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Žijeme sportem i kulturou
I když držíte v rukách už březnové vydání Jab-

loneckého měsíčníku, dovolte mi, abych se vrá-
til ještě k událostem o pár dnů starším. K dění,
které na konci února s napětím sledoval nejeden
z nás – k Olympijským hrám ve Vancouveru.
Mezi sportovci, kteří reprezentovali Českou re-
publiku, bylo také několik „našich jablonec-
kých“. Některé z nich k Jablonci vážou už jenom
vzpomínky, jiní tu dosud bydlí nebo aktivně tré-
nují. Všem děkuji za to, že pomáhají udržet Jab-
lonec nad Nisou v povědomí jako město sportu.
Poděkování patří i těm, bez nichž by se úspěchu
jen těžko dosahovalo – trenérům, závodním klu-
bům a oddílům. 

Ve sportu – stejně jako jinde – můžou k úspě-
chu pomoci i peníze. Třeba na lepší vybavení, na
sportoviště, cesty do zahraničí… Tradiční spon-
zoři ubývají, ale náklady rostou. Město se snaží
finančně podporovat sport v několika úrovních:
každoročně přispívá na činnost oddílů a klubů,
spolufinancuje vybrané akce a investuje také do
sportovišť pro závodní i rekreační činnost.
Příkladem může být atletická hala nebo volno-
časový areál ve Mšeně. 

V plánu je obnova unikátního přírodního areá-
lu Srnčí důl, kde by do budoucna mohlo vznik-
nout zázemí pro všechny, kdo mají rádi pohyb
v přírodě. Nemálo peněz stojí také provoz zaří-
zení, jako je plavecký bazén nebo zimní stadion.
Pro představu: souhrnná částka na podporu

jabloneckých oddílů a financování zázemí pro
sportovní veřejnost činila v roce 2009 přes 65 mi-
lionů korun.

Aby se čtenář při výčtu všech sportovišť, která by
mohl využívat, moc nezapotil, mám také pozván-
ku na místo, kde se dá v klidu relaxovat – do
městské knihovny. Březen totiž tradičně patří
knihám. A v jablonecké knihovně určitě najdete
řadu zajímavých titulů, které jste si už dávno
chtěli přečíst. Pokud vám je líto času stráveného
hledáním konkrétního titulu, můžete využít
rychlého vyhledavače na webových stránkách
knihovny. Pro imobilní občany je tu nová služba,
která jim zajistí dovoz vybraných titulů až domů.
A komu bych návštěvu knihovny určitě doporu-
čil, jsou děti. To „jejich“ oddělení patří k nej-
útulnějším. Pohádek, dobrodružných příběhů
i naučných knih je tu pro ně nepřeberně. 

Březen u nás v Jablonci ještě nemusí zname-
nat příchod jara. Slunečné dny často vystřídá
sněhová nadílka. Doufejme, že alespoň na sa-
mém konci měsíce nám bude počasí přát, proto-
že už 31. března začínají Velikonoční trhy a ty
jsou se slunečními paprsky vždy veselejší. Prog-
ram tradičně připravil Folklorní soubor Nisanka
a já věřím, že si z něho každý něco vybere. Pod-
robnosti najdete na straně 14.

Petr Vobořil
místostarosta
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Také se vám nad tou částkou zatajil dech? V celo-
státním měřítku je to suma opravdu závratná. „Do stát-
ního rozpočtu a rozpočtů obcí bylo v roce 2008 formou
správních poplatků, poplatků na státní dozor a míst-
ních poplatků odvedeno provozovateli loterií a jiných
podobných her celkem 4 224,8 milionů korun. Pro srov-
nání – v roce 2007 tato částka činila včetně místních
poplatků za výherní hrací přístroje 3 857,8 mil. Kč,“ říká
se v hodnocení ministerstva financí (údaje z roku 2009
ještě nejsou k dispozici – pozn. aut.).

Podle informací ministerstva právě výherní hrací
automaty tvoří největší podíl mezi provozovanými
sázkovými hrami, ačkoliv své místo na slunci si rych-
le dobývají interaktivní videoloterní terminály. V ab-
solutních částkách řečeno, v roce 2007 vhodili občané
ČR do automatů 6 181 milionu korun, o rok později už
63 346 milionů do celkem 74 330 výherních hracích
automatů. Podle průzkumů jsou právě obyvatelé Čes-
ké republiky nejnáruživějšími automatovými hráči.
Jihoevropané utrácejí nejvíce peněz v loteriích, Bri-
tové za kurzovní sázky. Kromě automatů a videoter-
minálů v našem státě funguje 190 kasin, zatímco na-
příklad v Rakousku jich je 12, v Belgii 9 a v Norsku
nebo v Irsku žádné.

Patologické hráčství
Možnost bezpracně, ač s určitým poměrně vysokým

rizikem získat peníze, je pro mnoho lidí velmi lákavá.
Pro některé natolik, že vznikla nová medicínská diag-
nóza poprvé popsaná Americkou psychiatrickou spo-
lečností v roce 1980, a sice patologické hráčství. „Na
ně nedoplácí pouze hráč a jeho rodina, ale i celá spo-
lečnost. Z popisu kariéry patologického hráče vyplývá,
že peníze nebo jiné hmotné statky hrají významnou
úlohu – spoluvytvářejí bludný kruh hry, rostoucích
problémů, před kterými hráč uniká ke hře,“ uvádí ve
své bakalářské práci Radim Zátopek (Institut mezi-

oborových studií Brno, Univerzita Tomáše Bati ve Zlí-
ně, 2005). 

Lidé unikají ke hře a do heren. A ty od roku 1990
rostou jako houby po dešti. Obce sice mohou od roku
1998 na svém území regulovat jejich počet pomocí
obecně závazné vyhlášky, nemohou však ovlivnit po-
volování videoterminálů, které jsou v kompetenci
Ministerstva financí ČR. 

Jablonec se rozhodl pro regulaci
Město se chopilo možnosti regulovat počet heren

a provozoven výherních hracích automatů. První vy-
hlášku vydalo v roce 2003. Ta vycházela z principu, že
automaty mohou být provozovány pouze vně zóny vy-
mezené ve vyhlášce, s výjimkou heren ve vyhlášce
vyjmenovaných. V březnu 2009 schválili zastupitelé
dvě vyhlášky regulující provoz heren. Jedna stanovila
vzdálenost 50 metrů od zákonem chráněných objek-
tů, druhá podmínky pro provoz heren v roce 2010.
Patří k nim vnější vzhled, kamerový systém, regulo-
vaný vstup a omezení provozní doby. 

V září obě vyhlášky sloučili zastupitelé do jedné
a z přílohy vyřadili osm heren, které nesplnily poža-
davek vzdálenosti. Po té zůstalo v Jablonci 40 heren
a 11 provozoven, v nichž proběhla v listopadu kontro-
la, po které jedna herna nevyhověla požadavkům sta-
noveným ve vyhlášce. V prosinci a lednu se sice pro-
jednávala ještě žádost o výjimku týkající se nesplněné
podmínky vzdálenosti, zastupitelé se však rozhodli
držet se striktně všech ustanovení obecně závazné vy-
hlášky bez výjimek. 

(fr)

Obecně závaznou vyhlášku stanovující místa, kde
mohou být provozovány výherní hrací přístroje, najde-
te na www.mestojablonec.cz (městský úřad–dokumen-
ty–vyhlášky).

Z města zmizelo devět heren,
provoz ostatních je regulován 
Sázíte? Sportku, na koně, na fotbalová utkání či na svého favorita v pěvecké soutěži?
Nebo rádi vhodíte pár mincí do světélkujících automatů, poddáte se vzrušení ze hry
a čekáte zacinkání věštící návrat vhozeného obnosu zvětšený o výhru? Pak vězte, že jen
v roce 2008 jsme my Češi vsadili téměř 129 miliard korun, což překročilo o více jak
18 procent sázky z roku předešlého.

■ Tři otázky 
pro starostu 
Petra Tulpu

Po vydání vyhlášky č. 3/2009
bylo v Jablonci vyřazeno ze sez-
namu osm heren a provozoven
s výherními hracími přístroji.
Nedá se to nazvat bráněním
v podnikání, když město tyto
herny uzavřelo?

Myslím, že ne. Město žádnou
provozovnu o své vůli neuzavřelo
ani nezakázalo, fungují dál. Došlo
zde pouze k regulaci a zákazu
provozu výherních hracích pří-
strojů. Oněch osm heren či provo-
zoven nesplnilo podmínku dosta-
tečné vzdálenosti od zákonem
chráněných budov. Ta může být vy-
hláškou stanovena až na 100 met-
rů, zvolili jsme dokonce mírnější
variantu do 50 metrů. A nepovoli-
li jsme žádné výjimky.

A jak to bylo s tou devátou
hernou?

Ta nesplňovala především pod-
mínku vnějšího vzhledu provo-
zovny, tj. omezení reklamy, za-
bezpečení vstupu a odstranění
světelného jackpotu. Rád bych na-
opak poděkoval všem provozova-
telům a majitelům heren, kteří
pochopili důvod regulace a při-
způsobili se vyhlášce. Chápu, že
to nebylo jednoduché a že si změ-
ny vyžádaly i určité náklady. Ale
náš cíl je jasný a myslím si, že
správný: co nejvíce ztížit přístup
mládeži, nepodporovat rozvoj gam-
blerství a potencionální růst kri-
minality.

Tím ovšem vzniku dalších no-
vých heren nezabráníte…

Ale omezíme je. Povolení k pro-
vozu vydává ministerstvo financí,
které se dotazuje místních samo-
správ a žádá souhlas k povolení.
Náš úřad souhlasné stanovisko ne-
vydává a počet hracích přístrojů
se tak nenavyšuje. 

Bohužel nemůžeme ovlivnit
vznik barů, sportbarů či sázko-
vých kanceláří, jež se na začátku
tváří, že nechtějí provozovat žád-
né výherní přístroje, tedy ani tzv.
videoterminály. Ty si nechá povo-
lit dodatečně ministerstvem finan-
cí. A tak zbývá jen doufat, že vláda
přijme nový loterijní zákon, který
odstraní mezery toho současného,
a zároveň převede všechny pravo-
moci k povolování heren i s video-
terminály do působnosti obcí.

(fr)

Foto archiv

Hráčská vášeň kolem roku 1800
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Město stanovilo 
nová kritéria

Obecně závaznou vyhláškou 3/2008
o výherních hracích přístrojích
přišlo město Jablonec nad Nisou
s novou koncepcí, která je založe-
ná na spolupráci s provozovateli
výherních automatů, jež se dobro-
volně přizpůsobili požadavkům
města. 

Ve spolupráci s profesním sdru-
žením UNASO byl vytvořen sez-
nam základních požadavků. Pokud
je provozovatelé splnili, byl jim po-
volen provoz na tento rok. O jaké
požadavky se jedná, to ukazuje
uvedený přehled.

• Vnější projevy – dobrovolné od-
stranění všech vnějších reklam
upozorňující na hazardní hry; od-
stranění venkovních jackpotů
z objektů, aby nic nemohlo ovliv-
ňovat mladistvé a pobuřovat veřej-
nost. 

• Kamerový systém – umístění
kamerového záznamového zařízení
o nejméně dvou kamerách, z nichž
jedna bude zabírat prostor vchodu
do provozovny a druhá hlavní pros-
tor herny. Provozovatel bude scho-
pen poskytnout záznam z kamer
z období nejméně čtrnácti dnů
zpětně. 

• Regulovaný vstup – v době
mezi 20 až 6 hodinou bude vstup
hráčů do provozovny regulován,
a to buď pracovníkem ostrahy, ne-
bo dálkově obsluhou po provedení
vizuální kontroly (kamera + bzu-
čák). 

• Omezení provozu – město ve
vyhlášce přímo nestanoví možnou
dobu provozu, dobrovolné omezení

ze strany provozovatele však pova-
žuje za významný krok k eliminaci
nežádoucích jevů.

Každé toto kritérium má bodo-
vé ohodnocení:

• Omezení reklamy a poutačů
2 body 

• Kamerový systém 2 body 
• Regulovaný vstup 2 body 
• Omezený provoz 0,5 bodu za

každou „zavřenou“ hodinu me-
zi 00:00 a 6:00.

Minimální nutný počet pro za-
chování herny je 6 bodů. 

Leoš Teufl 
vedoucí právního oddělení

Jedním ze svých požadavků
omezuje město Jablonec nad Ni-
sou venkovní vzhled provozo-
ven s výherními hracími přístro-
ji. Při nesplnění podmínek nebyl

povolen další provoz pro tento
rok. Přesto to tak ale není ve všech
případech. Jak je to možné?

Tam, kde zůstaly světelné rekla-
my upoutávající na hazardní hry,
se nejedná o provozovny s výher-
ními hracími automaty, které pod-
léhají obecně závazné vyhlášce
města. V tom případě jde o kasina
a herny vybavené videoterminály
a jejich provoz povoluje minister-
stvo financí. To může, ale nemusí
přihlížet ke znění platné obecně
závazné vyhlášky. Od června 2009
je však povinno zkoumat stanovis-
ko města k jejich umístění. Město
se sice doposud vždycky vyjádřilo
negativně k vydávání nových po-
volení, nemůže ale ovlivnit počet
těch stávajících.

Jaký je rozdíl mezi automaty
a videoterminály?

Zatímco výherní hrací přístroj

představuje samostatný stroj říze-
ný počítačem, videoterminály jsou
propojeny a řízeny z centrálního
systému. U hracího přístroje je
omezena výše sázky, tedy jedno
stisknutí tlačítka, na dvě koruny,
v herně na pět a v kasinu na padesát
korun. Videoterminály ale prak-
ticky žádné omezení sázek a výher
nemají, sázka může být až dva tisí-
ce korun. 

Kde nesmí být v žádném pří-
padě provoz herny povolen?

V zákonem chráněných budo-
vách, to znamená ve školách, v za-
řízeních sociální a zdravotní péče,
v budovách státních orgánů a cír-
kví, jakož i v jejich sousedství.
Okruh vzdálenosti je jabloneckou
vyhláškou stanoven do 50 metrů
od těchto budov. Důvodem zvláštní
ochrany vyjmenovaných zařízení
je zachování klidu, veřejného po-
řádku a důstojného prostředí pro
vykonávání některých činností. 

(fr)

Roman Rypáček
výkonný ředitel Synot Praha, a. s.

Co pro vás a vaši práci v Jab-
lonci nad Nisou znamenalo
uplatnění obecně závazné vy-
hlášky?

Vyhláška pro nás nebyla žádným
překvapením. Zástupci města již
dříve dávali najevo své záměry,
o kterých nás otevřeně informova-
li. Nabídli prostor k dialogu, takže
jsme měli příležitost se k věci vy-
jádřit. Důležité je, že jsme nebyli
postaveni před hotovou věc ze dne
na den. Argumentům radnice ro-
zumíme a neměli jsme problém se
jejím požadavkům přizpůsobit.

Molo na jablonecké
přehradě – 
jednomu se líbí, 
druhému ne

Drahé monstrum, 
říká čtenářka…

Reaguji na rozhovor se staros-
tou, který byl zveřejněn v ledno-
vém Jabloneckém měsíčníku. 

V tomto článku pan starosta
Tulpa hovořil mimo jiné o molu na
jablonecké přehradě, což mě vel-
mi pobavilo. Uvedl, že molo je vy-
užívané rybáři a rekreanty. Asi ne-
chodí denně kolem, protože to, co
říká, tak není. 

To monstrum, tedy molo, je již
od podzimu pro veřejnost uzavře-
no cedulí zákaz vstupu. V říjnu na
něj vlezl rybář a měl tu smůlu, že
ho tam přistihli městští strážníci
a chtěli ho pokutovat částkou je-
den tisíc korun, ale byli hodní,
a tak to prošlo jen s domluvou.
A bruslaři? Ti se dál přezouvají na
protějším břehu, jako tomu bylo
léta letoucí. A rekreanti? Radši tráví

víkend na sjezdovce a ne na molu.
Vždyť o něj nikdo nestojí. Myslím,
že dva miliony korun za toto mon-
strum, co hyzdí okolí, se daly vy-
užít daleko užitečněji na něco, co
by sloužilo lidem doopravdy, ale to
se radši u nás v Kocourkově vyho-
dily oknem… 

Martina Jaciková 

Zastupitelé byli pro molo, 
odpovídá starosta

V prosinci roku 2007 byla Ate-
liérem 4 s. r. o. zpracována urba-

nistická studie využití vodní nádr-
že a jejího okolí – Jablonecká pře-
hrada. Tato studie řešila i umístění
dvou mol u břehů první nádrže.
Urbanistická studie byla součástí
materiálu „Jablonecká přehrada –
územně technická studie“, který
byl předložen na jednání zastupi-
telstva města dne 29. května 2008.
Všech třicet přítomných zastupitelů
jednohlasně přijalo k tomuto bodu
toto usnesení: „Zastupitelstvo města
Jablonec nad Nisou schvaluje zadá-
ní zpracování územně technické stu-
die jablonecké přehrady a širšího
okolí…“

Současné vedení radnice necha-
lo zrealizovat pouze část této stu-
die a z plánovaných dvou mol bylo
na přehradu umístěno jen jedno.
Vzhledem k zajištění co nejdelší
životnosti plošiny byly zvoleny od-
povídající materiály, což se samo-
zřejmě odrazilo v ceně.

Na využití mola se ke mně do-
stávají jak negativní, tak i pozitivní
ohlasy. Takže názor veřejnosti ne-
ní jenom záporný. Musím s vámi
ale souhlasit, že umístění značky
zamezující přístup na molo v zim-
ních měsících není vhodné. Značka
už ale byla vyměněna za „vstup na
vlastní nebezpečí“.

Petr Tulpa
starosta města

■ Nad dopisy čtenářů

■ Komentáře a názory

Ilustrační foto Wikipedia

Ilustrační foto Jiří Jiroutek
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Co máte ráda?
Zasněžené Jizerky – to je prostě nádhera!

Miluji naši přehradu, v níž velmi ráda plavu,
a proto usiluji o zachování jejího přírodního
charakteru. Totéž platí i pro okolí města, kam
často vyrážíme na dlouhé procházky. Splnilo se
nám s manželem dávné přání bydlet na sídlišti
Horní Proseč. Nedávno jsme si koupili i malou
chatku na Proseči a jsme tam moc spokojení.
Mohu se věnovat zahrádce, houbaření a pobytu
v přírodě obecně. Rádi s manželem cestujeme,
a pokud nám to zdraví dovolí, chceme ještě vi-
dět kus světa. Ráda také čtu detektivky a dobro-
družnou literaturu, luštím křížovky či sudoku. 

Proč má o politiku zájem stále méně žen
než mužů? 

To je trochu složitější. Ačkoliv se to na první
pohled nezdá, politika je značně náročná na čas.
Má-li mít práce zastupitele význam, nemůže se
omezit jen na účast při jednání zastupitelstva.
Chce-li člověk pracovat pro ostatní zodpovědně,

musí proniknout do řady problémů, naučit se
domýšlet věci do důsledků, obrnit se proti nezda-
rům a překonávat mnohdy vypjatou atmosféru
při projednávání kontroverzních záležitostí.
Navíc se musí dokázat prosadit v konkurenci
ostatních kandidátů a přesvědčit spolustraníky
i voliče o svých kvalitách. To vyžaduje dobré
rodinné zázemí a podporu partnera. Jsem ráda,
že já je mám, cítím to doma i mezi kolegy, kte-
ří si váží mé práce a „berou“ mě. Svědčí o tom
i fakt, že jsem byla zvolena místopředsedkyní
klubu ODS a mezi ostatními spolupracovníky
se cítím velice dobře.

Proč jste se pustila do politiky vy?
Po změně režimu jsem chtěla být u všeho no-

vého, mít možnost ovlivňovat změny a věnovat
se školství. A tak jsem se hned od počátku ak-
tivně zapojila do Občanského fóra, později

jsem byla mezi prvními členy ODS. Byla to
hektická doba. Chyběly nám zkušenosti, peníze
a vše jsme dělali na koleně, ale s nadšením.
S manželem jsme byli pořád v jednom kole, ale
velmi ráda vzpomínám na ten zápal, na tu ne-
opakovatelnou atmosféru a skvělé lidi kolem. 

Nejste už někdy z politických přestřelek
unavená?

Tak bych to neřekla. Že mají různí lidé jiný
pohled na svět, to je pochopitelné. Proto se spo-
jují ve stranách, které nejlépe vyjadřují jejich
názor. Já jsem založená pravicově a mám vyso-
kou míru sociálního cítění, což se vzájemně ne-
vylučuje. Problém tkví v tom, jak a co jednotli-
ví politici říkají, jak se chovají navenek a mezi
sebou. Uznávám protihráče s jeho argumenty,
ale neuznávám nedržení slova, záměrné šíření
polopravd, špinění protivníků a bezbřehý popu-
lismus. Také odsuzuji politický turismus. V po-
litice nemá jít o prosazení vlastních ambicí a kan-
didaturu za kohokoliv s jediným cílem – být
zvolen. V tomto ohledu nejsem zastáncem ne-
závislých a nestranických kandidátek, protože
jsou nečitelné. Proto jsem v ODS, která má jas-
ný program.

Byla jste učitelka, posléze ředitelka mateřské
školy. Chtěla jste někdy dělat něco jiného?

Původně jsem chtěla být učitelkou základní
školy, což si přáli i rodiče, ale na poslední chví-
li jsem si to rozmyslela a dodnes toho nelituji.
Práce s předškoláky mě baví, stala se mým ko-
níčkem a věnuji se jí již více než čtyřicet let.
Děti mi dodávají energii a povzbuzují mě k pře-
konávání problémů. Proto teď ráda vypomá-
hám, i když jsem již v důchodu. Rozzářené dět-
ské oči, když vstoupím do třídy, jsou nade vše!

Loni se začalo intenzívně mluvit o potřebě
zařízení typu jeslí. Jaký je váš názor na ně?

Nejsem zastáncem jeslí, protože se ztrácí velmi
brzy celodenní kontakt s rodiči. Své dcery jsem
do jeslí nedávala, díky výpomoci mé matky
a manžela jsme to zvládli, ačkoliv to nebylo vů-
bec lehké. Na druhé straně chápu matky samo-
živitelky bez pomoci rodičů i ženy, které se po-
třebují vrátit do zaměstnání z různých důvodů.

Jesle bych ale volila jako nejkrajnější možnost
a spíše pro děti od dvou let. 

Už jste několik generací vychovala – mění
se děti s dobou? 

Doba mění každého z nás a u dětí to platí sa-
mozřejmě také. V jádru jsou stejné, jako byly
vždycky – vyžadují lásku a pochopení. Jen jsou
dnes technicky vyspělejší. Současné školství ví-
ce dbá na individualitu dítěte, které se pak umí
lépe prosadit a uplatnit. 

Před nedávnem jsem se snažila spočítat, kolik
dětí jsem pomáhala vychovat. Došla jsem k číslu
vyššímu než tisíc. A z toho vyplývá i mé motto:
Děti jsou naše budoucnost, připravme ji pro ně
co nejlépe. Nedělejme dluhy, a to nikde. Us-
kromnit bychom se měli my. Žijme tak, aby-
chom se za to nemuseli před nimi nikdy stydět.
Věřte, že se nám to vrátí.

(fr)

Božena Caklová
Žijme tak, abychom se nemuseli stydět před dětmi

■ Božena Caklová 
Dětství prožila v Rychnově u Jablonce n. N.
Odmala trávila léto na kole a zimu na lyžích,
kterým zůstala věrná dodnes. Po maturitě
na Střední vzdělávací škole, jak se tehdy
nazývalo jablonecké gymnázium, vystudovala
dálkově Střední pedagogickou školu
v Litoměřicích. Do Jablonce se s manželem
přistěhovala v roce 1971. 
Pracovala v mateřských školách v Palackého
a později v Jugoslávské ulici, kde byla
od roku 1993 ředitelkou. Má dvě dcery,
Martu a Petru, a dnes se raduje ze dvou
vnoučků, tříletého Jakoubka a ročního
Ondráška. V zastupitelstvu je dvanáct let
za ODS, od počátku pracuje v komisi pro
výchovu a vzdělávání, je členkou finančního
výboru. Setkat se s ní můžete též při vítání
nových občánků.

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
v březnu
98 let
Stejskalová Božena

96 let
Daníčková Marie, Valhová
Bohumila

94 let
Dudychová Otilie

93 let
Jančová Anna 

92 let
Adam Václav, Kratinová Božena

91 let
Stránská Františka

90 let
Černáková Anna, Kešnerová Ida,
Kozlovský Josef a Votrubcová
Emilie

85 let
Bartoš L., Hubálková M.,
Kaděrová R., Kamená A., Klepl O.,
Kroulíková M., Líska J.,
Poljaková V. a Skála M.

80 let
Čuttová H., Demlová T., Drobník M.,
Dvořáková J., Homola M.,
Hruška O., Hujer P., Hurajt P.,
Javůrek V., Jégrová M., Jelínek J.,
Korčeková J., Kornacká I.,
Křečková O., Lopatová B.,
Nezbeda J., Pastuchová M.,
Pleslová M., Sejkorová B.,
Stružská V., Šipkovská H.,
Štichauerová J., Tomaštíková R.
a Zelenková Z.

75 let
Bartoš E., Bičišťová M., Bukvicová M.,
Čapek M., Čivrná S., Hájková M.,
Hanková Z., Holubcová A.,
Horáková M., Jelínek Z.,
Kornellová J., Krejsová H., Marek P.,
Novák J., Pultar J., Škodná G.,
Vítová V. a Zabilová M.

70 let
Baroš V., Bauerová D., Běloušková J.,
Beránek J., Beránková H.,
Bidrmanová M., Böhm P.,
Buriánek J., Doležalová E.,
Drobníková V., Dušková M.,
Dyntera J., Frumar J., Hlavatý J.,
Hloušek J., Hofírková G.,
Hoskovec J., Hradecká O.,
Jedlička K., Jelínková H.,
Klápšťová A., Kopalová H.,
Kracíková J., Krajníková E., Löw W.,
Marhold L., Plívová E., Prax B.,
Raim M., Randák M., Remarová R.,
Rudik F., Smolová L., Strackeová E.,
Střeštíková A., Suchánková E.
a Tomšů V.

Všem jubilantům přejeme
mnoho zdraví a pohody. 

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

Výročí sňatku
Zlatou svatbu
oslavili dne 30. ledna manželé
Marie a Sotir Solomanovští. 
Připojujeme se k blahopřání a do
dalších let přejeme pevné zdraví
a hodně vzájemné úcty a tolerance.

Prestižní členství 
jabloneckých kin
Jablonecká kina prošla úspěšně
poměrně náročným přijímacím
procesem, na jehož základě byla
od prvního ledna roku 2010 přija-
ta do významné sítě evropských
kin Europa Cinemas. V srpnu 2009
patřilo v Evropě do této sítě 704
kin. Kromě vysoké prestiže patří
k výhodám členství v této organi-
zaci i finanční podpora aktivit kin,
která promítají evropské filmy
a rozvíjejí filmové vzdělávání mla-
dých lidí.

Těšíme se 
na miminko 
V úterý 30. března se od 15 hodin
koná v kapli jablonecké nemocni-
ce akce pro budoucí rodiče. Do-
zvíte se vše o kojení a celkové péči
o dítě, o správném tělesném vý-
voji a jeho dalším rozvíjení.
Podrobnější informace najdete na
www.nemjbc.cz. 

Stejná šance – 
zaměstnavatel 2010 
Jedná se o soutěž, jejímž cílem je
ocenit ty zaměstnavatele, kteří dá-
vají na pracovním trhu stejnou
šanci lidem se znevýhodněním
jako ostatním, a tím aktivně při-
spívají k jejich začleňování do spo-
lečnosti. Navrhnout zaměstnava-
tele může kdokoli vyplněním no-
minačního listu, který najdete na
www.liberec.rytmus.org. Informa-
ce získáte na tel. 773 800 661 nebo
777 228 661.

V létě se bude tančit
Eurocentrum Jablonec n. N. při-
pravuje na letošní prázdniny v ter-
mínu od 5. do 10. července již 12.
ročník letní dílny pohybu, tance
a rytmu Léto tančí 2010. Dílna je
otevřena všem, kteří si chtějí o do-
volené zatančit, zabubnovat a od-
počinout od běžných starostí. Zá-
jemci se mohou hlásit již nyní. Pro
přihlášené do 19. 3. platí zvýhod-
něné kursovné. 
Více na www.eurocentrum.cz

Zdravotník 
zotavovacích akcí
Oblastní spolek Českého červené-
ho kříže v Jablonci n. N. pořádá ve
dnech 13.–14. 3. a 20.–21. 3. čtyři-
cetihodinový kurz první pomoci.
Kurz je určen pro zájemce o výkon
funkce zdravotníků na různých zota-
vovacích akcích, tj. táborech, lyžař-
ských výcvicích atp. Absolventi ob-
drží osvědčení s platností na čtyři
roky. Více na www.cck-jablonec.cz,
tel. 720 318 556.

O Cenu Modrého 
slona 2010
V rámci projektu „Tvoříme duší…“
vyhlašuje Centrum pro zdravotně
postižené společně se sdružením
Artefaktum.cz 5. ročník celostátní
soutěže o Cenu Modrého slona 2010.
Veřejnost se tak může seznámit
s tvůrčí činností zdravotně postiže-
ných spoluobčanů a jejich zdra-
vých přátel. Přijďte se podělit o své
umění s ostatními! Vybrané práce
budou vystaveny od 15. do 20. čer-
vna v liberecké zoo. Přihlášku naj-
dete na www.czplk.cz 

Vítání dětí
Sobota 6. února 2010
Barbora Dvořáčková, Vojtěch Ježek,
Marek Loun, Matyáš Podrazil,
Daniel Ráliš, Marie Kerlová, Jakub
Láska, Lucie Neumannová, Tomáš
Žváček, Lenka Berková, Tadeáš
Kohoutek, Antonín Šindler, Vojtěch
Velíšek, Vanessa Dostálová, Kristýna
Krainerová, Nikol Hubková, Antonín
Brodský, Šimon Adámek, Lucie
Hrnčířová, Jakub Bartoš, Dominika
Jiskrová, Maxmilián Mlejnek, Ma-
rek Hochmal, Vít Jurníček, Jáchym
Beneš, Kryštof Kaska, Ladislav Pta-
čovský a Jiří Polák.

Všechno o odpadech
V úterý 2. března od 17 hodin pro-
běhne další setkání s občany, ten-
tokrát na téma odpadů. Třídíte ná-
pojové kartony, papír, směsný
plast, PET lahve, kovy? Víte, co se
děje s vaším vytříděným odpadem
dál? Je ve městě dost nádob na tří-
děný odpad a jsou účelně rozmís-
těny? Používáte doma recyklované
výrobky? Kompostujete bioodpad?
Využíváte sběrný dvůr? O tom všem
budeme mluvit v restauraci v Měst-
ské hale u přehrady. Přijďte se ptát
a vyměňovat si zkušenosti. 

Znovu o Zlatý erb
Město Jablonec n. N. se i letos při-
hlásilo do soutěže o nejlepší webo-
vé stránky města. Pokud se vám
naše stránky líbí, můžete se zú-
častnit hlasování o cenu veřejnos-
ti. Na úvodní stránce našeho webu
(www.mestojablonec.cz) klikněte
na zelenou ikonu soutěže, vyplňte
formulář a odešlete (nezapomeňte
uvést váš email). Přijde vám kon-
trolní zpráva, jejímž potvrzením se
stane váš hlas platným. Hlasy, kte-
ré pošlete do 25. 2. do 16 hodin bu-
dou započteny do krajského kola

soutěže. Do celostátního kola se
pak počítají hlasy došlé nejpozději
1. dubna do 16 hodin.

Připravujeme letní
Jizerské noviny
Jablonecké informační centrum při-
pravuje podklady pro letní vydání
Jizerských novin. Máte zajímavou
nabídku pro turisty? Jste pořadateli
zajímavých akcí v době od května
do prosince 2010? Jestliže ano, zašle-
te nám informace o vašich akcích
na adresu vanvleet@jablonec.com.

Dítě z Wintonova vlaku
v Jablonci nad Nisou
Tom Graumann jako osmiletý odjel spolu s dalšími dětmi v tzv. Wintonově vlaku
do Anglie. Bylo to v roce 1939 a zachránilo mu to, jako jedinému z celé rodiny,
život. Jablonecká veřejnost má nyní příležitost se s příběhem Toma Graumanna
seznámit. Ve dnech 17. a 18. března, vždy od 18 hodin, proběhnou v Městské
knihovně veřejné besedy. Ve spolupráci s městem Jablonec n. N. pořádá Církev
bratrská (www.cbjablonec.cz). 

Vítání 16. 1. 2010
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Další z tematických setkání představitelů
jablonecké radnice s občany proběhlo v jí-
delně Gymnázia U Balvanu na konci ledna.
Mluvilo se na něm o budoucí podobě čtyř
plácků za panelovými domy v Nové Pasíř-
ské. Zúčastnění tak měli možnost ovlivnit
podobu místa, kde žijí. Našim čtenářům
předkládáme výsledky ze setkání.

Projekt na revitalizaci čtyř dětských hřišť bude
město předkládat k žádosti o dotaci v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města – Žižkův
Vrch a okolí. Ten se zabývá regenerací bytové-
ho fondu a revitalizací veřejných ploch dané lo-
kality.

Ze čtyř současných asfaltových plácků by se
v budoucnu měla stát moderně vybavená hřiš-
tě. Jedno pro nejmenší děti do 12 let s pískoviš-
těm a prolézací věží, další pro děti do 14 let
s provazovou pyramidou a dvě víceúčelová pro
všechny věkové kategorie. A právě o nich pří-
tomní diskutovali a připomínkovali je. Diskuse
se nesoustředila jen na hřiště samotná, ale i na
jejich okolí. Vzniklo patnáct návrhů, které ob-
čané obodovali dle svých priorit. Nyní je má
k dispozici odbor rozvoje a bude s nimi dále
pracovat. 

Pořadí námětů občanů včetně bodového
hodnocení

1. Jedno větší víceúčelové hřiště s umělým po-
vrchem, jedno menší asfaltové hřiště s bas-
ketbalovým košem – 24 bodů; 
Asfaltové hřiště otočit podélně s chodníkem
(na jednu stranu zeď) – 24 bodů;

2. Zabudování pevných laviček a stolů – 23 bodů; 

3. Zajištění úklidu hřišť, dostatečné množství
odpadkových košů – 20 bodů; 

4. Místo kolotoče umístit stůl na stolní tenis –
13 bodů; 

5. Provést revitalizaci zelených ploch u objektů
Nová Pasířská 21 až 31 – 12 bodů; 

6. Odhlučnění a oplocení – 11 bodů; 

7. Zastřešený altán s ohništěm (seniorský kou-
tek) – 9 bodů; 

8. Zajistit dohled v nočních hodinách – 8 bodů; 

9. Umístění provozního řádu – 7 bodů; 

10. Sušáky na prádlo zredukovat, alespoň jeden
zachovat – 6 bodů; 

11. Zakrývat pískoviště na zimu a uschovávat
lana – 4 body; 

12. Zázemí, WC – 3 body; 

13. Podchycení dešťových vod od Nádražní uli-
ce – 2 body; 

14. Do prostoru umístit umělecké dílo – 1 bod; 

15. Na cestu místo asfaltu použít zámkovou
dlažbu – 0 bodů. 

(fr)

Přejí si hřiště pro děti i prostor pro dospělé

Nové Centrum pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

V týdnu od 8. do 12. února se představily dva
nové subjekty se společným projektem služeb
pro seniory, osoby se zdravotním postižením
a další zájemce. Občanské sdružení Most k bu-
doucnosti, o. s. a sociální firma Top Life, s. r. o.
ve svém sídle v Saskově ulici v rámci týdne
otevřených dveří nechaly nahlédnout do při-
pravovaného programu a služeb. Zájemci si
mohli vyzkoušet pletení košíků, výtvarné tech-
niky, zdravotní cvičení, komunikační hry, akti-
vity na rozvoj paměti a dokonce řecké tance.

U jednoho stolu se sešli lidé různého věku,
mladí, senioři, zdraví i ti, kteří se bez pomoci ji-
ných neobejdou. Společná činnost i příjemné
popovídání při šálku kávy v minikavárně bylo
příjemným zážitkem pro všechny přítomné.

Most k budoucnosti, o. s. je poskytovatelem
sociálních služeb. Hlavním cílem je umožnit
svým klientům pobývat co nejdéle ve svém při-

rozeném prostředí. Pečovatelky jsou připravené
poskytovat službu i v odpoledních hodinách.
Terénní pečovatelskou službu vhodně doplňuje
ambulantní Senior centrum, kde jsou poskytová-
ny aktivizační služby. Na stejné adrese najdete
i služby „Top Life Centra pro zdraví a sociální
rovnost“ s nabídkou masáží, zdravotní tělesné
výchovy, saunování. Na programu jsou besedy,
přednášky a prezentace s tematikou zdraví, ži-
votní styl, sociální poradenství a další aktivity,
které vedou ke zkvalitnění života. Více informa-
cí najdete na www.toplife-cz.cz.

Zdeňka Juklová
Most k budoucnosti, o. s.

Nabídka bezplatné spolupráce

Probační a mediační služba ČR (PMS ČR) je
státní instituce, kterou řídí ministerstvo spravedl-
nosti (zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediač-
ní službě). Svoji činnost v trestních věcech za-

hajuje v přípravném řízení z podnětu orgánů
činných v trestním řízení (policie, státní zastu-
pitelství, soud). Přichází-li podnět ke spolupráci
od obviněného či poškozeného, žádá probační
úředník o souhlas ke vstupu do věci státního
zástupce nebo soudce.

PMS ČR nabízí bezplatnou spolupráci účast-
níkům trestního řízení, obětem i pachatelům
trestné činnosti. Pomáhá stranám zprostředko-
vat jednání směřující k řešení konfliktního sta-
vu mimosoudní cestou. Cílem je umožnit urov-
nání mezilidských vztahů a dosáhnout náhrady
způsobených škod cestou dohody.

PMS ČR je činná i ve vykonávacím řízení, tj.
po rozhodnutí soudu. Je soudem pověřována
realizací alternativních trestů (např. dohled
nad odsouzenými ve zkušební době, kontrola
výkonu obecně prospěšných prací)

Sídlo: budova MěÚ, Anenská 5, tel. 483 300 839,
483 311 236, 731 692 752. 

Hana Halfarová
PMS ČR, středisko Jablonec n. N.

Pomoc v nesnázích nabízejí…

V kině Junior právě probíhá mimořádná
nabídka – na své si zde přijdou všichni fil-
moví labužníci. Tradiční přehlídka Projekt
100, pořádaná již pošestnácté Asociací čes-
kých filmových klubů, přináší letos několik
výjimečných titulů. Projekt 100 byl zahájen
již 14. ledna a do konce května proběhne
stovkou českých kin. V kině Junior máte
možnost ještě zhlédnout od 4. do 7. března
čtyři filmy.

Putovní přehlídka letos představuje kolekci
filmů věnovaných tradičnímu žánru světové ki-
nematografie – filmu noir. Specifický žánr noi-
rových filmů měl v dějinách filmu řadu před-
chůdců (německý expresionismus, špionážní
thriller) i následovníků a stal se klíčovým zdro-
jem inspirace světoznámých tvůrců. Kolébkou

filmu noir se staly Spojené státy americké po
druhé světové válce; jeho obliba se poté rozšíři-
la i do Francie a dalších zemí. Tento žánr re-

prezentují v naší nabídce filmy Hluboký spá-
nek Howarda Hawkse a Smlouva s vrahem
Aki Kaurismäkiho.

Kolekci noirových filmů doplňují i dva klasic-
ké filmy z přelomu 60. a 70. let – černá kome-
die Hala Ashbyho o vztahu mladíka k osmdesá-
tileté stařence Harold a Maude a nekonvenční
příběh tří přátel Vtáčkovia, siroty a blázni re-
žiséra Juraje Jakubiska.

Pro členy Filmového klubu, který byl v loň-
ském roce založen i v Jablonci nad Nisou, je na
Projekt 100 připraveno speciální snížené vstup-
né. Členem se může velmi snadno stát každý,
kdo vyplní krátký formulář a koupí si průkazku
v ceně 60 Kč. Filmový klub promítá pravidelně
každý čtvrtek večer a sleva na vstupném činí
průměrně 20 Kč. 

(red)

Přijďte do kina Junior

Foto Jiří Jiroutek

Vtáčkovia, 
siroty a blázni
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Bronislav Novák
Okrsek č. 4 – Žižkův Vrch  

Kontaktní místo: Základní škola Žižkův Vrch
Strážník Bronislav Novák, 36 let, u městské

policie pracuje od června roku 2008, okrská-
řem je od března 2009. I on byl nejdříve za-
městnancem Policie ČR. 

Jeho okrsek končí na hranici katastru města
směrem na Rádlo a je charakteristický nejvyšší
věkovou skupinou obyvatel. To je dáno faktem,
že sídliště Žižkův Vrch je nejstarší v Jablonci
nad Nisou. 

Kromě bytové zástavby a rodinných domů má
strážník B. Novák na starosti i jednu z ploch pro
volné venčení psů v Nové Pasířské a Tyršovy
sady. Jelikož projekt je stále ještě ve stadiu sbí-
rání dat a poznatků o zajišťované lokalitě, opa-
kují se většinou stejné problémy ve všech okrs-
cích – špatné parkování, bezdomovci. Právě lidí
bez střechy nad hlavou je v této části města
možná právě nejvíce. Shromažďují se jak ko-
lem konečné tramvaje, tak v Tyršových sadech. 

„Potýkám se tu s vraky aut, volně pobíhajícími
psy, řešil jsem problémy s provozem nového hřiš-
tě a sportoviště u Základní školy v Pasířské. Spo-
lečně se státní policií jsme vyšetřovali loupežné
přepadení seniorky v ulici Na Vršku,“ popisuje
své působení v okrsku č. 4 Bronislav Novák.

„Lékařům v ulici Na Kopci chybí u ordinace
parkoviště pro pacienty, občany trápí přítom-
nost bezdomovců v Plynární ulici. U nového
kruhového objezdu v ulici Pražská není přechod
pro chodce a hodně stížností mám na areál
Srnčího dolu. Tady chybí jeden zodpovědný
vlastník, který by se o něj staral a udržoval ho
v pořádku,“ shrnul nejčastější problémy lidí
Bronislav Novák. Dodal, že se snaží být v okrs-
ku viděn co nejčastěji. „Velice oceňuji provoz
kontaktního místa v základní škole, které sdí-
lím s policistou Markem Francem. Občané si nás
tady už našli,“ konstatoval Bronislav Novák,
jenž připomněl, že je k dispozici také na mo-
bilním čísle 725 059 314 či e-mailové adrese
okrsek.zizkuvvrch@mestojablonec.cz.

(red)

Chtěl bych, aby mne lidé v okrsku viděli

Foto archiv městské policie

V neděli večer prasklo ve škole topení
a v pondělí ráno už měly děti jako obvykle
při vyučování teplo. Vyřešil se problém máv-
nutím kouzelného proutku nebo situaci
zachránili školní skřítci? Omyl, o podobné
havárie se v našem městě stará oddělení hos-
podářské správy v čele s vedoucím Miro-
slavem Hozákem. Hlavním cílem je vždy co
nejrychleji zajistit plynulý a bezpečný pro-
voz městských budov.

O jaký majetek se vaše oddělení stará?
Pečujeme o téměř čtyřmiliardovou část ma-

jetku města Jablonec nad Nisou. Jedná se pře-
devším o vzdělávací zařízení – základní, mateř-
ské, speciální a některé střední školy. Dále
spravujeme sportovní a společenské objekty,
jako je plavecký bazén, městská sportovní hala,
sportovní areál Střelnice, městské divadlo, kni-
hovna, Eurocentrum. Nedávno nám přibyl no-
vý areál volnočasových aktivit v ulici F. L. Čela-
kovského. Mimo budov do správy spadá také
nemalé množství pozemků a některé sídlištní
vodovodní a kanalizační sítě. 

Co si pod pojmem „správa“ máme kon-
krétně představit?

Především kontrolu, opravy a údržbu svěře-
ných objektů. Velmi důležitou součástí správy
jsou i periodické revize plynu, tlakových nádob
a elektroinstalací. Mimo to zajišťujeme i opravy
a rekonstrukce většího rozsahu. V minulosti
jsme postavili např. nový atletický stadión
v areálu Střelnice, řadu dětských školních hřišť,
provedli rekonstrukci městského divadla nebo

modernizaci městského bazénu. Hodně staveb-
ních úprav se týká především základních škol. 

A to vše zvládáte jen v sedmi lidech, které
čítá vaše oddělení?

Samozřejmě ne. Na konkrétní stavební práce
máme vysoutěžené stavební firmy, na havárie
firmy servisní. Naším úkolem je udržet a zlep-
šovat stav svěřených objektů ve vazbě na fi-
nanční možnosti města. Občas je těžké rozhod-
nout, které akce je nutné řešit dříve. Pak hraje
často rozhodující roli bezpečnost. Důležité je,
aby se v námi spravovaných objektech cítili li-
dé dobře a aby nikomu nehrozilo ani nejmenší
nebezpečí spojené s technickým stavem těchto
objektů. 

Jste dobře připraveni na letošek? Co nové-
ho se chystá?

Příprava akcí je nedílnou součástí správy ob-
jektů a probíhá vždy ve značném předstihu.
Návrh rozpočtu se totiž zpracovává již v polovi-
ně roku na následující kalendářní období. Jen
ve školských objektech se chystáme společně
s odborem rozvoje provést v roce 2010 opravy
a rekonstrukce v hodnotě 55 miliónů korun. 

(kh)

Kdo to přes noc opraví?

Opravená škola ve Vrkoslavicích
Foto Otokar Simm

Sobota 27. března

Nebezpečný odpad a elektrospotřebiče můžete
odevzdat na těchto stanovištích:

8.00–8.15 Sídliště Janovská – ul. Na Úbočí 
8.20–8.35 Sídliště Mšeno – ul. Mládí 
8.40–8.55 ul. S. K. Neumanna 
9.00–9.15 Pasecké náměstí 
9.20–9.35 Sídliště Šumava, Vysoká 
9.40–9.55 Vysoká, křižovatka s Jitřní 
10.00–10.15 Novoveská, křižovatka s Jarní 
10.25–10.40 Květinová, křižovatka s Křížovou 
10.50–11.05 Rychnovská, křižovatka s Dale-

šickou 
12.30–12.45 Janáčkova, křižovatka s Vrkosla-

vickou 

12.50–13.00 Žítkova, křižovatka s ul. U Srn-
čího dolu 

13.05–13.15 Pasířská, u školy 
13.20–13.30 U Nisy, uprostřed 
13.35–13.45 nemocnice, parkoviště 
13.50–14.00 Horní náměstí, parkoviště 
14.10–14.20 Prosečská – u hasičské zbrojnice 

Odpad je nutné odevzdat přímo na stano-
višti. Dbejte pokynů obsluhy. Je nepřípustné
odkládat odpady před příjezdem mobilní sběr-
ny. Definici nebezpečného odpadu najdete na
www.mestojablonec.cz (životní prostředí – od-
pady – nebezpečný odpad).

Další možnosti odevzdávání odpadu jsou
po celý rok:

• Na sběrném dvoře nebezpečného odpadu
Smetanova 91, tel. 483 312 403. 
Zde je možné odevzdávat nebezpečný odpad
i elektrospotřebiče. 
Provozní doba: pondělí–pátek 7–17 hodin.

• Na překladišti Proseč n. N., tel. 483 318 826. 
Zde je možné odevzdávat pouze nebezpečný
odpad, nikoliv elektrospotřebiče!
Provozní doba: pondělí–pátek 7–14.30 hodin
a v sobotu 9–13 hodin.

Výjimka: elektrické bojlery je možné zdarma
odevzdat na překladišti Proseč.

Další svoz se uskuteční v sobotu 29. 5. 2010.

(nš)

Bude se svážet nebezpečný odpad
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Z jednání zastupitelstva města
28. ledna 2010

Kraj přispěje na nasvícené přechody 
Mikroregion Jizerské hory realizuje ve čtyřech

členských obcích (Jablonec n. N., Lučany n. N.,
Smržovka a Janov n. N.) projekt „Nasvícení pře-
chodů pro chodce 2009“. Financovaný je z Gran-
tového fondu Libereckého kraje a termín jeho do-
končení je v říjnu 2010.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace byla uzavřena
1. června 2009. Jelikož bude dotace poukázána až po
závěrečném vyúčtování, tedy do konce roku 2010,
předkládají jednotlivé obce svým zastupitelstvům
smlouvu o půjčce ve výši dotace konkrétní obci. Horní
oboustranné nasvícení přechodu pro chodce v Rych-
novské ulici přijde zhruba na 102 000 Kč. Dotace při
tom činí cca 37 000 Kč.

Zastupitelé odsouhlasili pomoc Haiti
„Určitě se přihlasme k nějaké formě pomoci obětem

na Haiti,“ shodli se jablonečtí zastupitelé a rozhod-
li se poskytnout z rozpočtu města sto tisíc korun.

K té ještě přidají sumu, kterou vyberou mezi sebou.
Celková částka bude předána organizaci Hands for
help. Ta vybuduje na Haiti nemocnici, kterou posléze
věnuje ostrovu jako dar České republiky. K tomu za-
školí i personál.

Projekt Jablonec nad Nisou 2010
Na Projekt Jablonec nad Nisou 2010 byl vymezen

finanční obnos ve výši 3 368 000 korun. 
Z této částky zastupitelé rozhodli přidělit 1 600 000 Kč

na podporu akcí pořádaných pro všechny věkové ka-
tegorie v průběhu celého roku. Rozdělili ji tak, že po
800 000 korunách přispěli na 72 kulturních a 73 spor-
tovních akcí. 

Zbytek peněz z odsouhlasené sumy je příspěvek
Eurocentru na tzv. povinné akce v roce a na propagaci
projektů. Mezi povinné akce patří např. velikonoční
a vánoční trhy, lampionový průvod s ohňostrojem,
Jablonecké kulturní léto či Jablonecké podzimní slav-
nosti.

Přestavbu Slunečních lázní zajistí Sundisk
Zastupitelé schválili smlouvu o partnerství města

Jablonec n. N. se společností Sundisk, s. r. o. Ta by
měla realizovat projekt Revitalizace Slunečních
lázní a vybudování adrenalinového centra v areálu
jablonecké přehrady. 

V současné době probíhá 14. výzva Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast
podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a dopro-
vodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Struktura

možného financování je ale pro město nepříznivá.
Malý podnikatel má však šanci dosáhnout na lepší fi-
nancování (až 60 % dotace, zatímco město může zís-
kat jen 40 %). Jako řešení se proto nabízelo uzavřít
partnerskou smlouvu s podnikatelem, který projekt
zrealizuje ve vlastní režii. Vzhledem ke zkušenostem
s podobným sportovním areálem byla ke spolupráci
přizvána jablonecká společnost Sundisk, s. r. o.

Sluneční lázně bude nutné zdemolovat a postavit
zcela znovu. Projekt počítá s ohraničenými prostorami
pro nudisty včetně šaten, s plochou na slunění, občer-
stvením, veřejnými toaletami, převlékacími kabinkami
a sprchami, ošetřovnou, s krytým jevištěm i taneční
plochou. Nezapomnělo se ani na herní prvky pro malé
děti. V blízkosti vznikne sportovní a rekreační areál
s lanovým centrem a lezeckou stěnou. 

Kromě projektu má již město vydané stavební povo-
lení na část Slunečních lázní a územní souhlas na
realizaci adrenalinového centra. Náklady na realizaci
projektu se odhadují na 45 milionů korun, z toho pří-
padná podpora EU a ČR by činila přibližně 23 milio-
ny. Realizace se předpokládá v letech 2010–2012 bez
narušení letní sezony. 

Jablonec vyčká rozhodnutí soudu
Možnost požádat stát o vrácení přeplatku ze so-

ciálního pojištění vzali zastupitelé na vědomí s tím,
že vyčkají do rozhodnutí nejvyššího soudu.

„Obec se má chovat jako řádný hospodář a částka
7,5 milionu korun není zase tak malá. O její vrácení
však můžeme požádat až do konce roku 2012, a proto
je teď asi nejlépe vyčkat, jak nejvyšší soud rozhodne,“
řekl tajemník úřadu Jiří Nesvadba.

S jeho názorem souhlasili i zastupitelé. Konstato-
vali, že je dobře mít tento materiál na stole. Ale protože
je ještě skoro tři roky čas, nechť rozhodnutí vynese až
nové zastupitelstvo, které vzejde z letošních komunál-
ních voleb. 

Zveme na březnové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se usku-

teční ve čtvrtek 25. března od 9 hodin ve velké zase-
dací síni jablonecké radnice. 

Informace o projednávaných bodech najdete na
www.mestojablonec.cz týden před zasedáním.

Upozorňujeme občany, jež se chystají během zase-
dání zastupitelstva města vystoupit k problematice,
která není zařazena do programu jednání, že příleži-
tost dostanou v bodu diskuse. Tento bod bývá zpravi-
dla na pořadu jednání až po 12 hodině.

(fr)

■ Stalo se…
Více než sto soutěžících 
přihlásilo svá básnická i prozaická
díla do literární soutěže Múza 2010.
Tentokrát mladí autoři tvořili na
téma Můj pohádkový svět. 
Ceny nejlepším z nich ve třech ka-
tegoriích od nejmladších školáků
po šestnáctileté studenty předal
v pondělí 25. ledna v obřadní síni
starosta Petr Tulpa.

Ve středu 27. ledna
diskutovali zástupci radnice v čele
s místostarostou Lukášem Pletichou
s občany bydlícími v ulici Nová Pa-
sířská a okolí. Setkání se konalo
v jídelně Gymnázia U Balvanu
a tématem byla revitalizace spor-
tovních plácků za jejich domy.
Obyvatelé zmíněné lokality si pro-
hlédli projekt na změnu nových
hřišť a přidali k němu své nápady
a připomínky. Čtěte též na str. 6.

Na počátku února
sužovalo Jablonec husté sněžení.
Ve středu 3. února napadlo do rá-
na 22 centimetrů mokrého sněhu.
Při úklidu vozovek se tvořily až
metrové mantinely nového sněhu
na chodnících. 

Zimní prázdninový koktejl 
připravilo od 8. do 12. února od-
dělení sociálně-právní ochrany dě-
tí. Každý den od 8.30 do 16.30
vyráželi zaměstnanci oddělení
s dětmi, které měly zájem, na výle-
ty do okolí. Společně byli v jablo-
neckém bazénu, vyzkoušeli si horo-
lezeckou stěnu, projeli se na saních
tažených koňmi, vyzkoušeli si prá-
ci v keramické dílně a věnovali se
ještě mnoha dalším atraktivním
činnostem.

V pondělí 8. února 
představila Markéta Puzrlová, ma-
nažerka pro rodinnou politiku, na
tiskové konferenci v Senátu České
republiky jablonecký Týden part-
nerství. Ten volně navazoval na
Národní týden manželství, který
začínal právě tiskovkou v senátu.
Jablonecký projekt zaujal přítom-
né tím, jak nenásilnou a taktní for-
mou připomíná, že manželství ne-
ní přežitá instituce a že je dobré
dodržovat rodinné tradice, praco-
vat na vztazích a věnovat se spo-
lečným aktivitám.

V únoru v nemocnici
Nadační fond Kapka naděje pod-
pořil letos projektem „Strom naděje
a splněných přání“ sedm nemocnic
po celé ČR. Mezi ně patří i jablo-
necká pediatrie. Začátkem února
přijel na dětské oddělení patron
pro jabloneckou nemocnici Petr
Muk a malým pacientům zpestřily
pobyt svým vystoupením děti ze ZŠ
Doctrína v Liberci. 
Celý projekt vyvrcholil 20. února
benefičním koncertem na ČT 1. Vý-
těžek pro Jablonec bude věnován
na nákup kardiologické sondy
k ultrazvuku, která zpřesní diag-
nostiku srdečních vad. Podrobnos-
ti najdete na www.nemjbc.cz.

(fr)

Ilustrační foto Jiří Jiroutek



(9)

jablonecký měsíčník / březen 2010 zajímá nás…

Nenechme se odradit poněkud krkolomným
názvem závěrečné zprávy, který zní „Spoko-
jenost občanů s místním společenstvím a mo-
bilita a místní přeprava v Jablonci nad Ni-
sou“. Výzkum je prováděn s pomocí meziná-
rodně srovnatelných ukazatelů, tzv. indiká-
torů. Hlavním z nich je právě „Spokojenost
občanů s místním společenstvím“.

V prováděném dotazníkovém šetření Jablo-
nečané subjektivně hodnotili spokojenost s růz-
nými aspekty svého života. 

Dalším hlediskem ovlivňujícím prostředí
města je udržitelnost dopravy, kterou posuzuje
indikátor „Mobilita a přeprava místních cestují-
cích“. Zde se dotazujeme na způsob místní pře-
pravy a mobilitu obyvatel.

Čeho si ceníme nejvíce
„Jak jste spokojeni s Jabloncem nad Nisou

jako s místem, kde žijete či pracujete,“ byla
jedna z prvních otázek, na kterou odpovídali
občané města v loňském podzimním dotazní-
kovém průzkumu. 

Velmi spokojen nebo mírně spokojen odpově-
děly více než čtyři pětiny (80,8 %) Jablonečanů.
Mezi ostatními městy České republiky patří
Jablonec mezi ty spokojenější. V posledních
průzkumech je srovnatelná spokojenost obyva-
tel například v Prostějově nebo Velkém Me-
ziříčí. Nejlepšího výsledku zatím dosáhlo v ro-
ce 2007 Uherské Hradiště s 93,6 %.

Jablonečané si nejvíce cení možností provo-
zovat své záliby a koníčky a oceňují kvalitu
okolního životního prostředí. Tyto aspekty zís-
kaly na škále od 0 do 10 (0 – nejmenší spokoje-
nost, 10 – největší spokojenost) 7,5 a 7 bodů. 

Nadprůměrně jsou spokojeni také se základ-
ními veřejnými službami (6,5) a mezilidskými
vztahy (6,3). Mezi veřejnými službami lidé nej-
výše oceňují kvalitu škol, z toho nejvíce zá-
kladních, fungování zdravotních služeb a slu-
žeb městského úřadu (6,7). 

Nejlépe hodnocenou službou městského úřadu
je kvalita Jabloneckého měsíčníku (7,6) a we-
bové stránky města (7,4). Nejhůře, přesto stále
nadprůměrně, lidé hodnotili fungování městské
policie (5,7).

Sužuje nás nezaměstnanost 
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že občany

nejvíce sužuje situace týkající se možností za-
městnání ve městě. To se potvrdilo již v podzim-
ní anketě „Téma 2009“ o klíčový problém pro
obyvatele. Zaměstnanosti přikládají největší
důležitost ve srovnání s dalšími pěti oblastmi. 

Na druhém a třetím místě považují za důležité
mezilidské vztahy a kvalitu okolního životního
prostředí. Poslední – šesté místo – patří mož-
nosti podílet se na místním plánování. 

Životní prostředí hodnotíme kladně
Více než polovina občanů uvádí, že je dosta-

tečně informována o životním prostředí. Ti, kteří
odpověděli jinak, uvedli, že jim chybí informace

např. o kvalitě ovzduší či o stavu vody v pře-
hradě. Kvalita okolního životního prostředí a je-
ho aspekty jsou mezi jabloneckými hodnoceny
velmi kladně. Přitom si vůbec nejvíce lidé cení
přírody a krajiny v okolí města (8,3 bodů), kva-
lity ovzduší, veřejných parků a zeleně. 

Nejhůře je hodnocena kvalita vody v Nise
a přehradě. Na prvním místě v důležitosti je odvoz
odpadů a čištění ulic, nejméně pak lidé řeší vý-
stavbu ve městě.

V oblasti volnočasových aktivit uvedlo víc než
80 % lidí spokojenost s poskytovanou nabídkou
kultury a sportu. Těm, kteří se vyjádřili v opač-
ném smyslu, vadí například nedostatek akcí
pro starší a důchodce, absence internetových
kaváren a málo veřejných i dětských hřišť.

Lidem schází nákupní centra, přejí si
více zeleně a zábavy, nechtějí herny

Kromě obecných otázek dotazník obsahoval
ještě mnoho dalších. Šlo například o bezbarié-
rovost, stav městského mobiliáře a otázky týka-
jící se bezpečnosti. V souvislosti s bezpečností
obyvatelé chodí v noci raději po hlavních uli-
cích a veřejných prostranstvích. Obě tyto alter-
nativy ale zároveň považují za nejméně bez-
pečné. 

Dotazník též zjišťoval, jak by lidé oživili cen-
trum města. To je druhý nejpalčivější námět
podzimní ankety „Téma 2009“. Lidé jsou pro
častější akce a slavnosti v centru města a na ná-
městí. Chybí jim více trhů a obchodů či nákup-
ních center s delší otevírací dobou, přejí si více
stromů, květin a zeleně, také jim chybí kavárny
a venkovní posezení a odpočinkových míst. Řa-
da občanů se také vyjádřila pro zrušení heren.

Nejčastěji cestujeme do práce, 
za nákupy a rekreací

Třetina lidí uvedla, že se po městě dopravuje
na kole, z nich ale skoro polovina není spoko-
jena se zázemím pro cyklisty. Občané města
měli také možnost se vyjádřit k okolí přehrady.
Za nejslabší místo považují pláže, ale i zázemí
pro pěší. 

Dotazník se dále zaměřoval na otázky souvi-
sející s dopravou obyvatel po městě. V Jablonci
n. N. převažují udržitelné způsoby dopravy
(70 %). Přesto je procento tzv. měkkých forem
(pěší cesta, kolo a MHD) oproti těm tzv. tvrdým
(automobil, motocykl a taxi) stále malé. Lidé
nejčastěji cestují do práce (21 %), za nákupy
(14 %) a za rekreací (14 %). 

Největší podíl cest je uskutečněných pěšky
(34 %) a hromadnou dopravou (33 %). Negativ-
ním jevem je naopak vysoký podíl cest automo-
bilem. V Jablonci je to třetí nejčastější způsob

dopravy (29 %). Neudržitelnost tohoto způsobu
dopravy zhoršuje také fakt, že 57 % osob jezdí
v běžných pracovních dnech v autě sama. Mini-
mum pravidelných cest je uskutečněných na kole. 

Dotazníkové šetření mezi obyvateli je jednou
z aktivit zapojení veřejnosti do ročního projek-
tu „Hodnocení stavu životního prostředí měs-
ta“. Výstupem projektu, který je financován
norskými fondy, je mimo jiné vytvoření „Zprá-
vy o stavu životního prostředí“ hodnotící udrži-
telný rozvoj pro obyvatele měst Jablonec nad
Nisou a Semily.

Více o indikátorech, srovnání výsledků s jinými
městy České republiky a realizovaném projektu
najdete na webových stránkách organizace Tý-
mové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj, o. s.,
www.timur.cz, která je nositelem projektu.

Michaela Pomališová 
koordinátorka projektu Týmová iniciativa

pro místní udržitelný rozvoj, o. s.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP
a Norského finančního mechanismu prostřed-
nictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Nejlépe hodnocenou službou měst-
ského úřadu je kvalita Jabloneckého
měsíčníku (7,6) a webové stránky
města (7,4). Nejhůře, přesto stále nad-
průměrně, lidé hodnotili fungování
městské policie (5,7). 

Jablonečané mají rádi
svoje město 
Městský úřad obdržel výsledky dotazníkového šetření, které od září 
roku 2009 provádělo v Jablonci občanské sdružení TIMUR.
Tuto organizaci a její působení v našem městě jsme čtenářům blíže 
představili v prosincovém měsíčníku.

velmi spokojen
30,9 %

velmi nespokojen
3,0 %mírně nespokojen

16,2 %

mírně spokojen
49,9 %

pěšky
33,8 %

na kole
3,3 %

hromadná doprava
32,5 %

autem
29,4 %

motocykl
1,0 %

Jak jste spokojen s Jabloncem nad Nisou,
jako místem, kde žijete či pracujete?

Způsob dopravy

Jak bezpečné je podle vás
(10 – nejvíce bezpečné, 0 – nejméně bezpečné)

Chodit v noci po veřejných
prostranstvích (parky, hřiště...)?

Chodit v noci 
po hlavních ulicích?

Nechat přes noc 
otevřené okno?

Být přes den doma
s nezamknutými dveřmi?

2,44

3,70

6,20

6,13
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
25. 2–3. 3. /čtvrtek–středa/ 18 hodin
DEŠŤOVÁ VÍLA
Nová česká pohádka.

25. 2–3. 3. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
LÍTÁM V TOM 
České titulky. 

4.–7. 3. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE

4.–7. 3. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
VLKODLAK

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

6.–7. 3. /sobota–neděle/ 15.30 hodin
SKŘÍTEK ROLLI
Animovaná pohádka pro celou rodinu.
Český dabing.

8.–9. 3. /pondělí–úterý/ 18 hodin
VELKÉ PODMOŘSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ (3D)
Český dabing.

8.–9. 3. /pondělí–úterý/ 20 hodin
AVATAR (3D)

10. 3. /středa/ 18.45 hodin
Giacomo Puccini – BOHÉMA
Repríza přímého přenosu
z Metropolitní opery.

11.–17. 3. /čtvrtek–středa/ 
17.30 a 20 hodin
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Nová česká filmová komedie. 

12. 3. /pátek/ 22 hodin
Ozvěny Festivalu otrlého diváka 
ŽIVOUCÍ MRTVOLA 
Pákistánský film s nejdémoničtější
inkarnací Drákuly.

13.–14. 3. /sobota–neděle/ 14 hodin
18.–21. 3. /čtvrtek–neděle/ 16.30 hodin
AVATAR (3D)

18.–24. 3. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
PROKLETÝ OSTROV

19. 3. /pátek/ 22.30 hodin
Ozvěny Festivalu otrlého diváka
JATKA
První pákistánský gore horor.

20.–21. 3. /sobota–neděle/ 14 hodin
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE (3D)
Animovaný rodinný příběh. 
Český dabing.

22.–24. 3. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
NA HRANĚ TEMNOTY

25.–26. 3. + 28. 3. 
/čtvrtek–pátek + neděle/ 17.30 hodin
NA SV. VALENTÝNA
Romantická komedie.

25.–26. 3. + 28. 3. 
/čtvrtek–pátek + neděle/ 20 hodin
KNIHA PŘEŽITÍ

26. 3. /pátek/ 22.30 hodin
Ozvěny Festivalu otrlého diváka
LADY TERMINATOR

27. 3. /sobota/ 17.45 hodin!
Ambroise Thomas – HAMLET
Přímý přenos z Metropolitní opery.

27.–28. 3. /sobota–neděle/ 14.30 hodin
DEŠŤOVÁ VÍLA

29.–31. 3. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
KVĚT POUŠTĚ

29.–31. 3. /pondělí–středa/ 20 hodin
AVATAR (3D)

Kino Junior
1.–3. 3. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
JÁNOŠÍK

1.–3. 3. /pondělí–středa/ 20 hodin
STÁHNI MĚ DO PEKLA

4.–7. 3. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
Animovaná rodinná komedie.
Český dabing.

Projekt 100 2010
4. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
SMLOUVA S VRAHEM

5. 3. /pátek/ 20 hodin
HAROLD A MAUDE

6. 3. /sobota/ 20 hodin
HLUBOKÝ SPÁNEK

7. 3. /neděle/ 20 hodin
VTÁČKOVIA, SIROTY A BLÁZNI

8.–10. 3. /pondělí–středa/ 18 hodin
NA PŮDĚ
Animovaná pohádka.

8.–10. 3. /pondělí–středa/ 20 hodin
PROTEKTOR

11.–14. 3. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
BRATŘI

11. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
BÁBA – DRUHÉ DĚJSTVÍ
– filmový klub

12.–14. 3. /pátek–neděle/ 20 hodin
ČTVRTÝ DRUH
Sci-fi thriller.

15.–17. 3. /pondělí–středa/ 18 hodin
NEW YORKU, MILUJI TĚ 

15.–17. 3. /pondělí–středa/ 20 hodin
3 SEZÓNY V PEKLE 

18.–21. 3. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
THE BOX
Hororový sci-fi thriller.

18. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
MARY A MAX – filmový klub
Animovaný film pro dospělé.

19.–21. 3. /pátek–neděle/ 20 hodin
BÍLÁ STUHA

22.–24. 3. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU
Český dabing. 

22.–24. 3. /pondělí–středa/ 20 hodin
KAWASAKIHO RŮŽE

25.–28. 3. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
JARMAREČNÍ BOUDA

25. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
KATKA – filmový klub

26.–28. 3. /pátek–neděle/ 20 hodin
COCO CHANELL

29.–31. 3. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
AŤ VEJDE TEN PRAVÝ
Krásný severský upírský film.

29.–31. 3. /pondělí–středa/ 20 hodin
POUTA

Nedělní bijásek v kině Junior
Pásma pohádek pro nejmenší

7. 3. /neděle/ 16 hodin
KÁŤA A ŠKUBÁNEK

14. 3. /neděle/ 16 hodin
KRTEK A HODINY

21. 3. /neděle/ 16 hodin
ČERTOVSKÉ A HASTRMANSKÉ
POHÁDKY

28. 3. /neděle/ 16 hodin
RÁNO MEZI ZVÍŘÁTKY

Změna programu vyhrazena!

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

2. 3. /úterý/ 19 hodin (DM)
FIALOVÉ KVĚTY ŠTĚSTÍ
Divadlo Rokoko Praha
Hraje: K. Fialová.
Netradiční benefiční představení,
ve kterém Květa Fialová zrekapituluje
svůj pestrý život. Inscenace je dárkem
k významnému životnímu jubileu této
laskavé a moudré herečky. 

4. 3. /čtvrtek/ 19 hodin (DA)
SUGAR – NĚKDO TO RÁD HORKÉ
Divadlo Pod Palmovkou Praha
Hrají a zpívají: 
M. Badinková/A. Schmidtmajerová,
O. Kavan, J. Teplý a další. 
Slavná hudební komedie. 

9. 3. /úterý/ 19 hodin (DB)
KRAJINA SE ZBRANÍ 
Dejvické divadlo Praha
Hrají: P. Gajdoš, J. Plesl, I. Trojan
a S. Babčáková
Hra ze současnosti o morální
odpovědnosti vědců, v níž jsou
konfrontovány čtyři odlišné pravdy. 

10. 3. /středa/ 19 hodin (S)
INFLAGRANTI
M. Muzikářová, K. Lískovcová – housle,
S. Jablonská – violoncello
Koncert moderního elektrického
smyčcového tria s doprovodnou
rockovou kapelou. 

11. 3. /čtvrtek/ 19 hodin
VĚRA ŠPINAROVÁ & Band Adama
Pavlíka
Nadoraz 2010
Jedinečné a historicky první samostatné
turné přední české zpěvačky. 

17. 3. /středa/ 19 hodin (H)
GRAFFOVO KVARTETO
Š. Graffe – housle, L. Bednařík –
housle, L. Cybulski – viola, M. Hreňo
– violoncello, M. Štefko – klavír.

TANEC SRDCEM
19. 3. /pátek/ 18 hodin
20. 3. /sobota/ 17 hodin
TS Magdaléna Rychnov, Nipos Artama
Praha, Městské divadlo.
Regionální přehlídka dětských
a dospělých tanečních skupin
scénického tance a pohybového
divadla. Za finanční podpory MK ČR,
LK a města Jablonec n. N. 

21. 3. /neděle/ 15 hodin (RD)
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Divadlo Malá scéna Zlín
Hrají: M. Dosoudil, M. Mikláš,
J. Tomšů, B. Kocmánková a další.
Kdo by neznal Trautenberka, Ančí,
Kubu, hajného a Krakonoše? Oblíbené
příběhy z Večerníčků. 

RODÁCI JABLONECKA
X. ročník
24.–25. 3. /středa–čtvrtek/
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010. 
24. 3. /středa/ 19 hodin
ARIES
Soubor bicích nástrojů, vedoucí Sergiy
Grygorenko.
Koncert vynikajícího seskupení
s pestrým nástrojovým obsazením –
marimba, xylofon, vibrafon,
zvonkohra, bicí souprava, tympány. 

25. 3. /čtvrtek/19 hodin (ND)
MADAMA BUTTERFLY
Čtěte tip na této straně. 

30. 3. /úterý/ 19 hodin (DS)
LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE
Divadelní spolek Kašpar Praha
Hrají: J. Kaluža, A. Jastraban,
P. Beretová, M. Pospíchal, T. Karger
a další. 
Inscenace je pokusem o nejvěrnější
interpretaci Komenského Labyrintu
s přenesením do naší doby. 

31. 3. /středa/ 19 hodin
S PYDLOU V ZÁDECH
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Praha
Hrají: J. Dvořák, M. Hrubešová,
R. Trtík, K. Gult a další. 
Po mnoha letech se legendární
Semaforská inscenace vrací na
divadelní prkna…

VÝSTAVA

RODÁCI JABLONECKA
3.–31. 3. 
SIEGFRIED WEISS 
Inspirace lesem – fotografie s texty
G. Leutelta
Setkání se S. Weissem se uskuteční
ve středu 24. března v 17 hodin.

Výstava ve foyeru divadla je přístupná
v době divadelních představení.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz 

28. 3. /neděle/ 9 hodin
KVĚTNÁ NEDĚLE 
Bohoslužba s žehnáním ratolestí,
celebruje R. D. Oldřich Kolář.
Průvod z kostela sv. Anny do kostela
Nejsvětějšího srdce Ježíšova, kde
následuje mše.

kam za kulturou v Jablonci n. N.

Tip na mimořádné představení

25. 3. /čtvrtek/19 hodin (ND) – Městské divadlo
MADAMA BUTTERFLY
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
Opera v italském originálu. V roli knížete Yamadoriho vystoupí
Martin Matoušek, rodák ze Zásady.
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz 

13. 3. /sobota/ 19 hodin
TŘEŠNIČKOVÁ VESELICE
Vystoupí DPS Vrabčáci. Hraje skupina
Rytma.
Pořádá OV KSČM Jablonec n. N.

14. 3. /neděle/ 14 hodin
SEMILSKÁ 11
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem.

18.–19. 3. /čtvrtek–pátek/ 9–18 hodin
20. 3. /sobota/ 9–12 hodin 
EUROREGION TOUR 2010
10. ročník veletrhu cestovního ruchu
Prezentace cestovních kanceláří,
regionů, hudební a taneční vystoupení,
cestopisné besedy atd.
Čtěte též na straně 17.

18.–20. 3. /čtvrtek–sobota/ od 18 hodin 
Centrum Jablonce n. N.
JIZERSKÝ FESTIVAL SVĚTLA
Slavnostní osvětlení centra města
během veletrhu Euroregion Tour 2010.
19. 3. /pátek/ 18–21 hodin 
Mírové náměstí
SHOW SVĚTEL
Pořádá Philips ČR a další subjekty.
Čtěte též na straně 17.

23. 3. /úterý/ 9 a 10.30 hodin 
Kino Junior
NENÍ DRAK JAKO DRAK
Loutkové představení pro děti od 3 let
hraje Divadýlko Kuba (Plzeň).

25. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
RADŮZA
Exkluzivní koncert známé zpěvačky
a multiinstrumentalistky.

27. 3. /sobota/ 20 hodin
SLAVNOSTI SVATÉHO PATRICKA
aneb Keltské nebe a peklo
Nejnovější choreografie skupin Irské
sestry, Divokej Ir, Keltský tygr. 
Výuka jednoduchých irských tanců,
hudební doprovod Alastair (UK/CZ).
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

VÝSTAVA

3. 3.–5. 5. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin 
TADEUSZ BIŁOZOR:
ZACHYCENO OBJEKTIVEM
Autorská výstava polského fotografa.
Vernisáž se koná ve středu 3. 3.
v 17 hodin.

■ Městská 
knihovna
Dolní náměstí 1
www.knihovna.mestojablonec.cz

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ

1. 3. /pondělí/ 10 hodin
ANTONIO VIVALDI
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

2. 3. /úterý/ 14 hodin
S KNÍŽKOU NENÍ ČLOVĚK NIKDY
SÁM
Pro seniory předčítají Soňa Paukrtová,
Ivana Kořínková a Petr Vobořil.

2. 3. /úterý/ od 17 hodin
JAK SE FOTÍ OBLOHA
Astronomické okénko Martina
Gembece.

4. 3. /čtvrtek/ 10 hodin
DLOUHÝ, ŠIROKÝ
A BYSTROZRAKÝ
Dětem z MŠ čte Petr Vobořil. Zadáno.

9. 3. /úterý/ 14 hodin
JABLONECKÉ KOSTELY 
a církevní stavby
Beseda s Václavem Vostřákem.

9. 3. /úterý/ 17 hodin
LADAKH, MALÝ TIBET
Beseda s Radkou Tkáčikovou.

16. 3. /úterý/ 8 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA 
Zadáno.

16. 3. /úterý/ 14 hodin
LOUISIANA, MISSISSIPPI
Promítání.

16. 3. /úterý/ 17 hodin
ŠKOLY A UČITELÉ 
v Jablonci a na Jablonecku
Beseda s historičkou MSB Janou
Novou.

17. a 18. 3. /středa a čtvrtek/ 18 hodin
TOM GRAUMANN 
– DÍTĚ Z WINTONOVA VLAKU
Beseda – čtěte na str. 5.

18. 3. /čtvrtek/ 10 hodin
KRAKONOŠOVA MÍSA
Dětem z MŠ čte Petr Vobořil. Zadáno.

23. 3. /úterý/ 15.30 hodin
IRISDAGNOSTIKA
Beseda s Romanem Šmídlem.

23. 3. /úterý/ 17 hodin
ŘEKY, RYBNÍKY A PŘEHRADA
Beseda s Václavem Vostřákem.

25. 3. /čtvrtek/ 15 hodin
RADEK JOHN
Autorské čtení.

26. 3. /pátek/ 19–23 hodin
NOC S ANDERSENEM
Zábavný večer pro děti. Zadáno.

30. 3. /úterý/ 9 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA 
Připravujeme Velikonoce. Zadáno.

30. 3. /úterý/ 17 hodin
SKÁLY JIZERSKÝCH HOR 
Promítání Josefa Kuny, člena spolku
Patron.

O ZLATOU MAKOVICI
Pokračuje 4. ročník luštitelské soutěže.

CESTOU NECESTOU, MĚSTEM
NEMĚSTEM
Vyhlašujeme 2. ročník amatérské
fotografické soutěže. Více 
na www.knihovna.mestojablonec.cz,
příspěvky s přihláškou zasílejte 
do 14. 5. 2010.

NOVÁ VÝSTAVA
JAK SE FOTÍ OBLOHA
Fotografie Martina Gembece.

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz

5. 3. /pátek/ 16 hodin
MED – POCHOUTKA I LÉK
Přednáška s dílničkou (jarní ozdoby
a dekorace z včelího vosku).

8. a 29. 3. /pondělí/ 15–16 hodin 
LITERÁRNÍ ČAJOVNA 
Tvůrčí psaní a setkání mladých autorů
od 10 let. Přihlášky J. Polanská.

11. 3. /čtvrtek/ a 16. 3. / úterý/ 
10.30 hodin 
ZLATÉ KUŘE
Loutková pohádka pro kolektivy dětí
od 4 let.
Přihlášky J. Polanská.

11. 3. /čtvrtek/ 9–18 hodin 
O DESENSKÉHO MEDVĚDA 
Účast na oblastní přehlídce dětských
divadelních souborů. 

19. 3. /pátek/ 9 hodin 
NĚMÝ VÝKŘIK
Vzdělávací program pro ZŠ Lučany.

20. 3. /sobota/ 8.45 hodin 
HARRACHOVSKÉ PUTOVÁNÍ
S KRAKONOŠEM
Vlakový výlet pro děti. 
Přihlášky M. Tauchmanová do 12. 3.

20. 3. /sobota/ 8.30 hodin 
DĚTSKÁ SCÉNA 2010
Oblastní kolo přehlídky dětských
recitátorů. Přihlášky S. Příhonská
do 12. 3. 

20. 3. /sobota/ 14 hodin 
ČISTÁ NISA
Jarní brigáda v okolí řeky.

27. 3. /sobota/ 9 hodin 
ZPĚVÁČCI 2010
Regionální přehlídka zpěváků lidových
písní s postupem do celostátního kola.

28. 3. /neděle/ 14–16.30 hodin 
MAŠKARNÍ REJ NA LEDĚ 2010
Sportovní akce v zimní hale spojená
s volbou „Miss maškara 2010“.

28. 3. /neděle/ 
VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ –
SYCHROVSKO
Vlakový výlet. Přihlášky
M. Tauchmanová do 18. 3.

OLYMPIÁDY
Okresní kolo

16. 3. /úterý/ 9 hodin 
V ČESKÉM JAZYCE 
II. kategorie – DDM Vikýř.

16. 3. /úterý/ 8.30 hodin 
V ČESKÉM JAZYCE 
I. kategorie – ZŠ Mozartova.

17. 3. /středa/ 8.30 hodin 
ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
Kategorie A, B, C, D – Gymnázium
Dr. Randy.

31. 3. /středa/ 8.30 hodin 
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY
ZŠ Mozartova

Bližší informace podá I. Literová,
A. Francová tel. 483 711 725, 731 615 621.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

1. 4. /čtvrtek/ 
8.30–14.30 hodin 
HUDEBNÍ HRÁTKY
Prožitkově-pohybový hudební seminář.
10–13 hodin 
VYFOUKLÉ VAJÍČKO
Velikonoce netradičními technikami,
pro děti od 7 let.
16–18 hodin 
VELIKONOCE NETRADIČNÍMI
TECHNIKAMI
Výtvarná dílna pro zájemce od 15 let.

2. 4. /pátek/
9–14 hodin 
VELIKONOČNÍ CVIČENÍ A PEČENÍ 
Velikonoční pečení perníčků propojené
s ladným pohybem. Přihlášky
J. Polanská do 24. 3.
10 hodin 
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Pletení pomlázek. Přihlášky P. Dostál
do 31. 3.

Přihlášky s platbou k prázdninovým
nabídkám dodejte do 30. března.

■ Základní 
umělecká škola
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
www.zusjbc.cz

1. 3. /pondělí/ 17 hodin
KLAVÍRNÍ RECITÁL 
ROMANA TIMOŠČUKA
Vynikající klavírista, bývalý žák školy,
koncertující po celé Evropě i v Číně.

3. 3. /středa/, 15. 3. /pondělí/ 
a 29. 3. /pondělí/ 18 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER

22. 3. /pondělí/ 17 hodin
ŽIJU VE MĚSTĚ…
Vernisáž výstavy prací žáků
výtvarného oddělení ZUŠ.

Tip na dobrou akci

25. 3. /čtvrtek/ 20 hodin – Eurocentrum
RADŮZA
Její hudební tvorba vychází z šansonu, ale největší díl inspirace
čerpá z folkloru a nálady městských odrhovaček, které v jejím
syrovém podání nabízejí nečekané hudební i textařské obraty.
Řadí se tak k nejmladší generaci české alternativní scény.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 5. 3.
JABLONEC NAD NISOU
„PRO MERITIS“

12. 3.–2. 4.
Martin Hlubuček & Tomáš Košťál 
NAŠE SKLO
Výstava taveného skla dvou autorů
úzce spojených s Železným Brodem.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 11. března
v 17 hodin. Úvodní slovo Oldřich Palata. 

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 12. 3.
Ilona Chválová
SVĚTLO – BRAVA – STRUKTURA
Malba na ručním papíře.

16. 3–2. 4.
V. VODÁK 
A R. VODÁKOVÁ-ŠROTOVÁ
TAPISERIE & ŠITO
Vernisáž v úterý 16. 3. v 17 hodin. 

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

Stálé expozice

KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA 
České sklo sedmi století.

Tematická výstava  
Do 24. 6.
JIŘÍ ŠUHÁJEK
ATELIÉROVÉ SKLO A DESIGN

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27, tel. 483 310 947

Změna otevírací doby
19. 2.–27. 3.
úterý–sobota 9–12 a 12.30–17 hodin
30. 3.–23. 4.
úterý–pátek 9–12 a 12.30–17 hodin

Stálé expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK
SKLENĚNÝ KNOFLÍK 19. STOLETÍ

Tematická výstava
Do 23. 4.
CO SE DĚJE NAD A POD HLADINOU

Doprovodný program
23.–26. 3. /úterý–pátek/
VELIKONOCE V BELVEDERU
Velikonoční stínohra
Jarní dílna spojená s výrobou loutek
a stínovým divadlem. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

2. 3. /úterý/ 20 hodin
TREK KARÁKORAMEM POD K2 
Provází Zdeněk Skořepa.

3. 3. /středa/ 19.30 hodin
WORKSHOP TOČENÍ
A ŽONGLOVÁNÍ PRO VŠECHNY  

4. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
DAVID PABIŠKA – DAKAR 2010
Bratři Pabiškovi o letošní Rallye Dakar.

5. 3. /pátek/ 20 hodin
BACK IN TIME
Taneční večer s anglo-americkou
hudbou 60.–80. let z černých vinylů. 

6. 3. /sobota/ 20 hodin
MUERTI – konec hodnýho chlapce

Kmotr – streetpunkový D.P.H,
afterparty DJ Michal. 

9. 3. /úterý/ 20 hodin
ALJAŠKA – NA KANOI A PĚŠKY
Po stopách traperů a zlatokopů
s Radkem Kuncem.

10. 3. /středa/ 19.30 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Barevná v. černobílá fotografie. 

11. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
JÁMA A DIVADLO 
Krátké a úderné divadlo Liberec.

12. 3. /pátek/ 20 hodin
STÁR PLEJ 2010
III. ročník soutěžního festivalu
regionálních kapel. 

13. 3. /sobota/ 20 hodin
WOHNOUT
Originální nápady v textech, muzice,
aranžích. Host: Lety Mimo.

15. 3. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Aktuální úkazy na zimní obloze. 

16. 3. /úterý/ 20 hodin
BARMA, LAOS, KAMBODŽA
Historie, život a politika v kostce.
Promítání Radky Tkáčikové.

17. 3. /středa/ 19 hodin
LÁSKA A PARTNERSTVÍ 
Z POHLEDU BUDDHISMU
Pořádá Buddhismus Diamantové cesty. 

18. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
II. JABLONECKÝ BLUEGRASSOVÝ
SALOON
Za účasti kapel Oživení z Jablonce
a Modrá Kref z Pardubic.

19. 3. /pátek/ 20 hodin
POLEMIC
Ska-reggae pionieri v CZ a na SK.

20. 3. /sobota/ 20 hodin
REGGAE BASHMENT
with Dr.Kary & NattyNational Rockers,
Emergency Jbc St.

21. 3. /neděle/ 14 hodin
FOLKOVÝ KVÍTEK
Severočeské předkolo soutěže
pro mladé začínající muzikanty. 
Host: Epy de Mye z Českých Budějovic.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

JEDEN SVĚT
22.–25. 3. /pondělí–čtvrtek/
FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH
FILMŮ O LIDSKÝCH PRÁVECH.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

22. 3. /pondělí/ 17 hodin
MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY 
Slavnostní zahájení.

22. 3. /pondělí/ 18.45 hodin
KIMČONGÍLIE (75 min., Korea) 

22. 3. /pondělí/ 20.30 hodin
AFGHÁNSKÁ SUPERSTAR (88 min., VB)

23. 3. /úterý/ 16 hodin
ZEMŘÍT UKAMENOVÁNÍM
(73 min., Írán, Niz.)

23. 3. /úterý/ 18 hodin
BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 
(80 min., NZ) 

23. 3. /úterý/ 20.30 hodin
MIZEJÍCÍ RYBY (83 min., VB)

25. 3. /čtvrtek/ 16 hodin 
NENÁVIST V KRVI (51 min., Srbsko)

25. 3. /čtvrtek/ 18.00 hodin 
NEPŘÁTELÉ NÁRODA
(94 min., VB, Kambodža)

25. 3. /čtvrtek/ 20.30 hodin
AUTO*MAT, Martin Mareček, 2009
(90 min.)

Projekce pro školy: 22.–26. 3. od 8.30,
11 a 13 hodin. 

24. 3. /středa/ 20 hodin
VARGAS BLUES BAND (ESP/ARG)
Špičkový kytarista, letitý spoluhráč
Carlose Santany snoubí vlivy rocku,
soulu, flamenca a latiny. Poprvé v Čechách. 

26. 3. /pátek/ 20 hodin
TEREZA ČERNOCHOVÁ
A KAPELA SKUPINA
Nejlepší funky inseminátorka 
v kravíně českého šoubyznysu!

27. 3. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

28. 3. /neděle/ 16 hodin
DĚTSKÝ KARNEVÁLEK
Pro děti od 2 let. 

30. 3. /úterý/ 18 hodin
POMLÁZKA – JAK SE PLETE?
Honza Tesař nás to naučí. Proutky
máme, přijďte plést!

31. 3. /středa/ 20 hodin
TOMÁŠ KLUS
Písničkář, herec a autor i s CD Hlavní
uzávěr splínu.

V pondělí 1., 8. a 29. od 17 hodin 
BUBENICKÁ DÍLNA 
Pro středně pokročilé.

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

3. 3. /středa/ 10–14 hodin
DÍLNA PRO MAMINKY
Začínáme ketlovat.

4. 3. /čtvrtek/ 16 hodin
SETKÁNÍ „VETERÁNŮ“

4. 3. /čtvrtek/ 10 hodin
NUTRABONA
Zdravá výživa vede k hubnutí.

10. 3. /středa/ 10–14 hodin
DÍLNA PRO MAMINKY
Zdobíme pořadače. 
Jarní úklid v dokumentech.

11. 3. /čtvrtek/ 16 hodin
VELIKONOČNÍ VĚNCE A ZÁPICHY
Ruční výroba – pro celou rodinu.

17. 3. /středa/ 10–14 hodin
DÍLNA PRO MAMINKY
Přáníčka k Velikonocům.

18. 3. /čtvrtek/ 16 hodin
JARO JE TU!
Naučíme se papírový pedig.

20. 3. /sobota/ 10–13 hodin/
TALÍŘKOVÁ PÁRTY
Relax pro maminky.

25. 3. /čtvrtek/ 16 hodin
KLUB DVOJČAT
Každý 4. čtvrtek v měsíci. 

26.–28. 3. /pátek–neděle/
VÍKEND NA HORÁCH
Chata Nisanka.

27. 3. /sobota/ 10 hodin
PERNÍKOVÁ VELIKONOČNÍ VEJCE
Upečeme, ozdobíme, překvapíme…

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

3. 3. /středa/ 9–11 hodin 
VÝTVARNÉ 
a pracovní aktivity pro seniory 

Tvořivé soboty s Ilonkou
6. 3. /sobota/ 9–11 hodin 
KRESLÍŠ, KRESLÍM, KRESLÍME

13. 3. /sobota/ 9–13 hodin 
MALBA NA HEDVÁBÍ

20. 3. /sobota/ 9–11 hodin
VELIKONOČNÍ KERAMIKA

27. 3. /sobota/ 9–11 hodin 
VELIKONOČNÍ DEKORACE

Pro nastávající maminky a pro
maminky s dětmi
Úterý 14.30–15.30 hodin 
TANEC S MIMINKY 0–9 měsíců 

Středa 17.30–18.30 hodin 
Cvičení pro těhotné 

Sudé středy 11–12 hodin 
LÉČIVÉ KRESLENÍ 
pro těhotné i maminky s dětmi 

Pátek 9–12 hodin 
KLUBÍČKO
Klub pro maminky na MD s dětmi
(cvičení, hraní, tvoření…)

1.–19. 3. 
ZÁPIS 
na dopolední jazykové kurzy pro mamin-
ky na MD 

Psychologické poradenství 
R. Steinerová – rodinné problémy,
školní zralost, nástup do školy…

Na Rampě do velehor

2. 3. /úterý/ 20 hodin – Klub Na Rampě
Trek Karákoramem pod K2
Velehorská výprava pod nejkrásnější a nejtěžší horu světa K2 v pá-
kistánském pohoří Karákoram. Setkání s úspěšnou českou expedicí
a horolezcem Liborem Uhrem. Digitální foto a film (HD kvalita).

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

Šaldovo divadlo
2. 3. /úterý/ do 21. 30 hodin (K2/3)
SEDM NÁPADŮ NA ZAVRAŽDĚNÍ
MANŽELA
Alžbětinský krvák o lakomém muži,
záletné ženě a dvou neschopných vrazích.

3. 3. /středa/ do 21 hodin
SVĚTEM MUZIKÁLU 
Koncert nejslavnějších muzikálových
melodií. Účinkují: M. Nosková, J. Kříž,
O. Kříž, orchestr a balet DFXŠ.

5. 3. /pátek/
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Zadáno.

6. 3. /sobota/ do 21.45 hodin (PŠ 2)
EDGAR
2. premiéra velké dramatické opery
v originálu, poprvé v ČR.

7. 3. /neděle/ od 17 hodin
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Neurologická komedie.

9. 3. /úterý/ do 21.45 hodin (K8/OB/2)
SIMON BOCCANEGRA
Opera v originálu.

10. 3. /středa/ do 21.30 hodin (Č/3)
PYGMALION
Hra o pěti jednáních.

11. 3. /čtvrtek/ do 21.45 hodin (K10/Č/3)
URINETOWN: THE MUSICAL
Močohrad: muzikál o městě, kde se
nesmělo čůrat zadarmo.

12. 3. /pátek/ do 21.45 hodin (K11/O/1)
ČERT A KÁČA
Česká pohádková opera.

13. 3. /sobota/ od 17 hodin
HRDÝ BUDŽES
Tragikomické roky husákovské
normalizace očima žákyně 2. třídy
Helenky Součkové, v hlavní roli Bára
Hrzánová.
Host: Divadlo A. Dvořáka Příbram.

14. 3. /neděle/ do 22.15 hodin
DONAHA!
Slavný muzikál.

17. 3. /středa/ do 21.30 hodin (K3/5)
SEDM NÁPADŮ NA ZAVRAŽDÉNÍ
MANŽELA
Alžbětinský krvák o lakomém muži,
záletné ženě a dvou neschopných vrazích.

19. 3. /pátek/
ČTYŘI DOHODY
Láska, vztahy, přátelství jak je vidí
toltécký šaman. Účinkují: Jaroslav
Dušek, Alan Vitouš, Pjér La Šéz. 
Benefiční představní pořádá Anaon.

20. 3. /sobota/
SVĚT TOLTÉKŮ
Pokračování ve výpravě do světa Toltéků,
která započala Čtyřmi dohodami.
Benefiční představní pořádá Anaon.

21. 3. /neděle/ od 15 a 19 hodin
SUGAR (Někdo to rád horké)
Muzikál.

23. 3. /úterý/ do 21.20 hodin (K8/OB/3)
MAŠKARÁDA, ČARODĚJNÁ
LÁSKA, ŠPÁSOVÁNÍ
Láska třikrát jinak – balet, 

24. 3. /středa/ do 21.30 hodin (K9/Č/2)
SHAKESPEARE V HOLLYWOODU
Sen noci svatojánské tentokrát
v Hollywoodu.

25. 3. /čtvrtek/ do 21.45 hodin (K4/3)
SEDLÁK KAVALÍR, KOMEDIANTI 
Operní dvojčata v originálu.

26. 3. /pátek/ do 21.20 hodin (PŠ)
DESET MALÝCH…
A pak už tam nezbyl ani jeden
Premiéra detektivní hry.

27. 3. /sobota/ do 21.20 hodin (PŠ 2)
DESET MALÝCH…
A pak už tam nezbyl ani jeden
2. premiéra detektivní hry.

28. 3. /neděle/
JARNÍ KONCERT SEVERÁČKU

29. 3. /pondělí/
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI 
Libereckého kraje za rok 2009.

30. 3. /úterý/ do 21.45 hodin (OB/1)
EDGAR
Velká dramatická opera v originálu.

31. 3. /středa/ do 22 hodin
FAUST A MARKÉTKA
Opera v originálu.

Malé divadlo
1. 3. /pondělí/ od 17 hodin
EDGAR
KPLO – popremiérová beseda k opeře.

3. 3. /středa/ do 21 hodin (K3/4)
HRA O LÁSCE A SMRTI
Strhující příběh o lásce, strachu
a povinnosti.

4. 3. /čtvrtek/ do 21.30 hodin (K4/2)
39 STUPŇŮ
Parafráze slavného špionážního filmu
Hitchcocka.

9. 3. /úterý/ do 20.45 hodin
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub. Naposledy
v této sezoně.

12. 3. /pátek/ do 21 hodin (K5/3)
HRA O LÁSCE A SMRTI
Strhující příběh o lásce, strachu
a povinnosti.

13. 3. /sobota/ od 15 hodin
MAXIPES FÍK
Pohádka pro malé i větší děti, 
Host: Divadlo Špílberg Brno.

19. 3. /pátek/
GOOGLING and F**KING
Digitálni gameska pro generaci
YouTube. 
Hrají: T. Dianiška, K. Baranová
a V. Svobodová.

20. 3. /sobota/ 8–15 hodin
DĚTSKÁ SCÉNA 2010
Krajské kolo divadelní přehlídky,
pořádá DDM Větrník.

21. 3. /neděle/ od 15 hodin (RD/3)
O PRINCI VENDELÍNOVI
Výpravná hudební pohádka.

23. 3. /úterý/ do 21.10 hodin
DNES VEČER: LOLA BLAU
Komorní muzikál pro jednu herečku.

29. 3. /pondělí/
BÁBEL
Beseda k inscenaci, pořádá KPČ i pro
veřejnost.

30. 3. /úterý/ do 21 hodin (K2/4)
BÁBEL
Ještědský příběh lásky a vraždy z r. 1938.

31. 3. /středa/
MLETPANTEM
Inscenace v podhoubí experimentu
a nonsense.
Divadelní soubor Stopa při PG Liberec.

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

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

1. 3. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
TIBET – ZEMĚ POD OCHRANOU
BOHŮ
Promítání a vyprávění Radko Chadimy.

2. 3. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
NÁRODNÍ PARKY USA
Přednáška Lucie a Pavla Novákových.

3. 3. /středa/ 20 hodin
DOKTOR PP + TOTÁLNÍ NASAZENÍ
Support Deratizéři – nálož pravého
punku…

4. 3. /čtvrtek/ 18.30 hodin
Experimentální studio
BHAKTI DEVI
Profesionální sólová tanečnice a učitelka
chrámového tance Bharatanatyam.

4. 3. /čtvrtek/ 19 hodin
7. abonentní koncert 51. sezony
komorní hudby
JIŘÍ STIVÍN – flétny

8. 3. /pondělí/ 17.30 hodin
Experimentální studio
VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ

9. 3. /úterý/ 19.30 hodin
Country & Western Club Liberec
JARNÍ OZVĚNY GODYHO
MEMORIÁLU
Hrají skupiny Album (Chomutov)
a Oživení (Jablonec n. N.)

10. 3. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
SHAHAB TOLOUIE
Virtuózní kytarista z Íránu v doprovodu
kytaristy Tomáše Vychytila.

13. 3. /sobota/ 15 hodin
Experimentální studio
ŠKOLA MALÉHO STROMU
Příběh indiánského chlapce podle

stejnojmenné knihy F. Cartera. 
Hrají I. Dušková, P. Bílková a P. La Šé’z.

14. 3. /neděle/ 14 hodin
Roztančíme Lidové sady
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Tentokrát s Big Bandem Luboše Ottla.

14. 3. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
JAK SLONI K CHOBOTU PŘIŠLI
Uvádí: Divadlo Jednoho Edy.

15. 3. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
ISLAND – HORKÁ ZEMĚ
S LEDOVOU TVÁŘÍ
Mocné ledovce, hřmící vodopády 
i roztomilí papuchalci. Diashow
Martina Loewa.

17. 3. /středa/ 19.30 hodin
Divadlo bez opony, Divadlo v Řeznické
ŘEDITELSKÁ LÓŽE 
Tragikomedie o přátelství dvou starých
a zapomenutých herců... 
Hrají: Stanislav Zindulka
a Alois Švehlík – přeloženo z 25. 2.

17. 3. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Kulturní agentura Štěk uvádí
JANA VÉBROVÁ a VERONIKA
„RUNA“ JIŘÍČKOVÁ
Písničkářka z větrného mlýna
a moravská divoženka z kapely Síla.

18. 3. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
FRUFRU
Skvělá a naprosto originální třebíčská
skupina – tanec vítán!

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

20. 3. /sobota/ 15–17 hodin
Lidové sady Liberec a DDM Větrník
pořádají
DĚTSKÝ KARNEVAL
Hravé odpoledne pro malé i velké.

23.–25. 3. /úterý–čtvrtek/ 
16, 18 a 20.30 hodin
Experimentální studio
FESTIVAL JEDEN SVĚT
Mezinárodní festival dokumentárních
filmů s tematikou lidských práv.

25. 3. /čtvrtek/ 20 hodin
MŇÁGA A ŽĎORP
Turné k novému CD Takže dobrý.

27. 3. /sobota/ 20 hodin
MUZIKANTSKÝ BÁL
Hrají: Big Band L. Ottla, Orchestr
V. Janského, Nonstop, Liberečtí
harmonikáři a další.

28. 3. /neděle/ 14 hodin
Roztančíme Lidové sady
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Tentokrát s Dechovou hudbou Všeň.

28. 3. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
CIRKUS PLNÝ POHÁDEK 
Uvádí Divadlo Krtek.

29. 3. /pondělí/ 19. 30 hodin
Experimentální studio
c. k. Adventura uvádí
FRANCIE NA KOLE
Přednáší Petr Stříbrný.

31. 3. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Divadlo bez opony – Intimní divadlo
Dáši Bláhové
EVROPA
Douglas touží po Evropě, a proto se
rozjede za Barbarou.
Hrají: Nela Boudová a Jan Kříž.

3. 4. /sobota/ 10–17 hodin
VELIKONOCE V LIDOVÝCH SADECH
Tradiční Velikonoce ve spolupráci
s Motyčkovic klikou.

Nenechte si ujít…

4. 3. /čtvrtek/ 19 hodin – Experimentální studio
JIŘÍ STIVÍN – flétny
Vystoupení známého jazzmana, flétnisty a skladatele.

Foto Václav Landovský 
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Kopaná
FK Baumit Jablonec n. N.
www.fkjablonec.cz 

Gambrinus liga
Chance aréna
14. 3. /neděle/ 15 hodin
SK KLADNO

24. 3. /středa/ 17 hodin
AC SPARTA PRAHA

Česká fotbalová liga
Hřiště UMT Mozartova
13. 3. /sobota/ 10.15 hodin
1. FC KARLOVY VARY

27. 3. /sobota/ 10.15 hodin
SK SLOVAN VARNSDORF

Česká liga dorostu
Hřiště Břízky UMT
20. 3. /sobota/ 10.15/12.30 hodin
FK DUKLA PRAHA

SSŽ Česká liga žáků
Hřiště Mšeno UMT 
21. 3. /neděle/ 10.15/12.00 hodin
BOHEMIANS 1905

Lední hokej
HC Vlci Jablonec n. N. 
www.hcvlci.cz 

2. liga – západ
6. 3. /sobota/ 18 hodin
HC KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Poslední utkání základní skupiny
– dále po rozlosování.

20. 3. /sobota/ 10 hodin
TURNAJ PŘÍPRAVEK 
2. tříd v minihokeji
Hráči narození roku 2001 a mladší.
Akce se koná v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Corny městská hala
www.sportjablonec.cz

5. a 19. 3. /pátek/
SK ALFA LIBEREC
Futsal

6. a 13. 3. /soboty/
MLÁDEŽNICKÝ HALOVÝ
TURNAJ
Kopaná

6. 3. /sobota/
TJ BIŽUTERIE 
– TJ SOKOL Ž. BROD
Odbíjená – ženy.

6. 3. /sobota/ 17 hodin
ELP JABLONEC N. N. 
– HC KOLÍN
II. liga v házené mužů.

7. 3. /neděle/
KADETKY TJ BIŽUTERIE
Krajský přebor v odbíjené.

12. a 26. 3. /pátek/
ANDY LIBEREC
Futsal

13. 3. /sobota/
TJ JABLONEX 
– TJ JISKRA NOVÝ BOR
Odbíjená – ženy.

14. 3. /neděle/ 
MODERNÍ GYMNASTIKA

20. 3. /sobota/ 
TJ BIŽUTERIE 
– TJ LOKOMOTIVA LIBEREC B
Odbíjená – ženy.

20. 3. /sobota/ 17 hodin
ELP JABLONEC N. N. 
– HC SKP PARDUBICE
II. liga v házené mužů.

27. 3. /sobota/
REGIONÁLNÍ KOLO EDLT
Taneční soutěž.

1.–4. 4. /čtvrtek–neděle/
TJ ELP Jablonec pořádá
INDUSTRIAL CUP 2010
Mezinárodní turnaj juniorských
reprezentačních družstev v házené.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Nejsou-li uvedeny začátky utkání,
je nutné si je zjistit před konáním
akce.

Corny atletická hala
www.sportjablonec.cz

6.–7. 3. /sobota–neděle/
6. 3. 14–18 hodin 
7. 3. 9–13 hodin
MISTROVSTVÍ ČR STARŠÍHO
ŽACTVA

3. 4. /sobota/ 10 hodin
VELIKONOČNÍ HALA ŽACTVA
Mezinárodní atletické halové
závody žactva.
Akce se koná v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Sportovní kulečník
TJ Bižuterie Jablonec n. N.
Pražská 20

Extraliga 3-band
6. 3. /sobota/ 10 hodin
SKK ÚSTÍ NAD LABEM

2. liga
14. 3. /neděle/ 10 hodin
ŽIŽKOV PRAHA E

Lyžování
20. 3. /sobota/ 11.30 a 12.30 hodin
BIEG IZERSKI – BIEG RETRO
V ORLE
7. a 13. ročník.
Retro-běh 3,5 km v 11.30 hodin. 
Klasický běh 12 km a 7 km
ve 12.30 hodin. 
Více na www.orle.vulcan.pl.

Nabídka sportovních programů

Mírové náměstí

Škaredá středa 31. března
Jablonecké soubory se představují
10–12.05 ZDOBENÍ MÁJEK 

VÍTÁME JARO 
Písně a říkadla dětí z pěvec-
kých sborů z mateřských
a základních škol. 
Vystoupí dětské pěvecké sbo-
ry Skřivánek, Pod Peřinkou,
Sluníčko, Pastelky, Notička,
Fialenky, Speciální MŠ, MŠ
Pampeliška, MC Jablíčko. 
Písně, říkadla a pohádku
předvedou děti ze spolkové-
ho domu. 

12.20 X–TREAM 
Taneční skupina. 

13.00 JAKODYCKY
Dívčí hudební skupina
z DDM Vikýř. 

13.40 POUPATA 
Taneční skupina. 

14.05 X–TREAM
14.30 ZLATÉ KUŘE

Loutková pohádka s písnič-
kami v podání Spolku lout-
kářů Vozichet.

15.30 IRSKÉ SESTRY
Taneční skupina.

16.00 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ
Velikonoční trhy zahájí sta-
rosta města Petr Tulpa. 

16.05 NISANKA
A MALÁ NISANKA
Vystoupení folklorních sou-
borů.

Zelený čtvrtek 1. dubna 
10.00 KOCOUR V BOTÁCH,

aneb ANČA BUBNUJ!
Pohádka Divadla Elf z Prahy.

11.30 LOS REMEDIOS 
& PETRA ŠŤASTNÁ
Flamencová skupina s kyta-
ristou Morenito de Triana,
tančí Petra Šťastná.

13.00 TĚŽKÁ PÁRA
lidové písně starého Žižkova
v podání plzeňské hudební
skupiny

14.30 O NEBOJÁCNÉM
ONDROVI
pohádka pro děti v podání diva-
delního souboru Cirkus Žebřík

16.00 PRINCE ALFREDO
& THE WARRIORS
mezinárodní afro-pop a reggae

Velký pátek 2. dubna 
10.00 PLETENÉ POHÁDKY

Pohádka v podání loutko-
vého divadla Čmukaři z Tur-
nova.

11.30 AURORA JASBAND
Tradiční jazz v osobitém po-
jetí.

13.00 HUMĚV
Lidové písně starého Žižkova
v podání jablonecké hudeb-
ní skupiny.

14.30 NÁMOŘNICKÁ 
POHÁDKA
Pohádka v podání Divadýlka
Matýsek z Nového Boru.

16.00 TAM TAM ORCHESTRA
a TAM TAM BATUCADA
Hudební a bubenická usku-
pení z Prahy.

Stylový stánkový prodej 
Mírové a Farského náměstí, pěší
zóna
Denně od 9 do 18 hodin. 

Velikonoční zboží – kraslice a po-
mlázky, dřevěné výrobky, kerami-
ka, bylinné polštářky, batikované
výrobky, kožená galanterie, obráz-
ky na skle, dřevěné hračky, ma-
ňásci, sušené květiny, ochutnávka
medoviny, vína, pečené sele, per-
níčky, mazance, jidáše, med pravý
i turecký, proutěné košíky a mno-
ho dalšího.

Občerstvení s posezením v hlav-
ním stanu před radnicí denně od
9 do 18 hodin. 

Během Velikonočních trhů bude
v hlavním stanu na Mírovém ná-
městí probíhat Velikonoční výtvar-
ná dílna v režii Mateřského centra
Jablíčko. 

Přijďte si s dětmi vyrobit veliko-
noční dekorace! V případě velmi
nepříznivého počasí se dílna neu-
skuteční.

Vstup zdarma. 

www.slavnosti.mestojablonec.cz 

Koná se v rámci Projektu Jablo-
nec nad Nisou 2010. 
Akci financuje město Jablonec
nad Nisou.

Velikonoční trhy /31. března – 2. dubna/

Foto Jiří Jiroutek
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Sabinka Wieserová

Eliška Latislavová

Péťa Vacek

Sněhurka
„Ach Ivane, Ivane,“ volala žena plna radosti, „pánbůh
nám dal děťátko!“ I začala Sněhurku objímat. A ze
Sněhurky sloupl se sníh jako skořápka z vajíčka, a už
byla skutečným živým děvčátkem.

K. J. Erben – Pohádky děda Vševěda

Oceněné práce

Eliška Latislavová, MŠ Mšeňáček, Josefa Hory 31
Péťa Vacek, MŠ Motýlek, Střelecká 14
Sabinka Wieserová, MŠ Kapička, Husova 3

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Dubnové obrázky s tématem Jezinky a Smolíček očekáváme v podatelně
jablonecké radnice do středy 10. března 2010.   

Adresa: Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové náměstí 19,
467 51 Jablonec nad Nisou. Obálku nezapomeňte označit heslem „Skří-
tek Pastelka“.

Další informace na stránkách www.jabloneckarodina.cz.

Pozor! Témata na měsíce duben a květen:
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Proč město uvažuje o rekonstrukci letního
kina? Odpovídá místostarosta Petr Vobořil.

Areál současného letního kina chátrá a na
příkladech jiných měst je vidět, že takový stav
může skončit i úplnou likvidací. Vzhledem
k výjimečné poloze jabloneckého letního kina
přímo v centru města, by byla škoda areál
uzavřít a přijít o velký kus zeleně výměnou na-
příklad za komerční aktivity. 

Na druhou stranu je jasné, že podhorské kli-
ma provozu letního kina příliš nepřeje a to se
odráží na návštěvnosti a tím i tržbách. Město
Jablonec nad Nisou proto nechalo zpracovat
projekt, který by lépe využil celý areál – přes
den by sloužil dětem, večer by se promítalo. 

Kdy by přestavba mohla začít a kolik bude
stát? 

V prvé řadě se snažíme získat další peníze
z jiných zdrojů než z městské kasy. To bude
i zásadním okamžikem pro rozhodnutí, jak fi-
nančně náročná varianta se zvolí. Pokud bude-
me úspěšní, může se s první etapou začít letos
na podzim. Koordinace stavebních prací by mě-
la co nejméně omezit využití areálu v letních

měsících. Před zahájením sezony v roce 2011
by tak mohlo být dokončeno zázemí pro rodin-
né aktivity a kino.

Co by v letním kině rodičům a dětem na-
bízelo mateřské centrum? Odpovídá provo-
zovatelka Martina Šípková.

Každý prostor určený dětem, zvlášť je-li
v centru města, je cenný. Podle zkušeností
z mateřského centra Jablíčko můžu říct, že už
dlouhou dobu je v Jablonci „hlad“ po dětském

hřišti, které bude oplocené, bezpečné a kam
nebude chodit mládež s cigaretou nebo za úče-
lem zdobit prolézačky graffiti. Navíc kapacita
stávajícího mateřského centra už nestačí, takže
by rozšíření v letních měsících určitě pomohlo.
Nový areál v letním kině by mohl být místem
pro pořádání různých akcí pro rodiny – plá-
nujeme zimní slavnosti (stavění sněhuláků
a bunkrů), masopustní veselici, v létě pak sou-
těže a hry. Díky dobré spolupráci s architektem
projekt obsahuje všechno, co by rodiče malých
dětí mohli jako zázemí potřebovat – malé toale-
ty, nočníky, přebalovací pulty, místo pro ohřev
jídla apod.

Znáte něco podobného z jiných měst?
Nejbližším příkladem je určitě Liberec – dětský

koutek v Lidových sadech. Právě tam mnoho
jabloneckých maminek jezdí.

Jak vidíte budoucnost letního kina? Zeptali
jsme se vedoucí jabloneckých kin Nadi Hete-
šové.

Letní kina obecně podle mého názoru budouc-
nost stále mají. Problémem našeho města je
ovšem počasí. V Jablonci poměrně hodně prší,
takže i jen částečné zastřešení, kdy je možné
sedět v hledišti i za mírného letního deště, šan-
ce kina hodně zvyšují. 

Tradice tohoto prostoru jsou ve městě hlubo-
ce zakořeněné. Pokud se zmenší kapacita hle-
diště, ale na druhé straně se zvýší jeho komfort,
rozhodně to na atraktivitě kina nic neubere.
A kdyby byl ještě dostatek financí na technické
zázemí, aby bylo možné promítat filmy v digi-
tální kvalitě, byla by situace naprosto ideální
a já jsem přesvědčená, že zájem ze strany oby-
vatel by byl veliký.

Proměny přispějí k lepšímu využití
Přestavba areálu letního kina by neměla vý-

razně změnit jeho parkový charakter. Naopak
právě jako městský park by byl areál využíván
i během dne. Samotné kino by fungovalo i po
přestavbě, ale kapacita by se zmenšila, aby lépe
odpovídala skutečnému využití. Zlepšilo by se
také zázemí – toalety, občerstvení, atrakce pro
děti. 

Areál by byl pro veřejnost přístupný od května
do září, k udržení pořádku by měl přispět fakt,
že vstup bude zpoplatněný. Výše vstupného se
samozřejmě stanoví s ohledem na budoucí uži-
vatele – tedy hlavně rodiče s dětmi. 

Přestavba bude rozdělena do dvou fází

Fáze 1
Demolice současných objektů (vstupní brána,

WC, bufet, kabina kina, jeviště se zázemím
a hlediště), vykácení některých přestárlých
stromů, úprava terénu pro hřiště a nové kino,
vybudování nových objektů (půjčovna, toalety,
pokladna s ostrahou, občerstvení a zázemí pro
mateřské centrum), úprava prostranství před
kinem (nová dlažba, zatravnění, výtvarné a vod-
ní prvky, chodník), stavba opěrných zdí.

Fáze 2
Vybudování hlediště s promítárnou, jeviště se

skladem, sadové úpravy v areálu (labyrint z ke-
řů), oplocení, vybavení mobiliářem (lavičky,
odpadkové koše, pítko, sochy, herní prvky).

Do areálu se bude vstupovat tak jako dopo-
sud z nároží ulic Palackého a Pod Baštou, při
vstupu vznikne malý, z části zavřený prostor.
Dětská hřiště se v areálu plánují dvě – pro men-
ší děti (3–6 let) a děti starší. Celý park bude pro-
pojený cestičkami a vyhlídkovou promenádou,
které budou sloužit k posezení i k vyžití dětí
(půjčovna šlapacích autíček atp.). Právě rodiče
s dětmi by tu měli nalézt kvalitní zázemí a svo-
je aktivity sem částečně přesune také mateřské
centrum Jablíčko.

(Čerpáno z projektové dokumentace.)

Po rekonstrukci se areál
letního kina otevře dětem
Letní kina to nikde nemají lehké. Poslední roky takřka bojují o přežití.
Jedním z měst, kde se dosud pod širým nebem promítá, je Jablonec
nad Nisou. Aby to tak zůstalo, bude potřeba provést několik úprav
– technických i koncepčních. Připravovaný projekt přestavby letního 
kina předpokládá celodenní využití areálu se zaměřením hlavně 
na rodiče s dětmi. 

„Každý prostor určený dětem, zvlášť
je-li v centru města, je cenný. Nový
areál v letním kině by mohl být mís-
tem pro pořádání různých akcí pro
rodiny,“ říká Martina Šípková.

Areál ztracený v zarostlém prostoru někdejšího parku 
bude protkán novými cestami a promenádou. 

Foto Radka Baloghová

Vstup do zázemí pod promítacím plátnem.
Foto Radka Baloghová
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Jablonec nad Nisou si letos připomíná deva-
desát let od založení první české menšinové
knihovny v roce 1920. Historie zdejšího knihov-
nictví je však mnohem starší a pestřejší.

Prvním známým počinem v tohoto druhu
v Jablonci bylo založení školní knihovny v roce
1839, kterou financovali členové zdejšího Stře-
leckého sboru. Nákupu knih a jejich půjčování
se věnovali rovněž mnozí duchovní a knihovny
zakládaly ve druhé polovině 19. století také
mnohé německé i české spolky.

První veřejná knihovna v Jablonci zahájila
činnost v roce 1884 a byla umístěna v prosto-
rách dívčí obecné a měšťanské školy, později li-
dově zvané „zelená“. Fungovala díky dobrovol-
né aktivitě učitelů a v polovině devadesátých let
19. století opět zanikla. 

Významný impulz pro rozvoj veřejných kniho-
ven přišel až po vzniku Československa díky
Zákonu o veřejných knihovnách obecních z ro-
ku 1919. V roce 1920 byla z iniciativy okresní-
ho osvětového sboru v Jablonci n. N., kterému
předsedal okresní hejtman V. Hanousek a jehož
jednatelem byl učitel F. Havránek, založena

v našem městě česká menšinová knihovna. Ta
nesla od roku 1921 název Jiráskova. 

Na žádost o svolení Alois Jirásek osobně od-
pověděl: „Velectění! Srdečně děkuji za poctu, kte-
rou mně prokazujete, a za laskavý váš pozdrav;
rád svoluji, aby veřejná Vaše knihovna byla po-
jmenována mým jménem. Přeji hojného zdaru,
pozdravuji Vás a jsem v upřímné úctě, Váš odda-
ný Alois Jirásek. V Hronově 17. září 1921.“

Fond začínal s dvaceti knihami, a protože je
nebylo kde skladovat a katalogizovat, pracoval
zpočátku první knihovník Jaroslav Šorejs doma.
Do deseti let však přibylo přes dva tisíce knih. 

Rovněž městská samospráva zareagovala na
podnět daný zmíněným zákonem. Na jaře 1921
byl zahájen provoz německé městské čítárny
a o dva roky později začala veřejnosti sloužit
německá městská knihovna. Obě sídlily až do
roku 1933 v dívčí škole, kdy se přestěhovaly do
staré radnice na Dolním náměstí. Česká menši-
nová knihovna nalezla útočiště ve vedlejším
domě, kde zůstala až do svého uzavření v roce
1938.

Jana Nová, Zbyněk Duda
Foto Muzeum skla a bižuterie

Devadesát let české knihovny v Jablonci

Uprostřed sedí Jaroslav Šorejs

Ve čtvrtek 18. března se v 9 hodin otevřou
brány jabloneckého Eurocentra, kde se bude
konat 10. ročník veletrhu cestovního ruchu
Euroregion Tour 2010. 

Podstatnou součástí veletrhu bude nejen pů-
sobivá prezentace krajů, regionů a měst České
republiky, ale i našich nejbližších sousedů. Naj-
dete zde řadu tipů na víkendy i dovolené. Ná-
vštěvníci se mohou těšit i na bohatý doprovod-
ný program. Během soutěžní přehlídky se na
veletrhu představí regionální produkty, jež jsou
typické pro česko-polskou příhraniční oblast.

Jizerský festival světla
Mimořádným dárkem pro návštěvníky bude

tentokrát Jizerský festival světla, při kterém se
v podvečerních hodinách spojí neuvěřitelná hra
světel s architekturou budov v centru města
(www.jizerskyfestivalsvetla.cz). Festival vyvrcho-
lí v pátek 19. března v 18 hodin světelnou, hu-
dební a laserovou show na Mírovém náměstí.
Návštěvníky zveme ve dnech 18.–19. března od
9 do 18 hodin a v sobotu 20. 3. od 9 do 12 hodin.
Vstup zdarma. 

Informace na www.eurocentrumjablonec.cz. 
(mp)

Zveme na jubilejní Euroregion Tour 2010

Slavnostní fanfáry a trubači v historických
kostýmech – tak vypadalo zveřejnění dlouho
tajených účastníků a vyhlášení výsledků vý-
tvarné soutěže na městskou medaili a plake-
tu. Stalo se při vernisáži výstavy PRO ME-
RITIS dne 28. ledna v Městské galerii MY. 

V době uzávěrky únorového měsíčníku ještě
nebyly celkové výsledky známy. Porota byla
složená ze tří zástupců města a odborníků
(Mgr. Jan Kašpar, ak. soch. Vladimír Komňac-
ký, PhDr. Jan Mohr, prof. Vratislav K. Novák,
Anselm Roskovec, PhDr. Jan Sehnal a Mgr. Jan
Strnad). Vyhodnocení návrhů proběhlo tříkolo-
vě 2. prosince 2009. 

V prvním kole bylo rozhodnuto o šesti postu-
pujících do kola druhého, kde se vybíralo osm

návrhů s nejvyšším bodovým ohodnocením.
Protože některé návrhy získaly shodný počet
bodů, postoupilo do třetího kola celkem jede-
náct z nich. V něm pak byly vyhodnoceny ty ví-
tězné. Výsledky soutěže byly zřejmé až během
vernisáže po otevření obálek se jmény autorů:
3. místo – Jan Hásek, 2. a zároveň i 1. místo –
návrhy Jiřího Dostála. Čestné uznání získal za
neobvyklé ztvárnění námětu Josef Oplištil. 

Kromě oceněných se soutěže dále zúčastnili:
Jiří Harcuba, René Hora, Petr Horák, Zuzana
Hubená, Valeria Koshkina, Petra Lamačová, Jan
Lukáš, Milada Othová a Josef Šafařík. Událost
zachycuje brožura vydaná městem a Městskou
galerií MY. Je určená pro účastníky soutěže a od-
borné instituce. 

(bt)

Autoři návrhů byli odtajněni

Foto Jiří Jiroutek

Foto archiv JKIC Světelná show
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Kdy jste se začala zajímat o historii a jak jste se
k ní dostala?

Stát se historičkou nebyl zrovna můj dětský sen, tíhla
jsem spíše k umění. Přitahovala mě možnost vyjádřit
své pocity výtvarným způsobem. Později jsem s úža-
sem zírala, jak funguje svět obecně a trochu se mi
rozšířily obzory. Obor kulturní historie umožňuje na-
hlížet na minulost v širších souvislostech, než nabízejí
obecné dějiny zaměřené tradičně hlavně na politiku. 

Žijeme v kraji, kde minulost byla přervána vy-
sídlením velké části obyvatelstva. Jak se s takovou
situací historik vyrovnává?

Pro historika je to „normální“ peripetie, různých
přeryvů bylo v dějinách mnoho. Osobní pocity by mě-
ly jít stranou. To však neznamená, že by se historik
neměl zabývat postoji aktérů tehdejších dějů, ty k tomu
naopak patří. Chápat historii jako zdroj odpovědí na
otázky kdy, kdo a jak mi připadá trochu málo. Zajímá
mě především proč. Kdo měl jaké důvody k tomu, aby
jednal tak, jak jednal. Je to otázka akce a reakce, po-
zoruhodného zřetězení příčin a následků, které při-
náší mnohá překvapení.

Výsledky práce zúročujete na výstavách, při
přednáškách i v řadě odborných a populárně na-
učných článků. Napsala jste knihu Otcové města.
Co vás žene do takové práce?

Patří to k mé profesi a mám to štěstí, že mě má prá-
ce baví. Pokud se ale ptáte po nějaké „vyšší“ ideji, pak
neskromně doufám, že projekty, jako jsou Otcové
města Jablonce, pomáhají budovat vztah zdejších
obyvatel k regionu. Sama jsem ho jako malá dlouho
hledala. Jablonecko mi se všemi těmi továrnami
a zchátralými opuštěnými domy připadalo ponuré
a trochu nepřátelské. Historie je cesta, jak poznat ten-
to region. Zjistit, jakým vývojem prošel a jaké jsou ko-
řeny reality, v níž dnes žijeme. Když něco znáte, se
všemi stinnými a světlými stránkami, dokážete to po-
chopit a mít to rádi. 

Právě na jednotlivých tématech „Otců“ jsem se
snažila ukázat, že většina věcí, které považujeme za
moderní, má svou minulost. Naposledy to byl sport,
který dnes k Jablonci neodmyslitelně patří. Přišlo mi
užitečné ukázat konfrontaci dnešního stavu bohatě
vybavených sportovišť, do nichž plynou nemalé pení-
ze, s představou ctihodných jabloneckých měšťanů,

které ve 30. letech 19. století nadchl pro cvičení zdej-
ší rodák Kajetan Jäckel. Byla to pozoruhodná cesta od
ideálů turnerského hnutí k dnešnímu Jablonci coby
centru sportu a turistiky.

Letošní výstava bude věnována osobnosti dlouhole-
tého Jabloneckého starosty A. H. Posselta. Byl ve funk-
ci v letech 1881–1918, kdy město prošlo ohromným
stavebním vývojem. Naše současné životy se odehrá-
vají mezi stavbami, které vznikly před sto lety. Není
snad zajímavé zjistit, proč tehdy někdo vynaložil tolik
úsilí a peněz, aby je vybudoval?

Co dalšího chystáte v nejbližší době?
Muzeum skla a bižuterie chystá publikaci o jablo-

neckých výstavách bižuterie, takže se aktuálně věnuji
tomuto tématu. Protože se jedná o celkem nedávnou
historii, existuje spousta pramenů a také mnoho pa-

mětníků. I díky nim by výsledek mé práce neměl být
jen chronologickým popisem událostí. 

Jsme rádi, že spolupracujete i s Jabloneckým mě-
síčníkem. Co vám spolupráce přináší?

Práce pro Jablonecký měsíčník je pro mě výzvou.
Nutí mě pilovat umění zkratky. Musím vždy najít způ-
sob, jak nějakou problematiku vyjádřit co nejstručně-
ji, což pro historika nebývá snadné. 

Těší mě, že se Měsíčník rozhodl představit část uni-
kátního souboru střeleckých a pamětních štítů ze
sbírky našeho muzea. Jsou to předměty úzce spojené
s historií města. Používají jazyk symbolů, a proto
z nich můžeme vyčíst nejen datum a okolnosti někte-
rých událostí, ale také to, jaké postoje k nim lidé za-
ujímali. (os)

(Nekrácený rozhovor najdete na www.mestojablonec.cz) 

Jana Nová
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Jsem zvědavá, jak to na světě chodí a chodilo
Narodila se ve Vrchlabí, ale dětství prožila ve Velkých Hamrech. Po maturitě na Gymnáziu
v Tanvaldě pokračovala ve studiích na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích, kde
vystudovala obor kulturní historie. Od roku 1999 pracuje jako historička a knihovnice
v Muzeu skla a bižuterie. Publikuje odborné studie i popularizační články, je autorkou
cyklu výstav „Otcové města Jablonce“, které se každoročně konají v Galerii Belveder. 

■ Krátké zprávy
Svaz důchodců
pořádá svá březnová setkání vždy
ve středu od 14 hodin ve Spol-
kovém domě. Na 3. 3. je připrave-
na beseda s lékařem ze Státního
zdravotnického ústavu v Liberci,
10. 3. zveme na vycházku, 17. 3. se bu-
de konat maškarní veselice a 24. 3.
si můžete nechat změřit tlak.

Český svaz žen, o. s. 
oslaví sté výročí Mezinárodního
dne žen. Akce se uskuteční ve vel-
kém sálu Spolkového domu v pon-
dělí 8. března od 14 hodin.

Na Petříně
se konají každou březnovou středu
od 20 hodin taneční zábavy a kaž-
dou neděli od 16 hodin odpolední
čaje. V neděli 7. března od 20 ho-
din Taneční zábava k svátku
MDŽ, hraje Petr Voslař. Vstupné
zdarma.

Putování za skřítky
Jizerských hor
s autorkou pohádek a řezbářkou
Krystynou Rataj Černou nabízí ve
čtvrtek 18. března od 15.30 hodin
Městská knihovna ve Smržovce.
O skřítcích bude nejen vyprávět,
ale přiveze je dokonce s sebou…

Setkávání 2010
Výtvarnou dílnu „Pilíře pro etiku“
pořádá v pátek 19. března od 8 ho-
din Sekce Downův syndrom/SPMP
ČR. Hosté: Jiří Šedý, Vlasta Še-
dá. Informace na tel. 483 314 557
a www.downuv-syndrom.cz. Koná
se v rámci Projektu Jablonec 2010.

Až na severní pól
je možné se vypravit s polárníkem
Miroslavem Jakešem, který bude
24. března od 17 hodin promítat
v knihovně ve Vratislavicích. Miro-
slav Jakeš byl na severním pólu již
osmkrát a je jediným průvodcem
v ČR po těchto arktických oblas-
tech. 

Zlaté kladívko a Zlatá jehla
2010
Soutěž tvořivosti pro žáky 6.–9.
tříd zvláštních škol praktických
pořádá ve čtvrtek 25. března od
8.30 hodin v ZŠ v Liberecké ulici
Sdružení rodičů a přátel dětí školy
při zvláštní škole. Koná se v rámci
Projektu Jablonec 2010.

Vladimír Mišík a ETC
vystoupí v pátek 26. března v 19.30
hodin v rychnovském Hudebním
klubu Bažina v restauraci Beseda.

Reprezentační ples
hotelu Petřín se koná v pátek 26.
března od 20 hodin. Informace na
tel. 483 302 861. 

Oba konce světa
Výstavu fotografií Martina Votavy
a Ivana Brabce můžete zhlédnout
od 3. do 26. března ve výstavní sí-
ni MěÚ v Rychnově. Fotografie
vznikaly ve stejné době na Aljašce
a Novém Zélandu.

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Cestování v dřívějších dobách nebylo jed-
noduché. Cesty byly jenom vyšlapané a po-
vozy do nich vyrývaly stopy, o bláto či prach
nebyla jistě nouze. 

Rozcestí někde označovaly sochy světců nebo
i prosté kříže či Boží muka. Milníky a jiná po-
dobná označení byla obvyklá jen na komunika-
cích vyššího řádu. Jak byly staré cesty široké, to
ukazuje například lávka přes Novoveský potok
poblíž starokatolického kostela Povýšení svaté-
ho Kříže. Provoz se ale zvětšoval a cesty se mu-
sely vylepšovat a rozšiřovat. 

Původní komunikace, která spojovala Jablo-
nec s Pasekami, procházela úhlopříčně dneš-
ním Mírovým náměstí, pokračovala do ulice
Emilie Floriánové, dále dnes zanedbanou ved-
lejší stezkou, a pak navázala na ulici Nad Mlý-
nem. Odtud pokračovala Mlýnskou ulicí do Vy-
soké a tou na hranici jabloneckého a paseckého
katastru. Paseky, stejně jako Jindřichov, patřily původ-

ně ke mšenskému hutnímu statku. Ten získala
ve čtyřicátých letech 18. století hraběnka Poly-
xena Alžběta Desfoursová. V roce 1771, v době
správních změn a číslování domů, byl pasecký
katastr zvětšen o část Dolní Nové Vsi a Vrkosla-
vic. Tak vznikl nový prostor pro osídlení a ten
byl také využit. Počátkem sedmdesátých let 18.
století zde stálo již patnáct nových stavení a do
roku 1790 přibylo dalších šest. Patřily k nim
dva domy u hlavní komunikace k Jablonci, je-
den při cestě do Mšena a tři brusírny v udolí
Lužické Nisy. 

„První brusírny v místě (tj. v Pasekách) byly
postaveny okolo roku 1770 jakýmsi Klingerem,
který brousil duté sklo a postavil také pasecký
kříž,“ píše Adolf Lilie v jeho známé „červené“
kronice politického okresu Jablonec. 

Klinger dal v roce 1777 postavit poměrně ma-
sivní kamennou podezdívku ze žulových kvád-
rů, které tvoří dva stupně. Na nich stojí nevelký
komolý jehlan. Teprve do něho je vsazen želez-
ný kříž s plechovým korpusem Krista. Krucifix
je krytý prohnutou stříškou. Vytesaný letopočet
můžeme téměř spolehlivě považovat za rok
vzniku. Podobných křížů s plechovým tělem
Krista bývalo na Jablonecku mnoho a dodnes
se s některými můžeme setkat třeba v Lučanech
nebo v Nové Vsi nad Nisou.

Pasecký kříž, který dnes stojí na rohu Vysoké
a Švédské ulice, býval důležitým orientačním
bodem na cestě ke Smržovce. V jeho těsné blíz-
kosti byl v roce 1882 založen židovský hřbitov,
jehož součástí byla obřadní síň. Ta nesla jablo-
necké popisné číslo 1137 a měla adresu ve Vy-
soké ulici 57. Hřbitov však nebyl dlouhodobě
udržován a v roce 1968 byl zrušen. Zlikvido-
váno bylo 343 hrobů, přičemž některé ostatky
byly převezeny a uloženy roku 1980 na hřbito-
vě v Liberci. 

Celý prostor měl být zachován jako pietní
místo. To bohužel nebylo dodrženo, ačkoliv pů-
vodní projekt z roku 1965, který vypracoval ar-
chitekt J. Patrný, počítal i se zachováním zdejší
zeleně. Na místě byly postaveny dva dvanácti-
patrové domy a v současnosti se celý prostor dá
už jen těžko změnit. A tak je dnes Klingerův pa-
secký kříž z roku 1777 jedinou památkou sta-
rých časů na tomto místě. 

Václav Vostřák

Pasecký kříž z roku 1777

Josef V. Scheybal, 1962 Foto Otokar Simm, 2008

Emil Müller patřil mezi nejvlivnější obča-
ny Jablonce sedmdesátých a osmdesátých let
19. století. 

Narodil se 26. října 1836 v Dornhennersdorfu
v Sasku, vyučil obchodníkem v Žitavě, pracoval
u exportéra a sklářského továrníka Ferdinanda
Ungera v Hodkovicích nad Mohelkou a v Potoč-
né. Na vlastní nohy se postavil roku 1866, kdy
si na počátku velké bižuterní konjunktury zří-
dil v Jablonci exportní firmu. Společně s Fran-
zem Assamem a Albertem Sachsem je považo-
ván za iniciátora výroby skleněných kroužků
(banglí) v kraji. Patřil mezi první jablonecké
exportéry, kterým se podařilo proniknout na
lukrativní indický trh.

Müllerova politická kariéra byla poměrně
rychlá. Předpokladem k tomu bylo rakouské
občanství, které si koupil roku 1869. Již v roce
1870 byl poprvé zvolen do městského zastupi-
telstva, 1874 se stal městským radou, 1876
vstoupil do jabloneckého okresního zastupitel-

stva a stal se radou Obchodní a živnostenské
komory v Liberci. 

Velmi činný byl i v místních spolcích, ať již se
jednalo o dobrovolné hasiče, turnverein, spoři-
telnu, plynárenskou společnost či výbor pro
stavbu železnice Liberec–Jablonec. Angažovanost
v německé otázce jej vynesla do čela vlivného
Německého národního spolku pro Jablonec
nad Nisou a okolí. Dlouhá léta byl též kuráto-
rem jabloneckého evangelického společenství.

Roku 1887 byl Müller zvolen poslancem zem-
ského sněmu, odkud v roce 1891 postoupil do
říšské rady. Zde si získal pověst znamenitého
řečníka obratně hájícího zájmy jizerskohorské-
ho sklářského a bižuterního průmyslu. Zemřel
nečekaně dne 13. listopadu 1892 ve Vídni, kam
přicestoval na jednání parlamentu. Jeho těles-
né ostatky byly převezeny do Jablonce a zde 17.
listopadu za velké účasti občanů pohřbeny.

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Muži, kteří měnili město

Emil Müller, exportér a politik /1836–1892/

Bývalý židovský hřbitov je uprostřed plánu
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Chřibská – sedlo pod Studencem (6,5 km) –
Studenec (7,5 km) – zpět na sedlo (8,5 km) –
Zlatý vrch (10 km) – Křížový buk (12 km) –
Chřibský vrch 14,5 km) – Chřibská (celkem
17 km).

Na náš výlet bude pohodlnější se vydat vlastní
dopravou. Pokud se někdo rozhodne pro cestu
vlakem, musí si k trase připočítat dvakrát 4 km
– tak daleko je to ze Chřibské na stejnojmen-
nou železniční stanici. 

Na náměstí malebného městečka se zasta-
víme u pamětní desky Tadeáše Haenkeho
(1761–1817) umístěné na rodném domě cesto-
vatele a botanika. V pralesích Jižní Ameriky obje-
vil viktorii královskou, známou třeba z liberec-
ké botanické zahrady. Z Chřibské nás povedou
modré značky zpočátku po silnici, pak loukami
a lesem. Cesta vystoupá do širokého sedla pod
Studencem.

Tady se napojíme na červené značky, které
nás brzy dovedou na vrchol Studence. Od roku
1888 zde stojí ocelová rozhledna, je tedy jen
o rok mladší než naše blízká Slovanka. Podoba
nespočívá jen ve vzhledu, ale také v osudu.
Květen roku 1996 měl být termínem stržení
zchátralé věže, o rok později se ji ale podařilo
prohlásit za kulturní památku. Od roku 2007

pak probíhala její záchrana. Rozřezána na tři
díly byla vrtulníkem snesena do údolí a tady
opravena. Ke 120. výročí bylo naplánováno její
znovuotevření. To se sice nestihlo, ale na jaře
2009 již stála obnovená věž opět na kopci Stu-
denec (736 m). Slavnostní otevření 17 m vysoké
rozhledny pak proběhlo 21. června. 

Vrátíme se do sedla pod Studencem a po čer-
vených značkách pokračujeme k bývalému lo-
mu na Zlatém vrchu. Těžbou čediče, zastave-
nou až v r. 1973, zde byly odhaleny unikátní, až
30 metrů vysoké sloupy (vyšší než na známější
Panské skále). 

Odtud se krátce vrátíme na rozcestí, kde stojí
obnovený pomník připomínající zdejší bitvu za
sedmileté války (1757) a pokračujeme k rozcestí
u Křížového buku (občerstvení). Zde odbočíme
na zeleně značenou stezku, která nás dovede
zpět do Chřibské. Cestou nezapomeneme od-
bočit na znělcovou kupu Chřibského vrchu
(621 m), odkud se nabízejí částečné výhledy na
okolní hornatinu. Ve zdejších lesích CHKO Lu-
žické hory máme naději zahlédnout kamzíky,
kteří zde byli vysazeni počátkem 20. století. 

Doporučené mapy: KČT č. 12 – Národní parky
České a Saské Švýcarsko, a č. 13 – Českosaské Švý-
carsko a Šluknovsko, obě 1 : 50 000. (os)

Rozhledna na Studenci a Chřibský vrch
■ Tip na výlet

Foto Otokar Simm

Noční hvězdná obloha nad našimi hlava-
mi zdaleka není statická, jak by se mohlo
zdát na první pohled, ale probíhá na ní řa-
da astronomických úkazů, které můžeme
pozorovat i bez drahého vybavení. A právě
o těchto zajímavostech chceme čtenáře Jab-
loneckého měsíčníku informovat.

Nadcházející jarní měsíce letošního roku se
vyznačují hlavně dobrou viditelností všech pla-
net, které můžeme na obloze spatřit neozbroje-
ným okem, tedy i bez dalekohledu. Ale začně-
me popořadě. Slunci nejbližší planeta Merkur
je poměrně obtížně pozorovatelná, neboť se od
naší mateřské hvězdy nevzdaluje příliš daleko
ani na obloze. Dne 9. 4. bude od Slunce úhlově
nejdále, a proto zhruba 14 dní okolo tohoto da-
ta budou ideální podmínky ke spatření planety
nízko nad západním obzorem krátce po set-
mění. 

Nad severozápadem nalezneme v dubnu rov-
něž planetu Venuši. Ta však bude nepřehléd-
nutelnou večernicí a díky vysoké jasnosti bude
vidět již za soumraku. V květnu pak bude zářit

vysoko na večerní obloze jako nejjasnější ob-
jekt. Snadno také identifikujeme Mars – načer-
venalou jasnou „hvězdu“ v souhvězdí Raka.
V březnu, dubnu a květnu svítí na obloze téměř
celou noc kromě jitra a je v ideální poloze pro
pozorování. V polovině dubna prochází nad
známou otevřenou hvězdokupou Jesličky. Již
malým dalekohledem se stonásobným zvětše-
ním můžeme na jeho povrchu spatřit polární
čepičky z vodního ledu a zmrzlého CO2 a také
nejvýraznější albedové útvary – světlé a tmavé
skvrnky, ve kterých někteří pozorovatelé na
přelomu 19. a 20. stol. viděli slavné kanály. Ty
považovali za dílo mimozemské civilizace. 

Největší planeta sluneční soustavy Jupiter se
nad obzorem objeví v dubnu před rozedněním
a v květnu bude vidět na ranní obloze. Ideální
podmínky k jeho pozorování pak budou v létě. 

Naopak Saturn vychází krátce po setmění
a na jarní obloze je téměř celou noc. Jeho ozdo-
ba, populární prstenec, je bohužel v letošním
roce téměř uzavřen a k jeho spatření je třeba
výkonnějšího dalekohledu. 

Poslední planetou, kterou lze vyhledat bez
dalekohledu, ovšem pouze jako slabou „hvěz-
dičku“ je Uran. V dubnu a v květnu se objeví
nízko na ranní obloze. Podmínky nejlepší vidi-
telnosti budou stejně jako u Neptunu až letos
na podzim. Dne 13. 3. uplyne kulatých 80 let od
objevu Pluta, ale Mezinárodní astronomická
unie jej ze seznamu planet na svém kongresu
v Praze v srpnu 2006 vyřadila.

Zájemcům o bližší seznámení s možností po-
zorování i dalších zajímavých úkazů, jako jsou
např. přelety mezinárodní vesmírné stanice
ISS, meteorické roje či další vesmírné objekty,
doporučujeme navštívit pravidelná astronomic-
ká setkání v Klubu Na Rampě. Jablonečtí astro-
nomové také příležitostně pořádají pozorování
pro veřejnost hvězdářskými dalekohledy. 

Zajímavou akci připravuje agentura Sundisk
ve spolupráci s Astronomickým ústavem Aka-
demie věd ČR na sobotu 22. května v centru
Jizerské oblasti tmavé oblohy – na Jizerce. Přes
den bude k vidění spousta různých typů hvěz-
dářských dalekohledů, výstavy fotografií, audio-
vizuální program pro děti. Probíhat budou
přednášky zajímavých hostů v čele se známým
popularizátorem vědy Jiřím Grygarem. Za jas-
ného počasí se bude večer samozřejmě pozoro-
vat velkými dalekohledy.

Aleš Majer

Zajímavosti na jarní obloze

Přijďte se podívat na pravidelná setkání
astronomů v Klubu Na Rampě. Sledujte
program v Jabloneckém měsíčníku.

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

Oddělení pro dospělé

Birenbaumová Halina
Naděje umírá poslední
Autorka píše o svých prožitcích ve
vyhlazujících táborech, popisuje svůj
boj o život ve varšavském ghettu. 

Janečková Klára
Srdce v písku
Osudy pilota Petra a Sandry Kout-
né se protnou v Dominikánské re-
publice. Nikdo z nich netuší, že se
jejich dovolená změní v noční mů-
ru a boj o přežití.

Brown Ellen
Nápoje pro imunitu
100 koktejlů, které posilují imunit-
ní systém.

Oddělení pro děti a mládež

Peroutková Ivana
Kouzelné dobrodružství 
s papouškem Žakem
Jednou večer zůstane malý Milda
doma sám jen se svým papouškem
Žakem. Najednou se octne v hus-
tém pralese, kde prožije netušená
dobrodružství… 

Andersen Hans Christian
Kreslené pohádky
Pět slavných pohádek z Anderse-
novy tvorby v komiksovém zpraco-
vání. 

Hledej piráty
Piráti trávili většinu času na vol-
ném moři. Než se nalodili na svou
galeonu, museli ji nejprve vybavit
vším potřebným. Knížka vás prove-
de pirátskou lodí. 

Studovna

Patočková Dagmar a kol. 
Jablonex. 50 let ve světě 
bižuterie
Za padesát let prošly firmou tisíce
zaměstnanců. Pracovat v Jablone-
xu bylo zpravidla známkou výbor-
ných schopností. Jednotlivé etapy
vývoje jsou úzce spojeny s historií
našeho regionu. 

Multimediální oddělení

Poláček Karel
Muži v ofsajdu
Známý humoristický román Karla
Poláčka patří k těm nejzábavněj-
ším a zároveň nejpřívětivějším dí-
lům české literatury. 

Plán města Jablonce nad Nisou
Po pěti letech vydalo JKIC, o. p. s.
aktualizovaný plán našeho města.
Poprvé je Jablonec n. N. zmapován
jako celek. 
Na plánu tak najdete i všechny
městské části – Proseč, Lukášov,
Rýnovice, Mšeno, Jablonecké
Paseky, Vrkoslavice a Kokonín.
Plán má měřítko 1 : 10 000. Zadní
stranu tvoří automapa Liberec-
kého kraje v měřítku 1 : 100 000.
Cena 60 Kč.

Nabídka zboží
Jan Veselý – Jizerský rok
Kniha krásných fotografií přírody
Jizerských hor s půvabnými texty
autora. Cena 390 Kč (zlevněno –
původně 490 Kč).

Kittelova medovina s propolisem
Je vyrobena „studenou cestou“,
a proto si uchovává pozitivní vlast-
nosti květového medu. Díky obsa-
hu propolisu je možné medovinu
doplňkově užívat v období chřipek
a nachlazení. Tip na předjarní posí-
lení imunity! Cena 200 ml za 89 Kč.

Veletrhy cestovního ruchu 
Zimní sezona je obdobím veletrhů
cestovního ruchu jak v České re-
publice, tak i jinde v Evropě. JKIC,
o. p. s. se mnoha z nich pravidel-
ně zúčastňuje. V lednu a v únoru
jsme se prezentovali hned čtyři-
krát na významných veletrzích: v ho-
landském Utrechtu, v Drážďanech,
Brně a Praze. Region Jizerských hor
byl představen tisícům zájemců.

Vzhledem k vysoké návštěvnosti
našeho stánku se dá letos před-
pokládat zvýšený příliv turistů. 
Již teď zveme zájemce na 10. jubi-
lejní ročník jabloneckého veletrhu
cestovního ruchu Euroregion Tour
2010, který proběhne od 18. do 20.
března. Během veletrhu jsme pro
vás připravili Šťastné dny v infor-
mačním centru. 
Každého, kdo ve dnech 18. a 19. 3.
navštíví v rámci Euroregion Touru
v Eurocentru náš stánek, čeká mi-
lé překvapení v podobě slevové
poukázky na nákup zboží v rad-
ničním informačním centru. Pou-
kaz lze uplatnit pouze v rámci
těchto dvou dnů, a proto neváhejte
a využijte této jedinečné příleži-
tosti! 

■ Jablonecké kulturní a informační centrum nabízí 

„Čemukoliv se učíš, učíš se
pro sebe“ (Petronius)

Věra Stehlíková je ředitelkou základní školy v Li-
berecké ulici 26. Požádali jsme ji, aby čtenářům mě-
síčníku školu stručně představila

Školní kronika má nejstarší zápis z roku 1946.
Přitom vaše škola patří mezi nejnovější jablonecké
školy… 

Vzácná a bedlivě střežená kronika školy má první
zápis ze září 1946. Záznamy pak pokračují nepřetržitě
bez ohledu na to, ve které budově momentálně škola
sídlila. Mladší dějiny školy započaly v roce 1982, kdy
se otevřela nová školní budova v centru Jablonce. 

Na co se vaše škola specializuje? 
Jsme školou s intenzívní výukou jazyků. Vedle po-

vinné angličtiny nabízíme všem žákům od 6. třídy
i němčinu, máme kroužek angličtiny pro 1. a 2. třídy,
osmáci mají volitelný předmět španělštinu. Řada bý-
valých žáků absolvovala zahraniční střední i vysoké
školy. Od roku 1999 spolupracujeme s Lužicko-srb-
skou základní a střední školou v Budyšíně. Pravidel-
ných vzájemných výměn se již zúčastnily stovky dětí
v rámci společných výtvarných, historických, pěvec-
kých, sportovních aj. projektů. 

Vaši žáci vládnou nejen cizími jazyky, ale také
dobře zpívají. 

Bohatá činnost dvou DPS Rolnička a Zvoneček spo-
čívá ve vystupování při vítání občánků, oceňování

dárců krve, zpívají seniorům, na městských slavnos-
tech, v městském divadle, při školních oslavách…
Vystupovali i v Budyšíně, ve Švédsku, Holandsku,
Itálii atd. 

Na škole nechybí ani sportovní aktivity. Na kte-
ré jste hrdí?

Kabinet tělesné výchovy spolu s rodiči organizuje
celoroční outdoorový pohár. Patří sem přespolní běh
v areálu školy, plavání, jízda na kole, orientační zá-
vod, závod na běžkách. Oblíbená je Mikulášska laťka,
florbalový turnaj, školní přebor ve vybíjené, populární
jsou basketbalová nebo volejbalová utkání mezi žáky
a učiteli. 

Co nabízí škola nad rámec svých povinností? 
Z mimovýukových aktivit připravují vyučující v prv-

ních a druhých třídách podzimní Slavnost Slabikáře,
při které jsou prvňáčci před zraky rodičů uváděni do
světa malých čtenářů. Již 19 let se celá škola schází
při Vánočním zpívání, s deváťáky se budeme letos
loučit na 14. Akademii. Informace o dění na škole při-
náší skvělá žákovská redakční rada ve čtvrtletníku
Školní expres. Bez rozdílu věku je u dětí populární
nocování ve škole, jarní zelený den a jiné příležitost-
né akce. 

(mp)

(Nekrácený rozhovor naleznete na internetové adrese
www.jabloneckarodina.cz.)
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Volné prostory k pronájmu
Eurocentrum 

Jablonec nad Nisou, s. r. o. 
nabízí 

pronájem nebytových prostor 
v nové budově 

Centra Obchodní Spolupráce, Jiráskova 9

Jedná se o:
1. patro, 36 m2

3. patro, 25 m2

Bližší informace:
p. Kalašová, tel.: 483 311 281 

info@eurocentrumjablonec.cz 

RÁZOVÁ VLNA  
Rychlá a efektivní pomoc od bolesti, 
bez potfieby lékÛ a vedlej‰ích úãinkÛ

Vhodné na:
> zánûty ramene
>  tenisov˘ loket
>  patní ostruhy

>  zánûty ‰lach, vãetnû Achillovy
>  poãínající artrózu

a podobné potíÏe pohybového aparátu

Po pfiedloÏení tohoto kupónu 5% sleva 
na první 3 aplikace.
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BliÏ‰í informace na Rehabilitaci na Poliklinice I
v Jablonci n. N., tel. 483 341 275

www.medsix.cz

DĚTSKÁ 
HOMEOPATICKÁ 

PORADNA 

Léčba akutních a chronických 
onemocnění – alergie, ekzémy, astma, 

novorozenecké koliky, nespavost, 
časté nachlazení, rýmy a řada dalších. 

M A R I E  JA RO Š OVÁ  
(člen Lékařské Homeopatické Společnosti) 

Mobil: +420 606 41 91 71
www.e-homeopatie.cz 

Mírové náměstí 3, Jablonec nad Nisou

S T U D I O  K R Á S Y  

M A R K É T A
Rýnovická 4, JBC 

Po–Čt, Tel. 483 314 958 
NOVINKA! 

formování postavy metodou 
„liposukce bez skalpelu“ 

• VÝSLEDKY znatelné po prvním
ošetření 

• CENA od 900,– Kč 

STUDIO MARKÉTA ROZŠIŘUJE SVÉ SLUŽBY: 

•Feng-šuej (kurz, rozbory bytu, domu) 

•Reiki a Thajská masáž pro ženy

•Masáže: švédská, láv. kameny, 
medová, čokoládová

•Kadeřnictví, pedikúra, manikúra

TONAR Jablonec s. r. o.
PrÛmyslová 50, Jablonec n. N.

• Komplexní zateplování budov
– pomoc se získáním dotace z programu – 

zelená úsporám 
– registrovaná firma 

– individuální zpracování poptávek na materiál

• PÛjãovna le‰ení
– dopravu zajistíme

Tel.: 602 422 508
e-mail: tonarjbc@seznam.cz

w w w . t o n a r . c z

Akreditované vzdûlávací zafiízení, je-
hoÏ hlavním cílem je rozvoj psychoso-
ciálních sluÏeb v regionu a vzdûlávání
laické i odborné vefiejnosti v krizové
intervenci pofiádá

VÍCEDENNÍ KURZY: AKREDITOVANÉ

Komplexní vzdûlávací program
pro sociální pracovníky a pra-
covníky v sociálních sluÏbách
Kurz akreditovan˘ MPSV. Délka kurzu
210 hodin. Cena 19 550,- Kã
Kvalifikaãní kurz kompletní kri-
zové intervence – KKI. Kurz akre-
ditovan˘ MPSV, âAPLD. Délka kurzu
158 hodin. Cena 12 550,- Kã.
V˘cvikov˘ kurz telefonické kri-
zové intervence – TKI. Kurz akre-

ditovan˘ MPSV a âAPLD. Délka kurzu
110 hodin. Cena 9 500,- Kã.
Základy krizové intervence tváfií
v tváfi – KI. Kurz akreditovan˘ MPSV
a âAS. Délka kurzu 50 hodin. Cena
5 500,- Kã.

JEDNODENNÍ KURZY:
AKREDITACE MPSV V ¤ÍZENÍ

Sociální sluÏby. Délka 8 hodin.
Cena 1150,- Kã.
Krizová intervence. Délka 8 hodin.
Cena 1150,- Kã.
Komunikaãní dovednosti a aser-
tivita. Délka 16 hodin. Cena 2200,- Kã.
Konflikt a efektivní komunika-
ce. Délka 8 hodin. Cena 1150,- Kã.
Úvod do obãanského a trestního
práva. Délka 8 hodin. Cena 1150 ,- Kã.
Dluhové poradenství. Délka 8 ho-
din. Cena 1150,- Kã.
Jednání s psychiatrick˘mi klienty.
Délka 8 hodin. Cena 1150,- Kã.

Stres a prevence vyhofiení. Délka
8 hodin. Cena 1150,- Kã.
Vedení rozhovoru s obtíÏn˘mi
klienty. Délka 8 hodin. Cena 1150,- Kã.
Osobní asistence. Délka 8 hodin.
Cena 1150,- Kã.
Jednání s agresivním klientem.
Délka 8 hodin. Cena 1150,- Kã.
Relaxace – Techniky práce s tû-
lem a stresem. Délka 8 hodin. Cena
1150,- Kã.
Odborná praxe a supervize. Délka
8 hodin. Cena 1150,- Kã.
Profesionální zpÛsoby práce
a pfiístup ke klientovi v sociál-
ních sluÏbách. Délka 8 hodin. Cena
1150,- Kã.
Kurz práce na PC. 3 tématické blo-
ky po 10 lekcích. (lekce=2x45min).
Cena 1500 Kã/1 blok.

Info: ·vermova 32, Liberec 10 -
Franti‰kov, tel.: 774 405 675, 
www.d-os.net

KuchyÀské studio H+H
Otevfieno Po–Pá 9–17, So 9–12 hodin

35%

Palackého 186, Turnov, tel.: 481 382 125, 
mobil: 777 866 680, e-mail: studioh@telecom.cz

VÝJIMEČNÁ SLEVA
NA KUCHYNĚ GORENJE
platná od 1. 3. do 31. 3. 2010

Grafický návrh,
zaměření, 

cenová 
kalkulace 
a doprava
ZDARMA

• Široká nabídka materiálů, kování
a pracovních desek

• Vestavné spotřebiče, zvýhodněné
ceny na zn. Gorenje a Mora

• Vestavné skříně, obývací stěny,
koupelnový a dětský nábytek, ložnice

Malífiské a natûraãské 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

Studio IvetaD., 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

JAZYKOVÉ KURZY EDUCA – je‰tû volná místa
– v˘uka zamûfiena na komunikaci a praktick˘ jazyk,
profesionální a trpûliví lektofii, ovûfien˘ systém v˘uky.

POâÍTAâE – základy naplÀujeme kurz
po, st: 17,30–19,30

KURZ ÚâETNICTVÍ – naplÀujeme kurz
so nebo po 8–12,15

EDUCA – vzdûlávací centrum, 
483 318 621, 602 505 288, www.educa-jbc.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

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

Kurz „Tibetské masáÏe a moxování“
(technika jemné harmonizaãní masáÏe)

Vhodné téÏ pro laiky, zaãáteãníky, partnery, rodiãe
DNE 27. 3. 2010 od 9 hod. do 18 hod.

RC MAGNET, ULICE 28. ¤ÍJNA, JABLONEC N/N
Objednávky na tel.: 775 081 124

ZAKÁZKOVÉ KREJâOVSTVÍ HANAR
Ve‰keré krejãovské sluÏby, plesové a svatební

‰aty v cenách pÛjãovného, pánské obleky 
a fraky, nabídka látek, opravy a úpravy odûvÛ

tel.: 724 174 830, www.hanar.cz

VEDENÍ ÚâETNICTVÍ A DA≈OVÉ EVIDENCE
Eva Horu‰ická, tel.: 603 256 480

e-mail: eva.horusicka@seznam.cz

HUDEBNÍ ·KOLA BoNi
v˘uka hry na flétnu, klavír, klávesy, vhodné 
pro dûti od 6 let, v˘uka probíhá ve M‰enû
Bohumila Nitschová, tel. 723 187 766

d i g i Tel
prodej mobilních telefonÛ

záruãní a pozáruãní servis mobilních telefonÛ
business partner Telefonica O2
dodavatel IT a digitální techniky

instalace ADSL, CDMA, SKYLINK
Sbûrna FOTOLAB, terminál SAZKA

Po‰tovní 9 /OC EVEKO/, tel/fax. 483 313 212
www. m o b i l e p o i n t .cz

HORSKÁ CUKRÁRNA – STUMPOVÁ MARTINA
minizákusky 46 druhÛ, maxi v˘bûr cel˘ch dortÛ

– pravá ‰lehaãka, dárkové ko‰e, ãokokytky,
ãokoobrazy, ãokopivo, mini svatební koláãky 

a jedlé foto dle va‰eho návrhu.
Prav˘ medovník 22,- Kã za kus
Otevfieno dennû vãetnû svátkÛ

po – ne 8:00 – 17:30 hod.
Objednávky: 604 285 583, Prodejna: 483 382 152
Nám. T.G.Masaryka vedle Restaurace, SmrÏovka

Kosmetika – Iren nabízí
fie‰ení pro va‰i pleÈ biokosmetikou, pfiiná‰í úlevu pro
citlivou, dehydrovanou, aknózní, menopauzální...
pleÈ. Nabízím zesvûtlení pigmentov˘ch skvrn, kruhÛ
pod oãima, vyhlazení vrásek a jizviãek po akné.

RÛzné masáÏe tûla, hlavy, parafinové zábaly
rukou, poradenství zdarma, dáreãky. atd

Poliklinika M‰eno, v 1. poschodí
Irena Pincová, tel.: 723 086 220

Studio Fit – Akce na bfiezen
15 % SLEVA NA THAJSKOU MASÁÎ
Po cel˘ bfiezen 60 min. jen 425,- Kã!

Technika masáÏe spoãívá v protlaãování bodÛ,
ãímÏ se uvolÀují zablokované dráhy.

Novû TANTRA masáÏ – zavádûcí ceny!
www.studiofit.cz, tel.: 773 485 800

Najdete nás na novém místû:
Komenského 37 (POZOR! vstup z ulice Po‰tovní)

Tû‰íme se na Vás!

KURZ PRO TùHOTNÉ
4 lekce-tûhotenství, fáze porodu, praktická

pfiíprava k porodu, kojení a péãe o dítû
+ poporodní setkání a pfiedání zku‰eností

e-mail: pabyskova@email.cz, tel.: 776 383 254

HYPOTÉKY PRO KAÎDÉHO
– nejv˘hodnûj‰í hypotéãní úvûry pro financování

koupû, v˘stavby a rekonstrukce nemovitostí 
aÏ do 100 % hodnoty nemovistosti
– peníze na cokoliv oproti zástavû

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

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

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

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

a speciální hodiny pro TùHULKY. 
Pfiihlá‰ky a info: www.brisnitancekareemah.cz
M: 776 653 153, info@brisnitancekareemah.cz
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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

PRONÁJEM KANCELÁ¤Í

• v blízkosti centra Jablonce, parkování i pro zákazníky

• zabezpeãení objektu (BESL), ve‰keré sluÏby

• logistické zázemí v areálu, VZV, skladovací prostory

• zrekonstruované prostory, pfiíznivé ceny

Balení, celní deklarace, v˘roba beden – ISPM 15

www.jakob.cz • tel. 603 161 915

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

Jablonec nad Nisou, 466 01

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

horizontální a vertikální Ïaluzie, rolety
ROLOKAZETY – hliníkové, bezpeãnostní

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

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

Doprava a cenové nabídky ZDARMA

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

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

Prodej palivového dfieva

Kontakt: ■ 466 01 Jablonec n. Nisou, Jungmannova 685/8
tel. 483 710 079, mobil 605 217 561

■ 190 00 Praha 9, Drahobejlova 52/1894
tel. 223 010 016

■ 256 01 Bene‰ov, Tyr‰ova 194
tel. 317 722 136, mobil 608 971 874

www.bservis.cz, e-mail: bservis@bservis.cz

zpracování daÀov˘ch pfiiznání, moÏnost odkladu

• komisní prodej
• vyplácení exekucí
• v˘kup nemovitostí

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

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

elektro z va‰í ulice

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

Letáky                          najdete ve Va‰ich schránkách.

Dopfiejte Va‰í LCD nebo plazmové
televizi HD signál – ukáÏe Vám více
Dopfiejte Va‰í LCD nebo plazmové
televizi HD signál – ukáÏe Vám více

Pofiiìte si satelitní pfiíjem 
– pomÛÏeme Vám  

jej vybrat v na‰em 
HDTV SAT centru 

a odbornû 
nainstalujeme „na klíã“.
HDTV SAT jiÏ od 4990,–

– Prodej na splátky i bez nav˘‰ení

Pofiiìte si satelitní pfiíjem 
– pomÛÏeme Vám  

jej vybrat v na‰em 
HDTV SAT centru 

a odbornû 
nainstalujeme „na klíã“.
HDTV SAT jiÏ od 4990,–

– Prodej na splátky i bez nav˘‰ení

NOVù 
– prodejna 
opût roz‰ífiena

NOVù 
– prodejna 
opût roz‰ífiena


