkou. V letech 1954 až 1958
studovala na Vyšší hospodářské škole v Turnově
a poté začala pracovat jako úřednice v různých
průmyslových podnicích. Zároveň zahájila stu-
dium pedagogické nástavby.

Na Jablonecko ji v roce 1959 přivedlo nové
zaměstnání. Stala se vychovatelkou v internátu
národního podniku Seba v Tanvaldu, kde ale
působila jen krátce. V roce 1960 odtud přešla do
Jablonce n. N., kde začala pracovat jako in-
spektorka kultury při okresním národním vý-
boru. Měla na starost oblast knihovnictví, mu-
zejnictví, státní památkovou péči a ochranu
přírody. Práce ji natolik zaujala, že se rozhodla
věnovat studiu historie a muzeologie a zahájila

dálkové studium na katedře etnografie a folklo-
ristiky University Karlovy v Praze. 

Zlom v jejím životě přineslo seznámení s národo-
piscem a historikem umění Josefem V. Schey-
balem, s nímž se setkala během provádění
dokumentace památek Jablonecka. Dne 23.
prosince 1962 se za něho provdala. V polovině
šedesátých let se manželům Scheybalovým na-
skytla možnost získat starou, církví nevyužíva-
nou faru u jabloneckého kostela svaté Anny.
Dům zakoupili, začali ho opravovat a v roce 1966
se do něj i s rodiči nastěhovali. 

Jana Scheybalová absolvovala v červnu 1969
vysokoškolské studium a o rok později ho zavr-
šila doktorátem v oboru etnografie-folkloristika
a česká historie. V souvislosti s politickými
změnami byla ale na začátku 70. let přinucena
vrátit se k původní profesi. Nastoupila do jablo-
necké pobočky Československé obchodní banky,
postupně zde prošla celým provozem a doplňo-
vala si přitom ekonomické vzdělání. Náro-
dopisem a historií se zabývala příležitostně ve
volném čase. 

Možnost zúročit mnohaleté zkušenosti přišla
na začátku 90. let minulého století, kdy byla
jmenována ředitelkou pobočky Československé
obchodní banky. Značné pracovní vytížení při-
neslo velký zásah do poklidného manželského
života a mnohé odborné zájmy tak musely jít
stranou. V roce 1996 požádala Jana Scheyba-
lová o uvolnění z funkce, aby mohla pečovat
o vážně nemocného manžela, a v srpnu toho
roku odešla do předčasného důchodu. Během
několika málo let, kdy se zlepšil manželův
zdravotní stav, pokračovala s ním ve společné
publikační práci. 

V únoru 1999 prodělal Josef V. Scheybal sil-
nou mozkovou mrtvici, po níž zůstal trvale
ochrnut na levou polovinu těla. Od té doby
o něho Jana Scheybalová každodenně pečovala
až do jeho smrti 28. září 2001. Po manželově
odchodu se do veřejného života již nezapojila
a veškeré úsilí věnovala pořádání jeho vědecké
a umělecké pozůstalosti a péči o rodinné sbírky. 

Do roku 1970 publikovala především články
v regionálním tisku a odborné příspěvky ve
vlastivědných a historických sbornících a časo-
pisech. V roce 1969 připravila společně s man-
želem publikaci Památky Jablonecka. První ob-
sáhlá kniha, na které společně pracovali, nesla
název Umění lidových tesařů, kameníků a so-
chařů v severních Čechách (1985). Později vydali
ještě další – Kraj kolem Jizery (1995) a Krajem
skla a bižuterie (1998). Již bez svého manžela
připravila publikace Lidová kultura severních
Čech (2006), Český ráj Josefa Pekaře a jeho
současníků (2006) a Český ráj na starých dia-
pozitivech (2007).

Jana Scheybalová zemřela v Jablonci nad
Nisou 13. ledna 2008 a zanechala budoucím ge-
neracím bohatý odkaz. Ten vytvořila společně
se svým manželem.

Jan Strnad

Historička Jana Scheybalová

Stará fara – poslední bydliště 
Jany a Josefa V. Scheybalových

foto Jiří Jiroutek

Manželé Scheybalovi 
v polovině 90. let 20. století.

Foto Jan Honzík



(20)

jablonecký měsíčník / říjen 2009 z města i z přírody

Jednu z frekventovaných jabloneckých křižo-
vatek tvoří dnes ulice Podhorská, Mostecká
a Mlýnská. Původní logická zástavba vzala za
své díky pokusu o protažení rychlostní silnice
skrz město. Ustoupit přitom musel secesní ro-
hový dům v Mostecké ulici a tři domy v ulici
Podhorské. Parcely v Mostecké ulici byly zasy-
pány zeminou při generální opravě tehdejší
Gottwaldovy ulice. Mšenský potok přitékající
z přehrady byl stočen před Mosteckou ulicí do-
prava a sveden do Lužické Nisy. Vznikla tak
značně nevzhledná část města.

Na stavební parcele na rohu Podhorské
a Mlýnské ulice, uvolněné zbouráním staré
Köhlerovy restaurace, stojí od roku 1985 souso-
ší nazvané „Památce revolučních bojů dělnické
třídy Jablonecka“. Autorem pískovcové plastiky
je známý akademický sochař Miloslav Šonka.
Narodil se v roce 1923 a jeho díla, často monu-

mentálních rozměrů, se nacházejí v řadě měst
České republiky, hlavně pak v Praze. Znám je
svými portréty kulturních a někdejších politic-
kých osobností a plastikami z pracovního pro-
středí.

Jablonecké sousoší tvoří tři postavy: dva mu-
ži, starší a mladý, a žena. Dá se říci, že jsou čí-
tankovou ukázkou zástupců dělnické třídy.
Umístění právě do tohoto prostoru bylo však ví-
ce méně náhodné. Místo tady bylo a nebylo po-
třeba ho ani příliš upravovat. Využity byly staré
stěny již dříve zbouraného objektu, terén se
pouze srovnal a doplnily se některé prvky, jako
osvětlení atp. Dobře posloužila i stávající zeleň.
Sousoší zde bylo postaveno na politickou objed-
návku v roce 1985. Tehdejší vedení města po-
strádalo podobné pomníky, které chtělo využívat
k nezbytné politické agitaci. Plastika je zhotove-
na z kvalitního kamene a je i solidně zpracová-

na. Lze ale namítnout, že celkově se toto dílo do
Jablonce příliš nehodí. Zobrazuje totiž spíše
textilní dělníky ze Semilska či Tanvaldska.

V nedaleké budoucnosti bude potřeba celý
prostor dořešit, a to hlavně z dopravního hle-
diska. V minulosti bylo navrhnuto již několik
typů kruhových křižovatek, zatím zůstalo ale
vše jenom na papíře. Dá se též očekávat, že sta-
vební proluky budou postupně zastavovány.
Tím spíš, nacházejí-li se blízko středu města.
Předpokládám, že zájem o ně jistě bude. 

A tak sousoší dělnického hnutí, které stojí na
takovém místě, je svým způsobem ohroženo
a bude nutné uvažovat o jeho přemístění.
Zásadně se však nesmí zlikvidovat. Je dokla-
dem určité doby a vzpomínkou na lidi, kteří ne-
žili zdaleka snadno. Jsou věci a děje, které je
nezbytné i dneska připomínat. 

Václav Vostřák

Socha dělnického revolučního hnutí 

Harrachov – Mumlavský vodopád (1,5 km)
– Krakonošova snídaně (6,5 km) – Vosecká bou-
da (9 km) – státní hranice (9,5 km) – Trzy
Świnki – chata na Szrenici (11 km) – Hala
Szrenická (12 km) – Owcze Skały – silnice
(17,5 km) – Jakuszyce, býv. celnice (20,5 km)
– Harrachov, Nový Svět (celkem 23 km).

Podzimní počasí nám jistě nabídne i dny s da-
lekou viditelností, a proto náš tip míří do
Krkonoš. Vyrazíme od harrachovského autobu-
sového nádraží a po modrém značení půjdeme
k Mumlavské boudě. Tady by bylo škoda mi-
nout 10 m vysoký vodopád Mumlavy. Asfaltová
silnička pak pokračuje Mumlavským dolem. Je
poměrně jednotvárná, tvoří ale jednu z mála
přístupových cest k Vosecké boudě. Po 5 km do-
jdeme na křižovatku cest zvanou Krakonošova
snídaně. Odtud stoupáme strměji po žlutých
značkách kolem zmíněné boudy až na státní
hranici s Polskem. Tady se vydáme doleva.

To se již před námi objeví nápadný vrchol
Szrenice (česky Jinonoš), jehož siluetu ještě
zvýrazňuje horská chata. Po červených znač-
kách projdeme okolo nápadných Sviňských ka-
menů (Trzy Świnki) a zakrátko dojdeme k cha-
tě. O její vybudování se postaral v letech
1921–1922 lyžařský mistr Kurt Endler, bývalý

majitel Vosecké boudy, která mu byla po roce
1918 zkonfiskována. V boudě bývá rušno, neboť
je možné se sem dopravit i lanovkou ze Szklar-

ské Poręby. Místo v prostorné chatě se však na-
jde pro každého.

Do Harrachova se odtud můžeme vrátit přes
schronisko (chatu) na Hale Szrenické. Je jed-
nou z největších chat na polské straně Krkonoš.
Ačkoliv její počátky sahají až do poloviny 18.
století, dnešní podoba vznikla až po přestavbě
v důsledku požáru v r. 1975. Od chaty pak pů-
jdeme po málo frekventované zeleně značené
stezce do Jakuszyc. Cestou mineme několik
skalních skupin, z nichž nejnápadnější jsou
Ovčí skály, které stojí vlevo od značené cesty.
Později překročíme sjezdovku na kopci Ba-
biniec, načež přijdeme na hlavní silnici. Po ní
musíme jít asi 3 km až na hraniční přechod.
Cestou projdeme Jakuszycemi, kde můžeme
zkontrolovat, jak pokračuje rekonstrukce že-
lezniční trati, jež by měla už příští rok spojit
Harrachov se Szklarskou Porębou. Z hranice
nás červené značky dovedou k novosvětské
sklárně, kde je i autobusová zastávka. 

Jedná se o poměrně náročný výlet. Kdo by
nechtěl z Jinonoše pokračovat po polské straně,
tomu nezbude nic jiného, než se do Harrachova
vrátit stejnou cestou. 

Doporučujeme mapu KČT č. 22, Krkonoše, 
1 : 50 000, 6. vydání, 2009.

(os)

Jinonoš – hora s chatou na samém vrcholu
■ Tip na výlet

Chata na Szrenici
Foto Otokar Simm

Foto Jiří JiroutekZe všech domů na obrázku stojí dodnes v Podhorské ulici jediný – druhý zprava.
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
městské knihovně.

Oddělení pro dospělé

Westwater Judy 
Nikdo tě nemá rád
Malá Judy nikdy nepocítila, jak se
projevuje něžná láska rodičů k dí-
těti. Ve třech letech se její život změ-
nil v drsný boj o přežití.

Jen jeden osud 
Dvacet textů převážně memoárové-
ho charakteru. Autory jsou lidé nej-
různějších profesí a vzdělání, které
spojuje jediné – strávili dlouhou
dobu v sovětských lágrech či vy-
hnanství.

Oddělení pro děti a mládež

Crossová Vince 
Můj příběh: Egyptská princezna
Píše se rok 1490 před naším letopoč-
tem a Aša, dcera faraóna Thutmo-
se I. a pozdější královna Hatšepsut,
si žije bezstarostným životem prin-
cezny. 

Brezina Thomas 
Případ pro tebe a Klub tygrů: 
Ukradený vynález
Přidej se k detektivům z Klubu
Tygrů! Nenech si uniknout nic po-
dezřelého a s pomocí superlupy
hravě přijdeš každé záhadě na
kloub. 

Studovna

Vokolek Václav 
Posvátná místa středních Čech.
Neznámé Čechy
Nakladatelství Mladá fronta vydalo
v edici Tipy na výlety další bohatě
ilustrovanou knihu, která poslouží
jako praktický průvodce po mnoh-
dy opomíjených místech.

Multimediální oddělení

Reifová Magdalena
Majda a kamarádi nejen 
ze školky
Jedinečné a nezaměnitelné písnič-
ky Hany Navarové (hudba) a Jana
Vodňanského (texty) opět v podání
u dětí oblíbené představitelky
z pořadu Kouzelná školka Magda-
leny Reifové. 

Mapy pro podzimní výlety
Jizerské hory 1 : 25 000 – dosud
poslední vydání turistické mapy
v nejpodrobnějším měřítku, které
se na trhu vyskytuje. Najdete v ní
nejen cesty pro pěší turisty, ale
i pro cyklisty, vozíčkáře či běžkaře
a také mnoho dalších zajímavostí.
Cena 50 Kč.
Jizerské hory 1 : 60 000 – cyklotu-
ristická mapa s návrhem 18 výletů
na kole. Vyznačeno je převýšení
a najdete zde i zajímavosti z tras.
Cena 99 Kč.
Jizerské hory a Frýdlantsko 1:50 000,
– „zelená“ mapa edice Klubu čes-
kých turistů patří k základnímu
vybavení každého turisty. Každé
další vydání je aktualizováno!
Cena 89 Kč.

Mapa tajemných míst – Severní
Čechy 1 : 75 000 – tipy na výlety
k energeticky neobvyklým místům.
Cena 79 Kč.

Nejprodávanější knihy
Připomínky zašlých časů – Pom-
níčky Jizerských hor, kniha o fe-
noménu Jizerských hor plná unikát-
ních fotografií a hlavně zajímavých
textů. Cena 350 Kč.
Smrk – Král Jizerských hor, o roz-
hledně a její minulosti i součas-
nosti, o dalekých výhledech, li-
dech a horách. Cena 239 Kč.
Ročenka Jizersko-ještědského
horského spolku 2008 – zatím po-
slední ročník, ve kterém naleznete
rozhovory se zajímavými lidmi,
články o historii i přírodě Jizers-

kých a Ještědských hor a také infor-
mace ze života spolku. Cena 180 Kč.
Jablonecká radnice 1931–1933,
příběh stavby architekta Karla Win-
tera, publikace věnovaná stavbě
radnice vydaná k 75. výročí otev-
ření. Cena 190 Kč.

Jizerské noviny 
JKIC, o. p. s. ve spolupráci s Ji-
zerskými horami – Turistickým
regionem Liberecko, Jablonecko,
Frýdlantsko a Tanvaldsko připra-
vuje nové vydání regionálních tu-
ristických novin na zimní sezonu.
Jejich přílohou je i kalendář akcí.
Žádáme pořadatele kulturních
a sportovních akcí o zaslání pře-
hledu připravovaných akcí na
info@jablonec.com.

■ Informační centrum nabízí 

ZŠ Pivovarská, návštěva ve 3. třídě

Smysluplně, zajímavě a tvořivě 
V příštích měsících se budeme na tomto místě

setkávat s představováním jabloneckých základ-
ních škol. První, do které jsme se vypravili, je ZŠ
v Pivovarské ulici. Několik otázek jsme položili ře-
diteli Lubomíru Mlejnkovi.

Můžete nám prozradit něco z historie základní
školy Pivovarská?

Naše škola je stará přes 100 let. Již rok po zahájení
stavby školy (r. 1904) nastoupili do obecné školy prv-
ní žáci. V období první republiky byla ke škole připo-
jena i dívčí škola, později dívčí reálné gymnázium. Po
válce se ve škole vystřídala výuka řemeslných profe-
sí, zdravotních sester a očních optiků. Od roku 1966
zde je základní škola s dnešní kapacitou 280 žáků.
Současný vzhled budova získala po rozsáhlé rekon-
strukci v roce 1996.

Jak si vede škola v současnosti? 
Od roku 2007 vyučujeme podle vlastního vzděláva-

cího programu „Smysluplně, zajímavě a tvořivě“. Dů-
raz neklademe na množství poznatků, ale na jejich tr-
valost a propojenost se životem. Žáci jsou vedeni
k poznávání a rozvíjení vlastních schopností v souladu
s jejich reálnými možnostmi, k otevřenosti a partner-
ství v komunikaci, spolupráci, citlivým mezilidským
vztahům. Škola aktivně vytváří prostor pro vlastní
iniciativu žáků, osvojení si efektivního způsobu učení,
využívání informačních a komunikačních technolo-
gií. Již v 1. ročníku se žáci učí angličtinu, od 4. ročníku

mají mezi povinné předměty zařazenu informatiku
a v 6. a 7. ročníku hudebně dramatickou výchovu.

Jaké zpestření nabízí škola žákům v průběhu
školního roku?

Řadu let realizujeme vlastní projektové dny, cvičení
v přírodě, školní olympiádu, exkurze. Nejvydařenější
projekty školního roku 2008/2009 byla „Řemesla“ žáků
2. třídy, „Moje město“ (3. třída), divadelní vystoupení
žáků 6. a 7. ročníku, projekt „Cestování kraji ČR“
(8. ročník) a vodácký kurz všech tříd II. stupně. Jako
nejzajímavější exkurze v uplynulém roce hodnotili
naši žáci návštěvu skanzenu, pražského planetária,
a zájezd do Velké Británie.

Co považujete za největší úspěch školy?
Dlouhodobě je to trvalý zájem rodičů o naši školu.

Aktuálně nás velmi těší schválení podpory z evrop-
ských fondů na další zkvalitnění výuky využitím in-
formačních technologií. Díky tomuto projektu se ZŠ
Pivovarská zařadí mezi nejmoderněji vybavené školy
regionu.

A co nabídka pro veřejnost?
Kromě řady zájmových kroužků pro naše žáky (aero-

bik, basketbal, hra na flétnu, keramika, pohybové hry,
zdravotní tělesná výchova, zájmová odpoledne u po-
čítače), realizujeme kurzy keramiky pro dospělé
a kurzy angličtiny pro rodiče žáků školy.

(mp)
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EDUCA, Ml˘nská 46a
Jablonec n. N.

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

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

★ JAZYKOVÉ KURZY
– Angliãtina, ‰panûl‰tina, francouz‰tina, 

ital‰tina, ru‰tina, ãín‰tina, ãe‰tina pro cizince.
– Pfiíprava na PET a FCE, konverzace s rodil˘m 

mluvãím, víkendové kurzy.    
– Kurzy pro vefiejnost • v˘uka 1+1 • firmy • pfieklady

★ PC KURZY rekvalifikaãní 
Základy obsluhy PC: 5. 10.–7. 12. 2009 • Po, st: 17,30–19,30

★ KURZ ÚâETNICTVÍ 
10. 10.–12. 12. 2009 • So: 8,00 –12,00

Akreditace M·MTV, 18 let zku‰eností 

KURZY 
je‰tû volná místa

Na vût‰inû spojÛ (podrobnû viz www.csadjbc.cz): klimatizovan˘ autobus, stevardka, teplé a studené nápoje, denní tisk, WIFI zdarma, prodej jízdenek MHD✄

ODJEZDY EXPRESNÍCH SPOJŮ Z JABLONCE N. N., aut. n. – st. 4, DO PRAHY, Černého Mostu: 
Pondělí 5.00 6.00 6.30 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.30 16.30 17.30 19.00
Úterý 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.30 16.30 17.30 19.00
Středa 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.30 16.30 17.30 19.00
Čtvrtek 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.30 16.30 17.30 19.00
Pátek 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 14.30 15.30 16.30 17.30 19.00
Sobota 6.00 8.00 9.00 12.00 14.00 16.30 19.00
Neděle 8.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00

ODJEZDY EXPRESNÍCH SPOJŮ Z PRAHY, Černého Mostu – st. 7, DO JABLONCE N. N.:
Pondělí 6.30 7.45 8.15 8.30 10.00 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Úterý 6.30 7.45 8.30 10.00 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Středa 6.30 7.45 8.30 10.00 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Čtvrtek 6.30 7.45 10.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Pátek 6.30 7.45 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.15 17.00 18.00 19.00 20.30
Sobota 7.45 9.45 11.00 14.00 16.00 18.00 20.30
Neděle 10.00 16.00 16.20 17.20 18.20 19.20 20.30

Odchylky v jízdě spojů v období státních svátků a školních prázdnin – viz. jízdní řád linky 530190.

Ceny jízdného
obyčejné jízdné 100,–   Kč
poloviční jízdné 50,–   Kč
ZTP, ZTP-P 25,–   Kč
žákovské jízdné (6–15 let) 37,–   Kč
žákovské jízdné (15–26 let) 75,–   Kč
držitel karty ISIC, ITIC a průkazu MHD 90,–   Kč
obyčejné jízdné na čipovou kartu 95,–   Kč
poloviční jízdné na čipovou kartu 47,50 Kč

zpáteční jízdenky:
(platí pro dvě jízdy během 1 měsíce)
obyčejná 160,–  Kč
žákovské jízdné (15–26 let) 100,–  Kč
zlevněná (děti, ISIC) 100,–  Kč

Jízdenku s místenkou je možné
zakoupit prostřednictvím systému
AMS, a to v předprodejních kancelá-
řích v celé ČR nebo prostřednictvím
internetu na www.e-jizdenka.cz – na
tomto portálu je možná i platba jíz-
denky systémem PaySec. 

Samostatnou rezervaci (např. pro
cestu zpět na zpáteční jízdenku) si
může v kterékoliv předprodejní kan-
celáři AMS nebo na portálu www.e-
jizdenka.cz zakoupit držitel čipové
karty ČSAD Jablonec nad Nisou a. s.

Jablonec nad Nisou a. s.

J Í Z D N Í  ¤ Á D  P L AT N ¯   o d  1 .  1 0 .  2 0 0 9  d o  1 2 .  1 2 .  2 0 0 9

Bližší informace, úplný jízdní řád i s vyznačenými odchylkami během prázd-
nin a svátků: ČSAD Jablonec nad Nisou a. s., informační kancelář na auto-
busovém nádraží v Jablonci n. N., tel. 483 332 027, www.csadjbc.cz

NOVù 

KOMFORTNÍ 

AUTOBUSY

S VY··Í 

KAPACITOU 

Paul
pro

zdrav Ï̆ivot
z pfiírody

Dr. Hauschka
Kosmetika

PRODEJ P¤ÍRODNÍ ZNAâKOVÉ
KOSMETIKY V ÎITAVù

Frauenstraße 10
02763 Zittau

Telefon: 0049 3583 51 09 45
E-mail: a.paul@neuform.org

Pavel Pûniãka
Na Hranici 26

466 01 Jablonec n. N.
mobil: 602 150 823

penickapavel@seznam.cz

Pavel Ulrich
Novoveská 40

466 01 Jablonec n. N.
mobil: 731 480 137

ulrich@pu-elektro.cz

ELEKROINSTALAČNÍ 
PRÁCE

• Provádíme veškeré elektroinstalace 
do 1000 V

• Rodinné domky, provozovny, kanceláře,
sklady, panelákové byty, bytová jádra 

• Opravy, havarijní opravy, rekonstrukce
stoupaček i jiných částí domů

• Výměny bytových i panelákových rozvodnic
• Výměny elektroměrových skříní
• Odstraňování revizních závad 

• Domácí telefony, zvonky  

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

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

Aj pro dûti od 3 let. Pfied‰koliãka
Znaková fieã pro batolata

23. - 25. 10. Víkendov˘ pobyt
s kojeneck˘m plaváním ve slaném bazénu.

Více info tel.: 602 653 287
www.studioberuska.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. skrvrn, vrásek (IPL)
MasáÏe: ‰védská, láv. kameny, medová, ãokoládová

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

HUBNEME S ROZUMEM
dal‰í oblíben˘ cyklus zdravého hubnutí

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

www.stobjablonec.cz, info@stobjablonec.cz

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

Salón MaKaKo
stfiihneme vlásky, melírek ãi barviãku
gelové nehty nebo francii manikúru
pro hebkou pleÈ kosmetické o‰etfiení

a hfiejivé masáÏe pro klidné spaní
Pfiijmeme dal‰í kadefinici

NádraÏní 8, hned vedle Soliteru
www.salonmakako.cz

tel.: 603 444 977 – nebo 488 488 477

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

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

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

Terminál SAZKA na prodejnû
Sbûrna a v˘dej FOTOLAB

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

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.: 722 167 140, 728 917 148, Ladislav Soukup
e-mail: TruhlarSo@seznam.cz

www.truhlarsoukup.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

AKCE!!! AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
AUTOBATERIE 44 Ah-Kã 1140,- + montáÏ

ZDARMA P¤EZUTÍ PNEU
osobáky (plech) – 450,- Kã / (hliník) – 490,- Kã
dodávky (plech) – 550,- Kã / (hliník) – 590,- Kã

NOVÉ ZIMNÍ PNEU – super ceny!!!
GEOMETRIE náprav – jen za Kã 390,-

+ pfii ãekání káva ãi jin˘ nápoj dle v˘bûru ZDARMA
www.autoservismokosin.cz

tel.: 483 313 977, 604 242 111
Letní 22, Jablonec n. N. – Kokonín

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

CHCETE SE ROZH¯BAT A ZRELAXOVAT?
Zaãínáme 7. fiíjna v 19:30 hod. v sokolovnû ve
Fügnerovû ulici – podloÏky na cviãení s sebou

tel.: 603 290 539

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

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

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

OD MNOHA V¯ROBCÒ. NOVù: profesionální
v˘fiez zárubní! GaráÏová vrata, okna.
Renovace star˘ch kazetov˘ch dvefií,

Akce ·ROTOVNÉ: 20-30 % sleva na kliku
+ 15 % sleva na montáÏ a dal‰í sleva na dvefie.

Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií zdarma!
Kompletní montáÏ: tel.: 604 404 861,

www.dverehybner.wz.cz

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

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

e-mail: first.r@centrum.cz

TANEâNÍ KURZY – JARO 2010
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

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

100 % hodnoty nemovistosti
– peníze na cokoliv oproti zástavû

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

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

tel.: 606 854 195, e-mail: josverner@seznam.cz

V¯UKA JAZYKÒ, P¤EKLADY
Nûmeck˘, ‰panûlsk˘ a ãesk˘ jazyk. âe‰tina pro
cizince. Kurzy individuální, skupinové, celoroãní,

intenzivní. Pfiíprava na maturitu, douãování
Zamûfiení v‰eobecné, obchodní terminologie

tel.: 602 838 396, e-mail: polanska.p@email.cz

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



Dlažby – obklady – koupelny
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• Moderní sortiment – značkové zboží Imola, Cedir,
Faetano, DelConca, Goldart 

• Více než 20 typů koupelen k okamžitému odběru 
• Pestrý sortiment kuchyňských obkladů

a mrazuvzdorných dlažeb skladem 
• Rozsáhlé výprodeje skladového zboží všech druhů 
• Výrazné slevy – koupelny od 199,– Kč/m2

Italbyt v. o. s.
Na Vr‰ku 6, 466 01 Jablonec nad Nisou
velkoprodejna Albert u tramvaje JBC–LBC
tel./fax: 483 318 823
e-mail: italbyt@volny.cz
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F r a n t i ‰ e k  U l r i c h
Generála Mrázka 12 

Jablonec nad Nisou, 466 01

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

horizontální a vertikální Ïaluzie, rolety
ROLOKAZETY – hliníkové, bezpeãnostní

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

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

Doprava a cenové nabídky ZDARMA

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

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

Prodej palivového dfieva

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

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

Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER  

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

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

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

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

Po pfiedloÏení tohoto kupónu 20 minut 
navíc zdarma pfii zakoupení permanentky.

m
e

d
s

ix

m
e

d
s

ix✄

Revoluční ulice 
(50 m od kruháče u Zeleného stromu)

◆ Nabízíme veškerý sortiment pro běžnou
i speciální rybařinu.

◆ Živé i umělé nástrahy, kompletní bižuterii
pro rybáře, svítilny, kvalitní oblečení, batohy,

přístřešky, spacáky…
◆ Pruty u nás např: vláčecí od 590,– / kaprové
děličky 2,75 lbs od 580,– / feeder, picker od 460,– /

sumcové od 750,–
◆ Navijáky u nás např. s boj. brzdou od 749,–
/ s baitrunner od 499,– / s př. brzdou od 320,– /

plavačkové od 210,–
◆ Návnady a nástrahy pro mořský rybolov
◆ Woblery které u nás rovnou vyzkoušíte v akváriu

◆ Zboží firem: BALZER, ESOX, TRAPER, DOC,
D.A.M., Cormoran, MIVARDI, MIKADO, SPRO

Tel./fax: 483 302 658
Eshop: www.fisheshop.cz

RYBÁ¤SKÉ
p o t fi e b y
RYBÁ¤SKÉ
p o t fi e b y

EKOZYM, s . r . o .

Novoveská 63
466 01 Jablonec n. N.
Tel. 777 942 564

Komplexní i dílãí úklid bytov˘ch 
a firemních prostor

ÚdrÏba bazénÛ, zahrad a prostranství

Drobné opravy a doplÀky

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 

ve speciální TV HALL

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

• Odborná instalace 
a poradenství

• SAT pfiíjem

• Digitalizace domovních rozvodÛ

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

Letáky                          najdete ve Va‰ich schránkách. Akãní letáky jiÏ od 9. 10.

• Nej‰ir‰í nabídka LCD 
a plazma TV 

ve speciální TV HALL

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

• Odborná instalace 
a poradenství

• SAT pfiíjem

• Digitalizace domovních rozvodÛ

Nové nadstandardní byty v Jablonci-KokonínûNové nadstandardní byty v Jablonci-Kokonínû

34 000 Kã/m2

Byty 3KK s lodÏií
garáÏe, spol. zahrada

prodej do OV 
od 03/2011

Tel. 602 632 444
e-mail: stavebnictvi@dtzliberec.cz

www.dtzliberec.cz/stavebni-cinnost/reality

NABÍZÍ:
• podlahy laminátové PARADOR, BALTERIO, EGGER 
• dfievûné plovoucí, masivní a mozaikové
• parkety
• renovace dfievûn˘ch podlah 
• venkovní ro‰ty 
• schodi‰tû na míru 
• kuchynû na míru 

e-mail: jablonec@debabohemia.cz   •  www.debabohemia.cz
NÁVRHY ¤E·ENÍ A CENOVÉ NABÍDKY ZDARMA 

prodejna: 
BUDOVATELÒ 8

JABLONEC n. N.
PO–PÁ 9–17.30 hod. 

Telefon
604 809 258
605 527 210
483 714 135


