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Hurá, zvonění!
Červen je měsíc dětské radosti. Nejen díky

Mezinárodnímu dni dětí. Ale hlavně se všichni
školou povinní dočkají závěrečného zvonění.
Jak záviděli maturantům, kteří si své odzvonili
v apartních oblečcích už v máji. 

Sláva, konec školy! Teď už i pro ty, kteří mají
ještě daleko ke zkouškám z dospělosti. Na dva
měsíce mohou zapomenout. Jako by škola či
školka ani neexistovala. To, co si ve snech přáli,
se stalo. Někdo jim ji ukradl, vzal na ni velký
zmizík. A jim může být ukradená. Na plné dva
měsíce v kalendáři. Dopřejme jim to. 

Však jsou ve věku, kdy mohou zapomínat, pro-
tože vědí, že na ně škola čeká. To my dospělí se
snažíme, aby se přes prázdniny všechny školní
budovy připravily na nové kolo. Pracujeme, aby
v září naše budoucnost mohla opět zasednout do
lavic. Věřte nebo ne, ale například zateplení škol
jako v případě ZŠ Pasířská, nebo přestavba ZŠ
v Pasekách na školku bývají časově i finančně
náročné operace, které „nespí“ ani o prázdni-
nách. Vždyť rekonstrukce školky Hřbitovní, která
už v září otevře, bude stát 21 milionů. Zateplení
školy na Žižkově Vrchu již přišlo na 54 milionů.

My jako obec přátelská rodině však známe
své priority. Víme, že vzdělání je nejlepší dárek,
který můžeme dětem dát. A za tím si stojíme.

Dnešní nedobrá ekonomická situace a vysoký
nárůst nezaměstnaných jasně dokládá, že na trhu
práce mají největší šanci právě vzdělaní. A proto
nevyhazujeme peníze oknem. Investujeme do
budoucnosti. Do našich dětí.

I během prázdnin si určitě řada z nich najde
čas na brusle, prolézačky a na kolo. K dispozici
mají volnočasový areál v F. L. Čelakovského, na
který město Jablonec může být právem hrdé.
O mšenském areálu nemluvě. Ale město přispívá
i na příměstské tábory, ať už děti v nich vyrážejí
do pohádky nebo na prérii, a ulehčuje rodičům.
I děti ze sociálně vyloučených rodin najdou u nás
podporu a rovnou příležitost k trávení volného
času s kamarády na dopravním nebo jiném hřiš-
ti, a to za částku, za níž by jejich rodiny nepoří-
dily ani zajištění stravy.

A víte, že v půlce prázdnin se začne dětem
stýskat? V půlce srpna už se probírají víc škol-
ními než prázdninovými zážitky. Ještě trochu
vzdorují, ale když potkají spolužáky, kteří povy-
rostli, chlapci ocení, že dívky zkrásněly, a sleč-
ny, že opálení klukům fakt dost sluší, uvědomí si
všichni, že tu školu, boudu, základku i ty paní
učitelky vlastně milují. 

Otakar Kypta
místostarosta
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Město Jablonec nad Nisou má 31,4 čtverečních kilo-
metrů, přes 45 000 obyvatel, z toho skoro 6 500 dětí do
14 let, přes 2 000 ve věku 15–18 let a téměř 4 500 osob ve
věku 19–26 let. Občanů v produktivním věku je k letoš-
nímu roku něco přes 24 000, seniorů nad 60 let 6 000. 

Co zajímá naše sousedy, příbuzné, známé z hledis-
ka pocitu bezpečí? Nejvíce je trápí krádeže: v bytech,
sklepech a chodbách, vykrádání aut a krádeže moto-
rových vozidel. Z přestupků jim otravuje život znečiš-
ťování veřejných prostranství psími výkaly, piráti sil-
nic – často pod vlivem alkoholu – a vandalismus vůči
veřejné zeleni. Rodiče se děsí odhozených injekčních
stříkaček toxikomanů v parcích, na pískovištích, kte-
ré šokovaly při úklidu Tyršových sadů i rýnovické
vězně.

Poměrně vysoké procento občanů se obává i chová-
ní příslušníků menšin, odsuzuje fotbalové výtržnictví
a volá po razantnějších zákrocích vůči vandalům, ať
už svoje ničitelské sklony realizují jako rozvášnění fa-
noušci nebo příslušníci některé subkultury. Většina
občanů si přeje dodržování nočního klidu a zavření
heren, které nahrávají gamblerství.

Zajímavé je, že občané si uvědomují zvýšené ohro-
žení seniorů. Ti se vůči bytovým krádežím, podvodní-
kům, kteří z nich mámí ušetřené peníze, ale i mladým
násilníkům, kteří se bez úcty ke stáří nerozpakují na-
padnout je s vědomím fyzické převahy, nemohou
účinně bránit.

Město Jablonec si tyto podněty občanů bere k srdci
a vytvořilo na základě dvou stěžejních dokumentů
„Koncepce prevence kriminality města Jablonce nad
Nisou na léta 2009–2011“ a „Bezpečnostní politika
města Jablonce nad Nisou na období 2008–2011“ i pro
rok 2010 „Městský program prevence kriminality“.
V součinnosti s Policií ČR, Městskou policií, přísluš-
nými orgány města i neziskovými organizacemi koná
konkrétní opatření pro udržení bezpečnosti ve městě.
A jaká je analýza míry kriminality za rok 2009 ve
srovnání s předchozím? Trestná činnost klesla ve srov-
nání s rokem 2008 o 73 případů, to je o 4,2 %.

Omezení příležitostí ke zločinu
„Příležitost dělá zloděje.“ Nedejme tedy příležitost.

Zní to jednoduše, ale kolik je za tím úsilí! Policie ČR
i městská vytipovaly rizikové lokality a průběžně sle-
dují vývoj všech druhů trestné činnosti. Mezi progra-
my vedoucí k lepší spolupráci s občany spadá projekt
„Okrskář“ a na něj navazující „Labelling“. Město je
členěno na sedm okrsků a o každý se stará jeden

strážník společně s policistou ČR. Hlavním úkolem
okrskářů je dokonalá znalost území, a to jak z hlediska
rozlohy a znalosti osob, tak z hlediska výskytu firem
a úřadů včetně personálu. Velmi důležitý je i sběr in-
formací o místních problémech nejen na úseku kri-
minality. Co se týká projektu „Labelling“, zde jde
o dobrovolnou evidenci odpovědných osob u firem a pro-
vozoven, úřadů i obytných domů. Jednotlivé objekty
jsou označeny speciální etiketou, jež nese specifický
kód, poskytující možnost určení a kontaktování kon-
krétní odpovědné osoby. Při mimořádné události či
narušení objektu pomůže k včasnému zásahu policie.

Od roku 2001, kdy byl v Jablonci nad Nisou spuštěn
poprvé, funguje městský kamerový systém. Aktuálně má
devět kamer. V rámci budování nové služebny Měst-
ské policie v bývalé hasičské zbrojnici se chystá i no-
vý, moderní kamerový systém. Ten k stávajícím přidá
dalších sedmnáct kamer a celkový počet bude 26. Dvě
například v sociálně vyloučené lokalitě Zelené údolí. 

Prevence, prevence, prevence
Velmi ceněn byl program vedoucí k ochraně senio-

rů. Tato skupina v celorepublikovém výzkumu vyzní-
vá jako neohroženější. Na ně „Městský program pre-
vence kriminality“ zacílil přednášky a besedy, jak se
účinně bránit zločinu, ale pomohl jim i s bezpečnost-
ními prvky k zajištění bytů z financí MV ČR. Babičky
a dědečkové dostali dveřní kukátka, řetízky, bezpeč-
nostní závory a zámky.

Nový letní multigenerační projekt „Dědečku a ba-
bičko, zahrajme si maličko“, který na dětském do-
pravním hřišti uskuteční strážníci, jde ještě dál. Má
sblížit dvě uměle odtržené společenské skupiny: se-
niory a juniory. 

Mladí vychovaní (nebo spíš nevychovaní) k neurva-
losti a neúctě vůči těm, kteří podle nastavení společ-
nosti na „mládí a výkon“ jen „zatěžují důchodový
a zdravotní systém státu“, se mají učit chápat specifiku
a rizika hrozící této skupině. Ti staří naopak pochopit,
že agresivita a drzost mládí, jimiž se dnes ve zvýšené
míře projevují, jsou spíše nezralé reakce na problé-
my, které je obklopují. Jsou to právě mladí, kteří pod-
léhají konzumerismu, nebo frustraci a agresivitě,
když nenaplní své „materiální“ sny. A i v Jablonci na
ně za každým rohem číhají drogy, od těch nejlehčích
až po pervitin.

(pb) 

(Více informací o problematice www.mestojablonec.cz)

Cítíte se bezpečně?
Pocit bezpečí je u každého subjektivní, míra kriminality ve městě se dá však
objektivně měřit. Čísla zachycených trestných činů i přestupků, míra objasnění
a potrestání pachatelů, výkazy úspěšnosti všech policejních složek nám
Jablonečanům pro tento rok dávají optimistickou zprávu. 

■ Dvě otázky 
pro starostu 
Petra Tulpu

Z analýzy za rok 2009 vyplý-
vá snížení trestných činů, zato
však stoupl počet případů,
v nichž jsou oběti senioři. Lze
udělat více na jejich ochranu?

Ano, ale jen aktivní pravidelnou
přednáškovou činností v preven-
tivních programech pro seniory.
Je to nekonečná práce. Už je nelze
naučit aktivně se fyzicky bránit.
Je třeba je přesvědčit, aby změnili
způsoby svého běžného chování.
Například nepouštět do bytů ne-
známé lidi a nezůstávat s nimi
osamoceně, vždy se snažit mít na-
blízku další osobu, které důvěřuji.
Naplánovat vycházky jen s den-
ním světlem, na večerní sportovní
či kulturní programy používat ve-
řejnou hromadnou dopravu nebo
si vždy vyžádat doprovod osoby
blízké. Být neustále připraven
k ohlášení činnosti, která staršího
občana ohrožuje fyzicky i psy-
chicky. Stačí se naučit používat
mobilní nebo i pevný telefon
s vhodnými čísly. Neváhat a opat-
řit byt či dům bezpečnostními
prvky, jako jsou různá blokovací
zařízení nebo alarmy. Nejlepší je
zajistit si kameru s možností po-
zorování vstupu do nemovitosti.
Možností je hodně. Avšak praxe,
bohužel, zatím nedokazuje, že by
se senioři v preventivním a bez-
pečnostním chování nějak výraz-
ně zlepšili.

Nikdo nechce žít v kriminálně
rizikové lokalitě. Nicméně exis-
tuje příklad takové lokality,
která se problémů zbavila?

Tak toto prohlásit skutečně ne-
jde. Taková lokalita neexistuje,
protože pak by to musel být jenom
ráj nebeský. My se jen snažíme
ztížit všem přestupcům páchání
kriminální činnosti a zvýšit jejich
riziko, že budou odhaleni a po
právu potrestáni. 

Naše opatření k tomu směřují:
projekt Okrskář, etiketování, do-
konalý městský kamerový systém,
přednášková činnost a pravidelná
a důsledná činnost městské poli-
cie. Slušný člověk by se neměl
těchto opatření bát.

(pb)
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Irena Svobodová
manažerka prevence kriminality

Projevila se prohlubující eko-
nomická krize v nárůstu krimi-
nality ve městě?

Počítala jsem, že během krize
míra kriminality prudce vylétne,
ale to se zaplaťpánbůh zatím ne-
stalo. Naopak míra trestné činnos-
ti celorepublikově i u nás poklesla.
Část trestné činnosti ale zůstává
nehlášena a do žádných statistik
se nedostane. Tak je například
možné, že počet drobných krádeží
mohl stoupnout. To je ale z mé
strany domněnka, bohužel není
úplně jednoduché dostat se k po-
drobnějším informacím a aktuál-
nějším číslům, v tuhle chvíli srov-
náváme rok 2008 a 2009. Nemyslím
ale, že hmotná nouze sama o sobě
předurčuje člověka k páchání
trestné činnosti, to je tvrzení skoro
na žalobu. Určitě bych se tedy ráda
vyhnula stigmatizaci nějaké sku-
piny, ale třeba vykrádání automo-
bilů policie hodně vztahuje k nar-
komanům, kterých je i podle úda-
jů organizací, jež s nimi pracují,
v Jablonci dost.

Mohla byste prozradit kolik?
Statistiky z policie nemáme, od-

hady se dozvíte třeba od protidro-
gového koordinátora nebo přímo
od organizací, které s nimi pracují
v terénu. Dělají se třeba podle po-
čtu vyměněných jehel. Záleží sa-
mozřejmě na záběru organizace,
kam až její činnost místně sahá.
Liberecký kraj si také nechal v ro-
ce 2006 zpracovat studii a tehdy
byl odhad kolem 200 uživatelů.
Dnes to může být samozřejmě čís-
lo úplně jiné. Každopádně musíme
počítat se smutným faktem, že
drogy u nás jsou, z tvrdých drog
hlavně pervitin.

Existují nějaké gangy mladist-
vých?

Jsou tu problémy s jednotlivci,
mládež se různě na ulici schází
a tvoří se různé party, ale nevím
nic o tom, že by páchaly něco zá-
važného. 

A nezávažnější trestná činnost?
Hodně se kradou auta, policie

ovšem nedávno rozbila organizo-

vanou skupinu, která se na tuto
trestnou činnost specializovala
a míra se rapidně snížila. Nejzá-
važnější trestné činy jako vraždy,
znásilnění se u nás příliš neobje-
vují. Loupeže bohužel ano, těch je
tak 20–30 ročně, vloupání, ublíže-
ní na zdraví také, ale není to nic
kumulovaného. 

Proč se dělá preventivní pro-
gram kriminality tedy i ve měs-
tě, kde se nic závažného neděje?

Určitě signály by se měly sledo-
vat. Může existovat něco skrytého
jako třeba týrání, domácí násilí, ši-
kana. Ale i drobné krádeže z aut se
musí brát v potaz, protože ze vše-
ho latentního, skrytého by to moh-
lo přerůst do větších problémů.
Určité věci mohou být rizikové: so-
ciálně vyloučené lokality, vysoká
zadluženost, závislost třeba na dro-
gách nebo automatech, dlouhodo-
bá nezaměstnanost. Může to být
časovaná bomba. Ale i u dětí vý-
chovné problémy, záškoláctví, zne-
užívání návykových látek, agrese
vůči spolužákům, učitelům, rodi-
čům. Některé projekty prevence se
dělají, aby se sociálně patologické
jevy zachytily v počátku. U těchto
projektů se ale těžko prokazuje ús-
pěšnost. Zjednodušeně řečeno, ně-
které projekty jsou úspěšné, když
se nic nestalo. Otázkou je, jestli se
to nestalo díky preventivnímu
opatření. Kromě různých okolnos-
tí tedy musíme brát ohledy i na

zkušenosti z jiných měst i ze za-
hraničí. 

Ale prevence má daleko širší zá-
běr, doteď jsem mluvili v podstatě
jenom o prevenci sociální. Také se
nepracuje jenom se statistickými
čísly, zajímá nás i pocit bezpečí
občanů. Zhruba jednou za tři roky
se dělají sociologické průzkumy
a výsledky rozhodně mají vliv na
přijímaná opatření. Myslím, že má
smysl investovat peníze, práci
a čas do prevence kriminality.

(pb)

Jiří Vaníček
vedoucí oddělení krizového řízení

Kdo vytváří analýzu kriminali-
ty sledující její křivku ve městě?
A jaké jsou její aktuální výsledky?

Analýzu kriminality vytváří měs-
to na základě statistik zpracovaných
Policií ČR pro územní a správní
obvod města Jablonce nad Nisou.
V něm v roce 2009 ve srovnání
s rokem 2008 klesla kriminalita
o 73 případů, to je asi o 4 %, snížil
se počet násilných trestných činů
o 27, což je 19 %, krádeží je o 16 %
méně a počet krádeží motorových
vozidel poklesl o 28 %, což je vý-
znamný úspěch. V Jablonci byla
tato trestná činnost vůbec nejhorší. 

Evidujete nějak oběti trestných
činů a nabízíte jim pomoc?

Jsme rádi, že se celkově krimi-
nalita snížila. Výrazně ovšem stoupl
počet případů, jejichž obětí jsou
senioři. U vloupání to byl nárůst
dokonce o 33 %, u prostých kráde-
ží o 25 %. Proto jedním z hlavních
cílů prevence kriminality je zamě-
ření na tuto skupinu obyvatel.
Jsou poučování v různých projek-
tech, například Stáří bez rizik, jak
se bránit kriminalitě. V roce 2009
byl tento projekt financovaný s po-
mocí dotace a letos rovněž. 

Objasňují se jim různé druhy
nebezpečí a doporučuje se změna
chování, poskytují se technické
prostředky, které zajišťují větší
bezpečnost bytů a domů, např. ku-
kátka, řetízky, petlice na dveře.
Všechny tyto věci poskytuje město
z vlastních finančních prostředků
podpořených dotací.

Letos městu ministerstvo vnitra
neschválilo dotaci na projekt Mo-
bilní bezpečnostní terminály pro
seniory, jehož součástí jsou i mo-
bilní telefony zakoupené senio-
rům. Tento projekt by navazoval
na nový bezpečnostní systém ve
služebně městské policie na místě
zrekonstruované hasičské zbrojni-
ce. Senioři by se v případě ohrože-
ní dovolali okamžité pomoci. Nic-
méně se budeme i nadále snažit co
nejvíce ochránit naše starší obča-
ny, proto i další preventivní pro-
gramy, jež organizuje město a měst-
ská policie, jim budou určeny.
Také projekt Stáří bez rizik v letoš-
ním roce pokračuje.

Které jablonecké lokality a uli-
ce jsou z hlediska kriminality
nejohroženější?

Policie ČR i městská uvádí v pod-
kladech do bezpečnostní analýzy
i lokality a ulice s největším „ná-
padem“ trestné činnosti neboli po-
čtem případů. Z této analýzy vy-
plývá i zvýšená hlídková činnost
obou policií, která je zaměřena
právě na tato vytipovaná místa. Tra-
dičně je to Mšeno, „Nemocnice“,
Liberecká, centrum města a další;
nejvíce případů bylo krádeží aut,
ale v uplynulém roce došlo ke sní-
žení, nijak se ovšem nezměnil po-
čet případů vykrádání aut, ten byl
zhruba na stejné úrovni jako
v r. 2008.

(pb)

■ Komentáře a názory

Ende gut, alles gut

Psát editorial je vlastně taková
třešnička na dortu. Zběsilý úprk za
informacemi, sbírání materiálu,
setkávání s lidmi, tu sdílnými, jindy
spíš mlčenlivými, nahrávání roz-
hovorů na diktafon, jejich poslech
a přenášení na čistou bílou stránku,
pochopitelně na PC, úpravy stylis-
tické, faktické i gramatické, autori-
zace rozhovorů a ověřování prame-
nů, neustálé drnčení telefonu a tisí-
ce e-mailů,  to vše je náhle vystří-
dáno závěrečným zklidněním. Ale co
říci, jakým slovem poslat nové číslo
měsíčníku k vám, milým čtenářům?

Dáváte přednost aktuálním téma-
tům, v nichž se řeší palčivé otázky
města, v tomto čísle bezpečnost, ane-
bo si rádi přečtete životní příběh

hvězdy hip hopu? Chcete si přečíst,
jaké změny doznalo vaše oblíbené
kino Radnice v novém seriálu o pro-
měnách města, se kterým se už od

května setkáváte na našich strán-
kách? Mohu optimisticky předpo-
kládat, že si i mladí přečtou něco
o kousku historie svého města
a starší zavzpomínají? Inu, nechám
se překvapit. Koneckonců, svůj dort
už jsem upekl, na vás je, abyste koš-
tovali. A musím říct, že jsem se to-
lik nového dozvěděl o svém městě
i o sobě, že si tu třešničku nahoře
vychutnám. A inspirován Dnem ot-
ců, jejž budeme v červnu slavit, řek-
nu, co mě naučil ten můj. Konec dob-
rý, všechno dobré. Byl Němec, což
vysvětluje, proč mi ta slova vyta-
nou, když končím a dělám posled-
ní tečku. Pavel Brycz

redaktor

■ Z redakčního stolu

Foto archiv JM
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Žijeme v éře masově šířené zábavy a i film
poznamenala řada změn. Malá kina zanikají
a vznikají obrovské multiplexy, poskytující
v jeden den širokou nabídku filmových titulů,
dokonalý obraz i zvuk, občerstvení od pop cor-
nu po café au lait. Na trhu se objevuje záplava
levných DVD, cesta od premiéry k možnosti za-
koupit si DVD se zkracuje, televize se předhá-
nějí v uvádění atraktivních filmů záhy po pro-
mítání v kinech. Zběsilý životní styl nenahrává
potřebě po práci vyrazit mezi lidi, ale spíš si vy-
chutnat klid domova.

Došlo i ke značnému rozšíření soukromého
pořizování kopií filmů. 

Tyto důvody znamenaly zvlášť v roce 2005 pro
jablonecká kina prudký pokles tržeb i návštěv-
nosti, a to o 34 %. Možná jste se i vy cítili ve vel-
kém sále kina Radnice občas i na skvělém filmu
poněkud ztraceni.

Od roku 2006 se však návštěvníci do kin vra-
cejí a tržby jabloneckých kin opět stouply nad
hranici 5 milionů. Pro dramaturgii kina a pro-
pagaci filmových novinek to však znamená ne-
ustále přicházet s novými nápady, lákat diváky
na speciální akce, přehlídky, pořádat premiéry
s tvůrci. Držet krok s dobou ale především zna-
mená nabízet divákům stejnou kvalitu jako nový
multiplex postavený za humny. A to se v Jab-
lonci nad Nisou viditelně daří. Roku 2009 na-
stoupilo kino Radnice díky finanční podpoře
města éru digitalizace a dnes nabízí nejen pře-
nosy opery, ale i atraktivní trojrozměrný formát
filmů, který vás vtáhne mezi Alenku, Avatara či
tanečníky ve snímku Street Dance, jako byste
byli jedním z nich.

S kinem do Cannes?
Už za pana Vejnara patřila naše kina mezi

nejlepších 10 v republice. A nyní díky novým
technologiím, podpoře města i zapálení mladé

vedoucí střediska Kin Jablonec, absolventky
teorie a dějin filmu Nadi Hetešové, míří ještě
výš. Pan Otto Vejnar určitě s radostí sleduje ve
filmovém nebi, že jablonecká kina uspěla v ná-
ročném přijímacím řízení a byla letos přijata do
sítě evropských kin Europa Cinemas.

Co vlastně obnáší členství? EU podporuje kina,
která promítají evropské filmy a rozvíjejí vkus
diváků. Nabízí jim finanční podporu. Samotné
členství ovšem k čerpání peněz nestačí. Pod-
mínkou je čtvrtinové zastoupení evropských fil-
mů v programu, do čehož se ovšem nezapočí-
tá národní kinematografie. Kina musí splnit
i množství úkolů. Například vychovávat mladého
diváka k porozumění i náročnějším dílům.

Kino Radnice se díky nové digitální technologii
smí ucházet o podporu promítání evropských
filmů i v digitálním formátu. Na první finanční
příspěvek se ale mohou Radnice a kino Junior
těšit až v roce 2011. Stejně jako řada slavných
filmových tvůrců se tedy naděje jabloneckých
kin upínají k filmovému festivalu v Cannes.
Tam podle vyjádření Nadi Hetešové zhodnotí
výsledky ročního trvání projektu Europa
Cinemas v našem městě. V případě kladného
hodnocení dostanou kina určitou sumu peněz.
Vedle hospodaření samotných kin, jež patří pod
Eurocentrum a vykazují díky nápadité drama-
turgii a digitalizaci vyšší návštěvnost, i příspěv-
kům města, pro které je kultura prioritou, tak
získá filmové umění v Jablonci i evropskou do-
taci na pořádání besed s tvůrci, přednášek či
festivalů. Kdo ví, třeba jednou přivítáme osob-
ně i Miloše Formana, tak jako se to povedlo
pražskému Aeru při premiéře skvělého doku-
mentu o jeho životní cestě „Co tě nezabije…“ 

Jaký je jablonecký divák?
Jablonecká kina chtějí, aby si každý přišel na

své. Velký sál Radnice přivítá stovky fascinovaných

dětí s rodiči, jimž se v tmavých sklech speciál-
ních brýlí odráží fantastický let pterodaktyla
osedlaného hrdiny z Doby ledové 3, stejně jako
pobavené dámy, které se smějí životním trab-
lům svých vrstevnic z Žen v pokušení. Teen-
agery chytí magnet výpravných podívaných, ja-
ko je Avatar. A ti, kteří se nedostali na koncert,
i když jejich písně hrají od sedmnácti na večír-
cích, hltají 3D koncert U2.

Zavítáte-li na přenos z Metropolitní opery
a zajímáte se, kdo na čtyřhodinová představení
se dvěma přestávkami chodí, budete překvape-
ni. Bývá nabito a vy zjistíte, kolik věkově růz-
ných fanoušků si opera v Jablonci a okolí našla.
Je jasné, že sem zavítají i mladí operní zpěváci
z divadla F. X. Šaldy. Táhne je sem touha vidět
špičky ve svém oboru. Ale potkáte tu i seniory,
milovníky opery, kteří ocenili, že opera jde za
nimi, když oni už těžko mohou za ní. Do
Metropolitní se už nepodívají nikdy, ale pro-
blém je i zajet si do Liberce, Ústí, do Prahy.
Samozřejmě ocení hostování operního souboru
v Městském divadle, ale i když je jeho drama-
turgie nesmírně kvalitní a zaslouží nejvyšší
uznání, jen ve fantastických představách by tu
mohla vystoupit jako Armida Renéé Fleming.

Je jasné, že hity jako Harry Potter, Vratné lahve
nebo Líbáš jako bůh plní kasy a trhají návštěv-
nické rekordy, ale jsou i filmy, které posouvají
vývoj kinematografie dál. Ve stylu, v odvaze
rozkrývání ožehavých témat, v nepodbízivosti
zpracování. Takové filmy pro fajnšmekry nejen
získávají ceny odborníků na festivalech, ale
mají i své věrné příznivce. V Jablonci vždy
v minulosti byl filmový klub, pamětník Václav
Vostřák, který na našich stránkách informuje
pravidelně o historii, sám vzpomíná, jak chodil
na „všechny Bergmanny“.

V kině Junior tuto tradici obnovili a filmový
klub promítá každý čtvrtek. Osmdesát jeho čle-
nů vesměs z řad mladých dokazuje, že stále
platí to, co řekl moderní klasik Fellini: „Film,
který mi vše polopaticky nevysvětlí, ale nechá
něco nedopovězeného a vyvolá otázky, se mi
jedině líbí.“

Tak co říkáte, není čas vyrazit do kina? Ať se
hraje Woody Allen nebo Verdi?!

(pb)

(Více informací na www.mestojablonec.cz)

Zahraj to znovu, Verdi
Fanoušci filmu a opery se setkávají v jednom přátelském prostoru. 
Kino Radnice díky digitalizaci a využití satelitu uvádí přímé přenosy
ze slavné Metropolitní opery. Plný sál dokazuje, že spojení klasiky
s filmovou řečí, kdy vidíme slavné pěvce v detailu, je atraktivní.
Úspěšné kusy lze i reprizovat. Další den vezmete děti na 3D, 
nasadíte si speciální brýle a připadáte si jako „Alenka v říši divů“.

Foto Aleš Majer

Renée Fleming jako Armida 
Foto archiv MET NY
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■ Naši jubilanti
v červnu

91 let
Bártová Anna, Korcinová Aloisie,
Kuchařová Marie, Lexmannová
Aloisie, Tylšová Božena

90 let
Bednářová Lidmila, Bernardová
Jarmila, Bubeníková Anna,
Engelová Alžběta, Karásková
Zdeňka, Králová Miluše,
Kubáčková Františka, Skalický
Jaroslav

85 let
Ačová B., Boček F., Čepek F.,
Hornová Z., Hušek J.,
Choutková B., Jurníček L.,
Koubová L., Kučerová M.,
Marel J., Mužíčková H.,
Ouhrabka R., Pelantová V.,
Reichlová M., Rücker J.,
Šauerová A., Vaněčková L.

80 let
Berndt R., Blažková M.,
Brantálová H., Bydžovská M.,
Filippová D., Fojtíková J.,
Hegner B., Jeriová M., Krásová J.,
Kučera S., Mannich H.,
Nesvadba A., Petříček L.,
Prokop O., Prokůpková J.,
Sláma J., Sluka L., Smejtek D.,
Tomíšková M., Urbancová J.,
Valecká L., Zajíc S.

75 let
Bakešová K., Boudíková M.,
Brožková S., Brzobohatý L.,
Bureš J., Hloupá M., Hofmann V.,
Kucharík J., Mikeš J.,
Mlejnková J., Nedvědová H.,
Pekařová V., Petrová A.,
Poláková M., Pospíšilová M.,
Tománek B., Toušek M.,
Volková L., Zajíčková M.

70 let
Bečičková A., Černá S., Fliegel Z.,
Jäschke K., Jiráková M.,
Kittelová H., Koníček J.,
Kosinová S., Lipská H.,
Neumann A., Novotná D.,
Paterko L., Pavlík A., Pelda J.,
Petr G., Picek J., Plachá I.,
Procházka J., Raulímová M.,
Rössler H., Rubínová V., Rulc J.,
Rulcová Z., Sobková B.,
Sodomková R., Součková H.,
Soukup L., Štefanec J.,
Štrynclová J., Tandlerová D.,
Vaňátková V., Vejnarová J.,
Vítková J., Vorobec I.,
Zemlerová A.

Všem jubilantům přejeme
mnoho zdraví a pohody. 

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

Chrámové koncerty
V rámci akce „Jablonecké kostely
otevřeny“ nabízí v červnu sva-
tostánky i oblíbené koncerty pro
veřejnost. Konají se vždy v úterý
od 16 hodin. 
Nejbližší program: 
1. 6. kostel Nejsvětějšího srdce Je-
žíšova, Horní nám. - zahraje Jablo-
necká Píšťalka.
8. 6. kostel dr. Farského, nám. Dr.
Farského – vystoupí smíšený pěvec-
ký sbor Janáček.

Český Honza
MŠ Pod Peřinkou se ZŠ Pasířská
pořádají v sobotu 5. 6. v areálu
Srnčího dolu 1. ročník pohádkové
cesty ,,Český Honza… putování za
řemesly‘‘. Start u závory při vstupu
do Srnčího dolu v Bousově ulici
mezi 9–10 hodinou. Děti i rodiče
čekají zábavné soutěže i závěrečný
táborák.

Foto Městských lázní
Máte doma historické fotografie
Městských lázní? Pokud ano, za-
půjčte je Jabloneckému kulturnímu
a informačnímu centru na výsta-
vu. Fotografie, výstřižky z novin,
cokoliv, co má vztah k provozování

lázní. A sepište, jak na Městské láz-
ně vzpomínáte. Materiály můžete
nosit do turistického informačního
centra v radnici. Vaši zápůjčku za-
píší a v případě prezentace uvedou
k vašemu materiálu komentář dle
dohody.

Slavnost u pramene
Novoveský okrašlovací spolek a obec
Nová Ves zvou na slavnostní odha-
lení obnoveného pomníku u pra-
mene Nisy. Proběhne v sobotu
12. 6. od 14.30 hodin přímo u pra-
mene. Autorem nové pamětní des-
ky je akademický sochař Jiří Dos-
tál. Připraven je kulturní program,
něco na památku i k zakousnutí
a osvěžení.

Bazén – akční ceník
Plavecký bazén představuje akční
ceník pro červen pro snížení fi-
nanční zátěže rodičů. V případě
zájmu bude prodloužen!
Studenti 15–26 let = Po–Pá na 1,5
hod. sleva ze 70 Kč na 50 Kč, So,
Ne, Sv. z 80 Kč na 60 Kč, Po–Pá na
3 hod. sleva ze 100 Kč na 80 Kč, So,
Ne, Sv. ze 110 Kč na 90 Kč, Po–Pá
na 5 hod. ze 130 Kč na 110 Kč, So,
Ne, Sv. ze 130 Kč na 110 Kč.
Děti do 15 let = Po–Pá na 1,5 hod.
sleva z 50 Kč na 30 Kč, So, Ne, Sv.
z 60 Kč na 40 Kč, Po–Pá na 3 hod.
sleva z 80 Kč na 60 Kč, So, Ne, Sv.
z 90 Kč na 70 Kč, Po–Pá na 5 hod.
ze 110 Kč na 90 Kč, So, Ne, Sv. ze
120 Kč na 100 Kč.
Pozor! V termínu 21. 6.–25. 6. pra-
videlná odstávka.

Vítání dětí
Sobota 15. května 2010
Karolína Mašková, Barbora Slezá-
ková, Julie Kozáková, Tereza a To-
máš Řehovi, Tobiáš Martinek, Ja-
kub Brožek, Marianna Heligrová,
Kristýna a Stanislav Küfnerovi, Ma-
tyas Paszternák, Michal Viker, Nela
Brožková, Ondřej Nejedlý, Kristýna
Bartošová, Hana Bednářová, Jiří
Havránek, Nelli Králová, Zuzana
Melšová, Sophie Liv Balharová, Lu-
káš Heller, Andrea Mocková, Jana
Pryčyna, Barbora Farkašová, Ště-
pánka Doškářová, Michael Hovorka,
Ela Klingerová, Matyáš Pavelka,
Jakub Rázek, Martin Slabý, David
Doležel, Alexander Valo, Miroslav
Novotný, Klára Kimáková, Petr
Hejduk, Barbora Černohorská, Lu-
káš Bukvic, Lukáš Tesař, Vojtěch
Wagner, Daniel Remeš, Jana Ma-
chová, Kateřina Matysová, Karolína
Poláková, Klára Kubíková, Ondřej
Vašků, František a Josef Sacherovi.

Otevírání léta
11. 6. se na Letní scéně Eurocentra
od 10–18 hodin představí jablone-
cké hudební a taneční soubory
a skupiny na přehlídce „Jablonec
sobě aneb poprask na Letní scé-
ně“. Nabídnou osvěžující hudební
koktejl z folku, bluegrassu, count-
ry a funky, dochucený scénickým,
moderním a výrazovým tancem.
Více na internetových stránkách
www.eurocentrumjablonec.cz.

Jablonecké kostely 
otevřeny
Jablonecké kulturní a informační
centrum ve spolupráci s církvemi
a Městským divadlem připravilo
pro turistickou sezonu projekt,
který umožní prohlídku interiérů
kostelů Nejsvětějšího srdce Ježíšo-
va, Povýšení svatého Kříže, dr. Far-
ského a kostela svaté Anny. Každé
úterý do konce září v době od 9 do

17 hodin. Skupiny od 5 osob si mo-
hou domluvit i návštěvu kostela
Ducha svatého v Rýnovicích, tel.
483 312 327.

Svaz žen o Ještědu
Český svaz žen pořádá povídání
o historii i současnosti Ještědu.
Koná se 15. 6. od 15 hodin ve Spol-
kovém domě, v učebně na 4. po-
schodí. Uvádí Milan Turek.

Folklorní festival
V sobotu 12. 6. od 10–18 hodin Letní scéna patří
premiéře Mezinárodního folklorního festivalu. 
Představí se známé soubory české a polské části
Euroregionu Nisa. Mezinárodní folklorní festival je
součástí projektu „Setkávání – tradice, kultura a život
v česko-polském pohraničí“ a je spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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Když roku 2007 převzala správu dětského
dopravního hřiště v Jablonci nad Nisou měst-
ská policie od Centra služeb Praha, mohli
návštěvníci zaznamenat změny k lepšímu.
Tou nejvýraznější bezesporu je otevření hřiš-
tě pro veřejnost i v době prázdnin.

O prázdninách bylo dětské hřiště v provozu
poprvé loni. „Uvědomili jsme si, že tak dětem bě-
hem léta poskytneme další možnost volnočaso-
vých a navíc bezpečných aktivit. Hřiště začali
navštěvovat i rodiče s malými dětmi. Aby si na
své přišli i nejmenší, rozšířili jsme náš vozový
park o odstrkovadla a koloběžky,“ vysvětluje Jo-
sef Penz, vedoucí analytik Městské policie Jab-
lonec nad Nisou. A protože se prázdninový pro-
voz na hřišti osvědčil, pokračuje i letos. 

Dědečku a babičko, zahrajme si maličko
„Tentokrát jsme kromě aktivit pro rodiče s dět-

mi připravili na období prázdnin i experimen-
tální projekt prevence kriminality pod názvem
Dědečku a babičko, zahrajme si maličko,“ ozna-
muje Penz a dodává, že projekt je určený ze-
jména pro seniory a mládež. 

Podle Penzových slov je cílem pojmenovat
a zviditelnit rizika hrozící seniorům a mladým
a uvědomit si jejich příčiny. „Chceme navodit
mezigenerační debatu o problémech spojených
s kriminalitou a ukázat je z různého úhlu pohle-
du. Pokud dojde k lepšímu vzájemnému pocho-
pení problémů spojených se stářím i dospíváním
v kontextu dnešní doby, mohou obě skupiny lépe

pochopit své slabiny, hrozící rizika a posléze na-
jít účinnější metody a způsoby účinné obrany kri-
minalitě,“ vysvětluje vedoucí analytik.

A tak si v rámci projektu nebudou hrát na
hřišti jen rodiče se svými malými potomky, ale
i prarodiče s pubertálními vnoučaty. Při spole-
čenských hrách, stolním tenisu, pétanque, ku-
želkách, šipkách či street basketbalu se budou
všichni snažit bořit komunikační bariéry a najít
společnou řeč. I senioři dostanou možnost jezdit
na kole, ti, kdo mají potíže s rovnováhou, mo-
hou využít i tříkolku.

Hřiště bude v období prázdnin otevřeno pro
veřejnost denně (mimo pondělků) od 9 do 11.30

a od 12.30 do 15 hodin. Projekt bude slavnostně
zahájen Dnem dětí v sobotu 5. června od 9 hodin.

Změny hřiště v průběhu tří let
Po přechodu správy hřiště na Městskou polici

Jablonec nad Nisou přibyla k původně jedné
druhá stálá pracovnice. Po letech se změnilo
prostředí i vybavení dopravního hřiště. Učebna
prošla výraznou modernizací, k novému pojetí
výuky dnes slouží i interaktivní tabule a nová
jízdní kola. 

V současné době poskytuje dětské dopravní
hřiště solidní zázemí pro výuku dopravní vý-
chovy dětí školního věku dle tematického plánu
Ministerstva dopravy ČR. Tím, že v loňském ro-
ce získala městská policie prostory dopravního
hřiště do svého majetku, otevřely se jí i další
možnosti.

„Městská policie se podílí s pracovníky Krajské-
ho úřadu Libereckého kraje na spolupořádání
dopravněvýchovných akcí. Pořádáme dopravní
soutěže pro žáky a nezapomínáme ani na pre-
venci v dopravě i v oblasti kriminality,“ uzavírá
Josef Penz. 

Právě v rámci dopravní prevence probíhala
v květnu a červnu loňského roku na hřišti dru-
há část úspěšného projektu: „Kdo má pod čepi-
cí, může na silnici...“ 

A o loňských prázdninách využil hřiště i pří-
městský tábor pro ohrožené děti ze sociálně vy-
loučených rodin. Nejinak tomu bude i o letošních
prázdninách.

(fr)

Léto s městskou policií na dopravním hřišti

Grantové řízení 
Nadace Nemocnice
v Jablonci nad Nisou

Nadace Nemocnice v Jablonci nad Nisou
vyhlašuje grantové řízení z výnosů příspěvku
NIF (za rok 2009) pro rok 2010 na podporu
zdravotnictví a péče o zdraví.

Pravidla:
Zaměření grantu: Pořízení, obnova zdravot-

nické techniky a pomůcek při poskytování péče
o nemocné a zdravotně postižené v okrese
Jablonec nad Nisou. 

Pro grantové řízení bude rozdělena minimálně
částka 250 000 Kč.

Příjemci grantu 
Granty budou poskytnuty na konkrétní, v žá-

dosti specifikované projekty, organizacím
a institucím, které mají registrována svá sídla
v okrese Jablonec nad Nisou. Do veřejného vý-
běrového řízení se mohou přihlásit: občanská
sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelo-
vá zařízení církví a organizace zřízené státní
správou a samosprávou (příspěvkové a rozpo-
čtové veřejnoprávní organizace - za podmínky,
že samy vloží nejméně 50 % finančních pro-
středků na předmětný projekt). 

Forma žádosti 
Pro podání žádosti nejsou vydány žádné

zvláštní formuláře. Žádost musí být písemná
a podaná v zalepené obálce, přičemž stačí jed-
no vyhotovení. K žádosti je nutno přiložit do-
klad o platné registraci žadatele (doložení sídla
v Jablonci nad Nisou). Na požadované grantové
prostředky (cíle) předložit projekt popisující
věcné využití a účel pořízení zdravotnické tech-
niky a pomůcek, jejich typ, dodavatele, pořizo-
vací cenu, rozpočet s uvedením objemu vlast-
ních a případně dalších vložených prostředků,
popis dosud dosažených výsledků v oblasti čin-
nosti, pro kterou byl grant vypsán.

Termíny
Žádosti o grant se podávají písemně do 31.

srpna 2010 na adresu sídla nadace.
Výsledek výběrového řízení bude žadatelům

sdělen do 30. září 2010. 

Adresa (sídlo)
Nadace Nemocnice v Jablonci nad Nisou, Ne-

mocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou 
Telefon: 483 345 301, e-mail: stehnova@nemjbc.cz,

web: http://www.nemjbc.cz/nadace.

Petr Tulpa
předseda nadace

Zkušební provoz sběrného 
dvora 

V srpnu až listopadu připravuje oddělení
životního prostředí se svozovou firmou
Severočeské komunální služby tříměsíční
zkušební provoz nového sběrného dvora ve
Smetanově ulici (areál SKS). 

V současné době zde občané mohou odkládat
elektrozařízení a nebezpečný odpad. Ve zku-
šebním provozu se tato služba rozšíří o odklá-
dání velkoobjemového odpadu do celkové
hmotnosti 100 kg a 8 ks pneumatik na osobu
a rok. Nárok na odložení odpadu se vztahuje na
obyvatele, kteří mají s městem Jablonec nad
Nisou uzavřenou smlouvu na popelnici, popř.
kontejner na směsný odpad. Sběrný dvůr nebu-
de přijímat demoliční suť, biologický odpad
a velkoobjemový odpad nad 100 kg, tyto je
možno odevzdat na překladišti v Proseči.

V posledních letech si občané zvykli odkládat
nábytek, koberce, sanitární techniku apod. li-
bovolně k nádobám na odpad i na veřejnou ze-
leň, čili mimo místa k tomu určená. Zpro-
vozněním nového sběrného dvora chceme do-
cílit větší čistoty u kontejnerů a zároveň snížit
donáškovou vzdálenost k místu určenému pro
odložení objemného odpadu. 

Po zkušební době bude provoz vyhodnocen
jak z hlediska ukázněnosti obyvatel, tak z po-
hledu dopravní přístupnosti. Na základě zjiště-
ných poznatků bude rozhodnuto, zda se sběrný
dvůr v tomto místě ponechá, či nikoli. Bližší in-
formace se objeví v dalším čísle Jabloneckého
měsíčníků a na webových stránkách města. 

(red)

Čisté léto – 
velkoobjemové kontejnery

Ve dnech 11. 6.–12. 6. 2010 bude na území
města rozmístěno 28 kontejnerů na velko-
objemový odpad. Přistaveny budou do níže
uvedených lokalit v pátek 11. 6. mezi 14. a 16.
hodinou a odvezeny v sobotu 12. 6. mezi 12.
a 17. hodinou.

Kontejnery jsou určeny pouze pro odkládání
komunálního odpadu, tedy odpadu od fyzic-
kých osob, který se nevejde rozměry nebo
hmotností do běžných sběrných nádob. Jedná
se například o nábytek, sanitární keramiku, ko-
berce, lina, objemné lepenkové, skleněné, pla-
stové a kovové předměty. Kontejnery nejsou ur-
čeny pro biologický odpad, elektrozařízení
(pračky, televize, lednice), ani pro nebezpečný
odpad (barvy, oleje, různé chemikálie), staveb-
ní suť a podnikatelský odpad.

Stanoviště:
• 1. máje • Antala Staška • B. Němcové • Erbe-

nova • Horní ul.• Horská ul. • J. Hory • Janáč-
kova • Jizerská • Mechová • Mládí • Mšenská •
Na Roli • Na Úbočí • Na Vršku • Na Výšině • Nová
Pasířská • Pivovarská • Polní ul • Prosečská •
Sadová • Stará Osada • Vlaštovčí • Vysoká – dolní
• Vysoká – horní • V Nivách • Vrchlického sady •
Maxe Švabinského

Důrazně žádáme občany, aby do nádob od-
kládali pouze stanovený odpad a neodkládali
jej mimo nádoby. V průběhu přistavení kontej-
nerů se budou lokality monitorovat a naplněné
nádoby vyměňovat za prázdné. (red)

Ilustrační foto archiv JM
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Jak pracují jednotlivé složky Policie ČR,
hasiči, zdravotnická služba, letečtí záchra-
náři s vrtulníkem, městská policie, ale i vod-
ní záchranáři a další složky, jimž mnohdy
vděčíme za záchranu toho nejcennějšího, mů-
žete už popáté zhlédnout v úterý 29. června
od 9–17 hodin na Horním náměstí. 

Nenechte si ujít atraktivní akci města a všech
bezpečnostních složek, pojmenovanou tradičně
Den Integrovaného záchranného systému 2010.

Slavnostní zahájení provede sám starosta
města Petr Tulpa ráno v 9 hodin. Diváky velké
i malé během celodenního programu jistě za-
ujme přehlídka techniky. Představí se moderní
hasičské vozy i sanitní vozy s plným lékařským
vybavením. Na vlastní oči můžete spatřit ukáz-

ky profesionálních zásahů, jako je vyprošťová-
ní obětí autonehod, záchrana života při první
pomoci i převoz pacienta, v němž jde o vteřiny.
Pro diváky budou jistě zajímavé i ukázky výcvi-
ku a poslušnosti služebních psů. Na přehradě
Mšeno se stanete svědky dramatického cvičné-
ho zásahu Vodní záchranné služby Českého
červeného kříže v součinnosti s Leteckou zá-
chrannou službou a parašutisty. 

Děti se zabaví při soutěžích o ceny, ale i pro-
cvičí v poskytování první pomoci, a dospělí si
kromě zážitků odnesou i mnoho zajímavých
a přínosných informací o lidech, kteří jsou
mnohdy jejich jedinými „strážnými anděly“.
I ten, kdo hledá způsoby zabezpečení majetku,
domácnosti, ochranu či pojištění svých nejbliž-
ších, bude mít možnost získat informace od vý-
robců zabezpečovací techniky i poskytovatele
pojištění.

Jmenujme všechny ty, kteří jsou zárukou na-
ší bezpečnosti a s jejichž činností a připrave-
ností se můžete nyní blíže seznámit: Policie ČR,
Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická zá-
chranná služba, Nemocnice Jablonec, Český čer-
vený kříž, Letecká zdravotní záchranná služba,
Horská služba, Armáda ČR, Vězeňská služba,
Městská policie a BESIP. Členy těchto složek
uvidíte v samostatných i společných záchran-
ných akcích. A kdoví, možná jedním z nich se
stanou v dospělosti i vaše děti. Zatím si na ha-
siče, policisty a řidiče sanitek rády hrají.

(red)

Záchranáři v akci! Den Integrovaného
záchranného systému

Foto archiv Policie ČR

Zabezpečení majetku 
před dovolenou

Pomalu se nám blíží čas odjezdů na dovo-
lené. Nezapomínejme však, že na tento čas
čekají zloději. Abychom předešli zbytečným
krádežím, vloupáním či jiným pohromám, je
vhodné nemovitost na dobu naší nepřítom-
nosti předem připravit.

Zaměříme se především na balkony a okna.
Obzvláště u bytů v přízemí jsou vhodné bezpeč-
nostní fólie, případně mříže nebo alespoň vhod-
ná žaluzie.

Moderním pomocníkem jsou elektronické za-
bezpečovací systémy, od pouhého vnitřního
alarmu až po napojení na pult centralizované

ochrany. V obchodech nalezneme celou řadu ce-
nově dostupných systémů, které jsou pro zloděje
velkou překážkou. Odborníci vám jistě poradí.

Pozornost si zaslouží i vstupní dveře. Ty by-
chom měli zajistit proti vysazení z pantů, opat-
řit je zámkem s bezpečnostní vložkou a doplnit
je přídavnými zámky či závorami a panorama-

tickým kukátkem, přes které není do bytu vidět.
V panelových domech je dobré napojit osvětlení
chodeb na fotobuňky a především důsledně za-
mykat vstupní dveře. Velmi důležitá je i prostá
lidská všímavost. Vzájemná osobní znalost ná-
jemníků a nevpouštění neznámých osob přispě-
je k zamezení pohybu cizích lidí po domě.

Před odjezdem na dovolenou se dohodněte
s dobrými sousedy, příbuznými či známými,
aby občas do vašeho příbytku zašli, změnili po-
lohu záclon, žaluzií, otevřeli na chvíli okno,
změnili polohu rohožky. Velmi důležité je i vy-
bírání poštovní schránky. Plná schránka totiž
signalizuje, že majitel není doma, a byt je tudíž
bez dohledu. Nezapomínejte na prevenci a užijte
si bezstarostnou dovolenou.

Ludmila Knopová
tisková mluvčí PČR

Policie ČR radí a informuje

Foto archiv JM

Personální inzerce
Tajemník Městského úřadu Jablonec nad

Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici
ENERGETIK
9. nebo 10. platová třída (podle kvalifikace)
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné ne-

bo vysokoškolské vzdělání 
Další požadavky: celková orientace v oblasti

energetiky, znalost zákona č 406/2000 Sb. včet-
ně novel, praxe v oboru vítána,  samostatnost,
flexibilita, iniciativa, znalost práce s PC (Word,
Excel, internet).

Pracovní poměr na dobu určitou.
Nástup: možný ihned.
Přihlášky do 9. června 2010.
Informace: Šárka Fukalová, vedoucí oddělení

technické obsluhy a bytů, tel. 483 357 149, 

e-mail: fukalova@mestojablonec.cz.
Náplň práce: samostatná práce v širokém

spektru oblasti energetiky.
Přihlášky doložené profesním životopisem,

výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsí-
ců), ověřeným dokladem o dosaženém vzdělání
a případnými referencemi zasílejte na adresu:
Městský úřad, personální úsek, Mírové náměstí
19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

Letní provoz knihovny
V době prázdnin a dovolených přejde měst-

ská knihovna na letní provoz. 

Běžný provoz bude zachován do pátku 2. 7.
Pak bude knihovna veřejnosti přístupna od 8. 7.
až do konce srpna vždy v úterý a čtvrtek.

Studovna, čítárna a multimediální oddělení od 8
do 18 hodin. Oddělení pro dospělé od 9 do 18
hodin, dětské od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin. 

Pozor! Z důvodu revize knihovního fondu bu-
de však oddělení pro dospělé čtenáře v týdnech
od 12. 7. do 26. 7. zavřené úplně a opět přístup-
né až od 27. 7. Z téhož důvodu se uzavře v týdnu
od 12. 7. do 19. 7. oddělení pro děti a mládež
a znovu otevře 20. 7.

Pobočky Šumava a Mšeno (v budovách ZŠ) po
dobu školních prázdnin nefungují. Provoz ob-
noví až od 2. 9. Pobočka Kokonín vám bude
k dispozici v červenci a pak až od 30. 8. Ja-
novská se uzavře 10. 8. a 17. 8. K běžnému pro-
vozu se hlavní budova knihovny vrátí ve středu
1. 9. 2010. Aby vaše léto bylo bohaté i na knížky,
vyberte si u nás již v červnu. 

Zbyněk Duda
ředitel knihovny
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Ze zastupitelstva města
22. dubna 2010

Bazén požádal o vyrovnání ztrát
Společnost Plavecký bazén Jablonec nad Nisou

založilo město 25. ledna 1996 a ve statutu se zavá-
zalo: „Nejpozději do tří let po ukončeném účetním
období, ve kterém byla vykázána ztráta, správní ra-
da ve spolupráci s dozorčí radou a zřizovatelem
rozhodne o poskytnutí finančních prostředků na
úhradu ztrát minulých období.“

Na toto ustanovení se společnost na posledním za-
sedání zastupitelstva odvolala. Už v prosinci 2009 po-
žádal její ředitel o finanční příspěvek 1 583 416 Kč,
souhrn neuhrazených závazků za říjen až prosinec
2009. Půl milionu korun také v loňském roce město
uvolnilo.

Loni bazén dočasné upravil ceny vstupného od led-
na do března 2009 a pustil se do výstavby parovodní
přípojky a tepelných čerpadel i rekonstrukce části do-
žité technologie. To vše mělo vést k úsporám. Nejhorší
dopad pro hospodaření bazénu však znamenal konec
největší jablonecké firmy Jablonex Group, jež byla
velkým odběratelem předplatného pro zaměstnance. 

Bazén zvažoval, zda například zdražit pronájem
plaveckých drah oddílům TJ Bižuterie, triatlonu a pla-
vecké škole či zavřít v době nízké návštěvnosti, a to
nejméně na jeden měsíc. Zachování cen pro mládež
je však jednou z priorit bazénu a udržení provozu pri-
oritou města. Navyšování cen povede k dalšímu úbyt-
ku návštěvníků, uzavření se zas jeví jako zlé řešení
vůči zaměstnancům a podnájemcům. Zastupitelé jed-
nali tedy o milionové dotaci na provoz bazénu, kterou
nakonec odsouhlasili..

Město přispělo na sport a kulturu
Zastupitelé rozdělili finanční příspěvky z rozpo-

čtu města pro rok 2010 dle návrhů a doporučení
jednotlivých komisí z celkové částky 3 850 000 Kč.
Její výši schválili už v lednu. 

Komise humanitní schválila do oblasti sociální péče
a zdravotnictví příspěvky v plné výši svého rozpočtu,
tedy 400 000 Kč. Pro oblast výchovy a vzdělávání byla
schválena částka 300 000 Kč, z níž komise pro výcho-
vu a vzdělávání rozdělila 263 000 Kč a ponechala si
rezervu 37 000 Kč na mimořádné žádosti. Pro oblast
kultury byla schválena částka 1 400 000 Kč, ze které si
komise kulturní ponechala desetitisícovou rezervu na
mimořádná ocenění. 

Sport a tělovýchova měly k dispozici 1 600 000 Kč
a komise pro sport a tělovýchovu částku rozdělila ce-
lou. Finanční příspěvky jednotlivým žadatelům určila
podle jednotného klíče: celkový počet členů + mlá-
dežnická základna (preference „mládeže“ = vyšší
příspěvek), specifikace a pravidelnost sportovní čin-
nosti a její trvání po celý rok. Pokud žádost komise

odmítla, pak důvodem bylo působení mimo Jablonec,
nejednalo se o pravidelnou celoroční sportovní čin-
nost, žádost byla na jednorázovou akci nebo už získa-
la podporu v rámci Projektu Jablonec nad Nisou 2010.
V oblasti prevence kriminality a sociálně patologic-
kých jevů nakládala komise prevence kriminality se
150 000 Kč. Rozdělila 40 000 Kč, zbytek ponechala
v rezervě. 

Pejskaři dostali další dvě plochy
O dvě plochy víc získali majitelé psů díky schvá-

lené úpravě obecně závazné vyhlášky č. 1/2007. 
„K této úpravě nás vedla snaha o rozšíření ploch,

umožňujících pohyb psů bez vodítka,“ vysvětluje roz-
hodnutí starosta Petr Tulpa. Chovatelé v centru mo-
hou nyní využívat ještě parcely v areálu bývalé Tesly,
mezi ulicemi Lipanská a bulvárem 5. května. Další
plochou, rozšiřující možnosti venčení psů, jsou trav-
naté parcely mezi ulicemi Pod Baštou a Saskova. 

„Prostory pro volný pohyb psů budou označeny in-
formačními tabulemi, kde jsou stanoveny povinností
fyzických osob při venčení psů. Na okrajích ploch bu-
dou instalovány koše na psí exkrementy,“ uzavírá sta-
rosta. 

V současné době je v Jablonci „pejskařům“ k dispo-
zici celkem pět ploch k venčení bez vodítka. Kromě
jmenovaných jsou to ještě louky na Dolině, prostor
mezi ulicemi Plynární a Na Výšině a část budoucího
parku v Nové Pasířské.

Obnovené plochy pro veřejnost v rámci IPRM
Letos se rekonstruují bytové domy v rámci IPRM

Žižkův Vrch a okolí. Součástí projektu je však i re-
vitalizace veřejných ploch. První byl park v Nové
Pasířské, nyní zastupitelé jednali o sportovištích za
panelovými domy tamtéž.

O návrhu revitalizace zmíněných ploch jednala jab-
lonecká radnice s občany v závěru ledna tohoto roku ve
školní jídelně Gymnázia U Balvanu. „V rámci diskuze
nad projekty obnovy dětských hřišť a sportovních ploch
v okolí ulice Nová Pasířská občané předložili své návr-
hy a připomínky a některé z nich byly zapracovány do
dokumentace k územnímu řízení,“ řekla Iveta Habado-
vá, vedoucí oddělení dotací a manažerka IPRM.

Náklady na vybudování čtyř hřišť se rovnají částce
12 662 000 Kč, přičemž dotace EU činí 85 % z celkové
částky, tedy 10 678 000 Kč. Stavět se bude od července
do listopadu.

(kf)

■ Stalo se…
V pátek 7. května 
odjel starosta Petr Tulpa na pozvá-
ní kolegy, starosty Marka Obrębal-
skeho do Jelení Hory, kde se i Jab-
lonec účastnil 12. ročníku Veletrhu
cestovního ruchu Tourtec 2010.

Oslavy 65. výročí
ukončení 2. světové války v sobotu
8. 5. probíhaly ve městě od odpo-
ledne až do pozdního večera. Nej-
prve tradičně u pomníku Bojovní-
ků za osvobození vlasti a obětí bez-
práví v ulici Generála Mrázka.
V půl šesté pak přijal ve foyer Měst-
ského divadla starosta P. Tulpa
skupinu patnácti pamětníků, jimž
jako výraz úcty předal pamětní list
a medaili z cyklu ražeb Čeští svět-
ci. Někteří obdrželi i čestný diplom
Českého svazu bojovníků za svo-
bodu, Zdeněk Neruda také vyzna-
menání České obce legionářské.
Večer zakončila opera Prodaná ne-
věsta v provedení Divadla F. X.
Šaldy.

Městská policie vyhodnotila
měsíc bezpečnosti, v jehož průběhu
kladla důraz na dodržování do-
pravních předpisů. Vyplynulo, že
strážníci řešili celkem 633 přestup-
ky proti bezpečnosti a plynulosti
provozu, z toho bylo 115 tzv. „bo-
tiček“, devět vozů bylo odtaženo,
220 řidičů překročilo nejvyšší po-
volenou rychlost v obci. Městští po-
licisté uložili na místě 515 bloko-
vých pokut v celkové výši 374 000 Kč,
92 případů řešili domluvou a zby-
lých 26 přestupků předali k dořeše-
ní správnímu orgánu úřadu.

Mladí hosté Budyšína,
partnerského města, přijeli ve čtvr-
tek 13. 5. v rámci projektu Mosty
2010. Skupinu tvořili žáci a lekto-
ři z Kreismusikschule Bautzen. Cí-
lem návštěvy bylo setkání s dětmi
a lektory ze ZUŠ v Jablonci nad
Nisou a společný čtyřdenní pobyt
v Jizerských horách. Při něm děti
pracovaly ve třech dílnách – taneč-
ní, pěvecké a hudební. 

Den rodiny už podruhé
slavilo město v pátek 14. 5. Bohatý
program byl rozdělen dle plánu do
dvou částí, bohužel jej překazilo
počasí. Kvůli dešti se celé dění pře-
sunulo do Eurocentra, kam se děti
mohly uchýlit na právě probíhající
výstavu dětských prací. ZUŠ byla
nucena zrušit své odpolední kon-
certování na náměstí Dr. Farského.
Její ředitel Vít Rakušan však nastí-
nil možnost, že náhradním termí-
nem by se mohl stát předvečer Dne
otců, tedy pátek 18. 6. 

Výtěžek tradiční aukce, 
která proběhla v závěru výstavy
v Eurocentru v úterý 18. 5., podpoří
dětskou jednotku intenzivní péče v jab-
lonecké nemocnici. Částka 8 141 ko-
run bude použita na nákup infuz-
ní pumpy. Mezi 40 návštěvníky byl
místostarosta Petr Vobořil, zástup-
ci jabloneckých škol, rodiče i děti,
které svá díla věnovaly. Nejvyšší
částka, jež padla na aukci, byla
500 korun za keramického ptáčka.

Ilustrační foto Jiří Jiroutek
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Hned na trojici dalších setkání pozval sta-
rosta Petr Tulpa Jablonecké. Tentokrát se on
a ostatní představitelé města sešli s obyvate-
li Rýnovic, Proseče, Kokonína a Vrkoslavic.
A problémy, které Jablonečanům ztěžují ne-
bo znepříjemňují život se v jednotlivých čás-
tech hodně liší.

Okna, okna, okna...
Asi nejpalčivěji zazněly v úterý 20. dubna

v jídelně ZŠ Rýnovice problémy obyvatel sídliš-
tě Janovská. Ti mají potíže s okny ve svých by-
tech. Podle slov většiny z nich jsou v havarijním
stavu, a to až do té míry, že se nedají otvírat.
A tak všichni, kdo přišli na setkání z této oblas-
ti, měli jedinou otázku – kdy se okna vymění?
Odpověď je velmi jednoduchá, bohužel pro ná-
jemníky z Janovské neuspokojivá. Problémem
jsou peníze. Odbor správy majetku má vypra-
covaný projekt na výměnu oken, zateplení ob-
vodového zdiva i opravu střech, má i spočítané
náklady, ale čeká na dotaci, protože bez ní není
schopen tuto náročnou věc realizovat. Obecně
si obyvatelé lokality stěžují na nedostatek par-
kovacích míst a na velmi špatný stav komuni-
kací. K těm v současné době ještě přibudou do-
časné problémy se stavebními pracemi v ulici
Želivského, které josu nutné kvůli výstavbě no-
vé kanalizace. 

Pak zde vznikne nejen nový, pěkný povrch
silnice, ale i dlouho očekávané chodníky.

Kladně občané komentovali nový volnočaso-
vý areál F. L. Čelakovského. Jeho správci však
vytýkali pronájem travnatého hřiště k trénin-
kům dětských organizovaných fotbalistů, takže
pro ryzí amatéry nezbývá prostor, což se zavá-
zala společnost Sport Jablonec, s. r. o. vhodně
a uspokojivě vyřešit.

Diskutovaná byla také otázka vzniku sběrné-
ho dvoru v areálu bývalého LIAZu. Starosta si-
ce potvrdil, že město má zájem část pozemků
v průmyslové zóně odkoupit, ale hlavním důvo-
dem odkupu je záměr, aby si město nad touto
plochou udrželo kontrolu. Jaké bude její další
využití, ještě není vůbec jasné – variant se na-
bízí hned několik. V každém případě jakýkoli
záměr bude nejprve s obyvateli lokality vždy
projednán.

Nestaví tu vlak
V úterý 11. dubna pozval starosta k setkání

občany z Horní i Dolní Proseče. Ti, kdo se zají-
mají o dění kolem svého domova, dorazili už
patnáct minut před pátou k prosečské hasičské
zbrojnici a pak se pomalu trousili dovnitř. Jako
nejproblematičtější v této lokalitě se jeví místní
komunikace, jejichž opravy už probíhají nebo
se v krátké době chystají. Dokončeny budou
přes prázdniny. 

Stále se ještě uklízely pozůstatky po říjnové
kalamitě, které měly zmizet do poloviny květ-
na. Ne však definitivně, jak řekla vedoucí oddě-
lení životního prostředí Jitka Lochovská: „Stále
ještě nacházíme v korunách stromů volně zavě-
šené větve a poškozené koruny. Takže do 15.
května musí být odstraněny kupky větví ořeza-
ných bezprostředně po kalamitě. Ale je možné,
že budou ještě vznikat nové, protože stále pro-
vádíme ošetřování stromů.“

Dalším velkým trápením Prosečských je, že
zde nestaví vlak, ale pouze projíždí. Problema-
tiku se snažil osvětlit Viktor Liška z oddělení
dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje.
Ujistil místní, že se zastávkou se opět počítá, ale
až v závěru roku 2011.

„V současné době má přednost v případě vla-
ku rychlé spojení Jablonce s Libercem, k místní
obslužnosti slouží tramvaj,“ konstatoval Liška.

Dlouhodobě si Prosečtí stěžují na rychlost vo-
zů na Horní Proseči. Proto zde byla na základě
jejich žádosti umístěna značka omezující rych-
lost na 30 km/hod. a instalováno několik příč-
ných prahů. Někteří řidiči se proti omezením
bouří, jiní ho chtějí ještě rozšířit. 

„Jako nejideálnější řešení se jeví zóna 30 km
a využívání pravidla pravé ruky, čili odstranění
značek určujících hlavní a vedlejší silnice,“ kon-
statoval místostarosta Otakar Kypta.

Jsme na okraji vašeho zájmu
Zatím poslední setkání se starostou se ode-

hrálo v úterý 18. května v Kulturním domě
v Kokoníně. Pozváni byli Kokonínští i Vrkosla-
vičtí. Diskuzi otevřela stížnost na zavření pošty

ve Vrkoslavicích. Ačkoliv zdejší občané měli od
České pošty informace v tom smyslu, že pošta
zde by byla, kdyby se našel ten správný objekt,
město mělo od stejné instituce informace zcela
jiné. 

Podle Olgy Sykové, ředitelky regionu Severní
Čechy České pošty si obyvatelé Vrkoslavic po-
stupně zvykají na poštovní pobočku v Kokoní-
ně, kde není ani třeba rozšiřovat provozní dobu
a počet přepážek: „V současné době v Kokoníně
vypomáhá zaměstnanec v nejsilnějších dnech po
celou otevírací dobu. V měsíci květnu od 10. do
21. dne. V ostatních slabých dnech výpomoc ne-
ní nutná, neboť zaměstnankyně pošty v Koko-
níně zvládá provoz, jak sama říká, bez větších
problémů. Od 1.6. bude výpomoc zajišťovat zá-
skok z hlavní pošty v Jablonci, a to cca 5 hodin
denně dle aktuální potřeby.“

Dlouhá diskuze se strhla ohledně domu
v Maršovické ulici, který v současné době slou-
ží jako ubytovna pro sociálně slabé. Kokonínští
si stěžují na soužití s nájemníky z ubytovny, na
způsob jejich života. Město se na setkání zavá-
zalo, že prověří, zda v tomto domě probíhá vše
dle zákona. 

Nebyli jste na setkáních?
Nemohli jste se zúčastnit, přesto vás zajímají

otázky občanů a odpovědi kompetentních pra-
covníků? Pak hledejte celé zápisy z jednotli-
vých veřejných debat na webových stránkách
města v sekci MA21 – Setkání se starostou.

Zcela poslední setkání z celé řady je plánová-
no na úterý 1. června od 17 hodin v jídelně ZŠ
na Žižkově Vrchu. Těšíme se na vaše náměty,
otázky i připomínky.

(fr)

Vaše starosti nejsou na okraji 

Volnočasový areál 
F. L. Čelakovského
Foto archiv JM

Setkání se starostou v Proseči
Foto archiv JM

Místostarostové Vobořil, Kypta 
a Pleticha na setkání

Foto archiv JM
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
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.

3.–9. 6. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
KUKY SE VRACÍ
Dobrodružný i poetický rodinný příběh
Jana Svěráka.

3.–8. 6. /čtvrtek–úterý/ 20 hodin
KICK-ASS
Svět potřebuje nové hrdiny. A proto
přichází Kick-Ass! Cynismus
a provokace na prvním místě. 

5.–6. 6. /sobota–neděle/ 15.30 hodin
HURVÍNEK NA SCÉNĚ (3D)

9. 6. /středa/ 19.45 hodin
DCERA PLUKU 
Pozor přidáváme! Záznam přenosu
z Metropolitní opery.
Natalie Dessay v roli markytánky
Marie.

10.–16. 6. /čtvrtek–středa/ 18 hodin
HURVÍNEK NA SCÉNĚ (3D)

10.–16. 6. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU
Akční dobrodružný velkofilm.

12.–13. 6. /sobota–neděle/ 15.30 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA (3D)
Animovaná komedie z dílny tvůrců
Kung Fu Pandy a zlobráka Shreka.

17.–20. 6. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK (3D)
Návrat do kouzelného světa hraček.

17.–21. 6. + 23. 6. /čtvrtek–pondělí +
středa/ 20 hodin
SEX VE MĚSTĚ 2
Dámská jízda. Carrie, Samantha,
Charlotta a Miranda jsou zpátky.

19. 6. /sobota/ 15.30 hodin
GARFIELD (3D)

20. 6. /neděle/ 14.30 hodin
MALUJEME PRO SKŘÍTKA
PASTELKU 
HURVÍNEK NA SCÉNĚ (3D)
Pro děti, které se zúčastnily výtvarné
soutěže. Zadáno!

22. 6. /úterý/ 19 hodin – 
THE BIG FOUR: 
METALLICA, SLAYER, 
MEGADETH, ANTHRAX
Přímý přenos z bulharské Sofie.
Poprvé v hudební historii živě
na jednom pódiu a poprvé živě
satelitem do kin po celém světě.

21. + 23. 6. /pondělí + středa/ 17.30 hodin
STREET DANCE 3D
První 3D taneční film.

24.–30. 6. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK (3D)

24.–26. 6. /čtvrtek–sobota/ 20 hodin
AVATAR (3D)

26.–27. 6. /sobota–neděle/ 15.30 hodin
HURVÍNEK NA SCÉNĚ (3D)

27. 6. /neděle/ 20 hodin
CLASSIC GOES TO CINEMA:
FILHARMONIE BERLÍN –
ZÁVĚREČNÝ KONCERT SEZONY 
Koncert z Waldbühne (Lesní aréna) /
Berlín / Německo. 
Speciální host Renée Fleming.

28.–30. 6. /pondělí–středa/ 20 hodin
STREET DANCE (3D)

Letní kino
4.–5. 6. /pátek–sobota/ 21.45 hodin
ŽENY V POKUŠENÍ

11.–12. 6. /pátek–sobota/ 21.45 hodin
PANIKA V MĚSTEČKU
I plastikové hračky Kovboj, Indián
a Kůň mají své problémy. Gejzír
originálních nápadů!

18.–19. 6. /pátek–sobota/ 22 hodin
HANEBNÝ PANCHARTI
Vítejte ve druhé světové válce podle
Quentina Tarantina.

25.–27. 6. /pátek–neděle/ 22 hodin
MAMAS & PAPAS
Otázky rodičovství ve filmu Alice
Nellis.

28.–29. 6. /pondělí–úterý/ 22 hodin
TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC
Druhý díl upíří romance podle
bestsellerů Stephenie Meyerové.

30. 6.–1. 7. /středa–čtvrtek/ 22 hodin
KUKY SE VRACÍ
Dobrodružný i poetický rodinný příběh
Jana Svěráka.

2.–4. 7. /pátek–neděle/ 22 hodin
KICK ASS
Svět potřebuje nové hrdiny. A proto
přichází Kick-Ass! Cynismus
a provokace na prvním místě. 

Začátky představení Letního kina jsou
jen orientační, promítá se až za úplného
setmění!
Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

2. 6. /středa/ 19 hodin
7. X – DANCE SHOW feat. JAY DIESEL
Taneční škola X-DANCE Jablonec nad
Nisou.

3. 6. /čtvrtek/ 19 hodin (S)
EVA PILAROVÁ
VÍT FIALA - kontrabas
MILAN DVOŘÁK - klavír
Zpěvačka s nejlepším hlasem z celé
české pop music.
Přeložený koncert z 28. 4.!!! 

8. 6. /úterý/ 19 hodin (DB)
TARTUFFE GAMES
Divadlo Na Zábradlí Praha
Hrají: P. Liška, Z. Hadrbolcová,
J. Nosek, N. Drabiščáková, M. Mejzlík
a další. 
Volně zpracovaná klasická komedie.
Zámožný měšťan se seznámí
s žebrákem Tartuffem. Nabídne
mu svou pohostinnost. Marně celá
rodina varuje, že Tartuffe je lišák
a pokrytec. 

10. 6. /čtvrtek/ 18 hodin
MOZART REVUE
ZŠ Mozartova Jablonec n. Nisou
Slavnostní rozloučení se školním
rokem.

11. 6. /pátek/ 17 hodin
JABLONECKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
DPS Vrabčáci – Městské divadlo 
Účinkují: Lístek Česká Lípa, Lesněnky
Liberec, Carmina Turnov,
Sedmikráska Semily, Vrabčáci,
Vrabčata, Zvoneček, Skřivánek –
Jablonec nad Nisou.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

13. 6. /neděle/ 15 hodin (RD)
OBUŠKU Z PYTLE VEN
Divadelní společnost Julie Jurištové
Praha 
Hrají: J. Krejčí, R. Snítil, J. Jurištová,

M. Soukupová, D. Pražáková a další.
Klasická pohádka tentokrát jako
muzikál. Pro malé diváky dárek.

14. 6. /pondělí/ 19 hodin (H)
FILHARMONIE HRADEC
KRÁLOVÉ
Dirigent: Andrea Sebastian Weiser
Antonín Dvořák – Česká suita
Bedřich Smetana – Má vlast (Vltava,
Šárka)
Edward Grieg – Peer Gynt
Josef Suk – Pohádka (výběr)
Koncert v rámci Dvořákova 
festivalu 2010.

20. 6. /neděle/ 17 hodin
SVĚT TANCE
Taneční a pohybové studio Magdaléna
Rychnov 
Závěrečné vystoupení žáků taneční
školy.

24. 6. /čtvrtek/ 16.30 hodin
ŠUMIÁDA
ZŠ Na Śumavě
Školní akademie.

29.6. /úterý/ 17 hodin
SLAVNOSTNÍ AKADEMIE
GYMNÁZIA U BALVANU 
Předání výročních cen Maxima
2009/10 nejlepším studentům. 

VÝSTAVA

MATURITA 2010
Vybrané práce letošních absolventů
SUPŠ Jablonec nad Nisou.
Výstava ve foyer divadla je
zpřístupněna v době divadelních
představení.

Výměna a prodej abonentek stávajícím
předplatitelům proběhne od 7. 6.–11. 6.
Prodej novým zájemcům bude zahájen
14. 6. 2010.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz 

V červnu otevřeno denně mimo pondělí
vždy od 10 do 17 hodin.

12. 6. /sobota/ 19 hodin
VÝROČNÍ KONCERT SPS
JANÁČEK
SPS Fontána Mariánské Lázně
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

15. 6. /středa/ 19 hodin
JABLONECKÁ PÍŠŤALKA – výroční
koncert
Pěvecký sbor ANIMA SAXÍ Gymnázia
U Balvanu

23. 6. /středa/ 19 hodin 
VARHANNÍ KONCERT
Zuzana Němečková – varhany
Roman Fojtíček – saxofony
Roman Vocel – basbaryton
Skladby G. F. Händela, A. Dvořáka,
M. P. Musorgského, 
F. Schuberta, A. Piazzolly,
G. Gershwina a dalších. 

VÝSTAVY:

2. 6.–27. 6. 2010
ROMAN BRICHCÍN – OBRAZY
Vernisáž ve středu 2. 6. v 17 hodin.

30. 6.–29. 8. 2010
NA BŘEHU ŘEKY ZAMBEZI
Ze sbírky cestovatele Karla Pupíka.
Serpentinové sochy z Tengenenge,
malby Stephena Kappaty a další.
Vernisáž ve středu 30. 6. v 17 hodin.

kam za kulturou v Jablonci n. N.

Vrabčáci hostí soubory

11. 6. /pátek/ 17 hodin – Městské divadlo
JABLONECKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
Svátkem sborového zpěvu bude vystoupení domácích Vrabčáků
a jejich hostů.
Účinkují: Lístek Česká Lípa, Lesněnky Liberec, Carmina Turnov,
Sedmikráska Semily, Vrabčata, Zvoneček, Skřivánek – Jablonec
nad Nisou.
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz 

4. 6. /pátek/ 19 hodin 
ZÁVĚREČNÁ SHOW TK XTREAM
To nejlepší z celého roku a jedno
překvapení.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

10. 6. /čtvrtek/ 17 hodin 
Z DENÍKU PUBERŤÁKA…
Závěrečná akademie devátých tříd
na rozloučenou se ZŠ Liberecká.

OTEVÍRÁNÍ LÉTA 

11. 6.–12. 6. /pátek–sobota/ 9–17 hodin
Areál Eurocentra
LETNÍ PRODEJNÍ TRHY 
Prodej zboží širokého sortimentu.

11. 6. /pátek/ 10–23 hodin
Letní scéna
JABLONEC SOBĚ ANEB POPRASK
NA LETNÍ SCÉNĚ
Jablonecké hudební a taneční skupiny
a soubory.

12. 6. /sobota/ 10–18 hodin
Letní scéna
MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ
FESTIVAL
ČESKO-POLSKÉ SETKÁNÍ 2010
Vystoupení českých a polských
folklorních souborů.

13. 6. /neděle/ 14 hodin 
JABLONEČANKA 
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem.

16. 6. /středa/ 12–17 hodin
Mírové nám.
DEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Odpoledne plné soutěží a dílen,
vystoupení souborů Jablonecka.
Host: Dalibor Janda
Pořádá Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí, Klub
Jablonec n. N.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

18. 6. /pátek/ 21 hodin 
NIGHT 4 PEOPLE
Taneční párty.
Djs, módní přehlídka, taneční
vystoupení, lasershow.

19. 6. /sobota/ 18 hodin 
ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ
TANEČNÍ ŠKOLY DaM
Předprodej v taneční škole DaM nebo
na místě.

25. 6. /pátek/ 14 hodin
Areál Eurocentra
WOODSTOCK NAD NISOU
Rammstein Member’s Club, Guano
Apes revival – Bluster, System of
a Down revival, Nightwish revival,
Red Hot Chilli Peppers revival –
PaprikaCZe, Joe Satriani.cz, Led
Zeppelin revival – Myst, Stand Up.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

29. 6. /úterý/ 9–17 hodin
Horní nám., 16.20–17 hod. 
loděnice u přehrady
DEN INTEGROVANÉHO
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
Pořádá město Jablonec n. N.
ve spolupráci s Policií ČR a dalšími
partnery.

1. 7. /čtvrtek/ 17 hodin
Letní scéna Eurocentra
AARLBORG GARDNER
Dánský dechový orchestr.

Výstavy

5. 5.–22. 6. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
VÁCLAV LAHOVSKÝ – TANCE
Fotografie z tanečních soutěží.

23. 6.–31. 8. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
40 LET TURNOVSKÉHO
MAPOVÉHO OKRUHU
Retrospektivní výstava fotoklubu Safír.
Vernisáž: středa 23. 6. 17 hodin.

Připravujeme

5. 7.–10. 7. /pondělí–sobota/
LÉTO TANČÍ 2010
Letní dílna pohybu, tance a rytmu.
Semináře: modern jazz, afro tance,
afro bubenický workshop, bodyterapie.

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

1. 6. /úterý/ 17 hodin
OBLOHA V MALÉM DALEKOHLEDU
Astronomické okénko Martina
Gembece.

2. 6. /středa/ 10 hodin
ZLATOVLÁSKA
Z knihy Pohádkový kolotoč Jiřího
Žáčka čte dětem z MŠ Petr Vobořil.
Zadáno.

3. 6. /čtvrtek/ 17 hodin
CESTOU NECESTOU, MĚSTEM
NEMĚSTEM
Vyhlášení výsledků 2. ročníku
fotografické soutěže.
Součástí vystoupení hudební skupiny
TURUNUKA (Jakub Nitsche a Martin
Skalník).

7. 6. /pondělí/ 10 hodin
SYMFONICKÉ BÁSNĚ
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

8. 6. /úterý/ 14 hodin
STAVEBNÍ ROZVOJ MĚSTA 
JABLONCE 
Od roku 1945 do současnosti.
Beseda s Václavem Vostřákem.

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

10. 6. /čtvrtek/ 17 hodin
DJEMBE No. 1 – VÁCLAV KOŘÍNEK
Bubenický šaman v programu plném
rytmů a energie.
Spolupořadatel Sdružení přátel školy
hudby
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

15. 6. /úterý/ 14 hodin
LOS ANGELES
Pravidelné promítání.

15. 6. / úterý/ 17 hodin
TAJNOSTI HERECKÉ A HISTORKY
ROZVERNÉ
Zpověď naší přední české herečky
LUBY SKOŘEPOVÉ.

17. 6. / čtvrtek/ 17 hodin
KLUCI PRVNÍ REPUBLIKY
Vzpomínková kniha o životě
v Mukařově, odkud autor knížky
pochází.
Beseda s Ladislavem Šikolou
a nakladatelkou Evou Koudelkovou

22. 6. /úterý/ 17 hodin
VÝZNAMNÉ BUDOVY V JABLONCI 
Beseda s Václavem Vostřákem.

24. 6. /čtvrtek/ 17 hodin
HUDBA NA PRÁZDNINY
Tradiční akce k závěru školního roku
mladých hudebníků pod patronací
SPŠH. Zadáno.

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

Výstava

CESTOU NECESTOU, MĚSTEM
NEMĚSTEM
Výstava nejlepších prací z 2. ročníku
fotosoutěže.

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz

1. 6. /úterý/ 
ARCHIMEDIÁDA
Na vybraných školách.

1. 6. /úterý/ 9.30–16.30 hodin 
DEN DĚTÍ ANEB JARMARK
ČINNOSTÍ
Oslava Dne dětí pro MŠ, ZŠ i veřejnost
(dílničky, pódiová vystoupení, zvířátka,
hasiči).

6. 6. /neděle/ 8.40 hodin
JIZERSKÉ HORY
Poznávací cyklistická akce pro
veřejnost (Harrachov – Smědava –
Oldřichov v Hájích).
Přihlášky na tel. 483 711 725.

7. 6. /pondělí/ 16–19 hodin 
PRACOVNÍ PONDĚLÍ
Beseda o úřadu práce, uplatnění
na pracovním trhu.

10. 6. /čtvrtek/ 9 hodin
PROCHÁZKA FOTBALOVÝM RÁJEM
Míčové hry pro mateřské školy
ve spolupráci s FK Jablonec nad Nisou.

11. 6. /pátek/ 9 hodin 
TAJEMSTVÍ ŽIVOTA
Vzdělávací program pro ZŠ Lučany.

18. 6. /pátek/ 16–18 hodin 
MARMELÁDA
Odpoledne plné deskových her na přání.

19. 6. /sobota /
VÝLET ZA KOZÍM SÝREM
Vlakem do Jindřichovic pod Smrkem,
prohlídka skanzenu, větrného mlýna,
vlastnoruční výroba sýru.

25. 6. /pátek/ 
ZA SKŘÍTKEM SKLENAŘÍČKEM
Večerní putování.

Zápis na příští školní rok 
1. 9. od 10 do 13 a od 14 do 18 hodin,
2.–3. 9. od 13 do 17 hodin.

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

31. 5.–3. 6. 
ZÁPIS VŠECH OBORŮ ZUŠ

7. 6. /pondělí/ 18 hodin 
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
ABSOLVENTSKÝ KONCERT

14. 6. /pondělí/ 18 hodin 
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
ŽÁKOVSKÝ VEČER

16. 6. /středa/ 18 hodin 
Koncertní sál ZUŠ
ABSOLVENTSKÝ KONCERT

21. 6. /pondělí/ 18 hodin
Koncertní sál ZUŠ
ABSOLVENTSKÝ KONCERT

22. 6. /úterý/ 18 hodin
Kostel Dr. Farského
KONCERT JKO

23. 6. /středa/ 18 hodin
Koncertní sál ZUŠ
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŠTĚPÁNA RŮŽIČKY

28. 6. /pondělí/ 17 hodin
Koncertní sál ZUŠ
ROZLOUČENÍ S ABSOLVENTY
VO ZUŠ

Mladí umělci, neváhejte!

31. 5.–3. 6. /pondělí–čtvrtek/
ZÁPIS VŠECH OBORŮ ZUŠ
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 11. 6. 
BORIS JIRKŮ 
obrazy a ilustrace
Výstava předního malíře a ilustrátora.

Do konce srpna
130 LET
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY
V JABLONCI NAD NISOU 
Studentské práce z let 1990 až 2010
Vernisáž ve čtvrtek 17. června
od 17 hodin.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 25. 6.
SKLO A ŠPERK
Výstava semestrálních prací katedry
designu
Vernisáž ve středu 9.6. v 17 hodin. 

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

Stálé expozice

KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA 
České sklo sedmi století.

Tematické výstavy

Do 24. 6. 
JIŘÍ ŠUHÁJEK
SKLO-OBRAZY-KRESBY

Do 10. 10.
130 let uměleckoprůmyslové školy
v Jablonci nad Nisou
ARS LONGA 
Práce současných výtvarných
pedagogů školy.

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27

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

PAMÁTNÍK SKLÁŘSTVÍ
V JIZERSKÝCH HORÁCH
KRISTIÁNOV
Bedřichov

Stálá expozice
Kristiánov. Klíč k srdci Jizerských hor.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

2. 6. /středa/ 20 hodin
SVÁŤA KARÁSEK & LONDÝN
Legenda domácího undergroundu
Sváťa Karásek za doprovodu skvělého
kytaristy Londýna. 

4. 6. /pátek/ 21 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT
Rock’n’roll & punk & ska mejdan.
DJ Igorek.

7. 6. /pondělí/ 17 hod.
BUBNY NA NISE 
Bubenická dílna z Klubu Na Rampě
tentokrát na břehu řeky Nisy – pod
hrází přehrady.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.
Slavnosti řeky Nisy.

9. 6. /středa/ 19 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Řeka Nisa. Sraz před Rampou,
focení i v korytu řeky. 
Vede Filip Novák.
Slavnosti řeky Nisy.

10. 6. /čtvrtek/ 20 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
Hra Šlus aneb konec divadelní 
sezony.

11. 6. /pátek/ 21 hodin
NIGHTWORK
Discofunky s elektronikou a worldmusic.
Vojta Dyk, Franta Soukup, Kuba
Prachař, Honza Maxián, Ondra Sluka,
Kuba Antl. 
Těšte se na hit Slunce v duši, oficiální
singl komedie Jiřího Vejdělka Ženy
v pokušení.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.
Slavnosti řeky Nisy.

12. 6. /sobota/ 20 hodin
STÁR PLEJ 2010 – FINÁLE
Do finále III. ročníku soutěže
regionálních kapel postoupily Exots,
Memphis, Pí Půl a ti nejlepší
z květnového kola. 
Koná se v rámci projektu Jablonec 2010.

17. 6. /čtvrtek/ 20 hodin
V. JABLONECKÝ BLUEGRASSOVÝ
SALOON
Za účasti jabloneckých Berušek
a mladoboleslavsko - jabloneckého
Flastru. 

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

20. 6. /neděle/ 17 hodin 
EVŽENEK – MUZIKANT 
Z MARTINIKU
Pohádku pro děti od 2 let hraje
jablonecký divadelní spolek
Veselé loutky.

21. 6. /pondělí/ 18 hodin
NEBE NAD NISOU
Novinky z astronomie, zajímavosti
a úkazy na prázdninové obloze.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.
Slavnosti řeky Nisy.

21. 6. /pondělí/ 18 hodin
PŘINESE ENERGETICKY
SOBĚSTAČNÝ JABLONEC N. N.
I SNÍŽENÍ CENY TEPLA?
Besedující: Aleš John MBA, předseda
představenstva a. s. Ústav jaderného
výzkumu Řež, starosta Jablonce n. N.
Petr Tulpa, senátorka Soňa Paukrtová.

25. 6. /pátek/ 23 hodin
WOODSTOCK NAD NISOU 2010
Rock za vysvědčení. Od 14 hodin letní
scéna a od 23 hodin v Klubu
Na Rampě, kde zahraje Led Zeppelin
revival – Myst.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.
Slavnosti řeky Nisy.

26. 6. /pátek/ 21 hodin
REGGAE BASHMENT
Vítání léta s Emergency JBC OneLove
Station a hosty.

28. 6. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU
HISTORIÍ 
Téma: Jablonecké vody-potoky, řeka
Nisa, rybníky, přehrada.
Uvádí Václav Vostřák.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.
Slavnosti řeky Nisy.

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

30. 5. /neděle/ 10–13 hodin
POHÁDKOVÁ PŘEHRADA 
Pohádkový pochod kolem II. přehrady.

1. 6. /úterý/ 10 hodin
LÁTKOVÉ PLENY
Zdravé přebalování.

2. 6. /středa/ 8.30–17 hodin
ŠANCE RODINĚ I ZAMĚSTNÁNÍ
Seminář o zdraví – MUDr. Jana Vávrová.

3. 6. /čtvrtek/ 16 hodin 
VETERÁNI
Schůzka dětí a rodičů, kteří jsou již
v zaměstnání.

4. 6. /pátek/ 
DOPOLEDNÍ VÝLET 
Horní Maxov – výlet za pejsky husky.

7. 6. /pondělí/ 9.30 hodin
POŠTOVNÍ SPOŘITELNA
Dopoledne plné dárků.

8. 6. /úterý/ 10 hodin
KRÁSNÁ MAMINKA

9. 6. /středa/ 10 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
Malování hrnečků, triček.

10. 6. /čtvrtek/ 16 hodin
LÉTO, LÉTO – DÍLNA PRO DĚTI
I VELKÉ 
Rámečky a obrázky.

12. 6. /sobota/ 
Eurocentrum
FOLKLORNÍ ODPOLEDNE
Doprovodný program pro děti.

14. 6. /pondělí/ 10–12 hodin
BAZÁREK 
Letní oblečky, hračky, kabelky i batůžky.

15. 6. /úterý/ 
DOPOLEDNÍ VÝLET 
Na Prezidentskou s bohatým
programem (hledání pokladu, koně
a sladké překvapení).

16. 6. /středa/ 10 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
Malování hrnečků, triček.

17. 6. /čtvrtek/ 16 hodin
TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY 
Soutěže, album na zážitky.

19. 6. /sobota/ 14–18 hodin
DEN OTCŮ
Sportovně zábavné odpoledne.

21. 6. /pondělí/ 9–16 hodin
REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ 
Koordinátorky MC z Libereckého kraje.

22. 6. /úterý/ 10 hodin 
ZDRAVÁ RODINA
Jak se vaří rychle a zdravě.

22. 6. /úterý/ 10 hodin 
LOUTKOVÁ POHÁDKA 

23. 6. /středa/ 10 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
Malování hrnečků, triček.

24. 6. /čtvrtek/ 16 hodin
KLUB DVOJČAT
Bazárek oblečení na dvojčátka.

26. 6. /sobota/ 
VÝLET DO DĚTSKÉHO KOUTKU
V LIBERCI 

29. 6. /úterý/ 10 hodin
PREZENTACE S OCHUTNÁVKOU 
Výrobky Sebamed a Humana.

30. 6. /středa/ 10 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
Malování hrnečků, triček.

Plánujeme:

26.–30. 7. 
Příměstský tábor pro pro děti 3–8 let.
Výlety, soutěže, sportování.

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

Vždy v úterý 14.30–15.30 hodin
Tanec s miminky 
Otevřená skupina. Navázání vztahu
mezi matkou a dítětem.

Nabídka příměstských táborů pro
školkové děti
Téma: Cestujeme do pohádky 
I. běh  12.–16. 7.
II.  běh 19.–23. 7.
III. běh 2.–6. 8.
IV. běh 16.–20. 8.    

12. 6. 
Výlet za krásami Bedřichova 
Objednávky do 10. 6.

Táto, koukej na to!

19. 6. /sobota/ 14–18 hodin – Jablonecká přehrada (Tajvan)
DEN OTCŮ NA PŘEHRADĚ 2010
Lanovka přes záliv, akční ukázky zásahu vodních záchranářů,
požární a policejní techniky i historických tanků. Soutěže pro
kluky i holky! Od 17 hodin kapela Plavci hraje pro celou rodinu.
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
www.saldovo-divadlo.cz

Šaldovo divadlo

1. 6. /úterý/ od 18 hodin
TANEČNÍ VEČER
K 85. výročí založení ZUŠ Liberec,
Frýdlantská.

2. 6. /středa/ do 22 hodin (K3/8)
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Komedie o kouzlech lásky.

3. 6. /čtvrtek/ do 22 hodin (K10/OB/3)
CARMEN
Opera v originálu, tragický střet vášně
a povinnosti.

4. 6. /pátek/ od 20.45 hodin 
DÁMA S KAMÉLIEMI
Balet o dvou jednáních. Derniéra.

5. 6. /sobota/ do 22 hodin (K6/7)
CARMEN

6. 6. /neděle/ 
JARNÍ KONCERT
Pořádá ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová.

8. 6. /úterý/ do 21.10 hodin (OB/3)
CHARLOTTA
Balet o dvou dějstvích.

9. 6. /středa/ do 21.45 hodin 
SUGAR
Slavný muzikál.

10. 6. /čtvrtek/ do 21.50 hodin 
VĚC MAKROPULOS
Derniéra.

13. 6. /neděle/ 
A-STYL STREET – DANCE SHOW 

16. 6. /středa/ do 21.20 hodin (Č/5)
A PAK UŽ TAM NEZBYL ANI JEDEN
aneb deset malých…
Detektivní hra.

18. 6. /pátek/ do 21.30 hodin (PŠ)
DÁMSKÝ KREJĆÍ 
Premiéra klasické situační komedie
o nepolepšitelném lháři.

19. 6. /sobota/ do 21.30 hodin (PŠ2)
DÁMSKÝ KREJČÍ 
Druhá premiéra.

20. 6. /neděle/ od 17 hodin
POPRASK V OPEŘE
Komická opera. Derniéra.

23. 6. /středa/ do 21.05 hodin (K3/9)
EDGAR
Velká dramatická opera v originálu.

24. 6. /čtvrtek/ 
NAMALUJ MI BERÁNKA 
Host: Létající divadlo na kolečkách
Premiéra.

25. 6. /pátek/ do 21.30 hodin (K5/7)
DÁMSKÝ KREJČÍ

28. 6.–9. 7. 
PROMOCE
TU Liberec

Malé divadlo
1. 6. /úterý/ do 21.40 hodin
DNES VEČER: LOLA BLAU
Komorní muzikál pro jednu herečku.

4. 6. /pátek/ do 21.30 hodin (PM)
TVÁŘ V OHNI
Premiéra – zapálení a vyhořelí.

5. 6. /sobota/ od 18 hodin 
JIZERA
Vystoupení folklorního souboru, 

8. 6. /úterý/ do 21.30 hodin (K2/8)
TVÁŘ V OHNI

9. 6. /středa/ do 21.30 hodin (K9/Č/5)
ŽENA A MEGERA
Smrt je snadná, když máte s kým o ní
mluvit.

12. 6. /sobota/ od 15 hodin
O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI
Host: KHD Karlovy Vary
Pohádka o štěněti pro nejmenší.

15. 6. /úterý/ do 21.30 hodin (K8/Č/5)
ŽENA A MEGERA

17. 6. /čtvrtek/ do 21.30 hodin (K4/8)
TVÁŘ V OHNI

20. 6. /neděle/
GOOGLING AND FUCKING
Digitální gameska pro generaci youtube.

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

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

1. 6. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
DŘEVOŘEZBA A POLYCHROMIE
Pohled do minulosti Dr. Miloslava
Vlka. 

2. 6. /středa/ 19.30 hodin
Úplně nenormální ochotnický spolek
při TUL 
VINNETOU – POSLEDNÍ FLAŠKA
aneb Co v mayovkách nenajdete
Hrdinové našeho dětství jsou zpět.

Duhová bouře 2010

3. 6. /čtvrtek/ 19 hodin
Experimentální studio
Divadlo VIZITA – Jaroslav Dušek
Herecká a hudební improvizace.

4. 6. /pátek/ 10 hodin
BOJÍ SE TYGŘI
Pohádka Divadla Drak – Hradec
Králové. 

4. 6. /pátek/ 19 hodin
Duhová bouře 2010 
– Slavnostní koncert
AMERIČAN V LIBERCI
G. Gershwin, L. Bernstein, I. Berlin.

5. 6. /sobota/ 10 hodin
Zahrada
Dětský den s Motyčkovic klikou 
DOSPĚLÁKEM NA ZKOUŠKU 
aneb Jak to zvládá táta s mámou

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

6. 6. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne – Divadlo
Fortissimo
KUFŘÍK
Skvělé interaktivní představení pro
nejmenší.

8. 6. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JANANAS
Pražská hardfolková partička.

9. 6. /středa/ 19 hodin
Experimentální studio
GRASSHOPPERS 
Svěží country z Jabloňovky – křest
prvního CD.

10. 6. /čtvrtek/ 19 hodin
10. abonentní koncert 51. sezony
komorní hudby
JAN ŠKRDLÍK – violoncello
ŠÁRKA BESPERÁTOVÁ – klavír

13. 6. /neděle/ 13 hodin
Zahrada
Country & Western Club Liberec
GODY 2010 - pohodové odpoledne pro
celou rodinu
Monogram, Nová Sekce, Minaret,
Funny Grass, Grasshopers, Open Air.

14. 6. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Krátké a úderné divadlo
ŠLUS ANEB KONEC SEZONY!

15. 6. /úterý/ 19.30 hodin
VLTAVA
Ano, je to skutečně tak – nejlepší česká
skupina je opět zde!

16. 6. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
SEKVOJ
Koncert úžasné pražské kapely.

17. 6. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JARRET & PLEASE THE TREES
Hostem domácích se tentokrát stane
velmi zajímavý indie rock.

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

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

20. 6. /neděle/ 18 hodin
Experimentální studio
BOŽSKÝ ŘÍZEK
2. hra ženského autorského divadelního
souboru Nakafráno Turnov.
Komedie s takřka detektivní zápletkou.

21. 6. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
MEZI VLKEM
Koncert v rámci festivalu Svátek hudby.

22. 6. /úterý/ 20 hodin
Zahrada
URINETOWN – Open Air
V případě nepříznivého počasí se
představení přesouvá na 29. 6.

23. 6. /středa/ 17. 30 hodin
Experimentální studio
VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ

30. 6. /středa/ 15 hodin
ROCKOVÝ NÁŘEZ
ZA VYSVĚDČENÍ
Tradiční soutěžní přehlídka rockových
kapel.

Thálie za hlavní roli

1. 6. /úterý/ do 21.40 hodin – Malé divadlo
DNES VEČER: LOLA BLAU
Markéta Tallerová exceluje v komorním muzikálu, za který zís-
kala prestižní divadelní cenu. Nenechte si ujít!

Foto Karel Kubát

Carmen Foto Karel Kubát

Žena a Megera

Jananas
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Po desetiletích jsou konečně pohyb kolem
řeky Nisy i plavba po ní svobodné. Lužická
Nisa má šanci stát se hned za našimi humny
oblíbenou vodáckou řekou. 

Lužická Nisa je od Hrádku regulovaná. V Cho-
tyni vtéká do Lužické pánve a ztrácí na spádu.
Dřív kolem Hrádku, Žitavy až k Hirschfelde bo-
hatě meandrovala, dnes je regulovaná. Teče ale
svižně. Bývala zde rybníkářská oblast. Aleje sta-
rých dubů u trojmezí jsou starými hrázemi.
Těžba uhlí v Žitavské pánvi si ale vynutila regu-
laci ve 30. letech minulého století. V Hirschfelde
míjíme na německé straně starou tepelnou
elektrárnu, dnes je v ní muzeum. A na pravém
polském břehu známou elektrárnu Turów. Až
sem je voda pěkně čistá, jenomže pak ji zkalí
voda z dolu. 

Od Hirschfelde až po Zhořelec je snad nej-
krásnější úsek. Nisa se ponoří do lesního údolí.
Je plná ohlazených balvanů. Připomíná Ohři.
Ale nic dramatického. Oblíbenou atrakcí zde je
jízda v oválných nafukovacích člunech do kláš-
tera v Marienthalu. Marienthal stojí za zhléd-
nutí. Pod klášterem vytéká Nisa do Zhořelecké
pánve. Z řeky žádný velký rozhled po krajině
není. Řeka je zakousnutá pod úroveň terénu.
Teče ale svižně, opět bohatě meandruje. Břehy
jsou porostlé vrbičkami nebo křídlatkou. Ces-
tou do Zhořelce je několik starých jezů. Jsou ji-
né, než jaké známe z našich řek. Ale po obhlíd-
ce se dají vždy nějak překonat. A jízda na lodi
zde určitě nadchne. Stále je potřeba kormidlo-

vat. U Radimerzic se připojí Smědá. Zde stojí za
zhlédnutí barokní vodní zámek na polské stra-
ně. Plavbu je nejlepší skončit před Zhořelcem.
Ve Zhořelci je totiž obtížný jez v navigaci.

Mimochodem Zhořelec má více jak 150 let
sportovní veslařské tradice, a ta se zrodila prá-
vě na Nise.

Pod Zhořelcem je Nisa již klidnější. Má men-
ší spád. O pravidelná zpestření se však starají
stržené mosty. V r. 1945 na ústupu byly vyhoze-
ny do vzduchu a většina není dodnes obnovená.
Ruiny na dně tvoří peřeje. Nedaleko Zenten-
dorfu míjíme i nejvýchodnější bod Německa.
Ano, nachází se na „naší“ Nise! Na vrbě na ono
místo upozorňuje cedule. A zde se již můžeme
setkat s králem fauny – s bobrem. Hráze při
březích i typicky ohlodané kmeny nenechají ni-

koho na pochybách. Od Rothenburgu po Bad
Muskau na více jak 100 km operuje další půj-
čovna nafukovacích lodí. Je zde tábořiště
i možnost občerstvení. 

Nisa zde tvoří skutečnou hranici. Na němec-
ké straně husté osídlení. Na polské pravá pusti-
na a hluboký les. Vsi se koncem války vylidnily
a zanikly. Podobně jak u nás v pohraničí. Do le-
sů se vrátili i vlci. Na své si přijdou i fandové že-
leznic. Nisu křižují zrušené tratě a každé větší
město mělo pouliční dráhu. Vymyká se Forst,
kde byla nákladní dráha „Schwarze Jule“. Za
prohlídku stojí i zámecký park v Bad Muskau
s projížďkou lesní železnicí. Pouhých 20 km od
soutoku leží město Guben/Gubin. Další město,
které bylo po válce rozděleno. Historické, boji
téměř zničené, jádro města leží v Polsku. Ně-
mecku zůstalo nádraží s průmyslovou čtvrtí.
V jedné někdejší textilce je evropské centrum
prof. Hagense pro konzervaci nebožtíků. Pro
otrlé, ale stojí za návštěvu.

Pod Gubenem ukrajuje Nisa poslední kilo-
metry. Do války byla splavná pro nákladní člu-
ny z Odry. Dnes je zanesená a slouží již jen
sportovní plavbě. Lužická Nisa končí soutokem
s Odrou v malé vsi Ratzdorf 256 km dlouhou
pouť. Ve výšce pouhých 28 m nad mořem. Do
moře je to ještě 300 km. Ohromné masy vod
z Odry však i tuto vzdálenost snadno překona-
jí. Potkáte zde hodně cyklistů i z Čech, kteří jez-
dí po známé cyklostezce Odra-Nisa. Je příjem-
né potkat své krajany. 

Lukáš Pleticha

■ Nisa – řeka, která nás spojuje

Kam proudí Nisa

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

1. 6. /úterý/
McDonald’s Cup
Chance arena
13. ročník turnaje žáků
základních škol
9.30 – zápasy ve skupinách
12.45 – exhibiční zápasy
14.00 – finálové zápasy

5. 6. /sobota/ 9 hodin
Fotbalová hřiště Mšeno
JUNIOR NORTH CUP MICRO
11. ročník mezinárodního turnaje
v kopané.
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
Mšenská přehrada
JABLONECKÝ DRAK
O putovní pohár města Jablonce n. N.
V pátek 4. 6. od 16 hodin trénink.

Baseball
5.–6. 6. /sobota–neděle/ 9 hodin
Areál Srnčí důl
JABLONECKÁ PÁLKA
Baseballový turnaj žákovských
kategorií.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Jezdectví
6. 6. /neděle/ 10.30 hodin
Louky pod Jizerkou
NOVOVESKÝ POHÁR 
Soutěž v crosscountry, přírodní
skoky.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Hasičské přebory
5.–6. 6. /sobota-neděle/ 10 hodin
Atletický stadion Střelnice
KRAJSKÉ KOLO HRY 
PLAMEN
Kategorie dorostu hasičů.

Horská kola
Oddíl triatlonu TJ Bižuterie
www.triatlonbizuterie.cz

6. 6. /neděle/ 11.50 hodin
Lyžařský areál Břízky 
8. JABLONECKÝ DUATLON
NA HORSKÝCH KOLECH 
Pro žákovské kategorie i širokou
veřejnost. 
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

OV biatlon pořádá
19. 6. /sobota/ 10–15.30 hodin
Areál Břízky
MČR V BIATLONU NA
HORSKÝCH KOLECH
Mistrovství ČR (start v 10 hod.),
závod pro veřejnost (start ve 13 hod.)
a závod pro děti (start v 15.30).
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

26.–27. 6. /sobota–neděle/
Areál Břízky
ČESKÝ POHÁR V LETNÍM
BIATLONU ŽACTVA,
DOROSTU A DOSPĚLÝCH
Sobota vytrvalostní závod 
(12 hod. start dorostu a dospělých,
17 hod. žáci) Neděle rychlostní
závod (10 hod. start žáků, 13 hod.
dorostu a dospělých).

Atletika
Corny atletický stadion
www.sportjablonec.cz

9. a 16. 6. /středy/ 15.30 hodin
Atletická Střelnice
ŽÁKOVSKÁ LIGA
2. kolo mladšího žactva.

ZŠ Mozartova pořádá
16. 6. /středa/ 8.30 hodin
Lyžařský areál Břízky
MŠENSKÁ OLYMPIÁDA
Atletický čtyřboj. Zahájení
soutěže 8.30 pro 4. a 5. třídy,
10.30 pro 1., 2. a 3.třídy.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Turistika
KČT TJ Tatran
19. 6. /sobota/ 5.30–9 hodin
ROZHLEDNY JABLONECKA
29. ročník dálkového pochodu pro
všechny věkové i výkonnostní
kategorie. Prezentace Spolkový
dům 18. 6. 17–21 hodin. 
Info: Josef Pustai 605 063 793, 
pepa.pustai@seznam.cz.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Sportovně-kulturní akce v rámci 
euroregionálního festivalu
NISA – ŘEKA, KTERÁ NÁS
SPOJUJE

2. 6. /středa/ 16 hodin
ČIŠTĚNÍ NISY
Pomozte vyčistit Nisu s oddílem
vodních skautů. Sraz v 16 hodin
v parku v ul. 5. května „U Policajta“.
Info: Michal Pokorný, tel. 777 150 398.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

19. 6 /sobota/ 12.30 hodin
Mšenská přehrada
PRASOLOPPET 
– PRASŮV BĚH 2010
10. ročník běhu na klasických
lyžích v zimním oblečení.
Prezence závodníků 12.30–13.30,
start ve 14 hodin. Pořádá Zoo
Liberec. Přihlášky do 15. 6. na 
e-mailu: hancvenclova@seznam.cz.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

25. 6. /pátek/ 
POSELSTVÍ ŘEKY NISY
Pochod s mažoretkami, dechovkou,
koňmi, bubeníky a vílou Nisou.
Předání poselství ve 14 hod. před
radnicí, jež poputuje na kánoích
přes Liberec až na Kristýnu
u Hrádku. Splutí do Marienthalu.
Připojte se. Letos přijde
i jablonecký vodník! 
www.pujcovnalodinisa.cz
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Nabídka sportovních programů

Foto archiv Lukáše Pletichy 
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Roman Hanák

Filip Skalický

Markétka Zikmundová

Dlouhý, Široký a Bystrozraký
„Chodí světem dobří braši, 
pomocníci lidí – 
dlouhán, tlouštík a ten třetí, 
který všechno vidí.“

Jiří Žáček – Pohádkový kolotoč

Oceněné práce

Filip Skalický, MŠ Pastelka, Pasířská 10
Markétka Zikmundová, MŠ Pohoda, Tichá 19
Roman Hanák, MŠ Kostička, Kokonín 

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Červencové a srpnové obrázky s tématem Zlatovlásky očekáváme v po-
datelně jablonecké radnice do středy 9. června 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.

Téma na červenec + srpen

Pozor! Soutěž končí, užijte si, děti, krásné prázdniny. V září se setkáme
na velké výstavě všech vašich obrázků v Eurocentru. 

Váš skřítek Pastelka 
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Bezbariérové autobusy cestová-
ní lidem značně ulehčí. Ocení je
nejen zdravotně postižení, ale
i starší lidé nebo maminky s ko-
čárky. Kolik takových vozů po Jab-
lonci jezdí? (Na otázku odpovídá
Luboš Wejnar, dopravní ředitel Do-
pravního podniku města Liberce.)

Pro představu upřesním, že cel-
kový počet autobusů je 35. Z nich
většina je bezbariérová – máme cel-
kem 25 vozů, jež jsou plně nebo
částečně nízkopodlažní (případně
jsou vybavené sklopnou plošinou
u prostředních dveří). Vůbec první
autobusy tohoto typu byly do
Jablonce zakoupené v roce 1999
a od té doby se vozový park prak-
ticky doplňuje pouze bezbariéro-
vými autobusy. Díky tomu může-
me garantovat stále větší počet
bezbariérových spojů. V jízdních
řádech jsou vždy vyznačeny. 

Nákup nových pohodlných vozů
určitě závisí hlavně na penězích.
Přispívá také město Jablonec nad
Nisou? (Na otázku odpovídá místo-
starosta Petr Vobořil, místopředseda
představenstva ČSAD Jablonec.)

Samozřejmě město dotuje nejen
provoz městské hromadné dopra-
vy, ale také se snaží z rozpočtu vy-
členit peníze na investice. Napří-
klad v roce 2009 přispělo 10 milio-
ny korun. Tyto peníze byly spolu
se státní dotací od ministerstva fi-
nancí a s vlastními zdroji dopravce
použity na nákup 4 bezbariéro-
vých autobusů.

Od května opět jezdí oblíbené
cyklobusy. Kam všude se s nimi
dá z Jablonce vyrazit? (Na otáz-
ku odpovídá Luboš Wejnar.)

Zjednodušeně řečeno do Jizer-
ských hor, Českého ráje nebo do
okolí Ještědu. Cyklobusy vás zave-

zou do Bedřichova, Turnova a na
Výpřež do Liberce. Trasy zůstávají
stejné jako loni. V červenci a srpnu
přibude spoj do Hamru na Jezeře
a spoj do Bedřichova, který pojede
ve všední dny. Kompletní jízdní řády
jsou k dispozici na www.csadjbc.cz.
V klasických linkových autobu-
sech je přeprava kol problém, tak-
že není divu, že je po cyklobusech
velká poptávka. Cestování s nimi
je pohodlné a snadné. Stačí vzít rá-
no kolo a vyrazit. 

Společnost ČSAD Jablonec je
v této oblasti v České republice
vlastně průkopníkem. V roce 1998
vypravila vůbec první autobus
speciálně uzpůsobený pro převá-
žení kol. Vozil cyklisty do Jizer-
ských hor.

Když je řeč o výletech do příro-
dy, zeptám se také na alternativ-
ní pohon autobusů. V současné
době se jezdí hlavně na naftu.
Chystáte nějaké k přírodě šetr-
nější řešení?

Ještě letos je v plánu vybudová-
ní plnící stanice na CNG přímo ta-
dy v Jablonci Díky této investici
budou naftové autobusy postupně
nahrazeny vozidly na zemní plyn.
Jablonec nad Nisou se tak připojí
k dalším městům, kde je provozo-
vána veřejná doprava s menším
dopadem na ovzduší.

(red)

Po městě i z města pohodlně
autobusem
Stále lepší a nové služby pro cestující, zvyšování pohodlí nebo také zvýhodněné
jízdné – tím vším se snaží autobusová doprava přilákat zákazníky, aby obstála
v konkurenci aut. V Jablonci nad Nisou každým rokem přibývá bezbariérových
autobusů, na jaře vyrážejí na silnice speciálně upravené vozy pro cyklisty
a v plánu je také například k přírodě šetrnější pohon na zemní plyn. 

Bezbariérových vozů 
každým rokem přibývá.
Ze 35 autobusů, jež 
zajišťují MHD v Jablonci,
je nyní 25 plně nebo 
částečně nízkopodlažních. 

■ Jizerské hory
pro školky 
dostupnější

Město Jablonec nad Nisou se
snaží přiblížit Jizerské hory dě-
tem. Ve spolupráci s ČSAD Jab-
lonec a TJ Bižuterie nabízí zvý-
hodněné podmínky pro výlety na
Severák. V budově Ski Bižu, která
provozuje lyžařské vleky, funguje
od letošní zimy nové zázemí pro
mateřské školy. V podkrovních
prostorách díky dotaci minis-
terstva práce a sociálních věcí (za
titul Obec přátelská rodině) vznik-
la herna se šatnou, malou jídel-
nou a odpočívárnou. 

V zimě sloužila hlavně malým
lyžařům, po zbytek roku je po do-
hodě k dispozici mateřským ško-
lám při výletech do Jizerských
hor. Na místo děti přepraví auto-
busy ČSAD Jablonec, které jsou
hrazené z větší části z městského
rozpočtu.

■ Rodinná 
víkendová jízdenka

Jablonecké rodiny mohou jezdit
MHD o víkendu za zvýhodněnou
cenu. Speciální víkendová jízden-
ka platí od pátku od 14 hodin až
do nedělní půlnoci. Rodiny za ni
zaplatí 66 korun (pro 2 dospělé
a 2–3 děti) nebo 52 korun (pro
1 dospělého a 1–2 děti). 

Rodinné víkendové jízdenky jsou
k dostání například v informačním
centru v budově radnice.

(red)

Více informací 
na www.jabloneckarodina.cz.

ČSAD Jablonec průkopníkem cyklobusů. V roce 1998 vyjel první.
Foto archiv ČSAD Jablonec 

Foto Graphis

Foto archiv JM Foto archiv ČSAD
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Co mají společné pěvecké hvězdy Peter Dvor-
ský, Eva Urbanová a Lucie Bílá? Všichni tři
si na jednom pódiu zazpívali s jabloneckým
dětským pěveckým sborem Vrabčáci. 

A že se jednou, kdo ví, budou společným
účinkováním se sborem chlubit, dokládá i vel-
ký mezinárodní úspěch Vrabčáků v Belgii. Na
festivalu v Neerpeltu si mezi mnoha desítkami
sborů jablonecké děti vyzpívaly vítězství ve své
kategorii.

Kromě povinné skladby Two Pewits potěšili
publikum českým a moravským repertoárem.
U srdce zahřála moravská lidovka Ej lásko, lás-
ko a v původní skladbě Řemeslníci od Zdeňka
Lukáše doprovodil sbor Ivo Kahánek, klavírní
virtuos a vítěz mezinárodní soutěže Pražské
jaro.

Festival v Neerpeltu je nejstarší přehlídkou
pro dětský a mládežnický zpěv v Evropě a ve
světě má zvuk asi jako belgická čokoláda. Letos
se konal už po 58. a zúčastnilo se jej sto šest-
náct sborů z 26 zemí. Vrabčáci se pod taktovkou
svého sbormistra Pavla Žura v silné konkuren-
ci neztratili a svým úspěchem potvrdili, že za
sedmnáct let existence se stali uznávaným těle-
sem doma i v zahraničí. 

Sbor vznikl v roce 1992 na ZŠ Mozartova, pro-
šlo jím několik stovek dětí. A že umějí nejen
čistě intonovat, držet rytmus a melodii, ale i vzít
se za správnou věc, dokazují i na různých be-
nefičních akcích. Loni na podzim se například
zúčastnili koncertu „Společně nejen na jevišti“,
jehož výtěžek podpořil Jablonecký klub onkolo-
gických pacientů Jakop a hospic svaté Zdislavy
ve Vratislavicích. (pb)

Vrabčáci veni, vidi, vici

Slavnost Těla a Krve Páně (lidově Boží Tělo)
je jedním z pohyblivých církevních svátků,
závislých na termínu Velikonoc. Katolíci jej
slaví ve čtvrtek 9. týdne po Velikonocích, ale
obvykle se přesouvá na následující neděli – letos
na 6. června.

Slavností vyjadřuje katolická církev svou víru
a úctu k Bohu vtělenému do hostie. Podle tradi-
ce se slaví tak, že po mši vyjde z kostela do ulic
průvod věřících v čele s knězem nesoucím
monstranci s Nejsvětější svátostí (Božím Tělem,

tedy velkou hostií). Kněz městu žehná, věřící
zpívají písně určené pro tento svátek a modlí
se. Průvod se postupně zastavuje u čtyř venkov-
ních oltářů, které bývají symbolicky orientová-
ny do čtyř světových stran. Jsou zbudovány jen
pro tento den. 

V některých farnostech ani dnes při průvodu
nechybějí družičky, jež sypou okvětní lístky
před kněze s monstrancí. K vidění může být
i baldachýn, který nesou ministranti nad kně-
zem, orchestr i věřící v lidových krojích. Dříve
zaznívaly i salvy ostrostřelců a rány z hmoždíře. 

Slavnost zavedl již v roce 1264 papež Urban
IV. Velkým impulsem bylo vidění řeholnice Ju-
liány z Lutychu v roce 1209. Zjevoval se jí záři-
vý měsíc s jedním tmavým místem, což symbo-
lizovalo, že chybí svátek, kterým by se uctívalo
právě Tělo a Krev Páně. 

Slavnost se rozšířila zejména ve 14. století
a během doby se k ní připojily různé lidové
zvyky a tradice. Ve střední Evropě při této příle-
žitosti lidé prosili o pěkné počasí před létem
a o ochranu před přírodními katastrofami.
Někdy se posvětily květinové věnečky účastnic,
jež je měly chránit před letními bouřkami. 

Pamětníci potvrzují, že i v Jablonci bylo Boží
Tělo oblíbenou slavností. Věřící zde často zpíva-
li píseň Sestupte andělové shůry, pochopitelně
v němčině. Ke smutnější historii Božího Těla
patří rok 1946, kdy jablonecký děkan P. Karl
Vogel byl den před oslavami odvezen do tábora
v Rýnovicích. Přestože byl v té době stále ještě

oficiálně nejvýše postaveným jabloneckým du-
chovním, neslušelo se, aby jako Němec byl hlav-
ní osobou veřejné slavnosti. V době politické ne-
svobody byla tato slavnost vytlačena z ulic za zdi
kostelů, popřípadě do farních zahrad, a zcela se
ztratila z veřejného života. Jablonečtí katolíci se
nyní vracejí k této starobylé tradici. Po desetiletí
neviděné venkovní oslavy proběhly poprvé zno-
vu v roce 2008. Letos se bude slavit průvodem
kolem venkovních oltářů znovu. Průvod proběh-
ne po nedělní bohoslužbě, která začíná v 9.30
v kostele na Horním náměstí.

Borek Tichý

Boží Tělo v Jablonci nad Nisou

Foto Karel Vogt Foto Štěpánka Valešová

Pod novým názvem Krajské slavnosti
a poprvé v jednodenním provedení odstar-
tuje v pátek 18. 6. v 11 hodin na Mírovém ná-
městí tradiční putovní akce Libereckého
kraje. Na bohatý zábavný program, vystou-
pení jabloneckých sportovních a kulturních
klubů i slavných a začínajících kapel srdeč-
ně zve hejtman Libereckého kraje Stanislav
Eichler. 

Ne náhodou zahájí program pěvecký sbor
Vrabčáci netradičním koncertem. Těšit se mů-
žeme i na pohádku pro nejmenší Mateřského
centra Jablíčko a muziku všech žánrů v provede-
ní skupin Jarret a Stand Up. Bravurní choreogra-
fii předvede taneční skupina Angel Breakers.
Diváci se seznámí i s ladným bojovým uměním
capoeiry a ukázkami historického šermu. Nebude

chybět ani bubenická a ohnivá show. Velkolepé
finále večera obstará hlavní host Marek Ztra-
cený a hradečtí Kabát Revival. Vše zakončí ve
22 hodin velkolepý ohňostroj.

V rámci programu budou vyhlášeni i vítězové
fotografické soutěže pro žáky středních škol na
téma přírodní krásy Libereckého kraje. Jejich
práce posoudí odborná porota, složená z před-
ních fotografů našeho kraje: Milana Drahoňov-
ského, Miloše Kirchnera a Zdeňka Lína. Jejich
odborný výklad a zajímavé příběhy ze života fo-
tografů si můžete vyslechnout při besedě, která
se koná v rámci slavností po vyhlášení výsled-
ků soutěže v prostorách radnice. 

Celým dnem bude provázet moderátor Jan
Žíla. Nenechte si ujít velkolepé představení svého
kraje.

(pb)

Liberecký kraj vás baví
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Jak jste se ocitla v Jablonci?
Pocházím z Bruntálu, ale abych se mohla v tanci

rozvíjet, odešla jsem do Brna. Odtamtud jsem se do-
stala díky umístění na mistrovství světa v Německu,
kde jsem skončila o jednu známku na 4. místě, do
Lublaně. Vytáhla si mě slovinská porotkyně, která si
myslela, že ve skutečnosti jsem měla vyhrát. V roce
2002 jsem se vrátila domů. Vdala jsem se sem a bylo
jasné, že chci i tady dělat hip hop.

Nebála jste se, když jste měla poprvé soupeřit
s Afroameričankami i Afričankami?

Když jsem se dozvěděla, že je budu mít na mistrov-
ství světa ve skupině, tak jsem si říkala, co já zmůžu?!
Vždyť hip hop je černošský tanec a ony ho mají v krvi,
vyrůstaly v něm.

Zalitovala jste, že jste se v Bruntálu nepřihlásila
do folklorního souboru?

(Smích.) Ne, to určitě ne. Nakonec jsem je nechala
za sebou.

Kdo z hip hopu vás okouzlil, že jste se mu zača-
la věnovat?

Ve třech letech mě maminka jako hyperaktivní dítě
dala na gymnastiku. Od té jsem se dostala k tanci, nejdřív
k disku. Ve 12 letech jsem objevila rapera a tanečníka
Vanillu Ice a Marky Marka. Propadla jsem tomu. 

Jaké jsou taneční kroky?
Základní krok je snap. Snapový krok si představte

jako ostrou chůzi na eskalátoru, kde člověk ještě musí
skákat. Je to ten nejběžnější pohyb, který tanečníci ve
skupině synchronizovaně dělají. Jednotlivec to má
horší v tom, že tancuje na hudební předlohu, kterou
dopředu nezná. Musí citlivě vnímat všechny breaky,
záseky, pauzy, protože když necítí změny rytmu a vede
si své naučené prvky, tak působí jako cvičená opička. 

Proč kromě vlastního tance i učíte?
I výborný tanečník nemusí být dobrý trenér. A já

jsem vždy vypomáhala jako pravá ruka trenérovi.
Zjistila jsem, že umím komunikovat s dětmi a vést je.
Trenér v Brně mě chválil, že je vzácné být dobrý ta-
nečník a zároveň umět učit. Radil mi, abych na sobě
pracovala a jednou ze mě něco bude. Ve Slovinsku
jsem pracovala ve třech tanečních školách. Připra-

vovala jsem slovinské děti na jejich šampionáty i na
mistrovství světa. Práce s dětmi mě ohromně baví
a vždy jsem věděla, že chci mít vlastní taneční školu.

Byl v Jablonci hip hop, než jste sem přišla?
Nějaká skupina tu byla. Ale po soutěžích nejezdili.

Musela jsem nejdřív získat zrcadlový sál. Vyšli nám
vstříc v Základní škole Mozartova. Začátky byly těžké,
pochopitelně, přišla jsem a nikdo mě neznal. V roce
2002 navíc nebyl ještě hip hop tak známý, ale teď už
tři roky zpátky se hodně rozmohl. Děti styl znají, po-
slouchají, milují.

Dokázala jste přitáhnout i problémovou mlá-
dež. Jak?

Spolupracovali jsme s dětským domovem, domluvi-
li jsme se na podmínkách, aby u nás mohly tančit.

Těm ze slabších sociálních vrstev se také snažíme po-
moci, aby to mohly dělat. Je smutné, když mládež vidí-
te na ulici, s cigaretou, alkoholem. Nevhodně vybíjejí
svou energii. Hip hop je vybití, které je pozitivní. Učí
spoustu věcí, i vůli!

Hvězdy hip hopu nežijí jako světci. Nebojíte se,
že by je mladí chtěli napodobit?

Jsem abstinent, nekouřím, s tímhle by u mě nepo-
chodili. Něco jiného jsou texty těch písní, které vy-
růstají opravdu z drsného prostředí ulice, drogových
dealerů, gangů, ale když chcete skvěle tančit, tak si
žádné takové věci nemůžete pustit k tělu. Naopak, hip
hop je způsob, jak se z nich vymanit. Ptají se mě hlav-
ně junioři, 10–12 let, o čem se třeba zpívá v té písni.
Na rovinu jim řeknu, že o tom, že zpěvákovi zabili ka-
maráda drogoví dealeři. Vysvětluji jim, že tam, kde
styl vznikl, to tak vypadá. Ale takový život, aby byly
skutečně dobrými tanečníky, nemusí žít a ani nebudou!

(pb)

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

Hana Drbohlav 
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Propadla jsem hip hopu
Byť její taneční skupina děvčat se jmenuje Rest in Peace, neodpočívají v pokoji.
Staly se mistryněmi ČR 2008, 2009, 2010 i 2. vicemistryněmi Evropy. Díky hip hopu se
z rodného Bruntálu protančila na mistrovství světa, sbírala vavříny v Lublani, kde
spolupracovala i na choreografii Miss Slovenia. Jablonecká mládež jí vděčí za víc než
jen „cool“ vzhled i rytmus.

■ Krátké zprávy
Radost fotbalovým fanouškům
udělali jablonečtí fotbalisté, kteří
mají za sebou historicky nejús-
pěšnější sezonu. Stříbrní v Gam-
brinus lize i v Ondrášovka cupu.
A už nyní mají plán na tu nadchá-
zející, v níž si zajistili účast ve tře-
tím předkole Evropské ligy. Jejich
příprava začne už v pondělí 7. 6. 

Babybox v Jablonci
právě na Mezinárodní den dětí
1. 6. bude umístěn jako už šesta-
třicátý v České republice. Vytápě-
ná schránka snímaná kamerou
o rozměrech 100 krát 60 krát 50 cm
a váze 150 kg už zachránila jede-
natřicet nechtěných novorozenců,
které jejich matky odložily. Zatím
posledním zachráněným dítětem
byla letos v březnu holčička v Písku.

Svaz důchodců
pořádá svá červnová setkání vždy
ve středu od 14 hodin ve Spol-
kovém domě. Dne 2. 6. chystáme
volnou zábavu. 9. 6. si vyjdeme na
procházku. 10. 6. máme besedu se
sociální pracovnicí. 23. 6. si pre-
ventivně změříme tlak a 30. 6. po-
sedíme s hudbou.

Od 3. června 
nastoupí na svá stanoviště vodní
záchranná služba a letní provoz
přehrady se může rozjet naplno,
pokud počasí dovolí. Během květ-
na se dokončily poslední úpravy
povrchů hřišť a jejich lajnování,
drobné opravy dětských hřišť
v okolí přehrady, instalace tří mod-
rých plat na hladinu. Vodní zá-
chranná služba Českého červeného
kříže drží v plné sezoně službu
denně od 9 do 19 hodin až do 29. 8. 

Svléknou uniformu
s koncem školního roku a v září ji
už znovu neobléknou? Tak se ptá
vedení ZŠ v Koberovech, školy,
která se stala průkopníkem škol-
ních stejnokrojů na Jablonecku.
Původně si žáci uniformy pochva-
lovali, ale časem zájem dětí opadl.
Na konci školního roku už je nosí
jen každý pátý žák. Je tak možné,
že zvyk známý například z Anglie
se u nás neujme.

Zahradní jazzovou
slavnost spolu s Jazz H Faktorem
a jeho hosty pořádá Klub Ex 1. 7.
od 19 hodin. Fanoušci jazzových
synkop si jistě přijdou na své.

Projekt Odmalička
zaměřený na výuku němčiny ve
školkách je v Jablonci oblíbený.
Bohužel jen na tomto stupni škol-
ství. Jakmile předškoláci nastoupí
do ZŠ, nemají možnost pokračovat. 

Fanoušci glam rocku
i hard rocku se mohou těšit už ny-
ní na zářivé hvězdy Slade. Britští
veteráni, v popularitě zastiňující
v sedmdesátých letech i Davida
Bowieho a svou show inspirující
i kapelníka Kiss Gene Simmonse,
potvrdili organizátorům maloskal-
ského festivalu Benátská noc na pře-
lomu července a srpna svou účast.

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Po válce zůstaly v Jablonci čtyři kina. První
v Radnici, biograf Fortuna v Podzimní 21,
Invalidů na rohu ulic Revoluční a Pivovar-
ské a Metropol v Kamenné č. p. 11. 

Kino v Radnici zahájilo provoz již 3. 8. 1945
českým filmem Zborov. Podle námětu Rudolfa
Medka jej natočil Jiří Slavíček. Film měl opož-
děnou premiéru po zabrání Sudet ještě před ně-
meckou okupací, plně vychutnat si ho však di-
váci bez německé cenzury mohli až po válce.

Fortuna představila premiéru českého filmu
Věrni zůstaneme 24. 10. 1945. Už z titulů je patr-
né, že poválečné vlastenecké nadšení se pro-
mítlo i do filmu.

Kino Invalidů, přejmenované na Jabloň, za-
hájilo provoz 2. 5. 1947. Kina měla poměrně
vysoké návštěvy, protože přicházely stále nové
filmy, americké, francouzské, anglické a znovu
všechny filmy naše, vyrobené před válkou i bě-
hem ní. Objevily se i první filmy sovětské, ty ale

měly nejmenší návštěvy. Konalo se hodně taneč-
ních zábav, kde bylo vždy „natřískáno“. Také ka-
várny a bary měly hojně návštěvníků, kteří tam
utráceli, co „lehce nabyli“. Dekretem prezidenta
republiky Edvarda Beneše č. 50 z 11. 8. 1945 byla
všechna kina převzata do státní správy a stát se
stal výlučným provozovatelem hraných filmů.
Převzal výrobu, distribuci, nákup i prodej. 

Kino Metropol bylo přebudováno na loutkové
divadlo. V roce 1945 bylo v kinu Radnice uspo-
řádáno 168 představení. V kinu Fortuna 135.
V roce 1946 se konala v obou kinech dvě před-
stavení denně, v neděli a ve svátek tři. Až na ně-
kolik výjimek se uváděly vždy dva programy
týdně. V kinu Radnice byla v zimním období za-
vedena zvláštní představení pro mládež se sní-
ženým vstupným. Radnice za rok odehrála 815
představení, z toho 811 normálních a čtyři spe-
ciální. V kinu Fortuna bylo 798 představení.
Kino Radnice zahájilo projekt tzv. „Kino Čas“
Tvořily ho krátké filmy, kreslené i grotesky.

Promítalo se v neděli dopoledne v 11.30 až
12.30. Celý program se dvakrát opakoval. Za
rok 1947 tu bylo 80 představení „Kina Čas“, 15
představení pro školní mládež a 788 běžných
představení, celkem 883 představení. 

Kino Radnice slavnostně přejmenovali 9. 5. 1951
na Stalingrad. I radniční náměstí se stalo Sta-
lingradským náměstím. Fortuna byla již dříve
přejmenována na Oko. Kino Oko promítlo 790
představení a kino Jabloň 425. Měsíc po zahá-
jení provozu byla promítací kabina kina Jabloň
ovšem zničena požárem a kino zůstalo měsíc
mimo provoz. 

Kino Stalingrad mělo nebývalých 1 010 sedadel
a bylo největším kinem kraje. Ve výbavě mělo
již třetí verzi promítacího a zvukového zařízení
československé výroby, stejně jako kino Oko,
které čítalo 714 sedadel. Jabloň disponovala po-
čtem 504 sedadel a promítacím zařízením AEG.
Zvukové zařízení bylo československé výroby.
Kapacita všech tří kin se tehdy rovnala deseti
procentům počtu obyvatel města. Pozoruhodné!
Televizní konkurence tehdy pochopitelně ještě
neexistovala. A tak není divu, že třeba Pyšná
princezna měla přímo masovou návštěvnost.
1 100 zaplněných sedadel už král Miroslav ni-
kdy v sále neuvidí, ale ani my bychom nechtěli
hltat vítězství dobra nad zlem ve „Stalingradu“. 

Václav Vostřák

Továrna na sny Stalingrad

Na památku jedné své vítězné trefy nechal
člen jabloneckého střeleckého spolku Hein-
rich Fuchs vyobrazit slavnostní okamžik
uvítání zemského správce arcivévody Štěpá-
na. Ten přijel 17. června roku 1847 zkontro-
lovat práce na stavbě Krkonošské silnice. 

Silnice měla pro hospodářský rozvoj regionu
velký význam. Arcivévoda Štěpán byl syn uher-
ského palatina, bratra zesnulého císaře Fran-
tiška. Narodil se roku 1817 a vyrostl v Uhrách.
V roce 1843 mu byla svěřena správa Čech. Za
krátkou dobu svého působení do roku 1847 si
mladý arcivévoda získal všeobecné sympatie.
Zatímco české prostředí v něm vidělo náměst-
ka českého krále, čeští Němci vyzdvihovali je-
ho podporu v záležitostech hospodářských. Byl
srovnáván s osvíceným císařem Josefem II.
Podobně jako on cestoval po Čechách, aby se lé-
pe seznámil s poměry v jednotlivých oblastech.
Když ve čtyřicátých letech 19. století postihl kr-
konošské lnářství úpadek, snažil se podnikat
kroky ke zlepšení situace. Jedním z nich byla
také stavba tzv. Krkonošské silnice, která spoji-
la města Liberec a Trutnov. V souvislosti s ní
navštívil arcivévoda Štěpán celkem třikrát oko-
lí Jablonce. 

Poprvé jel z Liberce 6. listopadu roku 1845
a přenocoval v Příchovicích. 24. listopadu ná-

sledujícího roku cestoval toutéž trasou v dopro-
vodu krajského hejtmana von Kotze. Tentokrát
byl ubytován v Tanvaldě v bytě ředitele místní
přádelny. 17. června roku 1847 se arcivévoda
přijel osobně přesvědčit o postupu pozemních

prací na stavbě silnice. Zástupci městysu
Jablonec za přítomnosti jásajícího davu, na-
stoupených střelců a veteránů ho spolu s vrch-
ností přivítali pod slavobránou vztyčenou
u Hoffmannovy továrny. Ta se nacházela
v místní části Brandl, kudy jedna z větví silnice
vedla. Poté arcivévoda nastoupil do kočáru,
spřežení řídil sám kníže Rohan, a všichni shro-
máždění ho doprovodili do Jablonce. Průvod
stanul před slavnostně vyzdobeným hostincem
„U města Karlovy Vary" (Zur Stadt Karlsbad),
kde arcivévoda „na věčnou památku" zatloukl
malým kladívkem hřeb do střeleckého prapo-
ru. Kníže Rohan pak rozdal mezi přítomné chudé
drobné stříbrné mince. Kočár zemského správ-
ce pokračoval dále přes Paseky do Jindřichova,
kde si arcivévoda prohlédl Steckerovu brusír-
nu. Další zastávkou byly až Příchovice. Z blíz-
kého vrchu arcivévoda přehlédl okolní krajinu.
Na památku návštěvy vzácného hosta nechal
na tomto místě kníže Rohan stavět rozhlednu
zvanou Štěpánka (Stephanshöhe). Tyto důvody
stavby však pominuly s odvoláním arcivévody
zpět do Uher. Rozhledna byla tedy dokončena
až v roce 1892 díky péči Německého horského
spolku pro Ještědské a Jizerské hory.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie

■ Střelecké štíty ze sbírek Muzea skla a bižuterie

Arcivévoda Štěpán v Jablonci

Slavobrána na počest arcivévody
Foto Aleš Kosina

Kino Invalidů
Foto archiv Václava Vostřáka

Velký sál kina  Foto archiv 
„Stalingrad“ Václava Vostřáka
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Vysoké nad Jizerou – rozhledna U Borovice
– Škodějov – Roprachtice – Kozina, smírčí
kříže – Vysoké n. J. (cca 15 km). Varianta pro
náročnější (kolem 55 km) může začít např.
na nádraží v Kořenově, kam se z Vysokého
vrátíme přes Paseky n. J. a po cestě Planýrka. 

V blízkém okolí Vysokého nad Jizerou se na-
chází řada zajímavých míst. Snadno se dají ob-
jet na kole, přičemž délku cyklovýletu můžeme
přizpůsobit svým nárokům. Pokud vyložíme
kola z auta ve Vysokém n. J., pak bude mít na-
vržený okruh pouhých 15 kilometrů, čímž je
vhodný i pro rodiny s dětmi.

K atrakcím poslední doby se řadí nová, 18 met-
rů vysoká rozhledna U Borovice. Najdeme ji na
plochém hřbetu při silnici z Vysokého do Semil.
Vlastním úsilím ji sobě a lidem pro radost po-
stavil František Hubař z blízkých Roprachtic.
Otevřena byla na podzim roku 2009 a jméno
dostala podle nedaleké borovice. Rozhled je
z ní nečekaný – od Krkonoš až po Milešovku. 

Od rozhledny vyrazíme do Škodějova. Za osa-
dou Zimrov se nachází autobusová zastávka Na
Špekulaci (4 km), kde vlevo pod silnicí stojí ka-
menný pomník s reliéfem Dr. Karla Farského.
Muž, po němž je pojmenován jablonecký kostel

i náměstí, se narodil 25. 7. 1880 právě ve Škodě-
jově. Dr. Farský se v roce 1920 stal zakladate-
lem Církve československé husitské a o pět let
později i jejím prvním patriarchou. V čele círk-
ve stál až do své smrti v roce 1927.

Za zhlédnutí stojí ve Škodějově i stará dřevěná
zvonička. Odbočíme k ní z křižovatky Zimrov,
kam se po prohlídce vrátíme na hlavní silnici.
U samoty Mýto pak narazíme na cyklotrasu
směřující do Jilemnice. Okolo několika lido-
vých plastik dojedeme brzy ke kostelu Nejsvě-
tější Trojice v Roprachticích. Pod kostelem se
nachází hřbitov a stará, právě velice citlivě opra-
vovaná fara. Poté se vydáme zpátky k Vysoké-
mu. Bude výhodné, když se na hlavní silnici
vrátíme až na severním okraji obce. Při cestě
stojí typické horské chalupy. 

Dříve, než se vrátíme do Vysokého, můžeme
ještě zastavit u dvou smírčích křížů. První se
nalézá v louce na okraji lesa vpravo od silnice,
druhý vlevo, blízko zdevastovaného stavení
Kozina. Na závěr přijde vhod odpočinek ve vy-
sockém městském parku, třeba pod sochou
Karla Havlíčka Borovského.

Doporučujeme mapu KČTč.22, Krkonoše, 1 : 50 000.
(os)

Na kole kolem Vysokého nad Jizerou
■ Tip na výlet

Rozhledna U Borovice bývá přístupná o víkendech.
Foto Otokar Simm

Kdo o druhé květnové neděli zavítal do
Sklářské Poreby, mohl potkat zvláštní průvod
čítající na dvě stovky osob. Někteří z účast-
níků byli oděni do červených kuten, jiní nesli
hesla typu „Valoni všech zemí, spojte se ve
Sklářské Porebě!“ Občas zazněl zvuk obřího
bubnu Sudetského bratrstva valonského.
Konala se zde slavnost otevření nové naučné
stezky nazvané Szlak waloński, čili Vlašská
nebo Valonská cesta. 

Vlachy byli u nás nazýváni cizinci, kteří již
v 15. století pátrali v Jizerských horách a Krko-
noších po vzácných kovech, drahých kamenech
a jiném nerostném bohatství. Z české strany
hor je známe třeba z Jizerky. 

Poláci říkají těmto hledačům pokladů Valoni.
Jedná se ale o jednu a tutéž blíže neurčitelnou
skupinu cizozemců, kteří před stovkami let
prozkoumávali naše hory. Prohledávali těžko
přístupná místa, kutali ve strmých srázech
a roklinách, rýžovali v horských potocích. Ti
nejúspěšnější si prý odváželi domů převeliké

bohatství. Svá tajemství o nalezištích si tito do-
brodruzi bedlivě střežili, a tak není divu, že
s nimi byla spojena řada legend a pověstí.
Některé z nich přetrvaly až do současnosti,
i když dnešní člověk je již sotva bere vážně.
Přesto tzv. vlašská znamení, která jsou popiso-
vána v literatuře, nenechávají ani po stovkách
let některé pátrače po tajemnu v klidu. Cent-
rem krkonošsko-jizerských hledačů „skarbů“,
tedy pokladů, bývala Stará Ves Sklářská, dnešní
Sklářská Poreba Dolní. A právě tady, u kostelí-
ka Panny Marie Růžencové, je začátek Szlaku
walońského. 

S nápadem vyznačit neobvyklou stezku přišli
obyvatelé této nejstarší, leč donedávna opomí-
jené části Sklářské Poreby, sdružení ve spolku
Zdolna Dolna, tj. Schopná Dolní (Poreba). Pro-
jekt by ale nebylo možné realizovat bez spolu-
práce s dalšími subjekty, k nimž patří Krko-
nošský národní park, Krkonošské muzeum,
Městský úřad ve Sklářské Porebě či zmíněné
Sudetské bratrstvo valonské. Právě tento spolek
si předsevzal udržování valonských tradic a po-
pularizaci Sklářské Poreby coby „mineralogic-
kého hlavního města Polska“. Sídlí ve Staré
chatě valonské, která se nachází na naučné
stezce a je osmým zastavením. Návštěvníci si
zde mohou volně prohlédnout velmi rozsáhlou
expozici nerostů. 

Co vše nás ještě na nenáročném okruhu če-
ká? Tak třeba u druhého zastavení stojí torzo
prastaré „Soudní lípy“, pod níž rychtáři vyko-
návali obecní právo. O kousek dál přijdeme
k místu, kde kdysi pracovala nejstarší sklářská
huť ve Slezsku, písemně doložená již v roce
1366. Po překročení hlavní silnice ze Sklářské
Poreby do Jelení Hory vede cesta romantickým
údolím řeky Kamienné. Vodopád na řece Szklar-
ka s turistickou chatou je sedmým zastavením.
Okolo Staré chaty valonské přijdeme k deváté
zastávce, kde můžeme krátce odbočit k Červené
jámě. Tato umělá jeskyně vznikla v 19. století
těžbou nerostů. U Muzea Země překročí naučná
stezka znovu hlavní silnici. Po kratším stoupání

se pak před námi objeví Wlastimilówka, domek,
ve kterém žil a tvořil v letech 1947–1970 známý
polský malíř českého původu Wlastimil Hofman. 

K atrakcím Szlaku walońského patří i Złoty
Widok, úchvatná vyhlídka na panoráma Krko-
noš, a jeden z největších jizerskohorských vik-
lanů – Chybotek. Kývavý balvan Valoni dobře
znali, neboť uzavíral cestu ke všem zdejším po-
kladům.

Szlak waloński je sedmikilometrový, červe-
nobíle vyznačený okruh s patnácti zastaveními.
Na každém z nich najdeme krátký informační
text v polském a anglickém jazyku. Škoda, že
nezbyly peníze a místo na českou verzi. Kromě
historických souvislostí umožňuje stezka na-
hlédnout i do současného způsobu života zdej-
ších lidí. 

Auto lze odstavit na parkovišti vedle kostela
Panny Marie Růžencové (menší ze dvou zdej-
ších kostelů). 

Další informace na www.szklarskaporeba.pl. 

Otokar Simm

Ve Sklářské Porebě vyznačili unikátní stezku

Chybotek – jeden z největších viklanů v Jizerkách
Foto Otokar Simm
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
Městské knihovně.

Oddělení pro dospělé
Rankov Pavol
Stalo se prvního září
Román se odehrává v letech 1938
až 1968. Tři kamarádi usilují o lás-
ku jedné ženy. 

Damrosch Phoebe
Obsluha v ceně
Vtipný, ironizující pohled na stras-
ti a slasti práce v zákulisí špičkové
restaurace.

Nesvadba Josef 
Blbec z Xeenemünde
Klasik české sci-fi. V novém vydání
jeho nejlepších povídek je předsta-
ven jako vynikající spisovatel, psy-
cholog, vizionář a moudrý muž.

Oddělení pro děti a mládež

Nesvadba Miloš
Rozmarýnek
Rozmarýnek je neposedný skřítek,
který dětem přináší veselé pohádky,
svižná rozpočitadla a spoustu ří-
kanek a veselých básniček. 

Shone Rob
Mýty a legendy v komiksech: 
Řecko, Řím a Egypt 
Nejznámější legendy a báje z oblasti
starověkého Řecka, Říma a Egypta,
plné udatných hrdinů, bájných by-
tostí a nesmrtelných mocných bohů. 

Crummenerl Rainer 
Doby ledové
Jak vypadala střední Evropa před
20 000 lety? A proč některé druhy
dobu ledovou nepřežily? Nejen na
tyto otázky poskytne kniha odpovědi.

Studovna

Chocholoušková Hana – 
Lhotová Markéta
Liberec
V edici Zmizelé Čechy vydalo nakla-
datelství Paseka zajímavou knížku
o historii našeho krajského města. 

Multimediální oddělení

Geislerová Anna
Pohádky pro neposlušné děti
a jejich starostlivé rodiče
Pohádky slovenského autora Duša-
na Taragela čte slavná herečka. Jejich
výjimečnost spočívá v nečekaném
humoru, mnohdy velmi černém.

Pohádková věž 
Srdečně zveme na vernisáž vý-

stavy 29. června v 17 hod. ve 4. po-
schodí Radnice v prostoru před
radniční věží. Zazpívá dětský pě-
vecký sbor Rolnička ZŠ Libe-
recké.

Ve spolupráci s jabloneckými
školami zveme na letní výstavu
prací žáků. Umělecká dílka budou
vystavena po celé prázdniny v rad-
niční věži. 

Ke zhlédnutí bude ve všední dny
v každou celou hodinu, v době
prohlídek věže s průvodcem od 9

do 15 hod. V pondělí a ve středu
ještě i v 16 hod.

Dobíjení Opuscard
Turistické informační centrum

je jedním ze tří míst v Jablonci
nad Nisou, kde lze na čipovou kar-
tu nahrát časový kupon MHD (Jbc
– Jbc), zakoupit anonymní kartu
nebo vložit hotovost do elektronic-
ké peněženky (možno i v autobu-
su) OPUSCARD. 

Můžete dobíjet ve všední dny
v časech od 9 do 11.30 a od 12.30
do 17 hod. V sobotu od 9 do 12 hod.

■ Jablonecké kulturní a informační centrum oznamuje

Škola zdravého životní stylu
Vstupme do školy, kde se vzdělávají at-

letické naděje. Pan ředitel Jiří Vondráček
nám ochotně poskytl informace o Zá-
kladní škole v Pasířské ulici.

Mohl byste popsat historii školy?
Škola byla založena v roce 1963 a od svého vzniku

se specializuje na výchovu mladých atletů. Rozšířená
výuka tělesné výchovy a sportu probíhá ve všech tří-
dách 1. stupně ve formě atletických přípravek a ve vy-
braných třídách 2. stupně. 

Jaké jsou její nejvýznamnější sportovní úspěchy?
Naši žáci několikrát zvítězili v Poháru Českého roz-

hlasu v lehké atletice – převzetí poháru se vždy odehrá-
lo za přítomnosti významných atletických osobností
(manželé Zátopkovi, Jan Železný, Ludvík Daněk, Mi-
lena Rezková-Hübnerová). Mezi další úspěchy patří
vítězství na Mistrovství ČR v lehké atletice v kategorii
starších žákyň a na Mistrovství ČR v kategorii žactva
v lehké atletice. Po odchodu ze školy se mnozí z na-
šich absolventů stali oporami reprezentace ČR v růz-
ných věkových kategoriích. 

Můžete jmenovat?
Asi nejznámější absolventkou naší školy je v sou-

časné době Bára Špotáková, olympijská vítězka, mist-
ryně světa a světová rekordmanka v hodu oštěpem.
Pro naše žáky velký vzor.

Máte nějaká specifika ve svém školním vzdělá-
vacím plánu?

Škola se profiluje směrem k atletické přípravě žáků.
Přes své sportovní zaměření ale klade důraz především
na kvalitní všeobecné vzdělání dětí se všemi žádoucí-
mi atributy spjatými s ideálním profilem absolventa zá-
kladní školy. Poskytujeme kvalitní vzdělání v oblasti
výuky cizích jazyků, v oblasti informačních technolo-
gií apod. Chceme vzdělávat žáky i jinými, alternativ-
ními metodami, mezi něž patří i rozličné vzdělávací
projekty včetně mezinárodních, i z toho důvodu se
vymezujeme ve smyslu našeho školního vzdělávací-
ho plánu jako škola her, sportu a zdravého životního
stylu. Jedním z mnoha cílů a záměrů vyučujících
všech vyučovaných předmětů je vést žáky k pochope-
ní základního smyslu zdravého životního stylu a prin-
cipů trvale udržitelného rozvoje naší společnosti. 

Co nabízí školní areál veřejnosti?
Sportovní areál ZŠ Pasířská – atletický ovál s jedno-

tlivými sektory, travnaté fotbalové hřiště, asfaltové
hřiště pro míčové hry, venkovní stoly na stolní tenis – je
veřejně přístupný od dubna do října vždy v době od
15 do 19 hodin a o víkendech a hlavních prázdninách
i od 9 do 11 hodin. A to bezplatně za přítomnosti
správce. Dále nabízíme k pronájmu víceúčelové spor-
tovní hřiště s umělým povrchem a standardní proná-
jem tělocvičen. 

(mp)

Ilustrace Teodor Juřík
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Nabízíme: 
> keramické kurzy 
> kurzy malování 
> příměstské tábory 
> hlídání dětí v přírodě spo-

jené s výtvarnou činností 

1. 6. (od 10 h.) 
Pohádkový park

12. 6. (9–11 h.) Batika
19. 6. Den plný her 

a malování pro před-
školáky a rodiče 

26. 6. (9–13 h.) 
Malování na hedvábí 

Ilona Pětníková 
Tel.: 775 335 826 

www.original-silk.net

Dětské studio
ve výtvarném ateliéru

Dětské studio
ve výtvarném ateliéru

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:
přízemí, 54 m2

1. patro, 36 m2

3. patro, 25 m2

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

info@eurocentrumjablonec.cz 

OC Delta, 2. patro, 
Fügnerova ul., Liberec 

Aktuální poselství Bible,
modlitby za nemocné

Veãerní program 
dennû od 18 hodin

Hlavní fieãník: 
Dr. José Caruci (USA)

V˘stava, 
duchovní poradenství, 

prodej literatury, 
promítání filmÛ 

www.impresionante.cz/liberec

EDUCA, Ml˘nská 46a, Jablonec n. N., tel./fax: 483 318 621, mobil: 602 505 288
www.educa-jbc.cz ★ info @educa-jbc.cz

★ Slavte s námi 20 let na trhu
SLEVY + slosování pfiihlá‰ek – zajímavé ceny

★ T¯DENNÍ KURZY praktické angliãtiny v létû
★ DA≈OVÁ EVIDENCE – kurz v létû

ZÁPIS 
do KURZÒ  
2010/11 zahájen

To správné místo pro fie‰ení 
Va‰ich finanãních problémÛ

• Bankovní a nebankovní úvěry
• Úvěry ze stavebního spoření

• Přeúvěrování hypoték
• Vyplácení exekucí na zástavu

Îádné poplatky pfiedem

tel. 608 773 779, 608 774 779 
Anenské náměstí 1975/1

466 01 Jablonec nad Nisou

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

REKVALIFIKAâNÍ MASÉRSK¯ KURZ
„Masér, sportovní a rekondiãní masáÏe“

s akreditací M·MT âR
v termínu 14.– 28. 7. 2010 v Jablonci n. N.,

Info a pfiihlá‰ky: tel.: 604 154 133
e-mail: dusekunhost@seznam.cz

www.masazedusek.cz

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

sítû proti hmyzu: rámové, rolovací
roletky: atraktivní vzhled

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

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

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

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¯BùR POUZE NA SMRÎOVCE

NOVù TOâENÁ ZMRZLINA
po–ne 8:00–17:30 hod.

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

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

a hfiejivé masáÏe pro klidné spaní
Pfiijmeme dal‰í kadefinici

NádraÏní 8, hned vedle Soliteru
www.salonmakako.cz

tel.: 603 444 977 – nebo 488 488 477

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

tel.: 725 052 807, e-mail: info@rpv-sluzby.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

DEDRA – EKOLOGICKÁ DROGERIE
*KATALOGOV¯ A P¤ÍM¯ PRODEJ

* MOÎNOSTI SPOLUPRÁCE – VHODNÉ PRO ÎENY
NA MD, registrace ZDARMA

* P¤IJëTE SI PROHLÉDNOUT V¯ROBKY A KATALOG
* CENY OD 39,– Kã

* VE·KERÉ INFORMACE A SERVIS
AVON CENTRUM, Jungmannova 7, Jablonec n. N.

Po, St 11–17 h / Út, ât 10–16 h
tel.: 603 830 936, 725 531 441

e-mail: karolina.avon@seznam.cz

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
M: 776 653 153, www.brisnitancekareemah.cz

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

V˘bûr dvefií z 400 000 kombinací! GaráÏová vrata,
okna dfievo i plast. Renovace star˘ch kazetov˘ch

dvefií. KAÎDÁ ZAKÁZKA: nerez klika ZDARMA
+15 % sleva na montáÏ a sleva i na dvefie.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií zdarma!

Kompletní montáÏ.
tel.: 604 404 861, www.dverehybner.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

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

STUDIO KRÁSY MARKÉTA
Novinka – formování postavy metodou

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

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

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

Kadefinictví, Pedikúra, Manikúra
Rynovická 4, JBC, Po–ât tel.: 483 314 958

âI·TùNÍ KOBERCÒ A AUTOINTERIÉRÒ
Suchou i mokrou cestou

‰piãkov˘mi stroji KARCHER
tel.: 774 181 455, e-mail: mkcisteni@seznam.cz

FK Jiskra M‰eno
Jablonec nad Nisou hledá trenéra pro mládeÏ,

na poloviãní úvazek. V pfiípadû zájmu nás
kontaktujte na tel.: 607 837 745

ÎELEZNOBRODSK¯ JARMARK
11.–13. 6. 2010

kulturní program pro dospûlé i dûti
dobré jídlo a pití, spousta atrakcí

www.zeleznybrod.cz

Studio Fit – Akce na ãerven
Novû – klasická mokrá manikúra,

po cel˘ ãerven jen za 128,– Kã.
Zmûfite si své zdraví – ENERGETICKÁ

DIAGNOSTIKA ORGANISMU
P¤ÍSTROJEM SUPERTRONIC

7 a 14. ãervna v hodnotû 200,– Kã ZDARMA
Klasické i orientální masáÏe, tanãení a cviãení

pro zábavu i ‰tíhlou linii,
infrasauna se solnou terapií, pedikúra

Zdravá a ‰tíhlá – nutriãní poradna jen za 350,– Kã

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
CELKOVÁ PROHLÍDKA jen za Kã 350,–

DIAGNOSTIKA ¤J jen za Kã 290,–
GEOMETRIE NÁPRAV jen za Kã 390,–

také rÛzné akce (oleje, stûraãe, v˘fuky),
ãi‰tûní klimatizace, spolupráce s poji‰Èovnami

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

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

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
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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

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

Technické sluÏby Jablonec nad Nisou, s. r. o.
Ceník materiálů ze skladů TSJ, s. r. o.

P Í S E K
Ceny bez DPH Ceny s DPH

• písek malÈák, betoÀák pfii odbûru do 8 t 342,– Kã/t 410,– Kã/t
• písek malÈák, betoÀák pfii odbûru nad 8 t 240,– Kã/t 288,– Kã/t

Uvedené ceny písku jsou včetně dovozu v Jablonci nad Nisou a do 10 km.
objednavky@tsj.cz nebo tel.: 775 790 389 p. Berenda, 775 790 382 p. Dobeš.

www.tsj.cz

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

elektro z va‰í ulice

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

Akce „30 dní na zkou‰ku a Finish tablety 
jako dárek“ se vztahuje na v‰echny modely
myãek AEG, Electrolux zakoupené v období 
od 24. 5. do 31. 7. 2010

– pfiijìte si vybrat myãku AEG nebo Electrolux 

– tablety dostanete ZDARMA jako dárek 

– pfiivezeme, zapojíme, zprovozníme 

– jestliÏe nebudete spokojeni dostanete 

peníze zpût

NAPADLO NÁS, 
ÎE VÁM NABÍDNEME 
30 DNÍ NA ZKOU·KU

Letáky                          najdete ve Va‰ich schránkách.

AVON CENTRUM 
JABLONEC NAD NISOU

Jungmannova 855/7 
(Dům Smetanka – zvýšené přízemí)

AVON – KOSMETIKA PRO KAŽDÉHO

• objednávky z katalogu
• přímý prodej za zajímavé ceny

• bezkonkurenční  akce v každé kampani

Jsme zde pro Vás:
pondělí a středa 11–17 hod.

úterý a čtvrtek 10–16 hod.

Kontakt:
tel. 603 830 936, 725 531 441

e-mail: karolina.avon@seznam.cz

POZOR AKCE MĚSÍCE ČERVNA !!!
Na celý nákup z katalogu 15 % sleva

a při osobní návštěvě u nás další bonus.


