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Vánoční nadílka – pro každého něco
Nevím jak vám, ale mně Vánoce jako svátky

klidu a míru nepřijdou. Pokud si vzpomínám,
pohodu jsem si naposledy užil někdy ve čtvrté
třídě. Pak už byl před Vánocemi vždy nějaký
shon. Jednou písemkový a zkouškový, jindy zase
uklízecí a pečící či pracovní, uzávěrky konce ro-
ku… Pro menší děti teď ale nastane nejkrásnější
čas v roce – období adventu. Děti musí přestát
řádění čerta s Mikulášem, všude bude plno
Santa Klause a nakonec stejně přiletí náš český
Ježíšek. 

Kdysi probíhala nadílka docela jinak než dnes.
Některý z dospělých s velkým rachotem vysypal
nepozorovaně na podlahu jablka, ořechy, sušené
ovoce či perníčky a děti byly přesvědčené, že Je-
žíšek přišel s nadílkou. Jo, to kdyby nám na rad-
nici takhle někdo hodil pytel peněz! Určitě bychom
se nezlobili. To se asi ale nestane, a tak budeme
napjatě čekat, jaká překvapení ještě přijdou.
Jestli třeba další sněhová kalamita nebo naopak
pokvetou konvalinky. Lepší bude určitě ten sníh,
ale ne zas příliš… 

Lidové zvyky si budeme moci připomenout
12. prosince v Městském divadle při „Vánocích
s Nisankou“ a zároveň se členy souboru zakon-
čit oslavy 45 let jeho existence. Novodobou tra-
dicí se stalo rozsvěcení vánočního stromu. Ten

letošní bude svítit již od poslední listopadové,
tedy první adventní neděle. Plné náměstí bývá
důkazem, že tradice už má své kořeny. 

Rej pod městským stromkem potom vyvrcholí
Vánočními trhy a starostovým svařákem. Tento-
krát ho bude nalévat do třetího ze série hrnečků
a vás jistě zahřeje i pocit, že pomáháte dobré vě-
ci. Letošní výtěžek podpoří občanské sdružení
Compitum, které poskytuje sociální služby v pro-
blémových rodinách. A nezapomněli jsme ani na
seniory – pro ně je připraveno předvánoční set-
kání v Eurocentru.

Do konce roku se už mnoho nového vybudo-
vat nestihne. Ale bude-li přát počasí, dostanou
dárek cestující po železnici. Snad již v prosinci
se dočkáme nové zastávky Jablonec – centrum.
Zatím bude osamocená, ale až u ní investor po-
staví polyfunkční dům a časem dojde i na lávku
přes údolí, pak získáme nejlepší spojení středu
města s vlaky. 

Milí spoluobčané, hoďte stresy za hlavu a užijte
si radostných Vánoc i veselého Silvestra. Hlavně
vám však přeji úspěšný příští rok 2010! Ať se vám
daří a na Nový rok třeba na shledanou při výšlapu
na Černou studnici.

Lukáš Pleticha
místostarosta
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Indikátor je, když…
Slovo indikátor pochází z latinského indico a zna-

mená odhalit, zveřejnit, ukázat. V praxi indikátor
ukazuje, jak se určitý vybraný jev vyvíjí, jak daný
systém funguje a kterou cestu zvolit k řešení problé-
mů. Tyto indikátory sestavují a navrhují jak experti
tak veřejnost.  

Sdružení TIMUR používá soubor společných indiká-
torů udržitelného rozvoje na místní úrovni. Sem patří
spokojenost občanů se společenstvím, příspěvek ke
globálním klimatickým změnám, mobilita i přeprava
cestujících, dostupnost veřejných parků, služeb atd.
Hodnotí se veřejná prostranství, zastávky MHD, prak-
tičtí lékaři, obchody, školy i separovaný odpad, kvalita
ovzduší, cesty dětí do a ze školy, nezaměstnanost, za-
tížení prostředí hlukem, udržitelné využívání území
a ekologická stopa. 

A co s nimi?
Indikátory tedy máme, ale co si s nimi nyní počne-

me? Například v Hradci Králové, který se do iniciati-
vy zapojil v roce 2003 jako jedno z prvních měst v ČR,
odpověděla většina lidí na otázku spokojenosti obča-
nů s místním společenstvím, že spokojena je. Výzkum
se prováděl prostřednictvím dotazníku a zúčastnilo se
ho 1000 osob. Výsledek ukázal, že Královéhradečtí by-
li nejspokojenější z devíti měst tehdy zapojených do
sledování v rámci TIMURu. A tak byla probrána i dal-
ší témata. Výzkum se opakoval po dvou letech a měs-
to získalo obrázek o tom, ve které oblasti se lepší ne-
bo horší, či zda zůstává stav nezměněn. Na základě

těchto poznatků bylo pak možné aktualizovat strate-
gický plán, vytvořit si žebříček priorit například v plá-
novaných akcích. Nikdy není dostatek financí na
všechny, a proto se upřednostní ty, které se jeví z hle-
diska veřejnosti jako nejpotřebnější.

Vhodně zvolenými indikátory (tedy dotazy), lze pak
hodnotit kvalitu života ve městě nebo fungování ve-
řejné správy.

Občané se zapojují do správy svého města
Zapojení veřejnosti do tvorby strategií a indikátorů

neznamená, že by občané přidělovali úkoly „své“ ve-
řejné správě. Naopak. Znamená to, že se občané ak-
tivně zapojí do správy vlastního města, stanou se part-
nerem radnice a převezmou na sebe díl odpovědnosti
za změny, jež se ve městě budou dít. Ale také mohou
tímto způsobem vhodně přispět k tomu, aby se před-
nostně řešily problémy, které opravdu trápí město
a jeho obyvatele, důležité z pohledu většiny a ne
z nadhledu úřadu. Vhodnou komunikací, získáváním
informací, výměnou zkušeností a vysvětlováním lze
předejít chybám i nedorozuměním. 

Začátkem této komunikace je dotazníkový výzkum,
který prováděli v listopadu školení tazatelé. Ti měli za
úkol sesbírat dostatek informací pro vytvoření obráz-
ku o životě v Jablonci. 

Při zářijové volbě tématu roku si Jablonečané urči-
li, že je teď nejvíce tíží nezaměstnanost, soužití s jiný-
mi etniky a oživení středu města.

(fr)

TIMUR zjišťoval, co občany
v současnosti nejvíce trápí… 
Většinu lidí střední generace napadne v této souvislosti dovětek „a jeho parta“, neboli
titul známé povídky Arkadije Gajdara z roku 1940. Tak o tu v této chvíli skutečně 
nejde. TIMUR je zkratkou názvu „Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj“. 
Jde o občanské sdružení, jehož posláním je podporovat udržitelný rozvoj měst, obcí
a jejich sdružení v České republice prostřednictvím zavádění místních indikátorů.
Tolik oficiální definice.

■ Dvě otázky 
pro starostu
Petra Tulpu

Se sdružením TIMUR město
uzavřelo dohodu. V čem je podle
vás přínosná? 

Společný projekt s TIMURem
nám pomůže s využitím evrop-
ských financí zjistit názory jablo-
neckých obyvatel na to, jak jsou
spokojeni se životem, prací, škola-
mi a v neposlední řadě i s život-
ním prostředím ve městě. Sebrané
odpovědi a názory využijeme též
při strategickém a komunitním
plánování, při tvorbě územního
plánu nebo při konkrétních úko-
lech, jako je revitalizace okolí pře-
hrady či oživení centra města. Vý-
znamné je i to, že město do pro-
jektu nevkládá žádné peníze.

Z informací o městě a názorech
jeho obyvatel pak vznikne Zpráva
o životním prostředí města. Klade
si za cíl přiblížit všem skutečný
stav životního prostředí, v němž
žijeme, ale zároveň i ukázat prak-
tické rady, jak sami občané, nejen
město, mohou přispět k lepší kva-
litě svého života i okolního pro-
středí. Město díky srozumitelné
zprávě obsahující řadu ukazatelů
bude moci sledovat vývoj i do bu-
doucna nebo porovnat své pro-
středí s jinými evropskými městy. 

Minulý měsíc oslovovali stu-
denti Jablonečany v rámci pro-
jektu zmíněné iniciativy. Proč?
Jedno dotazníkové šetření pro-
běhlo přeci již během Podzim-
ních slavností.

Tehdy iniciativa zjišťovala Téma
2009, tedy to, co ze všeho nejvíce
tíží jablonecké občany. A tím se
stala nezaměstnanost. Bohužel
s tímto problémem město nemůže
příliš pomoci. 

Nyní jsme chtěli zjistit názor ob-
čanů na spokojenost a mobilitu
v Jablonci a zapojit je do samot-
ného rozhodování. A tohle je dobrý
způsob, jak k tomu dospět. TIMUR
použil dva zmíněné evropské in-
dikátory v rámci dotazníkového
šetření, tedy míru spokojenosti
a mobilitu. Jejich vyhodnocení je
jednou z aktivit ročního projektu
„Hodnocení stavu životního pro-
středí města“, jenž probíhá ve
spolupráci s norským partnerem.
A Norové mají v oblasti životního
prostředí nastavenou laťku oprav-
du vysoko.

(fr)

Ilustrační foto Jaroslav Bolech

Foto Jiří Jiroutek
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Pozor při reklamaci 
Opuscard

Domnívám se, že v souvislosti
s výměnou papírových průkazek
za elektronické karty od 1. 1. 2010
mohou nastat velké problémy v běž-
ném provozu MHD. Ostatně po-
suďte sami můj příběh s reklamací
Opuscard. 

Známe to všichni – v autobusech
MHD se stále více začíná ozývat
pípání nových strojků na elektro-
nické karty Opuscard. Rád bych na
mém příkladu s reklamací karty
upozornil na možná rizika použí-
vání tohoto systému. Jak jsem zjis-
til, nejsem v poslední době jediný,
komu se jednoho dne ze strojku
žádné pípání neozvalo. Najednou
byla prostě karta mrtvá a neukáza-
lo to ani údaje o majiteli. V lepším
případě vás pak řidič nechá jet.
Pokud je karta nepoškozena, zaří-
dí vám bezplatnou výměnu, která
trvá asi 14 dní. Vše se zdá být jed-
noduché, chyby se stávají a Opus-
card má podle výrobce chybovost
asi 5 %, což je daň tomu, že jde
o bezdotykové karty. 

Ale pozor – jestliže přijdete na
autobusové nádraží v Jablonci s žá-
dostí o reklamaci karty, rozhodně
si nezapomeňte lístek od pokladny,
když jste kupovali časový kupon
nebo si nechali předplatit elektro-
nickou peněženku. Že už lístek ne-
máte? Tak na to mi bylo řečeno, že
mám smůlu, a tak jsem jel domů
lístek hledat. Mezitím jsem se v kar-
tovém centru Liberec dověděl, že
mi i bez lístku umí zjistit, co mám
zaplaceno, ale zatím to jde jen
v Liberci a stačilo tam zavolat. Nu
co, tak jsem si v Liberci zjistil vý-
robní číslo čipu a vydal se podruhé
na autobusák. K mému úžasu mi
číslo čipu bylo k ničemu a strávil
jsem tam čtvrt hodiny čekáním,
zda najdeme mé údaje v počítači
nebo ne. Databáze je zařízena tak
úžasně, že kdybych si nakonec ne-
vzpomněl, kdy jsem si byl kupon
koupit, čekal bych ještě déle. Karta
šla do reklamace a já místo malé-
ho lístku jezdil 14 dní s dvěma pa-
píry formátu A4 a ukazoval je mís-
to malé kartičky. Řidiči nechápali
a já musel vysvětlovat. Po 14 dnech
jsem se dočkal karty nové, ale nebyl
na ni nahrán obsah elektronické
peněženky, a tak jsem byl vyzván,
abych se zastavil ještě počtvrté
s tím, že obsah nahrají, až zjistí,
kolik tam mám. 

Ano, chyba byla na mé straně, ne-
boť jsem ztratil lístek od pokladny,
ale chtějte po někom, kdo denně
dělá s počítači, aby si schovával pa-
pírek k elektronické kartě, když ví,
že tyto údaje můžete z počítače kdy-
koli vyčíst. Bohužel jsem zjistil, že
v Jablonci to nikdo neumí a nebo do-
konce nechce. Rád bych ještě řekl, že
reklamaci jsem vyřizoval (naštěstí)
v době, kdy u okénka bylo volno,
takže obsluha nebyla pod tlakem.
Doufám, že vás moje zkušenost pře-
svědčí, že narozdíl od Liberce zkrát-
ka k elektronické kartě musíme
schovávat i lísteček. Podobně to
vlastně dělá každý z nás po nástupu
do autobusu, což je velmi ekologické,

když si spočteme počet lidí jezdících
na časový kupon. Přitom i tento prob-
lém by řešilo přenosné čtecí zaří-
zení napojené na systém IDOL, ja-
ko mají např. průvodčí ve vlaku.
Vždyť kvůli komu ty lístečky scho-
váváme než kvůli revizorovi, když
při nástupu do autobusu ho nepo-
třebujeme. Vybavme revizory a zruš-
me lístečky. Prostě elektronický
papírový systém v českém Kocour-
kově.

Martin Gembec

Chybovost karet 
Opuscard je malá

Bezkontaktní čipová karta je
technickou věcí a je přirozené, že
některá z vydaných desetitisíců
může přestat fungovat. Chybu čipu
karty vykazuje cca 10 karet týdně
a s velkou pravděpodobností tato
chyba byla příčinou uvedené re-
klamace. Tvoří menší část ne-
funkčních karet (necelé 1 % obje-
mu všech karet ročně). Daleko
častější je nefunkční karta z důvo-
du jejího ohnutí a přetržením an-
ténky na obvodu karty, případně
zlomení karty. Je to dané tím, že
karta se nyní rozšiřuje po území
celého Libereckého kraje a držite-
lé karet si na „jemné“ zacházení
s kartou ještě nezvykli. S nástu-
pem integrovaného tarifu IDOL se
objevily i chyby vadného zápisu
terminálu ve vozidle na kartu, jehož
důsledkem je, že se karta hlásí se
špatným zůstatkem nebo částečně

nečitelná. Toto se dá naštěstí větši-
nou opravit na speciálním zařízení
u vydavatele karet bez nutnosti vý-
měny karty. 

Výměna vadné karty
Samozřejmě největším problé-

mem je vyměnit co nejrychleji
vadnou kartu, aniž by byl její drži-
tel jakkoli poškozen. Karty se za-
tím vyrábějí pouze v jednom místě
v Liberci, proto ji nelze vyměnit
kdekoliv na počkání. 

Aby cestující mohl nadále na
svůj časový kupon jezdit, vydá mu
kterékoliv kontaktní místo v Li-
bereckém kraji na základě žádosti
o výměnu karty z důvodu rekla-
mace tzv. náhradní jízdní doklad,
který je v současné době tvořen
kopií jeho žádosti o reklamaci
(žlutý papír A4 – do budoucna ústři-
žek ze žádosti). 

Ideální stav
Snažili jsme se, aby reklamaci by-

lo možné podat v kterémkoli kon-
taktním místě, ovšem obsluha
v tomto místě nemusí znát dobu
platnosti časového kuponu (tj. po
jakou dobu ještě držitel karty mů-
že jezdit na tento náhradní do-
klad), aby ji doplnila na náhradní
jízdní doklad. Naopak datum plat-
nosti kuponu je uvedeno na stvr-
zence, kterou držitel karty dostal
při zakoupení. Pokud ji, jako v pří-
padě pisatele, někdo nemá či ztra-
til, lze požádat kmenového do-
pravce zdarma o duplikát, který jej
v rámci provozních možností vy-
staví. 

Pokud se jedná o oprávněnou re-
klamaci, je karta vyměněna zdar-
ma, je na ni nahrán i původní ča-
sový kupon a po měsíční uzávěrce
(až se posbírají data ze všech z ti-
síce terminálů) i zůstatek v elek-
tronické peněžence. V případě, že
se jedná o časové kupony 30denní
a kratší, starý kupon se nepřehrá-
vá na novou kartu a cestující do-
jezdí toto období na náhradní do-
klad. Tolik k ideálnímu stavu, jak
by to mělo fungovat. Vypadá to slo-
žitě, ale je to daň za integraci přes
všechny dopravce Libereckého
kraje.

Proč tomu tak vždycky není
Integrovaný tarif IDOL na kartě

Opuscard je velmi složitý systém.
Zatím v žádném regionu v ČR se
nepodařilo dotáhnout propojení
dopravců a jejich tarifů tak daleko,
že jsou přepravní podmínky platné
po celém kraji. V Libereckém kra-
ji je to opravdu novinka, která bu-
de ojedinělá ještě mnoho měsíců,
možná i několik let. 

Zápornou stránkou této doposud
nikde jinde neprovozované aplikace
je to, že si systém musí „sednout“.
Nejen v tom, aby si rozumělo
všech tisíc odbavovacích terminá-
lů s 85 tisíci kartami, ale aby i vše,
co souvisí s možnými situacemi
vzniklými při užívání karty, bylo
vyřešeno s důrazem na komfort
cestujícího.

V případě, který uvádí pisatel, se
to úplně nepovedlo. Nutnost ucho-
vat si doklad o zakoupení časové-
ho kuponu je sice uvedena ve
Společných přepravních podmín-
kách, ale asi není dostatečně zdů-
razněna. Rovněž proces reklama-
ce asi nemají všechna kontaktní
místa, dopravci i vydavatel dosta-
tečně zažitý tak, aby nedocházelo
k těmto a podobným situacím. 

Čísla o systému Opuscard a ta-
rifu IDOL

Ne jako omluvu, ale jako dopl-
nění našeho vysvětlení uvádíme
tato fakta:
– Do tarifu IDOL je zapojeno 6 do-

pravců a téměř tisíc odbavova-
cích terminálů.

– Vydavatelem karty i zúčtovate-
lem finančních transakcí na kar-
tě jsou nezávislé subjekty.

– Systém je provozován na území
celého Libereckého kraje.

– V současné době je v provozu 12
kontaktních míst po celém úze-
mí Libereckého kraje.

– Dosud bylo vydáno 85 tisíc karet,
měsíčně jich je aktivních v do-
pravě okolo 40 tisíc.

– Každý týden je vydáno dalších
600–1000 karet.

Na závěr za tým všech, kteří se
na celém projektu podíleli a nyní
jej provozují, prosím cestující ve-
řejnost o dočasnou toleranci, na
druhé straně však i o připomínky,
abychom mohli systém zlepšovat
v zájmu cestujících a všech držite-
lů karet.

Jiří Hruboň
vedoucí projektu Opuscard

Liberecká IS, a. s.

■ Nad dopisy čtenářů

Foto Pavel Jaško
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Kde vznikl váš hluboký zájem o historii, je
někdo z rodiny historik? Zajímáte se o mi-
nulost všeobecně nebo jen o tu jabloneckou,
v níž hledáte takříkajíc své kořeny?

Kořeny tady v kraji nemám. Předci byli buď
zemědělci, nebo inženýři. Stejně jako většina
dnešních Jablonečáků jsme poválečné naplave-
niny. Děda sem jako školák jezdil před válkou
na „handl“ – o prázdninách se učil němčinu.
Líbilo se mu tady. Když byly po válce nové mož-
nosti v pohraničí, věděl, kam jít. Jsem předsta-
vitel druhé poválečné generace. A je přeci zají-
mavé znát historii „rodné rokle“ a okolí.
Tradují a opisují se různé polopravdy a klišé,
ale málokdo bádal v původních pramenech.
Skutečnost byla složitější a zajímavější.

Nedávno byl v Lukášově učiněn významný
historický objev – dělostřelecké šance. O za-
psání mezi památná místa usilujete. Proč by
se dle vašeho mínění měli lidé zabývat histo-
rií svého regionu?

Historie není pro řadu lidí až tak důležitá.
Koho ale zajímá, ten si k ní cestu najde.
Důležitější pro život je finanční gramotnost,
matematika, přírodní vědy a jazyky. Historie by
měla bavit a pak může být užitečná. Pro cestov-
ní ruch, turistiku a tím i zaměstnanost. Lidé
jsou zvídaví a rádi poznají i něco zajímavého
z okolí. A co se týká Lukášova – budu spokoje-
ný, až šance budou prohlášeny památkou a po-
daří se je zachovat vedle připravované nové sil-
nice.

Jste typ badatele? 
Badatel – to asi ano. Rád nacházím souvislos-

ti. Je lepší vědět podle jakých pravidel a jak se
svět koulí a koulel, než věřit a pak tápat a nará-
žet.

Čím jste chtěl v životě jednou být?
Archeologem, varhaníkem a popelářem.

Archeologa jsem zamítnul, když jsem si to jed-
nou vyzkoušel. V horku, v dešti, prachu, blátě,
hlavou dolů ve výkopu a k tomu spousty střepů
na třídění. Z varhanictví sešlo dřív – jednou
před Vánocemi učitelka klavíru vzkázala domů,
že to vzdává, „páč mám volšový prsty“. A pope-
lář – to se mi skoro splnilo. Dnes zastupuji měs-
to v Severočeských komunálních službách.
Tedy ve společnosti, která v Jablonci popelaří. 

Jste ekonom a právník. Proč jste zvolil ka-
riéru politika?

Nebyl jsem spokojený s přístupem k řešení
veřejných věcí našimi předchůdci a netolerancí
k jiným názorům. Podpořil jsem Jindru
Berounského. Jsme si v mnoha názorech velmi
blízcí. A to trvá. Angažoval jsem se ve věcech
veřejných, abych se pokusil některé změnit.
Přinejmenším přístup vedení města k lidem.
My se s nimi setkáváme, nebojíme se diskuto-
vat ani o kontroverzních tématech. Snažíme se
o drobná zlepšení každodenního života pro
každého, ne pouze pro úzkou vrstvu sportovců
a fanoušků. Teď mohu říci, že o změnu jsme se
alespoň pokusili. Jak úspěšně, to nám za rok
ukáží voliči. Lepší, než sedět u piva a kvákat,
jak je všechno špatně a nedělat nic.

Myslíte si, že pro politika je výhodou vaše
mládí nebo je lepší nejprve nasbírat životní
zkušenosti?

V politice jsou i mladší. Důležitější je, kdy člo-
věka začne veřejný život oslovovat a kdy najde
odvahu a chuť něco změnit. Důvody ale mohou
být různé. Někdo se do ní dá kvůli nějakému
veřejnému problému, jiný aby byl blíže u zdro-
je informací, další chce získat výhodu v podni-
kání nebo být u rozdělování veřejných peněz.
Věk tedy nehraje až takovou roli. Ale jisté zku-
šenosti ze života jsou určitě výhodou.

Jsou léta strávená v kanceláři místostaros-
ty dobrou zkušeností? Budete někdy usilovat
o uplatnění v jednom ze svých vystudova-
ných oborů nebo jste se v roli politika našel.

Zkušenost to je, ale politika se nedá úplně
plánovat. Platí zde „všeho do času“ či „každý

chvilku tahá pilku“. A tak to má být. Patent na
rozum nikdo nemá. Oba obory jsou dobrou
průpravou pro uplatnění v politice. Obzvláště
u financí a majetku. To že se mám k čemu vrá-
tit, to mi dává svobodu názoru i slova. Nebojím
se dne, kdy předám klíče od radnice některému
mému nástupci.

Jaké vlastnosti by politik měl mít? Kterých
se na naší politické scéně nedostává?

Odpovědnosti! Čílí mne časté postoje kolegů
politiků a musím říct napříč spektrem: „zastu-
pitelstvo rozhodlo“, „rada rozhodla“. To ne! Za
hlasováním jsou vždy konkrétní lidé, kteří
zvedli ruku. Když hlasují, nesou i odpovědnost.
A k té se mají hlásit, ne se schovávat!

(fr)

Lukáš Pleticha
Lépe se pokusit o změnu, než kvákat, jak je všechno blbě

■ Lukáš Pleticha 
Je rodilý Jablonečák, jablonecké vzdělání
započal v jeslích a dokončil na gymnáziu
U Balvanu, po maturitě se vydal do Prahy
na Vysokou školu ekonomickou, kde si
posléze přibral i studia práv na Univerzitě
Karlově. Nedávno se oženil se zvěrolékařkou,
děti zatím nemá. Od gymnaziálních let,
tedy od počátku, je aktivně zapojený
do Spolku přátel města Jablonce, kam ho
přivedl jablonecký děda. Do regionální
politiky vstoupil v roce 2005, v zatím
posledních řádných komunálních volbách
byl zvolen do vedení města a od konce
roku 2006 pracuje jako místostarosta mající
na starosti finance a majetek města. 
Od podzimu 2008 je i krajským zastupitelem.
Je členem ČSSD.Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
v prosinci
99 let
Vrchotková Anežka

97 let
Hajnová Jana

96 let
Hádková Anna

94 let
Hübnerová Marie a Jaroušová
Vlasta

93 let
Růžička Vladimír

91 let
Mádlová Zdeňka a Šmídová Emilie 

90 let
Macháčková Irena, Muzikářová
Marie, Šikola Miloš a Štekrová
Květoslava

85 let
Fučík A., Hádková M., Jandová A.,
Jírová M., Peštová A., Pražma J.,
Špidlenová M., Vošvrda L., Vrba V.
a Vrbová J. 

80 let
Bočan O., Císařová M., Čepelová B.,
Habrová M., Hanay H., Hartig K.,
Hásová M., Juklová B., Komárek R.,
Konopásková V., Luštická M.,
Machačný L., Peukert R., Pitro R.,
Treglerová J., Vokurka A. a Zaunar V.

75 let
Bočková H., Brzák J., Javůrková
M., Kadlecová M., Kasík M.,
Kolaříková J., Kovaříková S.,
Lukášová M., Matěják J., Pleskot A.,
Pospíšil V., Saska J., Valtr J., Vít V.,
Weissová B. a Zajíček V.

70 let
Bažantová J., Boková Z.,
Cejnarová M., Černá G., Deško A.,
Fiala K., Hujer M., Klinderová K.,
Kolbaba J., Kozáková J., Kubáček F.,
Linková H., Machala V., Machová S.,
Maturová J., Petrová I., Polodna J.,
Preisslerová E., Rákosníková D.,
Richterová A., Soukup J.,
Spívalová V., Šikolová L., Šulcová J.,
Švábová M., Tomášková E.,
Zurynek P., Žídková Z. a Žigová V.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody. 

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

Výročí sňatku

Diamantovou svatbu
oslavili 26. listopadu v domácím
prostředí manželé Dagmar
a Richard Doležalovi.

Zlatou svatbu
oslavili 28. listopadu v domácím
prostředí manželé Marie a Jiří
Poslovi z Kokonína.

Připojujeme se k blahopřání a do
dalších let přejeme pevné zdraví
a hodně vzájemné úcty a tolerance.

Přijďte se podívat 
do tříd Montessori 
Ve dnech 7.–11. prosince proběhne
týden otevřených dveří v Montes-
sori třídách ZŠ 5. května. Do těch-
to tříd mohou přijít rodiče s dětmi,
a to v úterý–pátek od 7.30 do 14 ho-
din a ve čtvrtek do 17 hodin. Na
pondělí 7. 12. v 16.30 hodin je při-
pravena též schůzka s rodiči před-
školáků v MŠ Montessori ve Vrko-
slavicích, Zámecká 10. 

Advent v Budyšíně
V sobotu 12. prosince pořádá měst-
ský úřad zájezd do partnerského
města Budyšín. Na 625. Václavském
trhu naleznete tradiční i netradiční
vánoční dárky, kulinářské specia-
lity či svařák. Odjezd je plánován na

11.30 ze zájezdové zastávky na
Horním náměstí, návrat kolem
19.30 hodin. Jízdenky v ceně 200
Kč lze zakoupit od 1. prosince
v Eurocentru (pracovní dny 8–20
hodin).

Město vybavilo 
další dětská hřiště
V rámci dotace z ministerstva prá-
ce a sociálních věcí, kterou získalo
město za prvenství v soutěži Obec
přátelská rodině, byla nově zre-
konstruována dvě dětská hřiště.
V Okružní ulici přibyly houpačky,
dvě houpadla a pískoviště. V areá-
lu Spolkového domu bylo zcela no-
vě osazeno hřiště s houpačkami,
skluzavkou, dřevěným domečkem,
dvěma houpadly a zbrusu novým
pískovištěm. Částka za obě hřiště
činila více než 300 000 Kč. Čtvrt
milionu byl hrazen z dotace, zby-
tek zaplatilo město z kapitoly ro-
dinné politiky. 

Vliv vídeňské 
architektury 
na starý Jablonec
V Domě česko-německého poro-
zumění v Rýnovicích se koná do
12. prosince zajímavá výstava, kte-
rou uspořadal kunsthistorik Dieter
Klein. Na počátku minulého stole-
tí se zdejší bohatí měšťané nejed-
nou zhlédli v eleganci vídeňských
budov, a tak se vliv tamní archi-
tektury projevoval v našich měs-
tech. Výstava, která je přístupná od

středy do soboty (14–17 hodin), uve-
dené trendy názorně dokumentuje. 

Výstava ve foyeru 
radnice
Ve vstupní hale radnice budou od
1. do 31. prosince vystaveny práce
studentů Střední uměleckoprůmy-
slové a vyšší odborné školy v Jab-
lonci n. N. Shlédnout zde můžete
loga, která mají podpořit bezpřís-
pěvkové dárcovství krve. Na vý-
stavku vás zve Český červený kříž,
oblastní spolek v Jablonci nad
Nisou. 

Vítání dětí
Sobota 14. listopadu 2009
Martin Elis, Filip Tóth, Teodor Hör-
be, Nikola Zemanová, Jan Trytko,
Marie a Tereza Vašků, Lukáš Ho-
lub, Adéla Beranová, Kateřina Zi-
chová, Badema Zlatićová, Monika
Blažková, Antonín Hrnčíř, Patrik
Nypl, Barbora Rosová, Apolena No-
váková, Radovan Šalanda, Nikola
Pechatá, Lucie Kučerová, Martin
Scholze, Mikuláš Podlipný, Sára
Ziková, Samuel Kanči, Tomáš
a Nela Nermuťovi, Daniel Giňo,
Petr Gerhardt, Veronika Oberdör-
ferová, Valentina Skalská, Petra
Nestrojilová, Václav Hudák, Jessi-
ca Ester Justová, Lucie Havlanová,
Viola Hojsáková, Lukáš Klápště,
Tereza Brynychová, Veronika Staň-
ková, Barbora Schovancová, Filip
Karafiát, Ján Černák, Lucie Nádvor-
níková, Luboš Suk, Daniel Hamar-
čák a Vanessa Hlavatá.

Starosta bude opět nabízet
svařák na náměstí
Vánoční svařák se letos bude nalévat 16. prosince od 15 hodin. Tentokrát si
s ním můžete koupit třetí ze série hrnečků, na němž bude motiv kostela
na Horním náměstí. Svařák s hrníčkem bude stát stejně jako loni 50 korun.
Výtěžek z prodeje město předá občanskému sdružení Compitum v Jablonci
nad Nisou, které je registrovaným poskytovatelem sociálních terénních služeb
v rodinách. V Jablonci začalo pracovat v tomto roce. 

Světlo z Betléma
Stejně jako v minulých letech při-
vezou i letos do našeho města
v předvánočním týdnu jablonečtí
skauti betlémské světlo. V neděli
20. 12. si pro něj můžete přijít s lu-
cerničkou do místních kostelů.
Bližší informace najdete na letá-
cích a v kostelech.

Hledají 
spolupracovníky
HoSt Home-Start ČR, nezisková or-
ganizace poskytující sociálně akti-

vizační služby rodinám s dětmi do
6 let, uvítá ve svých řadách ma-
minky i tatínky – dobrovolníky,
kteří mají chuť věnovat se 2–3 ho-
diny týdně rodinám s dětmi, jež
mají nějaký problém. Zájemci mo-
hou kontakovat H. Michalenkovou
či B. Bihary, tel. 777 801 422, nebo
www.hostcz.org.

Ambulance 
paliativní péče zve
Zveme vás v sobotu 12. prosince
do kaple nemocnice v Jablonci
nad Nisou na předvánoční setkání
rodinných příslušníků pacientů

z této ambulance. Z organizačních
důvodů prosíme zájemce, aby se
předem přihlásili na telefonu č.
721 766 667 nebo mailem na adre-
se culikova@nemjbc.cz. Těšíme se
na vaši účast. 

Konec čarodějnic
Stejnojmenná loutková pohádka
Jana Hejrala v podání Loutkové
scény DS Krakonoš Vysoké nad Ji-
zerou je pro děti připravena v kině
Junior na neděli 13. prosince od 13
hodin. Vstupenky obdržíte zdarma
v pokladně kina a v jabloneckém
Eurocentru. 

Vliv Vídně na zdejší architekty nelze
přehlédnout např. u staré radnice.
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Staví se železniční zastávka 
Jablonec-centrum

Na počátku listopadu zahájila firma Eurovia
CS, a. s., stavbu „RTN železniční zastávka Jab-
lonec nad Nisou – centrum“. Firma čekala na
výluku na trati Jablonec n. N. – Smržovka. Dle
smlouvy o dílo má být stavba dokončena do
konce tohoto roku. 

„Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které
v tomto ročním období v Jablonci zpravidla pa-
nují, předpokládáme, že se stavbu přes všechno
úsilí v letošním roce nepodaří dokončit a práce
budou probíhat ještě na jaře příštího roku,“ říká
Radka Poprová z oddělení investiční výstavby.
Podle jejich slov však v současné době probíha-
jí intenzívně zemní práce, které musí být bez-
podmínečně hotové do konce výluky na želez-
niční trati, tedy do 10. prosince. Komplikace
v těchto místech způsobuje i skalnatý terén,
takže zřejmě bude nutné použít trhavin.

Stavebníkem zastávky Jablonec nad Nisou – cen-
trum je město, které ji také bude plně financovat.
Náklady jsou zatím rozpočtovány na necelých
10,5 milionů korun. (fr)

Kalamita stála město 
přes osm milionů

Pět dnů sněhového nečasu v půli října napá-
chalo mnoho škod jak na majetku a lesních po-
rostech, tak na městském rozpočtu. V těchto
dnech se chystají rozpočtové změny, jejichž
součástí bude i to, jak nalézt finanční prostřed-
ky na zaplacení následků kalamity.

Během pěti říjnových dnů, tedy od 15. do 19.
října, napadlo v Jablonci průměrně 65 cm
mokrého sněhu. Opravy veřejného osvětlení
přišly na více než 1 milion korun, posyp a prů-
tah komunikací stál 1,4 milionu, ořez větví na
stromech při komunikacích 675 tisíc korun.
Škody na hřbitovech, oplocení u škol a letního
kina byly vyčísleny na 240 000 korun. Oddělení
životního prostředí hlásilo k 27. říjnu náklady
za likvidaci škod na dřevinách rovnající se
částce 700 tisíc korun za prvních šest dní, kdy
bylo nutné tyto problémy řešit.

Více jak další 4 miliony korun muselo město
zaplatit za odstranění, případně nezbytné ošet-
ření a následný úklid polámaných a zničených
stromů ještě v prvé půli listopadu. Touto část-
kou se škody způsobené náhlým a vytrvalým
sněžením vyšplhaly v našem městě přes hrani-
ci osmi milionů korun. V době uzávěrky
Jabloneckého měsíčníku nebylo ještě možné
všechny škody vyčíslit.

(fr)

Jablonec přivítá 
olympijské naděje

Přelom ledna a února příštího roku (31. 1. –
5. 2. 2010) bude Liberecký kraj patřit zimním
sportům. Uskuteční se zde Hry IV. zimní olym-
piády dětí a mládeže ČR (ODM) 2010. 

Během her budou o medaile bojovat mladí
sportovci – žáci základních škol – ze všech krajů
České republiky. Fanoušci v Jablonci nad Nisou
se mohou těšit na zápasy hokejového turnaje
a areál Břízky ožije soutěžemi v biatlonu. 

Více informací o celorepublikové soutěži ODM
2010 naleznete na www.olympic.cz/odm2010.
Obšírněji se této sportovní události budeme vě-
novat v lednovém vydání Jabloneckého měsíč-
níku. (red)

Rekonstrukce Podzimní 
ulice se protáhla 

Během prací na kompletní rekonstrukci vo-
zovky v Podzimní ulici narazili stavaři na řadu
komplikací. Předem se sice počítalo s tím, že bu-
de nezbytné rekonstruovat dožilé a nevhodně
uložené sítě pod vozovkou, jmenovitě se jednalo
o vodovod, kanalizaci a plynovod, ovšem další
problémy se objevily ještě v průběhu generálky. 

Předání křižovatky s Vysokou ulicí bylo na-
plánováno již na 29. 9. 2009. Po zahájení prací
v křižovatce se však zjistilo, že v místě vedení
plynovodu se nachází i stará betonová kanali-
zace, která je v havarijním stavu a vede v mís-
tech, kde se dle vyjádření správce nacházet ne-
měla. Bylo proto nutné ji přeložit.

Akci nepřálo ani počasí. Když v polovině října
leželo na stavbě půl metru sněhu, bylo zřejmé,
že stanovené termíny není možné dodržet.
Tající sníh a deštivé počasí přispělo pak k tomu,
že v úseku Vysoká–Pasecká nevyšly tzv. hutnící
zkoušky. Tato část je i nadále velice blátivá,
a tak byly zahájeny práce na zimní provizorní
úpravě. Do 30. listopadu bude kompletně do-
končena část do Vysoké ulice (včetně křižovat-
ky) a budou provedena i zimní opatření ve
zbytku k Pasecké ulici. (red)

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

REDAKTOR 
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné
vzdělání humanitního směru, možno i střední.
Další požadavky: praxe redaktora nebo novi-
nářská praxe výhodou, dokladovatelná zkuše-
nost s jazykovou úpravou textu, vynikající zna-
lost českého jazyka, znalost anglického nebo
německého jazyka výhodou, výborná uživatel-
ská znalost práce s PC (Word, Excel, internet),
schopnost zvládat stresové situace, schopnost
týmové práce, flexibilita a kreativita, trpělivost,
organizační a komunikační schopnosti, schop-
nost jednat s lidmi. Znalost komunální oblasti
a schopnost focení výhodou. 
Zájemce s přihláškou předloží vlastní článek
– úvodník na téma „jablonecká přehrada“ nebo
„komunikace města s občany“ nebo „kultura
v Jablonci nad Nisou“. Rozsah max. 2000 znaků. 
Náplň práce: textová a obrazová příprava Jab-

loneckého měsíčníku k tisku (zajišťování infor-
mací, podkladů, textů a jejich zpracování, spo-
lupráce při vytváření článků, korektury textů),
odpovědnost za dodržování termínů. 
Nástup: dle dohody, brzký termín výhodou.
Informace: vedoucí oddělení pro komunikaci
s veřejností, tel. 483 357 513, 
e-mail: tichy@mestojablonec.cz.

Přihlášky do 12. ledna 2010.
Přihlášku doloženou profesním životopisem,
výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsí-
ců), ověřeným dokladem o dosaženém vzdělá-
ní, článkem na vybrané téma a případnými re-
ferencemi zasílejte na adresu: Městský úřad,
personální úsek, Mírové náměstí 19, 467 51
Jablonec nad Nisou.

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ
ORGANIZACÍ A ROZPOČTU
9. nebo 10. platová třída dle kvalifikace
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné nebo
vysokoškolské vzdělání ekonomického směru,
možno i středoškolské.

Další požadavky: praxe na řídící pozici ales-
poň 3 roky, dobrá orientace v právních předpi-
sech, zejména zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zákon o účetnictví, zákon
o obcích, zákon o dani z příjmu, praxe v sesta-
vování rozpočtu vítána, znalost problematiky
DPH, místních poplatků a zpracování finanč-
ních analýz výhodou, samostatnost, organizač-
ní schopnosti, flexibilita, znalost práce s PC
(Word, Excel, internet)
Náplň práce: zajišťování problematiky řízení
organizací typu p. o., o. p. s. a s. r. o. (zejména
ekonomického řízení), rozpočet města.
Nástup: dle dohody.
Informace: ředitelka odboru financí a majetku,
tel. 483 357 441, e-mail: vitova@mestojablonec.cz.

Přihlášky do 10. prosince 2009.
Přihlášku doloženou profesním životopisem,
výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců),
lustračním osvědčením, ověřeným dokladem
o dosaženém vzdělání a případnými referencemi
zasílejte na adresu: Městský úřad, personální
úsek, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad
Nisou.

„Prioritou projektu Městské policie Jablonec
nad Nisou je otevřít kontaktní místa v jednotli-
vých okrscích a umožnit tak občanům města
osobní setkání se svým strážníkem – okrská-
řem,“ řekl ředitel městské policie Jiří Rulc,
když se na počátku listopadu slavnostně oteví-
rala druhá služebna okrskářů v prostorách
Základní školy na Žižkově Vrchu. Stejně jako
v té první v Rýnovicích mají občané možnost
kontaktovat svého okrskáře každou středu od
15 do 17 hodin. 

„Do konce letošního roku chceme otevřít další
kontaktní místa ve Mšeně, Pasekách, Proseči a Ko-
koníně,“ dodal v té době Jiří Rulc. A opravdu toto
prohlášení nezůstalo jen plánem. Již ve druhé
půli listopadu městská policie otevřela další tři

kontaktní místa. Ze sedmi možných jich tak je
v těchto dnech v provozu včetně centra města
už šest. 

Další prostory tak okrskáři našli v budově ZŠ
Na Šumavě 43 pro okrsek č. 5 (sídliště Šumava
a Jablonecké Paseky) a v Kulturním domě v Ko-
koníně pro okrsek č. 6 (Kokonín a Vrkoslavice).
Zatím poslední místo vzniklo v Domě s pečova-
telskou službou v Palackého ulici 63, které ob-
hospodařuje okrsek č. 2 (Mšeno a Břízky). I tady
fungují pro veřejnost stejné dny a stejné hodiny. 

V centru se zvláštní kontaktní místo zřizovat
nebude, jelikož občané mohou za svým okrská-
řem zajít do budovy městské policie v Ka-
menné ulici, a tak bez služebny je zatím pouze
okrsek č. 3 v Proseči nad Nisou. (fr)

Šest služeben městské policie už pracuje

Foto archiv MP
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Pro nevidomé a slabozraké 
je tady SONS

Každé postižení, ať tělesné či smyslové, staví
před dotyčného bariéry. Nikde ale není psáno,
že překonávat nástrahy je zbytečné či nemožné.
Proto se Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých (SONS) snaží dát lidem pocit, že
žádná překážka není nepřekonatelná. 

Návštěva muzea nebo zámku? Proč ne – všu-
de nám vycházejí vstříc podrobným výkladem,
často si můžeme exponáty i osahat. A co pěší
výlet do přírody? Nabízí se otázka, zda tato 8–10 km
štrapáce není zbytečně vynaložené úsilí. Od-
pověď je však jednoznačná – není! Vždyť člověk
má ještě další smysly a hlavně fantazii! A jsou
tu přeci i průvodci, kteří nám popíšou všechno,
co cestou potkáme.

Do nabídky aktivit SONS patří i právní pora-
denství, půjčování CD s mluveným slovem,
každoroční ozdravný pobyt v lázních, rekondič-
ní pobyty, návštěva kulturních akcí, bowling,
solná jeskyně atp. Šestkrát ročně vychází pro
členy zpravodaj Paprsek.

Vše, co SONS dělá pro své členy, je jim šito na
míru. Zájezdy jsou naplánovány i pro méně po-
hyblivé, takže je zvládne každý. Snažíme se vy-
hýbat stresovým situacím, a proto je vždycky
atmosféra na našich akcích plná smíchu a po-
hody. Rádi bychom mezi sebou přivítali i mlad-
ší zájemce. Jsme přesvědčeni, že ani ti se u nás
nebudou nudit. 

SONS najdete v Jablonci nad Nisou v Dlouhé
ulici 25a. Informace získáte na www.sons.cz,
jablonecnadnisou-odbočka@sons.cz nebo na
tel. 483 318 245, 605 245 769. 

Jana Boudová
předsedkyně odbočky SONS Jablonec n. N.

Od 13. prosince se změní 
jízdní řády autobusů

V neděli 13. prosince 2009 se mění celostát-
ně jízdní řády. K tomuto datu dojde i ke změ-
nám v jízdních řádech linek ČSAD Jablonec
nad Nisou a. s. Jízdní řády jsou k dispozici na
www.csadjbc.cz. Na tomto webu bude možné
stáhnout také aplikaci jízdních řádů do mo-
bilního telefonu. Stejně jako v minulých le-
tech bude v prodeji brožura s jízdními řády,
k dispozici bude v předprodejní a informač-
ní kanceláři na autobusovém nádraží nejpo-
zději od 10. prosince.

Na regionálních linkách dochází od 13. 12.
2009 k realizaci prvního kroku optimalizace
dopravy. Plnou optimalizaci předpokládá koor-
dinátor dopravy Libereckého kraje, kterým je
společnost Korid LK, k datu 1. 7. 2010. 

V okolí Jablonce n. N. se jedná o linky:
• Jablonec n. N. – Nová Ves n. N. – Smržovka, žel.

st. (linka bude označována číslem 742) – zave-
dení pravidelného intervalu, tato linka nahra-
dí linku 17 MHD a regionální linku 530010.

• Jablonec n. N. – Liberec (linka 141) – bude
v provozu namísto regionálních linek 530160
a 540020, nabídne více zastávek na území
Jablonce n. N. a také pravidelnější intervaly
mezi spoji.

U obou linek dochází ke změnám tras i časo-
vých poloh spojů. K dílčím změnám dochází
i na dalších regionálních linkách, věnujte proto
pozornost novým jízdním řádům.

V dálkové dopravě bude posílen nedělní
provoz expresů mezi Jabloncem a Prahou
v denní době (nově pojedou spoje ve 12 hodin
z Jablonce n. N. a ve 14 hodin z Prahy), večerní
doprava do Prahy bude v neděli posílena o spoj
ve 20 hodin z Jablonce.

Na lince Jablonec n. N. – Brno dochází k úpra-
vě časových poloh, odpolední spoj z Brna v pra-
covní dny a páteční dopolední spoj z Jablonce
n. N. pojedou v dřívějších časových polohách.
Na lince Jablonec n. N. – Ústí n. L. pojedou no-
vě odpolední spoje z Jablonce n. N. až do
Děčína a zpět.

Provoz MHD v době svátků
V období od 23. 12. 2009 do 1. 1. 2010 bude

provoz MHD omezen podobně jako v minulých
letech, všechna omezení jsou zapracována
v jízdních řádech jednotlivých linek zveřejně-
ných na zastávkách, na www.csadjbc.cz i v jízd-
ních řádech v mobilním telefonu a ve vyhledá-
vači na www.idos.cz.

(pj)

Prosinec bývá pro lidi náročným měsícem.
Přeplněné obchody a vypjaté chvíle při náku-
pech vánočních dárků se velmi často stávají
cílem nenechavců. Aby sváteční dny proběhly
v klidu a v pohodě, je třeba předcházet urči-
tým rizikům. Velkým nebezpečím bývají v té době
kapesní zloději, kteří zneužívají skutečnosti,
že lidé přemýšlejí co a kde koupit. Zloději pra-
cují velmi rychle a pohotově, často ve skupinách. 

Čeho se tedy vyvarovat? 
• Nenosit peněženku navrchu otevřené tašky či

kabelky;

• nezavěšovat tašky s doklady a penězi na ná-
kupní košík;

• v autobusech a v tlačenicích nenosit batoh na
zádech;

• nenosit osobní doklady v peněžence; 

• nenosit peněženky v zadních kapsách kalhot;

• identifikační čísla platebních karet ukládat
odděleně od platební karty;

• při nesení více zavazadel ukládat kabelku mezi
tělo a tyto předměty;

• Buďte ostražití, opouštíte-li bankovní ústav. Zlo-
ději často na své oběti čekají právě tam.

Ztráta peněz nemusí být jedinou nepříjem-
ností. Odcizené doklady, kreditní karty, klíče od
bytů, aut a jiné cennosti, které s sebou nosíte,
mohou přinést další problémy – vykradený byt,
odcizené vozidlo, zneužití k podvodům atd.
Proto neprodleně ohlaste takové případy policii.

Ludmila Knopová
tisková mluvčí PČR

Policie České republiky radí…

Víte, kdo v Jablonci kontroluje podnikatele,
vede živnostenský rejstřík a vydává z něho vý-
pisy? Kdo registruje živnosti, provádí jejich
změny a přerušení či je zcela ruší? Tyto činnos-
ti spadají do agendy živnostenského úřadu. Ten
jablonecký sídlí v Komenského ulici č. 8 a my si
tentokrát povídali s jeho vedoucí, Jitkou Prcha-
lovou.

Kolik firem – živností na Jablonecku existuje?
V našem správním obvodu evidujeme přes 13 000

podnikatelů, z toho 1 253 právnických a téměř
12 000 fyzických osob a asi 5 000 provozoven.
Přímo v Jablonci jich je kolem 4 000.

Projevila se nějak krize na úbytku či vzni-
ku nových firem? 

Jedním z projevů krize a propouštění na
Jablonecku je mírný nárůst nových živnostní-
ků, Bohužel po prvotním nadšení se často stává,
že noví podnikatelé své živnosti brzy přerušují.

Jaké oblasti podnikání jsou pro Jablonec
typické a jaké naopak kuriózní? 

Nejčastěji přicházejí podnikatelé ohlašovat
obory jako „zprostředkování obchodu a slu-
žeb“, „poradenské činnosti“ a „stavební práce“.

Vzhledem k tomu, že jsou podmínky pro získá-
ní oprávnění pro řemeslné živnosti (např. ka-
deřnictví, zednictví, opravy silničních vozidel)
nyní jednodušší, přibývá i mladých řemeslníků.
Jednou z kuriózních živností, která byla zaevi-
dována u zdejšího úřadu, byla „hra na píšťalový
flašinet – flašinetář“.

Provádí živnostenský úřad i kontroly fi-
rem? Koho a co kontrolujete?

Ano, v Jablonci a přilehlých obcích provádíme
kontroly právnických i fyzických osob, které
jsou vedeny jako podnikatelé v živnostenském
rejstříku (www.rzp.cz). Při kontrole sledujeme
dodržování živnostenského zákona i dalších
zvláštních předpisů, jako je zákon o ochraně
spotřebitele či zákon o spotřebních daních.
Některé kontroly probíhají ve spolupráci s dal-
šími orgány státní správy, např. České obchodní
inspekce, Inspekce životního prostředí, cizinec-
ké policie nebo Policie ČR.

Mohou se na živnostenský úřad obrátit
i spotřebitelé? Poskytujete ochranu spotřebi-
telům? 

Na živnostenský úřad se mohou samozřejmě
obrátit i spotřebitelé, a to s dotazy, s žádostí
o radu či s podnětem na kontrolu konkrétního
podnikatele. Hlavním kontrolním orgánem je
v tomto případě ale Česká obchodní inspekce.
Konkrétní problémy týkající se ochrany spotře-
bitele lze konzultovat přímo s pracovníkem ČOI,
kterého naleznete každou sudou středu od 10
do 15 hodin ve Spolkovém domě v ul. E. Flo-
riánové 8. (kh)

O podnikání na Jablonecku

Foto archiv IC
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Z jednání městského zastupitelstva
22. října 2009

Dlouhodobý úvěr byl schválen 
jednomyslně 
V návrhu rozpočtu na rok 2009 je plánováno při-

jetí dlouhodobého bankovního úvěru. Byla vypsá-
na veřejná zakázka, nabídku odevzdal pouze jeden
uchazeč – Komerční banka, a. s. 

Dne 27. července 2009 bylo zveřejněno oznámení
zadávacího řízení pro veřejnou zakázku označenou
jako „Dlouhodobý bankovní úvěr“ do výše 250 milio-
nů korun, a to na financování investičních akcí města
Jablonec nad Nisou. Jedná se zejména o výstavbu no-
vých nemovitostí, rekonstrukce, modernizace a opravy
městského majetku města či pořízení nového. Doba
jeho splatnosti je 10 let. 

Konkrétní projekt s rozpočtem v prosinci
Poté co jablonečtí zastupitelé už v září schválili

záměr zřídit jesle při Nemocnici Jablonec nad Ni-
sou, p. o., v říjnu o zařízení typu jeslí znovu jednali.
Tentokrát se mluvilo o konkrétním typu a zřizova-
teli, o nákladech, provozu a financování výstavby
objektu i jeho provozu.

Jako finančně nejpřijatelnější se jevila varianta vý-
stavby sloučeného zařízení s jednou třídou jeslí (ka-
pacita 15–18 dětí) a jednou třídou mateřské školy
(20–24 dětí). Z pohledu zřizovatelských funkcí je
sloučené zařízení komplikovanější, neboť spojuje dvě
legislativně zcela odlišné součásti, školu (MŠ) a zdra-
votnické zařízení (jesle). Nabízejí se tři možná řešení
pro jeho zastřešení.

Zřizovatelem může být město nebo nemocnice či se
mohou zřizovatelské funkce rozdělit mezi město a ne-
mocnici. Toto řešení by umožnilo využít nejvýhodnější
formu financování sloučeného zařízení a garantovalo
by zároveň odborné řízení obou součástí. Oddělení
mateřské školy by tak bylo provozováno jako odlou-
čené pracoviště některé ze současných školek a jesle
jako zdravotnické zařízení nemocnice.

V současné době jedná místostarosta Petr Vobořil
s projektantem o nákladech na vybudování nového
objektu. „Nemůžeme dovolit nadstandardní zařízení.
Dobrou alternativou se nám jeví kontejnerová stavba,
kterou použili v Rychnově. V tomto případě se náklady
pohybovaly kolem pěti milionů korun,“ říká místosta-
rosta Vobořil a dodává, že je třeba připočítat ještě ná-
klady na demolici současné budovy bývalé laboratoře
a vybudování nových sítí. Před zahájením provozu je
také nutné kalkulovat s částkou 800 000 Kč na vybave-
ní celého zařízení, přičemž 300 tisíc by bylo vyčleněno
na MŠ a 500 tisíc Kč na jesle, jež mají specifické poža-
davky na zařízení, jako jsou například pevné postýlky.

Konkretizovaný návrh společně s rozpočtem má
místostarosta Petr Vobořil předložit na prosincové jed-
nání zastupitelstva.

Pomoc pro drobné bižuterní podnikatele 
Město jako zaměstnavatel nemá velké možnosti

jak nabídnout pracovní příležitosti bižuterním děl-
níkům či administrativním pracovníkům, jež pro-
pustila společnost Jablonex Group, a. s. V souvis-
losti s likvidací majetku společnosti se však objevi-
la další hrozba pro budoucnost bižuterního prů-
myslu. 

Ta spočívá v zastavení a likvidaci provozu výroby
kovových komponentů pro bižuterii ze strany Jablo-
nexu. „To je velmi vážná existenční hrozba pro drobné
výrobce, kteří komponenty odebírají a nyní jim končí
dodavatel. Přitom mají i v současné době nasmlouvá-
ny kontrakty na dodávky bižuterie. Pokud by se tento
scénář naplnil, znamenalo by to faktickou likvidaci
jabloneckého bižuterního průmyslu,“ říká místostarosta
Lukáš Pleticha. 

V rámci likvidace majetku společnosti Jablonex
Group, a. s., by měla být rozprodána nástrojárna včet-
ně souboru přípravků z ní a vzorkovna. Oba soubory
značné historické hodnoty reprezentují výsledek prá-
ce jabloneckého bižuterního průmyslu v uplynulých
více jak sto letech. Rozprodejem po částech by hrozi-
lo jejich nevratné rozptýlení.

Soubor aktivních nástrojů odkoupí od Jablonexu
jablonecká společnost Lucid, spol. s r. o., o soubor ne-
aktivních (historických) nástrojů a vzorkovnu se
uchází Muzeum skla a bižuterie. Společnost Lucid se
zároveň zaváže, že převezme úlohu dodavatele kovo-
vých komponentů pro drobné výrobce bižuterie.

Muzeum skla a bižuterie již má příslib na část fi-
nančních prostředků ze zdrojů ministerstva kultury,
které však nepostačí na celý odkup. Proto bylo město
požádáno o pomoc. „Forma pomoci by spočívala v po-
skytnutí finančního příspěvku ve výši cca 2 milionů ko-
run a následné pomoci při hledání vhodného depozitu
pro vzorkovnu a nástroje,“ vysvětluje L. Pleticha s tím,
že faktické uvolnění prostředků přichází do úvahy
nejdříve v období prosinec 2009 – únor 2010.

Zveme na prosincové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteční

ve čtvrtek 17. prosince od 9 hodin ve velké zasedací síni
jablonecké radnice. Informace o projednávaných bo-
dech najdete na www.mestojablonec.cz.

(fr)

■ Stalo se…
V sobotu 24. října 
byl slavnostně otevřen sportovní
areál v ulici F. L. Čelakovského ve
Mšeně. K dispozici je zde in-line
dráha, velká travnatá plocha, více-
účelové hřiště, prolézačky.

V rámci pietního aktu 28.října
při pomníku padlých v I. světové
válce u Tyršových sadů předal zá-
stupce Československé obce legio-
nářské medaili za celoživotní prá-
ci Zdeňku Nerudovi, dosavadnímu
tajemníkovi Českého svazu bojov-
níků za svobodu.

Dne 28. října 
předal starosta Petr Tulpa městské
medaile Josefa Pfeiffera zbývajícím
pěti oceněným. Celkem tuto vzác-
nou stříbrnou medaili o průměru
85 mm a váze 300 g získalo 13 osob-
ností.

Dne 3. listopadu 
byla zahájena v prostorách foyeru
Eurocentra výstava výtvarných
prací děti z jabloneckých mateř-
ských škol, které už od roku 2007
malují se skřítkem Pastelkou. Otev-
řená bude až do 4. ledna 2010.

Ve čtvrtek 5. listopadu 
se v kině Radnice premiérově pro-
mítalo 3D technologií. Více než
stovka pozvaných diváků shlédla
film Velké podmořské dobrodruž-
ství. To začalo po krátkém úvodu,
kdy hlavní protagonisté projektu
vysvětlili důvod investice. Nato se
diváci přenesli pomocí speciálních
brýlí do trojrozměrného světa.
Nejeden z nich pak uhýbal rybám,
jež pluly přímo na něho…

Město podalo žádost o dotaci 
z Grantového fondu Libereckého
kraje v rámci programu Podpory
rozvoje cyklodopravy, a to na pro-
jekt cyklopruhů v ulici Palackého.
Zda kraj dotaci v možné výši až
70 % celkových nákladů poskytne,
bude známo na konci prosince. 

Od 9. do 30. listopadu 
ukazovaly hodiny na věži Městské
knihovny stále 12 hodin. V té době
hodinář Miloš Zikmund prováděl
jejich generální opravu, která má
zaručit bezvadný chod hodin na
příštích dvacet let.

Letošní 17. listopad 
si Jablonec připomněl nejen vzpo-
mínkovou akcí, ale i cyklem vzdě-
lávacích a kulturních pořadů pod
společným názvem „Svoboda není
samozřejmost“. Probíhaly zejména
v Městské knihovně a Eurocentru. 

Od 23. listopadu do 31.prosince 
bude v pobočce Krkonošského mu-
zea – v Domě Carla a Gerharta
Hauptmanna ve Szklarské Porębě
otevřena výstava II. mezinárodní-
ho plenéru uměleckého skla „Eko-
glas festiwal 2009“. Můžete na ni
obdivovat výsledky práce 13 umě-
leckých sklářů.

(red)

Ilustrační foto Jiří Jiroutek
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
26. 11.–2. 12. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC

26. 11.–2. 12. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
2012

3.–6. 12. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
BRATŘI BLOOMOVI

3.–6. 12. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
OKO VE ZDI

4. 12. /pátek/ 22 hodin
NEZVRATNÝ OSUD 4 (3D)

5.–6. 12. /sobota–neděle/ 15 hodin
DOBA LEDOVÁ 3 – ÚSVIT
DINOSAURŮ (3D)
Český dabing. 

7.–9. 12. /pondělí–středa/ 18 hodin
VELKÉ PODMOŘSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ (3D)
Český dabing. 

7.–9. 12. /pondělí–středa/ 20 hodin
3 SEZONY V PEKLE

10.–16. 12. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
MIKULÁŠOVY PATÁLIE

10.–16. 12. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
U2 (3D)
Film U2 3D vtáhne diváky do pulzující
energie živého koncertu. 

11. 12. /pátek/ 22.15! hodin
KRVAVÝ VALENTÝN (3D) 

12.–13. 12. /sobota–neděle/ 15 hodin
G-FORCE (3D)
Český dabing.

17. 12. /čtvrtek/ 00.01 hodin
(noc ze středy na čtvrtek)
Půlnoční premiéra! 
17.–18. 12. /čtvrtek–pátek/ 16.30 a 20 hodin
20.–23.12. /neděle–středa/16.30 a 20 hodin
25.–30. 12. /pátek–středa/ 16.30 hodin
AVATAR (3D)
Český dabing.

19.–20. 12. /sobota–neděle/ 14 hodin
CESTA NA MĚSÍC 3D
Český dabing.

19. 12. /sobota/ 18.45 hodin
Jacques Offenbach 
HOFFMANNOVY POVÍDKY
Přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku.

21.–23. 12. /pondělí–středa/ 14 hodin
VZHŮRU DO OBLAK (3D)

24. 12. /čtvrtek/ 22 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
Český dabing.

25.–27. 12. /pátek–neděle/ 14 hodin
VÁNOČNÍ KOLEDA (3D)
Český dabing.

25.–30. 12. /pátek–středa/ 16.30 hodin
AVATAR (3D)
Český dabing.

25.–30. 12. /pátek–středa/ 20 hodin
U2 (3D)

25. 12. /pátek/ 22 hodin
NEZVRATNÝ OSUD 4 (3D)

28.–30. 12. /pondělí–středa/ 14 hodin
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE (3D)
Český dabing. 

31. 12. a 1. 1. /čtvrtek–pátek/
Kino nehraje! 

Kino Junior
30. 11.–2. 12. /pondělí–středa/ 
17.30 hodin
MUŽI V ŘÍJI

30. 11.–2. 12. /pondělí–středa/ 20 hodin
HALOWEEN 2

3. 12. /čtvrtek/ 17 hodin
SLOVENSKO
Cestovatelská diashow Martina Loewa. 

3. 12. /čtvrtek/ 20 hodin
HRANICE OVLÁDÁNÍ – filmový klub

4.–6. 12. /pátek–neděle/ 17.30 hodin
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI

4.–6. 12. /pátek–neděle/ 20 hodin
PROTEKTOR

7.–8. 12. /pondělí–úterý/ 17.30 a 20 hodin
2 BOBULE

9. 12. /středa/ 18 a 20 hodin
VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA 

10.–13. 12. /čtvrtek–neděle/ 17 hodin
HANEBNÝ PANCHARTI

10. 12. /čtvrtek/ 20 hodin
BOŽSKÝ – filmový klub

11.–13. 12. /pátek–neděle/ 20 hodin
SAW 6

14.–16. 12. /pondělí–středa/ 18 hodin
COCO CHANEL

14.–16. 12. /pondělí–středa/ 20 hodin
ROZERVANÁ OBJETÍ

17. a 19.–20. 12. 
/čtvrtek a sobota–neděle/ 17.30 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
18. 12. /pátek/
Kino od 17.30 nehraje!

17. 12. /čtvrtek/ 20 hodin
SUD PRACHU – filmový klub

18.–20. 12. /pátek–neděle/ 20 hodin
CTIHODNÝ OBČAN

21.–23. 12. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
LOVE AND DANCE

21.–23. 12. /pondělí–středa/ 20 hodin
PIRÁTI NA VLNÁCH

24. 12. /čtvrtek/ 
Kino nehraje!

25.–30. 12. /pátek–středa/ 17.30 hodin
TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC

25.–27. 12. /pátek–neděle/ 20 hodin
PANIKA V MĚSTEČKU – filmový klub

28.–30. 12. /pondělí–středa/ 20 hodin
ANTIKRIST

31. 12. a 1. 1. /čtvrtek–pátek/ 
Kino nehraje!

2.–3. 1. /sobota–neděle/ 18 a 20 hodin
DOKONALÝ ÚNIK

Nedělní bijásek v kině Junior
Pásma pohádek pro nejmenší

6. 12. /neděle/ 16 hodin
PŮLNOČNÍ PŘÍHODA

13. 12. /neděle/ 15.30! hodin
KAMARÁD KRTEČEK

20. 12. /neděle/ 16 hodin
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE

27. 12. /neděle/ 16 hodin
VÁNOČNÍ PÁSMO

3. 1. /neděle/ 16 hodin
KYTICE POHÁDEK 3

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

1. 12. /úterý/ 19 hodin (ND)
KODAŇ
Divadelní spolek Kašpar Praha
Hrají: M. Vančurová, M. Kopečný
a Němec.
Napínavá rekonstrukce jednoho
válečného dne, kdy se setkali dva
špičkoví fyzici, bývalí přátelé,
ve válečném čase vlastně nepřátelé. 

3. 12. /čtvrtek/ 19 hodin (H)
JAN SIMON – klavír
Koncert vynikajícího českého klavíristy.
Jako sólista pravidelně vystupuje
s renomovanými orchestry doma
i v zahraničí. 

4. 12. /pátek/ 19 hodin
FEŠÁCI
Vánoční koncert oblíbené country
skupiny se vzpomínkou na Michala
Tučného. Společně s Fešáky zazpívá
jeho dcera Michaela. 

6. 12. /neděle/ 19 hodin (DB)
POZOR, JAGUÁR!
Divadlo Pod Palmovkou Praha 
Hrají: R. Zima, R. Čtvrtlík, E. Kodešová,
R. Jelínek, J. Teplý a další. 
Drama o šelmách a vášnivé lásce
neznající žádných hranic.

10. 12. /čtvrtek/ 19 hodin (DA)
NEBEZPEČNÉ VZTAHY
Činoherní klub Praha
Hrají: I. Chýlková, O. Sokol, D. Černá,
A. Vránová/V. Zinková, J. Meduna a další. 
Psychologická dramatická sonda do
věčného vzájemného boje obou pohlaví.

11. 12. /pátek/ 19hodin 
VÁNOČNÍ KONCERT PETRY JANŮ
Vánoční hvězdy Petry Janů
Spoluúčinkuje Vokální trio WBP,
doprovází Septet plus Dalibora Kaprase.
Host: O. Kříž, sólista Státní opery Praha,
DPS Vrabčáci.

12. 12. /sobota/ 16 hodin
VÁNOCE S NISANKOU
45. výroćí založení souboru
Pásmo vánočních lidových tanců
a obyčejů
Hosté: Jaro Ústí n. O., Jitřenka Dolní
Čermná a Pěvecký sbor Pueri, gaudete!
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

15. 12. /úterý/ 19 hodin
PODVODNÍ SVĚT
Gymnázium Jablonec n. N. Dr. Randy
Volně komponovaný pořad studentů školy. 

16. 12. /středa/ 19 hodin (S)
ZUZANA LAPČÍKOVÁ – cimbál
Q VOX – Tomáš Krejčí – baryton,
Tomáš Badura – tenor, baryton, Petr
Julíček – tenor, Aleš Procházka – bas.
Vánoční koncert přední české
cimbálistky a vynikajícího mužského
vokálního kvarteta.
Z cyklu „Setkání s hudbou různých žánrů“.

17. 12. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Ian Anderson – JETHRO TULL
Jedinečný akustický koncert britské
hudební legendy.

18. 12. /pátek/ 19 hodin
XVI. ADVENTNÍ KONCERT 
DPS VRABČÁCI
Vánoční koncert. Sbormistr Pavel Žur.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

19. 12. /sobota/ 15 hodin (RD)
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH
MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet Praha
Půvabná pohádka se známými hrdiny
večerníčkového seriálu v doprovodu
písniček Petra Skoumala s texty
Zdeňka Svěráka.

26. 12. /sobota/ 17 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT SPS JANÁČEK
Česká mše J. J. Ryby
Koncert se koná za finanční podpory
města Jablonec n. N.

VÝSTAVA

1.–31. 12. 
ŠTEFAN ŠKAPÍK
Akvarely – obrazy s přírodní tematikou
Vytvořeny byly speciálně pro divadlo
v Jablonci nad Nisou.
Vernisáž v úterý 1. 12. v 17 hodin.
Výstava ve foyer divadla je přístupná
v době divadelních představení.

Informace pro abonenty
Výměna abonentek stávajícím předpla-
titelům proběhne od 14. do 18. 12. 
Prodej novým zájemcům od 21. prosince.

kam za kulturou v Jablonci n. N.

Pětačtyřicátiny souboru Nisanka

12. 12. /sobota/ 16 hodin – Městské divadlo
VÁNOCE S NISANKOU
Soubor zve své bývalé členy i všechny příznivce k příjemnému
naladění na letošní Vánoce. Kromě Nisanky se představí i Malá
Nisanka, ve které tančí a zpívá 80 dětí ve věku od 3 do 10 let.

Foto archiv Nisanky
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■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz 

5. 12. /sobota/ 18 hodin
SPS JANÁČEK A BELCANTO
SALZBURG
Koncert pěveckých sborů 
Čtěte též na straně 17.

13. 12 /neděle/ 19 hodin
VÁNOCE V ŘÍMĚ
Rafael Alvarez – tenor (Mexiko),
Petra Šimková – soprán (ND Praha),
Mikoláš Troup – klavír, varhany. 
V programu vánočního koncertu zazní
skladby W. A. Mozarta, A. Vivaldiho,
F. Schuberta, G. Bizeta, G. Rossiniho,
J. S. Bacha a dalších. 

VÝSTAVA 

Do 10. 1. 2010
BETLÉMY V PROMĚNÁCH ČASU
Výstava betlémů, na které bude před-
staven i vzácný betlém z konce 19. sto-
letí umísťovaný pod tzv. „šturcem“.

Výstava je přístupná vždy v sobotu
a v neděli od 10 do 16 hodin.
Skupinové návštěvy výstavy lze dohodnout
na tel. 483 310 064.

■ Kostel sv. Josefa 
v Krásné-Pěnčíně
13. 12. /neděle/ 14.30 hodin
ADVENTÍ KONCERT
PĚVECKÉHO SBORU JANÁČEK
Program: duchovní skladby Josepha
Haydna, Antonia Vivaldiho a dalších.
Po skončení koncertu následuje
bohoslužba (16 hodin).

24. 12. /čtvrtek/ 23.30 hodin
VÁNOČNÍ KOLEDY
Pěvecký sbor Huntířov vedený
Věrou Paldusovou.
Ve 24 hodin se koná půlnoční
bohoslužba.

■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 11. 12.
TAJEMNÁ SCHLARAFFIA
Výstava ke 150. výročí založení
pozoruhodné společnosti, která ctí
umění, humor a přátelství. 

3. 12. /čtvrtek/ 17.30 hodin
TAJEMNÁ SCHLARAFFIA
Beseda s komentovanou prohlídkou. 

17. 12. – 22. 1.
Společné téma: VÁNOCE
Tematická výstava ve spolupráci
s internetovou galerií Pentimenti.
Vystavují přední výtvarníci působící
na Jablonecku a Liberecku. 
Vernisáž ve čtvrtek 17. prosince
od 17 hodin.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 3. 12.
FOTOGRAFIE STUDENTŮ
Pedagogické fakulty UP v Olomouci

8. 12. – 8. 1.
ČESKÉ VERŠE – RŮZNÉ
Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki
Anna Klimczak-Dobrzaniecka
Výstava polských výtvarníků 
(obrazy a sklo).
Vernisáž v úterý 8. 12. 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

Vánoční svátky
Otevřeno: 23., 26., 27., 29., 30. 12.,
2. a 3. 1. 2010 
Zavřeno: 24., 25., 28., 31. 12. a 1. 1. 2010

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

Tematická výstava 
Do 31. 1.  
5. SALON 2009
Asociace umělců medailérů

Do 31. 1. 
LADISLAV KOZÁK
Mince, medaile, plastiky

Doprovodný program

VÁNOCE V MUZEU
Vánoční ateliér Moje hvězda, společná
obloha.
Ve dnech 4. a 8. 12 od 14 do 17 hodin
pro veřejnost.
Ve dnech 3.–4. a 7.–9. 12. pro školy
(nutno objednat na tel. 483 369 022).
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

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

1. 12. /úterý/ 9 hodin
TRADICE VÁNOC
Vánoční čtení v oddělení pro děti.
Zadáno.

1. 12. /úterý/ 14.30 hodin
IRISDIAGNOSTIKA 
Oko jako obraz toho, jak jsem žil a žiji
Přednáška a beseda s Romanem
Šmídlem.

1. 12. /úterý/ 17 hodin
NA HRANICÍCH KOSMU
Astronomické okénko Martina Gembece.

3. 12. /čtvrtek/ 10 hodin
OTESÁNEK
Petr Vobořil čte dětem z mateřských
škol z knihy K. J. Erbena Pohádky
děda Vševěda. 

3. 12. /čtvrtek/ 16 hodin
9. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 
Vyhlášení výsledků 
Vystoupí Spolek loutkářů Vozichet 
s představením Nevymřeme po přeslici.

3. 12. /čtvrtek/ 18 hodin
JIŘÍ VYDRA
Kārlis Skalbe: Příběh věčného studenta
Pohádka připomínající svou atmosférou
pohádky H. Ch. Andersena nebo
O. Wildea. Beseda s autorem Jiřím Vyd-
rou a nakladatelkou Evou Koudelkovou.

7. 12. /pondělí/ 10 hodin
VÁNOČNÍ HUDBA
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

7. a 8. 12. /pondělí a úterý/ 9 hodin
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Výtvarné dílny pro děti. Zadáno.

8. 12. /úterý/ 14 hodin
JABLONECKÉ DIVADLO
A BIOGRAFY
Beseda s Václavem Vostřákem.

8. 12. /úterý/ 17 hodin
KUBA – SOCIALISTICKÝ SKANZEN
Beseda s cestovatelem Jiřím Kovalčíkem.

10. 12. /čtvrtek/ 17 hodin
ŽIVOT S JANÁČKEM
Veselé vzpomínání na 40 let v pěvec-
kém souboru s Josefem Bočkem.

15. 12. /úterý/ 14 hodin
KANÁRSKÉ OSTROVY – TENERIFE
Pravidelné promítání.

15. 12. /úterý/ 17 hodin
JABLONECKÉ HOTELY
A RESTAURACE
Beseda s Václavem Vostřákem.

16. 12. /středa/ 15.30 hodin
ZLATÁ MAKOVICE
Vyhlášení luštitelské soutěže v oddělení
pro děti.

17. 12. /čtvrtek/ 17 hodin
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Vánoční koncert žáků hudební školy
flétnistky Bohumily Nitschové. Zazní
vánoční písně, koledy a skladby
velkých Mistrů (Mozart, Haydn,
Telemann…) Zadáno.

VÝSTAVY

SETKÁNÍ S PĚVECKÝM SBOREM
JANÁČEK VE FOTOGRAFII

ZE SAMIZDATOVÉ A EXILOVÉ
LITERATURY

VÁNOČNÍ PROVOZ
Hlavní budova
Zavřeno v době svátků a 31. 12.

Pobočky
Janovská do 15. 12.
Kokonín do 16. 12.
Mšeno do 22. 12.
Šumava do 21. 12.

■ EppL club
www.deppl.com 

4. 12. /pátek/
LOCAL PARTY 
Dj L.a.d.i.s + Guests

11. 12. /pátek/
DJ’S ADELIGHT, SAKU 

12. 12. /sobota/
HIP HOP SESSION 
Dj Bass – Chaozz

18. 12. /pátek/
EMERGENCY JBC STATION 
Dj’s Matcriiiska, Dr. X, Rolland,
Mc Zagga

19. 12. /sobota/
BASS BEAST CREW
Rich & Basstien & Mc Jacob, Dj’ka
Kan-Jacca (Mad Beat Works)

24. 12. /čtvrtek/
CHRISTMAS PARTY 
Local Dj’s and hits of 80’s/90’s

25. 12. /pátek/
2K + DJ ARK 
Shadowbox + Nano

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

4. 12. /pátek/ 16 hodin 
Dětský klub Pohádka
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
Malujeme, vyrábíme, cvičíme
a tančíme s Mikulášem.

17. 12. /čtvrtek/ 14 hodin 
VESELÉ VÁNOCE
Odpoledne plné zábavy, hudby,
dárečků a překvapení. 
Hosté: Honza Volf se svými obrázky
a básničkami… a kytarový virtuos
Štěpán Rak. 

Každou středu 10 hodin 
VESELKY 
aneb zpívání, divadélko a tematické
hrátky pro rodiče s 1–4letými dětmi.

Cvičení dětí 
Pondělí a středa v 10 hodin 

(3–12 měsíců)
Úterý v 11 hodin a čtvrtek v 15 hodin 

(1–4 roky)
Denně plavání kojenců. 

kam za kulturou v Jablonci n. N.

Tip na zajímavou výstavu

Do 31. ledna – Muzeum skla a bižuterie
LADISLAV KOZÁK – 1934–2007
Mince, medaile, plastiky
Významný akademický sochař a medailér, autor řady pamětních
mincí a medailí. K jeho dílům patří např. bimetalová padesáti-
koruna, která byla vyhodnocena jako nejlepší oběžná mince
světa za rok 1993.

Jednostranná litá medaile, 
2003, bronz, ∅ 150 mm
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■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 12. /úterý/ 20 hodin
NAMIBIE
Lezení a cestování s Vencou Šatavou.

2. 12. /středa/ 19.30 hodin
WORKSHOP TOČENÍ
A ŽONGLOVÁNÍ PRO VŠECHNY
Pravidelné točení s poikami, tyčí aj.
Fire show. Vede Pavla Chocho.

4. 12. /pátek/ 20 hodin
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC 
Koncert legendy českého bigbeatu. 

5. 12. /sobota/ 20 hodin
BACK IN TIME
Taneční večer s anglo-americkou
hudbou 60.–80. let z černých vinylů. 
Beatles, Status Quo, Led Zeppelin atd.

7. 12. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ 
Téma: Jablonecké hospody. 
Uvádí Václav Vostřák.

8. 12. /úterý/ 20 hodin
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO 
Nejen hudební novinky.

9. 12. /středa/ 20 hodin
JIŘÍ SCHMITZER
Fenomén. Co jiného dodat.

10. 12. /čtvrtek/ 19.30 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Portrét. Vede Filip Novák.

11. 12. /pátek/ 20 hodin
REGGAE BASHMENT
King Kalabash & Riddimshot 
Výjimečná show rodáka z Martiniku.
Support: Emergency Jbc Station.

12. 12. /sobota/ 20 hodin
KURNIK KONCERTOWY INDOOR 
Koncert punkových kapel N.V.Ú.,
Vision Days a Kohout plaší smrt.

13. 12. /neděle/ 17 hodin
HÁDANKY, ŘÍKADLA, KOLEDY
Jablonecký divadelní spolek Veselé
loutky pro děti od 2 let.

15. 12. /úterý/ 20 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU
Dejte o sobě vědět a přijďte si zahrát!

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

16. 12. /středa/ 20 hodin
NA KOLE PO KAPVERDÁCH
Slávka Chrpová o putování po ostrovech.

18. 12. /pátek/ 20 hodin
MARŠÁL BAZÉN A HOSTÉ
Tradiční předvánoční koncert hravé
rockové skupiny na domácí scéně. 
Support: Dpos Triou a Makovice

19. 12. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

21. 12. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Novinky z astronomie a aktuální
úkazy na zimní obloze.

22. 12. /úterý/ 20 hodin
TRASH BIKE VIDEO
A Dj afterpárty.

23. 12. /středa/ 20 hodin
VÁNOCE NA MĚSÍCI
Uvádí divadelní spolek Vichr z hor.
Hudební doprovod: kapely Nůž a Ciorba.

24. 12. /čtvrtek/ 23 hodin
JEŽÍŠEK TU NECHAL PRO VÁS...
Dárek, hudbu na přání a pohodu.

26. 12. /sobota/ 20 hodin
BAY BAY 
Rock’n’roll, pivo, tanec.

27. 12. /neděle/ 20 hodin
SUPERHEROKILLERS + BAYER +
STOJÍ, ALE NETEČE
Funk/soulová raketa + punkový vypravěč
příběhů + finiš crossoverové bandy.

28. 12. /pondělí/ 20 hodin  
DIVOKÝ ASTMA A VOMIT
Koncert jabloneckých kapel.

29. 12. /úterý/ 19 hodin
ROK V MEXIKU
Promítá a povídá Petr Zetor Zasche.
ANTONIO ZAMORA
Španělský písničkář opět Na Rampě.

30 12. /středa/ 20 hodin
SUNSHINE
Léty prověřená indie-rock kapela. 

BUBENICKÁ DÍLNA
Úterý 1. a 15. pro začátečníky, 
středa 2. a 16. pro pokročilé, vždy
od 17 hodin.

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz 

2. 12. /středa/ 
MŮJ POHÁDKOVÝ SVĚT
Uzávěrka 14. ročníku literární soutěže
pro začínající i zkušené autory.

2. 12. /středa/ 
VÁNOČNÍ OZDOBY
Výroba vánočních doplňků nejen
na váš stromeček. 
Pro děti od 4 let.

4.–5. 12. /pátek–sobota/ 
od 17 do 8 hodin 
PYŽAMOVÝ VEČÍREK
Večer plný česání, líčení, vaření, hraní
a zábavy pro dívky od 8 let. 

5. 12. /sobota/ 9 hodin 
MIKULÁŠSKÝ JARMARK 
na Toulcově dvoře
Autobusový výlet pro celé rodiny 
za starými řemesly, vánoční výstavou,
tvořivými dílničkami. 
Přihlášky I. Literová do 2. 12.

6. 12. /neděle/ 14.30 hodin 
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ
Kulturní program s nadílkou
v Eurocentru.

6. 12. /neděle/ 10–17 hodin 
SNĚHOVÉ STAVBY
Tvorba originálního sněhového díla.
Pro rodiče s dětmi, přihlášky
A. Tauchmanová do 4. 12.

9. 12. /středa/ v 16–18 hodin 
PEXESOVÝ TURNAJ
Boj o pexesového krále. Všechny
věkové kategorie, přihlášky
A. Tauchmanová do 7. 12.

10. 12. /čtvrtek/ 16–17.30 hodin 
JAK NA STŘEDNÍ ŠKOLU
Přednáška pro žáky 8. a 9. tříd.

12. 12. /sobota/ 8–18 hodin 
PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍMI
TRADICEMI
Autobusový výlet na vánoční trhy
do Lysé n. L. a do Prahy na výstavu
Betlémů. Informace M. Tauchmanová.

12. 12. /sobota/ 9–14 hodin 
VÁNOČNÍ VAZBA
Zájmové výtvarné vzdělávání pro děti
i dospělé. Přihlášky M. Tauchmanová
do 7. 12.

12. 12. /sobota/ 15.30 hodin 
FLORBALOVÝ ZÁPAS
Předvánoční zápas pro děti vers. rodiče
v městské hale.

13. 12. /neděle/ 9–12 hodin 
NETRADIČNÍ HRY 
kdekoliv a kdykoliv
Hry frisbee, nekontaktní ragby a jiné
pro děti a mládež. V rámci programu
„Kdo si hraje, nezlobí“. 
Přihlášky A. Tauchmanová do 9. 12.

14. 12. /pondělí/ 14–17 hodin 
VÁNOČNÍ PERNÍKOVÉ PEČENÍ
Dílnička pro malé i velké. Přihlášky
M. Tauchmanová do 7. 12.

16. 12. /středa/ 15–17 hodin 
OŽIVLÝ BETLÉM 
s charitou pro zvířátka
Pochod svatých městem končí na Mí-
rovém náměstí. Charitní sbírka pro hlo-
davce z chovatelské stanice Vikýř a pro
pejsky a kočičky z útulku Dášenka. 

19. 12. /sobota/ 9–13 hodin 
VÁNOČNÍ STROMKY 
pro zvířátka
Příprava pamlsků a zdobení stromečků
v lese z vlastních donesených zásob.

19. 12. /sobota/ 10–14 hodin 
DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
Dobrodružná hra pro rodiče s dětmi.
Přihlášky A. Tauchmanová do 16. 12.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz 

6. 12. /neděle/ 14.30 hodin
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ
Program pro děti s mikulášskou
nadílkou a překvapením. 
Vstupenky je nutné zakoupit předem
u pořadatele v DDM Vikýř nebo
v pokladně Eurocentra.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

11. 12. /pátek/ 20 hodin
HORKÝŽE SLÍŽE
Koncert na turné k nové desce 
„54 dole hlavou“.

13. 12. /neděle/ 14 hodin
KRKONOŠSKÁ DECHOVKA
Taneční odpoledne se souborem
z Jablonce nad Jizerou.

17. 12. /čtvrtek/ 9 a 10.30 hodin
Kino Junior
POHÁDKY Z VÁNOČNÍHO KABÁTU
Představení pro děti od 3 let hraje
soubor Anima Candida.

19. 12. /pátek/ 20 hodin
KRUCIPÜSK – AMEN TOUR 2009
Finální koncert na turné k zbrusu
novému albu.

27. 12. /neděle/ 18 hodin
HEJ, MISTŘE!
Dětské provedení České mše vánoční
J. J. Ryby.  Účinkují: Iuventus, gaude!,
Vánoční orchestr ZUŠ Jablonec n. N.,
FS Nisanka Partneři projektu: město
Jablonec n. N., Eurocentrum, Deník
Jablonecka, TV RTM, Jablonecký
měsíčník a Nadace Preciosa.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

29. 12. /pátek/ 20 hodin
...A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
PŘED SILVESTREM
aneb tančíme s melodiemi Orchestru
Rudy Janovského
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

VÝSTAVY

Do 30. 12. /pondělí–pátek/ 
Dolní foyer Eurocentra
MALUJEME PRO SKŘÍTKA 
PASTELKU
Výstava dětských prací.

Do 30. 12. /pondělí–pátek/ 
Foyer Eurocentra
SAMETOVÝ JABLONEC 1989–1992
Autorská výstava Bohumila Jakoubě,
oficiálního fotografa Občanského fóra.

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

2. 12. /středa/ 17 hodin
Hlavní budova ZUŠ, Podhorská 47
VÁNOČNÍ POHODA
Vernisáž výstavy prací žáků výtvarné-
ho oddělení ZUŠ.
Zároveň bude zakončen charitativní
projekt „Za přáteli do Malého Tibetu“
Výtěžek akce bude zaslán tamní škole
na nákup potřeb pro školáky.

6. 12. /neděle/ 17 hodin
LOUČENSKÝ ADVENT
Vystoupení Jazzového tria v kostelíku
sv. Josefa v Loučné.

9. 12. /středa/ 18 hodin
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
nejen s dechovými nástroji

16. 12. /středa/ 18 hodin
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
VÁNOČNÍ ŽÁKOVSKÝ VEČER

27. 12. /neděle/ 18 hodin
JAKUB JAN RYBA: HEJ, MISTŘE! 
Viz program Eurocentra.

Tip na mimořádnou akci ZUŠ

27. 12. /neděle/ od 18 hodin – Eurocentrum 
JAKUB JAN RYBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Provedení nastudovali žáci DPS Iuventus, gaude!, Vánoční
orchestr ZUŠ a dětský soubor Malá Nisanka z DDM Vikýř.  Na
pódiu se sejde na 150 účinkujících! 
Předprodej vstupenek v pokladně Eurocentra a v ZUŠ.
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Českobratrská církev 
evangelická 
Pod Baštou 10

6. 12. /neděle/ – 2. adventní
9.30 bohoslužby

13. 12. /neděle/ – 3. adventní
9.30 bohoslužby

20. 12. /neděle/ – 4. adventní
9.30 bohoslužby

24. 12. /čtvrtek/
9.30 dětská vánoční slavnost

a posezení u kávy a čaje

25. 12. /pátek/ – Boží hod vánoční
9.30 bohoslužby s vysluhováním

sv. Večeře Páně

26. 12. /sobota/ – Štěpána mučedníka
9.30 bohoslužby; host farářka T. Landová

27. 12. /neděle/
1. po narození Páně
9.30 bohoslužby

31. 12. /čtrtek/
Rozloučení se starým rokem na faře
16.00 program zajišťují účastníci

1. 1. /pátek/ – Nový rok
9.30 bohoslužby s vysluhováním

sv. Večeře Páně

Církev bratrská
Smetanova 26
www.cbjablonec.cz 

20. 12. /neděle/ 9.30 hodin
Čtvrtá adventní 
Káže Pavel Lachman

25. 12. /pátek/ 9.30 hodin
Boží hod vánoční
Káže Patrik Horváth

27. 12. /neděle/ 9.30 hodin
Káže Jan Valeš st.

31. 12. /čtvrtek/ 17 hodin
Silvestrovská netradiční bohoslužba 

1. 1. /pátek/ 9.30 hodin
Novoroční bohoslužba 

Ochranovský sbor při ČCE 
(Jednota bratrská) 
Máchova 29

20. 12. /neděle/ – 4. adventní 
10.00 vánoční slavnost pro malé i velké

25. 12. /pátek/ – 1. svátek vánoční
10.00 bohoslužby s vysluhováním

sv. Večeře Páně

27. 12. /neděle/ – 1. po Vánocích
10.00 bohoslužby

Římskokatolická farnost
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova
a kostely v dalších obcích
www.farnostjablonec.cz 

24. 12. /čtvrtek/
Vigilie slavnosti Narození Páně 
13.00 Jablonec n. N. – otevření

Betlému
15.00 Jablonec n. N. – živý betlém,

vystoupení souboru Šafrán.
16.00 Lučany n. N.
16.00 Jablonec n. N. (dětská)
22.00 Rychnov u Jablonce n. N.
22.00 Jablonec n. N.
24.00 Bedřichov

25. 12. /pátek/
Slavnost Narození Páně, Hod Boží
Vánoční
7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.00 a 18.00  Jablonec n. N.
11.00 Rýnovice

26. 12. /sobota/ – Svátek sv. Štěpána
9.00 Jablonec n. N.
16.00 Lučany n. N.

27. 12. /neděle/
Svátek sv. Rodiny nazaretské
(obřad žehnání manželům, 
obřad žehnání vína)
7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.00 a 18.00  Jablonec n. N.
11.00 Rýnovice

31. 12. /čtvrtek/
Poslední den kalendářního roku
16.00 Jablonec n. N. 

1. 1. /pátek/
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.00 a 18.00  Jablonec n. N.
11.00 Rýnovice

3. 1. /neděle/ 
2. po Narození Páně
7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.00 a 18.00  Jablonec n. N.
11.00 Rýnovice
14.00 Nová Ves n. N.

10. 1. /neděle/
Svátek Křtu Páně, konec doby vánoční
7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.00 a 18.00  Jablonec n. N.
11.00 Rýnovice
14.00 Rádlo

Betlém otevřený pro veřejnost
Vždy během bohoslužeb, v ostatní
dobu dle rozpisu:
24. 12. 13.00–18.00
25. a 27. 12. 8.30–12.00, 14.00–18.00
26. 12. 8.30–12.00, 14.00–16.00
28., 29. a 30. 12. 14.00–18.00
31. 12., 1. a 3. 1. 8.30–12.00, 14.00–16.00 

Farní obec Starokatolické církve
Kostel Povýšení sv. Kříže
www.starokatolici-jablonec.cz 

Pravidelné bohoslužby – neděle 10.00
a čtvrtek 18.00 a úterní artedílny
od 16.30 hodin.

24. 12. /čtvrtek/ 24 hodin – Štědrý den
23.30 vánoční písně v úpravě pro

harmoniku R. Mužák
24.00 „Půlnoční“ eucharistická

slavnost Narození Páně 

Církev československá husitská 
Kostel na náměstí Dr. Farského

2., 9. a 16. 12. /středa/ 17 hodin (F)
ADVENTNÍ SETKÁNÍ 
nad otevřenou biblí 

5. 12. /sobota/ 14 hodin 
SETKÁNÍ U BETLÉMA 
Informace také na straně 17.

6. 12. /neděle/ 9 hodin (F)
2. adventní 
9.00 bohoslužby

10. 12. /čtvrtek/ 15 hodin
VYSTOUPENÍ MŠ ADÉLKA

13. 12. /neděle/ (F) – 3. adventní 
9.00 bohoslužby 

20. 12. /neděle/ (F) – 4. adventní 
9.00 bohoslužby

23. 12. /středa/ 18 hodin
GENERÁLNÍ ZKOUŠKA 
na Půlnoční – i pro veřejnost.

24. 12. /čtvrtek/ 22.30 hodin
Štědrý den
PŮLNOČNÍ
J. J. Ryba: Česká mše vánoční 
Hej, mistře
Účinkují nadšenci pro hudbu, dirigent
David Dužda.

25. 12. /pátek/ (F) – Hod Boží vánoční 
9.00 bohoslužby

27. 12. /neděle/ (F) – 
Neděle po Vánocích
9.00 bohoslužby

31. 12. /čtvrtek/ 16 hodin (F)
Silvestr – pobožnost 
ROZLOUČENÍ S UPLYNULÝM 
ROKEM 

3. 1. /neděle/ 9 hodin (F)
BOHOSLUŽBY V NOVÉM ROCE 
Losování biblických textů.

20. 12. – 6. 1.
V kostele bude vystaven 
JIZERSKÝ DŘEVĚNÝ BETLÉM 
s figurkami v životní velikosti

Shromáždění označená (F) se konají
v modlitebně farní budovy – vedle kostela.

Církev adventistů s. d.
Petra Bezruče 61

25. 12. /pátek/ 17 hodin
ZASTAVENÍ V ČASE VÁNOČNÍM

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

2. 12. /středa/ 10–14 hodin
DÍLNA PRO MAMINKY
Výroba štědrovečerních a jiných šperků.

3. 12. /úterý/ 16 hodin
VETERÁNI
Setkávání pro děti ze školky a školy.

4., 10. a 18. 12. v 10 hodin
SOLNÁ JESKYNĚ

4. 12. /pátek/ 17–19 hodin
SCRAPBOOK 

6. 12. /neděle/ 10, 15 a 17 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
Přijde čert, Mikuláš i anděl.
Nezapomeňte na básničku!
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

8. 12. /úterý/ 10 hodin
BOTIČKY PRO DĚTSKÉ NOŽIČKY
Jak správně vybrat botky, na co si dát
pozor.

9. 12. /středa/ 10–14 hodin
DÍLNA PRO MAMINKY
Originální jmenovky na dárky.

10. 12. /čtvrtek/ 16 hodin
VYRÁBÍME Z VČELÍHO VOSKU 
Netradiční dílna pro celou rodinu.

12. 12. /sobota/ 10–15 hodin
SCRAPBOOK
Doděláváme dárky a kalendáře.

16. 12. /středa/ 10–14 hodin
DÍLNA PRO MAMINKY
Vánoční ozdoby z korálků a drobné
dárky.

17. 12. /čtvrtek/ 10 hodin
VÁNOČNÍ BESÍDKA
Předvánoční posezení pro děti 
i dospělé.

17. 12. /čtvrtek/ 16 hodin
VÁNOČNÍ BESÍDKA 
Pro aktivní maminky a tatínky.

18. 12. /pátek/ 10 hodin
DÍLNA PRO MAMKY 
Vyrobíme „PF 2010“, sejdeme se u šálku.

19. 12. /sobota/ 10 hodin
VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY 
Také o Vánocích myslíme na zvířátka,
nezapomeňte na dobrůtky!

31. 12. /čtvrtek/ 16 hodin
SILVESTR!
S ohňostrojem ve 21 hodin.

■ Studio Beruška
Nádražní 8
www.studioberuska.cz

9. 12. /středa/ 16 hodin
JAK BÝT KRÁSNÁ CELÝ DEN 
Praktická přednáška. Zdarma.

PRAVIDELNÁ NABÍDKA
Pondělí
ANGLIČTINA 
Pro děti od 3 let.

Pondělí, středa, pátek
PŘEDŠKOLIČKA

Úterý
KOJENECKÉ A DĚTSKÉ CVIČENÍ
Od 3 měsíců do 3 let.

Pondělí-pátek
KOJENECKÉ PLAVÁNÍ 
Speciální vana s pitnou vodou.
Od narození do 6 měsíců. 

Čtvrtek
PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA
Kurzy vedené porodními asistentkami.

BABY SINGS
Znaková řeč pro batolata.

METODA AFT 
KINEZIOLOGIE – ONE BRAIN

■ Církevní Vánoce v Jablonci nad Nisou

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

Šaldovo divadlo
1. 12. /úterý/ do 21.45 hodin (K2/11)
RIGOLETTO
Opera v originálu.

3. 12. /čtvrtek/ do 21.20 hodin
(K10/OB/6)
A. CHAČATURJAN – MAŠKARÁDA 
M. DE FALLA – ČARODĚJNÁ LÁSKA 
W. A. MOZART – ŠPÁSOVÁNÍ
Láska třikrát jinak – balet.

4. 12. /pátek/ do 21.15 hodin
(K11/O/5)
JULIUS CAESAR
Barokní opera.

6. 12. /neděle/ od 15 hodin (RD/8)
HVĚZDIČKA BETLÉMSKÁ 
Vánoční pohádkový koncert pro děti
od 4 let, Host: Hudební divadlo dětem
Hradec Králové.

8. 12. /úterý/ do 21 hodin (K8/Č/7)
FIGAROVA SVATBA
Rozjitřená komedie o lásce, svatbě,
penězích a jednom ohňostroji.

9. 12. /středa/ do 21.20 hodin
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Neurologická komedie.

10. 12. /čtvrtek/ do 20.45 hodin (K4/12)
MARIE ANTOINETTA / MARKÝZ
DE SADE
Balet o 24 obrazech.

11. 12. /pátek/ do 21.30 hodin
PYGMALION
Hra o pěti jednáních.

13. 12. /neděle/ od 18 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT 
souborů ZŠ a ZUŠ Jabloňová.

15. 12. /úterý/ do 21.45 hodin (K2/12)
VĚC MAKROPULOS
Komedie o třech dějstvích s přeměnou.

16. 12. /středa/ do 21.30 hodin
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Komedie o kouzlech lásky.

17. 12. /čtvrtek/ do 21.45 hodin (SPP)
SUGAR (Někdo to rád horké)
Prohibice, gangsteři, krásná blondýna
a dva nezaměstnaní muzikanti.
Slavnostní předpremiéra muzikálu.

18. 12. /pátek/ do 21.45 hodin (PŠ)
SUGAR (Někdo to rád horké)
Premiéra muzikálu.

19. 12. /sobota/ do 21.20 hodin
(K6/13)
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Neurologická komedie.

20. 12. /neděle/ od 15 hodin
MRAZÍK
Pohádka na motivy oblíbeného filmu,
v roli Ivana – Jan Révai.
Host: DVD Litvínov.

21. 12. /pondělí/ do 21.45 hodin
URINETOWN: The Musical 
Močohrad: Muzikál o městě, kde se
nesmělo čůrat zadarmo.

22. 12. /úterý/ do 21.45 hodin (O/5)
SEDLÁK KAVALÍR – KOMEDIANTI
Operní dvojčata v originálu, dvě tragé-
die lásky, nevěry a žárlivosti.

23. 12. /středa/ 
VÁNOČNÍ KONCERT 2009
orchestru VÁCLAVA HYBŠE
jeho sólistů a hostů, hlavním hostem je
herec LUDĚK SOBOTA

25. 12. /pátek/ od 17 hodin
J. J. Ryba
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

26. 12. /sobota/ od 17 hodin
DÁMA S KAMÉLIEMI
Balet o dvou dějstvích.

27. 12. /neděle/ od 16 hodin
HRABĚNKA MARICA
Derniéra klasické operety. 

28. 12. /pondělí/ do 21.45 hodin
SEDLÁK KAVALÍR – KOMEDIANTI
Operní dvojčata v originálu.

29. 12. /úterý/ do 21.45 hodin
SUGAR (Někdo to rád horké)
Muzikál. Prohibice, gangsteři, krásná
blondýna a dva nezaměstnaní muzikanti.

30. 12. /středa/ do 22.15 hodin
DONAHA!
Slavný muzikál.

31. 12. /čtvrtek/ od 15 a 18.30 hodin
SHAKESPEARE V HOLLYWOODU
Sen noci svatojánské, tentokrát
v Hollywoodu.

Malé divadlo
2. 12. /středa/ do 21.30 hodin (K9/Č/8)
39 STUPŇŮ
Divadelní parafráze slavného
špionážního filmu A. Hitchcocka.

4. 12. /pátek/ do 21 hodin (PM)
BÁBEL
Premiéra ještědského příběhu lásky
a vraždy z r. 1938.

10. 12. /čtvrtek/ do 20.45 hodin
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub – komedie. 

12. 12. /sobota/ do 21.20 hodin
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Derniéra nejtajemnější komedie W. Allena.

14. 12. /pondělí/
URINETOWN: The Musical 
Beseda k muzikálu, pořádá Klub přátel
činohry i pro veřejnost.

15. 12. /úterý/ od 17 hodin
KPLO 
Předvánoční zpívání a povídání.

16. 12. /středa/ do 21.10 hodin (Č/8)
DNES VEČER: LOLA BLAU
Komorní muzikál pro jednu zpěvačku.

17. 12. /čtvrtek/
PODIVNÁ BESEDA DŮCHODCOVA
O BESEDĚ
Setkání s dlouholetým hercem DFXŠ
Františkem Peterkou. 
Natáčí Česká televize.

18. 12. /pátek/ do 21 hodin (K5/13)
BÁBEL
Ještědský příběh lásky a vraždy z r. 1938.

20. 12. /neděle/ do 20.40 hodin
HRA O LÁSCE A SMRTI
Strhující příběh o lásce, strachu
a povinnosti.

22. 12. /úterý/ do 21 hodin (K8/Č/8)
BÁBEL
Ještědský příběh lásky a vraždy z r. 1938.

27. 12. /neděle/ do 21.30 hodin
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
Klauniáda o vážných věcech.

29. 12. /úterý/
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie,
konec ve 21.10 h.

Není-li uvedeno jinak, začínají předsta-
vení v 19 hodin.

Upozornění pro předplatitelské skupiny
OB, K2, K4 a K9/O: Poslední titul pro
vaši skupinu bude z provozních důvodů
uveden v začátku roku 2010.

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

1. 12. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
ZAKARPATSKÁ UKRAJINA OČIMA
TURISTY
Pořad Václava Štajnera.

2. 12. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
KŘEST KNIHY JIZERSKÉ HORY 
o mapách, vodě a kamení
Kmotrovství přijali Miloslav Nevrlý,
Blažena Hušková a Pavel Vonička.

3. 12. /čtvrtek/ 19 hodin
4. abonentní koncert 51. sezony
komorní hudby
VERNER COLLEGIUM
Komorní soubor, umělecký vedoucí
Petr Verner.

3. 12. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Soubor Atraktor ZUŠ Liberec
HOLKY ELKY 
Představení z prostředí modelingu
a jeho drsného zákulisí.
Hrají studentky ZUŠ, režie Lukáš
Horáček.

4. 12. /pátek/ 17 hodin
MIKULÁŠSKÁ SHOW
Představení loutkového divadla
Spojáček, dětská taneční párty
a nadílka od Mikuláše, čerta a anděla.

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

8. 12. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
ŽOFIE KABELKOVÁ
a PETRA KLEMENTOVÁ
Zpívající kytaristka a flétnistka,
zároveň dvě půvabné slečny, zahrají
písně z nového CD Peřiny z vody.

9. 12. /středa/ 19 hodin
VLASTA REDL
Koncert výjimečného písničkáře. 

9. 12. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
KACU
Antianorektická world music show.

10. 12. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
LIBERECKÉ PODZEMÍ
Křest knihy Ivana Rouse, která
představuje Liberec zespoda.

11. 12. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
HM…
Plán na zimu vyšel – Hm… jsou v Liberci.

12. 12. /sobota/ 19.30 hodin
HUDBA PRAHA
Česká punková legenda.

15. 12. /úterý/ 17.30 hodin
Experimentální studio
VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ
Malý adventní.

16. 12. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JANA VÉBROVÁ
Böhmische hearth coeur

17. 12. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Krátké a úderné divadlo
NAROZENINY
aneb 16 na krku

18. 12. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JARRET & OSKAR PETR
Předvánoční koncert s písničkářem
z legendárních Marsyas, jehož písně
jistě znáte od Lucie, BSP, Dana Bárty
či Anety Langerové.

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

19. 12. /sobota/ 17 hodin
JAZZOVÉ VÁNOCE
Jan Spálený a ASPM, Jazz Mistake,
Orchestr V. Janského, Masters-Wasters,
Big Band L. Ottla, Bigband ZUŠ
Liberec a další.

21. 12. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Divadlo bez opony
HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ…
Životní a úsměvný optimismus
spisovatelky Betty McDonaldové ožívá
prostřednictvím vzpomínek její
přítelkyně Blanche Ceafierové. 
Hrají: Carmen Mayerová a Tereza
Kostková.

22. 12. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
K. a B. GARCIA, P. DURONJIČ,
R. STARHON
Výjimečné vánoční setkání muzikantů
z kapel Dún An Doras, Draga Banda
a Kal Y Kanto.

Tip na zajímavé představení

17. 12. /čtvrtek/ od 19 hodin – Malé divadlo
PODIVNÁ BESEDA DŮCHODCOVA O BESEDĚ
v nejsvátečnějším rozpoložení v místě mému srdci tak důvěrně
blízkém a s velikým přáním…
Setkání s dlouholetým hercem DFXŠ Františkem Peterkou.
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16.–19. prosince 
/středa–sobota/

Prodejní trhy 
Mírové náměstí, Podhorská ulice,

náměstí dr. Farského, Výstavní pavi-
lon a prostory Eurocentra 

Středa–pátek od 9 do 18 hodin, 
sobota od 9 do 15 hodin

Vánočních trhů se zúčastní více
než sto prodejců. Ti budou návštěv-
níkům nabízet: 
• Vánoční dárky (keramika, textil, ba-

tika, čepice, klobouky, rukavice, šály,
výrobky z kůže, dřevěné hračky, ma-
ňásci, šperky, bižuterie, kameny,
sklo, kosmetika, tašky, domácí potře-
by, bytové doplňky, výrobky z proutí) 

• Vánoční zboží (jmelí, vánoční ozdo-
by, věnce, svíčky, svícny, sušené kvě-
tiny) 

• Pečivo (vánočky, cukroví, chléb, ve-
ky, koláče) 

• Tradiční potraviny (cukrovinky,
med, perníky, marcipán, turecký
med) 

• Nápoje (medovina, slivovice, víno) 
• Občerstvení (selata, klobásky, sýry,

uzenářské speciality, bramboráky,
pražené oříšky aj.).

• Prodej kaprů u Eurocentra
od 18. až do 23. 12.

Doprovodný program 
Středa 16. 12.
Kino Junior
9.00 – Na káře až do Betléma –

divadelní představení

Zpívání u stromečku
10.00 – DPS Rolnička, 

ZŠ Liberecká
10.15 – DPS Sluníčko, MŠ Motýlek
10.30 – DPS Skřivánek, 

MŠ Mšeňáček

Mírové náměstí
12.00, 13.00, 14.00 – Komedianti

na káře – žonglovací představení
15.00 – Celestýnka – živé vánoční

koledy
15.00–17.00 – Oživlý Betlém

s dobročinnou akcí pro pejska a kočičku

15.00–17.00 – Starostův svařák 
se sbírkou pro občanské sdružení 
Compitum Jablonec n. N.

Čtvrtek 17. 12.
Kino Junior
9.00 a 10.30 – Pohádky z vánočního

kabátu – divadelní představení 

Zpívání u stromečku
10.00 – DPS Pod Peřinkou 
10.15 – DPS Notička, Žlutá školka
10.30 – DPS Jablíčko, MŠ Jablůňka

Mírové náměstí
11.00 a 13.00 – Wagabundus 

Collective – žonglovací vystoupení
12.00 a 14.00 – Sokolník M. Straka

– produkce dravců
15.00 – Amici, gaudete! – dětský

pěvecký sbor při ZUŠ
15.30 – Mladá dechovka – vánoční

melodie v podání dechového orchestru
16.30 – Wagabundus Collective –

ohňová show

Pátek 18. 12.
Mírové náměstí
10.00 – MŠ a ZŠ Montessori
10.20 – MŠ Pampeliška
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 – Sdružení

Bohém – středověcí hudebníci
a kejklíř

15.00 – Berušky – jablonecká dívčí
folková skupina

15.30 – Brass Quintet Železný
Brod – vánoční melodie v podání
dechového orchestru

16.30 – Sdružení Bohém – středověcí
hudebníci a ohňová show

Sobota 19. 12.
Mírové náměstí
11.00, 12.00, 13.00 – středověcí

hudebníci
nám. Dr. Farského
13.00–15.00 – Jízda na koni pro

malé i velké – Jezdecký klub Pohoda
Kynast

Změna programu vyhrazena!
Vstup zdarma. 

Akci financuje město Jablonec nad
Nisou.

www.slavnosti.mestojablonec.cz

Vánoční trhy v Jablonci nad Nisou
■ Město Jablonec nad Nisou a Eurocentrum pořádají

Corny městská hala
www.sportjablonec.cz

4. 12. /pátek/ 18 hodin
TJ BIŽUTERIE A – 
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Odbíjená muži

5. 12. /sobota/ 
TJ BIŽUTERIE – TJ TURNOV
Odbíjená ženy

5. 12. /sobota/ 17 hodin
TJ BIŽUTERIE A – BRNO B
Odbíjená muži

5.–6. 12. /sobota–neděle/ 8 hodin
FK Baumit
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ
Mládežnický turnaj v halové kopané.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

12. 12. /sobota/ 
TJ JABLONEX – 
SOKOL ROKYTNICE N. J.
Odbíjená ženy

12. 12. /sobota/ 8 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Halová kopaná

13. 12. /neděle/ 8.30 hodin
FOTBALOVÝ TURNAJ 
Ročník 2002

19. 12. /sobota/ 8.30 hodin
SVIJANY CUP

Vždy v neděli 18–19 hodin
NEDĚLNÍ FITNESSTRAINING
s Radimem Štrynclem

Corny atletická hala
www.sportjablonec.cz

5. 12. /sobota/ 10 hodin
TJ LIAZ
POMERANČOVÝ MÍTINK 
Mezinárodní atletické halové závody
žactva.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

PRODLOUŽENÍ PROVOZNÍ DOBY
Pro spokojenost návštěvníků a zájem
veřejnosti je v Corny atletické aréně
a atletickém stadionu prodloužena
otevírací doba, a to od pondělí
do pátku od 6 do 20 hodin.

Sportovní kulečník
TJ Bižuterie Jablonec n. N.
Pražská 20

Extraliga 3-band
12. 12. /sobota/ 10–14 hodin
EKVITA KLADNO 

2. liga
6. 12. /neděle/ 10–15 hodin
SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ

3. třída
12. 12. /sobota/ 13–17 hodin
SK TÝNIŠTĚ

Basketbal
TJ Bižuterie Jablonec n. N.
Sportovní hala v Podhorské ulici

Liga mladších žákyň
5. 12. /sobota/ 15 hodin 
KLADNO

6. 12. /neděle/ 10 hodin 
SPARTA PRAHA 

18. 12. /pátek/ 16.30 hodin 
HRADEC KRÁLOVÉ

2. liga žen 
19. 12. /sobota/ 15 hodin
KARLOVY VARY B

20. 12. /neděle/ 10 hodin
KLADNO

Aerobik
TJ Aerobik Elán

11. 12. /pátek/ 9 hodin
Městské divadlo
VESELÁ VÁNOČNÍ KLAUNYÁDA
Zábavný pořad pro děti MŠ a I. st. ZŠ. 
Soutěže, písničky, zajímaví hosté
a vánoční překvapení. 
Provázet vás budou dva veselí 
klauni.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

Turistika
TJ Tatran Jablonec

1. 1. /pátek/ 
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA
ČERNOU STUDNICI
27. ročník – prezentace od 10 do 16
hodin u rozhledny. 
Rozhledna otevřena za příznivého po-
časí. Pamětní list, odznak a razítko pro
účastníky.

Lyžování

SKP Maják
26.–31. 12. / sobota–čtvrtek/ 
Lyžařský areál Břízky
JABLONECKÁ ŠESTIDENNÍ
Závody v běhu na lyžích pro veřejnost
všech věkových kategorií. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

LYŽAŘSKÝ ZÁVOD LESNÍKŮ
Jubilejní 15. ročník se uskuteční 
4.–7. 2. v jabloneckém areálu Dobrá
Voda a Břízky. Jedná se o tradiční 
lyžařsko-lesnické zápolení 
v disciplínách slalom a běh na lyžích
se střelbou. Podmínkou účasti je být
lesník, případně být pracovním
zařazením navázaný na lesní
hospodářství. 
Více na www.uhul.jablonec.net. 
Uzávěrka přihlášek 15. 12. 2009.

Nabídka sportovních programů

Foto Petr Vitvar
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Milé děti, 
držíte v ruce prosincové vydání Jabloneckého měsíčníku, vydání, které

už voní Vánocemi – když zavřete oči, ucítíte vůni cukroví, chladivé sně-
hové vločky a uslyšíte cinkání zvonečků. Nejkrásnější svátky roku se blíží
a určitě si každý den, který do Štědrého večera zbývá, odpočítáváte v ad-
ventním kalendáři. A zatímco vy si přejete, aby čas do Vánoc utíkal co
nejrychleji, my dospělí se strachujeme, abychom za tak krátkou dobu
všechno stihli připravit – aby byl domov čistý a nazdobený, cukroví upe-
čené a abychom nezapomněli na kapra. Na co se ale určitě těšíme stejně
jako vy je, až se sejdeme všichni u vánočního stromu. Každý kluk i hol-
čička už určitě ví, co by si tam přál najít. Někteří z vás dokonce svá tajná
přání nakreslili a poslali je do soutěže skřítkovi Pastelkovi. Všechny ob-
rázky se moc povedly, a tak vám za ně děkuji a ze srdce přeji, aby se vaše
přání vyplnila a Vánoce byly letos opravdu šťastné a veselé. 

Petr Vobořil

Téma na prosinec
Malujeme dopis pro Ježíška 
Oceněné práce
Natálka Velíšková, MŠ Mšeňáček, J. Hory 31
Daniel Šilhán, MŠ Pohoda, Tichá 19
Adam Novotný, MŠ Pod Lesem, Čs. armády 37

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce
Leden – Otesánek 
Únor – Perníková chaloupka
Březen – Sněhurka
Duben – Jezinky a Smolíček

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

Pojďte s námi do školky
MŠ Pod Peřinkou, Havlíčkova ulice

Neznám nikoho, kdo by se víc těšil do školy než předškolní děti. A ne-
znám moc školek, kde by si to malí čekatelé vzdělání mohli vyzkoušet
nanečisto. Jednou z nich je MŠ Pod Peřinkou. 

„Naše nejstarší třída předškoláků je umístěná do základní školy na Žiž-
kově Vrchu. Děti si tak pomalu zvykají na školní prostředí a my jsme tím
pádem mohli navýšit nedostačující kapacitu školky o dvacet míst,“ popi-
suje ředitelka školky Jolana Stejskalová opatření, které přineslo úlevu
mnoha zaměstnaným maminkám. 

Třída ovšem doznala určitých úprav, takže prostředí se nijak neliší od
krásně vyzdobených prostor vily v Havlíčkově ulici, kam chodí do tří od-
dělení mladší děti. Zdejší učitelky totiž vsadily především na estetickou
výchovu. „Pracujeme s nejrůznějšími výtvarnými technikami a učíme se
využívat i nezvyklé materiály. Kromě přírodnin je to třeba recyklovaný od-
pad. Děti se učí vyrábět krásné věci a přitom se jim vštěpuje výchova
k ekologii,“ dodává ředitelka. 

Výchovný směr je veden v rámci daných osnov, a přesto se tu snaží dát
dětem něco navíc. Naučit je nedělat čáru mezi školkou a domovem. A to
jednoduchým způsobem. Třeba oblíbenou jablíčkovou párty, kde se děti
chlubí, čí maminka upekla ten nejlepší štrůdl. Anebo třeba na tradičních
vánočních dílnách. Na ně se sem s trochou nostalgie vracejí i starší sou-
rozenci, kteří si tu při vlastnoruční výrobě svíček, ozdob nebo advent-
ních věnců připomenou příjemné chvíle. Například když jako předško-
láci chodili na Štědrý den do lesa společně se školkou a rodiči a nosili
zvířátkům dobroty. 

(red)
Adam Novotný

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

Daniel Šilhán

Natálka Velíšková

Květen – Náš Krakonoš
Červen – Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Červenec, srpen – Zlatovláska
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Karl R. Fischer se narodil 16. července 1871
v Lučanech nad Nisou. Obecnou školu navště-
voval v rodné obci, ale do měšťanky již chodil
v Jablonci. Od roku 1886 studoval na Učitelském
ústavu v Litoměřicích. Po maturitě nastoupil
1. září 1890 na místo učitele v jablonecké chla-
pecké obecné a měšťanské škole, v jejichž lavi-
cích před několika lety sám sedával. 

Fischer se po celý svůj život se věnoval histo-
rii regionu. Za odbornou průpravu vděčil růz-
ným kurzům, jež pořádala od roku 1903 ně-
mecká pražská univerzita. Podle jeho vlastních
slov mu poskytly nejen bohaté podněty k sebe-
vzdělávání, ale také vazby na významné osob-
nosti z vědeckých kruhů. Zkušenosti v oblasti
etnografie získal díky dotazníkové akci pražské
univerzity. Jednalo se o sběr etnografického
materiálu, s nímž měli v jednotlivých okresech
vypomáhat učitelé. Fischer se zaměřil na okruh
pověstí o zázračném doktoru Kittelovi. Na toto
téma také později publikoval několik prací. 

Významný badatel a příznivec umění
Karl R. Fischer byl také spolutvůrcem zdejší-

ho muzea, které otevřelo svou první expozici
v roce 1904. Jeho původně uměleckoprůmyslo-
vé zaměření obohatil o historický a etnografic-
ký rozměr. V souvislosti s prací v muzejním vý-
boru publikoval v místním tisku své první
drobné regionálně-historické články.

Velký význam pro další Fischerovu práci
v oboru historie a vlastivědy mělo jeho setkání
s majitelem smržovského panství Nikolausem
Des Fours Walderode v roce 1907, který jej po-
věřil uspořádáním rodinného archivu. Vedle
osobního přátelství s kultivovaným šlechticem
znamenal pro Fischera tento úkol novou zkuše-
nost z oboru archivnictví. Shromážděné infor-
mace zúročil v množství časopiseckých článků,
které vycházely v regionálních vlastivědných
časopisech. Nejvýznamnějším samostatně vyda-
ným Fischerovým dílem dodnes zůstává studie
o sklářském rodě Schürerů, která vyšla v roce 1924
v Praze. Německá pražská univerzita ocenila
Fischerův přínos historické vědě udělením

čestného titulu doktora filosofie. Slavnostní
promoce proběhla v Jablonci 16. července 1931
při příležitosti oslavy jeho šedesátých narozenin.

Karl R. Fischer byl též velkým příznivcem li-
teratury a výtvarného umění. V různých veřej-
ných funkcích působil ve prospěch místní kul-
tury, přičemž kladl důraz na její svébytnost.
Zkušenosti s pořádáním výstav, které získal při
práci pro místní muzeum před první světovou
válkou, dokázal později jako starosta Jablonce
dobře zúročit. Uprostřed léta roku 1922 se kona-
la pod jeho záštitou přehlídka regionální kultury,
tzv. Jizerskohorský týden (Isergebirgswoche).
Zahrnovala výstavy uměleckořemeslných vý-
robků, koncerty, divadelní představení a před-
nášky. V roce 1926 proběhl v podobném duchu
Slezský kulturní týden (Schlesische Kultur-
woche).

Rozvoj regionální literární tvorby se snažil
Fischer podpořit založením společnosti pojme-
nované podle autora poetických próz s jizer-
skohorskou tematikou – Gustava Leutelta. Ten
byl nejen jeho přítelem, ale i učitelským kole-
gou a spolupracovníkem. Leuteltova společnost
(Leutelt Gesellschaft) dodnes působí v okruhu
zdejších rodáků a jejich potomků v Německu. 

Vedle literátů našli v Karlu R. Fischerovi vel-
kého příznivce také místní výtvarní umělci.
Osobní přátelství ho poutalo například k Eduar-
du Enzmannovi, Romanu Dresslerovi či Domi-
niku Brosickovi. Socha Rüdigera od významné-
ho sochaře Franze Metznera se díky Fischerovi
stala v meziválečné době ozdobou Jablonce.

V čele města v obtížné době
Realizace takových záměrů by nebyla možná

bez Fischerova působení v komunální politice.
Do městského zastupitelstva byl poprvé zvolen
v roce 1910 a o osm let později, 10. září 1918 se
stal starostou. V čele města setrval patnáct let –
do počátku roku 1934. 

Začátky Fischerova působení v této funkci
rozhodně nebyly jednoduché. Poslední měsíce
první světové války se pro obyvatelstvo převážně

německého Jablonce staly obdobím národnost-
ního neklidu a obtížných hospodářských a so-
ciálních podmínek. Pohraniční území osídlená
českými Němci se po vzniku Československé
republiky pokusila o konstituování provincie
Deutschböhmen, jejíž centrum bylo v Liberci
a která se hlásila k Rakousku. K jejímu odtržení
však nedošlo, jelikož Československo tato úze-
mí záhy vojensky obsadilo. 

Národnostní uspořádání nového státu ale zů-
stávalo stálou příčinou nespokojenosti němec-
kého obyvatelstva. Formálním vyjádřením této
nespokojenosti byl protest datovaný 8. 4. 1919
a zaslaný Městským úřadem v Jablonci n. N. pre-
zidentu republiky T. G. Masarykovi a Minister-
stvu zahraničních věcí ČSR. Národnostní problém
zůstal sice nevyřešen, ale hospodářskou situaci
se alespoň na čas stabilizovat podařilo. 

Dvacátá léta 20. století se tak i v Jablonci n. N.
stala obdobím velkého rozkvětu. Karl R. Fischer
realizoval svou vizi Jablonce jako moderního
města, a to nejen v kultuře. Dbal o zlepšení zá-
sobování města energiemi, rozvoj dopravní ob-
služnosti, velkou pozornost věnoval péči o byd-
lení a také zdravotní a sociální problematice,
která byla v souvislosti se zhoršujícími se hos-
podářskými podmínkami na počátku 30. let velmi
aktuální. V režii města byla realizována řada dů-
ležitých staveb. Rozšířeny byly prostory umělec-
koprůmyslové školy, reálného gymnázia a ob-
chodní akademie, v Kamenné ulici vyrostla nová
tržnice. Nejvýznamnějšími stavbami se však staly
kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním
náměstí a radnice na Mírovém náměstí. 

Karl R. Fischer tak vtiskl Jablonci jeho mezi-
válečnou tvář. Jako regionální historik ukazoval
jeho obyvatelům tradice, z nichž vzešli, a jako
starosta budoval moderní město s potřebnou
infrastrukturou. Svou hrdost na dosažené úspě-
chy vtělila městská rada v čele s Fischerem do
publikace, která vyšla v roce 1930 v Berlíně. Je
věnována minulosti a především současnosti
Jablonce nad Nisou. 

Kniha vydaná s podporou německé domácí
opozice i zahraničních německých samospráv-
ných organizací byla manifestací úspěchů ně-
mecké samosprávy. Ty byly v tehdejším moder-
ním politickém slovníku, do kterého patřilo
i dvojsečné zaklínadlo o právu národů na sebe-
určení, argumentem německých politických
stran, které odmítly aktivistickou politiku spo-
lupráce a účasti na vládě v Československu
a požadovaly samosprávu území osídlených
českými Němci. Že tato cesta povede k zániku
veškerých demokratických principů včetně sa-
mosprávy, se domýšlel jen málokdo. Stejně tak
si národovci Fischerova typu neuvědomovali,
že regionální svébytnost bude již v horizontu
několika let likvidována jednotnou „kulturou“
nacionálně socialistické říše a že její zbytky bu-
dou následně „odsunuty“.

Životní pouť Karla R. Fischera se uzavřela 6. pro-
since 1934. Láska k vlasti, jíž mu byly Jizerské
hory, byla pro něho – stejně jako pro mnoho jeho
současníků – nejvyšší hodnotou. Tuto vlast – do-
movinu (Heimat), charakterizoval při jedné ze
svých přednášek v roce 1925 jako „pouto se ze-
mí, místo, kde jsme se narodili a vyrostli, kde
k nám promlouvá každý strom, keř a louka“.
A ke Karlu R. Fischerovi promlouvala řečí jeho
předků, tedy němčinou.

Obrázky ze sbírky Muzea skla a bižuterie v Jab-
lonci nad Nisou

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie

Před 75 lety zemřel Karl Richard Fischer

K. R. Fischer s manželkou Bertou a dcerou Marií
1904

Učitel, regionální historik, zakladatel místního muzea, starosta města Jablonce nad Nisou
a jeden z hlavních tvůrců podoby Jablonecka na počátku 20. století.
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V sobotu 5. prosince pořádá sdružení Arte-
faktum.cz a Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje Advetní setkání pro děti
i dospělé, které je součástí 6. ročníku regio-
nálního projektu Tvoříme duší 2009. Setkání
handicapovaných umělců zdejšího regionu
s výtvarníky, herci a hudebníky se koná
v jabloneckém Spolkovém domě v ulici
E. Floriánové. 

Návštěvníci budou mít možnost shlédnout
tvorbu handicapovaných tvůrců a jejich přátel,
kteří i přes své problémy dokáží vytvářet zají-
mavé kulturní hodnoty. Zapojují se tak do běž-
ného života, čímž naplňují motto projektu „Bez
bariér v duši i v životě“. V tom také spatřujeme
hlavní význam pořádané akce.

Slavnostní zahájení bude v 10 hodin, předpo-
kládané ukončení v 17 hodin. Celý den doprovodí

bohatý kulturní program. Součástí setkání bude
též zpívání u Jizerského betléma v kostele na
náměstí Dr. Farského, které zahájí koncert ve
14 hodin. 

Ve Spolkovém domě můžete též zakoupit dár-
ky vyrobené v chráněných dílnách celého Libe-
reckého kraje.

Že je pořádání takových setkávání důležité
nejen pro zúčastněné umělce, to dokládá i to, že
záštitu nad akcí převzali senátorka Soňa Paukr-
tová a starosta města Jablonce nad Nisou Petr
Tulpa.

Zveme všechny lidičky se srdcem na správ-
ném místě, aby svou účastí podpořili nejen tento
projekt, ale především činnost našich handica-
povaných spoluobčanů.

Sdružení Artefaktum.cz 
a CZP LK o. s.

Tvoříme duší 2009 

S pěveckým sborem Janáček jsme se tento-
krát vydali do Alp. V Salzburgu se oslavo-
valo 20. výročí založení souboru Belcanto
Chor, což je náš partnerský sbor, a proto
jsme byli při tom. Město pod Alpami nás při-
vítalo nevlídným a sychravým počasím. 

Oslavy byly velkolepé. Slavnostní koncert se
konal ve velkém sále Arcibiskupského paláce.
Po slavnostním přípitku pod arkádami na sta-
robylém náměstí začal vlastní program. V jeho
první části vystoupil mužský sbor ze Švýcarska
a po něm smíšený sbor z Drážďan. Závěr první
části koncertu patřil našemu sboru. 

Po úvodní písni Leoše Janáčka „Vínek stonu-
lý“ následovalo několik drobných skladeb. Nej-
větší úspěch ale měla Ave Maria současného
autora Radka Rejška se sólem Dany Zahrád-
kové. Po přestávce se do posledního místa zapl-
něný sál dočkal Haydnova oratoria Il Ritorno di
Tobia. Tato skladba zazněla v provedení sborů

Belcanto a Janáček za doprovodu studentů „Ama-
deus Kammerorchester“. Ovace nebraly konce,
výsledek našeho snažení ocenili všichni pří-
tomní. Vždyť jsme skladbu nacvičovali skoro
půl roku! Koncert se vydařil k radosti všech zú-
častněných i organizátorů.

Pro příznivce sborové a vážné hudby máme
dobrou zprávu. Pokud si chcete Haydnovo ora-
torium poslechnout, přijďte v sobotu 5. prosince
v 18 hodin do kostela sv. Anny. Sbor Janáček a na-
ši hosté – soubor Belcanto ze Salzburgu – se těší
na vaši návštěvu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že práce se sboru
daří, ale mohla by být ještě lepší s přispěním no-
vých mladých hlasů. Neváhejte proto a přijďte
si zkusit zazpívat. Hlavně mužská část sboru se
těší na nové členy. Zkoušíme v ZUŠ vždy v úte-
rý od 19 hodin.

Ivana Kopáčková
předsedkyně sboru

Janáčkovci v Mozartově Salzburgu

Foto Oldřich Ducháček

Důstojnou podobu získal centrální kříž
na hlavním jabloneckém hřbitově. Náročné
rekonstrukce, za kterou město zaplatilo té-
měř 750 tisíc korun, se ujal Jiří Nikenday,
místní restaurátor obecných kovů a umělecký
kovář. 

Kříž v novogotickém stylu, pocházející dle
dobového katalogu ze Slévárny umělecké litiny
Blansko, vznikl kolem roku 1870 a jeho rozmě-
ry jsou 167 × 655 cm. Usazen je na kamenném
podstavci z černostudniční žuly, u kterého se
působením mrazu, zatékáním vody a absencí
základů během let rozestoupily kamenné stup-
ně. Proto pod podstavcem nově vznikly betono-
vé základy. 

Na kříži samotném byly popraskané kovové
desky a chyběly již některé kovové prvky. Ty
jsou dnes doplněny, kříž dostal nový zeleno-
modrý nátěr, tělo Krista bylo opatřeno nátěrem
v odstínu slonové kosti. To nezabraňuje mož-
nému opětnému ozlacení. Během podrobného
průzkumu povrchové úpravy se totiž zjistilo, že
Kristus byl kdysi celý pokryt plátkovým zlatem. 

(fr)

Kříž na hřbitově září novotou

Hřbitovní kříž před obnovou
Foto Otokar Simm

Restaurovaný kříž před usazením oplocení
Foto Otokar Simm

Foto Artefaktum.cz
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V kinech je váš film Zoufalci a v něm hraje jed-
nu z rolí i Jablonec. 

Jablonec je ve filmu podstatnější spíše ve významové
rovině – je to společný bod, který nějakým způsobem
hlavní postavy propojuje. Potřebovala jsem menší měs-
to, a i když jsem se zpočátku trochu bránila točit přímo
v Jablonci, přišlo mi to totiž možná až moc osobní, ve
finále jsme se shodli, že i z produkčního a organizač-
ního hlediska nám přeci jen vyhovuje nejvíc. Nic-
méně těch záběrů přímo ze samotného Jablonec tam
zas až tolik není. 

Jak se člověk cítí, když vyrazí z rodného města
dobývat metropoli a když se pak vrací domů? Kde
se teď cítíte více doma – v Praze nebo v Jablonci? 

Nikdy jsem nepřemýšlela o tom, že bych jela dobý-
vat metropoli – Praha mě od dětství přitahovala, to je
pravda, ale ty důvody, pro něž se tam člověk rozhod-
ne přestěhovat, jsou spíše pragmatické – měla jsem
pocit, že budu blíže tomu, co mě zajímalo, a to byl film
a kulturní život vůbec. Také jsem se chtěla nějakým
způsobem osamostatnit, ale asi bych v tom nehledala
nic úplně zásadního. Do Jablonce se vracím hlavně
kvůli rodičům, místům i lidem, které mám ráda.
Popravdě musím říct, že doma se cítím spíš v Praze,
což ale asi souvisí i s tím, že tam bydlím, mám tam
přátele… 

Jak se liší životní styl Jablonečanů a Pražanů? 
Jsou to typické odlišnosti velkoměsta a maloměsta,

asi neřeknu nic objevného – Praha je hektická, život
zde je na jednu stranu trochu zrychlenější, všude je
plno lidí, aut. Může být až nepříjemná, ale na druhou
stranu mi vyhovuje, že člověk zde má větší možnost
volby. Cítím se tu svobodněji. Například nemusím
přemýšlet, jestli mám doma nakoupeno nebo ne, pro-
tože na každém rohu je obchod otevřený do pozdních
nočních hodin – je to banalita, ale velmi lehko se na
ni zvyká. Ale možná ještě jedna důležitá věc – bydlím
přímo v centru, takže můj pohled na Prahu může být
tímto faktem idealizován. Na některém z okrajových
panelákových sídlišť bych žít neuměla.

Když jste přijela do Jablonce se štábem a herci,
vnímala jste jej prostřednictvím filmového příbě-
hu jinak?

Měla jsem trochu problém s tím, že jsem Jablonec
až příliš znala, až příliš jsem ho měla zažitý, takže
hledání filmových obrazů bylo pak poněkud těžší. Vše
vám totiž přijde moc všední, jelikož v tom celý život
vyrůstáte – je potřeba najít nový pohled na „okouka-
né“ věci a místa. V tomto ohledu bych řekla, že jsem
si nechala v Jablonci rezervu pro další film. 

Podtitul filmu je „životní bilance ve třiceti“. Jak
moc je třicátník schopen bilancovat? 

Bilancovat asi lze v každém věku, jde jen o to, jaký
to pro vás má smysl. Já jsem tu „bilanci ve třiceti“
myslela spíše ironicky. Z osobního pohledu mi při-
jde, že i přes všechny své dosavadní zkušenosti dě-
lám stejně stále nové „staré“ chyby – a o tom také ten
film je.

Už ho viděli vaši rodiče? Jak jej hodnotili? Jsou
to přísní kritikové?

Rodiče film viděli a myslím, že se jim líbil. Ale oni
jsou tím typem rodičů, jimž se líbí vše, co jejich dítě
„vytvoří“. Tím nechci říct, že by nás s bratrem nějak
nekontrolovaně rozmazlovali, ale pravda je, že streso-
váni přísnou rodičovskou kritikou jsme nikdy nebyli.

Jak vůbec vaše rodina reagovala na rozhodnutí
stát se filmařkou? 

Chtěla jsem film dělat od docela nízkého věku, ale
byly to spíš jen takové naivní dětské představy a tak to
bralo i mé okolí. Asi nikdo moc nevěřil, že jednou pů-
jde do kina na „můj film“. Možná i vzhledem k tomu,
že nikdo z mé rodiny se ve filmovém prostředí vlast-
ně nikdy nepohyboval a cesta tímto směrem se po-
chopitelně jeví velmi nejistě. Ale musím říct, že mě
rodiče vždy velmi podporovali, zároveň mi však do ni-
čeho nemluvili. 

(fr)

Jitka Rudolfová
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Dělám stále znovu staré chyby
Film Zoufalci, který v listopadu vtrhl do kin, je absolventským dílem drobné jablonecké
rodačky. Ta dokončuje obor hrané režie na FAMU, kde už od počátku získávala nejrůznější
ocenění – za nejlepší film prvního ročníku Famufestu 2004 (Maso na talíři), za nejlepší
dokumentární film Famufestu 2005 (Lucie už je v posteli), Cenu Magnesia na Fresh Film
Festu 2005 (Svatyně) nebo za nejlepší film Famufestu 2006 (Marta a Berta 26). Natočila
i několik filmů o filmech – Hezké chvilky bez záruky Věry Chytilové, Venkovský učitel
Bohdana Slámy a Děti noci Michaely Pavlátové.

■ Krátké zprávy
Svaz důchodců
pořádá svá prosincová setkání
vždy ve středu od 14 hodin ve
Spolkovém domě. Dne 2. 12. přijde
Mikuláš, na 9. 12. je připravena
volná zábava a měření tlaku a 16.
12. můžete přijít na vánoční pose-
zení.

Na předvánoční setkání 
zve Český svaz žen, o. s. ve čtvrtek
3. 12. /14–17 hodin/ do Spolkového
domu. Na programu je prezentace
fotografií z činnosti ČSŽ a růz-
ných vánočních ozdob s možností
vlastní výroby. 

Mikuláš v jízdárně
V pátek 4. a v sobotu 5. prosince
v 17 hodin přijde do jablonecké jíz-
dárny v Jezdecké ulici Mikuláš.
Připraveno bude jezdecké vystou-
pení i občerstvení. Rodiče můžou
pro své děti přinést nadílku.

Devítka a Pepa Štross
Repríza slavnostního koncertu
z Divadla Járy Cimrmana, včetně
některých hostů a projekce, se pro
velký úspěch uskuteční 4. 12. od
19.30 hodin v rychnovské restaura-
ci Beseda. 

Na Petříně
se konají každou prosincovou stře-
du od 20 hodin taneční zábavy
a každou neděli od 16 do 19 hodin
odpolední čaje. K tanci a poslechu
hraje Petr Voslař, vstupné se ne-
platí.

Vánoční jazzová nadílka
je pro vás připravena na čtvrtek
17. prosince v Klubu ex. Od 19.30
hodin zde bude hrát Jazz h Factor
F. Kozderky a jeho hosté. Na závěr
zazní Rybova Česká mše vánoční.

Loučenský betlém
bude vystaven v kostele sv. Josefa
po dobu adventu každý víkend
a od 19. prosince do Tří králů každý
den.

Vánoční koncert
v lučanském kostele Navštívení
Panny Marie se uskuteční 28. 12.
od 17.30 hodin. Vystoupí Pěvecký
sbor Sokol Huntířov vedený Věrou
Paldusovou.

Chladná krása plátové zbroje
Tak je nazvána reprezentativní vý-
stava zbroje z předních českých
sbírek v Severočeském muzeu v Li-
berci. Expozici lze navštívit do
7. ledna denně (kromě pondělí) od
9 do 17 hodin. Spatřit zde můžete
i jediného rytíře v muzeu, a sice
onoho z liberecké radnice. 

Oblastní galerie Liberec
představí od 10. 12. do 28. 3 výsta-
vu na téma „Čeští malíři ilustrují
orientální literaturu“. Návštěvníci
mohou shlédnout reprezentativní
průřez mimořádně bohaté produk-
ce českých ilustrátorů v oblasti lite-
ratury indické, tibetské, čínské a ja-
ponské. 

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Státní odborná bižuterní škola, Jablonec
nad Nisou, žákovská práce.

Bezbarvé foukané sklo, matované, ryté – geo-
metrický dekor, stylizovaný znak města a text
GABLONZ (Jablonec), uvnitř zlatá nálepka
FSGABLONZ, na dně nálepka s textem 21. VI. 32,
výška 12 cm. Vystaveno ve stálé expozici muzea.

Na počátku šedesátých let 20. století bylo do
Muzea skla a bižuterie z jablonecké umělecko-
průmyslové školy převedeno několik set před-
mětů. Vedle sbírky uměleckořemeslných arte-
faktů rozličné provenience, která sloužila ke
studijním účelům, se samozřejmě jednalo o žá-
kovské práce. Mezi nimi byly i realizace ve skle,
které by ve spojení se specializovanou bižuterní
školou předpokládal málokdo. Historie těchto
prací je velmi zajímavá. Ukazuje totiž v praxi,
že ani tak prestižní vzdělávací ústav, jakým jab-
lonecká škola mezi světovými válkami beze-
sporu byla, nemohl žít ve vzduchoprázdnu.

V roce 1920 vznikla v Železném Brodě státní
odborná sklářsko-obchodní škola, jež se stala

Jablonci nepříjemnou konkurencí zejména poté,
co v roce 1925 svou kolekcí nečekaně uchvátila
jury na prestižní výstavě v Paříži. O vlastní od-
bornou školu navíc po polovině dvacátých let
usilovala i Smržovka, jež mimo jiné argumento-
vala tím, že v Jablonci opomíjejí obory krystale-
rie (flakóny, těžítka, vázy apod.) a osvětlovacího
skla. Patrně i proto v roce 1927 na jabloneckou
školu nastoupil jako profesor modelování,
kreslení a opracování skla Artur Pleva. Pod je-
ho vedením žáci tvořili jak malované, tak brou-
šené, ryté či leptané dekorativní sklo. Sám
Pleva, žák Josefa Drahoňovského, se výrazně
zapsal do dějin krystalerie, a to jako designér
firmy Curt Schlevogt (kolekce Ingrid).

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

Tímto dílem zakončujeme celoroční seriál
článků, prostřednictvím kterých jsme představo-
vali významná díla sklářů, jež je možné vidět
v Muzeu skla a bižuterie.

■ Zázračné prameny

Žardiniera se stylizovaným znakem města

Mezi osobnosti oceněné pamětní medailí
za přínos kulturnímu rozvoji Jablonce nad
Nisou byla společně s několika dalšími vý-
tvarníky vybrána i keramička Eva Tesařová.
Patří k umělcům, kteří dokázali srozumitel-
nou, sdělnou tvorbou oslovit širokou veřej-
nost a získat si její trvalou přízeň. 

Eva Tesařová se narodila v roce 1928 v Bys-
třici nad Pernštejnem a mládí prožila v Brně.
V roce 1946 byla přijata na Školu umění ve
Zlíně, kde pod uměleckým vedením sochaře
Jana Kavana a dalších pedagogů vystudovala
obor keramika.

V padesátých letech minulého století se pře-
stěhovala do Desné v Jizerských horách a začala
pracovat v místní porcelánce. Její ideály z dob
studií se zde ale nenaplnily, musela pracovat
v dělnických profesích, aniž by mohla uplatnit
své výtvarné vzdělání. 

Od začátku šedesátých let žila Eva Tesařová
v Jablonci nad Nisou. V roce 1965 zde obdržela
první veřejnou zakázku pro mezinárodní vý-
stavu skla a bižuterie a zároveň začala tvořit
užitkovou a dekorační keramiku. Podařilo se jí
získat vlastní ateliér a od roku 1968 se mohla
věnovat výtvarné práci jako svobodnému povo-
lání. V roce 1970 se konala její první samostat-
ná výstava v prostorách semilského muzea. 

Eva Tesařová je veřejnosti dobře známa jako
autorka užité, dekorativní a především figurální
keramiky. Mnohé její práce najdeme ve veřej-
ných prostorách – u jablonecké nemocnice nebo
v areálu základní školy Na Šumavě.

V průběhu let dospěla k nezaměnitelnému
uměleckému rukopisu. Svá díla vytvářela z hrubé
šamotové hlíny, využívala její struktury a při-
rozené jemné barevnosti, kterou citlivě doplňo-
vala tlumenou škálou dalších barev. Základem
její práce byl hrnčířský kruh. Přes tvarově
úsporné vyjadřování nezapřela ve své figurální
tvorbě sochařské školení. 

Svět Evy Tesařové byl především světem žen
a dívek, rodin a dětí. Sestával se ze zdánlivě

obyčejných námětů, které jakoby splývaly
s každodenním životem většiny lidí. Nikdy ne-
hledala něco výjimečného nebo neobvyklého,
něco, čím by se za každou cenu odlišila od
ostatních výtvarníků. A právě díky tomu se stala
její tvorba osobitou a jedinečnou. Byla upřímná
a pravdivá, založená na vnitřním prožitku. 

Vlídná tvář Evy Tesařové, která v roce 2004
zemřela, zůstává stále v našich vzpomínkách.
Její tvorba nás dosud obklopuje a mnohým při-
náší znovu a znovu opravdové potěšení a vyvo-
lává pocit radosti při pohledu na její přívětivá
díla.

(js)

Eva Tesařová tvořila pro potěšení lidí

Děvčátka, 1997 Foto Jiří Kovanic

Foto Tomáš Hilger

Jabloňová panna, 1982 Foto Jiří Kovanic
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Zimní období zpravidla není ideálním ča-
sem pro delší pěší vycházky, a proto tento-
krát přicházíme s tipem na výlet do Železného
Brodu. Od 4. prosince do 19. března (kromě
25. 12. a 1. 1.) se zde koná akce nazvaná
Zimní sklářské pátky.

Sklářské pátky začínají v 10 hodin exkurzí
ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské
(www.supss.cz). Výjimkou jsou jen dny škol-
ních prázdnin 31. 1. a 12. 2., kdy se exkurze
uskuteční ve stejném čase, ale v provozovně fir-
my Detesk (www.detesk.cz). Po exkurzi se již
budete po dalších místech pohybovat libovolně.
Shlédnout můžete např. předvádění výroby
skleněných vinutých perlí či figurek ve firemní
prodejně Kortan-sklo bižuterie (www.kortan-
glass.com). Kreativně zaměření návštěvníci zde
mají příležitost navléknout si náhrdelník dle
vlastní představy. Historii železnobrodského
sklářství vám představí Městské muzeum
(www.zelbrod.cz/volnycas/muzeum) a díla
současných sklářských výtvarníků lze obdivo-
vat v prodejní Galerii Na Rynku (www.galerie-
narynku.wbs.cz). Foukané sklo je zase doménou

firmy Detesk, nabídku jejich výrobků shlédnete
ve firemní prodejně. 

Vstupné 50 Kč (studenti a důchodci 30 Kč)
se platí při exkurzi ve sklářské škole a zahrnu-

je návštěvu všech pěti zapojených subjektů.
Podrobné letáčky najdete ve všech informač-
ních centrech našeho regionu.

Když už se do Železného Brodu vydáte, nevy-
nechejte ani návštěvu Výstavy skleněných bet-
lémů. Ta sice není součástí zmiňovaných pátků,
přesto ale jistě každého potěší. Koná se od 4. 12.
do 31. 1. v Městské galerii Vlastimila Rady (pří-
zemí radnice). Otevřeno je během Sklářských
pátků od 11 do 16 hodin, o víkendech a navíc
29.–30. 12. od 13 do 16 hodin. Vstupné je 10 Kč. 

Výlet za krásou skleněných výrobků můžete
ještě zpestřit procházkou Poznávacím okru-
hem Trávníky, což je asi 1 km dlouhá vycházka
kolem místních roubených i zděných domků.
Lidovou architekturu doplňují tři kašny a pís-
kovcové sochy. Vše dohromady vytváří malebný
celek.

Prožijte inspirativní den v městečku s dlou-
hou tradicí. Poznejte minulost i současnost
zdejšího sklářství, potěšte se pohledem na fas-
cinující proces vzniku skleněných výrobků, ať
už je to při práci v huti či u sklářského kahanu.

(ak, os)

Zimní sklářské pátky v Železném Brodě
■ Tip na výlet

Foto archiv SUPŠS

Vedle cesty do dvorního traktu dnes již ne-
funkční budovy Telekomu stojí zajímavý
strom. Jedná se o liliovník tulipánokvětý,
který je poslední připomínkou jablonecké
botanické zahrady. Ta byla součástí zdejšího
městského muzea.

Městské muzeum jabloneckého Řemeslného
spolku bylo otevřeno 25. března 1904 a patro-
nát nad ním převzal muzejní výbor spolku.
Jeho předseda – učitel Karl R. Fischer – se po-
zději stal jabloneckým starostou. Muzeum teh-
dy sídlilo v budově dívčí obecné a měšťanské
školy, zvané dle fasády Zelená. Expozice se na-
cházela ve dvou přízemních místnostech. 

Sbírky muzea byly rozděleny do tří oddělení:
etnografického, průmyslového a vlastivědného.
A protože se neustále rozrůstaly, přestaly po ča-
se prostory stačit. Muzeum však obdrželo od
města renovovaný dům s pozemkem ve Školní
ulici 9 (dnes Generála Mrázka). Slavnostní
otevření nové expozice se konalo 29. října 1911. 

Ve spodní části muzejního pozemku, tvořící-
ho roh dnešních ulic Gen. Mrázka a Máchovy,
byla založena botanická zahrada. Jejími doná-

tory byli exportér Emil Zimmer, spolumajitel
firmy Zimmer & Schmidt, a známý jablonecký
velkozahradník Robert Matuschek. Zahrada
byla uspořádána dle plánu vyhotoveného ke 14.
lednu 1923. 

Tvořily ji hlavně ukázky domácího rostlinné-
ho světa. Oddělení jizerské a krkonošské flóry
bylo umístěno na nově založené skalce, jinou
část tvořil soubor léčivých i jedovatých bylin.
Bahenní rostliny obklopovaly uměle založenou
vodní nádrž. Kromě toho se zde nacházely i růz-
né umělecké a historické plastiky a sochy. Při
stavbě nové radnice sem byla přemístěna např.
„Alegorie průmyslu“, jež byla součástí rušené
kašny, i smírčí kříž z roku 1666, který dnes sto-
jí u kostela svaté Anny. Nový ráz pak dostala
botanická zahrada úpravou v roce 1933. 

Muzeum i botanická zahrada přečkaly bez
větší úhony druhou světovou válku. V nesnadné
situaci po válce ale péče o zahradu upadla. 

Dne 17. října 1945 se na Místní správní komisi
v Jablonci n. N. obrací dopisem Národní správa
firmy Zimmer & Schmidt. Bývalý majitel firmy
prosí, aby se město ujalo botanické zahrady
a zajistilo vzácné rostliny před zimními mrazy

a postaralo se o následnou péči, na kterou on
už nemá peníze. Až 18. 1. 1946 odpovídá škol-
ský referát správní komise: „Potřebné pracovní
síly zapůjčí na požádání zdejší stavební úřad,
který již svého času provedl zabezpečovací prá-
ce před letošní zimou.“ 

V roce 1946 bylo muzeum opět otevřeno a je-
ho správcem se stal profesor Řehák z Turnova.
Ten se obrací na MNV dne 2. 11. 1946 s prosbou
o opravu vrat do zahrady, která umožňují vstup
nevhodným osobám (v dopisu nazvaných „při-
stěhovalci“), jež zde rvou velké množství růz-
ných květin a ničí popínavou vinnou révu. „Na zá-
krok dozorce se po delším holedbání se a po proje-
vu despektu jich, konečně ze zahrady vzdálili.“ 

Otevřením nového jabloneckého muzea, sho-
dou okolností v budově bývalé exportní firmy
Zimmer & Schmidt, upadl celý prostor do zapo-
mnění a likvidace zvolna pokračovala. V polo-
vině 70. let zde byla postavena budova Telekomu
a rozsáhlé zemní práce zdevastovaly celý pros-
tor až k bývalému hotelu Praha.

S použitím materiálů J. Kobra.
Václav Vostřák

Jablonec měl i botanickou zahradu

Stejné místo v roce 2009 Foto Otokar Simm
Botanická zahrádka po úpravě v roce 1933.

Foto Státní okresní archiv Jablonec n. N. 
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
městské knihovně.

Oddělení pro dospělé
Messner Reinhold
Cerro Torre
V napínavém horolezeckém příběhu
se autor zabývá jednou z největších
hádanek dějin alpinismu: tragédií
C. Maestriho, T. Eggera a C. Favy.

Braunová Petra 
Kalvárie
Láska ženy k ženě spojuje osudy
osmnáctileté Jany a dvaačtyřicetile-
té Pavly. Obě se potýkají s odlišnou
sexuální orientací a procházejí ne-
změrnou kalvárií. 

Nagovský Zdeněk 
Anděl roní slzy
Napínavý příběh mladého muže,
který se poté, co odloží sukno hra-
ničářské uniformy, vyšvihne rychle
mezi výkvět tehdejší společnosti –
vekslácké bossy. 

Oddělení pro děti a mládež
Osborne Mary Pope
Dobrodružství mezi dinosaury 
Anička a Kuba zažívají díky ma-
gickému domečku dobrodružství
na místech, o kterých se ostatním
dětem může jen zdát. 

Mac Combie Karen 
Brácha je superstar
Opět Sadie a její netradiční rodina.
Tentokrát Sonny míří k hvězdné slá-
vě jako člen chlapecké hudební sku-
piny a kamarád Cormac pořád ještě
touží po kariéře jevištního komika. 

Higgins Gillian
Koně a jejich pohyb 
Podívejte se, co se skrývá uvnitř
koňského těla, jak celý tento složitý
mechanismus funguje a co se v něm
při pobyhu vlastně děje. 

Studovna
Labanca Nicola
Válečné konflikty dneška 
od roku 1945 do současnosti
Podstata současných válek, dějiny
hlavních konfliktů, vazby mezi tě-
mito dílčími válkami a hrozící svě-
tovou jadernou válkou.

Multimediální oddělení
Stendhal 
Červený a černý
Nejslavnější román francouzského spi-
sovatele Stendhala čte Boris Rösner.

Dvě nové propagační brožury 
Technické památky a Sakrální
památky
Obě brožury vycházejí z výsledků
terénního mapování památek tu-
ristického regionu Jizerské hory,
které proběhlo v rámci projektu
„Jablonecko jako centrum cestov-
ního ruchu Jizerských hor“. Tento
projekt je spolufinancován z Evrop-
ské unie z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. 
Hlavním cílem tohoto propagační-
ho materiálu je přiblížit návštěvní-
kům regionu turisticky zajímavá
a veřejnosti přístupná místa. Sak-
rální a technické památky a další
turistické zajímavosti jsou propo-
jeny trasami, jež nabízejí možnos-
ti výletů pro pěší, cyklisty i návště-
vy autem. 

Trasy odkrývají mnohdy zapome-
nutou krásu vesnických kostelíků,
s péčí uchovávanou atmosféru bo-
žích muk na poutních cestách
i smírčích křížů. Výlety upozorňu-

jící na technické památky ukazují
rozhledny, průmyslové stavby, vod-
ní díla, vodojemy, turbíny, technic-
ká muzea, skanzeny, větrné mlý-
ny, elektrárny, historické železnič-
ní tratě, vojenská opevnění atp. 
Brožury získáte zdarma v infor-
mačním centru.

Vánoční dárky za zvýhodněné ceny
DVD 
Česká republika, (původně 90),
nyní 50 Kč, Kamenice v Jizerských
horách (300) 200 Kč. 
Knihy 
Jizerský rok (690) 490 Kč, Česká re-
publika (450) 400 Kč, Jablonec n. N.
a okolí (390) 300 Kč, Jablonec n. N.
dobové fotografie (390) 300 Kč,
Kouzelný Český ráj (490) 390 Kč,
Ročenka 2008 (180) 130 Kč.

■ Informační centrum nabízí 

Nejsme jenom sportovka
Tentorát jsme se vydali do mšenské Základní

školy v Arbesově ulici 30. Rozhovor nám poskytl
ředitel Tomáš Saal.

Jste jedna z nejmladších škol v Jablonci nad
Nisou. Kdy byla škola založena? 

Vloni jsme slavili kulaté výročí založení školy – 25 let.
Škola byla založena v roce 1983 a v roce 2003 získala
právní subjektivitu. Od jejího založení až dodnes je
vedena školní kronika a fotokronika všech význam-
ných událostí.

Můžete zmínit nějaké významné osobnosti spo-
jené se školou?

Do historie školy se dodnes hluboce zapsaly dvě vý-
razné pedagožky – první ředitelka Ludmila Dudková
a dlouholetá a vynikající učitelka přírodopisu a che-
mie Anna Havlová.

Čím vaše škola oslovuje rodiče a děti dnes? 
Žákům nabízíme vzdělávací program s rozšířenou

výukou tělesné výchovy. Samotný vzdělávací pro-
gram školy klade důraz na všestranný rozvoj osob-
nosti každého jedince. Velká pozornost je věnována
rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních
i mimoškolních aktivitách. Snažíme se vést žáky ke
zdravému životnímu stylu. Škola ráda využívá mož-
nosti neformálního setkávání s rodiči našich žáků
a dalšími zájemci o dění ve škole. Mezi takové akce
patří například vánoční trhy, loučení s devátými roční-
ky či netradiční módní přehlídka modelů z recyklova-
telných obalů a materiálů v rámci školního Ekodne.

Na škole běží zajímavý projekt z jablonecké his-
torie. Čeho se projekt týká?

Je zaměřen na porovnávání změn míst v Jablonci
a jeho okolí pomocí srovnávacích fotografií. Součástí
projektu je vyhledávání starých obrázků a pořizování
nového snímku ze stejného místa. Prozradím, že ško-
la bude pokračovat na podobném projektu, se kterým
se budou diváci moci setkat na obrazovkách ČT.
Velkým pomocníkem pro nás při tom je Václav
Vostřák.

Který z úspěchů vašich žáků vás těší?
Jsme sportovní škola, a tak naši žáci sbírají velmi

dobré výsledky na nejrůznějších sportovních soutě-
žích. Máme výborné plavce, kteří z přeborů v plavání
vozí pravidelně medaile. Daří se nám ale i v atletice
a basketbalu. Naši žáci ale v uplynulém školním roce
zabodovali i v šachu.

Co škola nabízí žákům ve volném čase a co ve-
řejnosti?

Naši žáci mohou trávit volný čas v řadě zájmových
kroužků: od sportovních jako je orientační běh, košíko-
vá nebo florbal, přes keramiku a vaření až po kroužky
netradičních výtvarných technik či hudebně-drama-
tický. Pro veřejnost je k dispozici tělocvična formou
pronájmu a přilehlé školní hřiště. Aktuální jsou i vá-
noční trhy ve škole, které pořádáme každý prosinec.
Letos se uskuteční 17. prosince. Pro předškoláky na-
bízíme přípravný program „Předškoláček“.

(mp)

Ekoden v základní škole Arbesova
Foto archiv ZŠ
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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

STUDIO KRÁSY MARKÉTA
Novinka – formování postavy metodou

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

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

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

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

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

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

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

MASÁÎE – RELAXACE
Kadefinictví – Kosmetika – Manikúra

Pfiíznivé ceny, prodej pfiípravkÛ
krátké termíny, bez dal‰ího ãekání
NádraÏní 8, hned vedle Soliteru

Zastávka MHD „U Balvanu, Gymnázium“
tel.: 603 444 977 nebo 488 488 477

www.SalonMakako.cz

digiTel – prodej, protiúãet, opravy mobilÛ
Update servis SonyEricsson

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

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

Terminál SAZKA na prodejnû
Sbûrna a v˘dej FOTOLAB, Po‰tovní 9 /BILLA/
tel./fax: 483 313 212, www.mobilepoint.cz

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

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

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

www.truhlarsoukup.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

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

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

e-mail: first.r@centrum.cz

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

OD MNOHA V¯ROBCÒ. Profesionální v˘fiez
zárubní! GaráÏová vrata, okna dfievûná

i plastová. Renovace star˘ch kazetov˘ch dvefií.
·ROTOVNÉ do konce roku: 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

NOVÉ KURZY B¤I·NÍCH TANCÒ
ve studiu KAREEMAH od LEDNA 2010
pro ZAâÁTEâNICE i vy‰‰í pokroãilosti

a speciální hodiny pro TùHULKY
pfiihlá‰ky a info jiÏ nyní:

www.brisnitancekareemah.cz
tel.: 776 653 153,

info@brisnitancekareemah.cz

MARTIN PAÎOUT – V·E PRO INTERIÉR
Ïaluzie: na v‰echny typy oken – sítû proti hmyzu:

rámové, rolovací – roletky: atraktivní vzhled
– plovoucí podlahy: kompletní servis

– obklady, dlaÏby: i celkové rekonstrukce
– fiemeslné práce: sluÏba „hodinov˘ manÏel“

– ãalounûní dvefií: koÏenkou u vás doma
shrnovací lamelové dvefie

tel.: 604 980 398, info@interierypazout.cz

JAZYKOVÉ KURZY EDUCA
únor–ãerven 2010 – DÁRKOVÉ POUKÁZKY

na nové kurzy od února, moÏnost náslechov˘ch
hod. v lednu. A, N, ·, I, R, F, âJ pro cizince.

Kurzy pro firmy i jednotlivce.
MATURITA – ANGLIâTINA,

NùMâINA – pfiípravné kurzy
POâÍTAâE – REKVALIFIKACE: Základy obsluhy PC

Pfiejeme hodnû zdraví,
‰tûstí a úspûchÛ v roce 2010.
EDUCA – vzdûlávací centrum,

tel.: 483 318 621, 602 505 288
www.educa-jbc.cz

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

Pfied‰koliãka pro nejmen‰í.
Znaková fieã pro batolata

9. 12. od 16 hod JAK B¯T KRÁSNÁ CEL̄  DEN
setkání s odbornou vizáÏistkou Mary Kay (ZDARMA)

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

BALENÍ ZBOÎÍ A SPEDIâNÍ SLUÎBY
– balení a kompletace zboÏí

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

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

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

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

VÁNOCE S MARY KAY
pofiádání kurzÛ pûãe o pleÈ a líãení

poradenství zdarma,
tel.: 605 390 979 nezávislá kosmetická poradkynû

e-mail: marykay.jablonec@seznam.cz
Avon centrum Jablonec

Palackého 7, naproti letnímu kinu
OTEVÍRACÍ DOBA stfieda, ãtvrtek 9-12 pátek 9-12

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

ZAâÍNÁME HUBNOUT
12. 1. 2010 v 17:30 hod.
v Z· Arbesova ve M‰enû.

Po tfii mûsíce jednou t˘dnû 2,5 hod. cviãení
a odborné vedení

Info: tel.: 602 365 508,
e-mail: grosmanova.stob@seznam.cz

KRÁSNÉ VÁNOâNÍ SVÁTKY pfieje
AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN

ve‰keré mechanické opravy, opravy havarovan˘ch
vozidel, spolupráce s poji‰Èovnami, 

nové zimní pneu, pfiezouvání, 
geometrie, diagnostika,

pfii ãekání káva ãi jin˘ nápoj ZDARMA
www.autoservismokosin.cz

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

STUDIO IVETA D. 
Podhorská 3, Jbc. 

Nabízíme: kosmetika, trvalá na fiasy, permanentní
make-up, tetování – Iveta – 602 172 122 

Kadefinictví – dámské, pánské, dûtské
ProdluÏování vlasÛ, barevné pramínky

Mí‰a – 723 511 045
MasáÏe – Milan – 776 783 440

Pedikúra – Markéta – 775 262 408

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

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

HORSKÁ CUKRÁRNA STUMPOVÁ
minizákusky 46 druhÛ + tradiãní a ital. zákusky

dárkové ko‰e dle pfiání, ãokokytky a vtipné dárky od
Pivrnce, svatební koláãky. V˘bûr sváteãních dortÛ

a vánoãního peãiva, jedlé foto dle va‰eho návrhu.
Otevfieno dennû vãetnû svátkÛ

po – ne 8:00 – 17:30 hod.
Akce na prosinec

prav˘ rusk˘ medovník za 22,– Kã/ks
tfii druhy chlebíãkÛ za 12,– Kã/ks

Objednávky: 604 285 583, Prodejna: 483 382 152
Námûstí T. G. Masaryka, SmrÏovka (vedle rest.)

RE/MAX Gold
ul. Soukenná
466 01 Jablonec n. N.
mobil: +420 739 486 554
www.remax-czech.cz

RE/MAX 
prodává 

nejvíce realit 
na svûtû

Úãetní kanceláfi nabízí 
komplexní sluÏby 

v oblasti úãetnictví a mezd
 Vedení úãetní agendy - podvojné 

úãetnictví, daÀová evidence
 Vypracování daÀov˘ch pfiiznání:

DPH, DPPO, DPFO, silniãní daÀ, 
daÀ z nemovitosti

 Zastupování pfii jednáních 
a kontrolách na úfiadech

 Rekonstrukce úãetnictví minul˘ch let
 Zpracování statistick˘ch v˘kazÛ

 Ekonomické poradenství
 Mzdov˘ outsourcing + vedení 

personální agendy
 MoÏnost zpracování pfiímo u klienta

Kontaktní telefon: 
603 861 425, 603 598 782

středa 16. 12. – sobota 19. 12. 2009
Od středy do pátku od 9.00 do 18.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 15.00 hodin 

Na Mírovém náměstí, v Podhorské ulici, na náměstí Dr. Farského, 
ve Výstavním pavilonu a prostorách Eurocentra (bývalé výstaviště) 

Vánočních trhů se zúčastní více než 100 prodejců, 
kteří návštěvníkům nabídnou rozličné zboží:

Vánoční dárky (keramika, textil, batika, čepice, klobouky, rukavice, šály, 
výrobky z kůže, dřevěné hračky, maňásci, šperky, bižuterie, kameny, sklo, kosmetika, 

tašky, domácí potřeby, bytové doplňky, výrobky z proutí)

Vánoční zboží ( jmelí, vánoční ozdoby, věnce, svíčky, svícny, sušené květiny) 

Pečivo (vánočky, cukroví, chléb, veky, koláče) 

Tradiční potraviny (cukrovinky, med, perníky, marcipán, turecký med) 

Nápoje (medovina, slivovice, víno) 

Občerstvení (selata, klobásky, sýry, uzenářské speciality, bramboráky, pražené oříšky aj.) 

Prodej kaprů U Eurocentra od 18. do 23. 12.

Více info: 
Iva Bendová 

mobil: 777 747 187, i.bendova@eurocentrumjablonec.cz  

www.eurocentrumjablonec.cz

VÁNOČNÍ „PRODEJNÍ“ TRHY
V JABLONCI NAD NISOU

VÁNOČNÍ „PRODEJNÍ“ TRHY
V JABLONCI NAD NISOU
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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

Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER 
> nové fie‰ení pro spalování tuku – 

zejména v okolí bfiicha 
> cviãení v krátkém ãase, 

bez potfieby namáhavé fyzické síly – 
staãí pouh˘ch 10 minut 

> sniÏuje cholesterol, zlep‰uje 
celkov˘ svalov˘ tonus a stabilitu
kloubÛ, stabilizuje tûlesnou hmotnost 

Po pfiedloÏení tohoto kupónu 20 minut 
navíc zdarma pfii zakoupení permanentky.
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Rehabilitace na Poliklinice I v Jablonci n. N. 
tel. 483 341 275

www.medsix.cz
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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

ST¤EDNÍ PRÒMYSLOVÁ 
·KOLA TECHNICKÁ 

P¤ÍSPùVKOVÁ ORGANIZACE
BELGICKÁ 4852, JABLONEC NAD NISOU

––––––––––––––––––
ZVE NA:

DNY OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
10. 12. 2009 a 28. 1. 2010 

vÏdy od 8,00 do 18,00 hodin
––––––––––––––––––

NABÍZÍ VÁNOâNÍ DÁREK:
AUTO·KOLU 

v˘hodnû – jen za 7 000 Kã skupina B
(pro Ïáky ‰koly jen za 6 000 Kã)

––––––––––––––––––
DÁLE NABÍZÍ:

PRONÁJEM TùLOCVIâNY
za 200 Kã/hodina – dennû od 16,00 hodin

––––––––––––––––––
INFORMACE: 

na telefonu 483 359 211 a 606 678 746
nebo e-mailu: sekretariat@spstjbc.cz

• Zeleninové a ovocné saláty, obložené mísy 
a občerstvení na rauty, svatby, firemní večírky, 
oslavy, předvánoční akce, silvestry, aj.

• Vždy z čerstvých surovin

•Rozvoz 400 g salátÛ, tûstovin, ryb 
k obûdu i veãefii  

•Objednávky 777 684 894•Po–Pá 11–19 h.

Přijímáme stravenky Exit Group a Gastro Pass
Výroba salátů od 150 do 400 g pro maloobchody, 
penziony, restaurace, čerpací stanice, aj.

Kontakt: 777 684 894 • info@zdraveastylove.cz • www.zdraveastylove.cz

Nové sluÏby pro vás 
– rozvoz a v˘roba
zdravého jídla

AKVARISTIKA
Monika Závacká
IMPORT-EXPORT

NOVù

OTEV¤ENO

V˘bûr z mnoha tisíc 
akvarijních ryb za super ceny

Mobil: 733 726 525, 604 575 783
Spojovací 1 (roh s ulicí Podhorskou)

466 02 Jablonec n. N.-Paseky

Čeká Vás maturitní 
ples, či jiná významná 

událost a Vy přemýšlíte 
co si obléci na sebe? 

Přijďte si k nám 
splnit svůj sen! 

V módním salónu 
MARY FASHION

Vám poradíme a zhotovíme 
šaty na míru, 

až do velikosti 68 (6XL) 
v cenové relaci od 3.900,- Kč 

MARY FASHION 
Nerudova 17, Jablonec n. N. 

Tel. 777 799 228

Tel.: 483 312 550 • Dispeãink a objednávky: 775 850 850

elektro z va‰í ulice

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

Letáky                          najdete ve Va‰ich schránkách.

www.skylink.cz

• Prodejní místo
• Online aktivace programov˘ch

nabídek na kartû
• Odborná instalace
• Pfiíjem SAT TV na více míst

• Prodejní místo
• Online aktivace programov˘ch

nabídek na kartû
• Odborná instalace
• Pfiíjem SAT TV na více míst

Pfii nákupu 

min. za 999,– 

a pfiedloÏení 

tohoto inzerátu

DÁREK

Meteohodiny 

v cenû 290,–

ZDARMA

Pfii nákupu 

min. za 999,– 

a pfiedloÏení 

tohoto inzerátu

DÁREK

Meteohodiny 

v cenû 290,–

ZDARMA

Chovatelské potfieby
PEJSEK A KOâIâKA  

AKCE: 
Vánoãní balíãky 

pro va‰e miláãky, 
dárkové poukazy, 

vûrnostní karty pro zákazníky, 
velk˘ v˘bûr dárkÛ pro mazlíãky 

PO P¤EDLOÎENÍ TOHOTO
KUPONU SLEVA 5%

NA CEL¯ NÁKUP
Stfielecká 26, Jablonec nad Nisou 

(pod stadionem Stfielnice)
kontakt tel. 728 143 131 

moÏné také objednávky pfies telefon

Otevírací doba: 
Po–Pá 9–11 hod., 13–17 hod., So 9–11 hod.
Aby mûl Vá‰ mazlíãek, krásnû leskl˘ koÏí‰ek.

Zveme Vás do novû otevfiené prodejny
chovatelsk˘ch potfieb


