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Přejeme vypečené čarodějnice
Duben je veselý měsíc. A nemám na mysli jen

kvůli aprílu! 
Jestli bych neměl rovnou začít zaručenou zprá-

vou, že teplo bude za hubičku, nebo úplně za-
darmo? Přeci jenom „duben za kamny budem“!
Ale raději ne… Kolem tepla se toho ještě v rámci
předvolebního boje napíše a navykládá až až! 

Od druhé poloviny měsíce budou náměstí za-
plněna mítinky, rohy oblepené plakáty se sliby,
že jeden otočí státní kormidlo doleva, druhý do-
prava a třetí pojede rovně. Jsou ale témata, kde
se shodnou všichni. A je smutné, že o těch se ni-
kdy moc nepíše. Škoda! Přichází ale šance, že
Jablonec po letech zase získá své poslance. Po-
mozte v tom jabloneckým kandidátům a za-
kroužkujte je. Označte Jablonečáky, dejte jim
preferenční hlasy na lístku strany, pro niž se
rozhodnete. Má to smysl a naši poslanci v bu-
doucnu přinesou městu ovoce.

Ještě se nevzpamatujeme z aprílových žertů
a rozmarů počasí a už tu budou Velikonoce.
U nás se, bohužel, moc vážně neprožívají. V ob-
čanském životě se smrskly na velikonoční trhy
coby připomenutí folkloru, pletení či nákup po-
mlázky a na pondělní koledu. Invazi čokoládo-
vých zajíčků a vajíček rozebírat nebudu. 

To u našich sousedů za horami a Nisou je to-
mu jinak. V Polsku jsou Velikonoce církevním
svátkem a to se přenáší do běžného života.

Teprve po svátcích opět ožije zábava, která ustala
o Popeleční středě. Jinak se slaví i v Lužici. Nej-
zajímavější bývá budyšínská Velikonoční neděle.
Z města i okolí vyjíždějí průvody desítek nazdo-
bených koní se svátečně oděnými Lužickými
Srby. Objíždějí vsi, zpívají tradiční písně a žeh-
nají polím. Podívat se na ně jezdí lidé z blízka
i daleka. Koně se často dovážejí až od Ham-
burku! Pro děti je zase určeno koulení vajíček.
Při pěkném počasí si tam můžete udělat zají-
mavý výlet! 

Duben bývá též měsícem vyúčtování. Pro ná-
jemníky služeb za loňský rok, pro město škod po
zimě. Ty na silnicích jsou letos přímo děsivé.
Jako správní hospodáři ale prověříme kvalitu
oprav překopů silnic a kde to půjde, budeme re-
klamovat. Ožijí také stavby, které se s příchodem
zimy zastavily, dokončena bude zastávka Jab-
lonec – centrum. A v jarním sluníčku snad bu-
deme moci konečně využít i nový in-line areál
pod ulicí F. L. Čelakovského. 

Jak duben vesele začal, tak i skončí: čaroděj-
nicemi! Letos asi budou obzvlášť vypečené.
Dříví totiž máme z říjnového polomu více než
dost. Nad přehradou se zase rozzáří oblíbený
ohňostroj. Takže snad už jen zbývá popřát, aby
i letos zůstali hasiči bez práce.

Lukáš Pleticha
místostarosta
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Paní Jana, obyčejná žena středního věku. Měla ro-
dinu, dvě děti, práci a bydlení. Celý život se jí obrátil
naruby, když přišla o zaměstnání. Jistoty, které do té
doby měla, padly. Hlavním problémem byl fakt, že ži-
la v podnájmu u svého zaměstnavatele. A tak ztráta
práce přinesla i ztrátu střechy nad hlavou. 

Paralyzovaná nemožností sehnat novou práci i uby-
tování, utápěla svůj žal v alkoholu. Vše, co následo-
valo, byl pád až na dno. Odebrali jí děti a skončila na
ulici. Jen jeden příběh z řady, bohužel nikoliv ojedi-
nělý. 

Občanské sdružení Naděje funguje v Jablonci nad
Nisou dvanáctým rokem, poskytuje pomoc sociálně
potřebným a provozuje v Podhorské ulici noclehárnu
a azylový dům pro lidi bez domova. Podle slov Jana
Vaněčka, oblastního ředitele Naděje, si své současné
postavení však muselo sdružení vybojovat. Díky dob-
ře odváděné práci, která byla v rámci Libereckého
kraje dlouhou dobu ojedinělá, se Naději dnes daří své
služby také rozšiřovat. V jabloneckém azylovém domě
poskytuje 12 lůžek pro muže a 8 pro ženy. Ubytování
zde stojí 70 Kč za noc. Noclehárna má stejnou kapaci-
tu 12 + 8 a platí se symbolických 30 Kč za noc. Lidé
z ulice mohou využít i denní centrum, kde se mohou
vykoupat, najíst a převléknout. Sociální pracovníci
jim zde nabízejí poradenství. Úkolem je motivovat li-
di k myšlení, že situace není beznadějná a dá se řešit.
Zprostředkují jim kontakt s úřady, mají-li právo pobí-
rat nějaké dávky, spolupracují s oddělením hmotné
nouze, s úřadem práce, se státní sociální podporou, se
všemi institucemi kompetentními v sociální oblasti. 

Cílem Naděje je dostat člověka z ulice, nabídnout
přenocování a nějaký čas se mu věnovat, aby se dostal
ze dna.

Mrazivá statistika roku 2009
Celkové náklady jablonecké pobočky Naděje v roce

2009 činily 5 169 838 Kč. Pět milionů se zdá mnoho,
ale převedeno třeba na tržní ceny bytů ve městě by se

za ně pořídilo pouhých pět bytů. Přitom celkový počet
klientů, který prošel domem Naděje, byl 230. V kaž-
dém tom „ideálně koupeném bytě“ by jich tedy muse-
lo žít spolu 46, aby se Jablonec nad Nisou stal městem
bez bezdomovců. Ale to je jen teoretický příklad.
Nemluvíme samozřejmě o energiích a nákladech na
provoz.

Na krytí nákladů Naděje se podílelo:
• Město Jablonec nad Nisou 9,4 % 
• Ministerstvo práce a sociálních věcí 46,8 % 
• Evropský sociální fond 23,6 %
• Příspěvky a dary právnických a fyzických osob 12,0 %
• Příjmy od klientů za ubytování 8,2 %

Na práci v přímé péči se podílí celkem 12 pracovní-
ků na plný úvazek a 2 pracovníci na částečný úvazek;
na řízení, administraci, účetnictví a ekonomice 3 pra-
covníci na částečný úvazek. 

Ale od čísel zpátky k lidem. Skupina opravdu kla-
sických bezdomovců s psychickými, tělesnými, sociál-
ními a hygienickými problémy se pohybuje mezi
20–25. Ti jsou monitorováni streetworkerem (terénní
pracovník) ve squatech, kanálech, parcích. Terénní
pracovník se je snaží přivést do denního centra.

Zbytek bezdomovců z těch zhruba 230 od běžné po-
pulace nepoznáte. Jsou to lidé úplně normálně oble-
čení, jen se jim rozpadlo manželství, rodina, přišli
o práci. Tak jako paní Jana v úvodu. Jaká je šance vrá-
tit jim zpátky lidskou důstojnost?

Konec dobrý
Paní Jana prokázala silnou vůli. Vyléčila se ze zá-

vislosti. Sehnala práci. Poté, co byla propuštěna dal-
ším zaměstnavatelem znovu kvůli předsudkům vůči
bezdomovcům, opět se zvedla. Teď pracuje, má zpát-
ky děti, dokázala si zajistit i bydlení. I přes nepřízeň
osudu dokázala znovu nastartovat. Bez sociální po-
moci by však žádný dobrý konec nebyl. (pb)

(Více informací o problematice www.nadeje.cz.)

Lidé bez domova mají Naději
i v Jablonci nad Nisou
Viditelným jevem hospodářské krize ve třicátých letech minulého století byly kromě
armády nezaměstnaných na úřadech práce i fronty chudých na polévku, levné
noclehárny a hlavně bezdomovci pod mosty. Jaká je současnost? Nezavíráme oči
před lidmi, kteří skončí na ulici? A umíme jim pomoci?!

■ Dvě otázky 
pro místostarostu
Petra Vobořila

Důvod, proč se do problému
člověka bez domova může do-
stat kdokoliv, je finanční nedo-
stupnost bydlení. Existují vůbec
v Jablonci levné startovací byty
pro mladé nebo dostupné bydle-
ní pro rodiny s dětmi či seniory? 

Město na počátku 90. let vlastnilo
kolem 7 000 bytů a nebylo schop-
né takové množství udržovat v so-
lidním stavu. K prodeji značné
části bytového fondu však také
vedla vidina přísunu financí do
městské kasy. Dnes je situace jiná.
Počet bytů, které město vlastní, je
přibližně 1 400. Tento stav je možné
považovat za uspokojivý a údržbu
bytového fondu za udržitelnou.
Mezi městskými byty jsou jak ty
startovací pro mladé, tak i byty
pro seniory, kteří využívají sociál-
ní služby. Město také vlastní čtyři
ubytovny, přičemž jedna z nich je
pro opuštěné matky s dětmi. 

Naděje vymyslela projekt so-
ciální firmy, jakési chráněné
dílny pro své klienty. Může měs-
to podpořit tuto iniciativu tím,
že by dalo k dispozici vyhovují-
cí objekt?

Přiznám se, že ač se o proble-
matiku rozvoje sociálních služeb
aktivně zajímám, je pro mne tato
informace nová. O nápadech v ob-
lasti rozvoje sociálních služeb
mluvíme v pracovních skupinách
komunitního plánování, které se
scházejí každý měsíc, ale tento zá-
měr zde od zástupců Naděje neza-
zněl. Myšlenka je to určitě dobrá
a její naplnění je životaschopným
záměrem neziskové organizace.
Ohledně podpory vzniku sociální
firmy, je město pouze jedním
z mnoha subjektů, který ji může
podpořit. Naděje zajisté počítá
s podporou úřadu práce, který má
finanční možnosti jak rozjezd so-
ciální firmy podpořit. Ze strany
města by se mohlo jednat napří-
klad o pronájem vhodného pros-
toru. 

(pb)

Dům Naděje v Jablonci n. N.
Foto archiv

Foto archiv o. s. Naděje
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Občanské sdružení
Naděje

Naděje o. s. byla založena v roce
1990. Jedná se o nestátní neziskovou
organizaci vytvořenou jako občan-
ské sdružení. V současné době pů-
sobí ve dvaceti městech a deseti
krajích. Zaměřuje se především na
poskytování sociálních služeb.
Mimo to provozuje i několik zdra-
votnických zařízení a také je akre-
ditovanou vzdělávací agenturou.

V Jablonci n. N. působí od roku
1998 a provozuje zde širokou šká-
lu sociálních služeb zaměřených
na osoby bez přístřeší, osoby
v krizové situaci, osoby žijící v ri-
zikových lokalitách apod. Naděje
pracuje přímo na ulici, v domác-
nostech i ve svých zařízeních. Cí-
lem služeb není pouze praktická
pomoc formou jídla, ošacení nebo
ubytování, ale především zapojení
uživatelů služeb zpět do společ-
nosti. Pomáhá lidem najít práci,
naučit se hospodařit s penězi i na-
lézt vhodné bydlení. K tomuto úče-
lu slouží kromě jiného i tři byty,
kde si mohou klienti vyzkoušet sa-
mostatné bydlení a život. 

V roce 2009 využilo služeb Na-
děje v Jablonci nad Nisou více než
300 uživatelů.

(red)

Jan Heinzl
pověřený řízením odboru
humanitního

Nakolik je problém bezdomo-
vectví viditelný z pohledu rad-
nice a nakolik zaměstnává její
aparát a zatěžuje obecní kasu? 

Mohu konstatovat, že každý bez-
domovec, který má zájem svou si-
tuaci řešit, nalezne na území měs-
ta nejen veškeré sociální služby,

ale i podporu kompetentních úřed-
níků. Z pohledu zaměstnávání
úředníků bezdomovci je situace
zvládnutelná. Sociální systém je
nastavený a je jen věcí úřadu, jak
v této věci postupuje. Je třeba si
uvědomit, že bezdomovectví je
součástí každé společnosti. Těžké
je ale řešit ho proti vůli samotného
bezdomovce. Pokud kdokoliv z nás
neporušuje žádné zákony nebo vy-
hlášky, není možné jeho život řídit
či omezovat. 

Na oddělení hmotné nouze je li-
dem bez domova k dispozici so-
ciální kurátorka, která disponuje
kompetencemi i nástroji, jak bez-
domovci pomoci. Spolupracuje
s ním, je schopna mu zajistit uby-
tování i vyplatit mimořádnou dáv-
ku na jídlo či nocleh. Toto bych ani
nenazýval zatížením obecní po-
kladny. Daleko větším problémem
jsou náklady spojené se zdravotní
péčí o nepojištěné bezdomovce či
opakované zásahy policie a hasi-
čů, které stoupají především v zim-
ních měsících.

Spolupracujete s azylovým do-
mem Naděje a s jinými organi-
zacemi poskytujícími sociální
služby? Jaká je ona spolupráce,
co dobrého přinesla a kde na-
opak vidíte mezery?

Město má s občanským sdružením
Naděje velmi dobrou spolupráci.
Ředitel Jan Vaněček i pracovníci
Naděje jsou aktivními členy pra-
covních skupin komunitního plá-
nování sociálních služeb. Na čin-
nost Naděje samozřejmě město
přispívá i finančními prostředky.
Na podporu však mohou dosáh-
nout všichni poskytovatelé kvalit-
ních sociálních služeb v Jablonci
nad Nisou. 

Osobně se domnívám, že výsledky
spolupráce mezi městem a organi-

zacemi poskytujícími sociální služ-
by jsou pozitivní. Říkám to proto,
že díky pravidelné spolupráci řešíme
i tzv. mezery, spíše však problémy.
Z osobní zkušenosti úředníka, kte-
rý působil i na jiném městském
úřadu stejného typu, mohu systém
v Jablonci jen chválit, a to i s vědo-
mím všech nedostatků

(pb)

Jan Vaněček
oblastní ředitel o. s. Naděje

Vzděláním jste ekonom. Není
z hlediska ekonomie každý plně
zodpovědný za vlastní štěstí?

Byť mám ekonomické vzdělání,
jsem zastáncem myšlení, které po-
čítá i v tržní ekonomice se sociálním
faktorem. V sociální oblasti kruté
zákony trhu prostě nefungují.

Vyspělá společnost by měla být
vyspělá i v tom, že se dokáže po-
starat o své slabé články. To by-
chom pak mohli skončit jak ve sta-
ré Spartě, kdy ty postižené budeme
házet ze skály.

Poskytujete třeba i potravino-
vou pomoc? Jsou u nás dnes
k vidění fronty na polévku?

Potravinovou pomoc i v Jablonci
máme. V loňském roce jsme vyda-
li zadarmo 6 174 jídel a 603 potra-
vinových balíčků. Většinou polév-
ku s chlebem nebo chléb s něčím.
Potraviny jsou od sponzorů, nena-
kupujeme je.

Nechceme ovšem živit nikoho
zadarmo, vytvářet závislost. Když
přijde nový klient bez prostředků,
dáme mu jídlo třikrát denně. Ale
ve chvíli, kdy to jen využívá, ne-
snaží se nic řešit, omezujeme mu
možnost jídla. Musí spolupracovat
se sociální pracovnicí. Přistupuje
se k tomu individuálně. Podle in-
tenzity spolupráce se posuzuje je-
ho nárok. Jsou ti, kteří mohou vy-
užít naši potravinovou pomoc 3 ×
denně, jiní jen 1 ×, ale i tací, kteří
jen 1 × týdně. Každých 14 dní se to
individuálně posuzuje.

Fronty se nám netvoří na ulici
před domem, ale někdy v budově.
V zimě jsme za těch největších
mrazů vydávali denně třeba 60 obě-
dů a do centra se vejde 20–30 lidí.
Chtěl bych však zdůraznit, že ne-
jsme jediní, kdo lidem bez domova
pomáhají. Obrátit se mohou i na ji-
né organizace humanitární i cír-
kevní. (pb)

Zrušení pošty lidi 
stále zlobí

Nás, občany Vrkoslavic, zajímá
osud naší pošty. Co město udělá pro
její znovuotevření. Kdy začne Čes-
ká pošta komunikovat s občany.
Jezdit pro poštu do města je fi-
nančně náročné. Mám dojem, že
představitelé města již dávno vzda-
li boj za potřeby občanů Vrko-
slavic, jen upřednostňují občany
Mšena (molo, stánky, vše kolem
přehrady). Na ostatní se nedostá-
vá. Na Vrkoslavicích bydlí i plno
starších občanů, staví se nové do-
my, ale město se nestará o jejich
blaho. A Česká pošta? Ta s námi
nekomunikuje už vůbec. Občané,
starejte se. S balíky se tahejte, jak
chcete, nás nic nezajímá. 

Stanislava Nohýnková

Rozhodnutí je 
na České poště

S názorem, že by nás život oby-
vatel v některých částech Jablonce

zajímal více a v jiných méně, roz-
hodně nesouhlasím. Tvrdit, že osud
občanů Vrkoslavic nás nezajímá,
anebo dokonce, že se staráme jen
o okolí jablonecké přehrady, je
zcela neopodstatněné. Důkazem je
několik provedených i připravova-
ných akcí. Třeba opravy škol, okruž-
ní křižovatka, nasvícení přechodu
u školy, připravované odkanalizo-
vání Kokonína nebo úprava parku
u kulturního domu.

A teď k poště. Česká pošta není
městem zřizovaná organizace, pro-
to ji město nemůže nic nařizovat.

Havárii vrkoslavické pošty proto
musí řešit ta organizace, která ji
zřizuje, popřípadě ta, která ji ne-
chává ve svém objektu pracovat
(tj. Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových). Ani jedna
z těchto organizací nemá zájem
poštu obnovit. Žádná z nich ne-
chce opravovat starou budovu, jež
je z hlediska provozu neekono-
mická a zastaralá. Město v této ob-
lasti nevlastní žádný objekt, který
by mohlo České poště nabídnout.
Prostory k činnosti mohou poskyt-
nout místní podnikatelé, s nimiž

by se pošta mohla dohodnout.
Jediné, co město může udělat, je
vyzvat Českou poštu k řešení ve
prospěch občanů. A to jsme již ně-
kolikrát učinili (viz usnesení rady
města). Doporučení rady města
však Česká pošta neakceptovala.
Bohužel.

Při jednáních se zástupci pošty
jsem byl vždy ujišťován, že nabízí
všem občanům Vrkoslavic mož-
nost změny doručovací adresy ne-
jen na centrální poštu ve městě,
ale i na kokonínskou pobočku.
Stejně tak je možné doručit těžší
zásilky až do domu. Chápu sice
Vaše pocity, ale srovnávat zrušení
poštovní pobočky s vylepšováním
okolí přehrady nelze. Přehrada
přeci slouží všem Jablonečanům,
tedy i těm z Vrkoslavic. 

Česká pošta chce jako kompen-
zaci za zrušení pobočky ve Vrko-
slavicích nabídnout širší služby
v Kokoníně ve formě delší pracov-
ní doby, rozšířeného počtu přepá-
žek a lepších služeb místním oby-
vatelům.

Petr Tulpa 
starosta města

■ Nad dopisy čtenářů

■ Komentáře a názory

Foto archiv o. s. Naděje
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Celé dětství jste prožil v Jablonci nad Ni-
sou. Jak na tu dobu vzpomínáte? 

Velmi rád. Zpočátku jsme bydleli v Trpasličí
ulici, v malebném koutě města na kopci nad
starokatolickým kostelem. S kamarády jsme
trávili čas v lese, na skalách, v létě jsme se kou-
pali v Novoveském koupališti, v zimě jsme sáň-
kovali na Bellevue. 

Změna přišla, když jsme se přestěhovali na
Žižkův Vrch. Chodil jsem do čtvrté třídy a vzpo-
mínám si na třídní učitelku, která mě nutila,
abych jí říkal „soudružko“. Důrazně mi dávala
najevo, jak se můj otec „provinil“, když emigroval
do západního Německa. „Vobořile, ty se můžeš
učit, jak chceš, stejně se nikam nedostaneš,“ to
byla její oblíbená slova. Situace se zlepšila,
když mě vybrali do sportovní třídy. Potkal jsem
tam partu výborných spolužáků, i mezi pedagogy
byly silné osobnosti, všude bylo cítit zapálení
pro sport a atletiku zvlášť. 

Vrátím se ale ještě k mým kořenům. Byli jsme
taková typická jablonecká rodina – oba moji

dědečkové byli Němci a obě babičky Češky. Trá-
vil jsem u nich hodně času, protože maminka
musela tvrdě pracovat, aby nás uživila. Vzpo-
mínám si, že česky prarodiče mluvili jenom
o tom, co mohly děti slyšet. Výměny názorů byly
vždycky v němčině. I tak jsem tam byl rád.
Obzvlášť s dědečkem, ochotníkem teplického
divadla, bývala velká legrace. 

Do povědomí Jablonečanů jste vstoupil vy-
dáváním kulturního časopisu Jizerská kóta.
Byla to revue na velmi dobré úrovni. Proč
jste začal s jejím vydáváním? 

Nejdříve jsem začal vydávat časopis Médium,
to bylo v době, kdy měsíční kulturní přehled
v Jablonci chyběl. A díky tomu jsem získal
spoustu kontaktů a mnohdy i přátelství s růz-
nými umělci a výtvarníky. Výjimečnost těchto
lidí mě inspirovala a chtěl jsem o nich dát vědět.

Nakonec vznikla revue pro severovýchodní Če-
chy, protože nic podobného v regionu neexis-
tovalo. Ve spolupráci s Janem Strnadem a vý-
tvarníkem Miloslavem Jágrem jsme psali
o místních umělcích, kultuře a v kapitolách
„Zjizvená tvář země“ jsme poukazovali na stav
ohrožených památek. Třeba jsme tak i přispěli
k tomu, že se většinu z nich podařilo nakonec
zachránit.

Měl byste chuť si podobný projekt zkusit
někdy znovu?

Pokud bych se do něčeho podobného znovu
pustil, určitě bych více přemýšlel o ekonomické
stránce. Tehdy jsem s nadšením rozjel projekt
sice kvalitní, ale finančně velmi vyčerpávající. 

Březen byl pro naši generaci vždy spojen
s měsícem knihy. Vy čtete v knihovně dětem,
četl jste také seniorům – proč to děláte? 

Je to takový důsledek mé vydavatelské čin-
nosti. V době, kdy vznikal časopis Jizerská kó-
ta, jsem nasbíral tolik zajímavého materiálu, že
z něj bylo možné vydávat i knížky. V tom stále
pokračuji a zaměřuji se hlavně na dětskou lite-
raturu, na pohádky. Zjistil jsem, že mnoho dětí
vlastně ani některé klasické pohádky nezná.
Takže mě napadlo, že jim je více přiblížím. Už
první čtení v jablonecké knihovně mělo velký
ohlas, a tak jsem pokračoval a teď už čtu dětem
třetí rok. Letos se čtení pohádek navíc propojilo
s výtvarnou soutěží Skřítek Pastelka. A díky
spolupráci s knihovnou vznikl pak také nápad
číst pro dospělé. 

Jak se vydavatel a milovník umění pustí
do zcela realistické a nepoetické politiky? 

Jako každý jiný jsem ve svém životě řešil spous-
tu běžných situací, ve kterých mi připadalo, že
úřední postup je zbytečně složitý, rozhodování
města nesprávné a celá politika odtržená od
reality. Nejdříve jsem to všechno kritizoval, pak
jsem si řekl, že bude lepší se pokusit o změnu. 

A když se teď ohlédnete za dobou, kterou
jste strávil na radnici – podařilo se vám to?
Naplnily se alespoň částečně vaše představy
a plány?

Přiznávám, že jsem přišel s některými ideály,
jež se v praxi ukázaly jako obtížně splnitelné.
Městský úřad je složitý kolos. Je těžké ho
rozhýbat jiným směrem, protože často funguje
setrvačností. Ale přesto se některé věci daří mě-
nit, i když říkám na rovinu, jde to velmi po-
malu.

Na závěr se zeptám, proč jste se zaměřil ve
své práci na radnici na podporu rodin? 

Tato problematika je mi blízká. Mám čtyři děti
v různém věku a mnoho praktických zkušenos-
tí – lepších i horších. Velká část činností zajišťo-
vaných městským úřadem je spojená právě
s rodinou, s dětmi. Důležité je lépe poznat po-
třeby současných rodin, aby služby, které měs-
to nabízí, byly opravdu užitečné a neplýtvalo se
zbytečně penězi.

(fr)

Petr Vobořil
Je důležité poznat problémy a potřeby 

současných rodin

■ Petr Vobořil 
Je rodilý Jablonečan. Prošel atletickou třídou
Základní školy v Pasířské ulici na Žižkově
Vrchu a jeho specializací byl skok o tyči.
Dostal se až k vrcholovému sportu v TJ LIAZ
a později v Dukle Banská Bystrica.
Maturoval na Střední škole průmyslové
stavební v Hradci Králové. V roce 1990 začal
soukromě podnikat. Mimo jiné vydával
časopis Médium a kulturní revue Jizerská
kóta. V Klubu Na Rampě má od roku 1996
svůj hudební pořad s názvem Horečka
sobotní noci. 
Má čtyři děti ve věku 30, 28, 27 a 5 let.
Do politiky vstoupil v roce 1996, o dva roky
později se stal poprvé zastupitelem za politické
sdružení Domov nad Nisou. Je místostarostou,
který má na starosti odbor humanitní, tedy
školství, kulturu, sport a věci sociální.

Foto Jiří JiroutekFoto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
v dubnu
98 let
Janečková Anastasie

96 let
Heroldová Margarethe

95 let
Šupová Marie a Trčková Antonie

94 let
Kučerová Květa a Resl František

93 let
Hulcká Božena, Novotná Marie
a Rychecká Emilie

91 let
Vaňková Marie

90 let
Kociánová Emilie, Nejedlá Marie,
Řezáč Jaroslav, Škrdlová Jarmila
a Tušlová Vlasta

85 let
Gatter J., Gibsonová M.,
Kešnerová M., Klimešová M.,
Knapová V., Kožená A., Kunc B.,
Kysela R., Matoušek K., Nová J.,
Patrná H., Pavková J., Pavlíčková J.,
Prokopová A., Růta M.,
Schenková M., Sobotková M.,
Tománková V., Tomáš F.,
Zaschová A. a Záveská M.

80 let
Beranová Z., Doležal R., Dostálová J.,
Drobník R., Gottfried J., Gottwald J.,
Gyalog Z., Hackelová E.,
Hanušová A., Hartmann A.,
Havel M., Kozáková Z., Králová A.,
Králová M., Lachmanová J.,
Loukotová H., Luks J.,
Neugebauerová R., Novotná J.,
Podracká H., Sedláčková Z.,
Schöttová M., Šnajdr J., Šnajdrová Z.,
Štrynclová M., Urban V. a Žák R.

75 let
Bužiková H., Fešarová E., Kůla J.,
Lašútová Z., Lietavová M.,
Rejšek J., Stuchlá H., Veissová I.

70 let
Adamec J., Babková H., Bašus V.,
Bradáčová O., Broulíková J.,
Buben K., Černý J., Damašek F.,
Dobrovodová M., Duštová M.,
Ferstlová D., Hájková Z.,
Husáková K., Chvalinová S.,
Korandová J., Kozumplík J.,
Laci J., Lánová J., Lesková I.,
Mánek J., Nováková J., Plánek R.,
Roubalová M., Schulzová M.,
Slováková M., Šimonová J.,
Štěpničková G., Válek M. a Vélová E.

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
V dubnu oslaví na radnici zlatou
svatbu manželé Ilonka a Miroslav
Vinšovi.
Připojujeme se k blahopřání
a do dalších let přejeme pevné
zdraví a hodně vzájemné úcty
a tolerance.

Pečovatelky se 
přestěhovaly
Letos v lednu bylo přesunuto záze-
mí pečovatelek Centra sociálních
služeb Jablonec n. N., p. o., které
zajišťují terénní pečovatelskou
službu seniorům a lidem s postiže-
ním v našem městě. Pečovatelky
opustily nevyhovující sklepní
místnosti v Opletalově ulici a nově
využívají zrekonstruované prosto-
ry bývalého kadeřnictví v ulici
Palackého. Díky podpoře zřizova-
tele města Jablonec nad Nisou se
pečovatelky dočkaly důstojného
zázemí pro svou nelehkou práci.

Tři dny bude 
zavřeno
Turistické informační centrum bu-
de mít ve čtvrtek 8. dubna zavřeno
z důvodu inventury. Kromě toho
bude zavřeno i ve dnech 9. a 30.
dubna, tentokrát z technických dů-

vodů. Omlouváme se všem, kteří
v těchto dnech nebudou moci vy-
užít našich služeb.

Proběhne průzkum 
dovedností
Na jaře se bude konat výzkum do-
spělých zaměřený na zjišťování
dovedností, jako je čtení, vyhledá-
vání údajů, využívání počítačů atp.
Pověření tazatelé společnosti SC&C
se s dotazovanými domluví na
místech, kde s nimi uskuteční
dvouhodinový rozhovor. Ten bude
odměněn 500 Kč. Získané infor-
mace budou důvěrné. Více na
www.piaac.cz. 

Jablonečák 2010 
Agentura Sundisk a SK Tuleň při-
pravují 5. ročník příměstského tá-
bora se sportovní tematikou – Jab-
lonečák. Tábor je určen pro děti od
6 do 14 let a jeho osm turnusů po-
prvé pokrývá celé letní prázdniny.

Program vždy od pondělí do pátku
od 7.30 do 16.30 hodin. Děti absol-
vují plavbu na raftech, navštíví la-
nové centrum, půjdou na výlet,
projedou se na koni atd. Více
informací včetně přihlášky najde-
te na www.sundisk.cz. Koná se za
podpory města Jablonec n. N.
a dalších subjektů.

Vítání dětí
Sobota 6. března 2010
Simona Petráčková, Michal Mečíř,
Marek Fuchs, Viktorie Porkertová,
Karolína Píchová, Štěpán Tomášek,
Jana Peřinková, Pavel Kopal, Anto-
nín Král, Eliška Havránková, Natá-
lie Zappová, Aneta Klucká, Štěpán
Váňa, Vivien Mrakovčič, Kryštof
Čížek, Alena Buriánková, Mikuláš
Karmášek, Dominik Fanta, Václav
Vokurka, Veronika Jarešová, Denis
Jiří Leden, Adam Vanča, Patrik Ště-
pař, Dominik Stöhr, Ondřej Vlk,
Pavla Čižmárová, Tereza Šimber-
ská, Jakub Efler a Otakar Foltýn.

Zlatý erb patří opět 
Jablonci
Ve středu 10. března byly v Liberci
slavnostně vyhlášeny výsledky
krajského kola soutěže Zlatý erb
2010. Jablonec nad Nisou se umís-
til hned dvakrát na prvním místě,
a to v kategorii nejlepší web města
a za elektronickou službu Jablo-
necká rodina. Vítězové postupují
do celostátního kola soutěže, které
proběhne v Hradci Králové 12.
dubna.

Využijte zdarma 
sportoviště
V Komunitním centru pro národ-
nostní menšiny při Centru sociál-

ních služeb v Zeleném údolí vznikl
za přispění města, městské policie
a Ministerstva vnitra ČR víceúče-
lový sportovní areál. Je možné ho
využít pro nejrůznější míčové i ji-
né hry. KC nabízí zapůjčení tohoto
sportoviště včetně veškerého spor-
tovního vybavení a sociálního zá-
zemí. Kontakt: Jiří Hána, vedoucí
Komunitního centra, tel. 774 737 507.

Dřevo zdarma
Město nabízí možnost odběru od-
říznutých větví nebo jejich částí
z pozemků, které jsou v jeho vlast-
nictví. Větve se zde nacházejí po
ošetření dřevin poškozených říjno-
vou sněhovou kalamitou. Odpad je
prozatím uložen na hromadách
podél komunikací nebo na ostat-
ních zelených plochách, odkud si

ho občané mohou na vlastní ná-
klady odvézt. Úklid zbylé hmoty
město zajistí během dubna nebo
května.

Sportovka zve
k testům
Základní škola v Pasířské ulici na
Žižkově Vrchu zve sportovně zalo-
žené děti z 5. tříd k výběrovým tes-
tům pro zařazení do sportovní tří-
dy se zaměřením na atletiku. Testy
se budou konat ve čtvrtek 8. dubna
v 16 hodin. Sraz zájemců bude na
atletickém stadionu za ZŠ v Pasíř-
ské ulici 72. Cvičební úbor s se-
bou! Podrobnosti získáte u trenér-
ky Dany Jandové, tel. 604 736 897,
nebo na www.zspasirskajbc.cz/
atletika/testy.

Velikonoce v Lužici
Chcete-li prožít velikonoční oslavy početné lužickosrbské menšiny, vydejte se do Budyšína.
Tradiční procesí s jezdci na koních vyjde v neděli v 10.45 od Liebfrauenkirche a vrací se
kolem půl páté k dómu sv. Petra. Mezitím se na kopci Protschenberg koná velikonoční trh
s doprovodným programem. Od 2. do 5. dubna budou v Srbském muzeu lidoví umělci
zdobit vajíčka tradičními srbskými technikami a až do 25. dubna zde probíhá i výstava
„Jutry w Serbach“ (Velikonoce v Srbsku). Více na www.oberlausitz.com/ostern.

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

PRACOVNÍK STAVEBNÍHO ÚŘADU
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdě-
lání nebo střední vzdělání s maturitou v oboru
stavebním.
Další požadavky: praxe v oboru výhodou, zna-
lost stavebního zákona, obsluha PC (Word, Excel,
internet), znalost místních podmínek, ochota
k práci v terénu, organizační schopnosti, odpo-
vědnost, samostatnost, flexibilita a kreativita,
schopnost jednat s lidmi. 
Pracovní poměr na dobu určitou.
Nástup: dle dohody.
Informace: vedoucí stavebního úřadu, tel. 483
357 370, e-mail: nozickova@mestojablonec.cz. 

ODBORNÝ PRACOVNÍK SOCIÁLNĚ
PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné
vzdělání, i vyšší v oboru sociálně právním nebo
právním.
Další požadavky: znalost zákona o rodině
a o sociálně právní ochraně dětí, znalost záko-
na o sociálních službách, znalost občanského
zákoníku, správního řádu výhodou, praxe
v oboru výhodou, odolnost vůči stresu, schop-
nost jednat s lidmi, znalost práce s PC (Word,
Excel, internet), organizační a komunikační
schopnosti, odpovědnost, samostatnost, flexibi-
lita a kreativita.
Nástup: dle dohody
Informace: vedoucí oddělení sociálně právní
ochrany dětí, tel. 483 357 660, 
e-mail: kramska@mestojablonec.cz. 
Pracovní poměr na dobu určitou.

Přihlášky do 9. dubna 2010
Přihlášky doložené profesním životopisem, vý-
pisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců),
ověřeným dokladem o dosaženém vzdělání
a případnými referencemi zasílejte na adresu:
Městský úřad, personální úsek, Mírové náměs-
tí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

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

Byty s věcně usměrňovaným nájemným
Prosečská 210, č. bytu pro VŘ: 7/2010
Byt 1 + 1, přízemí, podlahová plocha bytu 39,35 m2.
Prohlídka 19. 4. 2010 od 15.30 hodin. 
Výše věcně usměrňovaného nájemného je
1 456 Kč/měsíc bez služeb spojených s užívá-
ním bytu.

Rybářská 10B/4605, č. bytu pro VŘ: 8/2010
Byt 1 + 1, 3. patro, podlahová plocha 46,67 m2.
Prohlídka 21. 4. 2010 od 15.30 hodin. 
Výše věcně usměrňovaného nájemného je
2 526 Kč/měsíc bez služeb spojených s užívá-
ním bytu.

Malometrážní byty
Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 9/2010
Byt 0 + 1, 11. patro, podlahová plocha 27,67 m2. 
Prohlídka 7. 4. 2010 od 15.30 hodin. 

Opletalova 31/2683, č. bytu pro VŘ: 10/2010
Byt 0 + 1, 1. patro, podlahová plocha 27,35 m2. 
Prohlídka 21. 4. 2010 od 16.30 hodin. 

Na Úbočí 14/4326, č. bytu pro VŘ: 11/2010
Byt 1 + 1, 6. patro, podlahová plocha 39,38 m2. 
Prohlídka 14. 4. 2010 od 15.30 hodin. 

Liberecká 23/3507, č. bytu pro VŘ: 12/2010
Byt 1 + 1, 4. patro, podlahová plocha 36,27 m2. 
Prohlídka 7. 4. 2010 od 16.15 hodin. 

Liberecká 29/3510, č. bytu pro VŘ: 13/2010
Byt 1 + 1, 5. patro, podlahová plocha 36,28 m2. 
Prohlídka 7. 4. 2010 od 16.00 hodin. 

Na Kopci 9/3055, č. bytu pro VŘ: 14/2010
Byt 1 + 1, 2. patro, podlahová plocha 41,25 m2. 
Prohlídka 12. 4. 2010 od 15.30 hodin. 

Řetízková 11/3054, č. bytu pro VŘ: 15/2010
Byt 1 + 1, 4. patro, podlahová plocha 41,10 m2. 
Prohlídka 12. 4. 2010 od 15.45 hodin. 

Řetízková 5/3051, č. bytu pro VŘ: 16/2010
Byt 1 + 1, 1. patro, podlahová plocha 40,87 m2. 
Prohlídka 12. 4. 2010 od 16.00 hodin. 

Palackého 42/3767, č. bytu pro VŘ: 17/2010
Byt 1 + 2, 2. patro, podlahová plocha 53,91 m2. 
Prohlídka 14. 4. 2010 od 16.30 hodin. 

Sraz zájemců je ve stanovenou dobu před vcho-
dem do daného objektu.

Žádosti do VŘ včetně příloh podávejte na pře-
depsaných formulářích. Formuláře lze vyzved-
nout na odd. technické obsluhy a bytů MěÚ
(TOB), ve vnitřním informačním středisku MěÚ
nebo na www.mestojablonec.cz. 

Žadatel doručí přihlášku nebo žádost na TOB
nebo do podatelny MěÚ v zalepené obálce od 7. 4.
do 26. 4. 2010 do 15.00 hodin. Obálka musí být
zřetelně označena nápisem VŘ s označením
čísla bytu (tj. např. 9/2010 – NEOTVÍRAT –
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky nebudou akceptovány!

Miroslav Šípoš
Okrsek č. 1 – Rýnovice–Lukášov

Kontaktní místo: ZŠ Pod Vodárnou 10, Rýno-
vice

Strážník Miroslav Šípoš má dvanáctileté zku-
šenosti s prací u městské policie. I z toho důvo-
du vstoupil do projektu okrskář hned zpočátku,
tj. v březnu 2009. Kontaktní místo jeho okrsku
č. 1 v rýnovické základní škole se otevíralo
v září minulého roku jako první. Zde ho nalez-
nete každou středu od 15 do 17 hodin. Stará se
o území ohraničené ulicemi Janovská, Želiv-
ského, Tovární směrem na Starou Osadu a Li-
berec až na hranice katastru města. Pochvaluje
si i spolupráci s Policií ČR v osobě státního
okrskáře Pavla Srny.

„Mezi největší problémy, které řeším, patří
v ulici Na Úbočí nedostatek parkovacích míst

a volně puštění psi. V Belgické ulici včetně areálu
bývalého Liazu se potýkám s nedodržováním
rychlosti a i zde, byť nárazově, se setkávám
s bezdomovci,“ popisuje svůj okrsek Miroslav
Šípoš. Dodává, že v poměrně krátkém čase se
mu podařilo vyřešit problém s mládeží, která
v okolí školy a na hřbitově narušovala veřejný
pořádek, kouřila a opíjela se.

„Snažím se být přítomný v okrsku co nejvíce.
Pokud to vyžaduje situace, přizpůsobím se i ča-
sově. Podle mě je posláním naší práce se co nej-
více přiblížit občanům, získat potřebné kontakty
a předcházet problémům,“ uzavírá strážník
Miroslav Šípoš. 

Občané mohou svého okrskáře kontaktovat
e-mailem na adrese okrsek.rynovice-lukasov
@mestojablonec.cz, anebo přímo na mobilním
čísle 725 059 311.

(red)

Povedlo se mi vyřešit problém s mládeží

Připravuje se zkušební 
sčítání lidí a domů
Naše město, konkrétně Mšeno, bylo zařazeno
do vzorku 0,5 % ze všech obyvatel, domů
a bytů v ČR, kterých se týká tzv. zkušební sčí-
tání organizované Českým statistickým úřa-
dem (ČSÚ). 

Cílem zkušebního sčítání je ověřit správnost
všech etap průběhu sčítání a vyhodnotit zkuše-
nosti, zejména ověřit srozumitelnost vyplňova-
ných formulářů před celorepublikovým sčítá-
ním lidu, domů a bytů, které ČSÚ připravuje na
březen 2011. 

Od 6. do 16. dubna budou sčítací komisaři
jmenovaní ČSÚ (většinou vaši poštovní doru-
čovatelé) osobně doručovat sčítací formuláře.
Domácnosti budou s dostatečným předstihem
o akci informovány. Sčítací komisaři se budou
prokazovat služebním průkazem a k vyplnění
formulářů vám předají veškeré potřebné infor-
mace a zodpoví případné otázky. Sčítací formu-
láře je možné vyplnit také elektronicky. Přístup
k elektronické verzi formulářů a veškeré ne-
zbytné informace naleznete na www.scitani.cz. 

Vyplněné sčítací formuláře je možné odevz-
dávat od 17. dubna několika způsoby: navráce-
ním sčítacímu komisaři při jeho druhé návště-
vě, bezplatným odesláním poštou na P. O. Box

ČSÚ v obálce s předtištěnou adresou, osobním
předáním na poště uvedené v letáčku nebo
odesláním v elektronické podobě. 

Veškeré údaje zjištěné při sčítání mohou být
využity výhradně ke statistickým účelům a podlé-
hají velmi přísné ochraně dle zákona o sčítání li-
du, domů a bytů a podle zákona o ochraně osob-
ních údajů. Sčítací komisaři, stejně jako všechny
osoby podílející se na zpracování údajů, jsou vá-
záni mlčenlivostí, která je časově neomezená. 

Případné dotazy vám budou zodpovězeny na
kontaktních místech uvedených v letáčku, který
vám sčítací komisař doručí do poštovní schrán-
ky. Navštívit můžete též výše uvedenou webo-
vou adresu. (red)

Foto archiv 
městské policie
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Jarní úklid města probíhá každoročně dle
předem schváleného harmonogramu, ve kte-
rém se pokaždé mění pořadí uklízených ob-
lastí. Vlastnímu mytí ještě předchází tzv.
předmetení samosběrnými vozy. 

Na úklid bude letos nasazeno 11 vozidel
od kropicích vozů po malé samosběry a každý
všední den se ho zúčastní přibližně 20 pra-
covníků.

Kvalita a rychlost prováděného úklidu bude
záviset nejen na množství odstraňovaných po-
sypových materiálů, ale i na součinnosti majite-
lů zaparkovaných vozidel. Prosíme proto obča-
ny o spolupráci. Důležité bude i vhodné počasí.
Všechny tyto vlivy mohou způsobit určitý časo-
vý posun.

(red)

Rozdělení města na oblasti

Oblast 1 
úzký střed města
29. 3.–2. 4.
Ohraničení: Větrná, Rýnovická, Liberecká, Bu-
dovatelů, 5. května, Mostecká, Podhorská, Sme-
tanova, Palackého. 

Oblast 2 
oblast nemocnice, Vrchlického sady, Mšeno
6.–16. 4.
Ohraničení: Palackého, Větrná, Rýnovická, Li-
berecká, Tovární, Riegrova, Na Roli, hlavní stez-
ka podél přehrady, Janovská, Želivského.

Oblast 3 
Proseč, Vrkoslavice, Kokonín

19.–23. 4.
Ohraničení: Tovární, Pražská, Turnovská, Rych-
novská, Prosečská. 

Oblast 4 
Bártlův vrch, Novoveská, Letohradská
26.–30. 4.
Ohraničení: V Nivách, Na Mýtině, Podhorská,
Mostecká, 5. května, Pražská.

Oblast 5 
Žižkův Vrch, Nová Pasířská, Na Vršku
3.–7. 5.
Ohraničení: Pražská, Turnovská, Budovatelů,
Liberecká.

Oblast 6 
Šumava, Paseky
10.–21. 5.
Ohraničení: Palackého, U Přehrady, Jablonec-
ké Paseky, Podhorská, Smetanova.

Oblast 7 
sídliště Rýnovice, Lukášov, areál LIAZ
24.–28. 5.
Ohraničení: Rýnovice, Lukášov, Ladova, Bel-
gická, Janovská, Želivského.

Právě začíná jarní úklid

Změna v uspořádání PČR
Od 1. ledna působí v Liberci nové krajské

ředitelství PČR. Z původních osmi krajských
ředitelství jich nově vzniklo čtrnáct, což od-
povídá územně správnímu členění ČR. Ředi-
telem Krajského ředitelství PČR LK byl jme-
nován plk. Mgr. Milan Franko.

Místo Okresního ředitelství PČR v Jablonci
nad Nisou vznikly dva územní odbory. Jeden
pro vnější službu (uniformované policisty)
a druhý pro službu kriminální policie. Velite-
lem odboru vnější služby byl jmenován plk.
Mgr. Bc. Petr Šikola a velitelem kriminální služ-
by plk. Ing. Miroslav Frydrych. Změny mají při-
spět k vyšší kvalitě a systému policejní práce.

Na kole pamatujte 
na bezpečnost

Cyklistika je příjemný sport a Jizerské ho-
ry nebo Český Ráj nabízejí turistům v po-
slední době krásné cyklotrasy. Nejoblíbenější
jsou horská kola, která umožňují vyjížďky
do přírody. Než ale vyjedete, myslete na bez-
pečnost svoji i druhých. 

Cyklisté by neměli usednout na kolo, které je
ve špatném technickém stavu a nemá přede-
psanou výbavu. Před jízdou a během ní se ne-
smí pít alkohol. Zakázána je jízda vedle sebe,
dítě nesmíme vozit bez dětské sedačky. Neměli
bychom přeceňovat síly při jízdě z kopce či ve
ztíženém terénu. 

Velice nutnou a v poslední době již hojně
využívanou pomůckou cyklistů je přilba. Ta je
povinná pro děti do 18 let, ale zvýšenou bez-
pečnost poskytuje samozřejmě též starším cyk-
listům. Policie se v uplynulém roce setkala
s několika případy, kdy dobře upevněná cyklis-
tická přilba zachránila život i zkušenému cyk-
listovi. Nehazardujte proto a na kolo vyrážejte
vždy s přilbou! 

Na silnicích pak dodržujte pravidla silničního
provozu a pro sníženou viditelnost vybavte své
kolo osvětlením. I výrazné reflexní doplňky
zvyšují vaši bezpečnost. 

Ludmila Knopová
tisková mluvčí PČR

Policie ČR informuje

V květnu půjdeme k volbám
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR jsou vyhlášeny na dny 28.–29. května
2010. Tradičně v nich bude možné volit i mi-
mo místo svého trvalého bydliště. 

Aby občan mohl své aktivní volební právo
uplatnit v jiné obci, nebo dokonce v cizině, je
nezbytné si požádat o vydání voličského průka-
zu. Lze tak učinit buď písemnou žádostí s úřed-
ně ověřeným podpisem, doručenou na úřad do
21. 5. do 16.00 hodin, nebo o voličský průkaz po-
žádat na úřadu osobně do 26. 5. do 16.00 hodin. 

Pro voličský průkaz si občan města musí při-
jít od 13. května na městský úřad osobně (Ko-
menského ul. 8, oddělení správních agend, tel.
483 357 725). Může mu ho též vyzvednout oso-
ba vybavená plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem a nebo může občan při uplatnění žá-
dosti požádat úřad o zaslání voličského průka-
zu na jím uvedenou adresu. 

Na stejném místě mohou voliči již dnes požá-
dat o ověření, zda jsou zapsáni v seznamu voli-
čů pro květnové volby. Tuto informaci volič zís-
ká také na vnitřním informačním středisku

v přízemí radnice. Formuláře a bližší informa-
ce k technickému zabezpečení voleb lze nalézt
na www.mestojablonec.cz.

Dobrovolníci mající zájem o práci v okrsko-
vých volebních komisích se mohou o tuto práci
hlásit do 28. dubna na radnici u Pavlíny Rei-
chelové, tel. 483 357 314, e-mail reichelova@
mestojablonec.cz. 

Jiří Nesvadba 
tajemník městského úřadu

TIMUR pořádá 
mezinárodní konferenci 

Od 25. do 26. května se v Eurocentru usku-
teční mezinárodní „Konference pro udržitel-
ný rozvoj měst“. Přihlášky k účasti je třeba
zaslat nejdéle do 30. dubna.

Konferenci pořádá občanské sdružení „Tý-
mová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj“
(TIMUR). Chce se na ní zaměřit na problémy,
s nimiž se města potýkají při svém rozvoji, na
používané strategie a postupy jejich řešení a na
metody posuzování kvality života. Součástí

konference budou i prezentace praktických pří-
stupů k udržitelnému rozvoji měst odborníků
z Norska a Belgie.

Konference je určena jak pro zástupce ve-
řejného sektoru (politiky, úředníky, zástupce
ministerstev, krajů, odborných a neziskových
institucí), tak pro účastníky z výzkumných or-
ganizací a vysokých škol či zástupce firem se
vztahem k životnímu prostředí a udržitelnému
rozvoji. 

Zájemci, kteří by chtěli na konferenci vystou-
pit, mohou do 5. dubna zaslat výtah ze svých
příspěvků. Délka vystoupení je omezena na 15
minut. Organizátoři zájemce vyrozumí o přijetí
či nepřijetí příspěvku do 15. dubna. Závazné
přihlášky je třeba odeslat nejpozději do 30.
dubna a úplný text příspěvku do 15. května.
Informace, přihlášku a kontaktní adresu najde-
te na www.timur.cz .

(fr)

Foto archiv TSJ
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Z jednání zastupitelstva města
25. února 2010

Už jen s jednou akcií
Město dosud vlastnilo 4 906 akcií společnosti

ČSAD Jablonec n. N., a. s. Majoritní vlastník spo-
lečnosti nabídl městu 470 korun za akcii, tj. celkem
2 305 820 korun.

Podíl města ve společnosti ČSAD Jablonec n. N. či-
nil necelých 7 %. Spolu s 12 % od města Tanvaldu získá
většinový majitel výhodnější podmínky pro získávání
úvěrů na obnovu vozového parku. Odkoupením podí-
lů získá ČSAD Semily 90 % akcií společnosti. 

Jablonečtí zastupitelé odprodej schválili s tím, že si
ponechají jednu akcii, která jim zaručí účast v dozorčí
a správní radě společnosti. Dva miliony korun, které
Jablonec prodejem akcií získá, budou určeny pro Mu-
zeum skla a bižuterie na odkup nástrojů a vzorkovny
od Jablonex Group, a. s. Zbývajících více než tři sta ti-
síc půjde do rozpočtové rezervy města.

Půjčky od města jsou oblíbené
V loňském roce hospodařil Fond na zlepšení úrov-

ně bydlení v Jablonci s částkou 107 015 000 korun
a ke konci roku měl na svém účtu 59 246 000 ko-
run.

Loni v únoru schválili jablonečtí zastupitelé dva-
náct půjček za více než deset milionů korun. Uzavřelo
jich však nakonec jedenáct za téměř devět a půl milio-
nu. Pět z těchto půjček bylo určeno na obnovu střechy,
tři na výměnu oken a dveří, dvě na fasádu při zacho-
vání tradičních prvků a kvality, dvě na rekonstrukci
plynového topení, jedna na rekonstrukci WC a kou-
pelny a jedna na zřízení plynového topení. 

Pro letošní rok počítá rozpočet fondu s téměř 82 mi-
liony korun. Z nich 10 milionů předpokládá vynaložit
na půjčky vlastníkům bytů, 50 milionů je určeno na
opravy, údržbu a rekonstrukci bytového fondu města.
Do konce ledna bylo přijato jedenáct žádostí o půjčky
v celkové výši 4 366 800 korun a ty zastupitelé schvá-
lili. 

Ředitel strážníků skládal účty
Ředitel městské policie Jiří Rulc předložil zastu-

pitelům ke schválení výroční zprávu, která shrnuje
hlavní oblasti práce v uplynulém roce. Její součástí
je i souhrn evidovaných a zpracovaných událostí
a porovnání s rokem 2008.

Ve zprávě lze například nalézt rozbor statistických
údajů získaných z informačního systému „Derik“.
Součástí grafů jsou i vývojové trendy, ze kterých se dá
odhadovat budoucí vývoj. Poslední část zprávy se za-
obírá současným stavem a navrhuje opatření nutná
ke zvýšení efektivity práce jablonecké městské policie
v letošním roce.

K nejvýznamnějším úkolům uplynulého roku patřily
například nový organizační řád a základní řídicí do-
kumenty městské policie, obsahující jasné vymezení
odpovědností a kompetencí. Řadí se mezi ně též pro-
jekt „Okrskář“ odstartovaný 1. března 2009. 

„Naším cílem bylo zaměřit hlídkovou službu na vyti-
pované lokality, jako jsou například Tyršovy sady, kde
strážníci dohlíželi na veřejný pořádek nebo na požívá-
ní alkoholu. Od dubna do září jsme zvýšili kontrolu
kolem přehrady, kde jsme sledovali jak vybavení v zá-
chranných bednách, tak parkování či restaurace. V lo-
kalitách Paseky, Mšeno, Kokonín, Vrkoslavice a Proseč
nás zase trápily černé skládky,“ říká ředitel Jiří Rulc. 

Aktivní je jablonecká městská policie také v oblasti
prevence kriminality. Zajišťuje kupříkladu programy
na dětském dopravním hřišti, spolupořádá příměstské
tábory vyhlášené v městském programu prevence
kriminality a přednáší v mateřských či základních
školách, seniorům a vytipovaným komunitám. 

Celou výroční zprávu najdete na www.mestojablo-
nec.cz (bezpečnost–městská policie–dokumenty).

Okrskáři zvýšili u občanů pocit bezpečí
Projekt „Okrskář“ má za sebou první rok. Vypo-

vídající výsledky čeká vedení městské policie až po
dvou letech, přesto má projekt již dnes hmatatelné
výstupy. 

Okrskáři získali celkem 414 kontaktů na subjekty
ve svěřeném teritoriu. Mimo běžný výkon služby řeši-
li celkem 435 událostí a dále se zabývali 489 poznat-
ky z okrsků, přijali 160 telefonátů a v 31 případech by-
li osloveni elektronickou poštou. Během roku 2009
bylo v Jablonci zřízeno pět kontaktních míst otevře-
ných vždy ve středu od 15 do 17 hodin. 

„Zřízení funkce strážníka-okrskáře jistě zvyšuje mezi
občany pocit bezpečí. Tam, kde MP působí, zjištujeme
kladný ohlas veřejnosti. Spojení občan – okrskář má klad-
ný vliv na eliminaci problémů a považujeme ho za dů-
ležitý indikátor pocitu bezpečí občanů ve městě,“ řekl na
posledním zasedání zastupitelstva města ředitel Jiří Rulc.

Zveme na dubnové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteč-

ní ve čtvrtek 22. dubna od 9 hodin ve velké zasedací
síni jablonecké radnice. Informace o projednávaných
bodech najdete na www.mestojablonec.cz týden před
zasedáním.

Upozorňujeme občany, kteří se chystají během za-
sedání zastupitelstva města vystoupit k problematice,
jež není zařazena do programu jednání, že příležitost
dostanou v bodu diskuse. Tento bod bývá zpravidla na
pořadu jednání až po 12. hodině. (fr)

■ Stalo se…
Nejlepšího strážníka roku 2009
vyhlásili starosta Petr Tulpa a ře-
ditel Městské policie Jablonec nad
Nisou Jiří Rulc na slavnostním ak-
tivu, který se uskutečnil 26. února.
Titul získal Jaroslav Brožek.

Od začátku března 
mohou využívat sběrné místo v Da-
lešické ulici pouze lidé bydlící
v Kokoníně. Ostatní občané mají
k dispozici překladiště v Proseči.
Pomyslnou hranici pro spádovou
oblast tvoří ulice Sokolská, část
ulice Janáčkovy, Ke Starému buku,
Severní a Turistická. Na rozdíl od
předchozí praxe se zde odpad nyní
také eviduje a váží. 

Na radnici 
přijal starosta Petr Tulpa ve středu
3. března akrobatické lyžařky, sestry
Nikolu a Šárku Sudovy. Společně
diskutovali o poslední olympiádě
a také o sportovních i osobních
plánech do budoucna.

Místostarosta Lukáš Pleticha 
přijal v sobotu 6. března v obřadní
síni radnice nového generálního
konzula Ruské federace, sídlícího
v Karlových Varech. Sergej Venijami-
novič Ščerbakov při té příležitosti
předal slavnostní vyznamenání
Ruské federace čtyřem členům Čes-
kého svazu bojovníků za svobodu.

Česko-polské setkání
proběhlo 17. března v Eurocentru.
Zástupci kulturních a turistických
institucí se sešli za účelem výměny
kontaktů, zkušeností a informací
týkajících se společných česko-pol-
ských projektů.

Ve čtvrtek 18. března 
otevřel brány 10. ročník meziná-
rodního veletrhu cestovního ruchu
Euroregion Tour 2010. Ve společné
expozici se představí Bautzen,
Zwickau i nejmladší PM Kaufbeu-
ren. Tradičně se veletrhu účastní
i okres Jelení Hora. Začátkem květ-
na proběhne v Jelení Hoře podob-
ný veletrh turismu Tourtec.

Trochu jiný človíček,
jak sám sebe označuje spisovatel
a výtvarník Jiří Šedý v cyklu Domi-
ničiny pohádky, přijel do Jablonce
v pátek 19. března. Mladého muže
s Downovým syndromem, nositele
Ceny Olgy Havlové za rok 2002,
přijal v obřadní síni radnice místo-
starosta Petr Vobořil. Jiří Šedý přijel
do Jablonce v souvislosti s akcí Most
pro Světový den Downova syndro-
mu, kterou vyhlásila místní orga-
nizace Společnosti pro podporu li-
dí s mentálním postižením ČR.

Zmizelé Sudety
se jmenuje výstava fotografií, kte-
rá byla 17. března otevřena v Do-
mě česko-německého porozumění
v Rýnovicích. Již před osmi lety ji
připravilo pražské sdružení Anti-
komplex. Od té doby ji zhlédly
desetitisíce lidí v několika zemích.
Autoři ukazují proměny krajiny
na dvojicích fotografií. Výstava
končí již 2. dubna.

Foto Jiří Jiroutek
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Reklamy a poutače 
K centru živého města různé poutače a rek-

lamy nepochybně patří. Aby však poutaly
náš zrak a zároveň neurážely dobrý vkus,
měly by zachovávat míru v množství, barev-
nosti a provedení.

Instalace reklam nebo označení provozoven,
která svým provedením nebo materiály neko-
respondují s architekturou objektu či okolní
zástavby, působí v historickém prostředí vždy
rušivě. U vývěsních štítů či jiných označení,
vztahujících se bezprostředně k prodejnám
v přízemí, je jejich výskyt pochopitelný a histo-
ricky opodstatněný. To dokládají koneckonců
i staré fotografie jabloneckých ulic z přelomu
století nebo z období první republiky. Reklama
na historických domech se sice již před sto lety
památkářům nelíbila, ale její tehdejší podoba
ve formě např. malovaných či smaltovaných ce-
dulí měla alespoň řemeslnou výtvarnou úroveň
a její rozsah byl v porovnání s dneškem nepa-
trný.

Snahou státní památkové péče není bránit
obchodníkům na sebe upozornit, ale naopak
jim pomoci najít nejvhodnější způsob prezen-
tace. Přitom musíme mít na paměti, proč vůbec
byla památková zóna v Jablonci vyhlášena.

V prvním díle našeho seriálu jsme hovořili
o dochované urbanistické struktuře a značném
množství památkově hodnotných domů v pů-
vodním stavu. Chceme-li toto dědictví zachovat,
není v pořádku ho zakrývat pralesem různých
reklam, často v těch nejkřiklavějších barvách.
Označení prodejny lze provést vkusně s ohle-
dem na charakter prostředí, a především na
sloh objektu. Kupříkladu na klasicistním nebo
historizujícím domě může být označení obcho-
du provedeno písmomalířským nápisem přímo

na fasádě, na meziválečnou stavbu lze použít
subtilní neónovou reklamu. 

Kromě poutačů a vývěsních štítů, které se
vztahují přímo k provozovnám, se však setká-
váme také s různými bannery, billboardy či vel-
koplošnými reklamními plachtami. Ty jsou
v památkově chráněných územích zcela nežá-
doucí. Zvlášť nevhodné jsou takové, jež zakrý-
vají fasády domů, či dokonce okna. Můžeme
spatřit i obří plachty natažené přes celá průče-
lí. O vkusu a úctě k prostředí nelze v takovém
případě vůbec mluvit. Esteticky znehodnocují
vnímání domů i okolního veřejného prostoru,
a to i v noci – neboť jsou často opatřeny výkon-
ným nasvícením. Fasády jsou degradovány na
pouhé nosiče reklam a vnášejí do památkově
cenných území agresivní formy sdělení, které
by v kulturně vyspělé společnosti neměly mít
místo. 

V obecném povědomí zatím není příliš zná-
mo, že označení obchodů a reklamy na chráně-
ných objektech a na domech v památkové zóně
řeší na základě ustanovení § 79 odst. 4 staveb-
ního zákona rovněž stavební úřad, a to vždy,
bez ohledu na jejich rozměry. 

Petr Freiwillig a Jiří Křížek
Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště v Liberci

Městská památková zóna – VII

Každý názor je důležitý
Nejprve jsme tvořili město a pak jsme se

snažili přijít na to, jak ho co nejlépe udržo-
vat v pořádku. Tak by se dala stručně cha-
rakterizovat dvě poslední setkání s veřejnos-
tí v rámci projektu nazvaného Agenda 21,
která se odehrála v závěru února a na po-
čátku března.

Při tom únorovém v Eurocentru jsme se sna-
žili všichni společně v duchu motta „Utvořme
si svoje město“ přijít na to, co nám ve městě
opravdu chybí a hlavně, jak to vyřešit. Objevil
se dokonce jeden zpracovaný návrh týkající se
parkování na Žižkově Vrchu u komplexu domů
ohraničených ulicemi Řetízková, Na Kopci
a Skřivánčí. Dosud auta parkují při chodnících,
zatímco autor navrhuje parkování ve dvoře
zmíněného bloku domů. Návrh si zařadilo do

svých plánů oddělení přípravy projektů, které
shodou okolností mělo podobný nápad. 

Hovor se pak hodně točil i kolem městské
hromadné dopravy a úpravy některých linek
jezdících přes Jablonecké Paseky. Ačkoliv
prvotním cílem setkání bylo vytvořit jakousi
burzu dobrých nápadů s návrhy řešení, nená-
silně se téma změnilo spíše na fórum otázek
a odpovědí. 

Občany zajímá, co se děje s vytříděným
odpadem

Na počátku března se zástupci vedení radnice
sešli s občany se záměrem besedovat o odpa-
dech. Setkání se uskutečnilo v restauraci měst-
ské haly u přehrady. Z výsledku ankety vyhlá-
šené na městských webových stránkách totiž
jasně vyplynulo, že občané nemají tušení, co se
s jejich vytříděným odpadem dále děje. A právě
to se zúčastnění mohli dozvědět. Mluvilo se
o tom, co je to odpad a na jaké druhy se dělí, jak
se třídí a kam se ukládá, jak se sváží a kam se
který druh odváží k dalšímu zpracování. Velmi
zajímavé bylo jeho další využití. 

O tom, že tříděním odpadu šetříme kromě ži-
votního prostředí nejvíce vlastní peněženku, se
stále více přesvědčují majitelé rodinných domů,
jimž stačí daleko menší četnost svozu odpadu.
Celá problematika odpadu se ukázala natolik
široká a zajímavá, že bychom se k ní v někte-
rém z příštích čísel měsíčníku chtěli vrátit.

Vedení města připravuje další setkání
Již od úterý 30. března mají občané města

příležitost potkávat se s vedením radnice v jed-
notlivých městských částech. Tyto schůzky ne-
budou vázány konkrétním tématem. Budeme
hovořit o životě v konkrétní lokalitě, odpovídat
na otázky občanů, diskutovat o problémech
a představovat plány. 

Názor každého z vás je důležitý, a proto si ho
nenechávejte pro sebe a přijďte jej vyslovit. Na
každém setkání bude přítomen i příslušný okr-
skář městské policie a zástupce Policie ČR. Ani
otázky bezpečnosti ve městě nezůstanou stranou. 

Termíny jsou vždy v úterý od 17 hodin

30. března 
Školní jídelna ZŠ v Mozartově ulici ve Mšeně.

13. dubna
Školní jídelna ZŠ Na Šumavě.

20. dubna
Školní jídelna ZŠ v Rýnovicích. 

11. května
Hasičská zbrojnice v Proseči.

18. května
Kulturní dům v Kokoníně.

1. června
Školní jídelna ZŠ na Žižkově Vrchu.

(fr)

Setkáváme se s občany města

Opravená fasáda domu v Lidické ulici 
Foto Jiří Jiroutek

Třídění odpadů ve sběrném dvoru 
Foto archiv
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

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

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

1.–5. 4. /čtvrtek–pondělí/ 15 hodin
1.–7. 4. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA (3D)

1.–7. 4. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
ŽENY V POKUŠENÍ
Nová komedie Jiřího Vejdělka. 

8. 4. /čtvrtek/ 18.45 hodin
Giuseppe Verdi –AIDA
Záznam přímého přenosu
z Metropolitní opery.

9.–11. 4. /pátek-neděle/ 17.30 hodin
MILÝ JOHNE

9.–14. 4. /pátek–středa/ 20 hodin
PEVNÉ POUTO

10. 4. /sobota/ 14.30 hodin
MALUJEME PRO SKŘÍTKA 
PASTELKU 
Zadáno!

11. 4. /neděle/ 15 hodin
12.–14. 4. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA (3D)

15.–21. 4. /čtvrtek-středa/ 17 hodin! 
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ (3D)

15.–21. 4. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
22.–25. 4. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
SOUBOJ TITÁNŮ (3D)

17.–18. 4. /sobota–neděle/ 14.30 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA (3D)

22.–25. 4. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
NINE

24. 4. /sobota/ 15.30 hodin
CLASSIC GOES TO CINEMA
LUDWIG VAN BEETHOVEN:
SYMPHONIE NR. 9, d-moll, OP. 125 
Přímý přenos koncertu z Musikverein
– Vídeň.

25. 4. /neděle/ 14.30 hodin
26.–28. 4. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ (3D)

26.–28. 4. /pondělí–středa/ 20 hodin
SMRT ČEKÁ VŠUDE
Vítězný film Oscarů 2010!

29.–30. 4. + 2. 5. /čtvrtek–pátek 
+ neděle/ 17.30 hodin
ŽENY V POKUŠENÍ

29.–30. 4. + 2.–5. 5. /čtvrtek–pátek 
+ neděle–středa/ 20 hodin
IRON MAN 2

1.–2. 5. /sobota–neděle/ 15 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA (3D)

1. 5. /sobota/ 18.45 hodin
Gioacchino Rossini – ARMIDA
Přímý přenos z Metropolitní opery.

Kino Junior
29.–31. 3. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
AŤ VEJDE TEN PRAVÝ

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

1.–4. 4. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
PROTEKTOR

1. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
PERSEPOLIS – filmový klub 

2.–4. 4. /pátek–neděle/ 20 hodin
SHERLOCK HOLMES

5.–7. 4. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
ZOUFALCI

5.–7. 4. /pondělí–středa/ 20 hodin
LÍTÁM V TOM

8.–11. 4. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Nová česká filmová komedie Zdeňka
Trošky. 

8. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
ARCHITEKT ODPADU – filmový klub 

9.–11. 4. /pátek–neděle/ 20 hodin
PŮLNOČNÍ POLIBEK

12.–14. 4. /pondělí–středa/ 18 hodin
KAWASAKIHO RŮŽE

12.–14. 4. /pondělí–středa/ 20 hodin 
SVÍTÁNÍ

15.–18. 4. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
CHŮVA V AKCI

15. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
POVÍDKY Z KUCHYNĚ – filmový klub

16.–18. 4. /pátek–neděle/ 20 hodin
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE

19.–21. 4. /pondělí–středa/ 18 hodin
CINEMATERAPIE

19.–21. 4. /pondělí–středa/ 20 hodin
MAMUT

22.–25. 4. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
MIKULÁŠOVY PATÁLIE

22. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY A 2 DNY 
– filmový klub
Film získal Zlatou Palmu na MFF
v Cannes 2007.

23.–25. 4. /pátek–neděle/ 20 hodin
NEZAPOMEŇ NA MĚ

26.–28. 4. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
PŘESTUPNÝ ROK

OZVĚNY PŘEHLÍDKY 
„DNY EVROPSKÉHO FILMU“

26. 4. /pondělí/ 20 hodin
POLIBKY

27. 4. /úterý/ 20 hodin
PROSINCOVÉ HORKO

28. 4. /středa/ 20 hodin
CIZINEC VE MNĚ

29. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
KLID ZBRANÍ

30. 4. /pátek/ 20 hodin
NIČÍ SYN

Všechny filmy v originálním znění
s českými titulky. 
Členové FK vstup zdarma! 

29. 4.–2. 5. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
KATKA

1.–2. 5. /sobota–neděle/ 20 hodin
IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE

Nedělní bijásek v kině Junior
Pásma pohádek pro nejmenší

4. 4. /neděle/ 16.30 hodin
KRTEK A OSLAVA

11. 4. /neděle/ 16 hodin!
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY 2

18. 4. /neděle/ 16.30 hodin
KYTICE POHÁDEK 2

25. 4. /neděle/ 16.30 hodin
MACH A ŠEBESTOVÁ NA
PRÁZDNINÁCH 2

2. 5. /neděle/ 16.30 hodin
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY 1

Změna programu vyhrazena!

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

6. 4. /úterý/ 19 hodin (DA)
CASANOVA V LÁZNÍCH
Švandovo divadlo Praha
Hrají: J. Meduna j. h., 
E. Leimbergerová, K. Cibulková, 
S. Šárský, K. Halbich a další. 
Kdo ví o ženách více než Casanova?
Náhodné setkání zamilovaného páru

s proslulým dobrodruhem podrobí
jejich vztah těžké zkoušce. 

7. 4. /středa/ 19 hodin (H)
IRVIN VENYŠ – klarinet 
IVO KAHÁNEK – klavír
Společný koncert dvou vynikajících
interpretů. 
Program: J. Brahms, C. Debussy,
B. Martinů, F. Poulenc.

18. 4. /neděle/ 15 hodin (RD)
BUDULÍNEK MANDELINKA
Divadelní agentura BUM Mladá
Boleslav 
Hrají: M. Venigerová, V. Bajerová,
P. Mikeska.
Veselá pohádka na motivy Josefa Lady
je plná písniček, pobaví a naučí, že
„jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“.

20. 4. /úterý/ 9 hodin
20. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA 
školních dětských pěveckých sborů 
Nipos Artama Praha, Unie pěveckých
sborů, Městské divadlo
Krajské kolo. 

22. 4. /čtvrtek/ 19 hodin (DM)
SLOVENSKOČESKÉ TANGO
Café teatr Černá labuť Praha
Hrají: Z. Kronerová, J. Sedal/M. Zavičár,
M. Hradská a E. Reiterová.
Komediální formou a s ironickým
nadhledem nahlíží na vážná témata
prázdnoty, zevšednění lidských vztahů,
stereotypu života.

27. 4. /úterý/ 19 hodin (ND)
JANA EYROVÁ
Divadlo ABC Praha
Hrají: E. Pacoláková, H. Čermák,
K. Fialová, L. Jurek, M. Málková a další. 
Adaptace jednoho z nejslavnějších
světových románů. Vypráví příběh
o zapovězené lásce a děsivém tajemství.

28. 4. /středa/ 19 hodin (S)
EVA PILAROVÁ
Vít Fiala – kontrabas, 
Milan Dvořák – klavír
Koncert zpěvačky s jedním z nejlepších
hlasů, jaký kdy česká pop music měla. 

29. 4. /čtvrtek/ 18 hodin
JARNÍ KOKTEJL ZUŠ JABLONEC
NAD NISOU
Profilový pořad Základní umělecké
školy.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

VÝSTAVA

6.–30. 4. 
LEONA FEJFAROVÁ – OBRAZY 
Monumenty ze života Robota Ogiho.
MICHAL MACHAT – POČÍTAČOVÁ
MALBA
Ilustrace ke knize B. Hrabala
Obsluhoval jsem anglického krále.

Výstava ve foyeru divadla je přístupná
v době divadelních představení.

PŘIPRAVUJEME
8. 5. /sobota/ 19 hodin
PRODANÁ NEVĚSTA
Divadlo F. X. Šaldy Liberec

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz 

V dubnu otevřeno v úterý a sobotu
od 10 do 16 hodin.

31. 3.–1. 5. 
JIZERKY OČIMA FOTOGRAFA
A MALÍŘE
Miloš Kirchner a Pavel Vincek Kudr 
Ojedinělá výstava zachycující stejná
místa pohledem fotografa a malíře. 

kam za kulturou v Jablonci n. N.

Tip na přímý přenos koncertu z Vídně

24. 4. /sobota/ v 15.30 hodin – kino Radnice
CLASSIC GOES TO CINEMA
Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 9, d-moll, Op. 125 
Koncert z vídeňského Musikvereinu. Vystoupí: Piotr Beczala,
Annette Dasch, Mihoko Fujimura, Georg Zeppenfeld, dirigent
Christian Thielemann.
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz 

8. 4. /čtvrtek 18 hodin
JARNÍ ZPÍVÁNÍ S IUVENTUS, 
GAUDE!
Podrobnosti najdete v programu ZUŠ.

9. 4. /pátek/ 20 hodin
…A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
aneb tančíme s melodiemi Orchestru
Rudy Janovského.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

12. 4. /pondělí/ 10 hodin
MÓDNÍ TRENDY 2011–12
Česko-polský seminář Oděv a jeho
doplněk 2010, přednáší ak. mal. Nina
Provaan Smetanová.
Módní přehlídka Oděv a jeho
doplněk 2010
Spolufinancováno z Evropského fondu
pro regionální rozvoj prostřednictvím
Euroregionu Nisa.

15. a 16. 4. /čtvrtek a pátek/ 
8.30 a 10 hodin
JAROSLAV UHLÍŘ
HODINA ZPÍVÁNÍ VE ZVĚŘINCI
Hodinový komponovaný program
určený pro děti od 5 do 12 let.

16. 4. /pátek/ 20 hodin
DIVOKEJ BILL
Koncert skupiny na turné k novému
albu „Mlsná“.
Support: Mother's Angels

17. 4. /sobota/ 20 hodin
HARDCORE NIGHT
3. ročník festivalu pro vyznavače
tvrdých kytarovek.

18. 4. /neděle/ 14 hodin
PODKRKONOŠSKÁ DECHOVKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem z Nové Paky.

23. 4. /pátek/ 20 hodin
MONKEY BUSINESS
Česká funková špička na turné „10 let
na vrcholu (ale čeho?) tour 2010“.

27. 4. /úterý/ 20 hodin
JURAJ BARTOŠ QUARTET
Skupina jedné z nejvýraznějších
osobností slovenského jazzu.

28. 4. /středa/ 17 hodin
MAŽOREŤÁCKÉ SHOW 
Více v programu DDM Vikýř.

1. 5. /sobota/ 10 hodin, Letní scéna
PRVOMÁJOVÁ VESELICE
Pořádá OV KSČM Jablonec n. N.

VÝSTAVA

Do 4. 5. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin 
TADEUSZ BIŁOZOR – ZACHYCENO
OBJEKTIVEM
Autorská výstava polského fotografa.

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

6. 4. /úterý/ 17 hodin
MAGNETICKÝ VESMÍR
Astronomické okénko Martina Gembece.

8. 4. /čtvrtek/ 10 hodin
DLOUHÝ, ŠIROKÝ
A BYSTROZRAKÝ
Z knihy Jiřího Žáčka „Pohádkový
kolotoč“ čte dětem z MŠ Petr Vobořil. 
Zadáno.

12. 4. /pondělí/ 10 hodin
SLAVNÉ OPERNÍ SBORY
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

13. 4. /úterý/ 14 hodin
ŘEKY, RYBNÍKY A PŘEHRADA
Beseda s Václavem Vostřákem.

13. 4. /úterý/ 17 hodin
HISTORIE VEPSANÁ DO BETONU II
Beseda s Jiřím Duškem, členem Klubu
vojenské historie Praha.

20. 4. /úterý/ 14 hodin
HAVAJSKÉ OSTROVY
Pravidelné promítání.

20. 4. /úterý/ 17 hodin
HABSBURKOVÉ A JABLONEC
Beseda s Janou Novou, historičkou
Muzea skla a bižuterie.

27. 4. /úterý/ 17 hodin
JABLONECKÉ ULICE – HISTORIE
A NÁZVY
Beseda s Václavem Vostřákem.

29. 4. /čtvrtek/ 17 hodin
VEČER PLNÝ POSEDLOSTI
Lyrické miniatury 
Kateřiny Komorádové
a mikropovídky Ondřeje Hníka.

O ZLATOU MAKOVICI
V oddělení mládeže pokračuje
4. ročník luštitelské soutěže.

CESTOU NECESTOU, MĚSTEM
NEMĚSTEM
Vyhlašujeme 2. ročník amatérské
fotografické soutěže. 
Uzávěrka 14. května 2010.
Více na
www.knihovna.mestojablonec.cz. 

VÝSTAVA

JAK SE FOTÍ OBLOHA
Fotografie Martina Gembece.

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz

3. 4. /sobota/ 14 hodin 
KULIČKIÁDA O VELIKONOČNÍHO
ZAJÍČKA
Soutěž jednotlivců ve cvrnkání kuliček.

10. 4. /sobota/
VÝSTAVA KREATIVITY
Účast na výstavě v Praze.

16. 4. /pátek/ 9 hodin 
GAMBLERSTVÍ
Vzdělávací program pro ZŠ Lučany.

18. 4. /neděle/ 
PŘEJEZD JIZERSKÝCH HOR
Cyklistická akce pro veřejnost.
Přihlášky P. Dostál do 14. 4.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

20. 4. /úterý/ 
O NEJKRÁSNĚJŠÍ ČARODĚJNICE
Uzávěrka výtvarné soutěže.

24. 4. /sobota/ 
LOMNICKÉ HUDEBNÍ JARO
Účast souborů DDM Vikýř na festivalu
v Lomnici nad Popelkou.

25. 4. /neděle/ 9 hodin 
Městská sportovní hala.
FLORBALOVÝ TURNAJ

26. 4.–21. 5. 
VÝSTAVA ČARODĚJNIC
Z výtvarné soutěže „O nejkrásnější
čarodějnici“.

28. 4. /středa/ 17 hodin
Eurocentrum
MAŽOREŤÁCKÉ SHOW
9. ročník komponovaného programu
mažoretek Jablonecká jablíčka.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

30. 4. /pátek/ 17 hodin 
ČARODĚJNICE S VIKÝŘEM
Louka u „hráze“ mezi 1. a 2. přehradou.
Program najdete na straně 17.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

TÝDEN ZEMĚ
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

20. 4. /úterý/ 9–12 hodin 
PROGRAM PRO MŠ

21. 4. /středa/ 
VÝROBA PTÁČÍCH BUDEK
10–12 hodin – pro ZŠ 
13–15 hodin – pro ŠD
Přihlášky A. Francová do 16. 4.

22. 4. /čtvrtek/ 10–17 hodin 
DEN ZEMĚ V TYRŠOVĚ PARKU
Tradiční den s úkoly, dílničkami,
ekologická výstava.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
1. 4. /čtvrtek/
8.30–14.30 hodin 
HUDEBNÍ HRÁTKY
Prožitkově pohybový hudební seminář.

9–14 hodin 
VELIKONOČNÍ CVIČENÍ A PEČENÍ  
Pečení perníčků s ladným pohybem. 

10 hodin 
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Pletení pomlázek. 

10–13 hodin 
VYFOUKLÉ VAJÍČKO
Pro děti od 7 let.

16–18 hodin 
VELIKONOCE NETRADIČNÍMI
TECHNIKAMI
Pro zájemce od 15 let.

OLYMPIÁDY
Okresní kolo

7. 4. /středa/ 8 hodin 
MATEMATICKÁ
Kategorie Z 6, 7, 8. Gymnázium
Dr. Randy.

14. 4. /středa/ 8 hodin 
BIOLOGICKÁ
Kategorie C. ZŠ Arbesova.

21. 4. /středa/ 8 hodin 
BIOLOGICKÁ
Kategorie D. ZŠ Arbesova.

LÉTO S VIKÝŘEM 2010
Pobytové tábory
1.–11. 7. Cykloléto
19.–23. 7. Dovolenka
14.–24. 8. Sijesta III.
15.–22. 8. XI. image pro dívky

Příměstské tábory
12.–16. 7. Výtvarné tvoření I.
19.–23. 7. Přírodovědný
26.–30. 7. Taneční
2.–6. 8. Pro děti a mládež se ZP
9.–13. 8. Všeobecný
16.–20. 8. Výtvarné tvoření II.
23.–27. 8. Konec prázdnin s Vikýřem
Všední dny 10–13 hodin spontánní
činnosti.

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

8. 4. /čtvrtek/ 18 hodin
Velký sál Eurocentra
JARNÍ ZPÍVÁNÍ S IUVENTUS, 
GAUDE!
Účinkují: Pueri, gaudete!, 
Amici, gaudete!, 
Iuventus, gaude! 
Sbormistr Tomáš Pospíšil
Předprodej vstupenek: ZUŠ –
Podhorská 47 nebo před koncertem.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

12. 4. /pondělí/ 18 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47

28. 4. /středa/ 18 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47

29. 4. /čtvrtek/ 18 hodin
JARNÍ KOKTEJL
Městské divadlo

Zveme na zajímavou přednášku

20. 4. /úterý/ 17 hodin – Městská knihovna 
HABSBURKOVÉ A JABLONEC
Mgr. Jana Nová zodpoví otázku, jak Jablonečané vnímali své pa-
novníky a jaké naděje s nimi spojovali. Nebude chybět ani popis
návštěv příslušníků habsburského rodu v Jablonci, jejichž vr-
cholem byla návštěva císaře Františka Josefa I. v roce 1906.

Mladý František Josef I. Ze sbírek Muzea skla a bižuterie
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 2. 4.
MARTIN HLUBUČEK 
& TOMÁŠ KOŠŤÁL 
Naše sklo
Výstava tavených plastik. 

9. 4.–7. 5.
JAROSLAV ŠERÝCH 
Obrazy a grafické listy
Vernisáž ve čtvrtek 8. 4. v 17 hodin.
Výstava se koná v rámci oslav 
130. výročí založení jablonecké
uměleckoprůmyslové školy. 

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 2. 4.
V. VODÁK 
A R. VODÁKOVÁ-ŠROTOVÁ
TAPISERIE & ŠITO

6.–23. 4.
DEKADENCE
Šperky z Mezinárodního festivalu
stříbra, Legnica, Polsko. 
Zahájení výstavy v úterý 6. 4. v 17 hodin.

27. 4.–14. 5.
KAROL WEISSLECHNER
Šperky rektora VŠVU Bratislava 
Zahájení výstavy v úterý 27. 4. v 17 hodin. 

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

Stálé expozice

KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA 
České sklo sedmi století.

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

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27, tel. 483 310 947
úterý–pátek 9–12 a 12.30–17 hodin

Od 24. 4. do 7. 10. 2010 bude galerie
z technických důvodů zavřená.

Stálé expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK

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

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
ZELENOČTVRTEČNÍ PÁRTY
Holdujeme zelené. 

ROCKOVÉ VELIKONOCE
Rock, elektronika, trance, drum’n’bass,
crossover, alternative, punk…
2. 4. /pátek/ 20 hodin
COCOTTE MINUTE + KOFE-IN 
+ MAKOVICE
3. 4. /sobota/ 20 hodin
KOBLÍŽCI + LOOK-OUT! 
+ ROSEMARY
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.
Pořádá JabKO.

4. 4. /neděle/ 20 hodin
PEČENÍ BERÁNKŮ
a to speciálních rampáckých tekutých.

6. 4. /úterý/ 20 hodin
MONKEYB
Hip-hopová bretaňská dvojice Chap
a Monsieur B vyjadřuje současnou
realitu způsobem afrických vypravěčů. 
Support: Angel Breakers
Koná se v rámci Dnů francouzské
kultury 2010. Spolupořádá Alliance
Fran’aise Liberec. 
Vstup zdarma!

7. 4. /středa/ 20 hodin
DANNY BRYANT & REDEYEBAND
Mladý britský hard blues rockový
kytarista podruhé Na Rampě. Tentokrát
s novým albem „Just As I Am“. Danny
Bryant – kytara, zpěv, Ken Bryant –
baskytara, Trevor Barr – bicí.

9. 4. /pátek/ 21 hodin
VISACÍ ZÁMEK
Spojení nejzáslužnějších vykopávek
a úplných novinek, to je Turné
šibeničních bratří.

10. 4. /sobota/ 21 hodin
BACK IN TIME
Další taneční večer s angloamerickou
hudbou 60.–80. let z černých vinylů. 
Pouští Vláďa Veselý.

12. 4. /pondělí/ 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA 
Pro středně pokročilé. 

13. 4. /úterý/ 20 hodin
DOLNÍ DOLPO
Úchvatnou, zapomenutou, donedávna
uzavřenou oblast západního Nepálu,
v níž operovali maoisté, přiblíží Radka
Tkáčiková. 

14. 4. /středa/ 19.30 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Fotíme v divadelním světle. 
Vede Filip Novák.

16. 4. /pátek/ 20 hodin
RUSSIAN AND CZECH BRASS
& SKA & PUNK SHOW
DISCOBALLS – Praha
M.A.D. BAND – Moskva
BATTERY – St. Petersburg 

17. 4. /sobota/ 20 hodin
STÁR PLEJ 2010 – SOUTĚŽ
REGIONÁLNÍCH KAPEL
Třetí kolo III. ročníku soutěžního
festivalu amatérských kapel. 

19. 4. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Novinky z astronomie a aktuální
úkazy na jarní obloze. 

21. 4. /středa/ 20 hodin
NEVÍTANÍ 
Tomáš Škrdlant uvede dokument

o tom, co všechno dokáže zvládnout
hendikepovaný člověk se silnou vůlí.
Dokument získal v r. 2009 cenu Pavla
Kouteckého. 

22. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
III. JABLONECKÝ BLUEGRASSOVÝ
SALOON
Za účasti domácího Handlu
a kutnohorských Brzdařů.

23. 4. /pátek/ 21 hodin
REGGAE BASHMENT
Pohodové rytmy reggae, rub a dub
a také svižnějšího ska, dancehallu
nebo i hip-hopu a latinské muziky.

24. 4. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

25. 4. /neděle/ 17 hodin
JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA
Z pece dolů a rovnou do světa!
Dobrodružství Honzy, který umí
dodržet slovo a nakonec přemůže
nejen svůj strach. 
Pohádku pro děti od 3 let zahraje
liberecké divadlo Na cestě.

26. 4. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ 
Téma: Jablonec v době největšího
rozmachu 1808–1870.
Uvádí Václav Vostřák.

27. 4. /úterý/ 20 hodin
UČITELKOU V HIMÁLAJI
Povídání Blanky Herčíkové
o pětiměsíčním putování zimním
Himálajem.

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

30. 4. /pátek/ 18 hodin
KDO PŔILETÍ NA KOŠTĚTI
bude odměněn.

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

1. 4. /čtvrtek/ 10 hodin
TĚŠÍME SE DO ŠKOLKY
aneb co vás zajímá o zápisu

1. 4. /čtvrtek/ 16 hodin
DOMÁCÍ PEKÁRNA
Ukázky pečení.

2. 4. /pátek/ 10 hodin
JIDÁŠE Z DOMÁCÍ PEKÁRNY

7., 14. a 21. 4. /vždy středa/ 10–14 hodin
DÍLNA PRO MAMINKY

8. 4. /čtvrtek/ 16 hodin
VELIKONOČNÍ NADÍLKA
Děti navštíví velikonoční zajíček.

13. 4. /úterý/ 10 hodin
VÝŽIVOVÝ PORADCE

14. 4. /středa/ 10 hodin
DRÁČEK PRO DĚTI

17. 4. /sobota/ 10–13 hodin
TALÍŘKOVÁ PÁRTY

20. 4. /úterý/
NOSÍME DĚTI V ŠÁTKU
Ukázka nošení dětí.

22. 4. /čtvrtek/ 16 hodin
VÍTÁNÍ JARA
Dílna pro děti i rodiče.

27. 4. /úterý/ 10–13 hodin
BAZÁREK 
dospěláckého i dětského oblečení.

30. 4.–2. 5. /pátek–neděle/
POBYT PRO RODINY
Tábor v Českém Dubu – zahájení jarní
výletové sezony.

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

Tvořivé soboty s Ilonkou
3. 4. /sobota/ 9–11 hodin
HLINĚNÍ I
Práce s keramickou hlínou. 

10. 4. /sobota/ 9–11 hodin 
UBROUSKOVÁ TECHNIKA

17. 4. /sobota/ 9–11 hodin 
HLINĚNÍ II

24. 4. /sobota/ 9–11 hodin
BATIKA 
Sypaná s konturou – trička. 

17. 4. /sobota/ 14 hodin 
BAZÁREK 
dětského oblečení a sportovních potřeb.

17. 4. /sobota/ 15 hodin 
DISKOTÉKA PRO DĚTI

Pondělky 9–12 hodin 
TĚŠÍME SE DO ŠKOLKY 
Adaptační program pro předškoláky. 

Pátky 9–12 hodin 
KLUBÍČKO
Klub pro maminky na mateřské
dovolené s jejich dětmi.

Pondělí–pátek 
PLAVÁNÍ KOJENCŮ

V dubnu 
ZAHÁJENÍ JAZYKOVÝCH KURZŮ
s možností hlídání dětí. 

Nabídka příměstských táborů
Téma: Putování do pravěku
I. běh 12.–16. 7.
II. běh 26.–30. 7.
III. běh 2. 8.–6. 8.

■ Starokatolický 
kostel 
Náměstí Boženy Němcové

25. 4. /neděle/ 17 hodin
MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY
Ze stejnojmenné knihy na motivy
splynutí člověka s přírodou čte herec
a režisér Martin Dušek. 
Doprovod Melanie Sabel – flétna 
a Štěpán Matějka – kytara.
Pořádá farní sbor Starokatolické církve.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

Pozvánka na kytarový koncert

7. 4. /středa/ 20 hodin – Klub Na Rampě
DANNY BRYANT & REDEYEBAND
Skvělý kytarista s nebývale silným a naléhavým „mooreovským“ hlasem.

Foto Aleš Majer
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
www.saldovo-divadlo.cz

Šaldovo divadlo
2. 4. /čtvrtek/ 
REQUIEM
Účinkují sólisté, sbor a orchestr DFXŠ,
diriguje Martin Doubravský.

2. 4. /pátek/ do 21.00 hodin
DÁMA S KAMÉLIEMI
Balet o dvou jednáních.

3. 4. /sobota/ do 21.45 hodin
NABUCCO
Opera v originálu.

4. 4. /neděle/ od 16 hodin 
SUGAR
Muzikál o prohibici, gangsterech,
blondýně a dvou nezaměstnaných
muzikantech.

6. 4. /úterý/ do 21.45 hodin (K8/Č/2)
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

7. 4. /středa/ do 21.30 hodin (K9/Č/3)
SEDM NÁPADŮ NA ZAVRAŽDĚNÍ
MANŽELA
Alžbětinský krvák o lakomém muži,
záletné ženě a dvou neschopných
vrazích.

8. 4. /čtvrtek/ do 21.20 hodin (K10/Č/4)
DESET MALÝCH… A PAK UŽ TAM
NEZBYL ANI JEDEN
Detektivní hra.

11. 4. /neděle/ od 17 hodin
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Neurologická komedie.

13. 4. /úterý/ do 21.45 hodin (O/2)
EDGAR
Velká dramatická opera v originálu.

14. 4. /středa/ do 21.45 hodin (K3/6)
VĚC MAKROPULOS
Komedie o třech dějstvích s přeměnou.

15. 4. /čtvrtek/ do 21.30 hodin (K4/4)
PYGMALION
Hra o pěti jednáních.

17. 4. /sobota/ do 21.45 hodin (K6/4)
RIGOLETTO
Opera v originálu.

18. 4. /neděle/ od 17 hodin
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál. Derniéra.

20. 4. /úterý/ do 21.20 hodin (K8/Č/3)
DESET MALÝCH… A PAK UŽ TAM
NEZBYL ANI JEDEN
Detektivní hra.

21. 4. /středa/
CAVEMAN
Nejen obhajoba lesního muže, ale
především obhajoba inteligentního
humoru.
Hraje Jan Holík/Jakub Slach, 
uvádí: Point s. r. o. Praha.

22. 4. /čtvrtek/ od 17 hodin
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Zadáno.

23. 4. /pátek/ do 21.10 hodin (PŠ)
CHARLOTTA 
Premiéra baletu o dvou dějstvích.

25. 4. /neděle/ od 15 hodin (RD/4)
O HLOUPÉ KAČENCE
Výpravná hudební pohádka pro malé
i větší.
Host: Divadlo M Praha.

26. 4. /pondělí/ do 21.45 hodin
SUGAR
Muzikál o prohibici, gangsterech,
blondýně a dvou nezaměstnaných
muzikantech.

27. 4. /úterý/ do 21.45 hodin (OB/2)
SUGAR

29. 4. /čtvrtek/ do 21.45 hodin (K4/5)
URINETOWN: THE MUSICAL
Močohrad: muzikál o městě, kde se
nesmělo čůrat zadarmo.

30. 4. /pátek/ do 21.45 hodin (K11/O/2)
EDGAR
Velká dramatická opera v originálu.

Malé divadlo
1. 4. /čtvrtek/ do 21.00 hodin
ŽELEZNOBRODSKÁ PAŠIJOVÁ
HRA O UMUČENÍ PÁNĚ
Veřejné čtení nejstarší dochované
pašijové hry z roku 1752.
V úpravě Vojtěcha Rona, režie: Milena
Šajdková.

9. 4. /pátek/ do 21.30 hodin (PM)
ŽENA A MEGERA
Smrt je snadná, když máte s kým o ní
mluvit. Česká premiéra.

13. 4. /úterý/ do 21.30 hodin (K2/5)
ŽENA A MEGERA

14. 4. /středa/
JSEM JEDEN Z VÁS
O knize J. Krause, J. Krampola,
A. Lustiga o J. Paroubkovi ve víc jak
sto padesáti otázkách „Jaký opravdu je“
pohovoří s J. Paroubkem J. Krampol.

16. 4. /pátek/ do 21.30 hodin (K5/4)
39 STUPŇŮ
Divadelní parafráze slavného
špionážního filmu A. Hitchcocka.

17. 4. /sobota/
GOOGLING AND FUCKING
Digitální gameska pro generaci youtube. 
Hrají: T. Dianiška, K. Baranová
a V. Svobodová.

18. 4. /neděle/ od 17 hodin (Č/4)
GOSPELOVÝ KONCERT
Liberecký Generace Gospel Choir
a pražský Maranatha Gospel Choir.

21. 4. /středa/ do 21.30 hodin (Č/4)
ŽENA A MEGERA

24. 4. /sobota/ do 21.10 hodin
DNES VEČER: LOLA BLAU
Komorní muzikál pro jednu herečku.

26. 4. /pondělí/ 
SEDM NÁPADŮ NA ZAVRAŽDĚNÍ
MANŽELA
Beseda k inscenaci, pořádá Klub přátel
činohry i pro veřejnost.

27. 4. /úterý/ do 20.15 hodin
KÁMEN
Derniéra prvního z cyklu inscenovaných
čtení.

28. 4. /středa/ do 21.00 hodin (K9/Č/4)
BÁBEL
Ještědský příběh lásky a vraždy
z r. 1938.

29. 4. /čtvrtek/ od 17 hodin
CHARLOTTA
Popremiérová beseda KPLO k baletu.

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

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

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

6. 4. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
PŘÍRODA A PAMÁTKY ŠPANĚLSKA
Přednáška Lucie a Pavla Novákových.

7. 4. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Úplně nenormální ochotnický spolek
při TUL 
INDIANA JONES A N-TÁ KŘÍŽOVÁ
VÝPRAVA
Původní dobrodružná komedie se
zpěvy o putování za svatým grálem,
nesmrtelností a vědeckou slávou.

8. 4. /čtvrtek/ 19 hodin
8. abonentní koncert 51. sezony
komorní hudby
KUBÍNOVO KVARTETO
L. Cap – I. housle, 
J. Niederle – II. housle, 
P. Vítek – viola, 
J. Zedníček – violoncello

9. 4. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
COP
Bluegrassová skupina, která dokázala
vyprodat Lucernu.

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

12. 4. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
GRUZIE – mezi světlem a stínem
Jaká je a jak se v ní žije rok po válce?
Diashow s gruzínskými písněmi
rodiny Imerlišvili.

14. 4. /středa/ 19.30
Experimentální studio
MILOŠ DVOŘÁČEK
Opravdový koncert /nejen/ pro bicí
soupravu s větší než malou dávkou
překvapení.

15. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
DIVOKEJ BILL
Support Mother’s Angels.

16. 4. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JARRET & KATKA GARCIA
Tentokrát s Katkou a její skupinou
složenou z nadprůměrných muzikantů.

19. 4. /pondělí/ 19 hodin
HANA ZAGOROVÁ & PETR REZEK 
Skupina Miloše Nopa.

20. 4. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Posezení s libereckou country
PAKÁŽ A GRASSHOPERS
Jarní probuzení.

21. 4. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
PAKOSTRA BLUES
Jiří Kostadinov – kytara, zpěv, 
Radek Pastrňák – kytara, 
Josef Pak – kontrabas, baskytara.

22. 4. /čtvrtek/ 19.30
Divadlo bez opony – Divadlo Kalich 
BARONKY
Hra, která uhrančivě stopuje nenápadné,
dojímavé a přece kruté jednání
baronky k oddané a zanedbané služce.
Hrají: Eva Holubová a Zuzana
Bydžovská.

23. 4. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Krátké a úderné divadlo
JÁMA A DIVADLO ANEB
Adolf Hitler, T. G. Masaryk, Bouše,
Brůžek a jiné osobnosti 1. poloviny
20. století v krátké a úderné mozaice
se zpěvy, tanci a střílením na začátku.

24. 4. /sobota/ 20 hodin
PETER NAGY, KATKA
KNECHTOVÁ a MIRO ŠMAJDA
V jeden večer – na jednom pódiu!

25. 4. /neděle/ 14 hodin
Roztančíme Lidové sady
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Tentokrát s Turnovankou.

25. 4. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
O DRAKOVI, KTERÝ KVETL
Uvádí Divadlo Rolnička.

26. 4. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
c. k. Adventura
VIETNAM
Přednáší Petr Komers.

28. 4. /středa/ 19.30 hodin
BRATŘI EBENOVÉ
Marek, Kryštof a David Ebenovi
s kapelou servírují Chlebíčky.

29. 4. /čtvrtek/ 16 hodin
Z POHÁDKY DO POHÁDKY ANEB
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Čarodějný průvod, hrátky a putování
s překvapením v pohádkových
komnatách hradu. Vydejte se s námi
na velkou dobrodružnou cestu!
Sraz průvodu v 16 hodin před Plazou
a KB.

Tip na herecký koncert

15. 4. /čtvrtek/ do 21.30 hodin – Divadlo F. X. Šaldy
PYGMALION
On ji naučil mluvit, ona ho naučila milovat. Martin Polách jako
profesor Higgins a Veronika Korytářová jako Líza Doolittlová.
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Kopaná
FK Baumit Jablonec n. N.
www.fkjablonec.cz 

Gambrinus liga
Chance aréna
4. 4. /neděle/ 17 hodin
SK SIGMA OLOMOUC

25. 4. /neděle/ 17 hodin
1. FC BRNO

Ondrášovka cup
Chance aréna
7. 4. /středa/ 16.30 hodin
FK TEPLICE

Česká fotbalová liga
Hřiště Český Dub
10. 4. /sobota/ 10.15 hodin
FK SLAVOJ VYŠEHRAD

17. 4. /sobota/ 10.15 hodin
SK HLAVICE

21. 4. /středa/ 17 hodin
FK KRÁLŮV DVŮR

Česká liga dorostu
Hřiště Břízky UMT
1. 4. /čtvrtek/ 11/13.15 hodin
FK BANÍK MOST B

17. 4. /sobota/ 10.15/12.30 hodin
AC SPARTA PRAHA B

Corny městská hala
www.sportjablonec.cz
1.–4. 4. /čtvrtek–neděle/
INDUSTRIAL CUP 2010
Mezinárodní turnaj v házené
za účasti mužstev ČR, Polska,

Ruska a Švýcarska. Podrobnosti
ve vývěskách v budově haly.

10. 4. /sobota/ 10 hodin
TJ BIŽUTERIE 
– TESLA STRÁŽ N. N. 
Odbíjená ženy. 

10. 4. /sobota/ 10,30 hodin
TJ Sokol Sportcentrum
JABLONECKÁ PERLIČKA 
Závod jednotlivkyň v moderní
gymnastice. 
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

11. 4. /neděle/ 17 hodin
ELP JABLONEC N. N. 
– CHOMUTOV
II. liga v házené mužů. 

17.–18. 4. /sobota–neděle/
MISTROVSTVÍ ČECH 
Taneční soutěž – hlavní věková
kategorie.

25. 4. /neděle/ 9 hodin
TJ Bižuterie
KRAJSKÝ PŘEBOR JUNIOREK
Odbíjená. 

30. 4.–2. 5. /pátek–neděle/ 17 hodin
Abadá Capoeira
2. MISTROVSTVÍ ČR
V CAPOEIŘE
Závody dětí od 5–15 let. 
V neděli ve 13 hodin finále
závodů, prezentace capoeiry pro
veřejnost.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Corny atletická hala
www.sportjablonec.cz

24.–25. 4. /sobota–neděle/ 9 hodin
Sdružení hasičů
HALA JABLONEC 2010 
Mezinárodní halové závody
v požárním sportu.
V sobotu závody dobrovolníků,
v neděli soutěž profesionálů.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

10. 4. /sobota/ 10 hodin
VELIKONOČNÍ HALA
Atletické závody žactva. 

Sportovní kulečník
TJ Bižuterie Jablonec n. N.
Pražská 20

17.–18. 4. 
Sobota 10–20 hodin, 
neděle 10–14 hodin
MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY 
v kádru 47/1 – finálový turnaj.
Vyhlášení Mistra ČR.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Extraliga 3-band
24. 4. /sobota/ 10 hodin
SKBC PRAHA B

2. liga
11. 4. /neděle/ 10 hodin
ÚJEZDEČEK B

Plavání
TJ Bižuterie, plavecký oddíl 

17. 4. /sobota/ 
9.15 a 14.45 hodin
Plavecký bazén 
CENA MĚSTA JABLONCE 
a TJ BIŽUTERIE 
20. ročník závodů plaveckých
oddílů.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Duatlon
TJ Bižuterie, oddíl triatlonu 

29. 4. /čtvrtek/ 
14.30 hodin (start)
Plavecký bazén a okolí
11. PLAVECKO-BĚŽECKÝ 
DUATLON
Závod pro veřejnost a školní
mládež.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Pohádkový les
Turistický oddíl Tužíňáci

24. 4. /sobota/ 9–11 hodin
Pro všechny děti – začíná se
u „hráze“ mezi 
1. a 2. přehradou. 
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Nabídka sportovních programů

Církev československá 
husitská
Chrám Dr. Farského

28. 3. /Květná neděle/ 9 hodin 
Bohoslužba

1. 4. /Zelený čtvrtek/ 17 hodin 
Bohoslužba

2. 4. /Velký pátek/ 17 hodin
Pobožnost

3. 4. /Bílá sobota/ 17 hodin 
Pobožnost

4. 4. /Vzkříšení, Hod Boží 
Velikonoční/ 9 hodin 
Bohoslužba s obnovou křestních
slibů

Českobratrská církev 
evangelická
Pod Baštou 10
http://jablonec.evangnet.cz/

1. 4. /Zelený čtvrtek/ 18 hodin 
J. S. Bach – Pašije 
Zpívá pěvecký sbor ČCE.

2. 4. /Velký pátek/ 18 hodin 
Bohoslužby, Večeře Páně

4. 4. /Velikonoční neděle/ 
9.30 hodin 
Bohoslužby, Večeře Páně

5. 4. /Velikonoční pondělí/ 
9.30 hodin 
Bohoslužby

Římskokatolická církev
Kostel Nejsvětějšího srdce
Ježíšova
www.farnostjablonec.cz 

Obřady Svatého týdne
v Jablonci nad Nisou 2010

28. 3. /Květná neděle/
9.00 Žehnání ratolestí – kostel

sv. Anny a následně průvod
do kostela Nejsvětějšího
srdce Ježíšova 

18.00 Mše svatá

29. 3. /pondělí Svatého týdne/ 
7.00 Mše svatá
17.30–18.00 Zpovídání
18.00 Mše svatá

30. 3. /úterý Svatého týdne/
17.30–18.00 Zpovídání
18.00 Mše svatá

31. 3. /středa Svatého týdne/ 
7.00 Mše svatá

1. 4. /Zelený čtvrtek/
18.00 Mše svatá 
20.00 Modlitba před spaním 

2. 4. /Velký pátek/ 
8.00 Modlitba se čtením a ranní

chvály
12.00 Modlitba během dne
17.15 Křížová cesta 
18.00 Obřady Velkého pátku
20.15 Modlitba před spaním 

3. 4. /Bílá sobota/
8.00 Modlitba se čtením a ranní

chvály 
8.00–18.00 Možnost tiché adorace

u Božího Hrobu
12.00 Modlitba během dne
20.00 Obřady Velikonoční vigilie

4. 4. /Slavnost Zmrtvýchvstání Páně/
9.00 Slavná mše svatá s obřadem

žehnání pokrmů
18.00 Mše svatá

5. 4. /pondělí oktávu velikonočního/
9.00 Mše svatá

Starokatolická církev 
Kostel Povýšení sv. Kříže
www.starokatolici-jablonec.cz

28. 3. /neděle/ 10 hodin 
Eucharistická slavnost Květné
neděle 

1. 4. /čtvrtek/ 18 hodin 
Liturgie Zeleného čtvrtku 
– památka Poslední večeře Páně

2. 4. /pátek/ 18 hodin 
Velkopáteční liturgie památky
umučení a smrti Páně

3. 4. /Bílá sobota/ 20 hodin
Velikonoční vigilie

4. 4. /neděle/ 10 hodin 
Eucharistická slavnost
Zmrtvýchvstání Páně 

11. 4. /neděle/ 10 hodin 
Eucharistická slavnost 2. neděle
velikonoční 
Předsedá biskup D. Hejbal.

Velikonoční bohoslužby

Foto Jiří Jiroutek



(15)

jablonecký měsíčník / duben 2010

Hanička Fadrhonsová

Jamin Sujeta

Matyáš Cerman

Jezinky a Smolíček
„Za vrchy, za doly,
mé zlaté parohy
kde se pasou?
Smolíčka holečka
Jezinky do lesa nesou!“

Karel Jaromír Erben – Pohádky děda Vševěda

Oceněné práce

Jamin Sujeta, MŠ Pampeliška, Lovecká 11
Matyáš Cerman, MŠ speciální Hláska, U Přehrady 4
Hanička Fadrhonsová, MŠ Pohoda, Tichá 19

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Květnové obrázky s tématem Náš Krakonoš očekáváme v podatelně jab-
lonecké radnice do pátku 9. dubna 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.

Témata na květen a červen
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V některých městech se v mateřských ško-
lách poslední dobou doslova svádí boj
o místo. Jak je tomu u nás v Jablonci?

Nejsme na tom zdaleka tak špatně jako na-
příklad v Praze. Řekl bych i lépe než třeba v sou-
sedním Liberci. Přesto se snažíme počet míst ve
školkách postupně navyšovat. V září 2008 byla
zprovozněna nová třída MŠ v kokonínské zá-
kladní škole, která nabídla místo 20 dětem.
O rok později řešila situaci podobně i MŠ
Havlíčkova, kde rovněž otevřeli jednu třídu pro
20 předškoláků v základní škole na Žižkově
Vrchu. Tento experiment se setkal s velmi do-
brým ohlasem rodičů i dětí. Předškoláci se tak
nenásilným způsobem připravují na školu
a zvykají si na nové prostředí. A letos v únoru
přibylo dalších 15 míst v MŠ Husova a od září
začne fungovat nová školka v ulici Vítězslava
Nezvala v Jabloneckých Pasekách.

Do nové MŠ v ulici V. Nezvala mohou tedy
rodiče zapisovat své děti stejně jako do ji-
ných školek?

Přesně tak. Do konce tohoto školního roku bu-
de školka sloužit jako náhradní zařízení pro děti
z MŠ Hřbitovní, která nyní prochází rekonstruk-
cí. Od září bude fungovat jako každá jiná a na-
bídne 75 nových míst. Má příjemnou polohu blíz-
ko lesa a zároveň v dosahu MHD, takže jsem
přesvědčený, že rodiče tuto novinku přivítají. 

Stihne se mateřská škola ve Hřbitovní uli-
ci opravit do začátku nového školního roku,
aby se do ní děti mohly vrátit? 

Ano, rekonstrukce se stihne. Rodiče mohou
bez obav děti do školky zapsat. Malou kompli-
kací v tuto chvíli je jen to, že k samotnému zá-
pisu musejí přijít do budovy v Polní ulici 10. 

Čím se jednotlivé školky liší? V Jablonci
nad Nisou jich máme celkem devatenáct… 

V zásadních věcech se většina našich školek
neliší – pracují s dětmi v kolektivu, připravují

je na základní školu, tráví s nimi čas venku,
často i mimo školku. Výjimkou nejsou výlety na
hrady či zámky, do Jizerských hor, lyžařské ne-
bo plavecké kursy. Bohatá je i nabídka činností
přímo ve školkách – výtvarné kroužky, zpívání,
angličtina, němčina, keramika nebo gymnasti-
ka. V tomto směru je nabídka v jednotlivých
školkách různá. Ředitelky MŠ rády poskytnou
rodičům potřebné informace, poslouží vám též
internetové stránky. 

Samozřejmě, že výrazněji se liší Mateřská
škola speciální v Palackého ulici, která se stará
o děti s logopedickými vadami, tělesným posti-
žením apod. Další specifickou školkou je MŠ ve
Vrkoslavicích, kde pracují s dětmi podle meto-
dy Montessori. Odlišuje se nejen přístupem
k dětem, ale třeba i pomůckami. 

Začátkem roku získalo osm jabloneckých
školek právní subjektivitu – osamostatnily
se. Poznají rodiče nějakou změnu?

Zásadní změnu ne. Důvodem osamostatnění
je snaha více si organizovat chod školky dle
vlastních představ, klást důraz na výše zmíněné
odlišnosti. Například MŠ v Lovecké ulici rozvíjí
spolupráci s německou školkou a výuka něm-
činy je tady propojená se vzájemnými návště-
vami dětí na obou stranách hranic. Pokud jde
o zápis, všechny jablonecké školky ho mají ve
stejný den (7. dubna), takže v tomto ohledu ro-
diče žádnou změnu nezaznamenají.

Jakých změn by si naopak rodiče všim-
nout mohli?

Pevně věřím, že ocení navyšování míst a po-
stupné opravy školek. V některých budovách

bylo například nevyhovující sociální zařízení.
A na jaře začnou znovu v plném rozsahu slou-
žit zahrady, které nedávno prošly rekonstrukcí
a byly vybaveny novými prolézačkami, domeč-
ky, houpačkami… To se podařilo díky dotaci
z Norských fondů.

Na závěr otázka, která trápí hlavně rodiče
nejmenších dětí. Budeme mít v našem městě
jesle?

V areálu nemocnice se během letošního roku
postaví nová mateřská škola, kam bude možné
přijímat děti již od 2 let. Otevření plánujeme na
první školní den roku 2011. Zápis proběhne
v pozdějším termínu než v ostatních jabloneckých
školkách a bude ho zajišťovat MŠ v Jugoslávské
ulici. Přijímáním dětí mladších tří let se snaží-
me přizpůsobit současnému trendu mezi rodi-
či, z nichž část usiluje o rychlý návrat do práce.

(red)

Zápis dětí do mateřských 
škol

Zápis dětí do jabloneckých mateřských škol
proběhne v jednotném termínu ve středu
7. dubna 2010 od 8.00 do 16.30 hodin. 

Základní kritéria
• Věk dítěte (do MŠ lze přihlásit dítě, které

k 31. 8. 2010 dovrší věku 3 let. Děti mladší 3 let
budou přijímány pouze v případě volné kapaci-
ty daných MŠ).

• Přednostní přijetí dětí v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky (předško-
láci).

• Bydliště dítěte a zákonného zástupce na
území města Jablonce n. N.

• Doložení potvrzení o povinném očkování
dítěte (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochra-
ně veřejného zdraví).

Ostatní kritéria
Mohou být specifická u jednotlivých mateř-

ských škol a stanovují je ředitelky (doporučuje-
me sledovat webové stránky jednotlivých MŠ).

Do MŠ speciální Palackého 37 budou přijí-
mány děti pouze na doporučení dětského nebo
odborného lékaře, pedagogicko-psychologické
poradny, klinického logopeda nebo speciálně
pedagogických center.

Důležité upozornění
MŠ v areálu nemocnice – výstavba zařízení

bude realizována v roce 2010 s předpokláda-
ným otevřením od 1. ledna 2011. Zápis dětí bu-
de proveden s ohledem na termín jejího otevře-
ní. Do tohoto zařízení bude možné zapsat děti,
které dovršily 2 let věku. O přesném datu bu-
dou rodiče informováni prostřednictvím měst-
ských médií (např. www.jabloneckarodina.cz,
www.mestojablonec.cz).

(ll)
Jablonecké mateřské školy

• MŠ speciální, Palackého 37
• 28. října 16
• Havlíčkova 4
• Švédská 14
• Husova 3
• Mšeno, Arbesova 50
• Hřbitovní (v areálu MŠ – objekt Polní 10)
• Slunečná 9
• Pasířská 10
• Jablonecké Paseky, V. Nezvala 12
• Lovecká 11
• Střelecká 14
• Rýnovice, Čs. armády 37
• Mšeno, Mechová 10
• Kokonín, Dolní 3969
• Jablonecké Paseky, Tichá 19
• Mšeno, Josefa Hory 31
• Jugoslávská 13
• Montessori, Zámecká 10

Míst ve školkách přibývá
Ve středu 7. dubna proběhnou v Jablonci nad Nisou zápisy do mateřských
škol. Pro rodiny je to jistě důležitý okamžik. Pokud se dítě do školky
nedostane, návrat matky nebo otce do zaměstnání bude složitý.
Město se proto snaží vycházet rodinám vstříc a kapacitu školek
zvyšovat. Za poslední dva roky přibylo ve školkách 130 míst, takže
v příštím školním roce mohou pojmout 1 443 dětí. 
Na otázky odpovídá místostarosta Petr Vobořil.

Nová školka v Jabloneckých Pasekách
nabídne od září 75 míst.

Foto Jiří Jiroutek
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Pro letošní rok připravili organizátoři
hned několik změn. Akce Čarodějnice s Vi-
kýřem proběhne na louce na konci „hráze“
mezi 1. a 2. přehradou. Změněna bude i tra-
sa lampionového průvodu, který půjde od
Rybářské bašty po boční hrázi k prostoru
naproti Jablonexu.

Čarodějnice s Vikýřem
17–18.30 hodin Soutěže pro děti a přihlášení

čarodějnic.
18.30–19 hodin Slavnostní zapálení vatry, opé-

kání vuřtů, posezení u ohně
s kytarou.

19 hodin Vyhlášení výsledků výtvarné
soutěže a Miss čarodějnice.

Pálení čarodějnic
Sluneční lázně
18–20 hodin Hudební skupina Exots.
20 hodin Zapálení vatry.

20–24 hodin Hudební skupina VIX.
Pořádá nájemce Slunečních lázní.

Lampionový průvod a ohňostroj
20.30–21 hodin Sraz účastníků průvodu před

Rybářskou baštou.
21–21.25 hodin Průvod vedený mažoretkami

DDM Vikýř a dechové hudby
Jablonečanka. 

21.25 hodin Ohňová show s hudbou a oh-
ňostroj z hráze přehrady.
V případě nepříznivého poča-
sí pouze ohňostroj.

V rámci Projektu Jablonec nad Nisou 2010
pořádá město ve spolupráci s Eurocentrem.

V den konání ohňostroje bude od 10 hodin
uzavřena hráz. 

Ve večerních hodinách bude v ulici U Pře-
hrady v blízkosti přechodů pro chodce zpo-
malena doprava.

Čarodějnice a ohňostroj na přehradě

Foto archiv

David Vávra ocenil monumentální a vznos-
nou architekturu jablonecké radnice vzpína-
jící se ve složitém terénu už ve svých Šumných
městech. Poslední číslo prestižního časopisu
Architekt v recenzi na publikaci Jablonecká
radnice 1931–1933 a encyklopedii Historické
radnice Čech, Moravy a Slezska vyzdvihuje,
že tato stavba píše moderní urbanistické dě-
jiny. 

Podle Michala Janaty, recenzenta časopisu
Architekt, město Jablonec nad Nisou vyniká
sympatickou aktivitou ve zpřístupňování archi-
tektonických děl široké veřejnosti ve výborně
textově i výtvarně pojatých publikacích. „Ne-
znám jiné město v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku, jež by s takovou mírou patriotického
entuziasmu propagovalo své vlastní architekto-
nické kvality,“ píše Michal Janata. 

Taková chvála těší, zvlášť, když se město jeví
dodnes urbanisticky místem zaslíbeným. Není
mnoho měst, která by se mohla podobným způ-
sobem prezentovat. Jablonec se kromě svého
slavného rodáka, architekta Josefa Zascheho,
může pochlubit dalšími jedinečnými autory,
kteří zde realizovali své projekty. Velikánem se
stal i Karl Winter, autor nové jablonecké radni-
ce. Podrobně doložená architektonická soutěž
z roku 1929 ukazuje, o kolik přečníval své teh-
dejší konkurenty. Pro představu – asi jako Jan
Kaplický se svým letenským blobem. 

To, že stavba, jež píše dějiny českého urbanis-
mu, skutečně vznikla, je zásluhou osvíceného
jabloneckého starosty Karla R. Fischera i obča-
nů, kteří ji v letech 1931–1933 podpořili. Jab-
lonečanům díky tomu odkázali skvost, na který
mohou být právem hrdí. 

(pb)

Radnice psala historii

Po ročních přípravách uspěla jablonecká
kina v náročném přijímacím řízení, na je-
hož základě byla od roku 2010 přijata do sí-
tě evropských kin Europa Cinemas.

Členství neznamená jen vysokou prestiž, ale
Evropská unie podporuje kina, která promítají
evropské filmy a rozvíjejí filmový vkus diváků,
i finančně. Samotné členství ovšem k čerpání
podpory ještě neopravňuje. Jednou z hlavních
podmínek je čtvrtinové zastoupení evropských
filmů v programu, do něhož se ale nezapočí-
tává národní kinematografie. Kina musí plnit
i množství dalších, převážně dramaturgických
úkolů. Důležitá je například výchova mladých
diváků. 

Kino Radnice se díky nové digitální technologii
může ucházet o podporu promítání evropských
filmů i v digitálním formátu. Na první finanční
příspěvek se můžeme těšit v polovině roku 2011,
kdy bude vyhodnoceno fungování jabloneckých
kin za letošní rok.

Filmovým fanouškům přinese projekt přede-
vším širší nabídku evropských filmů s důrazem
na co největší rozmanitost. Členství v evropské
síti znamená také podporu dalším iniciativám:
pořádání filmových přehlídek, seminářů, spe-
ciálních projekcí pro filmové kluby i studenty,
setkávání a besedy se slavnými tvůrci a mnohá
další zpestření. 

Už v závěru dubna potěší filmové fajnšmekry
ozvěny festivalu „Dny evropského filmu“ v kině

Junior a vedoucí kina Naďa Hetešová s potěše-
ním vzkazuje všem majitelům průkazky Filmo-
vého klubu, že mají vstup zdarma.

(pb)

Jablonecká filmová Evropa

Z německého filmu Cizinec ve mně režisérky Emily Atef Z irského filmu Polibky režiséra Lance Dalyho
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Jaké jsou vztahy mezi závodnicemi? Komu jste
nejvíc přála vítězství ve Vancouveru?

Potkáváme se už x let. Není to rivalita. Trochu při
závodu. Ale jede ho člověk sám za sebe. Buď si ho sám
zkazí, nebo se mu to samotnému povede, ale nemůže
za to nikdo jiný. Spíš jsme kamarádky. Přejeme si ús-
pěchy, nepřejeme si úrazy. Opravdu jsem to přála zla-
té Hannah Kearney nebo čtvrté Aiko Uemuro. 

Má pro vás význam kromě adrenalinu i příro-
da? Která místa si užíváte doma?

Určitě, mám ráda sport v přírodě obecně, například
horolezectví, když se člověk dostane nahoru, má krás-
ný výhled. A Jablonec? Mám ho ráda. Ať už je to zre-
konstruovaný střed historického města, anebo okolí.
Beru to celkově, třeba Dobrou Vodu nebo Petřín, Se-
verák či Bedřichov.

Uděláte si někdy s Hannah a se sestrou dámskou
jízdu jinde než na sněhu?

S Hannah nevím, protože než bych ji dostala do
Čech, to by trvalo. Ale je pravda, že jsem dostala od
sponzora návštěvu pivovaru. Večírek u sudu. Tak jsem
si říkala, protože v Čechách moc nejsem a mám už
víc kamarádů ze světa, že bych je pozvala. 

Vaše koníčky? Matematika asi ne. Prý se raději
vidíte s bývalým matikářem na radnici jako sta-
rostou, než před lety, kdy vás trápil na gymnáziu.

(Smích.) On mě taky radši vidí jako lyžařku. Ráda
čtu blog sestry Šárky, je umělečtěji založená než já
a píše výborně. Já jsem oproti ní takový dříč, moje ko-
níčky jsou především ve sportech, ale ráda se podí-
vám na její obrázky, keramiku, přečtu její básničku. 

Teď budete mít čas kvůli operaci nedřít.
To budu dřít na škole… Dohánět studium na peda-

gogické fakultě.

Jste na praxi na jablonecké škole. Nepřetahovali
se o vás? Žáci slíbili, že budou pilní, když je nau-
číte dvojitou helikoptéru?

Zůstala jsem na stejné škole jako na předchozí pra-
xi. Nepředstavila jsem se jako akrobatická lyžařka.
Některé děti mě asi znaly, jiné ne. Jestli mě někdo po-
znal, tak mi to nedal najevo. Byla jsem pro ně nor-
mální učitelka.

Studujete tělocvik a zeměpis – scestovat celý svět
jako sportovkyně je ideální praxe, ne? 

Praxe ano, ale zeměpis nespočívá jen v cestování.
Na škole mě rychle vyvedli z omylu. Příliš to neužiju
ani do výuky, ani do studia. Musím se učit. Ocenila
jsem i tu matematiku, protože třeba v předmětu ves-
mír i v kartografii se používá strašně moc.

Jste ráda, že vás pan starosta „masil“?
Určitě. (Smích.) On mě „masil“ i v tom zeměpisu.

A co otec? Řekne „jeď na maximum“ a vy mu ja-
ko poslušná dcera uděláte radost?

Určitě ne. Tatínek mě k akrobacii přivedl. Dám na je-
ho názory, ale konečné rozhodnutí je na mně. Na olym-
piádě to bylo jiné, tam jsem musela brát ohled na to, co
řekl doktor. Když radil „zkus to naplno“, mohla jsem.

Ale nesměla jsem to uspěchat. A samozřejmě poslou-
chám trenéra. Taťka hraje roli psychické podpory.

Otec vás přirovnal ke zchromlému koni na Velké
pardubické a na otázku, jestli se nebojí, že si závo-
dem ještě víc ublížíte, prohlásil: „U nabouraného
auta také neřešíte další škrábnutí.“ Zdědila jste je-
ho smysl pro humor?

To je taťkův styl. Mě vůbec nepřekvapil, spoustu li-
dí ano. A myslím, že jsem to zdědila. Ale u nás má
smysl pro humor i mamka.

Pořád se smějete. Co byste vzkázala lidem, jak si
i v nepřízni osudu zachovat dobrou náladu?

Na všem špatném se najde něco dobrého a člověk mu-
sí myslet pozitivně. Ten boj je pak jednodušší. (pb)

(Nekrácený rozhovor najdete na www.mestojablonec.cz) 

Nikola Sudová
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Humor mám po tatínkovi
Akrobatickou lyžařku Nikolu Sudovou (28) netřeba představovat. Díky stříbru a bronzu
z mistrovství světa i stříbru ze světového poháru v jízdě v boulích ji zná celý svět. 
Natož její rodný Jablonec, kde žije a kam se vždycky ráda vrací. A jestliže olympiáda
ve Vancouveru ji neviděla kvůli zranění jako vítězku, rozhodně vyhrála nad nepřízní
osudu. A tak by mohla být zvána nejen slečna Helikoptéra, ale i Nikola Osudová.

■ Krátké zprávy
Svaz důchodců
pořádá svá dubnová setkání vždy
ve středu od 14 hodin ve Spol-
kovém domě. Na 7. 4. je připravena
beseda s kandidátem do posla-
necké sněmovny, 14. 4. zveme na
procházku, 21. 4. se bude konat zá-
bava s hudbou a 28. 4. si můžete
nechat změřit tlak.

Výstup na Nekras
Takto netradičně nazval svoji vý-
stavu jablonecký fotoklub Nekras.
Doplněná bude o prezentaci výrob-
ků chráněných dílen o. s. Fokus
Liberec. Vernisáž se koná 7. 4. v 17
hodin ve Spolkovém domě a výsta-
vu zde můžete zhlédnout do konce
června.

Koncert v kostele
sv. Michaela Archanděla ve Smr-
žovce se koná v sobotu 10. 4. od 16
hodin. Vystoupí smíšený pěvecký
sbor Canzonetta z Osečné.

Folková skupina Nezmaři
vystoupí v sobotu 17. 4. od 19.30
hodin v hudebním klubu Bažina
restaurace Beseda v Rychnově u Jab-
lonce nad Nisou.

Nitěné kouzlení
Výstavu paličkované krajky můžete
zhlédnout od 17. 4. do 7. 5. ve vý-
stavní síni MěÚ v Rychnově u Jab-
lonce nad Nisou.

O cestě do Bangladéše 
bude vyprávět s promítáním Topí
Pigula, reportér Koktejlu, Respektu
a Hedvábné stezky. Přijďte ve čtvr-
tek 22. 4. v 17 hodin do vratisla-
vické knihovny.

Den indické kultury
proběhne v pátek 23. 4. od 16 do
20 hodin v Krajské vědecké knihov-
ně v Liberci. Hudební skupina Noor,
přednáška o indické kultuře, me-
ditace, ochutnávka indické kuchy-
ně, tvořivé dílny atd.

Setkání s biotronikem 
Tomášem Pfeifferem se uskuteční
v úterý 27. 4. od 18 hodin ve Spol-
kovém domě. Přednášející se s vá-
mi zamyslí nad otázkami a záha-
dami života.

Tajemné Trosky
budou námětem komentovaného
promítání Jitky Kottkové, zkušené
průvodkyně po hradech Českého
ráje. Návštěvníci se seznámí se
stavbou hradu, jeho obléháním,
tajnou podzemní chodbou i stra-
šidly. Pořádá knihovna ve Vra-
tislavicích ve středu 28. 4. od 17
hodin.

Dětský tábor v Tužíně
Tábory sice proběhnou až v létě,
ale již teď je možné se na ně při-
pravovat. Pobyt ve stanech v přírodě
bez zbytečných technických vymo-
žeností nabízejí Tužíňáci. Termíny:
3.–10. 7. (6–9 let), 10.–24. 7. (9–15
let) a 25. 7.–7. 8. (6–15 let). Více na
www.tabor-tuzin.cz nebo tuzinaci
@email.cz. 

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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„Březen za kamna vlezem, duben ještě tam
budem,“ říká známé přísloví. V Jablonci to
platilo vždycky dvojnásob. Není tomu zase
tak dávno, co se ještě topilo jen v jedné míst-
nosti kamny. Uhlí bývalo na příděl, a tak
často lidem ani nic jiného nezbývalo. Ústřed-
ní vytápění domovním kotlem bývalo v na-
šem městě spíš výjimkou. Zlom ale nastal
koncem padesátých let.

Tehdy měla být zrušena parní elektrárna
v jabloneckém Brandlu. Ve stejné době se stavěl
i nový palác Jablonexu, který bylo potřeba dál-
kově vytápět. Tyto dvě skutečnosti byly využity
k vybudování prvních dálkových rozvodů tepla
v Jablonci nad Nisou. V letech 1958–1960 byl

realizován parovodní napáječ Brandl – Auto-
brzdy – Jablonex, který odtud pokračoval dále
do města. Tak vznikl v Jablonci základ sítě
centrálního zásobování teplem. Zmíněný napá-
ječ byl později prodloužen i k sídlišti Janovská.

Původním záměrem byla společná výroba
tepla a elektrické energie. Kombinovaný cyklus
se však po opakovaných poruchách generátoru
neosvědčil, a tak byla turbína demontována.
Elektrárna byla následně k 1. lednu 1960 vyřa-
zena z resortu energetiky a převedena do sféry
místního hospodářství. 

Po zahájení výroby tepelné energie se postup-
ně k odběru připojovaly objekty průmyslové
a bytové zástavby, jež se nacházely v blízkosti
trasy parovodu. Tím ale došlo koncem šedesá-
tých let k vyčerpání kapacity Brandlu. Připravo-
vaná výstavba sídliště Žižkův Vrch se vyřešila
připojením doplňkového zdroje tepla se čtyřmi
kotli Sl 35 v areálu výtopny Brandl.

Teplo z Pasek dnes nikdo nepotřebuje
Po výstavbě sídliště Šumava zajišťovala zpo-

čátku dodávky tepla mobilní výtopna se dvěma
kotli spalujícími lehký topný olej. Tak zvaná
„balenka“ hučela a dýmala na rohu Spojovací
a Vysoké ulice od ledna 1971 do dubna 1974.
V provozu byla ještě jednou v srpnu 1974, kdy
nahradila systém Liaz–Brandl a mohla tak pro-
běhnout oprava obou kotelen. 

Odstavení „balenky“ bylo umožněno dokon-
čením propojovacího parovodu Liaz–Brandl,
k jehož zprovoznění došlo 14. 12. 1973. Vytápění
sídliště Šumava pak zajišťovala rekonstruovaná
výtopna Bižuterie v Jabloneckých Pasekách,
odkud vedl parovod do Spojovací ulice. Její vý-
kon byl po havárii v prosinci 1974 stanoven na
2 × 25 a 2 × 10 tun za hodinu. Byl to však výkon
vyšší, než bylo možné v oblasti Pasek spotřebo-
vat. Proto se započalo se stavbou dalšího propo-
jovacího parovodu Bižuterie – ul. Dr. Randy,
který fungoval od topné sezony 1980–1981. 

Tím byl dokončen plán na vytápění celého
Jablonce. Situace se ale poměrně brzy změnila.
Zastavení výstavby nových sídlišť, zateplování
domů i další úspory vedly k postupné odstávce
výtopny u pasecké železniční zastávky. Zruše-
no bylo i stáčení mazutu v Podhorské ulici, kte-
rý sem byl dopravován z nádrží stojících vedle
výtopny. V provozu už zůstal jen anténní sys-
tém na paseckém komínu. 

Zaniklo tak technické dílo, které se stalo ne-
vábnou dominantou Jabloneckých Pasek. Blíz-
kost sídlišť, domova důchodců i přírodního pro-
středí má dnes přednost. A tak nyní jde už jen
o to, jak s rozpadající se kotelnou v budoucnu
naložit.

Václav Vostřák

O začátcích dálkového vytápění města

Rekonstrukce 
a rozšiřování pasecké 

výtopny v roce 1972 Výtopna v Jabloneckých Pasekách

Tento pamětní štít připomíná významný
mezník v dějinách jabloneckého školství.
Dne 18. července roku 1851 císař František
Josef I. schválil povýšení zdejší farní školy
na školu hlavní. Ke dvěma dosavadním tří-
dám byla připojena třída třetí s rozšířenou
výukou kreslení. 

Vzdělání považovalo liberálně smýšlející ve-
dení obce za velmi významný krok na cestě
k rozvoji a prosperitě. Základy vzdělání, které
poskytovala triviální farní škola, tedy znalost
čtení, psaní a počítání již nepostačovaly poža-
davkům moderní doby. Místní průmyslová vý-
roba se slibně rozbíhala a rodiče zdejších dětí,
zvláště ti movitější, si přáli vypravit své potom-
ky do světa podnikání s lepšími znalostmi. 

Jednání o zřízení třetí třídy začala v roce 1850.
Tehdy do Jablonce zavítal čerstvě jmenovaný
zemský školní rada P. Johann Maresch. Dopro-
vázel ho Wilhelm Herzig, lékař, pozdější redak-
tor listu Reichenberger Zeitung a bratr nešťast-
ně zesnulého spolumajitele textilních továren,
poslance říšského sněmu Karla Herziga. Sta-
rosta Josef Pfeiffer a obecní radní Anton Weiß
využili této příležitosti a požádali zemského
školního radu o změnu statutu místní školy.
Panovník a místodržitelství oficiálně změnu
schválili o rok později.

Pamětní štít nechal v roce 1853 zhotovit Alois
(Louis) Herzig jako vzpomínku na své vítězství ve
střelecké soutěži a také jako připomínku zásluh
rodiny Herzigů o jabloneckou školu. Třetí z brat-
rů Herzigových vedl továrnu v Proseči-Novém

Světě, kterou nejdeme v průhledu vpravo. V levém
okně je pak kostel sv. Anny. V místnosti vpravo
stojí školní knihovna, o jejíž založení se v roce
1839 zasloužili členové střeleckého sboru.

Podle Karla R. Fischera je zobrazeným peda-
gogem vedoucí školy Donat Woprschalek, avšak
mohl by to být též Anton Gaudek, první učitel
s kvalifikací pro hlavní školy. Děti se zabývají
studiem předmětů, o které byly rozšířeny osno-
vy hlavní školy. Pro Jablonečany byl důležitý
především zeměpis, což naznačuje globus
a mapa Českého království. Výuku kreslení při-
pomíná kresba s přírodním motivem zcela vle-
vo. Kreslení ale nebylo tak jako dnes považová-
no za předmět, ve kterém by se měla rozvíjet
tvůrčí fantazie, ale bylo spíše disciplínou, v níž
byla ceněna hlavně schopnost přesně zobrazit
realitu. Další z žáků se na tabuli zabývá zákla-
dy geometrie.

Symbolický význam má úl v popředí. Nabádá
k neúnavné píli. Kniha a lyra reprezentují vědění
a umění. Tři postavy na podstavci představují
víru (s křížem a biblí), umění (vlevo s úhelní-
kem) a vědu (vpravo s globusem). Břečťan vi-
noucí se kolem nápisu, který informuje o pa-
novníkově rozhodnutí, symbolizuje nehynoucí
lásku a vděčnost.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie

■ Střelecké štíty ze sbírek Muzea skla a bižuterie

Škola základ života

Střelecký štít zachycuje událost povýšení na hlavní školu
Foto Tomáš Hilger 



(20)

jablonecký měsíčník / duben 2010 z přírody

Sobieszow – Przelęcz Żarska  – Pekelný ká-
men – Chojnik – Skalní hřib – Zbojnické skály
– Sobieszow. Celkem přibližně 6 km. Do vý-
chozího místa vlastní doprava.

Kdo jel za pěkného počasí po silnici od Harra-
chova do Jelení Hory, ten jistě obdivoval mo-
hutné hřebeny Krkonoš, které spadají do Jele-
nohorské kotliny. V předhůří hlavního hřebene
vystupuje i řada nižších kopců, přičemž jedním
z nejnápadnějších je vrchol se zříceninou hra-
du. Je to Chojnik, který Němci žijící zde do ro-
ku 1945, nazývali Kynast. Je pravděpodobné, že
Kynast nad Jabloncem získal své pojmenování
právě podle tohoto hradu. 

Nejběžnějším výchozím místem na Chojnik
je obec Sobieszow, od roku 1976 městská část
Jelení Hory. Dojedeme sem přes Sklářskou Po-
rebu a Piechowice. V Sobieszowě sídlí ředitel-
ství Krkonošského národního parku a v jeho
budově je stálá expozice Muzea přírody. V roce
1989 zde bylo založeno též alpínum krkonoš-
ských rostlin. 

Nedaleko kostela Nejsvětějšího srdce Páně
najdeme křižovatku značených cest, z nichž ně-
kolik směřuje k oblíbenému Chojniku. Zkusme
jít po červených značkách. Brzy nás dovedou na
okraj lesa, kde cesta začne strměji stoupat.
Později odbočíme na značení zelené, které nás

přivede do Żarského sedla (Przelęcz Żarska, dle
blízkého kopce). Hrad již není daleko a po žlu-
tě značené stezce dojdeme kolem Pekelného
kamene k hradní bráně. 

Na prvním nádvoří se nachází pokladna (do-
spělí 5, děti 3 zloté) a restaurace s turistickou
ubytovnou. Teprve odtud se dostaneme na
hlavní nádvoří, kde můžeme vyslechnout re-
produkovaný komentář o historii hradu. Stojí
tu osmiboký kamenný pranýř a vchází se odtud
na schodiště, po němž se dá vystoupat na hrad-
by a hradní bergfried. Tato obranná věž dnes
slouží jako rozhledna skýtající vynikající vy-
hlídku (www.chojnik.pl).

Hrad vznikl v polovině 14. století a jeho za-
kladatelem byl kníže Bolko II. Jeho smrtí hrad
přešel do majetku prastarého německého rodu
Schaffgotschů. Po řadě historických peripetií
udeřil v roce 1675 do hradu blesk, načež vyho-
řel a nebyl pak již nikdy obýván.

Vrátit se můžeme buď pohodlně po červených
značkách, nebo romantickou stezkou okolo
Skalního hřibu a Zbojnických skal. Tato cesta je
značená černými značkami.

Navržená trasa vede po kamenitých cestách
a výstup je místy strmější. 

Lze použít mapu KČT č. 22 Krkonoše, 1 : 50 000,
nebo lépe některou z podrobnějších polských
map. (os)

Chojnik – hrad na skalním ostrohu
■ Tip na výlet

Foto Otokar Simm

Nalézt v přírodě pramének čisté vody je
mnohdy malý zázrak, ten úžasný pocit
ostatně zná každý poutník, který se kdy žíz-
niv trmácel krajinou.

Na tento poetický citát jsem narazil při
brouzdání internetem na serveru sdružení Mla-
dých ochránců přírody. Napadlo mě, že v na-
šich horských končinách se takové zázraky
musí dít častěji. Vždyť poměry jsou u nás roz-
hodně jiné než třeba v Praze, kde na mnohé
prameny a studánky již upomínají jen názvy
ulic. Když jsem se však probíral interaktivní
mapou Jablonce, byl jsem nemile překvapen,
že vodních zdrojů máme registrováno méně než
v Praze. A přitom o vodu u nás nouze není… 

Můj optimismus utrpěl značné šrámy. Že by-
chom si našeho přírodního bohatství nevážili?

Ano, zatímco ve vnitrozemí se po svatém Jiří
čistily a otevíraly studánky, v našich končinách
se nikdy větší úctě netěšily. Vody zde bývalo až
dost. Studánky nebyly ničím zvláštním. Na kaž-

dém svahu se našlo nějaké to podmáčené a roz-
bahněné místo. Stačilo do bahna zakopat trub-
ku či vykopat nehlubokou jámu, obložit kame-
ny, nad ni postavit boudu s dvířky a zdroj vody
byl „fertig“. Jen pár kroků od chalupy. Takovým
studánkám se tady říkalo „Bornhäusel“ z ně-
meckého „Born“ pramen a „Häusel“ domek. 

Úplně stejně byl stvořen i pramen naší Nisy.
Do mokré louky se vykopala stružka, k ní se
postavil kámen a na kámen se napsalo, že to je
pramen Nisy. 

Naprostá většina studánek a pramenů ovšem
žádné jméno neměla. Jen loukám se říkalo
„u studánky“ či „nad studnou“. Pár slavnějších
pramenů se ale v minulosti v Jablonci přeci jen
vyskytlo. Málokdy však vydržely déle než sto
let. Kdosi je zřídil, chvíli udržoval a pak úcta
k nim tak nějak vyschla. Zpustly, zasypaly se
a voda se odvedla jinam. 

V samém srdci města se v 18. století zrcadlila
před dnešním hotelem Na Baště zázračná sva-
tojánská studánka. Po založení Mírového ná-
městí ale byla zrušena a voda svedena prvním
vodovodem na náměstí. Nejprve do pumpy
a nakonec do kašny. Když započala stavba nové
radnice, kašna vzala za své a od té doby záz-
račnou vodu nikdo neviděl. V zázrak, ale úplně
jiného druhu, doufají majitelé domů na Horním
náměstí. Pramen ze světa totiž nezmizel – do-
dnes jim podmáčí sklepy.

Jiné slavné prameny bývaly Císařský, Zlatý,
Mechový, Ulbrichův nebo studánka Marie
Terezie v Brandlu. Ale nejoblíbenější byly ty
nad pivovarskými rybníky ve Vrkoslavicích.
Pivovar z nich totiž vařil přes 170 let pivo. Do-
sud zde nalezneme pivovarské studny. 

Dodnes přetrvalo pramenů sotva pár. A když
se z nich neodebírá voda, nikdo je neeviduje.
Obyvatelé Žižkova Vrchu chodí ke studánce na
„sjezdovce“, Mšenští a všichni sportovně zalo-
žení se stavují u studánky v Jindřichově. 

Kdybychom letos slavili otevírání studánek,
byla by to spíš tryzna. Ale není všem dnům konec.
Při procházkách po okolí je vidět, že leckterý
kout se dočkal oprav a stále je dost těch, kterým
není příroda lhostejná. Třeba nadejde čas i pro
studánky. Není to úkol pro město, kraj či stát,
ale pro obyčejné lidi. A tak víte-li o pramenech
a studánkách, pomůžete již třeba tím, že pořídíte
snímek a zaregistrujete je do národní databáze. 

Jiný časem přidá nějakou zajímavost, najde
se i další, kdo studánku vyčistí a třeba nad ní
převezme patronát. Je duben, vydejme se k pra-
menům. 

Lukáš Pleticha

(Více o studánkách na www.estudanky.cz)

Vydejme se k pramenům

Úplně stejně byl stvořen i pramen naší
Nisy. Do mokré louky se vykopala struž-
ka, k ní se postavil kámen a na kámen se
napsalo, že to je pramen Nisy.

Pramen Nisy před zcizením desky v roce 2008
Foto Petr Vitvar Josef V. Scheybal – studánka v Kristiánově
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
městské knihovně.

Oddělení pro dospělé

Jordánová Zdeňka
Tvoje dítě jako šance pro tebe
Šance dozvědět se o sobě všechno,
pohnout se ve svém životě dál.

Norman Michael 
Slzy v temnotě
Bataanský pochod smrti. Pozoruhod-
ný pohled na druhou světovou válku.

Ryška Tomáš
Svět bílého boha: příběh moci
bezmocných 
Takřka ze dne na den se mladík Da-
vid ocitne s přítelkyní v Thajsku.
Očekávanou prodlouženou dovole-
nou mění deník amerického antro-
pologa Matta. 

Oddělení pro děti a mládež
Provazníková Věra
Když na hrušce buchty zrály 
Že na stromech buchty nerostou?
V pohádkách Věry Provazníkové se
dějí mnohem bláznivější věci… 

Schefflerová Ursel 
Detektiv Klubko: Záhada 
fialového flašinetu
Podezřelý flašinetář, zloděj v pyža-
mu, nebezpečný mlékař či pokry-
tecký přítel psů, ti všichni se snaží
oblafnout detektiva Klubka. Ten
všechny překvapí svou bravurní lo-
gikou a ostrovtipem.

Děsné české dějiny:
Zanícené národní obrození
Knížka vám odhalí spoustu zaml-
čovaných faktů!

Studovna

Českoslovenští političtí vězni.
Životní příběhy
Osudy lidí ukazují, proč stojí za to
některé příběhy nezapomenout
a poučit se.

Multimediální oddělení

Giono Jean 
Muž, který sázel stromy
Jednoduché vyprávění o prostém,
osaměle žijícím pastýři ovcí ve vy-
prahlé a vylidněné Provence, který
tiše a bez nároků na vděk den co den
sázel v okolních kopcích stromy. 

Tři oblasti činnosti
Jablonecké kulturní a informační
centrum, o. p. s. (dále JKIC) je orga-
nizací založenou městem k 1. led-
nu 2009. Jeho činnost spadá do tří
oblastí: jednou z nich je turistické
informační centrum, další dvě
představují Dům manželů Jany
a Josefa V. Scheybalových a Ekolo-
gické centrum. Tyto se postupně
probouzejí k životu. 

Nové internetové stránky
Vzhledem k rozšíření záběru spo-
lečnosti je nezbytné přikročit k no-
vému uspořádání webových strá-
nek JKIC. Prostor pro poskytované
informace bude výrazně větší než
doposud, internetové turistické
stránky www.jablonec.com budou
významně rozšířeny. Snahou je,
aby změna přinesla lepší orientaci

a snadnější dosažitelnost hleda-
ných informací. K tomu by měl
přispět i tzv. datový sklad.

Datový sklad Libereckého kraje
Tato sdílená databáze služeb ces-
tovního ruchu slouží turistům
a občanům jako centrální data-
banka informací pro celý Libe-
recký kraj. Jde o novinku, která
umožní samostatné vyhledávání

aktuálních informací o turistic-
kých zajímavostech a cílech, uby-
tovacích kapacitách, stravování
a dalších službách v oblasti ces-
tovního ruchu. Součástí datového
skladu je bohatý kalendář kultur-
ních a sportovních akcí. V součas-
nosti jsou na datový sklad napoje-
ny stránky www.liberecky-kraj.cz,
www.cesky-raj.info a nově též
www.jablonec.com, www.cesko-
lipsko.info, www.luzicke-hory.info,
www.tanvaldsko.info.

Turistické mapy 
Nejen na jarní „výletování“ je po-
třeba mít po ruce dobrou turistic-
kou mapu. V informačním centru
najdete pestrou nabídku map Ji-
zerských hor, Českého ráje a Krko-
noš v měřítku od 1 : 25 000 za vý-
hodné ceny od 60 do 90 Kč.

■ Jablonecké kulturní a informační centrum připravuje 

Poznej sebe a pochopíš druhé
Mšenskou základní školu v Mozartově ulici nám

představuje její ředitelka Marcela Rousová: 

Škola v Mozartově ulici vznikla začátkem osm-
desátých let. Jak škola navazuje na dlouholetou
tradici místního školství? 

Městys Mšeno měl před válkou dvě školy – němec-
kou a českou obecnou. Druhá z nich v době okupace
zanikla. Po válce byla česká škola obnovena. Koncem
50. let byla svépomocí občanů vybudována „školička“
pro prvňáčky, která se nacházela v areálu mšenského
parku. Vybudování nové školní budovy si koncem sedm-
desátých let vynutilo osídlování zdejší aglomerace.
Mšeno bylo připojeno k Jablonci n. N. a tím došlo k vel-
kým územním změnám, byla zahájena výstavba sídlišť. 

Co nabízí škola dnešním žákům? 
Škola se kromě plnění rámcového vzdělávacího

programu zaměřuje na podporu žáků s vyhraněnými
zájmy o sport či umění. Prostor tak dostávají i ti, kteří
nevynikají v naukových předmětech, ale jsou nadaní
sportovně či esteticky. Škola úzce spolupracuje s fotba-
listy FK Baumit, s jabloneckou ZUŠ a s Kruhem přá-
tel DPS Vrabčáci.

S vaší školou je spojován dětský pěvecký sbor
Vrabčáci. 

Vrabčáci působí na škole již více než 15 let. Sbor
představil své umění nejen na „domácí“ scéně, ale
i v mnoha zemích světa. Mezi ně se řadí návštěvy USA
a opakovaně i Mexika. Jednou z nejslavnějších absol-
ventek školy v kulturní oblasti je Stanislava Jirků, só-
listka opery Národního divadla v Praze. 

Jistě se můžete zmínit i o dobrých sportovcích. 
Právě ze sportu můžu jmenovat další úspěšné ab-

solventy školy, například atleta Zdeňka Honcnajma-
na, lyžaře Pavla Bence či Nikolu Sudovou, lyžaře a te-
levizního komentátora Jana Holického, triatleta Jana
Franckeho a v neposlední řadě fotbalisty Luboše Huš-
ka, Jaroslava Nesvadbu nebo Radka Dejmka. Spo-
lupráce v oblasti kopané je posledních pět let spoje-
na s FK Baumit Jablonec, který má ve škole fotbalové
třídy. 

A co škola nabízí veřejnosti? 
Školní sportovní areál je volně využíván veřejností,

k dispozici jsou i tělocvičny, stačí se dohodnout se
správcem. Ve zrekonstruovaných prostorách školy v Mo-
zartově ulici se nachází i pobočka městské knihovny,
šatny zde mají žáci FK Baumit, je tady služebna měst-
ské policie, hudebny Vrabčáků a oddělení základní
umělecké školy.

(mp)

Dětský pěvecký sbor Vrabčata
Foto archiv ZŠ
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TÁBORY SpT
Rab‰tejnská Lhota u Chrudimi

2700 Kč
20 let tradice

stany s podsadou
vedoucí s osvědčením

velká etapová hra
doprava z JBC

www.sptlomnice.net

3. 7.–17. 7. VzhÛru na Jeruzalém!
17. 7.–31. 7. Dead or alive?
31. 7.–14. 8. Prometheova játra
14. 8.–28. 8. Cesta kolem svûta za 80 dní

SpT, Na Bídě 567/II, 460 01 Liberec
Mgr. Pavel Coufal

po‰leme Vám info: 

606 384 400 (i SMS)

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

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

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

Jízdenku s místen-
kou je možné zakoupit
prostřednictvím systému
AMS, a to v předprodejních kancelářích
v celé ČR nebo prostřednictvím internetu na
www.e-jizdenka.cz – na tomto portálu je
možná i platba jízdenky systémem PaySec. 

Samostatnou rezervaci – místenku za 15 Kč
si může v kterékoliv předprodejní kanceláři
AMS nebo na www.e-jizdenka.cz zakoupit: 

• držitel čipové karty (ČSAD Jablonec nad
Nisou a. s. nebo OPUSCARD), jízdné pak uhra-
dí při nástupu do autobusu čipovou kartou 

• cestující se zpáteční jízdenkou zakoupe-
nou u řidiče autobusu si může zakoupit sa-
mostatnou rezervaci pro cestu zpět

*) akční nabídka při zakoupení jízdenky s re-
zervací v předprodeji (v předprodejní kance-
láři nebo na internetu) – platí od 1. 4. 2010 

Jablonec nad Nisou a. s.

J Í Z D N Í  ¤ Á D  P L A T N ¯   o d  7 . 3 . 2 0 1 0

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

ODJEZDY EXPRESNÍCH SPOJŮ Z JABLONCE N. N., aut. n. – st. 4, DO PRAHY, Černého Mostu: 
Pondělí 5.00 6.00 6.30 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.30 16.30 17.30 19.00
Úterý 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.30 16.30 17.30 19.00
Středa 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.30 16.30 17.30 19.00
Čtvrtek 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.30 16.30 17.30 19.00
Pátek 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 10.30 12.00 14.00 14.30 15.30 16.30 17.30 19.00
Sobota 6.00 8.00 9.00 12.00 14.00 16.30 19.00
Neděle 8.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00

ODJEZDY EXPRESNÍCH SPOJŮ Z PRAHY, Černého Mostu – st. 7, DO JABLONCE N. N.:
Pondělí 6.30 7.45 8.15 8.30 10.00 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Úterý 6.30 7.45 8.30 10.00 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Středa 6.30 7.45 8.30 10.00 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Čtvrtek 6.30 7.45 10.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Pátek 6.30 7.45 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.30
Sobota 7.45 10.00 11.00 14.00 16.00 18.00 20.30
Neděle 10.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.30 20.30 21.30

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

REZERVACE

MÍSTA 

ZDARMA*)

V na‰í prodejnû nabízíme:
• systémy Baumit, Termo+, Weber
• dvefie a zárubnû Sapeli, Masonite

• plastové plotovky, desky OSB
• tepelné izolace

Kontakt:
ORISTA s.r.o., Belgická 21, Jablonec n. N.

Tel.: 481 010 118, 737 248 418

www.or is ta .cz

Více jak 20 let zku‰eností
se zateplováním

VáÏení rodiãe, milé dûti
UÏ jsme pro vás otevfieli hlídání dûtí „v RÛÏovce“.

Dennû po-pa 8–16, dále dle dohody
Sídlíme v krásn˘ch prostorách, kde jsou pro vás

pfiichystány dvû herny a útulná loÏniãka. 
Venku láká k dovádûní zahrada. 

Staãí zavolat a pfiijít.
Lucie Jelínková, 604 412 394, 774 660 650

RÛÏová 30, Jablonec n. N.,
www.hlidanivruzovce-jablonec.cz

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
Pfiipravte vá‰ vÛz na jaro!!!

nabízíme pfiezouvání pneu a také:
CELKOVOU PROHLÍDKU VOZIDLA

jen za Kã 350,– vã. protokolu!!!
kontrola pfiední nápravy, brzd, spodku,

v˘fuku, provoz. náplní, osvûtlení
www.autoservismokosin.cz

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

ZHUBNùTE do plavek se STOBem.
kaÏdé úter˘ od 20. 4. do 22. 6. 

Jednou t˘dnû 2,5 hod. od 17,30 do 20 hod.
v Z· Arbesova. Cviãení + odb. vedení.

tel.: 602 365 508
grosmanova.stob@seznam.cz

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

U NÁS SI VYBERETE: více neÏ 400 000 kombinací!
V˘fiez zárubní. GaráÏová vrata, okna dfievo i plast.

Renovace star˘ch kazetov˘ch dvefií.
Akce: KAÎDÁ ZAKÁZKA: nerez klika TRIGA zdarma
+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.cz

NOVÉ KURZY B¤I·NÍCH TANCÒ
KAREEMAH tanãí v nov˘ch prostorách!
– nové ZAâÁTEâNICE od dubna 2010

– kurzy pro PRÁZDNINOVÉ a PODZIMNÍ
TANâENÍ jiÏ vypsány

– NOVINKA: pohybová pfiípravka v orientálním
stylu pro MALÉ SLEâNY

pfiihlá‰ky a info jiÏ nyní: www.studiofit.cz,
info@brisnitancekareemah.cz

M: 776 653 153,
www.brisnitancekareemah.cz

Studio Fit – Akce na duben
15 % SLEVA NA INDICKOU ANTISTRESOVOU
MASÁÎ Po cel˘ duben 40 min jen 246,– Kã!
MasáÏ hlavy, ramen a ‰íje k uvolnûní napûtí,

stresu a bolesti. Novû – cviãení s dûtmi, power
yoga, bfií‰ní tance studia Kareemah i pro tûhulky,

kondiãní tanãení a dal‰í!
více na www.studiofit.cz, 773 485 800

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

Tû‰íme se na Vás!

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

ModeláÏ nehtÛ – Renata – 774 851 058
(o va‰e nehty se postará mistrynû

a vícemistrynû pro rok 2008 a 2009)

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

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

STUDIO KRÁSY MARKÉTA
Novinka – formování postavy metodou

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

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

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

Kadefinictví, Pedikúra, Manikúra
R˘novická 4, JBC, Po-ât tel.: 483 314 958

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.
Velk˘ v˘bûr pouze na SmrÏovce.

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

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2010
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

internetov˘ stránkách: www.tanecnisvoboda.cz
Podrobné informace o kurzech

vám poskytneme i na telefonu: 603 512 887

VOLNÁ MÍSTA V KURZECH
JAZYKY – komunikace a praktick˘ jazyk,

profesionální a trpûliví lektofii, ovûfien˘ systém
v˘uky. POâÍTAâE – základy – kurz od 15. 3. 

po, st: 17,45–19,45 
ÚâETNICTVÍ – od 20. 3. soboty 8–12,15 

JARNÍ JAZYKOVÉ KURZY – intenzivní t˘denní
Praktická témata, uÏiteãná slovní zásoba, fráze, hry.

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

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

KURZY
Dornovy metody I a Breussovy masáÏe se uskuteãní

v termínu 10. 4. – 11. 4. 2010
v RZ âD na Kofienovû.

Informace mob.: 604 154 133,
dusekunhost@seznam.cz

Kurz je urãen pro ‰irokou laickou vefiejnost
i pro maséry.

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

e-mail: eva.horusicka@seznam.cz

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

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI 
reklamu

!
Lenka Zachrová

Inzerce a distribuce
Jabloneckého měsíčníku

•
Eurocentrum

Jablonec nad Nisou, s. r. o.
Jiráskova 7

466 01 Jablonec n. N.
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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

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

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

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

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

✔ Bazény ✔ Bazénová technologie
✔ Zastfie‰ení ✔ Bazénová chemie
✔ Vífiívé vany ✔ Infrasauny
✔ Jímky, nádrÏe ✔ Posypové nádoby
✔ Dom. ãistiãky odpadních vod
✔ Zakázková v˘roba z laminátu
✔ Kanoe, kajaky, loìky, ‰lapadla, skluzavky

Novû otevfieno od 20. bfiezna 2010
Provozní doba Po, St, Pá 10–16

V ostatních dnech a ãasech dle individuální domluvy

www.bazeny-jablonecko.cz 
Tel. +420 777 110 680

Anenské námûstí 387/7, Jablonec n. N.

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.

Kvalitní pfiíjem TV bez poplatkÛKvalitní pfiíjem TV bez poplatkÛ
» Neplacené ãeské 

a slovenské programy

» Multi – voliteln˘ 
balíãek programÛ

» Prodej na splátky 
i bez nav˘‰ení

» Neplacené ãeské 
a slovenské programy

» Multi – voliteln˘ 
balíãek programÛ

» Prodej na splátky 
i bez nav˘‰ení

NOVù 
– prodejna 
opût roz‰ífiena

NOVù 
– prodejna 
opût roz‰ífiena

V sobotu 17. 4. 2010 
od 10.00 do 18.00
››› zku‰ební lekce ZDARMA
››› dárky pro kaÏdého úãastníka
››› rezervace 

na info@heat-jablonec.cz 
nebo tel. 605 958 177

w w w. h e a t - j a b l o n e c . c z


