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Zvolme si budoucnost
Vážení spoluobčané,
stalo se jakousi tradicí, že úvodníky Jablo-

neckého měsíčníku v měsíci květnu zadává re-
daktor mé osobě. Já si v té chvíli okamžitě lámu
hlavu, čím by se jeho obsah měl zabývat. V roce
2007 jsem popisoval narozeniny tohoto periodi-
ka. Šlo o nový formát i obsah, ale také o vysokou
kvalitu, kterou po třech letech oceňuje nejen ob-
čanská, ale i odborná veřejnost. V následujícím
roce jsem recitoval milostné básně, protože máj
už je zkrátka takový, a v roce 2009 jsem poděko-
val všem, kteří se zasloužili o realizaci mnoha
akcí, jež zejména v oblasti školství, zdravotnictví
a volného času zkvalitnily život ve městě. Nabízí
se otázka. Jaké téma vypíchnout v tomto roce?
Možností je mnoho a škála široká. Myslím si
však, že není možné vynechat téma, jež pálí ce-
lou naši společnost. Jde o květnové volby do dol-
ní komory Parlamentu České republiky.

V žádném případě mi nejde o politickou agi-
taci na téma, jakou stranu máte volit a která je ta
nejspolehlivější. Sami nejlépe víte, jak se roz-
hodnout, zda zvolit sliby, anebo realitu. Mě osob-
ně trápí jiná věc. Domnívám se, že bychom měli
změnit morální přístup k samotným volbám

a práva svobodné volby plně využít. Zvednout se
od televizních pořadů, z hospůdek a hřišť a jít
volit. Přece není možné jen sedět a nadávat a na-
štvaně po česku řešit věci tam, kde se nic nevy-
řeší. Ano, vím, co chcete říci. Někdy nám připadá,
že náš hlas je zbytečný a ničemu nepomůže.
Věřte, není tomu tak. Minimálně se alespoň ukáže,
jaký je většinový názor nebo jaká je vůle naší
občanské společnosti. Nejde tady jen o volební
účast, jde také o normální lidskou odpovědnost
za budoucnost naší země. To není fráze, to je
fakt. Já dokonce s nadsázkou a obrazně tvrdím,
že ten, kdo nevolí, nemá právo kritiky. A že ty
volby nakonec dopadnou jinak, než si osobně
přejeme? To se nedá nic dělat, tak to chodí v kaž-
dé zavedené demokracii. Najít v sobě odvahu
přiznat, že většina (ať už absolutní nebo sesku-
pená) přehlasovala náš názor a vyhrála, chce
velkou sílu vnitřní i morální. 

Já osobně k volbám chodím. Chyběl jsem po
roce 1989 jen jednou. Pro mě jsou volby osobní po-
vinností, proto také na konci května půjdu a dám
svůj hlas naší demokracii.

Petr Tulpa
starosta města
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Parky, parčíky, sady i místa, kde se snoubí zeleň
s prvky pro hry i sport, do města patří. Zvlášť do tako-
vého, které má strom ve znaku i v názvu. Ale dokáza-
li byste vypočítat, kolik těch parků vlastně je? Hodně,
správná odpověď! Ale nejpřesnější je ta, jíž lze vyčíst
z územního plánu města i z materiálu odboru životní-
ho prostředí. Čtyřicet dva! Namátkou jmenujme
Tyršovy sady, Anenské náměstí, Máchův park, park
v Perlové, parčík u divadla, letní kino, Vrchlického sa-
dy, na rohu Smetanovy a Mánesovy, parčík v Jindři-
chovské, v Lučanské ulici, Pod Petřínem, Petřínský
sad, lesopark Na Svahu v Kokoníně, Mšenský park,
Čs. armády v Rýnovicích, park J. Hory – Arbesova.
Stačí zavřít oči a víme, tam jsme ji poprvé drželi za ru-
ku, jinde nám to řekla, tady udělal syn první krůček,
zde se naučila dcera jezdit na kole. Tady jsme padli na
nos, když jsme zkoušeli in-line brusle, ale co na tom,
když přitom zpívali pěvci, bylo jaro a trochu té krve
spláchnou jarní deštíky.

Ale není v parcích zmapován jen náš život. Je v nich
celá historie! Vždyť parky jsou dobře zdokumentová-
ny už od roku 1843, romantičtí básníci zde už pět let
před revolučním rokem 1848, který otřásl celou
Evropou, mohli recitovat svým slečnám Goetha
a Schillera. 

Však také Jablonec míval přízvisko zahradní město.
Většina parkových úprav se nacházela v soukromých
zahradách u osvícených a majetných občanů, podni-
katelů a továrníků. O veřejné plochy pečovaly místní
občanské spolky. A že všichni ti lidé opravdu pečova-
li, je nasnadě, rozhodně by se nám nezachovalo tolik
parků, kdyby se chovali „po nás potopa“. Na nás teď
je, abychom toto dědictví dobře chránili, spravovali
a znovu a znovu oživovali pro nás i pro další generace. 

Zelená je tráva…
To, že je park veřejný prostor, o jehož využití se ve-

dou diskuze, je známé. Někdo chce ve stínu stromů na
lavičce relaxovat po práci a slyšet jen šumění stromů
a ptačí zpěv, jiný potřebuje venčit pejska. Děti hledají
místo, kde by vybily energii. Staří lidé rádi krmí holu-
by. Zvlášť při sedavém životním stylu vítáme možnost
pohybu na in-linech či na kolech. Každý to své. Stačí,
aby vysvitlo slunce, a všechny to táhne ven. A tak shod-
nout se na úpravě veřejného prostoru, který dlouho
ležel ladem, a náhle z něj chce město udělat areál pro

volnočasové aktivity, může být opravdu napínavé!
Příkladem je nový areál v ulici F. L. Čelakovského,
otevřený v říjnu 2009, který teď v máji projde „zatěž-
kávací zkouškou“ plného provozu.

Minulé vedení města slíbilo zde jabloneckému fot-
balovému oddílu hřiště s umělým trávníkem. V roce
2006 se však lidé na sídlišti postavili proti. Z hlediska
volného využívání veřejného prostoru je totiž oploce-
né hřiště (navíc v blízké lokalitě jedno z řady) ome-
zující. Je přístupné jen úzkému okruhu organizova-
ných fotbalistů. Ostatní obyvatelé, děti i dospělí, se
svými zájmy a potřebami by neměli nárok. A tak za-
čala bouřlivá jednání v místě o změně projektu.

Zelená je tráva, fotbal to je hra... A na jednání o bu-
doucnosti městského pozemku v F. L. Čelakovského
to vypadalo jako v kotli vlajkonošů. Křičelo se, píska-
lo. Fotbalisté se dožadovali „svého“ hřiště. Naštěstí
zvítězil zdravý rozum a snad i fair play. Aspoň v de-
mokracii to tak chodí. Rodiny ze Mšena, přilehlých
Rýnovic i sídliště Na Úbočí dostaly plně vybavený
areál s rozmanitými herními prvky i in-linovou dráhu.
Pejskaři prostor pro venčení svých miláčků i s koši na
exkrementy, ale i amatérští hráči kopané či jiných mí-
čových her hřiště, jež je sice chráněné před vandaly
oplocením, ale přístupné po domluvě se správcem
každému.

Projekty a dotace
Areál F. L. Čelakovského není osamocený projekt.

Za pozornost stojí i rekonstrukce parku Perlová, kde
je vše připraveno pro obnovení kašny. Zmiňme i park
na rohu Mánesovy a Smetanovy u učiliště, který svý-
mi extravagantními prvky, lavičkami z betonu a křik-
lavou paletou barev dráždí i provokuje. Jednoznačně
je to něco, co tu ještě nebylo. Málokdo však ví, že ma-
teriál byl zvolen, aby odolal síle mládeže, která se vy-
rovná leckdy i kalamitě, jež v říjnu zničila stromy. Ale
buďme spravedliví, i lidé zralí se nechovají k parkům
šetrně. A to by měli. Vždyť jen tři zmíněné projekty
stály přes 33 milionů korun. A ani peníze z EU, na něž
díky pečlivě zvoleným projektům mělo město dosud
šťastnou ruku, nejsou peníze cizí odněkud, ale i naše.
Protože EU, to jsme i my!

(pb)

(Více informací o problematice www.mestojablonec.cz)

Parky mají zelenou
Parky jsou plícemi každého města, kde lze i ve shonu volně vydechnout. A jestliže
Liberečané mohou před svými megaobchody o parcích jen snít a pořádat petiční
akce za oživení zeleně, Jablonečtí své parky mají. Je nutné však o ně pečovat.

■ Dvě otázky 
pro místostarostu
Lukáše Pletichu
Jak vzniká projekt rekonstrukce
parku nebo výstavby nového
areálu?

Hodně záleží, jak přistoupí k pro-
jektu vedení města. Může to být
jen položka v rozpočtu, schválí se
zastupitelstvem, nikdo se občanů
neptá, zadá se projekt, projektant
od stolu něco dle svých představ
nakreslí a pak se to zrealizuje.
A najednou se všichni diví! Ta-
kové „kraviny“, pěkné snad z letad-
la, z našich sídlišť známe. Cesty
do pravého úhlu, všichni ale  stej-
ně chodí přes roh, dětské koutky
bez dětí, křovinatá zákoutí, kam
se lidé bojí, lavičky, na nichž ni-
kdo nesedí, protože nejsou na pří-
jemném místě. To není správné.
My jsme šli tou složitější cestou,
vše jsme projednávali s občany.
Ta cesta je delší, ale lidé v ní ob-
razně řečeno přiloží hlavy i ruce
k dílu a přinesou užitečné poznat-
ky. To bylo i v případě volnočaso-
vého areálu F. L. Čelakovského.

Na úřadě vznikají tzv. výrobní
výbory. V rámci nich se scházejí
již odborníci z různých oborů
a odborů městského úřadu. Pro-
jektanti, lidé z oddělení přípravy
projektů, z územního plánování,
z údržby veřejné zeleně, ze život-
ního prostředí i oddělení dotací.
Většina projektů parků je uskuteč-
nitelná jen za přispění dotací.

Liberečtí chtěli park, psali pe-
tice a dostali velký „obchoďák“.
Nehrozí to i v Jablonci?

Parky mají být ve městě kon-
stantou. Po staletí. Správně založený
park patří životu – ráno pejska-
řům, dopoledne školkám, odpo-
ledne mládeži i starším, večer mi-
lencům, v noci zase pejskařům.
Užitek z něj mají všichni denně,
celý rok. Ne jako ze sportoviště,
kdy velkou plochu užijí jen spor-
tovci po krátkou dobu, parkoviště
motoristé, obchodní dům obchod-
níci. Pro betonového lobbistu jsou
park vyhozené peníze, pro mne
správná investice! My parky uchrá-
níme. Zůstanou v územním plánu
i nadále. Jedna dočasná výjimka ale
je – park v ulici Komenského
u Jabloně. Vedle něj bude obchod-
ní centrum. Park se vybagruje, do-
le budou garáže a na střechu se
park vrátí. I se „zkamenělou škol-
kou“.  Park do toho místa patří už
přes 50 let!

(pb)

Foto Otokar Simm

Foto Otokar Simm
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Iveta Habadová
vedoucí oddělení dotací

Jaké byly náklady na stavbu
volnočasového areálu F. L. Čela-
kovského a rekonstrukci parků
Perlová a na křižovatce ulic
Mánesova a Smetanova? Poda-
řilo se na tyto projekty získat
dotace z EU nebo ČR?

Areál F. L. Čelakovského stál
28 150 000 Kč, projekt byl zaměřen
na oživení nevzhledné lokality
s nálety dřevin v okolí panelových
domů a výstavbu volně přístup-
ných sportovišť. Z dotací EU jsme
získali 19 746 000, z dotací ČR
1 162 000 Kč. Rekonstrukce parků
Perlová a Smetanova, která není ješ-
tě ukončena, má celkové náklady
5 255 000 Kč, z nichž dotace minis-
terstva financí činí 3 300 000 Kč.

(pb)

Lukáš Pleticha
místostarosta

Upravují se i další parky?
Letos se dále bude upravovat

park Nová Pasířská, rovněž z dota-
cí. Má to být park nového typu. Ne
příliš stromové zeleně, ale volná
travnatá plocha, cyklostezka, pros-
tor pro pikniky i pobíhání psů. Bude
se realizovat nyní přes léto. Zpra-
covává se úprava parku na Žižko-
vě Vrchu na „sjezdovce“, kde vše
ale změnila říjnová kalamita. Stro-
my, co tam stály, padly, budou se
muset vysadit nové. I Tyršovy sady
jsou připraveny k modernizaci.
Zmlazení zeleně, voda do jezírka,
přírodní cestičky. V blízké době asi
nebudou dotace, ale připraveni
s projektem být musíme. Chceme
oživit i lesopark v Kokoníně!
Spousta Jablonečanů ani neví, že
existuje. Zmapovala se jeho histo-
rie a chceme na něm dále pracovat. 

Jaký je stav rekonstrukce par-
ku Perlová?

Jde o rekonstrukci historického
parku vzniklého ze zahrady, která
právě probíhá. Ale přišla brzy zi-
ma a přerušila práce. Kalamita
zlámala stromy. Nepodařila se jed-
na věc. Byla zbytečně rozbita his-
torická kašna. Teď se bude pracně
renovovat. Připravíme ji však do
takové fáze, aby v ní jednou mohla
zase téct i voda. Zatím tam bude
jen korpus kašny bez vody.

Ta historická oblast si zaslouží
celkově povznést. Centrum Jab-
lonce bylo před 20 lety plné sta-
rých domů ve špatné kondici, často
se sociálně slabými občany. Kulti-
vovalo se. Spousta domů prokouk-
la, privatizovalo se, přišli lidé
s lepšími životními návyky. Když
lidé privatizují byty, v prvních letech
se soustředí na domy, další léta po-
chopí, že okolí je jejich a záleží na
nich, jak bude vypadat. Ne to měs-
to a vy tam nahoře! Chopí se ini-
ciativy a začnou se starat sami.
Příklady z Jablonce už máme.
A pěkná zeleň a fungující, přívěti-
vé veřejné prostranství vždy velmi
přispívá, aby oblast byla „dobrá
adresa“.

(pb)

Milan Matura
jednatel společnosti Sport
Jablonec nad Nisou s. r. o.

S jarem přichází čas pro vol-
nočasový areál v ulici F. L. Čela-
kovského. Mohl byste říci, co
všechno občanům nabízí? A máte
už ohlasy z jejich strany a před-
stavu, jak je využíván?

Areál nabízí mnoho možností
nejen mládeži, ale i celým rodi-
nám či sportovcům amatérům. Pro
děti nabízíme dva dětské koutky
s mnoha atrakcemi, pískovištěm
a posezením pro rodiče. Dále je
v areálu několik hřišť. Fotbalové,
hokejbalové – florbalové a multi-
funkční na basketbal, tenis, háze-
nou, nohejbal, volejbal, minikopa-
nou. Okolo celého areálu vede in-
linová dráha lemovaná lavičkami.

Areál je otevřen příliš krátce,
aby se vytvořila nějaká statistika.
Ve všedních dnech je zatím hojně vy-
užíván převážně dětmi. Od 16 hodin
bývá plno. Na jednotlivé atrakce se
i čeká. O víkendu areál navštěvují
děti společně s rodiči a domnívám
se, že přijde cca 250 lidí. Ale to je
teprve začátek jara.

Ohlasy jsou pozitivní. Návštěv-
níci chválí především přehlednost
in-linové dráhy, pestrost dětského
koutku a hlavně možnost dozoru
nad činností svých ratolestí z jaké-
hokoliv místa.

Areál a jeho sportoviště jsou pro
všechny zdarma a srdečně všech-
ny zveme.

(pb)

„Tento projekt byl spolufinanco-
ván Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.“

Přehled stavu 
některých parků

Tyršovy sady
• Po rekonstrukci 2001.
• Nutná dosadba, oprava cest, ba-

zénů.

Opletalova – svahy 
• Chybí cesty, mobiliář.

Zpracování osazovacího plánu,
nutná úprava cest, mobiliáře.

Máchův park
• Po rekonstrukci 2005.
• Provedena rekonstrukce sítě cest,

zpracovává se osazovací plán.

Letní kino
• Zanedbaná zeleň.
• Je zpracovaná projektová doku-

mentace na rekonstrukci.

Mšenský park
• Nutná obnova zeleně, cest, rybníků.
• Zpracovává se projekt rekon-

strukce.

Zdroj oddělení životního prostředí
MěÚ Jablonec n. N. 

(pb)

Střídání stráží

Dnes by se rubrika měla jmeno-
vat spíš „Z redakční židle“. V tiráži
čísla se totiž naposledy objevuje
jméno redaktora Otokara Simma.
V redakci již „zaučuje“ svého ná-
stupce, novináře a spisovatele
Pavla Brycze, který od června plně
přebírá jeho „židli“. Otokar Simm
má štěstí, že se v plné síle horami
utuženého těla dožil důchodu
a nyní si jej konečně užije.

Přestože se v jeho případě jedná
o jabloneckou osobnost (dokonce
rodáka), zatím se ze skromnosti
brání rozhovoru. Věřím ale, že
k představení odcházejícího redak-
tora v budoucnosti dojde. Přitom
připomínám, že s jeho nástupcem
Pavlem Bryczem jsme shodou okol-
ností uveřejnili rozhovor před ne-
celým rokem (v zářijovém čísle). 

Ota v našem zpravodaji pracuje
od roku 2005. Má za sebou zkuše-

nosti s předchozí verzí, ale i s ná-
ročným přerodem do nové, hezčí
podoby. Jemu patří díky za vyso-
kou laťku, která náš měsíčník řadí
mezi špičku městských zpravoda-
jů (v tomto případě nejde o sebe-
chválu, ale o spravedlivé zhodno-
cení především Otových zásluh).

Mimo povinností, které zvládal
díky své zodpovědnosti i chápání
své práce coby služby veřejnosti,
stojí jako konzultant, redaktor, ko-
rektor i autor za pěknou řádkou
regionálních publikací, spojených
především s Jizersko-ještědským
horským spolkem. Činností v Jablo-

neckém měsíčníku vlastně pokra-
čuje v tradici českých spisovatelů-
redaktorů. Ponecháme-li stranou
rodáka Ladislava Štolla, namátkou
jmenujme K. J. Erbena, K. Havlíč-
ka, K. Čapka či K. Hvížďalu. 

Jméno Otokar pochází z němči-
ny a znamená přibližně „majetek
střežící“. Myslím, že přiléhavě vy-
jadřuje Otovo poslání. Nejen že
před působením v redakci praco-
val v majetkoprávním oddělení, ale
i každá dobrá publikace, ke kte-
rým je kvalitní městský zpravodaj
možné řadit, k majetku a „rodin-
nému stříbru“ města prostě patří.
Tento článek však není nekrolog,
sám Ota sice pomníčky vyhledává,
píše o nich, ale nechce být důvo-
dem, aby se kvůli němu stavěly.

Stráž, která opouští svůj post, si za-
slouží fanfáry a přípitek „na zdraví“.

Borek Tichý
vedoucí oddělení pro komunikaci

s veřejností

■ Z redakčního stolu

■ Komentáře a názory

Dětská prolézačka v areálu F. L. Čelakovského
Foto Jiří Jiroutek
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Vztáhněme moudrost do moderní doby. Vní-
mat hodnotu a důstojnost každého člověka zna-
mená i dnes umožnit, aby mohl žít plný život, ať
už v jakékoliv fázi či s jakýmkoliv omezením.
Maminky i tatínci na mateřské znají, jak se ne-
byli schopni dostat s kočárkem na poštu, do
banky, do MHD. Schody, které by brali bez své-
ho pokladu po dvou, by najednou bez pomoci
nepřekonali. Bariéra! A co teprve nevidomí, za-
kopávající o terénní schválnosti, vozíčkáři, pe-
roucí se statečně s obrubníkem jako s vrcholem
Mount Everestu, anebo senior rozpačitě sedící
na schodech před úřadem, kam byl pozván?!
Jakým je z hlediska bezbariérovosti Jablonec
nad Nisou?

Procházka městem nebyla vždycky
procházkou

Před 17 lety to byla hrůza! Tak vzpomíná paní
Bohuslava Zikmundová, předsedkyně jablonec-
kého klubu Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí, na tehdejší město. Je osobou
nad jiné povolanou, protože sama je maminkou
vozíčkářky. Tehdy její dceři bylo deset let a do-
stala jeden vůbec z prvních elektrických vozí-
ků. Kolik očekávání v dětské duši, která chce
mít volnost pohybu! A zklamání, když se vůbec
nedalo pohybovat po chodnících. Musela by ris-
kantně vjet do provozu na silnici. Na chodníky
se nedalo vyjet a nedalo se sjet. Tehdy paní
Zikmundovou obrovské zklamání vyburcovalo
k angažování se v bezbariérovém řešení města.
Byly to pionýrské doby. Neexistovaly žádné zá-
kony zohledňující práva a potřeby imobilních
občanů. Sama zpracovala plán na úpravy a re-
konstrukce komunikací. A rozhodla se hledat
lidi, kteří budou ochotni naslouchat a hlavně
pomoci. 

Radnice není nedobytná pevnost
To, že radnice není nedobytná pevnost pro ni-

koho, kdo má nápad a zápal změnit své město
k lepšímu, dokazuje i případ paní Zikmundové.
S podněty jak zlepšit situaci imobilních občanů
přicházela neúnavně za vedením města. Fňukání

a nadávání za bukem na poměry jí byly cizí. Za
léta osobního setkávání se starosty, místosta-
rosty, vedením technických odborů a dalšími se
město začalo měnit před očima nejen její dce-
ry, z níž už je dnes sedmadvacetiletá studentka
filozofie, ale i maminek s kočárky. Neboť pra-
vidlo pro bezbariérovost města zní jasně: tam,
kde projede vozíčkář, projede i dětský kočárek.
Takže na hlasy nerudných, nač dávat tolik pe-
něz na úpravy komunikací a vchodů budov
kvůli desítkám vozíčkářů či nevidomých, odpoví
vytoužený boom dětí i strmě se zvyšující podíl
seniorů.

Žádní „exoti“, žádná „ghetta“
Dnes k bezbariérovým řešením vyzývají přímo

zákony. Přijímáme samozřejmě bezbariérový

Spolkový dům, Střelnici, Městskou halu, bazén,
Muzeum skla a bižuterie, Eurocentrum, WC
v Soukenné ulici, divadlo. U novostaveb a re-
konstrukcí se postupuje v souladu s platnou le-
gislativou, např. vyhláškou 398/2009 Sb. o obec-
ných technických požadavcích, zabezpečujících
bezbariérové užívání.

Od 2004 realizuje město projekt „Jablonec
nad Nisou – město bez bariér“. Upravují se pře-
chody, chodníky, parkovací místa. V MHD jezdí
stále více nízkopodlažních autobusů. S výstav-
bou nových okružních křižovatek jsou řešeny
bezbariérové přechody. Jak podotýká paní Zik-
mundová, nad všemi zákony, usneseními a pro-
jekty je ale vždy člověk. Díky tomu, že dcera
chodila do běžné školy, kde pro ni zřídili ploši-
nu, stejně pak na Gymnáziu Dr. Randy, umí je-
jí vrstevníci nejen obsluhovat vozík i plošinu,
ale budou-li kdy cokoliv projektovat, ani je ne-
napadne udělat jediný zbytečný práh.

Jakmile vyjeli vozíčkáři z pomyslného „ghet-
ta“ a přestali být „exoty“, obohatilo to obě stra-
ny. Aha, tady ta klika je příliš vysoko, proč by tu
měl být schod, když to lze řešit jinak. Klíčem je
osvěta. Ne přednášky, ale setkávání, ne soucit
a falešné slzy, ale činy. Voskovec a Werich ne-
brali žádné ohledy na slabozrakého Ježka,
skládat musel pro jejich hry, až se z něj kouři-
lo. Ale právě proto, že mohl pracovat jako zdra-
vý, byl šťastný. Po bariérách architektonických
lze tedy odstranit i další. A o to jde! Ne „umést
cestičky“, ale umožnit všem rovný přístup do
škol, institucí, sportovních a zájmových klubů.
Jen lidé, kteří se mohou realizovat díky vzdělá-
ní, získané profesi a dostupnosti různých forem
rozvoje osobnosti, nejsou doživotně „odsouzeni“
k cizí pomoci a mohou se „postavit na vlastní
nohy“.

P. S. Jablonecká pošta
Veřejné budovy i komunikace v majetku

města se stávají bezbariérovými. Jak je to ale
u vlastnictví soukromých společností či jiných
institucí? Město dává na základě svého progra-
mu doporučení. Jednou jsou vyslyšena, podruhé
ne. To, že ani zde nejde o marnou snahu, doku-
mentuje případ budovy hlavní pošty v Liberec-
ké ulici. Ředitelka regionu Severní Čechy Česká
pošta Olga Syková aktuálně oznámila: „Společ-
nost ČEZ zbuduje přeložku přípojky elektřiny
do 30. 6. Česká pošta vybuduje do 2 měsíců od
předání přeložky, tj. do 30. 8. 2010 bezbariérový
přístup.“

(Více informací na www.mestojablonec.cz.)

Město bez bariér
Hádanka z řecké báje praví: „Kdo chodí ráno po čtyřech, v poledne
po dvou a večer po třech?“ Jen moudrý je schopen i na vrcholu svých sil
vnímat etapy lidského života. A nezapomínat na dětskou bezbrannost
človíčka, který ještě neumí chodit, i na vratkost starce o holi, který
během svého života „dvakrát obešel rovník“.

Foto Jitka Šorfová

Foto Jitka Šorfová
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■ Naši jubilanti
v květnu
98 let
Liška Karel

95 let
Šenkýř Arnošt

94 let
Deutsch Vavrinec

93 let
Semerádová Marie

92 let
Urbanová Jaroslava

91 let
Müller Václav, Vejražka Antonín

90 let
Borčický Jindřich, Kovář František

85 let
Antošová Z., Bakrlíková A.,
Cibulková L., Hujerová J.,
Jelínková K., Koucká A., Novotná R.,
Šourková V., Štěpán J., Vinš M.

80 let
Bydžovský V., Goldammerová M.,
Hamplová K., Hiršlová J., Hubatá V.,
Kolátor V., Matějková L.,
Pastieriková I., Rössler A.,
Růžičková V., Smrček O.,
Stránský J., Suchardová B.,
Svatková V., Šochmanová Z.,
Štolba F., Tesárek L., Vobořilová O.

75 let
Hartigová D., Hejtmánek J.,
Heršálek F., Hujerová O., Jakš O.,
Jeřábek Z., Jeřábková V.,
Johnová V., Kiesewetterová I.,
Kobzíková J., Kopta V., Kůlová J.,
Kurpita J., Nádvorníková M.,
Seidl V., Trdlová H., Vaňátko V.,
Vaněk J., Vránová V., Vrkoslav S.

70 let
Cibulka R., Čížová R., Dudek V.,
Franců M., Gottvaldová F.,
Hercíková V., Horský M., Hübner R.,
Kornel E., Kozlovská K.,
Křivánková Hana, Křivánková
Helena, Kuča Š., Lang H.,
Neumann E., Novák V., Pekárek W.,
Posselt H., Sládek J., Stumpfová J.,
Šleprová Z., Šmehlíková E., Šulc A.,
Unger A., Zajícová M.

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 oslavili zlatou svatbu
manželé Milada a Josef Richterovi.
Dne 17. dubna slavili zlatou svatbu
v kostele v Loučné manželé
Božena a Ivan Volkovi.

Připojujeme se k blahopřání
a přejeme hodně zdraví,
štěstí a pohody do dalších
společných let. 

Talentovky 
ZŠ Arbesova
Nábor do sportovní třídy (6. třída)
pro školní rok 2010/2011 se koná
4. 5. od 13 hodin v tělocvičně ZŠ
Arbesova. Test z běhu na 60 m,
skoku z místa, běhu na 1000 m
(2. jablonecká přehrada). Více na
483 737 111 nebo info@arbesovka.cz.

Soutěž mladých 
zdravotníků
Červený kříž v Jablonci nad Nisou
pořádá ve středu 12. května soutěž
hlídek mladých zdravotníků. Je urče-
na dětem od 1. do 9. tříd ZŠ. Koná
se v hasičské zbrojnici Palackého.
Uzávěrka přihlášek do 5. 5. na tel.
483 356 216 nebo na e-mail: 
fiedlerova@cck-jablonec.cz.

Zveme na Tourtec
do Jelení Hory
Veletrh cestovního ruchu se usku-
teční 7. a 8. 5. na radničním ná-
městí v Jelení Hoře (10–17 hodin).
Loni 100 vystavovatelů přitáhlo
10 000 zájemců. I letos láká boha-
tý program a ochutnávka místních

specialit. V sobotu odjíždí autobus
z Jablonce v 7.15 hodin (jízdní řád na
www.csadjbc.cz). Více o veletrhu
v polštině na www.tourtec.pl.

Soutěž 
Kvetoucí Jablonec
Milovníci květin mohou poslat foto
své kvetoucí zahrádky, předza-
hrádky, balkonových či okenních
truhlíků viditelných z veřejného
prostoru poštou na oddělení život-
ního prostředí MěU či e-mailem
na kvetoucijbc@seznam.cz. Připoj-
te své kontaktní údaje a přesný po-
pis, odkud snímek pochází. Uzá-
věrka do 15. 9. 2010. Slavnostní
předání ceny proběhne na Podzim-
ních slavnostech. 
Více na www.mestojablonec.cz. 

Soutěž talentů
Divadlo vyhlašuje soutěž „Hvězdy
pod Ještědem“ pro začínající zpě-
váky do 14 let, do 25 let a nad 25
let. Soutěžící ohodnotí porota slo-
žená z osobností kraje. Uzávěrka
přihlášek do 31. 5. Dvacet finalistů
z výběrového kola vystoupí na ga-
lavečeru v sobotu 9. 10. s profesio-
nální kapelou v Městském divadle
v Jablonci. Přihláška ke stažení na
www.divadlojablonec.cz. Zasílejte
na simkova@divadlojablonec.cz ne-
bo Městské divadlo Jablonec nad
Nisou, Liberecká 5/1900, Jablonec
nad Nisou 466 01.

Budyšínské oslavy 
jara 
V sobotu 29. 5. pořádá MěÚ tradiční
zájezd do partnerského Budyšína.
Na programu slavnost Budyšínské

jaro, prohlídka centra a dinosauřího
parku Kleinwelka. Odjezd v 8.30 ze
zájezdové autobusové zastávky na
Horním náměstí, návrat kolem
19.30. Jízdenku v hodnotě 200 Kč
lze zakoupit od 10. 5. v pokladně
Eurocentra (pondělí–pátek, 8–20
hodin).

Nabídka 
informačního centra
Jablonecké kulturní a turistické
centrum vybízí občany k vyplnění
anketních lístků, za jejichž vyplně-
ní slibuje malou pozornost. Odpo-
vědi na otázky přinesou nové pod-
něty k činnosti centra. Podepsané
lístky budou slosovány v průběhu
října, tři výherce odmění hodnot-
nými knihami.

Seminář pro 
asistenty
Seminář na téma „Osobní asisten-
ce u dětí a mladistvých se zdravot-
ním postižením“ se koná 13. 5. od
12.30 do 15 hodin ve velkém sálu
Spolkového domu v ul. E. Floriá-
nové. Zváni jsou pracovníci škol
a MěÚ, rodiče a děti se zdravotním
postižením. Vede Jiljí Novotný, ob-
čerstvení zajištěno.

Oslava Dne 
osvobození

Slavnostní připomenutí 65. výročí
Dne osvobození se koná 8. 5. od 14
hodin u pomníku Bojovníkům za
osvobození vlasti a obětem bez-
práví v ulici Generála Mrázka.
Přítomni budou představitelé měs-
ta, zástupci Českého svazu bojov-
níků za svobodu, Konfederace po-
litických vězňů a další hosté.

Uctění obětí
Na místě bývalého koncentračního 
tábora v Rýnovicích se u pomníku
obětem uskuteční 10. 5. od 14 ho-
din vzpomínková akce.

Příjímačky 
pro páťáky
Přihlášky do 6. třídy s intenzivní vý-
ukou anglického i německého ja-

zyka mohou rodiče nadaných žáků
podat do 10. 5. na ZŠ Liberecká 26.
Více na www.zsliberecka.cz.

Miloš Kratochvíl čte
Ve Svobodné základní škole Rybář-
ská se koná 3. 5. od 10.30 hodin be-
seda se čtením oblíbeného autora
pro děti. Známé jsou jeho Fran-
tiškovy pohádky z Kouzelné škol-
ky, Čaroděj z nafukovacího stro-
mu, Duchaři a Puntíkáři.

Žádost o dotace na rekonstrukci
Město Jablonec n. N. vyhlásilo další výzvu na regeneraci bytových domů v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) pro zónu Žižkův Vrch a okolí.
Konečný termín pro předkládání žádostí na městském úřadu na oddělení dotací
je pondělí 31. 5. do 17 hodin. Podrobné informace včetně kontaktů naleznete
v samotném textu výzvy na www.mestojablonec.cz v sekci IPRM.

Foto archiv

Foto Otokar Simm
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Personální inzerce 
Tajemník Městského úřadu Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

KOORDINÁTOR KOMUNITNÍHO
PLÁNOVÁNÍ
9. nebo 10. platová třída (podle kvalifikace)
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné nebo
vysokoškolské vzdělání 
Další požadavky: orientace v aktuálním stavu ko-
munitního plánování v Jablonci nad Nisou a jeho
struktury na území Libereckého kraje výhodou,
velmi dobré komunikační schopnosti, znalost zá-
kona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, pra-
xe v oblasti sociálních služeb vítána, znalost
prostředí neziskových organizací a podmínek
samospráv v oblasti sociálních služeb výhodou,
zkušenosti s projektovým řízením výhodou, sa-
mostatnost, organizační schopnosti, flexibilita,
znalost práce na PC (Word, Excel, internet)
Pracovní poměr na dobu určitou.
Nástup: dle dohody.
Informace: Jan Heinzl, pověřený řízením od-
boru humanitního, tel. 483 357 606, 
e-mail: heinzl@mestojablonec.cz.
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 se smluvním nájemným
Podhorská 20A/1800, č. bytu pro VŘ: 18/2010
Byt 1 + 3, 3. patro, podlahová plocha 125 m2. Mini-
mální výše smluvního nájemného pro účast ve
VŘ je 8 258 Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka 10. 5. 2010 od 15.30 hodin. 

Soukenná 15/1588, č. bytu pro VŘ: 19/2010
Byt 1 + 3, 1. patro, podlahová plocha 126 m2. Mi-
nimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 8 013 Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka 10. 5. 2010 od 16 hodin. 

28. října 34/1547, č. bytu pro VŘ: 20/2010
Byt 1 + 2, 2. patro, podlahová plocha 63 m2. Mi-
nimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 4 368 Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka 12. 5. 2010 od 16 hodin. 

Malometrážní byty
Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 21/2010
Byt 1 + 1, 9. patro, podlahová plocha 39,56 m2. 
Prohlídka 5. 5. 2010 od 15.30 hodin. 

Řetízková 11/3054, č. bytu pro VŘ: 22/2010
Byt 1 + 1, přízemí, podlahová plocha 37,20 m2. 
Prohlídka 17. 5. 2010 od 15.30 hodin. 

Řetízková 9/3053, č. bytu pro VŘ: 23/2010
Byt 1 + 1, přízemí, podlahová plocha 42,20 m2. 
Prohlídka 17. 5. 2010 od 15.45 hodin. 

Sraz zájemců je ve stanovenou dobu před vcho-
dem do objektu.
Žádosti včetně stanovených příloh a přihlášky
do VŘ podávejte na předepsaných formulářích. 
Formuláře lze vyzvednout na odd. technické
obsluhy a bytů MěÚ (TOB), ve vnitřním infor-
mačním středisku MěÚ nebo na www.mesto-
jablonec.cz. Žadatel doručí přihlášku na TOB
nebo do podatelny MěÚ v zalepené obálce od
3. 5. do 19. 5. 2010 do 15 hodin. 
Obálka musí být zřetelně označena nápisem VŘ
s označením čísla bytu (tj. např. 18/2009 – NE-
OTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁ-
JEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky nebudou akceptovány!

Luboš Nigrin
Okrsek č. 2 – Mšeno–Břízky

Kontaktní místo: Centrum sociálních služeb,
Palackého 63, Mšeno 

Luboš Nigrin je u městské policie dva roky.
Má za sebou třináctiletou službu u státní policie
a do projektu okrskáře se zapojil od počátku.
Dobře ho znají ve Mšeně a v Břízkách, což je
okrsek ohraničený ulicemi Želivského, Harra-
chovskou, Riegrovou, U Přehrady, Chelčického
a částečně Podhorskou. „Jde o rozsáhlou oblast
s velkým sídlištěm, několika mateřskými i zá-
kladními školami, zdravotním střediskem a vel-
koprodejnami,“ popisuje.

Zná i mnoho slabin okrsku. „Pokud bych měl
jmenovat, pak například měření rychlosti na Pa-
lackého, bezdomovci u velkoprodejen, problémy

s parkováním na sídlišti, venčení psů u přehra-
dy a zlobivá mládež v Břízkách.“

Od jara je středem jeho pozornosti hlavně
přehrada. Kontroluje obsah záchranářských
beden, protože jsou cílem nenechavců. Úzká
spolupráce s vodní záchrannou službou je sa-
mozřejmostí. S kolegy se zaměří na parkování
a zákazy v ulici Za Hrází. Pozorně hlídá venče-
ní psů, jelikož v okolí přehrady vyhláška nepo-
voluje jejich volný pohyb. 

„Mezi nejvážnější případy, které jsem řešil
s kolegy ze státní policie, patří dva pokusy o se-
bevraždu skokem z hráze,“ vzpomíná.

S okrskářem státní policie Jiřím Mazánkem
sdílí od 25. 11. 2009 kontaktní místo v Centru
sociálních služeb, Palackého 63. K zastižení
jsou vždy ve středu od 15 do 17 hod., jinak na
mob. 725 059 312 nebo prostřednictvím e-mailu
okrsek.mseno-brizky@mestojablonec.cz. (red)

Nejvážnější byly pokusy o sebevraždu 

Kontejnery 
na elektrospotřebiče

Oddělení životního prostředí rozšiřuje tří-
děný odpad o kontejnery pro vysloužilé elek-
trospotřebiče. 

Ke stávajícímu způsobu odkládání na sběr-
ném dvoře ve Smetanově ulici, v prodejnách při
nákupu nového elektrospotřebiče nebo při am-
bulantním svozu nebezpečného odpadu, přibu-
de ke kontejnerům na PET lahve, papír, sklo
a textil i červený kontejner na elektrická zaříze-
ní. V současné době jich bude umístěno v Jab-
lonci n. N. celkem pět, a to ve Mšeně – ulice Mlá-
dí, Žižkův Vrch – Skřivánčí, Jablonecké Paseky
– Lučanská, Šumava – Vysoká a Na Vršku.

Kontejnery jsou určeny pro tzv. drobné elek-
trospotřebiče, tedy žehličky, toustovače, rychlo-
varné konvice, kalkulačky, holicí strojky, klá-
vesnice apod. Součástí nádoby je i malý otvor na
vhození vysloužilých baterií. 

Třídění elektrických zařízení a baterií je důle-
žité kvůli obsahu nebezpečných látek, jakou
jsou kadmium, rtuť, olovo, šestimocný chrom,

jež vážně poškozují životní prostředí. Recyklací
se však získají drahé kovy, které lze dále využít. 

(red)

Vyhlášení výzvy
Město Jablonec nad Nisou vyhlašuje výzvu

k registraci subjektů, které jsou oprávněny
poskytnout službu na zabezpečení dětí před-
školního věku.

Jedná se o poskytování služby rodičům (zá-
konným zástupcům) předškolních dětí, kteří
projeví zájem zabezpečit své dítě u vybraného
poskytovatele v době přerušení provozu MŠ
o hlavních prázdninách v roce 2010. Při spl-
nění podmínek registrace bude s vybranými
subjekty podepsána smlouva o poskytnutí přís-
pěvku města za každé předškolní dítě a den,
které v pracovní dny bude využívat jejich služ-
bu (100 Kč/1 dítě/1 pobytový den).

Podmínky registrace
• Doložení živnostenského oprávnění (ŽO) ne-

bo jiné právní formy subjektu s dokumentem,

ze kterého je patrná možnost poskytovat po-
žadované služby (např. stanovy, zakládací lis-
tina, zřizovací listina).

• Doložení výpisu z rejstříku trestů držitele ŽO
ne starší 3 měsíců.

• Doložení aktuálního ceníku na období červe-
nec–srpen 2010 (ceny musí být v souladu s ce-
níkem služeb na zabezpečení dětí za první po-
loletí 2010 – povinná příloha).

• Cena za službu musí být vyšší než 100 Kč/1 dí-
tě/1 den.

• Poskytovatel musí souhlasit s tím, že požado-
vanou úplatu od rodičů dětí poníží o finanční
příspěvek města.

Uzávěrka na podání registrace je 24. květ-
na 2010 v 10 hodin.

Písemné přihlášky zasílejte na adresu: Město
Jablonec nad Nisou, Lenka Lipšová, Mírové ná-
městí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou v zalepené
obálce s označením „Prázdniny 2010“ nebo doruč-
te osobně tamtéž. Informace na tel. 483 357 278,
e-mail: lipsova@mestojablonec.cz.

(ll)

Foto archiv městské policie
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Kdo kandiduje?
V ČR je pro volby zaregistrováno 27 voleb-

ních stran a více než 5 000 kandidátů. V Li-
bereckém kraji se o mandáty uchází 250 kandi-
dátů z 18 volebních stran (40 z nich má trvalé
bydliště přímo v Jablonci n. N.). Volič tak ne-
musí obdržet hlasovací lístky některé ze 27 za-
registrovaných volebních stran v ČR. Důvodem
je, že volební strana, jejíž hlasovací lístek neob-
drží, v našem kraji nekandiduje 

Funkční období
Poslanci jsou voleni do Parlamentu ČR na

čtyřleté volební období. 

Kdy k volbám?
Prezident republiky vyhlásil pod číslem 37/2010

ve Sbírce zákonů za volební dny 28.–29. 5. 2010.
V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14
do 22 hod. a v sobotu od 8 do 14 hod. 

Kam k volbám?
V našem městě bude stejně jako při posled-

ních volbách vytvořeno 49 volebních okrsků.
V jejich umístění nedochází proti roku 2009
k žádné změně. Oznámení jednotlivých voleb-
ních místností vydá starosta města do 13. 5.
a najdete je na internetových stránkách města
www.mestojablonec.cz. Nalézt umístění svého
volebního okrsku a volební místnosti můžete
také v přízemí radnice na vnitřním informač-
ním centru, a to v pracovní dny od 8 do 17 hod.
Občané, kteří mají z úřední moci trvalý pobyt
evidován na radnici (cca 700 osob), se mohou
voleb účastnit ve volebním okrsku č. 1 – voleb-
ní místnost v Obchodní akademii. 

Hlasovací lístky
Městský úřad je doručí každému voliči spo-

lečně s poučením nejpozději do 25. 5. do místa
trvalého bydliště. Vyzýváme občany, aby si pro-
věřili, zda mají správně označené poštovní

schránky. Pokud se výjimečně stane, že volič
lístky neobdrží, může si je vyzvednout po 25. 5.
na vnitřním informačním středisku v přízemí
budovy radnice nebo v den voleb ve volební
místnosti. 

Volby mimo volební místnost
Občan města, který bude v den voleb v jablo-

necké nemocnici, o své aktivní volební právo
nepřijde. Podmínkou je, že vedení nemocnice
nahlásí MěÚ v pondělí 24. 5. pacienty, kteří zde
budou v den voleb. Seznam může nemocnice
upřesnit do středy 26. 5. do 12 hod. Nahlášení
mohou v nemocnici volit. Pacient přijatý do ne-
mocnice po datu 26. 5. bude moci volit v nemoc-
nici pouze v případě, že si předem opatří volič-
ský průkaz. Do nemocnice se dostaví druhý den
voleb zástupci okrskové volební komise a umož-
ní zapsaným ve zvláštním seznamu nebo pacien-
tům vybaveným voličským průkazem odvolit.

I zde je ale podmínkou prokázání totožnosti
a občanství.

Podobně proběhnou volby i ve věznici v Rý-
novicích a volební komise určitě navštíví s pře-
nosnou schránkou i Domov důchodců v Jablo-
neckých Pasekách a domy pro seniory. 

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
můžete požádat MěÚ v Jablonci n. N. nejlépe pí-
semně, e-mailem: reichelova@mestojablonec.cz,
tel. č. 483 357 314 a v den voleb okrskovou vo-
lební komisi o hlasování doma. Komise k vám
vyšle své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Chci volit mimo bydliště?
Zákon umožňuje volit i mimo trvalé bydliště.

Chcete-li volit v jiné obci či v cizině, je nezbytné
si nejpozději do 26. 5. do 16 hod. vyzvednout
voličský průkaz. Pro ten si občan města musí
přijít na městský úřad osobně (Komenského ul. 8,
oddělení správních agend, tel. 483 357 725). 

Informace
Za materiálně technické zabezpečení voleb

ve městě odpovídá tajemník MěÚ JUDr. Jiří
Nesvadba. Připomínky, podněty, návrhy může-
te podávat na telefon: 483 357 314 nebo e-mail:
nesvadba@mestojablonec.cz

Úřední den MěÚ 
Na zabezpečení voleb se aktivně ve volebních or-

gánech a při sčítání výsledků za město a 10 okol-
ních obcí bude podílet cca 50 % zaměstnanců
MěÚ s výpočetní technikou. To je důvodem, že
v úřední den pondělí 31. 5. bude v dopoledních
hodinách na některých pracovištích z tech-
nických důvodů omezen provoz.

Více na www.mestojablonec.cz 

Jiří Nesvadba 
tajemník MěÚ

Volby do Parlamentu ČR /28.–29. května 2010/

Foto archiv

Pohádkoví malíři vystavují
Město ve spolupráci s Eurocentrem a DDM

Vikýř pořádá Mosty 2010 – 13. ročník Výstavy
výtvarných prací žáků a studentů s dopro-
vodnou tematickou soutěží „Můj pohádkový
svět“.

Výstava a další akce se konají ve výstavním
pavilonu Eurocentra ve dnech 12.–20. 5. Vstup vol-
ný. Program viz kulturní přehled na straně 11.

Inspirací pro téma je 30. výročí jabloneckého
loutkářského spolku Vozichet. Své práce před-
stavují mateřské, základní a střední školy, DDM,
jablonecká ZUŠ i umělecká škola z Bautzenu.
Proběhne oblíbená aukce a série loutkových
představení.

Ve dnech 13.–16. 5. jsou ve spolupráci se ZUŠ
Jablonec n. N. a uměleckou školou v Bautzenu
připraveny umělecké dílny pro děti a mládež
z obou měst.

(kh)

Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší bu-
doucnosti. Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského
fondu regionálního rozvoje – Fond malých projektů Cíl 3
2007–2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Povinné očkování psů
Oddělení životního prostředí MěÚ Jablo-

nec n. N. oznamuje, že v níže uvedených ter-
mínech se provádí hromadné očkování psů
proti vzteklině.

Chovatelé jsou povinni zajistit dle zákona
č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, aby byli psi
ve stáří od 3 do 6 měsíců, a poté vždy jednou za
rok, očkováni proti vzteklině. Pejsek musí být
opatřen náhubkem a vodítkem a musí být v do-
provodu dospělé osoby.

Termíny
Pondělí 17. 5. 
13.00–14.15 hod Jižní ul. (Kokonín)
14.30–16.00 hod Janáčkova ul. (Vrkoslavice) 

Úterý 18. 5.
13.00–13.30 hod Proseč (hasičská zbrojnice)
13.45–14.15 hod Proseč (U Tenisu)
14.30–16.00 hod Paseky (hasičská zbrojnice)

Středa 19. 5.
10.00–12.00 hod Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
13.15–14.00 hod Čajkovského (Rýnovice)
14.30–16.00 hod Mládí (Mšeno)

Čtvrtek 20. 5.
10.00–12.00 hod Ještědská ul. (MVDr. Baudyš) 
13.00–16.00 hod Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)

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

Dejte si do pořádku pasy
Z ČR lze vyjet pouze s platným cestovním

dokladem, v případě cesty do zemí EU, EHP
a Švýcarska lze použít i platný občanský
průkaz. 

Nedoporučuje se však cestovat na občanský
průkaz s odděleným rohem. Dle vyjádření MV
ČR je občanský průkaz cestovním dokladem
pouze pro držitele dokladu. Nedoporučuje se te-
dy, aby občan ČR mladší 15 let, jenž cestuje spo-
lečně s rodičem a je zapsán v jeho občanském
průkazu, cestoval bez vlastního cestovního do-
kladu pouze na základě tohoto zápisu v občan-
ském průkazu. Děti zapsané v platném pasu
rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou za-
psány, překročit hranice bez vlastního cestovní-
ho dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodi-
če před 1. 9. 2006 může takto cestovat do 15 let
věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1. 3. 2008
může takto cestovat jen do 10 let věku.

Jestliže nezletilý cestuje v doprovodu jiné oso-
by, než je rodič nebo zákonný zástupce, doporu-
čuje se ověřit na velvyslanectví navštěvovaného
státu, zda mimo platného cestovního dokladu
nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů
(zákonného zástupce) s cestou dítěte do zahra-
ničí. Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje
českým občanům, aby si před cestou vždy ově-
řili u zastupitelského úřadu navštěvovaného
státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt ne-
změnily.

Více na www.mzv.cz v kapitole Státy světa – in-
formace na cesty. 
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Ze zastupitelstva a rady města
25. března a 8. dubna 2010

Spolufinancování sociálních služeb nově
Zastupitelé jednali o rozdělení financí z městské-

ho rozpočtu pro rok 2010 poskytovatelům sociál-
ních služeb. Schválili návrh komise humanitní péče.

Spolufinancování sociálních služeb se v Jablonci
výrazně změnilo. Nový způsob vzešel z procesu ko-
munitního plánování a zastupitelstvo jej schválilo už
loni na podzim. V Libereckém kraji je ojedinělý. 

„Je postaven na principu žádostí do grantového fon-
du města pro registrované poskytovatele sociálních slu-
žeb. Díky tomu město získává nejen potřebná data
o poskytovatelích v Jablonci, ale je schopno sociální
služby také lépe plánovat a spolupracovat na jejich
rozvoji,“ říká místostarosta Petr Vobořil.

Jablonecký způsob je v souladu s představou minis-
terstva práce a sociálních věcí. Systém rozdělování je
spravedlivý a transparentní pro všechny poskytovatele
sociálních služeb.

„Celkem bylo podáno osmnáct žádostí od čtrnácti or-
ganizací. Celkový požadavek se rovnal částce 2 374 717 ko-
run, ale na návrh komise humanitní péče bude rozdě-
leno 1 565 000 korun,“ konstatuje Jan Heinzl, pověřený
řízením odboru humanitního. 

Také nová R35 nepřijatelná
Zastupitelé diskutovali nad plánem rychlostní

komunikace R35, respektive druhou variantou, jež
vznikla na základě požadavku ministerstva život-
ního prostředí.

S novými skutečnostmi seznámil Petr Hons, před-
stavitel sdružení „Občané proti superseverní variantě“.
„I novější verze je v podstatě shodná s předešlou. Obě
mají špatný vliv na krajinu i obyvatele,“ řekl Hons.

V Jablonci byla superseverní varianta R35 označena
za nežádoucí už v prosinci loňského roku. Zastupitelé
své rozhodnutí potvrdili.

Schválená jména ulic
Obyvatelé nových rodinných domů sami navrhli

názvy svých ulic – Nebeská a Andělská. 
Jejich návrhy byly přijaty. Ulice Nebeská je již zko-

laudovanou pravostrannou odbočkou z ulice Pod
Vodárnou. 

Ulice Andělská je zatím nezkolaudovanou levo-
strannou slepou odbočkou z jiné, dosud nepojmeno-
vané ulice v katastrálním území Rýnovice.

Novinka v placení parkovného 
Zkušební tříměsíční provoz placení parkovného

prostřednictvím SMS schválili radní na posledním
zasedání.

Ke zkoušce bylo vybráno parkoviště na Horním ná-
městí. Dosavadní hodinový tarif se zvýší z deseti ko-
run o tři určené operátorovi. V nich se skrývá další
služba. Systém umožní nejen placení, ale i kontrolu.

Klient zaparkuje vůz, na číslo telefonu uvedené na
parkovacím automatu pošle SMS obsahující jeho SPZ.
Do dvaceti sekund obdrží potvrzení o zaplaceném
parkovném s informací o částce, době platnosti, par-
kovací zóně a SPZ vozidla. Před skončením zaplacené
parkovací doby dostane klient SMS, nabízející mož-
nost prodloužení.

Kontrolu budou provádět strážníci s mobilními ter-
minály připojenými na systém s uchovanými daty
o platbách, které policista zjistí, jakmile zadá SPZ s lo-
kalitou parkoviště.

I přes možnost platby formou SMS zůstane i systém
parkovacích automatů a plateb v hotovosti za původ-
ní cenu. O přesném datu zahájení zkušebního provo-
zu bude město včas informovat.

Lyžaři z Břízek požádali město o půjčku
O třímilionový úvěr na financování přípravy pro-

jektu rekonstrukce areálu Břízky žádalo občanské
sdružení Ski klub Jablonec nad Nisou. A souhlas
zastupitelů získalo. 

Na financování rekonstrukce areálu Břízky, který je
v havarijním stavu, podal klub v lednu 2010 žádost
o dotaci z fondů EU a má velkou šanci ji získat.

„Úvěr lze poskytnout z rezervy města. Splátky včetně
úroků budou součástí rozpočtu v letech 2011–2012,“
vysvětlil místostarosta Lukáš Pleticha. Úvěr je zajištěn
zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví Ski
klub Jablonec nad Nisou, o. s. 

„Tento rok máme poslední možnost zrekonstruovat
areál s využitím dotace na cestovní ruch, protože ta bu-
de letos vyhlášena naposledy,“ zdůvodnil žádost klubu
předseda Vladimír Kopal. Dle jeho slov byl projekt od-
hadnut na 50 milionů korun, ale předfinancování pří-
pravy se rovná třem milionům. 

„Kdybychom tyto práce neudělali, nemohli bychom
projekt podat. Proto jsme se rozhodli město požádat
o půjčku,“ řekl Kopal. 

V minulosti město poskytlo podobné finanční úvěry
například FK Jablonec 97 (10 mil. Kč v únoru 2008),
TK ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou, o. s. (1,9 mil. Kč,
květen 2009) nebo TJ Bižuterie (10 mil. Kč, květen 2009).

Zveme na květnové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteč-

ní ve čtvrtek 27. května 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 diskuze. Tento bod bývá zpravidla na
pořadu jednání až po 12. hodině.

(fr)

■ Stalo se…
Sedmnáct olympioniků,
účastníků zimní olympiády 2010,
přijal starosta Petr Tulpa v úterý
13. března v obřadní síni radnice.
Lukáši Bauerovi, který byl nejús-
pěšnějším reprezentantem přijatým
na jablonecké radnici, předal sta-
rosta měděnou městskou medaili
Josefa Pfeiffera, jež bude ve spor-
tovcově sbírce drahých kovů patřit
k těm největším a nejtěžším.

V pondělí 29. března
se rozběhl jarní úklid ve městě. Tech-
nické služby se nyní snaží odstra-
nit zbytky zdrsňovacích materiálů,
nečistot a komunálního odpadu na
komunikacích, chodnících a par-
kovištích a čistí i uliční vpustě po
zimním období. Úklid je rozpláno-
ván na sedm oblastí a bude trvat
až do 28. května. Podmínkou ovšem
je příznivé počasí.

Už podruhé 
zrušil prezident České republiky
Václav Klaus svou návštěvu Libe-
reckého kraje, kterou tentokrát
plánoval na 6. a 7. dubna. V jejím
rámci měl navštívit také Jablonec
nad Nisou, pohovořit se studenty
Gymnázia dr. Randy a prohléd-
nout si Českou mincovnu. Důvo-
dem zrušení návštěvy byl podpis
protijaderné smlouvy prezidentů
USA a Ruské federace v Praze.

V sobotu 10. dubna
zaplnily více jak čtyři stovky dětí
a rodičů hlediště kina Radnice 70,
kam je pozval místostarosta Petr
Vobořil. Pozvánku dostaly všechny
děti, které v letošním roce namalo-
valy obrázek do výtvarné soutěže
„Malujeme pro skřítka Pastelku“.
Odměnou jim bylo představení ve
formátu 3D – Doba ledová 3: Úsvit
dinosaurů.

Od poloviny dubna
pomáhá osmičlenná skupinka od-
souzených z rýnovické věznice při
úklidu města. Setkat jsme se s nimi
mohli například v Tyršově parku.
V okolí tramvajové zastávky a v par-
ku nalezli mimo jiné odhozené in-
jekční stříkačky narkomanů. Jeli-
kož pracovníci úklidu všechno
nemůžou stihnout, uzavřelo město
dohodu s Věznicí Rýnovice.

Od 19. do 25. dubna
pořádalo Centrum vzdělanosti Li-
bereckého kraje festival českých ře-
mesel. S ukázkami řemesel, módní
přehlídkou i s prodejní výstavou se
na něm představily střední školy
z Libereckého kraje. Součástí festi-
valu byly i přednášky týkající se
odborného vzdělávání a historie
řemesel v regionu.

V úterý 21. dubna 
přijal starosta města Petr Tulpa no-
vého předsedu představenstva Čes-
ké mincovny a. s. Karla Zoubka.
Jím založená a spoluvlastněná čes-
ko-švýcarská společnost Monetica
se letos 2. dubna stala majitelem
České mincovny v Jablonci nad
Nisou.

Ilustrační foto Jiří Jiroutek
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Starosta v roli hostitele
Už dvakrát, přesněji v úterý 30. března

a poté 13. dubna, pozval starosta Petr Tulpa
občany na setkání. Kromě něj byli přítomni
i ostatní volení zástupci města a odborníci,
kteří byli připraveni odpovídat na otázky
Jablonečanů. 

Prvním místem se stalo Mšeno. Tady byla vý-
znamnou změnou volba nového místa setkání.
Tím se po prostorách pedagogicko-psycholo-
gické poradny stala školní jídelna 6. ZŠ v Mo-
zartově ulici. Zřejmě změna prospěšná, protože
po téměř prázdném setkání na téma bezpečnost
ve městě se zde sešla skupina více jak dvaceti
občanů, kteří měli připravené zajímavé otázky
i návrhy řešení a měli zájem diskutovat.

Výběr témat byl opravdu široký. Hovořilo se
o zimní údržbě, o možné výstavbě v Pobřežní
ulici, o hřištích, o dopravním systému, ale
i o třídění odpadu a problému s udržováním
čistoty stanovišť odpadových nádob. Přítomní
se dotazovali také na provoz nového sportovního
areálu v ulici F. L. Čelakovského. Že své pevné
místo v životě sídliště má i okrskář, jímž je
v případě Mšena Luboš Nigrin, bylo vidět na je-
ho fundovaných odpovědích. Vypovídaly o zna-
losti rajonu a jeho problémů.

Otázky a odpovědi I.
„Obyvatelé domů v blízkosti druhé pře-

hrady nesouhlasí s výstavbou domu v Po-
břežní ulici. Jako hlavní důvod udáváme
nedostatek parkovacích míst.“

„Žádost o územní rozhodnutí podal Libor

Polánek v květnu 2009,“ vysvětluje ředitel odbo-
ru rozvoje Libor Jakoubek a pokračuje: „Řízení
bylo následně přerušeno, projektová dokumen-
tace upravena a v únoru 2010 předložena na
stavební úřad. Ten oznámil, že lze pokračovat
v řízení s projednáním výjimky. Jedná se o byto-
vý objekt s 33 bytovými jednotkami, jedním pod-
zemním a s osmi a půl nadzemními podlažími.
To znamená, že dům bude vysoký maximálně
26,4 m nad úrovní podlahy v prvním nadzem-
ním podlaží. Parkování vozidel bude v podzem-
ním a v prvním nadzemním podlaží,“ uzavírá
místostarosta Otakar Kypta s tím, že v nejbližší
době bude vydáno správní rozhodnutí.

Co pálí občany na Šumavě?
Podruhé pozval starosta Tulpa občany do

školní jídelny na Šumavě. Ti, kdo přišli, byli
pečlivě připravení. 

Padaly otázky z nejrůznějších oblastí. Týkaly
se výskytu holubů a regulace jejich počtu, zim-
ní údržby kolem panelových domů, jejichž oby-
vatelé stárnou, rozebíralo se určení priority
mezi velikostí parkoviště a chodníku. 

Velmi zajímavý pro občany byl také stav ulice
Podzimní a termín jejího dokončení, který je
stanoven na konec června. Dále se občané do-
tazovali na termín odvozu ořezaných větví po
říjnové kalamitě. Tím byl konec dubna. Tak jako
ve Mšeně i zde občany nejvíce trápí stanoviště
nádob na směsný odpad. Snaží se je udržovat
v pořádku, ale jsou bezmocní proti odkládání
odpadu v místě nebydlících lidí, skládání suti či
proti všem, kdo v kontejnerech hledají cokoliv

pro sebe užitečného a odpadky rozhazují ko-
lem. Bezdomovci jsou dalším velkým problé-
mem, a to nejen u popelnic, ale také ve sklep-
ních prostorách domů, kam se uchylují na noc. 

Obyvatelé Šumavy a Jabloneckých Pasek se
však zajímali také o dění v centru města a oko-
lí. Dotazovali se na termín osazení laviček na
Dolním náměstí, na současný stav sporu město
versus manželé Musilovi ohledně domu v ulici
5. května i na to, kdy se budou moci zase roz-
hlédnout po krajině z bramberské rozhledny. 

Otázky a odpovědi II.
„Kdy bude vypořádán dům v ulici 5. květ-

na a jaký je současný stav sporu?“
„V současné době je spor u Krajského soudu

v Ústí nad Labem – pobočka Liberec, který věc
řeší v prvním stupni,“ vysvětluje vedoucí práv-
ního oddělení Leoš Teufl. „V dubnu 2009 pro-
běhla dvě jednání, kdy byli vyslechnuti svědci,
poté si soud vyžádal nový znalecký posudek. Ten

byl ke konci loňského roku dodán na soud, no-
vé jednání však zatím nařízeno nebylo. Lze dou-
fat, že by letos mohl být vynesen první rozsudek.
Avšak lze také skoro s jistotou předpokládat, že
se Musilovi odvolají k nadřízenému soudu, což
konečný verdikt odsouvá minimálně o dva až tři
roky. Pro úplnost je třeba říci, že žaloba byla po-
dána v roce 2003.“

Nebyli jste na setkání?
Je to škoda, ale o informace z něj rozhodně

nepřijdete. 
Souhrnný zápis z obou již proběhlých včetně

otázek a odpovědí je na webových stránkách
města v sekci MA21 – Setkání se starostou. Tento
systém se bude opakovat i v budoucnu. V době
uzávěrky měsíčníku se blížilo setkání v Rýno-
vicích, o němž informace přineseme v dalším
čísle.

(fr)

Kolotoč otázek a odpovědí 
se znovu roztočil 
ve Mšeně a na Šumavě

Ilustrační foto Jiří Jiroutek

Další panelový dům místo ruiny lidé nechtějí
Foto Otokar Simm

Podzimní ulice bude dokončena letos v červnu
Foto Otokar Simm

Setkání se starostou ve Mšeně
Foto archiv

Od května budou cesty kolem rozhledny průchodné, 
věž zatím zůstane uzavřena Foto Graphis
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
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
v New Yorku.

3.–5. 5. /pondělí–středa/ 18 hodin
VELKÉ PODMOŘSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ (3D)

6.–9. 5. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
SOUBOJ TITÁNŮ (3D)

6.–9. 5. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY

8.–9. 5. /sobota–neděle/ 15 hodin 
KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ
TŘESK

10.–12. 5. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ (3D)

10.–12. 5. /pondělí–středa/ 20 hodin 
OKO NAD PRAHOU
Příběh Jana Kaplického.

13.–19. 5. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
ŽENY V POKUŠENÍ

13.–16. 5. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
MAMAS & PAPAS
Novinka Alice Nellis.

15.–16. 5. /sobota–neděle/ 15.30 hodin
GARFIELD (3D)

17.–19. 5. /pondělí–středa/ 20 hodin
MOON
Sci-fi, která sbírá od premiéry 
na festivalu Sundance mnohá ocenění.

20.–23. 5. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
GARFIELD (3D)

20.–23. 5. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
+ 24.–26. 5. /pondělí–středa/ 17 hodin
ROBIN HOOD 
Režisér Ridley Scott se svou verzí
legendárního příběhu.

22.–23. 5. /sobota–neděle/ 15.30 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA (3D)

24.–25. 5. /pondělí–úterý/ 20 hodin
AVATAR (3D)

26. 5. /středa/ 20 hodin
ZÍTRA SE BUDE…
Záznam opery o Miladě Horákové.
Cena Alfréda Radoka 2008.

27.–30. 5. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
STREET DANCE (3D)
První 3D taneční film. 

27.–30. 5. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
ŽENY V POKUŠENÍ

29. 5. /sobota/ 15.30 hodin
GARFIELD (3D)

30. 5. /neděle/ 15.30 hodin
DEN DĚTÍ A OZVĚNY 
ANIFESTU 2010
Pásmo animovaných filmů. Vstup zdarma.

31. 5.–2. 6. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
ČESKÝ MÍR
Dokumentární komedie od tvůrců
mystifikace Český sen.

31. 5.–2. 6. /pondělí–středa/ 20 hodin
CESTA
Apokalyptická sci-fi podle Cormaca
McCarthyho s hudbou Nicka Cavea.

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

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

3.–5. 5. /pondělí–středa/ 20 hodin
3 SEZÓNY V PEKLE 

6.–9. 5. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
+ 9. 5. /neděle/ 20 hodin
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS

6. 5. /čtvrtek/ 20 hodin 
SERGE GAINSBOURG – filmový klub

NISA FILM FESTIVAL
Nové filmy z Německa, Polska a Čech.

7. 5. /pátek/ 20 hodin 
KRÁTKÉ FILMY

8. 5. /sobota/ 20 hodin 
DRAUSEN AM SEE 

10.–12. 5. /pondělí–středa/ 20 hodin
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ

13.–16. 5. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
PLANETA 51

13. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
VIDEOKRACIE – filmový klub

14.–16. 5. /pátek–neděle/ 20 hodin
PROKLETÝ OSTROV

17.–19. 5. /pondělí–středa/ 20 hodin
BEZVA CHLAP

20.–23. 5. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
VŠICHNI JSOU V POHODĚ

20. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
25 ZE ŠEDESÁTÝCH – díl 1. 
– filmový klub

21. 5. /pátek/ 20 hodin
25 ZE ŠEDESÁTÝCH – díl 2. 
– filmový klub

22.–23. 5. /sobota–neděle/ 20 hodin
VINYAN

24.–26. 5. /pondělí–středa/ 20 hodin
VEJDI DO PRÁZDNA

27.–30. 5. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
ŠKOLA ŽIVOTA

27. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
U KONCE S DECHEM – filmový klub

28.–30. 5. /pátek–neděle/ 20 hodin
PODIVNÍ

Nedělní bijásek v kině Junior
Pásmo pohádek pro nejmenší

2.5. /neděle/16.30 hodin
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY 1

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

5. 5. /středa/ 19 hodin (DB)
ANTONIUS A KLEOPATRA
Divadlo v Řeznické Praha
Hrají: I. Svobodová, D. Suchařípa,
P. Nečas, M. Slaný a další.
Tragický milostný příběh dvou velikánů
světových dějin, římského vojevůdce
a egyptské královny. 
Náhradní představení za titul E. Oněgin.

8. 5. /sobota/ 19 hodin 
PRODANÁ NEVĚSTA
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Slavnostní představení při příležitosti
Dne osvobození. 

9. 5. /neděle/ 15 hodin (RD)
KAŠPÁREK V ROHLÍKU
Jihočeské divadlo České Budějovic
Hrají: J. Hönig, L. Škodová,
J. Vanýsková, D. Posekaná, J. Šponar,
D. Linka a další. 
Uhozený kabaret plný veselých písniček,
scének a pojančených bláznivin. 

10. 5. /pondělí/ 19 hodin (DB)
CYRANO Z BERGERACU
Divadlo Pod Palmovkou Praha
Hrají: M. Stránský, T. Kostková, J. Teplý,
R. Zima, M. Kopečný a další. 
Slavná romantická komedie o posledním
z rytířů a jeho velké a marné lásce
k mladičké Roxaně.

11. 5. /úterý/ 19 hodin (ND)
SONG PRO DVA
Divadlo Na Fidlovačce Praha
Hrají a zpívají: S. Pogodová,
L. Olšovský, M. Randová, M. Šťastná,
L. Pečenka/J. Cina, Z. Šporc/O. Černý. 

12. 5. /středa/ 19 hodin (S)
JOŽKA ČERNÝ 
Cimbálová muzika GRACIA 
Koncert oblíbeného zpěváka lidových
písní.

17. 5. /pondělí/ 19 hodin (DA)
VE STÁTNÍM ZÁJMU
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Hrají: Z. Rohlíček, Š. Křesťanová,
M. Stránský, A. Procházka, M. Švábová
a další. 
Komedie ze současného života.
Neúspěšný filmař má velké umělecké
sny, ale malé prostředky k jejich
uskutečnění.

19. 5. /středa/ 19 hodin 
DIVÁ ŽENA
Makroconcert s. r. o.
Hraje: A. Polívková.
Nadlehčené monodrama, v němž je
s nadhledem vedená litanie o tom, jak
je těžké najít toho pravého, přestože
máte šarm a smysl pro humor.

20. 5. /čtvrtek/ 19 hodin
IRSKÁ TANEČNÍ A SVĚTELNÁ SHOW
FANTASY OF DANCE
Agentura Kleopatra Česká Lípa
Premiéra nového programu slovenského
tanečního souboru Merlin.

26. 5. /středa/ 19 hodin (H)
PHILHARMONIA OCTET
V. Veverka, M. Boušková – hoboje,
I. Venyš, K. Dohnal – klarinety,
O. Vrabec, P. Vojta – lesní rohy,
V. Vonášek, M. Petrák – fagoty. 
Na programu skladby L. v. Beethovena,
G. Jacoba, W. A. Mozarta.

27. 5. /čtvrtek/ 19 hodin (ND)
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Agentura Harlekýn Praha
Hrají: S. Stašová (trojrole) a P. Nárožný.
Úspěšná komedie, k níž autora
inspirovala odvěká mužská touha
po milostných dobrodružstvích.

28. 5. /pátek/ 19 hodin (DA)
MUSÍME SI POMÁHAT
Divadlo Na Jezerce Praha
Hrají: J. Macháček, M. Vladyka,
L. Vlasáková a další.
Hořká komedie podle úspěšného
filmu. Napínavý příběh vychází ze
skutečných epizod, jež se odehrály
v době okupace.

VÝSTAVA

11.–31. 5. 
QUATTROM POTŘETÍ
J. Mejstřík, M. Mysliveček, A. Hořejší,
M. Kubový
Výstava obrazů a výtvarných objektů
čtyř autorů. 
Vernisáž v úterý 11. 5. v 17 hodin. 

Výstava ve foyeru divadla je přístupná
v době divadelních představení.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz 
V květnu otevřeno v úterý a sobotu
od 10 do 16 hodin.

12. 5. /středa/ 19.30 hodin
ZAKLÍNÁNÍ SMRTI
v díle Z. Lukáše a V. Nováka
PĚVECKÝ SBOR JEŠTĚD
Sbormistři Č. Svoboda a Z. Kubelková

VÝSTAVA

5.–29. 5. 
ILJA BÍLEK (sklo) 
a LUCIE SVOBODOVÁ (malba)
Na cestě…
Sklo a malba.
Vernisáž ve středu 5. 5. v 17 hodin.

kam za kulturou v Jablonci n. N.

Hvězdný pár: Pogodová – Olšovský

11. 5. /úterý/ 19 hodin – Městské divadlo
SONG PRO DVA 
Divadlo Na Fidlovačce Praha
Mladá začínající textařka Sonia Walsková navštíví populárního
skladatele Vernona Gersche. Z tvůrčího vztahu se postupně vy-
vine i vztah milostný. Ten se však začne komplikovat…
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz 

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

3. 5. /pondělí/ 18 hodin
POSELSTVÍ ČECHŮ
Přednáška Roye Littlesuna, indiánského
stařešiny kmene Hopi z Arizony.
Pořádá RC Magnet.

7. 5. /pátek/ 20 hodin
…A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
aneb tančíme s melodiemi Orchestru
Rudy Janovského.

8. 5. /sobota/ 15 hodin
NAŠIM MAMINKÁM
Viz program DDM Vikýř.

12. 5. /středa/ 15 hodin
KYTIČKA PÍSNIČEK
Přehlídka dětských pěveckých sborů
při mateřských školách.

14. 5. /pátek/ 20 hodin
KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS
Best Of Tour 2010 – 20 let na scéně.

14. 5. /pátek/ 
DEN RODINY V JABLONCI
8.30 hodin – Mírové náměstí
Program pro nejmenší děti – soutěže,
opičí dráha, prohlídka policejního
vozu, tvůrčí dílna, kouzelník… 
15 hodin – náměstí Dr. Farského
Koncert ZUŠ pod širým nebem.

16. 5. /neděle/ 14 hodin
PLECHAŘINKA – taneční odpoledne
s dechovým orchestrem.

25. 5. /úterý/ 8.30 hodin
UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST
Národní konference se zahraniční účastí. 
Pořádá o. s. Timur, město Jablonec n. N.
a Eurocentrum. Zadáno.

26. 5. /středa/ 9 a 10.30 hodin
Kino Junior
POVÍDÁNÍ O SLUNÍČKU
Představení Divadla Matěje Kopeckého.

VÝSTAVA
5. 5.–22. 6. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
VÁCLAV LAHOVSKÝ – TANCE
Vernisáž ve středu 5. 5. v 17 hodin.

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
Výstavní pavilon
12.–20. 5. /středa–čtvrtek/
13. ročník výstavy výtvarných prací žá-
ků a studentů MŠ, ZŠ, SŠ, DDM a ZUŠ.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

12. 5. /středa/ 
10.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
10.30 Pohádka ZLATÉ KUŘE

VÍKEND PLNÝ POHÁDEK 
Sobota 15. května 
10.00 Vozichet Jablonec: 

NEVYMŘEME PO PŘESLICI 
Na Židli Turnov: O PEJSKOVI 
A KOČIČCE – od 4 let

13.00 Vozichet Jablonec: 
ZLATÉ KUŘE – od 4 let

15.00 Čmukaři Turnov: 
MEDVÍDEK PÚ – od 7 let

16. 5. /neděle/
10.00 Poli Hradec Králové: 

ZNÁTE KAČENKU – od 3 let
14.00 Spojáček Liberec: 

O ZAKLETÉ LABUTI – od 4 let
Vozichet Jablonec: 
PAPÍROVÉ POHÁDKY

18. 5. /úterý/
16.00 AUKCE VÝTVARNÝCH PRACÍ
Výtěžek bude věnován dětskému 
oddělení nemocnice v Jablonci n. N. 

Připravujeme
11. 6. /pátek/–12. 6. /sobota/
LETNÍ PRODEJNÍ TRHY
Uzávěrka přihlášek prodejců: 21. 5.

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

3. 5. /pondělí/ 10 hodin
HOUSLE
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

4. 5. /úterý/ 17 hodin
JAK SE VYZNAT NA OBLOZE
Astronomické okénko Martina Gembece.

6. 5. /čtvrtek/ 10 hodin
DLOUHÝ, ŠIROKÝ
A BYSTROZRAKÝ
Z knihy Jiřího Žáčka Pohádkový
kolotoč čte dětem ze ZŠ Petr Vobořil. 
Zadáno.

6. 5. /čtvrtek/ 17 hodin
ŽIVOT S JANÁČKEM – II
Veselé vzpomínání Josefa Bočka
na léta prožitá v pěveckém sboru,
proložené hudbou a promítáním.

11. 5. /úterý/ 14 hodin
JABLONECKÉ ULICE 
historie a názvy
Beseda s Václavem Vostřákem.

11. 5. /úterý/ 17 hodin
BLUES OPUŠTĚNÉ POSTELE
Májové povídání o lásce s jabloneckou
autorkou Petrou Lejskovou-Langovou
a její čtenářkou Evou Vocelovou.

12. 5. /středa/ 16.30 hodin
PAVLA JAZAIRIOVÁ
Beseda s cestovatelkou, populární
spisovatelkou a redaktorkou Českého
rozhlasu.

13. 5. /čtvrtek/ 10 hodin
ZLATOVLÁSKA
Z knihy Jiřího Žáčka Pohádkový
kolotoč čte dětem z MŠ Petr Vobořil.
Zadáno.

18. 5. /úterý/ 14 hodin
YELLOWSTONE
Pravidelné promítání.

18. 5. /úterý/ 17 hodin
JABLONECKÁ „HOSPODSKÁ“
POLITIKA
Beseda s Janou Novou, historičkou
Muzea skla a bižuterie. 

25. 5. /úterý/ 17 hodin
STAVEBNÍ ROZVOJ JABLONCE 
od roku 1945 do současnosti
Beseda s Václavem Vostřákem.

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

CESTOU NECESTOU, MĚSTEM
NEMĚSTEM
V pátek 14. května je uzávěrka 2. ročníku
amatérské fotografické soutěže. Více
na www.knihovna.mestojablonec.cz.

VÝSTAVA
JAK SE FOTÍ OBLOHA
Fotografie Martina Gembece. 

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz

1. 5. /sobota/ 
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT
MAŽORETEK ČR 
Oblastní kolo v Kladně. 

7. 5. /pátek/ 9 hodin 
NĚMÝ VÝKŘIK
Zadáno pro ZŠ Lučany.

8. 5. /pátek/ 9 hodin 
SETKÁNÍ MLÁDEŽE
LIBERECKÉHO KRAJE
Krajský přebor lodních modelářů
na Novoveském koupališti.

8. 5. /sobota/ 15 hodin 
Sál Eurocentra
NAŠIM MAMINKÁM
10. ročník komponovaného programu
maminkám k jejich svátku.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

9. 5. /neděle/ 
PRAŽSKÝ MARATON
Zájezd a účast na rodinném běhu.

15. 5. /sobota/ 14–17 hodin 
DEN S CHOVATELEM
Výstava hlodavců, přednášky,
doprovodný program. 
Koná se v rámci Dne rodiny.

12.–14. 5. /středa–pátek/ 
17.–18. 5. /pondělí–úterý/ vždy 9.30
a 11.30 hodin 
Sál Eurocentra
DNY PLNÉ POHÁDEK 
Dopolední představení pro nahlášené
školní kolektivy. Koná se v rámci
Výstavy výtvarných prací.

15.–16. 5. /sobota–neděle/
Sál Eurocentra
VÍKEND LOUTKOVÝCH POHÁDEK 
Oslavy 30. výročí spolku loutkářů
Vozichet. Koná se v rámci Výstavy 
výtvarných prací.

22. 5. /sobota/
MALÁ NISANKA NA NISANCE 
Vystoupení dětí folklorního souboru
na lidové slavnosti pod vyhlídkovou věží.

21.–22. 5. /pátek–sobota/
BAMBIRIÁDA
DDM Vikýř na celostátní přehlídce
volnočasových aktivit v Liberci. 

21. 5. /pátek/ 12 hodin 
Areál v Břízkách
JABLONECKÁ ŠESTIHODINOVKA
5. ročník závodu na horských kolech
pro žáky ZŠ, jednotlivci i družstva.
Přihlášky P. Dostál do 20. 5.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

1. 6. /úterý/ 9.30–16.30 hodin 
DEN DĚTÍ 
ANEB JARMARK ČINNOSTÍ
Svátek dětí v DDM s doprovodným
programem.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

1. 6. /úterý/
OLYMPIÁDA – ARCHIMEDIÁDA
Proběhne na jednotlivých školách.

LÉTO S VIKÝŘEM 2010
Příměstské tábory 

12.–16. 7. /VÝTVARNÉ TVOŘENÍ I./

19.–23. 7. /PŘÍRODOVĚDNÝ/

19.–23. 7. /PRO DĚTI MŠ/

26.–30. 7. /TANEČNÍ/

2.–6. 8. /PRO DĚTI A MLÁDEŽ SE ZP/

9.–13. 8. /POHÁDKOVÝ ODPOČINEK/

16.–20. 8. /VÝTVARNÉ TVOŘENÍ II./

23.–27. 8. /KONEC PRÁZDNIN
S VIKÝŘEM/

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

1. 5. /sobota/ 13 hodin
Kostel sv. Josefa v obci Krásná
u Jablonce n. N.
KONCERT DPS IUVENTUS, GAUDE! 

12. 5. /středa/ 18 hodin
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
ŽESŤOVÁ DÍLNA

21. 5. /pátek/ 19 hodin
Kostel sv. Františka z Assisi
KONCERT DPS IUVENTUS, GAUDE! 
V rámci Tanvaldského hudebního jara. 

24.–29. 5. /pondělí–sobota/
V RYTMU ZUŠ 2010 
24. 5.–11. 6.
Vestibul městského úřadu
PALETA BAREV A FANTAZIE
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ.
Zahájení v pondělí 24. května.

25. 5. /úterý/ 12 hodin
Náměstí Dr. Farského
KLAVÍR POD ŠIRÝM NEBEM
Hrají nejen klavíristé ZUŠ.

26. 5. /středa/ 18 hodin
Kostel Dr. Farského
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Zpívá DPS Iuventus, gaude!

26. 5. /středa/ 18 hodin
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
SWINGOVÝ VEČER
Klarinetové kvarteto ZUŠ Jablonec n. N.,
Klarinetové a saxofonové kvarteto ZUŠ
Jilemnice a Jablonecké klarinetové
kvarteto.

27. 5. /čtvrtek/ 14 hodin
Mírové náměstí
SHOW ZUŠ
V programu vystoupí nejlepší soubory
ZUŠ a žáci tanečního oboru.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

27. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
Klub Na Rampě
VÁLKA VE TŘETÍM POSCHODÍ
Představení literárně-dramatického oboru.

29. 5. /sobota/ 17 hodin
Velký sál Eurocentra
VÝROČNÍ KONCERT 
DPS IUVENTUS, GAUDE!
Zazpívají všechny sbory ZUŠ a jejich
hosté. 

31. 5.–3. 6. 
ZÁPIS 
pro školní rok 2010/2011.

Slavnostní opera k 65. výročí 

8. 5. /sobota/ od 19 hodin – Městské divadlo
Bedřich Smetana – PRODANÁ NEVĚSTA
Národní klasika ke Dni osvobození pod záštitou starosty Petra Tulpy.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 7. 5.
JAROSLAV ŠERÝCH
obrazy a grafické listy 
Výstava malíře, grafika a ilustrátora,
absolventa jablonecké
uměleckoprůmyslové školy.
Koná se v rámci oslav 130. výročí jejího
založení. 

14. 5.–11. 6.
BORIS JIRKŮ 
obrazy a ilustrace
Výstava předního českého malíře,
kreslíře a ilustrátora.
Vernisáž ve čtvrtek 13. května
od 17 hodin. V programu vystoupí
písničkář Svatopluk Karásek.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 21. 5.
Karol Weisslechner 
ATITUDY
Kresby a šperky rektora VŠVU
Bratislava. 

■ 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

21. 5. /pátek/ 20–23 hodin
MUZEJNÍ NOC
ANI V NOCI SE BAREV NEBOJÍME
Noční prohlídka oživená netradičním
provázením žáky ZŠ Mozartova.
Neopakovatelná barevná atmosféra
s kulturním programem a výtvarnou
dílnou v duchu probíhající výstavy
Jiřího Šuhájka. Vstup zdarma.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27

Do 7. října 2010 je galerie
z technických důvodů zavřena.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 5. /sobota/ 21 hodin
PETR KALANDRA MEMORY BAND
+ OSKAR PETR
Vzpomínkový koncert k nedožitým
šedesátinám známého muzikanta.

5. 5. /středa/ 20 hodin
STEVE CLARK TRIO (USA)
Funky-jazzové seskupení vynikajícího
černošského baskytaristy. 

6. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
Krátké a úderné divadlo
3 POKOJE
aneb tragikomická moralita s krátkým
a úderným koncem.

7. 5. /pátek/ 21 hodin
MONTAGE
Klára Vytisková (Toxique) 
a Thom Herian – originální rytmy
se základem v d’n’b a junglu
s popovou melodičností
a nezaměnitelným ženským vokálem. 
Support: Attitudes.

8. 5. /sobota/ 21 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT
Rock’n’roll & punk & ska mejdan.
Super rozjetý ve Vlaku, poprvé
na Rampě. DJ Igorek.

12. 5. /středa/ 19 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Exterier – podvečerní Jablonec. 
Sraz před Rampou, za nepříznivého
počasí na Rampě. Vede Filip Novák.

14. 5. /pátek/ 21 hodin
REGGAE BASHMENT
Missy M. & Major P, Rumrockers,
Zagga. DJ’s – Zak, B.Rocker,
Rollandblow, Dr.X.

18. 5. /úterý/ 20 hodin
OKO NAD PRAHOU
Olga Špátová uvádí svůj nový
dokument o Janu Kaplickém 
a jeho boji za novou budovu 
Národní knihovny.

20. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
IV. JABLONECKÝ BLUEGRASSOVÝ
SALOON
Za účasti BG Bazar z Jablonce 
a Veget z Prahy.

21. 5. /pátek/ 20 hodin
STÁR PLEJ 2010 
Ve 4. kole III. ročníku festivalu
regionálních kapel se představí Orfeus
Beat, The Contact, Left Eye Closed
a Nou Koment. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

22. 5. /sobota/ 13 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
S JIŘÍM GRYGAREM
Odpoledne pro veřejnost, tentokrát
na Jizerce. Ukázky dalekohledů,
denní i noční pozorování, 
přednášky atd. 
Více na www.izera-darksky.eu.

22. 5. /sobota/ 20 hodin
MANIFEST MÍSTNÍCH KAPEL 
Volte dobrou muziku. Kapely Maršál
Bazén, Bay Bay, Superhero Killers,
Tres Udos…

23. 5. /neděle/ 17 hodin
PLECHOVÉ POHÁDKY
aneb tři pohádky o drakovi a jedné
chystané svatbě. Pohádky pro děti od
3 let zahraje liberecké divadlo Kordula. 

26. 5. /středa/ 20 hodin
SHARON LEWIS + JAN KOŘÍNEK
AND GROOVE 
Soul, blues černošské zpěvačky
s unikátní sestavou Jana Kořínka
obohacenou o skvělé britské dechaře
(usa/cz/uk).

27. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
Pavel Kohout 
– VÁLKA VE 3. POSCHODÍ
Divadelní představení v rámci Show ZUŠ.

28. 5. /pátek/ 21 hodin
XINDL X
Pražský raper s kapelou – hip-hopové
frázování s folkem, jazzem a blues. 
Support: Olga Lounová s kapelou.

29. 5. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

V pondělí 3., 10. a 24. vždy od 17 hodin 
BUBENICKÁ DÍLNA 
Pro středně pokročilé.

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

3. 5. /pondělí/ 10 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
Korálkové záložky do knih.

5. 5. /středa/ 8–17 hodin
ŠANCE RODINĚ I ZAMĚSTNÁNÍ 
Seminář – základy dětské psychologie.

6. 5. /čtvrtek/ 10–13 hodin
BAZÁREK
16–18 hodin
DÍLNA PRO TATÍNKY
Výroba dárků ke Dni matek.

7.–9. 5. /pátek–neděle/
RODINNÝ POBYT 
na táboře v Českém Dubu. 

10. 5. pondělí/ 10 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
Papírové květy.

12. 5. /středa/ 8 – 17 hodin
ŠANCE RODINĚ I ZAMĚSTNÁNÍ 
Seminář – pedagogika předškolního
věku.

13. 5. /čtvrtek/ 10 hodin
Hřiště u Spolkového domu
MINIOLYMPIÁDA 

14. 5. /pátek/ 10 hodin
Mírové náměstí
DEN RODINY
Viz program Eurocentra.

17. 5. /pondělí/ 10 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
Dekorace textilií. 

18. 5. /úterý/ 11 hodin
EKOLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA 
Zdravé praní prádla.

19. 5. /středa/ 8–17 hodin
ŠANCE RODINĚ I ZAMĚSTNÁNÍ 
Seminář – základy životosprávy
a hygieny.

20. 5. /čtvrtek/ 16 hodin
MÁJ LÁSKY ČAS
Rodinná akce v MC.

24. 5. /pondělí/ 10 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
Window color.

25. 5. /úterý/ 10 hodin
ZDRAVÁ RODINA

26. 5. /středa/ 8–17 hodin
ŠANCE RODINĚ I ZAMĚSTNÁNÍ 
Seminář – právní úprava péče o děti.

27. 5. /čtvrtek/ 
KLUB DVOJČAT
Bazárek.

28.–30. 5. /pátek–neděle/
ŠKOLA HROU 
aneb o nás a našich sousedech
Víkend na chatě Jarmilka
s německými přáteli.

30. 5. /neděle/ 10–16 hodin
POHÁDKOVÁ PŘEHRADA 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

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

1. 5. /sobota/ 9–11 hodin 
BATIKOVÁNÍ
Batika vyvazovaná. 

8. 5. /sobota/ 9–13 hodin 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 

22. 5. /sobota/ 9–11 hodin
HLINĚNÍ

29. 5. /sobota/ 9–11 hodin
MANDALY

Pondělí a středa 9–12 hodin 
TĚŠÍME SE DO ŠKOLKY 
Adaptační program. 

Úterý a čtvrtek 9 hodin 
POHYBOVÉ HRY 
se Žížalkou.

Pondělí–pátek 
PLAVÁNÍ KOJENCŮ

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

V rytmu ZUŠ – koncert klavíristů

25. 5. /úterý/ od 12 hodin – náměstí Dr. Farského
KLAVÍR POD ŠIRÝM NEBEM 
Zahrají nejen klavíristé ZUŠ Jablonec nad Nisou. 

Foto archiv ZUŠ
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
www.saldovo-divadlo.cz

Šaldovo divadlo
1. 5. /sobota/ do 21.10 hodin (PŠ2)
CHARLOTTA 
Druhá premiéra baletu o dvou
dějstvích.

4. 5. /úterý/ do 21.45 hodin (K2/6)
ČERT A KÁČA
Česká pohádková opera.

5. 5. /středa/ do 21.05 hodin (K9/O/2)
EDGAR
Velká dramatická opera v originálu.

6. 5. /čtvrtek/ do 21.10 hodin (K10/OB/2)
CHARLOTTA
Balet o dvou dějstvích.

7. 5. /pátek/ do 21.25 hodin (K5/5)
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Neurologická komedie.

8. 5. /sobota/ do 21.30 hodin (K6/5)
SHAKESPEARE V HOLLYWOODU
Sen noci svatojánské tentokrát
v Hollywoodu.

11. 5. /úterý/ do 21.45 hodin (K8/Č/4)
SEDM NÁPADŮ NA ZAVRAŽDĚNÍ
MANŽELA
Alžbětinský krvák o lakomém muži,
záletné ženě a dvou neschopných
vrazích.

12. 5. /středa/ do 21.40 hodin
SIMON BOCCANEGRA
Opera v originálu, derniéra.

13. 5. /čtvrtek/ do 21.20 hodin (K4/6)
A PAK UŽ TAM NEZBYL ANI JEDEN 
aneb deset malých…
Detektivní hra.

14. 5. /pátek/ do 21.40 hodin (K5/6)
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Klasická opereta.

16. 5. /neděle/ od 17 hodin
PYGMALION
Hra o pěti jednáních.

20. 5. /čtvrtek/ do 21 hodin
FIGAROVA SVATBA
Rozjitřená komedie o lásce, svatbě,
penězích a jednom ohňostroji.
Derniéra.

21. 5. /pátek/ do 22 hodin (PŠ)
CARMEN 
Premiéra opery v originálu, tragický
střet vášně a povinnosti.

22. 5. /sobota/ do 22.20 hodin
DONAHA!
Slavný muzikál.

23. 5. /neděle/ od 15 hodin
JAK TRAUTENBERK DĚLAL
KRAKONOŠOVI DUCHA
Výpravná Krkonošská pohádka pro
malé i větší diváky.
Host: Divadlo Kompanyje Praha.

25. 5. /úterý/ do 21.35 hodin (K2/7)
URINETOWN: THE MUSICAL
Močohrad: muzikál o městě, kde se
nesmělo čůrat zadarmo. 

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

27. 5. /čtvrtek/
SUGAR
Muzikál.

29. 5. /sobota/ do 21.30 hodin (PŠ2)
CARMEN
Druhá premiéra opery v originálu.

30. 5. /neděle/ od 15 hodin (RD/5)
PRINCEZNA KAPRADINKA
Klasická pohádka pro malé i větší.
Host: Liduščino divadlo Praha.

Malé divadlo
4. 5. /úterý/ od 17 hodin 
CHARLOTTA
KPLO – popremiérová beseda k baletu. 

6. 5. /čtvrtek/ do 20.40 hodin (K4/5)
HRA O LÁSCE A SMRTI
Strhující příběh o lásce, strachu
a povinnosti.

10. 5. /pondělí/
GOOGLING AND FUCKING
Digitální gameska pro generaci youtube.
Hrají: T. Dianiška, K. Baranová,
B. Kubátová a V. Svobodová.

14. 5. /pátek/ do 21.30 hodin (K11/Č/4)
ŽENA A MEGERA
Smrt je snadná, když máte s kým o ní
mluvit.

22. 5. /sobota/
MILOSTNÁ TAJEMSTVÍ
Tři jednoaktové hry
V hlavních rolích: L. Skořepová
a J. Mílová. 
Po představení autogramiáda
Luby Skořepové, autorky knížky
Tajnosti herecké.

23. 5. /neděle/ do 21.40 hodin
DNES VEČER: LOLA BLAU
Komorní muzikál pro jednu herečku.

26. 5. /středa/ do 21.30 hodin (K3/7)
39 STUPŇŮ
Divadelní parafráze slavného špionáž-
ního filmu A. Hitchcocka

27. 5. /čtvrtek/ do 21.40 hodin (K10/Č/5)
BÁBEL
Ještědský příběh lásky a vraždy z r. 1938.

29. 5. /sobota/ do 21.30 hodin (K6/6)
ŽENA A MEGERA

30. 5. /neděle/
GOOGLING AND FUCKING

31. 5. /pondělí/
DIVADLO A MY
Beseda k inscenaci A pak už tam nebyl
ani jeden. 
Pořádá Klub přátel činohry i pro
veřejnost.

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

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

4. 5. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
BAROKNÍ ŘÍM
Přednáška Dr. Tomáše Hladíka.

5. 5. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JAN BURIAN & LENKA DUSILOVÁ
na turné Křehkých mužů.

6. 5. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
MIKI RYVOLA A PŘÁTELÉ 
Pavel Zajíc a Pavel Jim Drengubák
Nestor moderní trampské písně se
členy skupiny Nezmaři.

7. 5. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
AKCENT + KAKOFON
Pop, rock, jazz v podání vokálních
sdružení.

8. 5. /sobota/ 19.30 hodin
Experimentální studio
TRABAND
s čerstvě pokřtěným CD.

9. 5. /neděle/ 14 hodin
Roztančíme Lidové sady
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Tentokrát s dechovou hudbou Broďanka.

9. 5. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne – Divadlo Na cestě
O SMOLÍČKOVI
Nestárnoucí vyprávění o jelenu se
zlatými parohy a malém neposluchovi
Smolíčkovi.

10. 5. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
SE PSÍM SPŘEŽENÍM ZA
POLÁRNÍM KRUHEM
Beseda a projekce Jany Henychové,
která se zúčastnila závodu psích
spřežení Finnmarkslopet 1 000 km. 

12. 5. /středa/ 19.30 hodin
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC…
Legenda českého bigbeatu opět
v Liberci.
Support: Hromosvod.

13. 5. /čtvrtek/ 19 hodin
9. abonentní koncert 51. sezony
komorní hudby
GABRIELA PECHMANNOVÁ – soprán
PAVEL ČERVINKA – baryton
MAXIM AVERKIEV – klavírní
doprovod 

14. a 15. 5. /pátek a sobota/
JEŠTĚDSKÝ KRYSTAL 
18. ročník mezinárodního festivalu
kouzel a magie.

19. 5. /středa/ 19.30 hodin
HANA A PETR ULRYCHOVI
S JAVORY BEAT
zavítají do Liberce s rockovějším
programem.

20. 5. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Divadlo bez opony – Divadlo
Bez Zábradlí 
KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU
Osudové setkání dvou lidí, on ženatý,
ona vdaná. Brilantní komedie,
která zachycuje v rozpětí 25 let
měnící se chování a názory obou
protagonistů.
Hrají: Veronika Freimanová a Zdeněk
Žák.

20. 5. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
DISNEYBAND
Na koncertu k dožitým desátým
narozeninám zahraje Jarret rok 97
a další.

21. 5. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Kulturní agentura Štěk uvádí:
KVĚTY
Divoký hudební surrealismus.

22. 5. /sobota/ 13 hodin
Zahrada a Terasa
NA KOPEČKU V AFRICE CHTĚJÍ
ŠKOLNÍ LAVICE
Benefiční akce s cílem získat peníze
na dostavbu školky v oblasti 
Kedjom-Keku v Kamerunu.

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

23. 5. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne – Divadlo z půdy
VODNÍČKU, VRAŤ SE
Příběh vodníčka Volšovečka.

24. 5. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
CK Adventura
NOVÝ ZÉLAND
Zemí fantazie nás provede Vítek
Procházka.

25. 5. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Krátké a úderné divadlo
3 POKOJE
aneb tragikomická moralita s krátkým
a úderným koncem.

26. 5. /středa/ 18 hodin
AKADEMIE ZŠ A ZUŠ JABLOŇOVÁ
30 let vám děláme radost.

26. 5. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Divadlo nedivadlo Underground PUFF
REVIZORSKÉ NEBE
O životě tří nenasytných revizorů
v pražském metru 
+ jazzjam pražských Konzervativců
coffee a spol.

27. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
DAN BÁRTA 
& ILLUSTRATOSPHERE
Tour 2010.

Zveme na baletní představení

1. 5. /sobota/ a 6. 5. /čtvrtek/ 19 hodin – Divadlo F. X. Šaldy
CHARLOTTA 
Příběh mexické císařovny pojednává o pohnutém životě Char-
lotty belgické, jejíž sen se proměnil v šílenství. 
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Wilhelm Klaar, zakladatel jednoho z nej-
známějších jabloneckých exportních domů,
se narodil v Prusku. Svou kariéru začal jako
prodavač a poté obchodní cestující pro jednu
berlínskou firmu.

Roku 1862 převzal obchod s galanterií provo-
zovaný jeho rodiči v braniborském Gross
Neuendorf an der Oder a seznámil se s jablonec-
kým obchodníkem Eduardem Dresslerem. Ten
mu též půjčil peníze na zřízení obchodu
v Berlíně. 

Klaar začal jezdit do Jizerských hor, mezi
prvními zachytil nástup knoflíkové horečky
a brzy se od Dresslera odpoutal. V roce 1866 vy-
slal do Jablonce Richarda Haasise, který tu ze
skromné nákupní pobočky vybudoval prospe-
rující obchodní dům (Podhorská čp. 54, 56, 58).
Sídlo firmy – stejně jako Klaar – však nadále
zůstalo v Berlíně. Roku 1872 se Haasis stal firem-
ním společníkem, podobně jako Hans Boller,
ředitel berlínské centrály. 

Na konci 19. století již byla firma Klaar pova-
žována za největšího exportéra jablonecké skle-

něné bižuterie v zemi a zároveň patřila mezi
největší prodejce tohoto sortimentu v Němec-
ku. Pobočky provozovala též v Paříži (od 1885)
a Londýně (od 1895). Klaar neměl mužské po-
tomky, a proto se v roce 1897 stal firemním spo-
lečníkem jeho synovec Georg Klaar, jenž se po
získání praxe v berlínské centrále přestěhoval
do Jablonce. Věnoval se zejména rozvoji obcho-
du s Velkou Británií. K 1. lednu 1900 se Wil-
helm Klaar rozhodl ze své firmy odejít. Z části
peněz, které obdržel jako odstupné, zřídil pen-
zijní pokladnu pro zaměstnance podniku. 

Wilhelm Klaar sice nebyl rakouským obča-
nem a v Jablonci nikdy trvale nežil, přesto se
podílel na místních společenských akcích. Byl
členem zdejší odbočky Německého školního
spolku a například v roce 1892 daroval s man-
želkou Sophií jabloneckému evangelickému
chrámu velký zvon. Roku 1905 přispěl nema-
lou částkou 12 tisíc korun na stavbu jablonecké
měšťanské evangelické školy (dnes Spolkový
dům). 

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Muži, kteří měnili město

Wilhelm Klaar, exportér /1837–1924/

Kopaná
FK Baumit Jablonec n. N.
www.fkjablonec.cz 

Gambrinus liga
Chance arena
5. 5. /neděle/ 17 hodin
FK TEPLICE

15. 5. /neděle/ 15 hodin
SKD ČESKÉ BUDĚJOVICE

Česká fotbalová liga
Hřiště Český Dub
1. 5. /sobota/ 10.15 hodin
FK MLADÁ BOLESLAV

15. 5. /sobota/ 10.15 hodin
SKD ČESKÉ BUDĚJOVICE

29. 5. /sobota/ 10.15 hodin
FC SLOVAN LIBEREC

Česká liga dorostu
Hřiště Břízky
1. 5. /čtvrtek/ 10.15/12.30 hodin
MOTORLET PRAHA

15. 5. /sobota/ 11/13.15 hodin
VIKTORIA PLZEŇ B

29. 5. /sobota/ 10.15/12.30 hodin
METEOR PRAHA

Česká divize dorostu
Hřiště Tanvald
9. 5. /neděle/ 14.45/17 hodin
FC ZENIT ČÁSLAV

23. 5. /neděle/ 14.45/17 hodin
RMSK CIDLINA NOVÝ BYDŽOV

SSŽ Česká liga žáků
Hřiště Mšeno 
2. 5. /neděle/ 12/13.45 hodin
SKD ČESKÉ BUDĚJOVICE

16. 5. /neděle/ 11/12.45 hodin
FK BANÍK MOST

30. 5. /neděle/ 10.15/12 hodin
AC SPARTA PRAHA

31.–1. 6. /pondělí–úterý/
McDONALD’S CUP
Chance arena
13. ročník turnaje žáků
základních škol
31. 5. 14.30 hodin – Slavnostní
zahájení, zápasy ve skupinách.
1. 6. /úterý/ 9.30 – zápasy ve sku-
pinách, 12.45 – exhibiční utkání,
14.00 – finálové zápasy. 

Corny městská hala
www.sportjablonec.cz

2. 5. /neděle/ 13 hodin
Abadá Capoeira Jablonec n. N. o. s.
2. MISTROVSTVÍ ČR
V CAPOEIŘE 
Děti do 15 let.
Finále spojené s prezentací
brazilského bojového umění. 
Vstup zdarma!
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

1. 5. /sobota/
Judo klub Jablonec n. N. 
VELKÁ CENA JABLONCE N. N.
– EUROREGIONU NISA
Mladší a starší žáci a žákyně,
junioři a juniorky 

2. 5. /neděle/ 17 hodin
ELP JABLONEC N. N. 
– BANÍK MOST
II. liga v házené mužů. 

8. 5. /sobota/ 17 hodin
ELP JABLONEC N. N. 
– SOKOL BĚLÁ P. BEZDĚZEM
II. liga v házené mužů. 

29. 5. /sobota/
Judo klub Jablonec n. N. 
DOROSTENECKÁ LIGA V JUDU

Není-li uveden začátek akce,
nebyl v době uzávěrky JM znám.

Atletika
Corny atletický stadion
www.sportjablonec.cz

10. a 13. 5. /pondělí a čtvrtek/
8 hodin
ŽÁKOVSKÁ LIGA 
O Pohár rozhlasu. 

19. 5. /středa/ 10 hodin
ŠKOLNÍ ZÁVODY

Přespolní běh
SRPdŠ při ZŠ Mozartova

26. 5. /středa/ 9 hodin
Lyžařský areál Břízky
MŠENSKÁ OLYMPIÁDA
Přespolní běh pro žáky 1. stupně ZŠ.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Basketbal
Oddíl basketbalu TJ Bižuterie

15. 5. /sobota/ 9 hodin
Sportovní hala ISŠ Bižuterie
MÁJOVÝ TURNAJ ŽÁKYŇ
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Tenis
ČLTK Bižuterie
www.cltkjbc.cz

15.–23. 5. /sobota–neděle/
10.30 hodin
Horní Proseč
CZECH REPUBLIC FUTURES F3 
Mezinárodní turnaj mužů. 

Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu TJ Bižuterie

8. 5. /neděle/ 9 hodin
Hala ČLTK Bižuterie
BIŽU-MoC-CUP 2010
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Cyklistika
SK Břízky, oddíl cyklistiky

16. 5. /neděle/ 8.45 hodin
OKRUHY JABLONECKA
Memoriál Karla Boušky
Závod se uskuteční na uzavřeném
okruhu v ulicích P. Bezruče –
Průmyslová – Větrná – Opletalova
– Na Čihadle – Dr. Randy. 
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Lodní modeláři
KLM Admirál Jablonec n. N. 
www.klom-admiral.cz 

8. 5. /sobota/ 9 hodin
ZÁVODY LODNÍCH MODELŮ
4. setkání mládeže LK.

Minikáry
Minikár klub Ateso 

29. 5. /sobota/
Dobrá Voda – Dolní Dobrá Voda
POHÁR ČR – MEMORIÁL
L. BURIÁNKA 
ve slalomu minikár 2010
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Dračí lodě
Sport agency Altis, Sundisk
a město Jablonec n. N. 
www.draci-lode.cz

5. 6. /sobota/ 10 hodin
Jablonecká přehrada
JABLONECKÝ DRAK
O putovní pohár města Jablonce n. N. 
V pátek 4. 6. od 16 hodin trénink.

Sportovní den 
Provozovatel Slunečních lázní 

30. 5. /neděle/ od 13 hodin 
Areál Slunečních lázní.
DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
Soutěže, diskotéka, skákací hrad.

Nabídka sportovních programů
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Štěpán Lukášek

Martin Faltejsek

Tomáš Fejfar

Náš Krakonoš
„Krakonoši náš, máš tu svoji říš,
ty nás všecky znáš, ty nám rozumíš.
Ty nám pomáháš, když nás trápí hlad,
ty jsi naše stráž a máš svůj lid rád.“

Josef Spilka

Oceněné práce

Martin Faltejsek, Žlutá školka, Jugoslávská 13
Tomáš Fejfar, MŠ Pod Peřinkou, Havlíčkova 4
Štěpán Lukášek, MŠ Motýlek, Střelecká 14

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Červnové obrázky s tématem Dlouhý, Široký a Bystrozraký očekáváme
v podatelně jablonecké radnice do pondělí 10. května 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 červen a červenec + srpen 
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Jak bude vypadat letošní prázd-
ninový provoz mateřských škol? 

Většina mateřských škol bude
otevřená do 9. července. Poté škol-
ky provoz na šest týdnů přeruší. Po
tuto dobu budou jejich zaměstnan-
ci čerpat zákonnou dovolenou. Na
řadě školek proběhne v té době
běžná údržba, jako je malování
a jiné drobné opravy. Znovu se
mateřské školy otevřou 23. srpna.
Tímto způsobem řeší prázdninový
provoz školky, které se osamostat-
nily, tedy MŠ Rýnovice, Havlíčkova,
Jugoslávská, Lovecká, Střelecká,
Tichá, Kokonín, J. Hory, Mechová
a MŠ speciální. 

Dříve během letních prázdnin
fungovala vždy jedna „náhrad-
ní“ školka, do které chodily děti
z ostatních zařízení. K tomuto
systému se město už nevrátí?

O podobném systému se uvažu-
je pouze v případě školek, které
jsou sloučené pod MŠ Uhelná (tzn.
MŠ 28. října, Husova, Švédská, Hřbi-
tovní, Arbesova, Pasířská, Slunečná
a MŠ v ulici Vítězslava Nezvala).
Mezi rodiči nyní probíhá anketa,
ze které bude možné odhadnout,
jak velký je zájem o „náhradní“
školku. V době letních prázdnin
bude pravděpodobně sloužit jedna
„náhradní“ mateřská škola, která
přijme děti z výše zmíněných MŠ. 

Jaké možnosti mají rodiče, kte-
ří nebudou moci „náhradní“ škol-
ku využít, nebo je pro ně rozsah
služeb nabízený mateřskými ško-
lami v létě nedostatečný?

To je samozřejmě častý případ,
že rodiče nemají tak dlouhou do-
volenou, aby pokryla zavírací ob-
dobí školky, a nemají například
ani prarodiče, kteří by se dětí
o prázdninách ujali. 

Pro ně je určena služba hlídání
dětí s programem a stravováním
a nebo nabídka příměstských tábo-
rů, kam přijímají i děti mladší 6 let.
Tyto aktivity zajišťují různé organi-
zace a město rodičům na pobyt dítě-
te přispívá částkou 100 Kč na 1 den.
Upřesním, že město přispívá jen
na aktivity organizací, které splnily
dané podmínky. Příspěvek dostá-
vají pouze děti, které v průběhu

školního roku navštěvují MŠ. Pod-
robnější informace poskytne rodi-
čům oddělení školství městského
úřadu, vyvěšeny budou též v mateř-
ských školách nebo na webových
stránkách www.jabloneckarodina.cz
a www.jablonec.cz. Seznam orga-
nizací bude otištěn v příštím čísle
Jabloneckého měsíčníku. 

Podobnou nabídku, jak zabez-
pečit dítě o prázdninách, dostali
rodiče už loni. Využili ji?

Využili, i když v menším rozsa-
hu než jsme předpokládali. Také
počet dětí, jež chodily o prázdni-
nách do školky, byl ve skutečnosti
nižší, než rodiče předem nahlásili.
Neznamená to však, že poptávka
není. Prázdninový provoz MŠ je
pro rodiče velmi aktuální a podle
ohlasů se i příměstské tábory loni
osvědčily, takže se dá letos očeká-
vat podobný, možná i větší zájem. 

Na závěr je potřeba říci, že měs-
to nelehkou situaci rodičů před-
školních dětí chápe. Prázdninový
provoz mateřských škol je ovšem
pro město velkou finanční zátěží
a je potřeba zvolit opravdu efektiv-
ní způsob bez zbytečného plýtvání.
Proto město nabízí i účelovou fi-
nanční pomoc při využití jiného
zařízení či služby. 

(red)

Město pomůže rodičům 
předškoláků i během prázdnin 
Jablonecké školky se na rozdíl od základních škol během letních prázdnin
nezavírají úplně. Přesto ale musejí rodiče počítat s omezením provozu.
Podobně jako loni, bude město i letos finančně přispívat na pobyt
předškoláka v příměstském táboře nebo na hlídání dětí s programem.
Na otázky odpovídá místostarosta Petr Vobořil. 

Provoz mateřských škol
v době letních prázdnin je
pro město velkou finanční
zátěží, proto nabízí
rodičům účelovou peněžní
pomoc při využití jiného
zařízení či služby. 

■ 14. květen
Den rodiny
v Jablonci n. Nisou

Město Jablonec nad Nisou se
i letos připojí k Mezinárodnímu
dni rodiny, který se slaví od ro-
ku 1994 po celém světě. Valné
shromáždění OSN vyhlášením
tohoto svátku chtělo podpořit
rodinnou politiku národů. Svá-
tek připadá na 15. května, u nás
v Jablonci ho oslavíme již o den
dříve.

Dopolední program pro nej-
menší děti a MŠ na Mírovém
náměstí

Soutěže (slalom na koloběžkách,
odrážedlech a dětských kolech),
opičí dráha, prohlídka policejního
vozu, vystoupení kouzelníka, tvůrčí
dílna Mateřského centra Jablíčko
a Rodinného centra Magnet.

Během akce dostanou děti i drob-
né občerstvení a balonky.

Odpolední program pro rodiny
na náměstí Dr. Farského

Od 15 do 16 hodin koncert pod
širým nebem. 

Vystoupí Jablonecký komorní or-
chestr při ZUŠ Jablonec nad Nisou
vedený Lubošem Lachmanem. Zaz-
ní například hudba z filmů Shrek,
Angelika, Duch nebo Pearl Harbor. 

Další informace naleznete na
www.jabloneckarodina.cz. 

Foto Jiří Jiroutek

Foto Radka Baloghová

Foto Radka Schaeferová
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V liberecké tramvajové vozovně se skrývá
hned několik památek připomínajících mi-
nulost jablonecké dopravy. Spatřit je bude
možné při dni otevřených dveří v sobotu
1. května od 10 do 17 hodin. Společným úsi-
lím libereckého Boveraclubu a Spolku přá-
tel města Jablonec se daří unikátní tram-
vajová vozidla i další historické artefakty
oživovat.

Nejcennější památkou, jež připomíná 45 let
zrušenou tramvajovou linku spojující Rychnov
s Jabloncem a Janovem, je motorový vůz typu
MT6. Tato tramvaj, kterou do Liberce dlouho-
době zapůjčilo Technické muzeum v Brně, by-
la vyrobena v roce 1953 ve Vagonce Česká Lípa.
Po renovaci vnějšku i vnitřku se nyní pracuje
na zprovoznění jejího pohonu.

Ještě starším svědkem jablonecké tramvajo-
vé dopravy je vlečný vůz, dodaný v roce 1932

z pražské Ringhofferovy továrny. I ten je zapůj-
čený ze zmíněného technického muzea. Re-
novace vozu, přezdívaného dle materiálu karosé-
rie „plecháč“, je teprve na začátku. Po dokončení
vytvoří s vozem MT6 typickou soupravu jablo-
neckých tramvají, jaké před půl stoletím jezdi-
ly po rychnovsko-janovské lince i po trati do
Liberce (ta letos slaví již 55 let provozu).

Ale to není vše. V liberecké vozovně je ve sta-
vu služebních vozidel dodnes i vlečná trolejová
věž, tj. montážní vůz pro opravy trolejového ve-
dení. Jedná se o tramvajový nákladní vagonek
ze samých počátků jabloneckého tramvajového
provozu před 110 lety (1900). Také jeho reno-
vace se v brzké době plánuje. Je připomínkou
zdejší nákladní tramvajové dopravy. Ta byla
ukončena před 60 lety a zanikla spolu s ná-
kladní tramvajovou tratí Brandl–Rýnovice.

Viktor Liška

Láska k tramvajím nerezaví

Montážní plošina je dodnes využívána Foto archiv

Kostel Povýšení svatého Kříže je unikátní
stavbou evropského významu. Jablonecký ro-
dák, architekt Josef Zasche zde ve své první
samostatné práci z let 1900 až 1902 dokázal,
že i hravá secese může sloužit duchovnímu
rozměru. Se zubem času se nyní poperou res-
taurátoři, aby tento skvost zazářil v plném
lesku.

Celkem 1 125 000 korun přidělilo pro tento
rok Jablonci nad Nisou ministerstvo kultury na
rekonstrukce památek. Podělí se o ně dům ve
stylu geometrické secese v Jiráskově ulici 7 z ro-
ku 1910 a secesní kostel Povýšení sv. Kříže.
Město přidalo ze svého rozpočtu na oba objek-
ty 625 000 Kč. Starokatolická církev, jež kostel
vlastní, pak k příspěvku ministerstva a města
dodá dalších 120 000 korun na investici do ob-
novy vnitřní štukové výzdoby.

To, že jde o opravdu živé kulturní dědictví,
dokazuje bohatý program duchovních i kultur-
ních akcí, které zde celoročně probíhají. Na-
mátkou připomínáme dětský den s atrakcemi
a soutěžemi. Vystupují tu malí, ale i velcí zpě-
váci. Každoročně tu představují žáci Svobodné
základní školy Rybářská svůj betlém a zpívají
vánoční koledy. Účinkoval zde ale například
i chrámový sbor ze švýcarského Bernu. A ko-
nají se zde přátelská setkání německé a české
mládeže ke společným bohoslužbám. Že kostel
nezapomíná ani na múzy výtvarné, dokazuje
jak jeho arteterapeutická tvořivá dílna každé

úterý od 16.30 do 19 hodin v přízemí kostela,
tak comics výtvarnice Jitky Navrátilové, věnují-
cí se s nadhledem duchu kostela.

Už virtuální prohlídka na www.virtualtravel.cz/
jablonec-nad-nisou/kostel-povyseni-svateho-
krize.html, v níž se kocháte vitrážovými okny,
varhanami na kůru, oltářem s tělem Krista na
kříži, navnadí každého milovníka krásy ke sku-
tečné návštěvě. A co teprve fakt, že duch koste-
la ožije ještě víc po rekonstrukci.

(pb)

Restaurátoři oživí kostel

Foto Anna Baldová

Pan malíř. Osobnost. Malovat se naučí
málokdo, ale být filozofem s paletou, který
do svých obrazů a grafik vkládá cosi vyšší-
ho, je koření ještě vzácnější. 

Však také Mistr Jaroslav Šerých, narozen 1928
v Havlíčkově Brodě, sbíral za své dílo vavříny
doma i v zahraničí. Naposledy ho ke státnímu
svátku 28. 10. 2008 ocenil i prezident republiky
Medailí Za zásluhy. Od 8. dubna se tento absol-
vent Vyšší školy uměleckého průmyslu v Jab-
lonci nad Nisou představuje svou kolekcí obrazů
a grafických listů s biblickými náměty (Prorok
Ezechiel) i s motivy svých literárních lásek
(Vzpomínání na Baudelaira) v Městské galerii My.
Do 7. 5 trvá výstava tohoto nestora současného

českého výtvarného umění a plodného ilustrá-
tora těch největších literárních skvostů od bratří
Grimmů po Halase či Ortena. Umělec byl přítomen
i slavnostní vernisáži. A že i ve svých dvaaosm-
desáti je plný energie a živých vzpomínek na čas
strávený v našem městě mezi lety 1946–1950,
dokázal i všem návštěvníkům.

Výstava se koná v rámci 130. výročí jablonec-
ké uměleckoprůmyslové školy. Kdo jiný by se
měl vrátit ke své alma mater, než ten, který
z „kořenů“ vyrostl velmi vysoko.

Za přítomnosti starosty města Petra Tulpy
a dalších osobností přednesl úvodní slovo ředi-
tel uměleckoprůmyslové školy Jiří Dostál. Mi-
lovníci výtvarného umění, nepropásněte tuto
výjimečnou výstavu. (pb)

Návrat Jaroslava Šerých

Foto Jiří Jiroutek
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Odkud pocházíte?
Z Chorvatska, z vesnice Pavlovac. Byli jsme velká

vesnice, čtyři sta až pět set domů, když jsem byl kluk.
Přišel tam pradědeček, v 19. století se tam stěhovalo
hodně Čechů kvůli půdě. Do války tam žili v pokoji
Srbové, Chorvati, Židé, Romové, Němci i Češi, bylo
tam asi osm národností.

Druhá světová válka vše změnila…
Chorvatsko vzniklo jako samostatný stát, ale fašis-

tický. Vůdce Ante Pavelič ovládal armádu ustašovců.
Orientoval se na spolupráci s Hitlerem. Začal teror
vůči Srbům, Romům a Židům. Posílali je do lágrů. Nás
Čechy zprvu nechali coby občany Böhmen und Mähren,
tedy součást Německa. Ale když už Němcům teklo do
bot, začali mobilizovat i Čechy. 

Hrozilo, že vás naverbují?
Ano, když Němci verbovali, bylo mi necelých sedm-

náct. Věděl jsem, že chci k partyzánům. Takže jsem na
nic nečekal. Ale ještě dřív, než jsem mezi protifašis-
tické jednotky vstoupil, tak jsme je celá vesnice pod-
porovali. Krmili jsme je, schovávali partyzány.

Němci i ustašovci byli za to schopni vyvraždit
celou vesnici. Nebáli jste se?

Viděli jsme spousty vesnic vypálených. Strach byl,
samozřejmě.

Vzpomenete si ještě na den, kdy jste odešel k par-
tyzánům?

Ráno mě táta naložil na vůz a odvezl na osvobozené
území. Vesnice byly prázdné, vypálené. Jeden malý
domek byl označen jako národní výbor, i když v něm
nikdo neúřadoval. Jednou v týdnu se tam sešli dobro-
volníci, kteří chtěli k partyzánům. Přišel lékař. Ten
dobrovolníky prohlédl. Pak dorazili kurýři, kteří je
rozvedli k útvarům. Já byl dohodnutý s kamarádem,
že nastoupím do partyzánské nemocnice, k ochran-
nému oddílu. Kamarád se zpozdil, lékař mě prohlédl
a nabídl: „Nechceš jít do brigády?“ Povídám: „Co by ne?

Do české.“ Tak mě odvedl. Asi čtyři hodiny jsme šli
lesy. Přišel jsem k brigádě stažené po boji o vedlejší
vesnici.

Vojákem snadno a rychle?
Udělali ze mě pomocníka kulometčíka. Velitel mi

dal pušku a ukázal, jak se nabíjí a míří. Povídá, nestr-
kej hlavu do okopu, abys viděl před sebe, a pamatuj si,
že každá kulka netrefí, nemusíš se bát. A ta kulka, co
slyšíš, ta není nebezpečná. Dostal jsem dva zásobníky.
Vyfasoval i dvě krabice pásů do kulometu. Krátká ve-
čeře, krátký odpočinek. A pak pochod. Dvacet kilo-
metrů. U další vesnice byli nějací Asiaté, my jim říkali
Čerkézi, bojovali na straně Němců. Jé, ti nás honili.
Mistři na koních.

Co vlastně byla brigáda Jana Žižky z Trocnova?
Nebyla to malá jednotka. Prošly jí na tři tisíce lidí.

Z toho měla tři sta padlých. A osm set raněných... 

Nebáli se o vás rodiče?
Den poté, co na nás v noci Němci vlítli, rozhlásili, že

nás rozprášili a všechny pobili. To maminka ušla čty-
řicet kilometrů, aby zjistila, jestli jsem v pořádku.

Čím pro vás válka v roce 1945 skončila?
Československá brigáda byla zrušená, ale předtím

jsme ještě slavili vítězství v Praze společně s dalšími
jednotkami na velké vojenské přehlídce.

Máte nějakého kamaráda odtamtud?
Ne, měl jsem spolužáka z mé vesnice, ale ten padl

v únoru 45, když na nás Němci udělali velkou ofenzi-
vu. Byla jich přesila, museli jsme se stáhnout do hor.
Válčilo se z kopce na kopec. Tam padlo hodně našich.

K 65. výročí konce války jste byl oceněn ruským
konzulem. Cítíte nějaké zadostiučinění? Málo se
vědělo, že Češi bojovali i v Jugoslávii.

Beru to sportovně. Ale člověka to samozřejmě potě-
ší. Já bych s tímhle rozhovorem nesouhlasil. A udělal
jsem to jenom proto, aby se lidi dozvěděli, že tam taky
někdo byl. Říká se: Češi nejsou bojovníci, pokaždé
utekli. Není to pravda. Když bylo potřeba, Češi vždycky
bojovali. (pb)

(Nekrácený rozhovor najdete na www.mestojablonec.cz.)

Vladimír Vaňous
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Češi nejsou zbabělci
Vladimír Vaňous (ročník 1927) spojil svůj poválečný osud s Jabloncem. Narodil se
však v chorvatské vesnici českým rodičům a jako sedmnáctiletý bojoval proti fašismu
v rámci 1. československé brigády Jana Žižky. Sám se hrdinou necítí, i když ho ruský
konzul nedávno ocenil medailí mezi veterány druhé světové války. O své válečné
zkušenosti mluví jen proto, aby vyvrátil předsudky o českém poraženectví.

■ Krátké zprávy
Svaz důchodců
pořádá svá květnová setkání vždy
ve středu od 14 hodin ve Spol-
kovém domě. Dne 5. 5. chystáme
volnou zábavu. 12. 5. oslavíme
v ZUŠ Svátek matek. 19. 5. poseze-
ní s hudbou. 26. 5. měření tlaku.

Královny na Nilu
Expozice ze sbírek Náprstkova
muzea asijských, afrických a ame-
rických kultur je ke zhlédnutí do
16. 5. v Severočeském muzeu v Li-
berci. Výstava se zabývá postave-
ním královských žen ve starově-
kém Egyptě.

Jazzovou lahůdku 
nabízí Klub Ex ve čtvrtek 13. 5. od
19 hodin. Účinkuje VSOP Trio
a hosté – Karel Růžička piano,
Petr Kořínek basa, Josef Vejvoda
bicí, Jiří Válek flétna a Milan
Kašuba kytara. Během večera vý-
stava obrazů Marie Růžičkové
a keramiky Marcely Kořínkové. 

Pozvánka na pouť
Velká pouť v Desné v Jizerských
horách se tentokrát koná ve dnech
14.–16. 5. Pouť s téměř stoletou
tradicí nabízí spoustu zábavy pro
děti i dospělé.

Vitráže technikou Tiffany
od Vendy Koškové si můžete pro-
hlédnout od 22. 5. do 4. 6. ve vý-
stavní síni rychnovského MěÚ. Ver-
nisáž v sobotu 22. 5. v 17 hodin.

Na Loupežnickou pěšinu
lze vyrazit od 7 do 9 hodin pěšky
i na kole v sobotu 22. 5. z Mníšku
u Liberce (fotbalové hřiště). Pěší si
mohou vybrat z 8, 15, 25, 35 a 50 km,
cyklisté z 30, 50, 80 a 100 km. Po-
řádá místní odbor KČT.

Jizerské vejšlapy 
Již 36. ročník turistické akce pořá-
dá KČT při TJ Lokomotiva Liberec
v sobotu 29. května. Pěší se vydají
na trasy od 15 do 50 km, cyklisté
od 30 do 80 km. Prezentace od 6 do
9 hodin v liberecké sokolovně v Jab-
lonecké ulici.

O ruské hudbě
Krajská vědecká knihovna v Li-
berci pořádá další hudební večer,
tentokrát věnovaný D. Šostako-
vičovi. Koná se ve středu 26. 5.
v 18.30 hodin. Přednáší Vladimír
Hrdina ze ZUŠ Frýdlant. 

Jiří Stivín a Robert Hugo
vystoupí v pátek 28. 5. v 19.30 hodin
v rychnovském kostele sv. Václava.
Na programu je flétnový recitál
s cembalem.

Dvě exotické země 
navštívíte během komentovaného
promítání ve vratislavické kni-
hovně. Ve středu 26. 5 budou
přednášet Ester a Ondřej Vágne-
rovi o Kambodže a v pondělí 31. 5.
Arnošt Kominík o tříměsíčním po-
bytu v Africe a Keni. Začátky v 17
hodin.

Foto Jiří Jiroutek
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Rok 1945 byl i v Jablonci nad Nisou dra-
matický a složitý. Šlo o dobu, kdy probíhaly
velké přesuny vojsk a válečného materiálu,
mnoho německých civilistů prchalo z východu
před postupující Rudou armádou. Zvětšil se
počet útěků totálně nasazených Čechů a za-
jatců. 

Na Jablonecku se nacházelo 9 zajateckých tá-
borů, 18 pracovních táborů a ubytoven, umístě-
ny zde byly i dvě pobočky koncentračního tá-
bora Gross Rosen (dnes památník u polského
města Rogoźnica). Filiálky koncentráku s inter-
novanými politickými vězni, válečnými zajatci
i kriminálními zločinci byly v Rýnovicích
a v Rychnově. Vězňové zde většinou pracovali
na výrobě zbraní a válečného materiálu. Pod-
mínky, ve kterých žili, byly nelidské. Byli týrá-
ni, měli hlad i různé nemoci.

O málo lepší podmínky vládly v zajateckých
táborech v Lučanech, ve Mšeně, Rýnovicích,
Pasekách či Proseči. Zajatci různých národnos-
tí pracovali v menších podnicích, hlavně ve

sklárnách, ale i v restauracích, v zemědělství
a dokonce v některých domácnostech. Směli se
pohybovat i mimo tábor a shánět si potraviny
a ošacení. V tom jim místní Češi často pomáha-
li, za což se jim dostalo slibu pomoci po skon-
čení války. 

V prvních květnových dnech ustupovala Jab-
loneckem německá vojska. Mohutné dunění
a detonace děl ohlašovaly příchod Rudé armá-
dy. Místní Češi se ale na konec války chystali již
několik let. Ustaven byl Národní výbor, později
Revoluční národní výbor (RNV), a do jeho čela
byl jmenován podnikatel a francouzský legio-
nář Karel Šimon. Zástupci RNV začali v noci ze
6. na 7. května vyjednávat s německým zástup-
cem starosty Antonem Lehmannem a s dalšími
představiteli města. Ti předali 8. května řízení
města do rukou RNV. V tisku byla uveřejněna
vyhláška oznamující předání správy města. Vy-
zývala občany, aby dodržovali klid a kázeň a aby
se v případě vojenského obsazení chovali ko-
rektně. Zajištěny byly dodávky plynu a elektric-
kého proudu, fungování městské dopravy, otev-
řeny zůstaly obchody s potravinami a lékárny.
Byl vydán zákaz vycházení po 21. hodině. 

Revoluční národní výbor převzal kromě úřa-
du i služebny policie a poštu. V radniční kavár-
ně se sešlo na 200 Čechů, kteří byli rozděleni do
čtyř čet a měli chránit pošty, policejní stanice,
nádraží, tramvajové trati, plynárny a elektrár-
ny. Významnou složku těchto obranných sil tvo-
řily skupiny Francouzů, Italů a Rusů propuště-
ných z táborů. 

Ve stejný den Češi převzali i obecní správu
v Kokoníně, Lučanech, Mšeně, Loučné, Hranič-
né a Janově. Velká kolona německé armády,
projíždějící přes Lučany a Novou Ves k Černé
Studnici, byla napadena osmi sovětskými letadly.

Rozbitá auta zůstala stát na silnici a vojáci se
rozprchli v lese. Bomby spadly i na Maršovice,
Skuhrov, Černou Studnici, Rychnov a Ko-
konín.

V úterý 8. května 1945 ve čtvrt na čtyři zavlá-
la na radniční věži československá vlajka.
Večer ve 22 hodin přišla zpráva o vojenské po-
moci a následující den dorazil vojenský oddíl
vedený nadporučíkem Pleskotem a partyzáni
s nadporučíkem Jarošem. Ve stejný den pro-
cházely Jabloncem několikatisícové oddíly SS
z Litvy a Lotyšska, po nichž zbyly na Horním
náměstí tanky a těžká vozidla. Večer pak proje-
li Jabloncem průzkumníci Rudé armády a ve
čtvrtek 10. května přijeli do města vojáci 88.
střelecké divize generálmajora N. S. Samochva-
lova, kteří se usídlili u Smržovky. Toho dne byl
Jablonec naposledy bombardován, přičemž
přišel jeden občan o život. 

Tak skončila válka v našem městě. Další vel-
ké problémy ale měly teprve přijít…

Václav Vostřák
Foto převzato z knihy Stalo se na severu Čech.

V úterý 8. května 1945 zavlála na radnici
československá vlajka

K nejsmutnějším místům Jablonecka pat-
řil za druhé světové války rýnovický lágr.
Jeho vznik sahá do roku 1940, kdy vyrostl
na loukách pod Prosečským hřebenem.
První osazenstvo tvořili zajatí vojáci pora-
žené francouzské armády. V té době se jed-
nalo o zajatecký tábor.  

Zajatí Francouzi pomáhali budovat areál to-
várny Feinapparatebau (pozdější LIAZ) a měli
zde poměrně volný režim. Závod byl určen pro
výrobu jemné mechaniky a zaměřovací techni-
ky ke zbraňovým systémům, pro kterou nabízel
jablonecký průmysl dostatek odborníků. Pozdě-
ji se sortiment rozšířil a koncem války se zde
vyráběly i samopaly a děla. V roce 1945 se vy-
bavení továrny stalo kořistí Rudé armády.

Tábor byl postupně rozšiřován a od roku
1941 zde byli deportováni sovětští a v roce 1943
též italští zajatci. Posílány sem byly i transporty
totálně nasazených mužů a žen z Ukrajiny
a dalších částí SSSR. Později přibyli totálně na-
sazení z protektorátu. Celkem tady pracovalo
přes 2000 lidí. 

V roce 1944 zde byla zřízena pobočka kon-
centračního tábora Gross Rosen a prvním tran-
sportem sem bylo přemístěno 200 vězňů. Kon-
cem války v roce 1945 se tábor stal destinací
pochodů smrti z evakuovaných koncentračních

táborů v Polsku. Poslední záznam je o příchodu
transportu asi tří set polských žen. Dodnes se
na stěnách jedné z někdejších ubikací zachova-
ly kresby vězňů. Podmínky v táboře nebyly pro
každého stejné – od volných pro Francouze
a některé totálně nasazené, až po typicky kon-
centráčnické. 

V důsledku zacházení a podmínek v táboře
i továrně tady zemřelo kolem stovky osob. Přes-
ný počet ale není znám, jelikož spolehlivější záz-
namy končí lednem 1945. Víme, že mnoho osob
podlehlo v roce 1944 tyfu, jiné příčiny úmrtí zů-
staly ale zastřeny: jak bylo u SS běžné – srdeční

a tělesná slabost, tuberkulosa… Skutečnost
ovšem byla často horší – podvýživa, otrocké pra-
covní podmínky, týrání. V seznamu mrtvých figu-
ruje i několik novorozenců, kteří se narodili věz-
něným ženám a přežili sotva pár týdnů. Někteří
polští vězni zemřeli ještě po osvobození v ošet-
řovnách Československého červeného kříže. 

Mrtví byli pochováváni na obecním hřbitově
v Rýnovicích. Když ale přišly protesty místních
obyvatel, došlo i k pohřbívání v lese. Dne 6. květ-
na 1945 byl tábor osvobozen revolučními gar-
dami. Rok poté proběhla exhumace a 96 obětí
bylo přemístěno do společného hrobu, který je
základem dnešního pietního místa v Rýnovicích.
V roce 1948 zde byla odhalena socha předsta-
vující vězně, na podstavci s nápisem „Lidé bděte!“
Autorem díla je kamenosochař J. Jaroš z Vel-
kých Hamrů, jehož další pomníky stojí i v oko-
lí (například ve Vlastiboři či v Albrechticích). 

V dalších letech drželi nad hrobem patronát
pracovníci LIAZu. Po roce 1989 však upadalo
toto místo a jeho minulost do zapomnění. Ne-
dlouho potom, kdy v roce 2005 proběhly dílčí
úpravy památníku, byly shodou šťastných okol-
ností nalezeny seznamy zemřelých vězňů. V le-
tošním roce se snad dočkáme jejich důstojného
připomenutí na pamětních deskách.

Lukáš Pleticha

Oběti rýnovického lágru nebudou 
zapomenuty

Foto Otokar Simm

Zbytky německé techniky na Horním náměstí Členové revolučních gard prohlížejí zabavenou munici
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Staré Splavy – hráz Máchova jezera (0,5 km)
– pod Šroubeným (1 km) – odbočka na Bor-
ný (4 km) – Břehyňský rybník (7 km) – Krá-
lův Stolec (8,5 km) – Doksy (11 km) – zastáv-
ka ČD (12 km). Odbočky: Šroubený vrch
a Havraní skály (+ 1,5), Borný (+ 2), Králův
stolec (+ 1 km).

Stěží se najde někdo, kdo by neslyšel o Má-
chově Máji a neznal z něj alespoň nějaký verš.
Ačkoliv se Mácha dožil pouhých šestadvaceti
let, zapsal se svým dílem do dějin české litera-
tury. Na romanticky založeného Máchu hlubo-
ce zapůsobilo okolí Doks, kde ke svému Máji
našel inspiraci. Napsal k němu: „Děj básně této
koná se u města Hiršberg (Doksy) mezi horami, na
nichž hrady Bezděz, Pernštejn, Houska a v dálce
Roll (Ralsko) k východu, západu, poledni a půl-
noci ukazují.“ Letos uplyne 200 let od Máchova
narození a tomuto jubileu věnujeme naši květ-
novou pozvánku na výlet.

Začít můžeme ve Starých Splavech (zast. ČD).
Po žlutých značkách vyrazíme (zpočátku spolu
s modrými) na hráz Máchova jezera. Nezna-
čená odbočka nás dovede na Jarmilinu skálu,
kde stál od roku 1936 Máchův pomník. Po zá-
boru Čech v r. 1938 ho Němci svrhli do jezera,

odkud byl později vyzdvižen a postaven v Bělé
pod Bezdězem. (V sezoně je skála přístupná jen
po zaplacení vstupného na pláž.)

Naše trasa pokračuje po březích Máchova je-
zera. Jeho jméno je novodobé, Mácha ho za
svých toulek poznal jako Velký rybník. Ve 30.
letech minulého století se přejmenování stalo
předmětem ostrých národnostních sporů, sou-
časný název se proto ujal až po roce 1945.
Břehy jezera nebývaly dříve zarostlé, dnes ale
hladinu zahlédneme jen z vyhlídek na úbočí
Šroubeného a Borného. Dovedou nás k nim
značené odbočky.

Písčité cesty vedou převážně borovými lesy,
stoupání nás čeká jen na zmíněných odboč-
kách, ty však můžeme vynechat. Kolem nápad-
né skály Čihadlo dojdeme do vsi Břehyně
a k Břehyňskému rybníku, odkud se nabízí po-
hled k Bezdězu. Žluté značky nás odtud přive-
dou do Doks. Cestou ještě můžeme vystoupit na
pískovcový Králův stolec, kde prý odpočíval Ka-
rel IV. V Doksech pak najdeme místa připomí-
nající velkého básníka – Památník K. H. Máchy,
jeho pomník atd.

Doporučujeme mapu KČT č. 15 Máchův kraj,
1 : 50 000, poslední vydání z r. 2008.

(os)

Májovým krajem Karla Hynka Máchy
■ Tip na výlet

Bezděz od Břehyňského rybníka
Foto Otokar Simm

Už dávno jsou za námi dny zimních mra-
zů a plískanic. Mnozí z nás v teple domova
a u plných stolů jistě nezapomněli ani na
drobné pěvce a do krmítka jim přilepšovali
slunečnicovými semeny, čerstvým lojem či
burskými oříšky. Všichni jsme se jistě těšili,
až nás na jaře opeřenci odmění svým milým
zpěvem. A ten čas právě nastal! 

Zatímco naši domácí pěvci v průběhu zimy
často migrují na jihozápad, jejich místo obsa-
zují severské populace. Většinou ani netušíme,
že například modřinka na našem krmítku po-
chází někde od Moskvy, koňadra třeba z Pobaltí
a čížek ze středního Finska. Naopak naše „let-
ní“ modřinka byla zastižena v jižní Francii na
místě 973 km vzdáleném. Jen brhlík s mini-
mální tendencí k migracím bude asi ten „náš“
domácí po celý rok. 

Chceme-li si na své zahradě trvale usadit
některého opeřence, věšíme pro něho budky.
Ty slouží dutinovým pěvcům jako sýkorám,
lejskům, brhlíkům apod., kterým nahrazují ne-
dostatek přirozených dutin. Na vyvěšení budek
není v tomto období ještě pozdě. Ptáci mohou
využít nabídnuté obydlí k náhradním (kdy se
první hnízdění z nějakého důvodu nevydařilo)
či druhým snůškám. A budka je ta nejlepší

ochrana před predátory, jako je straka nebo stra-
kapoud. Nemají-li ptáci tuto možnost, snaží se
vyhnízdit v zemních děrách, poštovních schrán-
kách nebo jiných příhodných dutinách. Nepo-
hrdnou ani vyústěním trubek z ventilací na do-
mech a podobně. Zde jsou však mimořádně
ohroženi třeba kunou nebo domácí kočkou. 

Každý dutinový druh má na budku konkrétní
nároky. Pro „čermáčka“ rehka stačí mnohdy rov-
né prkénko u trámu někde pod střechou. Mod-
řinka zase potřebuje vletový otvor do 30 mm.
Jedině tak budku neobsadí větší a zpravidla
agresivnější druhy. S brhlíkem si nemusíme ni-
jak lámat hlavu. Ten řeší míry po svém. Zdá-li
se mu vstupní otvor příliš velký, prostě si ho
směsí slin a hlíny „zazdí“. Budka nemusí být
žádným vrcholným technickým dílem. Jen do
ní nesmí zatékat. Vnitřní prostor by měl mít
rozměr alespoň 12 × 12 cm (musí se sem vejít

i 10–12 mláďat) a plochy uvnitř musí být hoblo-
vané. Mláďata tak neopouští hnízdo předčasně
a nevyspělá. A navíc rada pro šikovné – dobrá
je odklápěcí stříška a vyjímatelné dno kvůli čiště-
ní. Nepočítáme přeci se „stavbou“ jen na jeden
rok. V nečištěné budce se drží různí nepříjem-
ní roztoči a paraziti.

Netroufáme-li si budku postavit sami, můžeme
využít bohatou a cenově dostupnou nabídku
např. www.semenarskyzavod.cz. Budky vyvě-
šujeme v dostatečné výšce, orientované zásadně
směrem k východu. Při převládajícím severo-
západním větru tak v době deště do budek ne-
zatéká. V létě navíc mláďata tolik netrpí teplem
a žízní. 

Ne všichni ptáci samozřejmě hnízdí v duti-
nách. Pěnkavy, čížci, zvonci, hýlové, pěnice
i kosi staví svá hnízda ve vzrostlé vegetaci.
Ponecháme-li jim někde v rohu zahrady husté
keře nebo pravidelně sestřiháváme jehličnaté
stromy, jistě se zde brzy nějaký pěvec pokusí
zahnízdit. 

Květen je měsícem ptačí naděje. Naděje, že
každý rodičovský pár i přes nepřízeň počasí
a úklady predátorů úspěšně vyvede své potom-
stvo a rozšíří tak řady našich milých a užiteč-
ných sousedů. 

Libor Dostál

Květen – měsíc ptačí naděje

Modřinka
Foto Libor Dostál

Hýl
Foto Libor Dostál

Brhlík
Foto Libor Dostál
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
Městské knihovně.

Oddělení pro dospělé

Chudík Ladislav – Ján Štrasser
Žiji nastavený čas
Osobní přítel básníka Jaroslava Sei-
ferta, z jehož básní se učil česky.
Pozoruhodný portrét herce, ale pře-
devším výjimečného člověka.

Streichsbier Roman
Martina Sáblíková: Zázrak
na bruslích
Krok za krokem kariéra hlavní fa-
voritky Zimní olympiády ve Van-
couveru.

Francis Dick – Francis Felix 
Vyrovnaný účet
Dostihy a zločin. Klasik, který letos
zemřel, stihl ještě dopsat nový na-
pínavý příběh s vlastním synem.

Oddělení pro děti a mládež

Kratochvíl Miloš
Puntíkáři
Kamarádi na život a na smrt. Mají
dobré srdce a pomáhají všem.
Bohužel, často místo pochval sbíra-
jí černé puntíky.

Smith L. J.
Upíří deníky – Souboj
Co může být nebezpečnější než lás-
ka upíra? Když milují upíři dva!
Stefan nevzdává boj s žízní po krvi
a Damon se snaží získat její srdce. 

Cabot Meg
Holčičí pravidla
První z příběhů o sympatické Allie,
která se nechce s rodiči přestěhovat
do nového domu, ve kterém očivid-
ně straší! 

Studovna

Tainter A. Joseph 
Kolapsy složitých společností
Kolapsy civilizací v dějinách mo-
hou poučit tu naši. Autor prostřed-
nictvím studia římské a mayské říše
vytváří svou teorii.

Multimediální oddělení

Kundera Milan
Směšné lásky
Slavné povídky v režii Antonína
Přidala jako audiokniha. V měsíci
lásky připomínají, že láska může
být i hořce směšná.

Ukliďme Jizerky
Společnost pro Jizerské hory zve

o víkendu 22.–23. 5. dobrovolníky
na úklid po zimní sezoně. Nejste-li
lhostejní ke svému okolí, připojte
se. Tato akce se koná pravidelně
již od roku 1998. 

Pytle na odpad, instrukce a kupon
na občerstvení obdržíte týden před
konáním v kanceláři Společnosti
pro Jizerské hory, Rýnovická 2, v in-
formačním centru jablonecké rad-
nice, infocentru v Tanvaldu a v Li-
berci v budově SCHKO Jizerské
hory (roubenka u Nisy, U Jezu 10).
Ve dnech konání můžete ještě vše
získat po telefonické domluvě na
čísle 602 111 752. Pro účastníky je

opět připraveno malé osvěžení na
Prezidentské chatě, ve Středisku
ekologické výchovy na Jizerce
a na chatě Yetti v Horním Maxově.

Více Martin Jaroušek: 602 111 752;
martin.jarousek@volny.cz, info@
projizerky.cz.

24 stran pro turisty
Vycházejí Jizerské noviny. Pro

milovníky toulek totéž co Máj pro
milence. Tipy na výlety, jízdní řády
cyklobusů, otevírací doby pamá-
tek, přírodní zajímavosti. V čes-
kém, německém, anglickém a no-
vě i v polském jazyce. Zdarma ve
všech infocentrech regionu na
polské i české straně.

■ Jablonecké kulturní a informační centrum oznamuje

Škola – vstupní brána do života 
Do Základní školy 5. května jsme zašli za ředitel-

kou Michaelou Hanyšovou, aby nám sdělila něko-
lik informací: 

Obě budovy školy, tj. v ulici 5. května a Sokolí,
byly nedávno zrekonstruovány. Můžete nám úpra-
vy přiblížit?

V posledních letech zde byla vyměněna okna, došlo
k rozšíření tělocvičny v 5. květnu o přístavbu se šat-
nami, sprchami, kabinetem a vchodem z ulice, v obou
budovách jsme zrekonstruovali toalety. Nový spojova-
cí krček mezi objekty v 5. květnu a Sokolí usnadnil
žákům přístup do školní jídelny, vybudované v roce
1998. Ale úpravami prošly i vnitřní prostory školy.
Letos byly rozšířeny síťové rozvody i do tříd v Sokolí
ulici, takže nyní jsou všechny třídy připraveny na vy-
užívání výpočetní techniky během výuky. V budově
v Sokolí ulici byla nově zřízena počítačová učebna,
která slouží žákům obou stupňů.

Vaše škola je známá též tím, že kromě standard-
ního výukového plánu nabízí i alternativní peda-
gogiku.

Je tomu tak. V rámci standardní výuky začínáme
s výukou anglického jazyka již v 1. třídě. Letos se ško-
la zapojila do projektu English time, který nabízí
možnosti alternativní výuky v 1. a 2. třídách. Došlo
též k rozšíření hodin informatiky, které začínají již od
druhého ročníku a pokračují až do devátého. 

Od 1. do 5. ročníku zde máme třídy zaměřené na
výuku metodou Montessori. Jedná se o alternativní
způsob výuky s řadou specifik včetně speciálních
učebních pomůcek. Pedagogika M. Montessori klade
důraz na přirozený zájem a vnitřní motivací žáků. 

Alternativního vzdělávání se týká i projekt Ško-
la pro mě. Můžete nám ho představit?

V roce 2009 získala naše škola grant na 6,5 milionu ko-
run, který je realizován právě ve třídách Montessori.
Grant je zaměřen na podporu výuky anglického jazy-
ka alternativní formou. Ve škole působí dva učitelé
angličtiny, kteří mají, mimo jiné, za úkol vyrábět po-
můcky pro usnadnění výuky žáků se specifickými
vzdělávacími potřebami. 

Co škola nabízí navíc veřejnosti? 
Samozřejmě, že na prvním místě je kvalitní výuka

ve všech třídách 1. a 2. stupně ZŠ. Naši žáci si mohou
vybrat z mnoha volitelných a nepovinných předmětů
i řady zájmových kroužků. Veřejnosti pak nabízíme
pronájmy tělocvičen včetně nového zázemí. Po doho-
dě jsou také k dispozici prostory rekonstruované
školní jídelny, kde je velmi příjemné prostředí. Lze je
využít k pořádání dětských vystoupení, různých ško-
lení, schůzí atp. Každopádně stojí za to naši školu
osobně navštívit. Budete velmi mile překvapeni, v ko-
lika směrech se naše škola změnila. 

(mp)

Zápis prvňáčků
Foto archiv ZŠ

Foto archiv JKIC
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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)

Přijďte nabídnout svoje výrobky a zboží na: 

Letní prodejní trhy 
Termín konání: 11.–12. června 2010
Eurocentrum Jablonec nad Nisou a Farského náměstí

V rámci trhů návštěvníky čeká bohatý doprovodný program na Letní scéně Eurocentra: 
11. 6. Jablonec sobě – hudební vystoupení 

12. 6. Mezinárodní folklorní festival česko-polské setkání 2010 

Uzávěrka přihlášek prodejců: 21. 5. 2010 
Informace: H. Popelková, tel.: 483 712 505, 777 747 185 

h.popelkova@eurocentrumjablonec.cz

www.eurocentrumjablonec.cz

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

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

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

SLUÎBY PRO RODINU A DOMÁCNOST
– péãe o osoby se sníÏenou sobûstaãností
z dÛvodu vûku, chronického onemocnûní

nebo zdrav. postiÏení
– individuální pûãe o dûti v rodinách

– zaji‰tûní chodu domácnosti (úklid, vafiení, praní...)
– obstaravatelská ãinnost

Adéla Flei‰erová tel.: 721 760 056, 
e-mail: fleiserova@centrum.cz

MasáÏní salon Dagmar
masáÏe klasické, luxusní, ãokoládové, medové,

lávov˘mi kameny, masáÏ proti migrénû
BIOTRON lampa, REIKI, SU-JOK, MANDALY

MasáÏe na provozovnû i v pohodû Va‰eho domova
DÛm podnikatelÛ, 4. patro

vchod z ulice Pod Skalkou (u kina OKO)
Objednávky na tel.: 736 222 075,

e-mail: dagmar.kolbabova@seznam.cz
MHD 14, 19

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

CELKOVÁ PROHLÍDKA VOZIDLA
jen za Kã 350,–

vãetnû protokolu (kontrola pfiední nápravy,
brzd, spodku, v˘fuku, provoz. náplní, osvûtlení)

kalkulace oprav
rÛzné akce (oleje, stûraãe, v˘fuky), diagnostika,

geometrie, sefiizování svûtel regloskopem
www.autoservismokosin.cz

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

PRÁZDNINOVÉ TANâENÍ
studia KAREEMAH

pro zaãáteãnice i pokroãilé taneãnice
(intenzivní i bûÏná forma v˘uky),

– kurzy pro 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

mobil: 776 653 153,
www.brisnitancekareemah.cz

50 % sleva na jazykové kurzy TEë
ZDARMA náslechová hodina v jazykovém kurzu

UvaÏujete o jazyk. kurzu v pfií‰tím ‰k. roce?
Pfiijìte se uÏ nyní podívat, co Vás ãeká.

JARNÍ a LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY
– intenzivní  t˘denní v˘uka

Praktická témata, uÏiteãná slovní zásoba, fráze, hry.
EDUCA – vzdûlávací centrum,

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

R P V
!!!RYCHLÁ POMOC V·EM!!!

POMÒÎEME-VYHLEDÁME-ZAJISTÍME-UDùLÁME
ZAMùSTNÁNÍ...PRODEJ KOUPù...

AUTOSERVIS...PC SERVIS
STAVEBNÍ PRÁCE...STùHOVÁNÍ...

REALITNÍ POMOC
FOTOGRAFOVÁNÍ...POJI·TùNÍ...PLASTOVÁ OKNA

...SLUÎBY KTERÉ VÁS OSLOVÍ...
www.rpv-sluzby.cz, e-mail: info@rpv-sluzby.cz

tel.: 722 650 706

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

sítû proti hmyzu: rámové, rolovací
roletky: atraktivní vzhled

plovoucí podlahy: kompletní servis
obklady, dlaÏby: i celkové rekonstrukce

fiemeslné práce: sluÏba „hodinov˘ manÏel“
ãalounûní dvefií: koÏenkou u vás doma

shrnovací lamelové dvefie
tel.: 604 980 398, www.interierypazout.cz

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 

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

vnitfiních i venkovních dvefií,
schodÛ a jiné dle dohody.

tel.: 728 917 148, 722 167 140
Ladislav Soukup

e-mail: TruhlarSo@seznam.cz,
www.truhlarsoukup.cz

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

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

i plastová. Renovace star˘ch kazetov˘ch dvefií.
·ROTOVNÉ do konce roku: 20-30 % sleva na kliku+

15 % sleva na montáÏ a dal‰í sleva na dvefie.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií zdarma!
Kompletní montáÏ. tel.: 604 404 861,

www.dverehybner.wz.cz

VEDENÍ ÚâETNICTVÍ A DA≈OVÉ EVIDENCE
Eva Horu‰ická

tel.: 603 256 480
e-mail: eva.horusicka@seznam.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.

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

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

HORSKÁ CUKRÁRNA STUMPOVÁ
minizákusky 46 druhÛ od 6 Kã/kus + tradiãní 

a ital. zákusky, dárkové ko‰e dle pfiání, ãokokytky 
a vtipné dárky od Pivrnce, svatební koláãky. V˘bûr
sváteãních dortÛ a vánoãního peãiva, jedlé foto

dle va‰eho návrhu.
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

Námûstí 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˘ch stránkách www.tanecnisvoboda.cz
Podrobné informace o kurzech

vám poskytneme i na telefonu: 603 512 887

Studio Fit – Akce na kvûten
15 % SLEVA na Anticelulitidovou masáÏ s ozónov˘m
zábalem zakonãená manuální lymfodrenáÏí. Po

cel˘ kvûten 120 min za 680 Kã. Kondiãní a filmové
tanãení, power yoga, cviãení s dûtmi, bfií‰ní tance.
Infrasauna se solnou terapií vhodná i pro dûti od
3 let k posílení imunity 15. kvûtna – taneãní dopoledne

– Mamma Mia, zdravá v˘Ïiva s ochutnávkou,
v˘klad karet atd.

více na www.studiofit.cz, tel.: 773 485 800
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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

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

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

Jablonec nad Nisou, 466 01

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

horizontální a vertikální Ïaluzie, rolety
ROLOKAZETY – hliníkové, bezpeãnostní

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

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

Doprava a cenové nabídky ZDARMA

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

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

• uvádění do provozu 
• záruční i pozáruční opravy 
• roční prohlídky, údržby, čištění

• olejové kotle a hofiáky BUDERUS 
• elektrokotle PROTHERM
• regulace ekvitermní BUDERUS, SIEMENS
• regulace na tuhá paliva ADEX

tel. 777 174 693
S ERV I S  P LYNOV¯CH  KOTLÒ

Martin Piskáãek
Mechová 13, 466 04 Jablonec nad Nisou, e-mail: PiskacekM@seznam.cz

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
A LASER   

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 10% sleva 
na kaÏdou 3. aplikaci.
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BliÏ‰í informace na Rehabilitaci na Poliklinice I
v Jablonci n. N., tel. 483 341 275

www.medsix.cz

Novû otevfiená prodejna, 
sklad se stavebním materiálem v Kokonínû.
Nabízíme: sádrokartony, tepelné izolace 

a dal‰í sortiment pro va‰i stavbu 
s individuálním pfiístupem k zákazníkovi.

dovoz zdarma – zavádûcí slevy.

www.atros.cz

SÁDROKARTONY
Mar‰ovická 306

Jablonec nad Nisou
tel. 725 326 979

tel./fax 483 704 026

Volné prostory k pronájmu
Eurocentrum 

Jablonec nad Nisou, s. r. o. 
nabízí 

pronájem nebytových prostor 
v nové budově 

Centra Obchodní Spolupráce, Jiráskova 9

Jedná se o:
1. patro, 36 m2

3. patro, 25 m2

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

info@eurocentrumjablonec.cz 

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.

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.

Pfiedstavujeme3Dtelevize
Nechte se 

vtáhnout 
do dûje.

Pfiedstavujeme3Dtelevize


