
Léto je tady...
Léto v Jablonci je pro mnoho lidí spojené s před-

stavou chladu a deště. Přece jen jsme v horách
a opravdu tu prší tak nějak častěji. Ale já bych
neměnil. Pokud se totiž naopak počasí vydaří,
můžeme se slunit u přehrady nebo alespoň po
ránu vyběhnout téměř v županu a dopřát si
zdravotní plaveckou půlhodinku. Jiní nadšení
plavci vyrážejí k vodě o polední pauze místo
oběda a další skočí k přehradě rovnou z práce.
A je jedno, jestli na pivo nebo za sportem – účinky
jsou stejně očistné a blahodárné. 

Zatímco v létě se přehrada stává středobodem
Jablonce, ve městě jako by se život zastavil nebo
přinejmenším zpomalil. Na klidu není nic špat-
ného, ale obzvlášť mladší ročníky se přiklánějí
k názoru, že v Jablonci nebývá v létě ani tak klid,
jako spíš mrtvo. Je pravda, že kulturní zařízení
mají prázdninový režim, ale v posledních letech
se snaží dění ve městě zpestřit nejrůznějšími ak-
cemi pod širým nebem. Za zmínku určitě stojí
Jablonecké kulturní léto, které pořádá Eurocen-
trum. Stejně jako v loňském roce i letos nabízí
hudební lahůdky všech žánrů a také divadelní
představení. Pokud to počasí dovolí, program
bude probíhat na letní scéně vždy ve čtvrtek a je
pro diváky zdarma. Při zmínce o prázdninové
kultuře nemůžu opomenout letní kino. Jablonec
nad Nisou je jedním z mála měst, kde se stále

pod širým nebem promítá. Klasické letní kino je
už téměř raritou, protože mnoho z nich svůj boj
o přežití prohrálo. Srovnáno se zemí bylo napří-
klad letní kino v sousedním Liberci. Tomu naše-
mu nejvíc pomůže, když bude mít dostatek divá-
ků. Tak proč nestrávit pár příjemných večerů
pod hvězdami s hvězdami stříbrného plátna?

Léto většinou uteče rychle. Přitom by toho člo-
věk tolik rád stihnul. Jedním z míst, kde mají
o prázdninách opravdu napilno, jsou paradoxně
také školy. Žáky a učitele vystřídají stavební děl-
níci. Z letošních investic do oprav škol mohu
jmenovat vybudování samostatného vchodu pro
třídy Montessori v ZŠ 5. května, dokončení kom-
pletní přestavby MŠ Hřbitovní, výměnu oken
v MŠ Tichá nebo rekonstrukci sociálních zaříze-
ní v mateřské škole Havlíčkova. Velké změny če-
kají budovu bývalé střední průmyslové školy
strojní na Horním náměstí. Přestěhuje se tam
část základní umělecké školy – obory, které síd-
lily v nevyhovujících prostorách v Mlýnské uli-
ci. To vše musí být hotové, než se děti vrátí do
svých tříd. 

O prázdninách se toho dá stihnout vlastně do-
cela hodně. Inspirací vám může být i toto číslo
Jabloneckého měsíčníku. 

Petr Vobořil
místostarosta
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Nejdříve ale k zastávce, která se rodila dlouho. 3. 6.
v 9.45 přivítal starosta Petr Tulpa na nové zastávce
osobní vlak č. 16213 Liberec–Harrachov. Po bezmála
116 letech vznikla ve městě nová zastávka, přibližující
železniční dopravu obyvatelům.

Poloha zastávky mezi ulicemi Raisovou a 5. května
představuje přiblížení k centru města na místě, kde to
dovolily technické normy poté, kdy se ji nepodařilo
realizovat v původně plánované Vzdušné ulici nejblí-
že centru, ani v Souběžné ulici nad areálem bývalé
tramvajové vozovny v Pražské. Pro uživatele veřejné
dopravy i integrovaný dopravní systém Libereckého
kraje je tato nová zastávka, přibližující železnici k auto-
busovému nádraží, přínosem o to větším, že poloha
autobusového nádraží coby budoucího dopravního
terminálu města je již ustálena. 

Regiotram Nisa 
Jablonec se 7. 9. 2000 připojil vedle Liberce a Čes-

kých drah k „Memorandu o spolupráci při řešení do-
pravní obslužnosti v liberecko-jablonecké aglomera-
ci“. Tak se oficiálně začalo hovořit a psát o systému
s názvem Regiotram Nisa, kterému město od počátku
deklarovalo partnerství. Nejdříve představoval pouze
řešení meziměstské železniční a tramvajové tratě
Liberec–Jablonec s konkrétní představou napojení
tramvají z Liberce na železnici ve Vratislavicích
a v případě Jablonce zase kolejové propojení želez-
nice a tramvaje mezi dolním nádražím a výhybnou
Brandl (Plynárnou). 

Od počátku se uvažovalo o využití poznatků západ-
ní Evropy, kde se stále více rozšiřoval a osvědčoval
systém vlakotramvají, schopných jezdit po tramvajo-
vých kolejích města i po železnici. Přes pozdější zapo-
jení Ministerstva pro místní rozvoj ČR a profesionál-
ního koordinátora i manažera projektu – Investorsko
inženýrskou, a. s. projekt nezískal proklamovanou
podporu Vlády ČR, ani odpovídající finanční zajištění
na národní úrovni, nutné přinejmenším pro žádosti
o financování projektu jako většího celku z prostřed-
ků EU. Vznikla alespoň celá řada zajímavých studií
a impulzů pro změnu technických norem. I když je
projekt Regiotram Nisa pilotním a administrativně
nejdále z uvažovaných systémů v České republice i na
Slovensku, jeho faktickým výsledkem je v současné
době alespoň realizace původně plánovaných zastá-
vek a přestupních dopravních terminálů. Na Jablo-

necku dokonce v rozsahu, jaký nemá v České repub-
lice obdoby. 

První vlaštovkou byla zastávka Tanvaldský Špičák
na trati Smržovka–Josefův Důl v listopadu 2005, od
1. ledna tohoto roku cestující mohou využívat zastáv-
ku Smržovka Luční a do konce roku vzniknou ještě
2 železniční zastávky v Desné a jedna ve Velkých
Hamrech. Zastávka Jablonec n. N. centrum byla ně-
kolik let uvedena v jízdních řádech „ode dne vyhláše-
ní“ jako Jablonec n. N. střed či město.

Zastávka a její stavba 
Stavba zastávky probíhala v náročném terénu v pů-

vodním skalním zářezu, kterým trať v souběhu
s Raisovou ulicí prochází. Musela být odtěžena zhruba
polovina skalního zářezu a svahy si pro změnu vyžá-
daly zpevnění gabionovými zdmi ze skládaných ka-
menů. U zastávky je malé parkoviště, kde si mohou
cestující nechat auto a pokračovat vlakem. Celkový
účet za zastávku jako investici města bude s terénními
úpravami a přístupovými cestami cca 11 milionů Kč.
Hlavním problémem stavby byla a stále je skutečnost,
že souběžně měl vznikat v proluce mezi tratí pod
Raisovou a nad ulicí 5. května polyfunkční dům jako
investice firmy Luxembourg Invest, který zatím nebyl
realizován a měl přes něj vést bezbariérový přístup
k centru města. V další fázi je tedy nutné, aby projekt
zastávky pokračoval architektonickou soutěží na lávku
pro pěší, která by měla vést ze svahu pod novou za-
stávkou a překlenout údolí Nisy a s ním i ulici 5. května
a Lipanskou směrem k Muzeu skla a bižuterie.
Zhruba 120metrová lávka by mohla být i novou do-
minantou města.

Železniční zastávka má prozatím jen přístup do
Raisovy ulice. Směrem do centra na ulici 5. května je
sice využívaná, ale jen travnatá pěšina, navazující na
schodiště s 50 schody. Podle posledních informací má
firma Luxembourg Invest i přes zpoždění stále zájem
o projekt polyfunkčního domu, a tak město jedná
o oddělení stavby budovy od navazující přístupové
cesty, respektive schodiště, na které by šlo použít sta-
vebního povolení, aby co nejdříve vznikla pohodlněj-
ší a regulérní přístupová cesta k zastávce z ulice
5. května.

(red)

(Více informací o problematice www.mestojablonec.cz)

Oživení jablonecké železnice 
Tento rok je pro pásy kolejí v Jablonci nad Nisou výjimečný a po desetiletích ožívá
v našem městě i železniční infrastruktura. 3. 6. byla otevřena nová železniční zastávka
Jablonec centrum a 24. 6. přišel den otevření prostor nově zrekonstruovaného
jabloneckého nádraží. Od začátku července se po jabloneckých kolejích dostaneme
dokonce do polské Szklarske Poreby.

■ Dvě otázky 
pro místostarostu
Lukáše Pletichu 

Zastávka centrum je prvním
krokem, mimochodem těžce vy-
vzdorovaným nejen kvůli těžké-
mu terénu. Máte nějakou časo-
vou představu, kdy přijdou další
kroky s lávkou a těsnějším spo-
jením s městem? V jakém stavu
je změna územního plánu?

Nejtěžší byl začátek – chtělo to
hlavně odvahu zablokovat probí-
hající územní řízení, bylo v rozporu
s územním plánem. A pak dovést
investora polyfunkčního domu ke
společnému jednání. To ale pro-
běhlo vstřícně. Horší byla jednání
se správou kolejí SDC (Správou
dopravní cesty) – téměř nic nešlo,
všechno byl problém. A když už
šlo – tak zase stálé posouvání ter-
mínu výluky. Příprava byla i pro
naše úředníky složitá. Zkušenosti
s drážními věcmi neměli. Stavba
tak začala až loni na zimu. Teď
bude dalším krokem lávka. Je to
ale záležitost příštího volebního
období. Pomůže velmi oživit i část
města kolem muzea a Eurocentra.
Levná nebude, ale efekt bude veli-
ký. Přivede lidi k centru a velmi
poslouží i lidem z Bártlova kopce.
Ještě je samozřejmě nutná změna
územního plánu, ale ta už běží. 

Od roku 1894, to je hrůza let,
ale co teď? Nepotrvá zrealizo-
vání všech velkolepých plánů na
spojení dopravy: železnice, tram-
vaje, autobusů stejně dlouho?
Dožijeme se…?

Problém je, že každý, kdo má ři-
dičák, zná značky nebo jezdí auto-
busem, si myslí, že rozumí dopra-
vě. Ale tak to není a je to složitější.
Jsou normy i další návaznosti.
Někdy lze velkého efektu dosáh-
nout drobnou investicí a jindy to
jsou stovky milionů. Zásadní in-
vestice do tramvají, dráhy a termi-
nálů nejsou bez podpory státu,
krajů či unie možné. Tady ani na
západě. Snad ale ten čas přichází
i k nám. Tedy odpovídám možná...

(pb)
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■ Komentáře a názory

Píši Jabloneckému 
měsíčníku

Nestává se mně příliš často, že
by někdo udělal práci za mě. Když
na seminářích o obecních a měst-
ských zpravodajích, kde předná-
ším coby lektorka, přijde řeč na
grafiku, vytáhnu mlčky Jablonecký
měsíčník. Líbí se mi. A nejsem
v tom sama. Uznalé pokyvování
jsem viděla v Ostravě, Brně i ostat-
ních krajských městech, kde tyto
přednášky pořádáme. Výjimkou
nebyl ani Liberec, což může ostatně
dosvědčit redaktor Pavel Brycz. 

Grafika Jabloneckého měsíčníku
je velmi dobrá. Seriózní a učesaná,
jak se na noviny, které vydává rad-
nice, sluší. Slyším ty připomínky,
že někteří lidé by přivítali více ori-
ginality, sem tam nějaký úlet, tro-
chu v duchu bulváru. Ne! Od toho
jsou jiní a myslím, že své poslání
plní na více než 100 procent. 

Grafika jsou pouze šaty, které –
někdy bohužel – dělají člověka.
V našem případě noviny. Mockrát
jsem se setkala s tím, když na se-
minářích hodnotíme úroveň jed-
notlivých zpravodajů, že na „šaty“
se hodně dá. Vedle novin oděných
do drahých obleků se kolikrát kr-
čily zpravodaje, co byly jen „v tep-
lákách“, ale svým obsahem ty prv-
ní mnohonásobně převyšovaly.
Ale to není případ Jablonce. Tady
se vede grafika s obsahem ruku
v ruce a drží spolu krok.

Jablonecký měsíčník má pře-
hledné uspořádání, stálé rubriky.
Na první straně se nepromenáduje
v každém čísle starosta, jak bývá
jinde často zvykem. A píše tehdy,
stejně jako místostarostové, je-li
tázán a má co říci. Líbí se mně do-
pisy čtenářů, komentáře a názory,
velmi dobře je pojato „kam za kul-
turou“. Některá města vydávají
kromě zpravodaje navíc kulturní
přehled, ve kterém jsou uspořádá-
ny všechny akce, co se na příští
měsíc chystají. Je to pro ně finanč-
ní náklad navíc. A naprosto si mě
získala rubrika Malujeme pro
skřítka Pastelku, určená nejmlad-
ším čtenářům. 

Někoho možná svrbí na jazyku,
že tady čteme málo názorů, které
jsou v opozici k těm, kteří město

řídí. A že za „peníze daňových po-
platníků má každý občan právo
vyjádřit na stránkách novin vydá-
vaných radnicí svůj názor“. Tady
bych si dovolila ocitovat populár-
ního televizního redaktora Josefa
Klímu, známého z pořadu Na
vlastní oči. Vysílala jej před časem
týden co týden jedna televizní sta-
nice a byl to velmi sledovaný kus:

„Když jsme začínali s Reflexem,
dali jsme do podtitulku nezávislý.
Všichni si to dávali, všichni byli ne-
závislí. Ale když jsem pak stážoval
v Americe, tak jsem zjistil, že ani
časopisy, ani noviny tam nejsou
nezávislé. Každé médium je závis-
lé na nějaké finanční moci, která
ho vlastní, vydává a jež se sesku-
puje s jinými finančními mocemi.
Že vlastně ta svoboda tisku, již jsme

vždycky vnímali tak, že jsme říka-
li: až padnou komunisti, budeme
moci dělat všechno, je v tom, že
některá média jsou závislá na ně-
kom a některá na někom jiném.“

Jablonecký měsíčník je pěkný
a já mu dávám jedničku. Je to dá-
ma mezi radničními novinami
s velmi dobrým vychováním.

Z Brna zdraví všechny obyvatele
Jablonce Helena Sedláčková!

Helena Sedláčková
šéfredaktorka radničního zpra-

vodaje městské části Brno-Kohou-
tovice a lektorka odborného škole-
ní obecních zpravodajů

■ Nad dopisy čtenářů

Foto ze soukromého 
archivu Heleny Sedláčkové

Jindřich Berounský
radní a předseda dopravní 
komise 

Zdá se, že letošní rok železnici
v Jablonci přeje. Čím to je?

V letošním roce se ve fázi dokon-
čení potkaly 2 významné investice,
a to Českých drah v případě re-
konstrukce jabloneckého nádraží,
kde město investovalo alespoň do
kanalizace, a města v případě nové
železniční zastávky centrum. Pro
mě jako dopraváka a železničáře
to je pěkný pocit, stejně jako pro
všechny, kteří vlak více či méně
často využívají. Co se týká nové za-
stávky, tak generace přede mnou
se ničeho takového nedočkaly, na
druhou stranu mohu závidět těm,
kteří využívali zajímavé a pokro-
kové sítě dnes už zrušených jablo-
neckých tramvají. Největší senzací
je ale zahájení pravidelného pro-
vozu do Polska po neuvěřitelných
65 letech na nepoužívaném úseku
Harrachov–Szklarska Poreba, i když
z Jablonce zatím s přestupem
v Kořenově. Vše je dohromady dí-
lem mnoha neskutečně trpělivých
a odhodlaných lidských mraveneč-
ků, pro veřejnost většinou nezná-
mých. Například mezi Harrachovem
a polskými Jakuszycemi pracovaly
v letech 1991 a 1992 zadarmo de-
sítky dobrovolníků, aby dosáhly
alespoň provizorního provozu
i přes nepřízeň zejména polských
úřadů. Většinou nic nejde přiroze-

nou a logickou cestou, jak člověk
s nadějí po roce 1989 očekával. 

Jaké problémy je třeba překo-
nat?

Především je třeba nejdříve pro-
niknout do velmi složitého systé-
mu kompetencí v rámci železniční
dopravy. S tím se potýká každý,
kdo bydlí nebo má co do činění
s ochranným pásmem dráhy, a tím
hlavně Správou železniční doprav-
ní cesty a Drážním úřadem. Ne-
mohu nezmínit, že pro mě je
smutnou skutečností poznání po-
měrů uvnitř samotných Českých
drah jako dopravce, kde mi stále
přijde, že nejlépe přežívají ti, kdo
umí vyrobit problém a vysvětlit,
proč to a to nejde. Tak se kupříkla-
du u nově zrekonstruovaného jab-
loneckého nádraží stalo, že správce
budovy – Regionální správa majet-
ku Hradec Králové dala smluvně
do užívání WC provozovatelům
nádražní restaurace, kde si může
cestující za úplatu vyzvednout klí-
če, ale nikomu nevadí, že v době
uzavření restaurace třeba o sobo-
tách a nedělích nemá cestující kam
jít na toaletu, když klíče od WC ne-
mají pro cestující ani zaměstnanci
osobní pokladny. Cestující si tak
jde oprávněně stěžovat za výprav-
čím, který je zaměstnancem pro-
vozní jednotky Liberec Regionál-
ního centra provozu Hradec Králové,
ale ten nemůže nic jiného než na-
psat hlášení svému nadřízenému.
To samé udělá průvodčí nebo

vlakvedoucí v případě stejně míře-
né stížnosti. To jsou ale zaměst-
nanci Regionálního centra vlako-
vého doprovodu Liberec. Obrátil
jsem se proto jménem občanů
města na vedení Českých drah
a dozvěděl se, že vše je v nejlepším
pořádku a město si může toalety
pronajmout. 

Pojďme k věcem příjemnějším…
Věřím, že se i tento problém po-

daří vyřešit a jinak je zrekonstruo-
vané nádraží pěknou vstupní bra-
nou do města a příjemným místem
i svým novým vestibulem. Z vý-
pravní budovy byly odstraněny
přílepky, které ji hyzdily, a záro-
veň došlo k likvidaci okolních
chátrajících objektů. Škoda je jen
původní vodárny, která do areálu
nádraží patřila. Musím ale vy-
zdvihnout vedle realizátora rekon-
strukce – firmy Chládek a Tintěra
Pardubice – také jabloneckého pod-
nikatele a zastupitele Ivo Bar-
toňka. Velmi šetrnou rekonstrukcí
bývalé celnice proti nádražní bu-
dově se zasloužil o to, že okolí nád-
raží je příjemné i při cestě z nád-
raží do města. Ještě tam přibude
autobusová otočka, na kterou se
zatím z úsporných důvodů nedo-
stalo. 

Na co dalšího se můžeme těšit?
V krátkodobém horizontu měsí-

ců se na srpen plánuje oprava tra-
ťového úseku Jablonec n. N.–Jab-
lonec n. N. centrum, takže nová

zastávka získá nakonec ještě nově
upravené bezstykové kolejiště
s tzv. ocelovými ypsilon pražci na-
místo dřevěných. V souvislosti
s novou zastávkou a dílem firmy
Eurovia bych rád vyzdvihl tři
skromné a pracovité lidi, kteří ma-
jí zásluhu na zdárném vybudování
zastávky. Z jabloneckého Městské-
ho úřadu je třeba poděkovat paní
Radce Poprové z oddělení investič-
ní výstavby, která tvořila skvělý
tandem s kvalitním stavebním do-
zorem, jejž zajišťoval Pavel Blažek
z Frýdlantu. V neposlední řadě je
třeba poděkovat Ivanu Lejčarovi
jako duchovnímu otci a strážci
Regiotramu Nisa. 

Nebojíte se kritiky za náklad-
nou investici města do nové za-
stávky?

Jsem přesvědčen, že to byl
správný krok v rámci veřejné do-
pravy. Investice to je zbytečná
z pohledu někoho, kdo veřejnou
dopravu nevyužívá, tak jako ne
každý byl ztotožněn s masivními
investicemi do areálu Střelnice
a rozdělením sportoviště na ryze
fotbalovou a ostatní atletickou
část. Porovnám-li obě investice
a kolik je ročně průměrně využije
lidí, již první výsledky nové za-
stávky říkají, že zastávka už v prv-
ním roce poslouží mnohem více li-
dem ve srovnání s fotbalovou částí
Střelnice, a to za řádově neporov-
natelně nižších nákladů. 

(red)



(4)

jablonecký měsíčník / červenec–srpen 2010 proměny města

Ať už je motiv návštěvy jakýkoliv, radostná
událost příchodu nového človíčka, zlomenina
ruky, odborné vyšetření nebo jen návštěva hos-
pitalizovaného příbuzného, vždy vstupujeme
do budovy nemocnice s nejistotou. A velmi cit-
livě vnímáme veškeré detaily. Opravdu se nám
věnovali s veškerou péčí, nezatajili před námi
nějakou komplikaci, nemohl se lékař aspoň
trochu usmát, nečekali jsme dlouho v čekárně,
nemají léky vedlejší účinky? 

A určitě si zvlášť pamětníci vzpomínají, že
v minulosti zdravotnictví obavám, neklidu
i roztrpčení přímo nahrávalo. Před dvaceti lety,
jako by zela propast mezi světem bílých plášťů
a světem nás, kteří občas potřebujeme jejich
péči.

Mohu vás uklidnit. Dnešní jablonecká ne-
mocnice dobře ví, že i úsměv léčí a vstřícný pří-
stup i hezké prostředí pomáhá překonat stres.
Už při vstupu do budovy nacházíte recepce
s vyškolenými pracovníky, kteří pomohou ra-
dou, odpoví na každou otázku, ke které jsou
kompetentní. Ne, nejsou roboti, samozřejmě,
také mají svoje lidská trápení, nálady, ale ví, že
do práce takové věci nepatří. Oni jsou tu, aby
pomáhali.

Z vlastní zkušenosti otce mohu říci, že mi
laskavý přístup všech na dětském oddělení
hodně pomohl, když jsem tam dovezl nemoc-
ného tříletého syna a po určení diagnózy zjistil,
že si ho tam nechají. Dřív by bylo nemyslitelné,
aby rodič směl zůstat s nemocným dítětem,
dnes jsme mohli zůstat spolu na zvláštním po-
koji, aby se nebál a rychle uzdravil.

O tom se generaci mých rodičů mohlo jen
zdát a přiznejme si, že by se ani neodvážili
o něco takového žádat. Buďme rádi, že dnes to
můžeme brát coby samozřejmost.

Domácí prostředí
Zdravotní sestra na interně Alena Blabolilová

srovnává stav jablonecké nemocnice v minu-
losti a nyní. Pracuje zde 10 let, nedá dopustit na

výborný kolektiv a z hlediska svého oboru ví,
že se změnilo hodně. Pacientům dnes poskytu-
jí co nejdomáčtější prostředí. Sestry vycházejí
vstříc pacientům v jejich reálných požadavcích.
Nemocní se mohou obklopovat v uvážlivé míře
i věcmi z domova, které mají rádi. Samozřejmě,
jak vtipně podotýká, nemohou chodit pacien-
tům zalévat domů kytky ani krmit kočky, jak
občas ukazují TV seriály z nemocničního pro-
středí. Ale jinak dělají vše, aby se u nich paci-
enti cítili jako doma. Před 10 lety byly návštěvy
jednou za čas, dnes jsou každý všední den od
14.30–17 hodin a o víkendech od 14–18 hodin.
Vedle toho po domluvě lze přijít kdykoliv
s ohledem na soukromí a léčebné procedury
dalších pacientů. 

Práce sester je velmi náročná fyzicky i psy-
chicky, denně ujdou 12–15 km, zvedají třeba
stokilové pacienty a komunikace s tolika růz-
nými pacienty s rozličnými trápeními je rovněž
náročná.

Přesto si nestěžují, jen svůj obraz v seriálech by
změnily. Protože jejich skutečný statut je důstoj-
nější a nejsou tu proto, aby „padaly do náruče
lékařů“, ale aby pomáhaly k navrácení zdraví,
což je také největší odměna, kterou získají.

Medicína jako detektivka
Lékaři, s nimiž se setkáte, jsou nejen kapaci-

ty, ale mají i své zájmy a koníčky. Můžete zde
slyšet třeba audioknihu o slavném Sherlocku
Holmesovi a zřejmě ne náhodou primář gastro-
enterologického oddělení Vladimír Nosek přirov-
nává medicínu k detektivce. Lékař totiž skutečně
jako Sherlock Holmes se vší svou inteligencí
a za použití nejmodernější techniky pátrá po
příčinách potíží svého pacienta.

Podle primáře gastroenterologie, jež je chlou-
bou zdejší nemocnice, kde ambulantně a šetrně
provádějí zákroky, které ještě před lety vyžado-
valy hospitalizaci a zatěžovaly pacienta těles-
ně i psychicky, udělala diagnostika obrovský
krok.

Dřív se natočilo EKG srdce, rentgen plic, sní-
mek břicha a pak chirurg sáhl, je-li někde ně-
jaká boule a prohlásil: „Tak se dovnitř, pane
Nováku, podíváme.“ Dnes než se pacient dosta-
ne na sál, projde různá laboratorní vyšetření,
magnetickou rezonanci, ultrazvuk, computero-
vou tomografii, endoskopii.

U žlučníkových potíží se daly i dřív speciální
látky do jater, udělaly se snímky, ale velmi ne-
kvalitní, orientační. Dnes magnetická rezonance
ukáže detailně vše, žlučové kameny, zúženiny
ve žlučových cestách, zúženiny vývodu slinivky.

Díky skiaskopické stěně, složitém přístroji,
jakémsi univerzálním rentgenu, který si paci-
enta je schopen „prosvítit“ ze všech stran a úh-
lů a pohybuje s ním trochu jako na simulátoru
kosmického letu, dokáží lékaři úplné zázraky.
Nastříknou kontrastní látkou vývod žlučových
cest a za pomoci látky se jim jasně zobrazí celý
žlučový strom. Vidí hned, je-li tam kamínek,
nebo není. Žádná náročná operace jako dřív,
kdy se musel rozříznout žlučovod, pacient měl
vývod se žlučí 3 týdny a hrozily komplikace. Že
takové vymoženosti také něco stojí, je nabíled-
ni. Přístroj stál 9,3 milionů Kč, z toho 5 milionů
poskytlo město a zbytek sponzoři.

Sám mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, že
mít v „domácí“ nemocnici přístroj, za kterým
nemusí vystresovaný pacient jezdit třeba až do
Prahy, přináší výrazné ulehčení.

Na něm se vyšetřují lidé, kteří mají potíže se
slinivkou břišní, žlučovým systémem, ale i ža-
ludkem, jícnem, tenkým a tlustým střevem.
Provádějí se zde i gynekologická vyšetření dě-
lohy a vejcovodů, u dětí vyšetření močových
cest. 

Kromě diagnostiky se využívá také k odstra-
nění kamínku v žlučových cestách. Při této
metodě nemusí být použita klasická operace
a zásah je pro pacienta mnohem šetrnější. Na
přístroji lze zprůchodnit i žlučové cesty a vývod
slinivky. 

V dnešní době jsou i další přístroje schopné
diagnostikovat nepatrná 5 mm ložiska a one-
mocnění v hrudníku, v břiše, v hlavě. Intervenč-
ní výkony jsou šetrné, zásah do organismu vel-
mi malý. To je moderní trend v léčbě.

Jeden tým
Ale i dnes si musí člověk uvědomit, že sebe-

lepší technika není samospasitelná. Vše je stále
v lékařových rukou. Na něm závisí, zda v napí-
navé detektivce zvítězí. Někdy stačí prohmatat,
proklepat a dojde k diagnóze rychleji a levněji.
A uvážit vše tak, aby nezatížil pacienta a vše ne-
stálo zbytečně moc peněz i času.

Lékaři se musí pořád učit. Systém vzdělávání
je celoživotní, ale jedna věc je splnění zkoušek,
druhá zájem. Medicínou se musí podle primáře
Noska žít, aby byl lékař špička. Medicína je krás-
ná a přináší velkou satisfakci. Když se daří, je
odměna obrovská. Pomoc lidem. A pocit uspo-
kojení z vyléčených pacientů je úžasný. Celá
nemocnice od vedení, lékařů, sester, přes ad-
ministrativu i technické zabezpečení jako je-
den tým podřizuje vše tomuto cíli.

(Více informací na www.nemjbc.cz.) (pb)

Vše pro zdraví
Jablonecká nemocnice s 680 zaměstnanci se snaží přes všemožné
problémy ve zdravotnictví nabízet vysoký standard v diagnostice,
léčbě i rekonvalescenci a oproti minulosti i příjemné prostředí a pozorný
lidský přístup, k němuž vede svůj personál. Každého občas znepokojí
případy nemocnic bojujících o přežití, což brání jejich hlavnímu poslaní.
My můžeme být klidní. Naše městská nemocnice se těší velké podpoře
města i nadací spojených s Jabloncem a je organizací zdravou.

Foto Leoš Chodura

Foto Leoš Chodura
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■ Naši jubilanti
v červenci

98 let
Lammelová Marie

96 let
Kleinová Františka

93 let
Pisarská Evženie

92 let
Branda Karel, 
Koktánková Karolina, 
Pečenková Anna, 
Zavoral Zdeněk

91 let
Novotná Božena, 
Vlková Marta

90 let
Fialová Anna, 
Kroftová Anna, 
Neruda Zdeněk, 
Novák Josef, 
Vlček Vladislav, 
Zobelová Gertruda

85 let
Bahníková J., Černá H.,
Haisová M., Hošek J., Jiříček O.,
Jislová V., Kirschová Z.,
Konopáčová H., Křička J.,
Myslivec J., Novotná L., Polák J.,
Procházková E., Římalová M.,
Šámalová B., Vašíčková V.,
Víšková A., Vítek B.,
Vodhánilová Č.

80 let
Čerňáková M., Dlasková I.,
Ďuráčová E., Hoření B.,
Huňáčková V., Chlumská J.,
Jindřišková A., Knespl M.,
Kramár Š., Kverková L., Lacina L.,
Lánská V., Linková L.,
Linturová J., Makovičková J.,
Müller O., Nejedlá A., Poláčková E.,
Šafaříková L., Šikola F., Šimáně M.,
Šimková H., Šklubal R., Vrbka L.,
Wolfová H., Žehrová A.

75 let
Braniš O., Hegnerová A., Holubec G.,
Horna B., Kuťák B., Lachmanová M.,
Libenský V., Lišková B.,
Mixánková M., Mluvková D.,
Pinkasová D., Poláková B.,
Šábrt J., Švaňhalová O.,
Vavřínová E., Voplakal J.

70 let
Bárta F., Bencová J., Beránková J.,
Fiala P., Havlová A., Hrbatsch V.,
Klepač L., Malina J., Mašek J.,
Musilová J., Opočenská J.,
Rudolfová E., Smolák D.,
Soukupová H., Šafář J., Šulc J.,
Šulc M., Vítová J., Vydrová B.

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).

Léto tančí
5. 7.–10. 7. zve tradiční letní dílna
k pohybu, rytmu a tanci. Nabízí
ojedinělou možnost seznámit se
s afro tancem, bubínky, bodytera-
pií a dalšími žánry v příjemném
prostředí Eurocentra. Program pří-
loha strana IV. Informace a při-
hlášky: I. Bendová, tel. 483 712 505, 
i.bendova@eurocentrumjablonec.cz.

Orientační závod 
horských kol
Dne 4. 9. proběhne Mistrovství ČR
v orientačním závodě na horských
kolech a 14. kolo Českého poháru
s cílem pod sjezdovkou Dobrá
Voda. Víkend pokračuje nedělním
15. kolem ČP v lokalitě Břízky s cen-
trem v Lučanech a startem i cílem
na Jindřichově. Závodí všechny
věkové a výkonnostní kategorie. 
Pro zájemce z řad veřejnosti je
možné se přihlásit do kategorie
OPEN, trať je snazší a s mapou po-
radí tým instruktorů. Přihlášky
a info na http://mtbo2010.sns.cz/.

Udělení medailí
Pamětní medaile během vernisáže
výstavy ke 130. výročí umělecké
průmyslovky předal 17. 6. sám
ředitel ak. sochař Jiří Dostál vý-
znamným osobnostem, patronům
a přátelům školy. Sám po mile ne-
akademickém oceňování, kdy za-
zpíval sólista opery ND Luděk Vele
s dcerou Adélou Dvořákovu Rusal-
ku, obdržel dort, který by jistě ata-
koval zápis do Guinessovy knihy
rekordů. 
Více na www.mestojablonec.cz.

Fotosoutěž pro pěší
Chodíte pěšky, znáte hezká místa?
Nafoťte zákoutí v Jablonci nad Ni-
sou, která nelze spatřit z auta
a soutěžte! 
Fotografie zasílejte formou MMS
na číslo 774 667 677 nebo na adresu:
kantorova@jablonec.com, uveďte
jméno a kontakt. Své příspěvky
pošlete nejpozději do 10. 8. 2010.
Výstava vybraných snímků bude
k vidění v rámci Evropského týdne
mobility v kině Radnice v září 2010.
Výherci budou odměněni.

Město pro byznys
V rámci kraje obsadil Jablonec
v soutěži Město pro byznys 2. příčku.

Městem s nejlepšími podmínkami
pro podnikání byl letos vyhlášen
Turnov, loňský vítěz Tanvald se
posunul na třetí místo.

Zdarma do Liberce
Od 1. 7. vycházejí Dopravní podnik
města Liberce a město Jablonec
vstříc přáním svých starších oby-
vatel a od tohoto data mají senioři
nad 70 let jízdu tramvají do Liber-
ce zdarma

Výlet Scheybalovou 
stezkou
Nordic walking se zkušeným in-
struktorem a zapůjčenými hůlka-
mi si můžete zdarma vyzkoušet
16. 9. (výšlap pro diabetiky) a 18. 9.
(výšlap pro veřejnost) v rámci Evrop-
ského týdne mobility. Po připravo-
vané Scheybalově stezce dojdeme
až do Rychnova. Stačí se přihlásit
v informačním centru v budově rad-
nice nebo elektronicky na adresu:
kantorova@jablonec.com. Přihlášky
přijímáme nejpozději do 10. 9. 2010.

Vítání dětí
Sobota 12. června 2010
David Zahradník, Lukáš Flander-
ka, Lukáš Markovič, Andrea Lode,
Josef Schäfer, Natálie Kirchnerová,
Šimon Malát, Jiří Ječný, Patrik Rem-
sa, Rudolf Rakučák, Nella Tribuč-
ková, Natálie Filipová, Kristýna
Kouřilová, Karolína Benešová, Ma-
tyáš Ducháček, Josefina Malíková,
Václav Vais, Andrea Březinová, David
Krejčík, Miroslav Šmahel, Jakub
Zemánek, Rozálie Matoušková, Da-
niel Zuzánek, Nikolas Tuzar, Eli-
sabeth Rudolfová, Natalie Bártová,
Zuzana Piklová, Martin Dostrašil,
Adéla Chalupová, Karel Čihoský,
Lucie Jašková a Ela Abrahamová.

Rychnovské trio
Koncert k 10. výročí působení se
uskuteční 9. 8. v kostele sv. Václava
v Rychnově od 18 hodin. Hostem
večera bude nevidomá šansoniér-
ka z Prahy Ivona Mojžíšková. 

Cesty ke zdraví 
Oddělení rehabilitační a fyzikální
medicíny Nemocnice v Jablonci

nad Nisou pořádá 16. 9.–19. 9.
ozdravný pobyt pro veřejnost. Na
nádherném místě Krkonoš se mů-
žete věnovat svým zdravotním po-
tížím z hlediska klasické i alterna-
tivní medicíny. 
Lektorkami jsou primářka jablo-
necké rehabilitace Alena Svárovská,
lékařka Jana Havelková a léčitelka
Zdenka Štroblová. 
Je třeba se předem přihlásit na tel.:
483 345 811. Bližší informace
www.nemjbc.cz. 

Krásy Jelení Hory
V sobotu 28. 8. pořádá jablonecký
Městský úřad zájezd po jelenohor-
ském okrese. Na programu bude
i festival sklářského umění v cent-
ru Jelení Hory. Odjezd v 8.30 ze zá-
jezdové autobusové zastávky na
Horním náměstí, návrat večer ko-
lem 19.30. Jízdenku v hodnotě
200 Kč lze zakoupit od 10. 8. v po-
kladně Eurocentra (pondělí–pátek
8–20 hodin).

Tomáš Hanák k tanci
V pátek 16. 7. od 20 hodin v sokolovně v obci Bzí
u Železného Brodu hraje kapela MTO (Malý
taneční orchestr) Universal Praha se svými sólisty.
Tomáš Hanák, Lenka Vychodilová a další představí
to nejlepší z toho nejhoršího za posledních 40 let
s patřičnou dávkou zdravé recese. 
Vstupenky k dostání i v Eurocentru. 
Více na www.obecbzi.cz, www.bzos.cz. 

Foto Jiří Jiroutek
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Personální inzerce

Tajemník Městského úřadu Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

EKONOM ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ

9. platová třída 
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdě-

lání ekonomického zaměření nebo vyšší
Další požadavky: znalost problematiky účet-

nictví a fungování ÚSC, neziskových organizací
a obecně prospěšných společností, obchodních
společností, znalost obchodního zákoníku, záko-
na o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a zákona o obecně prospěšných společnostech,
orientace v daňové problematice, orientace
v problematice finanční kontroly, uživatelská
znalost práce s PC (Word, Excel, internet), vel-
mi dobré komunikativní schopnosti, samostat-
nost, zodpovědnost, flexibilita

Nástup: 10. 10. 2010
Přihlášky do 14. července 2010.

Informace: Milan Jindra, vedoucí oddělení
řízení organizací a rozpočtu, tel. 483 357 249,
e-mail: jindra@mestojablonec.cz.

Náplň práce: řízení organizací typu p.o., o. p. s.
a s. r. o. (zejména ekonomické), ke kterým má
město vztah zakladatele nebo zřizovatele. 

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.

Ve dnech 25.–26. května proběhla konfe-
rence Udržitelný rozvoj měst s podtitulem
Teorie, praxe, hodnocení, prezentace, kterou
v Centru obchodní spolupráce v Jablonci
nad Nisou pořádalo o. s. TIMUR ve spolu-
práci s městem Jablonec nad Nisou. Nad
konferencí převzal osobní záštitu premiér
ČR Jan Fischer a náměstek hejtmana Libe-
reckého kraje Vít Příkaský. 

Vít Příkaský zahájil konferenci slovy, že prá-
vě Liberecký kraj byl jedním z prvních v České
republice, který se pokusil o vytvoření strate-
gického dokumentu dlouhodobého rozvoje
kraje a do jeho připomínkování zapojil veřej-
nost: „Liberecký kraj má před sebou mnohé zá-
važné věci k řešení – vojenský prostor Ralsko,
obnova těžby uranu, velkou nezaměstnanost na
Frýdlantsku, Českolipsku, Jablonecku apod. Ob-
čan by měl hrát aktivnější roli při formování
svého bezprostředního okolí, ale veřejnost stále
ještě principy trvale udržitelného rozvoje nevní-
má příliš kladně. Možná je to chyba osvěty,“
uzavřel Příkaský.

Jablonecký starosta Petr Tulpa hovořil nejpr-
ve o geografické poloze města a jeho historii.
„Na počátku minulého století byl Jablonec roz-
víjející se město s textilním, sklářským a bižuter-
ním průmyslem a dominantní většinou obyvatel,
která se hlásila k německé národnosti, což se-
hrálo důležitou roli v poválečném vývoji města,
kdy jich odsud bylo vysídleno na 20 tisíc,“ řekl
Tulpa a pokračoval: „V posledních letech se tra-
diční výroba velmi potlačila, a tím zákonitě vel-
mi vzrostla nezaměstnanost. Ekonomiku města
v současné době drží automobilový průmysl.
A jak z toho ven? Jakou najít cestu?“ položil
si víceméně řečnické otázky starosta Tulpa:
„Odpověď by měl dát dobře zpracovaný plán
trvale udržitelného rozvoje a strategický plán.“

Moderování části konference se ujala osob-
nost v dané problematice velmi známá a kvali-

fikovaná – Ivan Rynda z fakulty humanitních
studií Univerzity Karlovy. Vyjmenoval deset
hlavních rovin, ve kterých trvale udržitelný
rozvoj podléhá neporozumění a jedním z nich
je například hned jeho chybná definice. „Ne-
smíme omezovat přírodu, možnosti, které nám
byly dány. Avšak cílem trvale udržitelného roz-
voje není ochrana přírody, se kterou je zaměňo-
ván. Hlavním cílem je člověk, kvalita jeho živo-
ta a jeho štěstí. Ale ten musí jít i v souladu se ži-
votním prostředí,“ vysvětloval Ivan Rynda, je-
den ze zakladatelů Rady pro trvale udržitelný
rozvoj České republiky. 

Podle jeho slov se Liberecký kraj velmi pocti-
vě snažil překročit formalismus, vytvořit strate-
gii a projednat ji s lidmi. „Jenže velmi často,
a zejména v ČR, o spolupodílení se na rozhodo-
vání jen mluvíme, místo abychom to skutečně
dělali,“ konstatoval Rynda, který je přesvědčen
o tom, že při tvoření trvale udržitelného rozvo-
je je podstatná věcnost: „Veřejnost se ptá CO
a experti odpovídají JAK či drobně namítají, jak

raději ne. Jde o komunikaci, kde mluvíme, vy-
světlujeme, snažíme se vymyslet způsob,“ uzavřel
svůj příspěvek Ivan Rynda a doporučil všem,
aby přemýšleli o trvale udržitelném rozvoji,
o jeho strategickém plánování, o rozvíjení a ší-
řili jej mezi veřejnost. 

Norský host konference Arvid Strand mluvil
o poměrech ve své zemi. O způsobu plánování
ve městech a soustředil se na problematiku do-
pravy a bezpečnosti v ní. Hovořil o snižování
počtu dopravních nehod, ačkoliv doprava ně-
kolikrát vzrostla, o podpoře vlády, vedoucí ke
snižování osobní dopravy a většímu využití té
hromadné. Hostitelské město Jablonec prezen-
tovala vedoucí oddělení dotací MěÚ Iveta
Habadová, která hovořila o finančních zdrojích
města z fondů Evropské unie, regionálních ope-
račních programů, ale i ze státního rozpočtu
a uvedla praktické příklady, jak se dají takové
zdroje smysluplně využít. Součástí jejího přís-
pěvku byly i městské brownfieldy – zmínila pro-
bíhající regeneraci požární zbrojnice na mo-
derní sídlo městské policie a oddělení krizového
řízení i připravovaný projekt přestavby býva-
lých městských lázní na městskou knihovnu. 

Konference byla určena jak pro zástupce ve-
řejného sektoru, tak pro účastníky z výzkum-
ných organizací a vysokých škol, zabývajících
se související problematikou. Rovněž i pro zá-
stupce firem se vztahem k životnímu prostředí
a udržitelnému rozvoji.

Jejím výsledkem byla tzv. Jablonecká výzva,
na níž se podílelo všech 76 účastníků. Byla ur-
čena premiéru Janu Fischerovi a Radě vlády
pro udržitelný rozvoj ČR a má podpořit kon-
krétní kroky pro prosazování udržitelného roz-
voje na místní úrovni v České republice (celý
text: www.timur.cz, Jablonecká výzva). 

(fr)

Cílem je člověk, kvalita jeho života 
a jeho štěstí

Zleva: starosta Petr Tulpa, Viktor Třebícký (TIMUR), Ivan Rynda, Vít Příkaský (LK) Foto Jan Macek

Foto Jan Macek
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Ostře sledovaná je přestavba bývalé po-
žární zbrojnice v centru, která bude sloužit
jako nové sídlo městské policie a oddělení
krizového řízení. K dispozici zde bude i nou-
zové ubytování pro lidi postižené živelnou
pohromou či požárem. O tom všem se mno-
hokrát psalo. Méně se však mluví o tom, že
součástí rekonstrukce je také rozšíření a mo-
dernizace kamerového systému. A právě
o nových moderních technologiích používa-
ných městskou policií jsme mluvili s ředite-
lem jablonecké MP Jiřím Rulcem.

Těšíte se na novou budovu?
Určitě. Po rekonstrukci získáme jedno z nej-

moderněji vybavených pracovišť městských po-
licií v Libereckém kraji. Nová služebna poskyt-
ne důstojné zázemí pro více jak šedesát za-
městnanců, vznikne zde moderní operační
středisko, šatny, místnosti pro jednání s pře-
stupci, garáže a další nezbytné prostory. 

Součástí projektu je i rozšíření a moderni-
zace městského kamerového systému. Ten sou-
časný funguje od 2001 a obsahuje 9 kamer.
Co jeho modernizace přinese Jabloneča-
nům?

V budoucnu počítáme s celkem šestadvaceti
kamerami. Nový rozšířený systém přinese lep-
ší přehled o dění ve městě. Pomůže nám lépe
chránit majetek města, občanů i organizací,
udržovat veřejný pořádek, působit v oblasti
prevence. Přináší také velké možnosti při řeše-
ní krizových situací ve městě nebo pro předá-
vání údajů Policii České republiky pro účely
trestního řízení. Plně jej využijí také všechny
složky Integrovaného záchranného systému,
kam kromě státní policie náleží hasičský zá-
chranný sbor a rychlá záchranná služba.

Někteří však namítají, že pro jejich pocit
bezpečí je podstatný živý strážník, kterého
vidí i pachatelé trestné činnosti. Že on je tím
nejlepším preventivním opatřením. Jak bys-
te odpověděl jim – policista nebo kamerový
systém?

O to právě jde. Strážníci se budou moci pod-
statně častěji věnovat lokalitám, kde kamerový
systém nebude. Navíc ze statistik jasně vyplývá,
že přítomnost kamer v určité lokalitě znamená
značný pokles trestné činnosti a jiného proti-
právního nebo nežádoucího chování. Pachatelé
jsou si zřejmě dobře vědomi, že výstupy z ka-
mer jsou neustále sledovány a pro účely Policie
ČR také nějaký čas archivovány. To však ne-
znamená, že by se v místech osazených kame-
rami strážníci nepohybovali. V žádném případě
nedojde k tomu, že by kamery strážníky nahra-
dily. Podle konkrétní situace bude možné posílat
strážníky tam, kde jsou zapotřebí, a to efektiv-
něji a pružněji než dosud. Co se týká kontaktu
„živých“ strážníků s občany, musím připome-
nout projekt Okrskář. Tito strážníci komunikují
s občany nejčastěji a mají tak nejvíce informací
k jednotlivým lokalitám. 

Zdůrazňuji, že využití těchto informací nám
umožní používání specifických aplikací systému
Memphis, z nichž některé jsou tvořeny přímo
na míru praktickým požadavkům a zkušenostem
Městské policie Jablonec nad Nisou. Všechny
přijaté kroky povedou k rychlejšímu a efektiv-
nějšímu působení strážníků, k omezení admi-
nistrativy a ke komplexnější informaci dostup-
né přímo v terénu. Tedy k tomu, že strážníci
budou tam a tehdy, kde a kdy to bude potřeba!

Zmínil jste informační systém Memphis,
jehož zkušební provoz jste spustili 1. července.
O něm se mluví také v souvislosti s plánova-
nou platbou za parkování prostřednictvím
SMS. Můžete jej ve stručnosti charakteri-
zovat?

Systém Memphis přinese daleko přehlednější
informace a statistiky o práci strážníků. Jedním
z uživatelských modulů bude i kontrola parko-
vacích míst prostřednictvím vzdálené správy.
Strážníci prostřednictvím mobilních terminálů
budou mít v terénu například aktuální infor-
mace o parkovacích místech a uhrazených po-
platcích. Například při řešení přestupku se pří-
mo na ulici bez zdlouhavého ověřování dozví,
zda vozidlo nebo přestupce nejsou v pátrání
Policie ČR. Stejně lze dohledat v terénu podle
známky například majitele zatoulaného psa.
Mobilní terminály odstraní část administrativy,
strážníci důležité informace vyplní přímo v te-
rénu a nebudou je muset zpětně zadávat do
systému na služebnách – díky ušetřenému ča-
su bude více strážníků v ulicích. Navíc operač-
ní středisko bude mít prostřednictvím monito-
rovací služby GPS lepší přehled o tom, kde ve
městě hlídky právě jsou, a tím je bude moci jed-
nodušeji, efektivněji a rychleji využívat.

(fr)

Kamery strážníky nenahradí, ale pomohou

Foto archiv MP

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

Čtyřkolky ničí chráněné 
mokřady

Masový rozvoj jízdy na čtyřkolkách v posled-
ních letech s sebou nese i negativa v podobě
poškozování životního prostředí. Množí se pří-
pady, kdy dochází k ničení mokřadů průjezdy
čtyřkolek a terénních motorek. Jednou z lokalit
je mokřadní louka na Horní Černé Studnici,
která je vyhlášena jako významný krajinný pr-
vek a rostou zde desítky ohrožených orchidejí
prstnatce májového. Dalším příkladem vý-
znamného krajinného prvku je louka nad kou-
palištěm v Rychnově u Jablonce nad Nisou, kde
se vyskytují společenstva dalších ohrožených
orchidejí, jako je vemeník zelenavý nebo prst-
natec Fuchsův. Oddělení životního prostředí se
o louky pravidelně stará a shání dotace na je-
jich kosení. Jaké je potom zklamání, když na
jaře přijdete k louce, kde jsou vyryté půlmetrové

koleje a květy chráněných orchidejí leží v blátě.
I v případech, kdy se nejedná o chráněné mok-
řady, může docházet k ohrožení životního pro-
středí. Vlhké a podmáčené louky využívají často
i obojživelníci, zejména žáby jako dočasné úto-
čiště. Může zde hnízdit i řada vzácných druhů
ptáků. V jarních a letních měsících, kdy dochází
k rozmnožování živočichů a vyvádění mláďat,
bývá příroda nejvíce zranitelná. Chceme apelo-
vat na terénní jezdce: Až vám bude létat bláto
kolem uší, uvědomte si, prosím, že zem pod va-
šimi koly je živá! 

(dk)

Letní provoz knihovny
V době prázdnin a dovolených přejde měst-

ská knihovna na letní provoz. Běžný provoz bu-
de zachován do pátku 2. 7. V dnech 5.–7. 7. bude
zavřeno. Pak bude knihovna veřejnosti přístup-
na od 8. 7. až do konce srpna vždy v úterý
a čtvrtek. Studovna, čítárna a multimediální od-
dělení 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 týd-
nu 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
obnoví až od 2. 9. Pobočka Kokonín vám bude
k dispozici v červenci a pak až od 30. 8.
Janovská se uzavře 10. 8. a 17. 8. K běžnému
provozu se hlavní budova knihovny vrátí ve
středu 1. 9. 2010.

(red)
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Ze zastupitelstva města
27. května 2010, 8. června 2010

Systém včasné intervence 
Výbor pro prevenci kriminality schválil Jablonci

účelovou dotaci 932 000 Kč na projekt systému
včasné intervence. Město se na něm bude podílet
271 000 korunami společně s Tanvaldem a Želez-
ným Brodem v poměru dle počtu obyvatel. 

Partnery jsou Krajské ředitelství Libereckého kraje,
Policie ČR, jablonecké středisko Probační a mediační
služby ČR, okresní státní zastupitelství a okresní
soud.

Cílem jsou děti s závažnými výchovnými problémy,
ohrožené zanedbáváním péče, týráním a zneužívá-
ním, děti s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou,
na útěku, nebo ty, které se dopustily protiprávního
jednání. 

Přijde-li například k lékaři potlučené dítě, nahlédne
lékař do systému, kde zjistí, zda dítě už někdy bylo tý-
ráno a může uvědomit příslušné orgány. Je-li dítě za-
drženo v pozdních hodinách mimo domov, opět na-
hlédne strážník do systému a je možná velmi rychlá
intervence. 

Třímiliónový úvěr 
Čtvrté rozpočtové změny projednávali v květnu

zastupitelé a schválili třímiliónový úvěr z rozpoč-
tové rezervy na rekonstrukci běžeckého areálu
Břízky a předfinancování dotačního česko-polské-
ho projektu z rezervy spolufinancování.

Těmito rozpočtovými změnami se rezerva města
snížila na 13,084 mil. Kč.

Rezerva na spolufinancování byla schválena ve vý-
ši 35 mil. Kč, po těchto rozpočtových změnách činí
23,741 mil. Kč. Finance z ní jsou použity na předfi-
nancování dotačního česko-polského projektu Setká-
vání – tradice, kultura a život v česko-polském pohra-
ničí. Dotace bude poskytnuta v roce 2011.

Prestižní městská cena
Jablonečtí zastupitelé schválili pravidla pro

udělování čestného občanství města a ceny PRO
MERITIS. Jde o nejvýznamnější formy symbolic-
kého ocenění zásluh ze strany místní samosprávy
a v Jablonci nad Nisou dosud chyběla pravidla
pro jejich udělování. 

„Institut čestného občanství vznikl již v souvislosti
s reformou státní správy a samosprávy v druhé polovi-
ně 19. století. V Jablonci nad Nisou neexistuje přehled
udělených čestných občanství z dob před rokem 1990.
Informace jsou jen zlomkovité, a jejich získání či jen
ověření je velmi pracné, ne-li nemožné,“ říká vedoucí
přípravného týmu autorů obou pravidel Borek Tichý,

který dodává, že v současné době Jablonec nad Nisou
nemá žádného žijícího čestného občana. 

Při zpracování návrhu se tým inspiroval praxí řady
českých měst a obcí. „Výhodou institutu čestného ob-
čanství je, že při citlivém užití se jedná o pozitivní, ni-
koliv restriktivní prvek v činnosti místní samosprávy,“
konstatujte Tichý, podle něhož však na druhou stranu
nevýhodou je fakt, že žádné udělování se neobejde
bez subjektivního posuzování navržených osob, do
kterého se mohou promítnout i osobní preference
a krátkodobé souvislosti. 

V roce 2008 v rámci oslav povýšení Jablonce na
městys bylo uděleno několik příležitostných medailí
Josefa Pfeiffera. „Při tom se ukázalo, že Jablonec nad
Nisou nemá žádnou nadčasovou medaili ani jinou for-
mu městské ceny, která by umožnila oceňovat občany
bez ohledu na aktuální příležitost,“ vysvětluje vedoucí
oddělení pro komunikaci s veřejností. Hlavní myšlen-
kou je tedy vytvořit městskou cenu ve formě ražené
medaile, která má vysokou prestiž a přitom nemusí
být založena na výši finanční odměny. Její hodnota
stojí na kvalitním, odpovědném a střídmém výběru
laureátů a na výjimečném výtvarném a technologic-
kém provedení díla. 

Město podpoří provoz katedry designu
V listopadu roku 2000 schválilo tehdejší zastupi-

telstvo koncepci VŠ vzdělávání v Jablonci nad Ni-
sou v rámci Technické univerzity Liberec. A tak
v Jablonci vzniklo její detašované pracoviště, ka-
tedra designu s oborem oděv a doplněk. 

O měsíc později město schválilo spolufinancování
ve výši dvou milionů korun na dostavbu pomocné di-
vadelní budovy, která byla v květnu 2001 bezúplatně
převedena na Technickou univerzitu Liberec s pod-
mínkou předkupního práva pro Jablonec nad Nisou. 

„Zájem o studium na katedře designu fakulty textilní
je velký. Letos poprvé jsme se ocitli v extrémní situaci – pa-
radoxně máme téměř nejvíce studentů na fakultě, ale
jsme ve finančním propadu,“ říká vedoucí katedry
Renata Štorová. Podle jejích slov jsou katedře nepříz-
nivé hned dvě věci – snížení dotací na vysoké školy ze
státního rozpočtu a charakter výuky. „Výtvarný cha-
rakter našeho oboru si klade velké nároky na prostor
a materiál. Zatímco v minulých letech jsme z našich
výkonů dotovali ostatní katedry, nyní ony musely po-
moci té naší,“ přiznává Štorová a dodává, že to byl dů-
vod, proč požádala město o provozní dotaci rovnající
se částce 500 000 Kč. Zastupitelé nakonec odsouhlasi-
li příspěvek 300 000 Kč. 

(fr)

■ Volby do PS
Parlamentu ČR 
Výsledek ve městě 
Jablonec nad Nisou 

Přinášíme přehledný soubor vý-
sledků parlamentních voleb, sta-
tistiky účasti v našem městě
a jména tří Jablonečanů, kteří se
dostali díky vůli občanů ke změně
a kroužkování preferenčních hla-
sů do zákonodárného shromáždě-
ní. Ředitel jablonecké nemocnice
Vít Němeček a advokátka Ivana
Weberová z ODS budou další vo-
lební období zastupovat ve sně-
movně Liberecký kraj, třetí
Jablonečan Jaromír Drábek uspěl
jako jeden z lídrů TOP 09 v Ústec-
kém kraji. Děkujeme všem obča-
nům, kteří se zúčastnili voleb,
všem, kteří zajistili jejich zdárný
průběh, a politickým reprezentan-
tům přejeme mnoho úspěchů
v prosazování správných věcí.

Volební strana Počet hlasů %

ODS 5 618 25,07
TOP 09 4 884 21,79
ČSSD 3 898 17,39
Věci veřejné 2 873 12,82
KSČM 1 830 8,16
Suverenita 
– blok J. Bobošíkové 860 3,83
Strana práv občanů

Zemanovci 740 3,30
Strana zelených 536 2,39
Česká pirátská 

strana 301 1,34
Dělnická str. sociální 

spravedlnosti 243 1,08
KDÚ ČSL 217 0,96
Strana svobodných 

občanů 140 0,62
Volte Pr. Blok 

www.cibulka.net 121 0,54
Občané.cz 52 0,23
SPR – RSČ 52 0,23
Konzervativní strana 24 0,10
Národní prosperita 15 0,06
STOP  3 0,01

Z našeho města byli zvoleni 
• ODS – MUDr. Vít Němeček MBA 
• ODS – JUDr. Ivana Weberová 
• TOP 09 – Dr. Ing. Jaromír Drábek 

Účast na volbách ve městě 
Jablonci nad Nisou 

Rok Počet Počet %
voličů vydaných

v seznamech úředních 
obálek

2006 36 554 22 928 62,72
2010 36 104 22 565 62,50

Volby do PS Parlamentu ČR 
Výsledek v České republice
Strany, které získaly mandáty 

Volební Počet % Počet
strana hlasů mandátů

ČSSD 1 155 267 22,08 56
ODS 1 057 792 20,22 53
TOP 09 873 833 16,70 41
KSČM 589 765 11,27 26
Věci veřejné 567 127 10,88 24

(red)

Ilustrační foto Jiří Jiroutek
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Od konce března do 1. června zval staros-
ta Petr Tulpa občany k diskuzi o životě
v místě jejich bydliště. Na šesti setkáních se
většinou mluvilo o komunikacích, o chodní-
cích a o zimní údržbě, zvláště tam, kde oby-
vatelé stárnou. Některé problémy však byly
specifické. 

Rozšíření služeb kokonínské pošty
není nutné

V polovině května se sešel s občany Vrkosla-
vic a Kokonína, kde se nejprve mluvilo o zavře-
ní vrkoslavické pošty. Ačkoliv místní Česká
pošta, s.p., sdělila, že pošta by byla, kdyby byl
ten správný objekt, město mělo od stejné insti-
tuce informace zcela jiné. Podle Olgy Sykové,
ředitelky Regionu Severní Čechy, si obyvatelé
Vrkoslavic postupně zvykají na poštovní poboč-
ku v Kokoníně, kde není ani třeba rozšiřovat
provozní dobu a počet přepážek.

Bouřlivě se diskutovalo o domě v Maršovické
ulici, který v současné době slouží jako ubytov-
na pro sociálně slabé. Kokonínští si stěžují na
soužití a na způsob života nájemníků z ubytov-
ny. Město se na setkání zavázalo, že prověří, zda
v tomto domě probíhá vše dle zákona.

Problémový z hlediska sousedského je i pro-
voz firmy CIKAUTXO cz, s. r. o. Ačkoliv město
zástupce firmy na setkání pozvalo, nikdo se ne-
dostavil. Důvodem byla nefungující adresa, na
kterou pozvánka směřovala, jak nám sdělil ře-
ditel firmy Miguel Angel, který osobně navštívil
starostu P. Tulpu 15. června a nabídl spoluprá-
ci. Konstatoval, že rozhodně chce s místními
občany vycházet dobře. I z toho důvodu firma
chystá Den otevřených dveří pro širokou veřej-
nost a diskusní fórum na téma čistota ovzduší
i za účasti města, krajské hygienické stanice
a České inspekce životního prostředí.

Probrán byl na kokonínském setkání také
stav projektu kanalizace a harmonogram reali-
zace. Vzhledem k tomu, že se podoba projektu
musela přepracovat dle aktuálních podmínek,
je kanalizace rozdělena a svedena do čističky
v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Její realiza-
ce je však vázána na rozhodnutí ministerstva
zemědělství. Ulice Krkonošská je z původního
projektu vyjmuta a bude směřována do ulice
Pražská. Vzhledem k vysoké míře pravděpo-
dobnosti, že dotaci na výstavbu Jablonec získá,
měla by tato část kanalizace vzniknout v příš-
tím roce. 

Národnost je nám lhostejná, chceme
bydlet se slušnými lidmi

Spolužití s jinými etniky a zvláště jejich adap-
tabilita na nové prostředí – to byl největší pro-
blém, který chtěli řešit občané na posledním ze
série setkání se starostou 1. června v jídelně
Základní školy v Pasířské ulici na Žižkově
Vrchu. Obyvatelé domu v ulici Na Vršku 10 mě-
li dvě zásadní stížnosti - naprosto nevyhovující,
ba přímo havarijní stav oken a výtahu, a noví
nájemníci. Zatímco problémy týkající se oprav
domu pravděpodobně budou mít v brzké době
uspokojivé řešení v podobě dodatečného zařa-
zení do plánu IPRM Žižkův vrch a okolí, sou-
sedské problémy budou složitější. Podle slov
obyvatel domu se do něj v poslední době nastě-
hovalo více romských rodin, s nimiž je velmi
složité soužití. Podle našich informací žije Na
Vršku 10 v současné době 63 rodin, z nichž je
šest romských, ale pouze dvě jsou čerstvě při-
stěhované. V lokalitě však pracuje šest terén-
ních sociálních pracovníků, na pravidelné mě-
síční kontroly chodí oddělení sociálních služeb

a zdravotnictví, pohybuje se zde okrskář. Nikdo
z nich včetně Policie ČR však nemá konkrétní
oznámení, se kterým by.mohl začít pracovat. 

Nové možnosti parkování v lokalitě
Nová Pasířská

Na čtyři desítky obyvatel ulice Nová Pasířská
a bezprostředního okolí přišlo 16. června do jí-
delny gymnázia U Balvanu diskutovat o projek-
tu parkování a komunikací. Diskuze byla velmi
živá, ale nakonec většinou hlasů byla schvále-
na původní podoba návrhu.

V rámci IPRM Žižkův Vrch a okolí je to už
třetí projekt v lokalitě Nová Pasířská, který změ-
ní veřejné plochy. Loni se takto diskutovalo
o podobě parku Nová Pasířská (tzv. psí louka),
koncem ledna tohoto roku pak o podobě spor-
tovních plácků ploch pro volný čas, tentokrát
město předložilo projekt, který zvýšší možnost
parkování v daném území, ohraničeném ulice-
mi Nová Pasířská, Havlíčkova, Vodní, celkem až
o 141 zcela nových parkovacích míst a zlegali-
zuje některá dosavadní. V návrhu byly také upra-
veny komunikace sjednocením jejich šířky, čímž
se zpomalí doprava, stejný cíl má i výstavba malé
kruhové křižovatky ulic Vodní – Havlíčkova.

Připomínky k projektu – 35 hlasujících ob-
čanů, každý měl k dispozici 3 body:
1. Zachovat odpadové stání proti vchodu v Nové

Pasířské č. 25 (9 hlasů)
2. doplnit izolační zeleň u parkoviště Vodní – No-

vá Pasířská (8 hlasů)
3. snížit počet laviček a stolů na jižní straně do-

mů Nová Pasířská (13 hlasů)
4. zmenšit parkoviště u křižovatky Vodní – Nová

Pasířská o deset míst (1 hlas)
5. zrušit kruhovou křižovatku v ulicích Vodní –

Havlíčkova (13 hlasů)
6. zachovat původní návrh projektu (61 hlasů)

Varianty parkovaní:
Varianta „A“ – 24 stání (24 hlasů)
Varianta „B“ – malá 38 stání (12 hlasů)

velká 53 stání (65 hlasů)
Podrobnosti o průběhu setkání: 

www.mestojablonec.cz, sekce Místní Agenda 21,
Nová Pasířská – chodníky, silnice, parkování.

(fr)

Starosta pozval občany naposledy
na Žižkův Vrch

Foto archiv JM

Foto archiv JM
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Zákon o loteriích byl jedním z prvních
přijatých zákonů po roce 1989. Od roku 1990
významně roste zájem občanů o sázení
a sázkové hry. V roce 1992 bylo v celé repub-
lice vsazeno za všechny loterie a sázkové hry
celkem 9,5 mld. korun, v roce 1997 48 mld.
korun a v roce 2006 již téměř 100 mld. ko-
run. 

V polovině devadesátých let si obce začaly
uvědomovat nebezpečí patologického hráčství
a snažily se počet výherních hracích automatů
snížit. Na základě tlaku vyvolaného veřejností
byl zákon o loteriích v roce 1998 novelizován
a obcím bylo umožněno, aby obecně závaznou
vyhláškou mohly výherní hrací přístroje na
svém území regulovat a v některých zvláštních
lokalitách jejich provoz prakticky zakázat.
V § 50 loterijního zákona v rámci zmocňovací-
ho ustanovení zákona v něm však zůstaly od-
stavce, které ministerstvu financí umožňují po-
volit i jiné, v zákoně nevyjmenované hry, s tím,
že v povolení budou všechny podmínky provo-
zování podrobně stanoveny. Pokud jsou pod-
mínky splněny, nemůže ministerstvo financí
hernu nepovolit.

Proto se v místech, odkud byly obcemi výher-
ní hrací přístroje vytlačeny, začaly objevovat
elektromechanické rulety, které povolovalo mi-
nisterstvo a obce je nemohly zakázat. Nevhod-
ným výkladem zákona se také začaly v obyčej-
ných hernách používat agresivní druhy her po-
volené dříve jen v kasinech. Nelze neupozornit
na skutečnost, že kasina nejsou v zákoně o lo-
teriích přesně definována, ba ani nejsou stano-
veny jednoznačné požadavky na jejich provoz.
Počet kasin v České republice je přibližně 180
a meziročně roste.

Ve všech uvedených případech musí obce na
svém území hazardní hry strpět a nemají z je-
jich provozování žádný finanční profit. Musí
však zajistit nezbytný dohled městskou policií,
kterou hradí za svého rozpočtu. 

Jsou hazardní hry v ČR podporovány?
Česká republika patří mezi „světovou špičku“

v oblasti hazardních her. Trendy směřující k re-
gulaci se mimořádně těžko prosazují. V uply-
nulých letech došlo ke změkčení podmínek pro
provozování hazardu. Jedná se o různé daňové
výhody a garantované limity horní hranice
správních poplatků. Přechodem na nové hry
dochází k větší koncentraci herního průmyslu
a tedy i k dalším procentuálním meziročním
poklesům poplatků z tržeb

Stát a obce tak po novele zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, přišly na poplatcích
jen v roce 2005 o 700–800 mil. Kč a v roce 2006
se jednalo přibližně o miliardu korun, protože
přibližně 90 % herního byznysu už provozují
velké firmy, kterých se limit správních poplatků
týká. 

Protože ministerstvo financí si bylo vědomo
nedostatků zákona o loteriích i problémů s no-
vými hazardními hrami, připravilo novelu zá-
kona o loteriích a dne 3. listopadu 2004 ji před-
ložilo do Poslanecké sněmovny; tato novela
však nebyla sněmovnou vůbec projednána.

Herní zákon připravený v závěru roku 2006
byl pod tíhou zásadních připomínek smeten
vládou ze stolu a ministerstvu financí bylo ulo-
ženo zahájit legislativní práci na věcném zámě-
ru nové právní úpravy. Nový loterijní zákon bu-
de v souvislosti se vstupem do eurozóny a ve
vazbě na volný pohyb služeb vznikat několik
let.

V roce 2006 předložil Senát novelu loterijního
zákona, ten si kladl za cíl odstranit v mezidobí
alespoň ty nejhorší vady zákona, Poslaneckou
sněmovnou schválen nebyl a podařilo se to až
v roce 2009. Lze tedy konstatovat, že loterijní
zákon nebyl novelizován vládním návrhem od
roku 1998. 

Je na místě upozornit, že každý český občan
vloží podle statistických údajů do různých ha-
zardních her ročně průměrně 12 000 Kč, což je
4 krát víc než například v USA.

V závěru činnosti končící Poslanecké sně-
movny byl poměrně složitým způsobem přijat
poslanecký návrh zákona, který umožňuje ob-
cím, aby v případě všech povolovaných výher-
ních automatů byly účastníky řízení.

Současně byla do zákona o podpoře sportu
vložena novela zákona o místních poplatcích,
která umožňuje zpoplatnit všechny výherní ter-
minály ve prospěch obcí. 

Obě novely posoudil prezident republiky
Václav Klaus a bylo pouze na jeho rozhodnutí,
zda vstoupí v platnost a umožní obcím regulo-
vat výherní zařízení na svém katastrálním úze-
mí. Vzhledem k vetu prezidenta republiky návr-
hů těchto zákonů ze dne 9. 6., jež zdůvodnil, že
by přijetím novely ztratily možnost získat fi-
nanční granty školy, nemocnice, domovy dů-
chodců a mládeže, divadla či muzea a handica-
povaní spoluobčané, aniž by byl jakkoli vyřešen
jiný zdroj jejich příjmů, je nutné začít celý le-
gislativní proces znovu, protože byla mezitím
zvolena nová poslanecká sněmovna. Nicméně
zápas o zamezení hazardu pokračuje a věříme,
že bude nakonec úspěšný.

Soňa Paukrtová
senátorka

Mohou obce ovlivnit počet heren?

Městská knihovna v Jablonci nad Nisou
vyhlásila letos v únoru již 2. ročník amatér-
ské fotografické soutěže, tentokrát s námě-
tem „Cestou necestou, městem neměstem.“

Každý soutěžící mohl přihlásit až tři fotografie,
což většina účastníků využila. Sešlo se postup-
ně 101 fotografií od 44 autorů. Z těch nejvyda-
řenějších je instalovaná výstava na schodišti,
kterou si návštěvníci knihovny mohou prohléd-
nout až do konce srpna. Soutěžící byli rozděle-
ni do dvou kategorií, a to do 16 let a nad 16 let. 

A jaké byly výsledky?

1. místo: Kamila Trnková za snímek Město
naruby.

2. místo: Tomáš Kurfiřt s titulem Čmelák.
3. místo: Tomáš Drofa za Odlesk v kaluži.

Ve starší kategorii uspěli tito fotografové:

1. místo: Aleš Bártl s titulem Cestou necestou…
2. místo: Jana Vágnerová Bilaterální svět.
3. místo: Václav Novotný Kruhový objezd.

Všem výhercům blahopřejeme a přejeme jim,
aby dokázali zachytit z génia loci Jablonce na
svých procházkách s objektivem stejné skvosty,
jako dnes už legendami opředený Josef Sudek
uměl získat z magické Prahy. Ale protože je fo-
tografie vizuální umění, dosti slov! 

Navštivte výstavu CESTOU NECESTOU, MĚS-
TEM NEMĚSTEM a dívejte se… 

Rádi vám přinášíme jako ochutnávku dva oce-
něné snímky.

(pb)

■ Fotosoutěž

Zrodí se nový Sudek?

Foto Kamila Trnková Foto Aleš Bártl
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Markétka Dytrychová

Lucka Petrtýlová

Lucinka Kocourová

Zlatovláska
„Měj se však na pozoru, 
abys pravou pannu vybral; 
dvanáct je panen, dcer královských, 
ale jen jedna má zlaté vlasy.“ 

Karel Jaromír Erben – Pohádky děda Vševěda 

Oceněné práce

Lucka Petrtýlová, MŠ Adélka, 28. října 16
Lucinka Kocourová, MŠ Slunečnice, Slunečná 9
Markétka Dytrychová, MŠ Pampeliška, Lovecká 11 

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Pozor! 
Výtvarná soutěž končí, užijte si, děti, 
krásné prázdniny. 

V září se setkáme na velké výstavě všech vašich obrázků a ilustrátora
a malíře Miloslava Jágra Se skřítkem Pastelkou do pohádky ve výstav-
ním pavilonu Eurocentra.

Výstava s mnoha doprovodnými akcemi včetně čtení pohádek bude probí-
hat od 3. 9. do 3. 10. 2010.
Svou účast potvrdili i milí hosté, herci Tatjana Medvecká a Václav Postrá-
necký.
Těšte se! Váš skřítek Pastelka

Další informace na stránkách www.jabloneckarodina.cz.



Rodinné centrum MAGNET
2009 (Jan Prokš)
příměstský tábor vč. stravy „Cesta
do pohádky“ – výlety do přírody,
cvičení, infrasauna, hry, výtvar-
ná dílna (červenec, srpen 2010)
kapacita: 5 a více dětí/turnus
cena: 400 Kč/1 den 
nebo 1870 Kč/5 dní
e-mail: eva.callerova@seznam.cz
tel.: 777 009 643 

Ilona Pětníková
sportovně-výtvarný příměstský
tábor vč. stravy pro děti od 4 let
„Cesta do pravěku“ (26.–30. 7.,
2.–6. 8. 2010) 
kapacita: 20 dětí/kurz
cena: 1750 Kč/5 dní
tel.: 775 335 826 

Mateřské centrum Jablíčko
příměstský tábor vč. stravy pro
děti od 3 let – výlety, hry, vý-
tvarná dílna, jízda na koni,
karneval (26.–30. 7. 2010)
kapacita: 8–15 dětí
cena: 990 Kč/5 dní
e-mail: jablickomc@seznam.cz
tel.: 773 270 271, 606 560 555
(Lenka Ackermannová) 

Svobodná základní škola
příměstský tábor vč. stravy pro
děti od 5 let „Po stopách knížete
Rohana“ (12.–16. 7. 2010) 
kapacita: 20 dětí
cena: 1 500 Kč/5 dní
e-mail: sos.jablonec@volny.cz
tel.: 603 165 565 
(Karolína Bryczová Vasková) 

Sportovní klub Tuleň
příměstský tábor vč. stravy pro
děti od 5 let „Jablonečák 2010“ –
jízda na kánoích a raftech, mí-
čové hry, aktivity v lanovém
centru, výtvarná dílna, výlety
(červenec, srpen 2010)
kapacita: 44 dětí/turnus
cena: 1650/5 dní
kontakt: www.sundisk.cz 
e-mail: info@sundisk.cz
tel.: 485 100 500 (Renáta Portlová)

Všechny ceny jsou uvedené bez
příspěvku města. Podrobné in-
formace o možnosti získání
příspěvku ve výši 100 Kč/1 dí-
tě/1 pobytový den naleznete na
webových stránkách www.jab-
loneckarodina.cz v sekci SLE-
VY PRO RODINY nebo se může-
te obrátit na oddělení školství
na městském úřadě. 

(red) 
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Proč město přispívá na pří-
městské tábory a jaké podmínky
musejí děti splnit? (Na otázky od-
povídá místostarosta Petr Vobořil.)

Všechny děti, které navštěvují
v Jablonci v průběhu roku mateř-
skou školu, mohou získat 100 korun
na každý pobytový den. Jde v pod-
statě o pomoc rodičům v době, kdy
jsou školky uzavřené. Město spo-
lupracuje s 8 organizacemi, které
splnily dané podmínky, a z těch
mohou rodiče vybírat. Všechny or-
ganizace nabízejí program pro dě-
ti pod odborným dozorem a větši-
nou také možnost stravování.

Vybíralo město organizace, se
kterými chce spolupracovat, pod-
le toho, jaký program pro děti
nabízejí?

Ne, v tomto směru jsme nechali
pořadatelům volnou ruku. Takže
nabídka je hodně pestrá – některé
organizace se zaměřují spíše na
klasické hlídání dětí ve skupin-
kách, jiné je naučí jezdit na inlino-

vých bruslích nebo je vezmou na
výlet. Ceny se pohybují od 150 do
500 korun za den. Důležité je, aby
byl program vhodný i pro děti
z mateřských škol a aby organizá-
tor měl s hlídáním dětí zkušenosti.
V loňském roce jsme vybrali 4 or-
ganizace, letos jich je už 8. Věřím,
že rodiče budou spokojení. 

Když jste hledali možnosti, jak
zajistit hlídání předškoláků
v době letních prázdnin, inspi-
rovali jste se v jiných městech?

Samozřejmě sledujeme situaci
v okolních městech, ale hledali
jsme spíš řešení na míru jablone-
ckým rodičům. Prázdninový pro-
voz školek je pro město finančně
i organizačně náročný. Kdyby zů-
staly v létě školky otevřené, muse-
li bychom zaplatit pracovní síly
a nebyl by čas na drobné opravy
a čerpání řádné dovolené. Takže se
snažíme o rozumný kompromis.
Inspiroval nás právě pestrý výběr
činností, které nabízejí o prázdni-
nách jiné organizace. A pro děti
může být i příjemnou změnou
v létě vyrážet na výlety s kamará-
dy nebo se něčemu novému naučit
– vše samozřejmě pod vedením
zkušených instruktorů.

■ Seznam organizací
zajišťujících hlídání
předškolních dětí
s dotací města

Hlídání dětí „V Růžovce“ 
(Lucie Jelínková)
hlídání dětí (červenec, srpen 2010) 
kapacita: 10–12 dětí
cena: 500 Kč/1 den
kontakt: 
www.hlidanivruzovce-jablonec.cz
e-mail: 74luci@seznam.cz 
tel.: 604 412 394

Dům dětí a mládeže Vikýř
příměstské tábory vč. stravy pro
děti od 5 let – sportovní, výtvar-
ný, přírodovědný, taneční nebo
pohádkový turnus a další (čer-
venec, srpen 2010)
kapacita: 20 dětí/turnus
cena: 150–300 Kč/1 den
kontakt: www.ddmvikyr.cz 
e-mail: reditel@ddmvikyr.cz 
tel.: 483 711 725, 
483 713 004 

In-line kurz pro děti 
(Martina Chvátalová )
příměstský tábor včetně stravy
pro děti od 5 let – s intenzivní
výukou in-line bruslení (červe-
nec, srpen 2010)
kapacita: 20 dětí/kurz 
cena: 2 150 Kč/5 dní
kontakt: 
www.skolainline.webnode.cz 
e-mail: 
martina.chvatalova@seznam.cz 
tel.: 602 193 939 

Obliba příměstských táborů roste
Ráno vypravíte děti na tábor. A večer je už máte zpátky doma. Důvodem není
stesk vašeho potomka, ale nová forma táborů. Jde o takzvané příměstské
tábory. Rok od roku je o ně větší zájem. Bývají cenově dostupnější než
programy s ubytováním a zvládnou je i menší děti, které nejsou zvyklé
nocovat mimo domov. Předškolákům navíc město letos finančně přispěje.

Foto archiv SUNDISK Foto archiv SUNDISK

Foto archiv SUNDISK

Foto archiv SUNDISK



(13)

jablonecký měsíčník / červenec–srpen 2010 z našeho města

V Jablonci chybí Centrum ekologické vý-
chovy. Místní školy musí využívat zařízení
tohoto typu jinde. Proto Jablonecké kulturní
a informační centrum připravilo projekt na
jeho výstavbu a hodlá žádat o dotaci. 

Předložený návrh řeší nejen absenci ekolo-
gického centra ve městě, jehož základnou by
mělo být Eurocentrum, ale zároveň přichází
s revitalizací navážkové zóny, která by byla je-
ho detašovaným pracovištěm a přinesla tak ob-
čanům další možnost pro odpočinek i poučení.

Do konce roku pravděpodobně proběhne po-
slední výzva z Operačního programu Životní
prostředí – Fond soudržnosti a Evropského fondu
pro regionální rozvoj v oblasti podpory rozvoje
infrastruktury pro environmentální vzdělávání,
poradenství a osvětu, z nichž by bylo možné do-
taci čerpat. V případě úspěchu by dotace tvořila
90 % nákladů, takže na chystaném projektu by
se město podílelo jen 10 %. 

V úvahu pro detašované pracoviště Centra eko-
logické výchovy přichází plocha mezi ulicemi

Antala Staška – Lesní a železniční tratí, jež má
charakter údolí mezi zástavbou rodinných do-
mů. Středem protéká Vydří potok, který vtéká
do propustky pod tratí. Údolí potoka je naváž-
kami z části značně zahloubeno, v horní části
jsou zbytky hráze bývalé vodní plochy. Záměrem
projektu je využít území pro provoz přírodně-
naučného parku pět měsíců v roce (květen–zá-
ří), a to v rámci celkové revitalizace lokality
a obnovení původního charakteru území. 

„To znamená odstranění navážek, obnovu ryb-
níka, zřízení pěší cesty podél potoka, vybudová-
ní odpočinkových zón pro veřejnost, úpravu
vzrostlé zeleně a případnou novou výsadbu,“
popisuje místostarosta Petr Vobořil, podle ně-
hož mají zájem na využití takto zaměřených
prostor nejen mateřské a základní školy, ale
i rodiny s dětmi.

Areál by měla tvořit lehká letní stavba se zá-
kladním sociálním vybavením. Vzhledem k to-
mu, že půjde o sezonní ekologické centrum,
bude i podoba budovy tomu přizpůsobena. Od-
hadovaný rozpočet činí 8 milionů Kč. (red)

Prostor pro ekologickou výchovu

Dnešní Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola v Jablonci nad Nisou
byla založena jako škola pro kreslení, mode-
lování a cizelování roku 1880 výnosem c. k.
ministerstva kultury a vyučování. V letoš-
ním roce tedy slaví významné jubileum. 

A protože škola hraje v životě města význam-
nou roli, převzal nad oslavami a akcemi, které
probíhají už od dubna až do října záštitu sám
starosta Petr Tulpa. 

K vidění jsou dvě výstavy: studentských prací
z let 1990–2010 v Městské galerii MY do 27. 8.
a výtvarných pedagogů z let 1990 až 2010 pod
názvem Ars Longa v Muzeu skla a bižuterie (do
10. 10.).

Oslavy nabídly hned několik zajímavostí. Na-
příklad součástí výstavy studentských prací jsou
také díla z umělecké školy Staatliche Berufsfach-
schule für Glas und Schmuck v Neugablonz, jež
je součástí jabloneckého partnerského města
Kaufbeuren. 

Pozvánka na vernisáže, odehrávající se v Měst-
ské galerii MY i v Muzeu skla a bižuterie, je
maturitní prací Hany Novotné, absolventky
oboru propagační grafika. Ta se již úspěšně
uvedla návrhem plakátu pro jednu z památek
UNESCO, v němž zpracovala motiv Olomouce. 

„Na 9. 7. až 10. 10. připravuje Muzeum skla
a bižuterie ve spolupráci s německými partnery
a podporou města Jablonec nad Nisou unikátní
retrospektivní výstavu prací firmy Richard
Prade, jejíž zakladatel si svými neotřelými návrhy
vysloužil obdivnou přezdívku Picasso moderní
bižuterie,“ vysvětluje Petr Nový, hlavní kurátor
jabloneckého Muzea skla a bižuterie o výstavě
nazvané Záře rubínu. A na expozici bižuterní
firmy, která má své kořeny v Jablonci, se přije-
de podívat významný jablonecký rodák, šper-
kař a medailér, profesor Pierre Christophe

Schlevogt, jemuž v roce 2008 město udělilo me-
daili Josefa Pfeiffera.

Ve dnech 17.–19. 9. se koná v Železném Brodě
5. mezinárodní konference na téma Historie
sklářské a bižuterní výroby v českých zemích.
Jeden z příspěvků na konferenci bude věnován
právě 130. výročí školy. Shodou okolností i že-
leznobrodská uměleckoprůmyslová škola sklář-
ská slaví kulatiny. Na rozdíl od té jablonecké
ale teprve devadesáté. 

(fr)

Umělecká průmyslovka slaví 
130. narozeniny

Foto Jiří Jiroutek Foto Jiří Jiroutek

„Jen pro ten dnešní den stojí za to žít…“
Taky si rádi notujete slavný hit? Den zdra-
votně postižených 16. 6. na Mírovém náměs-
tí znovu ukázal, že se i handicapovaní umí
náramně bavit a v muzice i v soutěžích
obratnosti s námi držet krok.

Už 11. ročník akce má přispět k poznání i in-
tegraci zdravotně postižených do většinové spo-
lečnosti a poznání jejich zájmů, potřeb, ale i ve-
selé nátury, která paradoxně někdy může být
daleko optimističtější než nás zdravých, trá-
pících se žabomyšími válkami a hloupostmi.

Stačilo navštívit stánek, kde si bylo možné vy-
zkoušet svět nevidomých, zakrýt oči a projít se
po mírně svažitém Horním náměstí s bílou ho-
lí a je třeba smeknout před těmi, kteří si ne-
stýskají, ale baví se, hrají a zpívají. 

Od 12 do 17 hodin se uskutečnil rej soutěží,
ukázek první pomoci, pletení košíků, výroby
keramiky, vystoupení dětských sborů i ostříle-
ných muzikantů z Jablonecka a Liberecka
a prezentace organizací nabízejících pomoc
zdravotně postiženým. 

(pb)

Jen pro ten dnešní den…

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Devadesátka! Máte recept na dlouhověkost?
Hospody jsem neznal. Sport! Byl jsem ze 7 dětí, tak-

že dětství skromné. Když jsem se narodil v Brně, tátu
přemístili na Slovensko. Po mé obecné jsme šli do
Popradu. Odtamtud jsem dojížděl do Spišské Nové Vsi
na gymnázium. To už jsme byly tři děti, tak táta požádal
o návrat do Čech. Přišli jsme do Jablonce v roce 1935. 

Co se dělo po záboru pohraničí?
Naši odešli, já zůstal, protože jsem pracoval, ve stu-

diích jsem nepokračoval, na to by táta neměl, už nás
bylo šest dětí. Spřátelil jsem se s jedním průmyslovým
malířem. Bydlel v našem domě, maloval brože. Jednou
jsem přišel na návštěvu, jeho paní šla vařit, já byl ši-
kovný na malování, tak jsem si k tomu sedl. „Ježiš-
marjá, vám to jde, nechcete u nás dělat?“ zvolala. Co
by ne? V Aleji měli dílnu, najali tři síly a já byl předák.
Vydělával jsem, matka se už nemusela trápit. 

A vaše cesta k vládnímu vojsku?
Žili jsme jako utečenci v Uhlířských Janovicích, já

za rodiči přišel, protože atmosféra v Jablonci se vy-
ostřovala. V roce 1940 vyšla výzva do vládního vojska.
Bylo mi dvacet, vzali mě, sloužil jsem v Lipníku nad
Bečvou. Velitel povídá: „Přihlas se do Přerova a exter-
ně si doplň maturitu.“ Povedlo se a v roce 1944 jsem
šel do Prahy na důstojnickou školu. Přišel květen,
Němci dostávali na frak, tak likvidovali vládní vojsko.
Poslali nás do Itálie. A hned výstup z vlaku v Cremoně
znamenal ohrožení. Italští partyzáni netušili, že jsme
Češi, tak spustili střelbu. Pár kuliček cvrnklo, já se
schoval za kolo. Když zjistili, kdo jsme, hned navázali
kontakt. 

Přesně na mé narozeniny byl sjednán fingovaný
přepad. Zabili psa, vše pomazali krví, zavolali obyva-
tele a běda, kdo zradí a nepotvrdí, že tady byla krutá
bitva a že zajali vládní vojáky. Tak se nás do hor do-
stalo 80–90.

Nepotkal jste herce Karla Effu?
Jakpak ne! To byl komediant, po válce se dostal

k filmu, přerušil styky s kamarády, protože byl hogo
fogo. Srandista! S tím frňákem. Místo do úst si dával
cigaretu do nosu a ústy vyfukoval. 

Zůstali jste u partyzánů?
Ne, když nás vzali do hor, neměli pro nás potraviny,

přístřeší, řekli, musíte do Švýcarska. Tak jsme přešli
Alpy. Vyslanec exilové vlády Kopecký dostal rozkaz
zařadit nás do zahraničního vojska. Někteří to měli

blíž do Francie k de Gaullovi. Jiní přešli jako já do
Švýcarska. Pak jsme se dostali do Anglie. 

V Anglii k letectvu?
Když jsem přišel, neuměl jsem slovo anglicky. Ale

během 6 měsíců jsem ovládal skoro 60 %. Díky tomu
jsem se dostal do výcvikového střediska na navigáto-
ra. V Cosfordu. Jen 4 z 35 se tam dostali. Jeden se vy-
cvičil na pilota. Já prodělal výcvik na navigátora libe-
ratora. 

Po válce jste byl jako letec z Anglie v nemilosti?
Pracoval jsem v továrně na kování a jednou mě vo-

lá kádrovák, že mám návštěvu. Sešel jsem na vrátnici
a tam tajný: „Vy jste soudruh Neruda?“ „Soudruh ne,
ale Neruda ano.“ Vzal mě na STB a tam mě 4 hodiny

vyslýchali. Našel jsem odvahu. „Vy mě, který byl za
tuhle republiku ochoten obětovat život, když jste ještě
čůrali do nočníku, budete šikanovat?“ 

A věřte, nechali mě být. Kdybych se potento…, točili
se mnou jak s hadrem. 

Jak se stalo, že jste se v roce 1989 angažoval v OF
zahraničních vojáků?

To vyprovokoval pilot generál Mrázek. Věděli jsme
o sobě, tady na Jablonecku žilo asi 12 bývalých pří-
slušníků RAF, dnes jsem poslední. Vzkázal mi, abych
se stavil v Občanském fóru. A tak jsem za nimi přišel.
Pak jsem začal pracovat v tehdejším Svazu protifašis-
tických bojovníků, později Svaz bojovníků za svobo-
du. Prosadil jsem název ulice Generála Mrázka. 10 let
jsem bojoval za pomník a jeho důstojné okolí. Řadu
let jsem byl předsedou svazu a až letos jsem ze zdra-
votních důvodů rezignoval.

Máte nějaké přání?
Největší, aby se uzdravila moje manželka… 

(pb)

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

Zdeněk Neruda 
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Vším jsem byl rád…
S básníkem téhož příjmení má společnou vlastnost. Z každé situace, kterou mu
nastolil osud, vyšel se ctí. Umí vzít za práci, ať už vyžaduje šikovné ruce, anebo
chytrou hlavu. Jako příslušník vládního vojska a veterán anglické Royal Air Force
je chlapák i ve svých 90 letech.

■ Naši jubilanti
v srpnu

96 let
Lédlová Vlasta

94 let
Šulcová Marie

91 let
Maternová Anna, Pěničková
Katarina, Plachý Miroslav,
Sůvová Edita, 
Tuzarová Marie

90 let
Hlubuček František, 
Pulščáková Marie, 
Ročková Marie, 
Valhová Anna

85 let
Benešová E., Fejklová B.,
Hauferová M., Holubová A.,
Koblasová B., Kobrle J.,
Kodejšová Z., Krejsová H.,
Rejzková H., Růtová V., Suda A.,
Škrabálková V., Špačková A.,
Šťastná L.

80 let
Ajm F., Appeltová M., Čarná M.,
Čižmár J., Fikarová M.,
Fořtová H., Hemišová B.,
Homolová L., Hrbková J.,
Hrynkivová K., Janatová B.,
Jiršová V., Karlíková M.,
Kastner V., Konrádová Z.,
Kořenková R., Kousal V.,
Krejčíková M., Kubová H.,
Lněničková M., Mikšová Z.,
Prášek A., Strouhal J., Škoda V.,
Šturmová A., Votík Z.,
Vrkočová L., Zahradníčková C.

75 let
Aschermannová V., Čapková M.,
Danielová F., Drobníková V.,
Hanauskeová S., Hrušková I.,
Chlumský F., Jirsa J., Kneřová Z.,
Matoušková V., Mazánková P.,
Niepelová V., Rambousková I.,
Richtrová V., Seifertová R.,
Šťastný L., Štos V., Šuláková H.,
Tesárková L.

70 let
Bínová B., Červová O.,
Drančák M., Fejfarová H.,
Fischer O., Foitová A., Havelka Č.,
Hloupý P., Klíma J.,
Kucharíková H., Láska J.,
Loumová E., Malík M.,
Melounová E., Nebesářová M.,
Nedomlel J., Richtr P.,
Růžičková H., Svoboda J.,
Šilhánová J., Šimonová V.,
Štorková R., Tomková H.,
Vítková V., Žák P.

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).

Foto Jiří Jiroutek

Foto archiv Zdeňka Nerudy
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Žil byl v domku u Nisy ctěný pán Karl
Skollaude. Živil se bělením prádla. A proto-
že k živnosti potřeboval hodně čisté vody,
vykopal si u domku roku 1862 studnu. Byla
sotva 6 loktů hluboká, ale z toho 4 lokte ve
skále. Žádná radost. Voda měla pachuť.
Nejprve si myslel, že je to buď novou pum-
pou nebo po střelném prachu při hloubení
studny. Jenomže pachuť neustávala. 

A tak si pan Skollauda i nadále musel pro pi-
tí ke vzdálenější studni. Až v srpnu roku 1865
se omylem nedobré vody napila jeho matka.
Ale té přišla nakyslá chuť povědomá. Skoro ja-
ko voda v Libverdě. A když vodou naplnila

skleněnou láhev, pozorovala, jak pomalu stou-
pají bublinky. Mnohem déle, než je u čerstvě
natočené vody obvyklé. A pak se pan Skollauda
vypravil za uznávaným jabloneckým lékární-
kem Ulrichem. Ten potvrdil, stejně jako nemé-
ně slavný smržovský Dr. Weisskopf, že se jedná
o kyselku. Prokázaly to i chemické rozbory.
A pak si někdo vzpomněl na přednášku berlín-
ského profesora Dr. Rittera, který Jizerky kolem
roku 1850 procestoval a v Jablonci vyslovil do-
mněnku, že zrovna někde v údolí Nisy mezi
Prosečí a Vratislavicemi by se mohly nalézat
minerální prameny. 

Pramen se stal brzy slavným u Jablonečáků
i Liberečáků. Následujícího roku pan Skollaude
okolí studny zvelebil, zřídil i lázeň a zkusil vy-
kopat novou studnu, kde našel dokonce vydat-
nější pramen. 

A protože místo mělo i příhodnou polohu, ne-
daleko císařské silnice a dvou měst, věhlas rostl.
Alespoň podle písmáka Antona Jägra. Jenže až
tak slavné to pak už nebylo. Podnik v následu-
jících letech několikrát změnil majitele a roku
1888 vyhořel. Roku 1893 několik občanů zalo-
žilo společnost pro zřízení lázní. Získali povolení,
aby se voda mohla nazývat Rudolfovým prame-
nem podle korunního prince. Na prameni po-
stavili budovu s věžičkou a nabízeli koupele. To
byla zlatá éra. Roku 1913 byl vyhlouben první

vrt. Jenomže nevhodnými stavebními úpravami
došlo ke zkalení pramene a s lázněmi byl konec. 

Po 1. světové válce získal vřídlo pan Weber. Pra-
meny se podařilo vyčistit. Kyselka se pod znač-
kou weberovka zase prodávala. Po roce 1945
byl podnik zestátněn. 

Kyselka byla využívána, ale do zvelebení se
neinvestovalo. Modernizacemi byla ničena jedna
budova za druhou a nakonec zmizela i charakte-
ristická věžička – symbol podniku. Záchrana od
úplné zkázy původních budov přišla v poslední
chvíli. Roku 1989 byla založena společnost Vra-
tislavická kyselka, která vrátila zřídlu alespoň
kousíček původní slávy.

Lukáš Pleticha

145 let Vratislavické kyselky

Současný neutěšený stav kyselky Foto GraphisLitografická pohlednice z archivu MěÚ Vratislavice n. N.

Prvním významným obchodníkem se sklem
byl Johann Franz Schwan. Narodil se v Jab-
lonci 25. 3. 1740. Vyučil se brusičem skla a zís-
kal i znalosti obchodování. Později v žádosti
o zřízení brusírny o sobě píše: „Jsem z jedné
třetiny sedlák a brusič skla.“ 

Obchodovat začal roku 1761. Podnikal cesty
do Německa a Itálie, kde prodával flakonky,
různobarevné broušené kameny, křížky, náuš-
nice, „vlčí zuby“, knoflíky na plechové podlož-
ce, lustrové ověsky, ramena i celé smontované
díly lustru.

O tom, jak byl Jablonec v té době málo zná-
mý, svědčí i dotaz augšpurského obchodníka:
„Kde leží a jak daleko je od Prahy?“ 

Přes všechny těžce získané úspěchy, skončil
Schwan špatně. Přišel o syna, svého nástupce
Jana, a to roku 1790 v Maďarsku. 1793 mu vyho-
řel dům se všemi zásobami. I když prodal roku
1809 dvě třetiny svých nemovitostí, již se ne-
vzpamatoval a roku 1812 umírá.

Ale jeho Jablonec vzkvétal dál. 20. 10. 1808
byl povýšen na městys s právem pořádat trhy.
V té době má 435 domů a 2 254 obyvatel.
Nejvýznamnějším starostou se stal v letech
1850–1867 Josef Pfeiffer, bohatý obchodník se
sklem a bižuterií, majitel textilky. Zasloužil se
o povýšení na město, vynikal smyslem pro

spravedlnost a sociální cítění i tím, že svoji mzdu
věnoval celou na dobročinné účely. 

Město nastoupilo bouřlivý rozvoj. Sedmde-
sátá a osmdesátá léta 19. století se nesla ve zna-
mení mohutného nástupu na světové trhy se
sklem a bižuterií. Zisky se následně vracely do
výstavby a přestavby města. Pro „americké“ tem-
po úspěchu byl Jablonec nazýván rakouskou
Kalifornií. Jistě pamatujete z dobrodružných
příběhů, že v Kalifornii panovala zlatá horečka,
u nás se v „drahý kov“ měnilo sklo. 

V roce 1866 měl Jablonec 5 350 obyvatel
a 593 domů. Prusko-francouzská válka 1870
vyřadila konkurenci. Následoval prudký vze-
stup pasířské výroby, vzniklo 60 exportérských
firem. Pro potřeby bižuterie se postavila plynár-
na (1872), 1874 vznikaly galvanizovny a simili-
sovny (postříbřování spodků imitací drahoka-
mů). 

Roku 1886 začaly jezdit vlaky na trati Libe-
rec–Jablonec. Obchodních a exportních domů
rostlo jako hub po dešti, ve městě se nacházelo
280 pasířských dílen, 45 závodů na výrobu
skleněného zboží, působilo zde 53 malířů skla
a porcelánu a 50 provozoven kartonáže. V le-
tech 1870–1890 se Jablonec zdvojnásobil a měl
14 653 obyvatel a 1 140 domů. Ve městě bylo o-
kresní hejtmanství, okresní zastupitelství a vi-
kariát litoměřické diecéze. 

V době největšího rozkvětu byl starostou měs-
ta Adolf Heinrich Posselt (1844–1926), poprvé
zvolen už 1881 a skončil ve funkci v červnu
1918. Roku 1891 staví město první samostatnou
elektrárnu na Nise v Brandlu. 1892 byla zahá-
jena výstavba železniční tratě Jablonec–Tan-
vald. V témže roce byla postavena hospodářská
škola. Jablonecký továrník Gustav Hoffman ja-
ko první roku 1894 navrhl postavit elektrickou
dráhu a městskou tramvaj.

O čtyři roky později získává od ministerstva
železnic koncesi na stavbu a provoz jednokolej-
né trati dlouhé 23,618 km „Jablonecká společ-
nost elektrických drah a elektráren“. Stavba je
zahájena roku 1898 a 7. 2. 1900 je Jablonec spo-
jen s Rychnovem. Spojení s náměstím do Rý-
novic je hotovo 12. 5., od 5. 9. téhož roku vznik-
ne trasa z Rýnovic do Janova a 1. září 1904 jsou
napojeny Paseky. Město mělo roku 1900 21 014
obyvatel.

Rozmach Jablonce byl dovršen roku 1911, kdy
město odvádí monarchii na daních 1 954 904 ko-
run. Pro srovnání – celá korunní země Dalmá-
cie zaplatila 1 953 416 korun.

Další rozvoj, bohužel, utnula válka, která se
stala světovou na úkor „světové“ značky křeh-
kého skla a bižuterie z města pod Jizerskými
horami.

Václav Vostřák

Cesty jabloneckého skla a bižuterie

Archiv Václava Vostřáka Archiv Václava Vostřáka
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Miletín – Miletínské Lázně (2 km) – Třebi-
hošť (4,5 km) – Zvičina, Raisova chata (7 km)
– Lázně pod Zvičinou (9 km) – Bílá Třemeš-
ná, ČD (celkem 11 km).

Do Miletína se lze dostat autobusy nebo do-
pravou kombinovanou s vlaky. Počítat ovšem
musíme nejméně jednou s přestupem. Městeč-
ko je známé především jako rodiště Karla Jaro-
míra Erbena. V jeho rodném domku z roku 1811
se nachází spisovatelův pámátník. Okolní kraji-
na s rybníky a lesy mu poskytla inspirací pro
slavnou Kytici. Od druhé poloviny 19. století je
vyhledávána i místní specialita, perníčky zvané
Miletínské modlitbičky. Cenné informace o měs-
tě najdete na www.miletin.cz. 

Z náměstí v Miletíně se vydáme po modrém
značení, jež nás doprovodí až na Zvičinu. Nej-
prve přijdeme do Miletínských Lázní, ty však
jako lázně od r. 1945 neslouží. Opravená kaple
sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1752
a uchovává plastiku tohoto světce. 

Další cesta nás povede přes ves Třebihošť, od-
kud začíná stoupat k chalupám Zadní Zvičiny.
Tady se zprava připojí zelené značky a společ-
ně s nimi vystoupáme na vrchol Zvičiny. Tento
výrazný a z daleka viditelný kopec dosahuje
výšky 671 metrů a je již od 19. století vyhledá-
vaným turistickým cílem. Díky poloze na něk-
dejším česko-německém pomezí zde v minu-

losti docházelo k vyostřeným národnostním
sporům. O své se hlásili členové Klubu českých
turistů, avšak právo na vrchol si činil i Krko-
nošský horský spolek z Hostinného. Dohodnout
se nedokázali, a tak si raději vzájemně páchali
různé škody...

První stavbou na Zvičině byl kostelík sv. Jana
Nepomuckého z roku 1706, který zůstal po dvě
staletí jedinou zdejší dominantou. Zvičinu poc-
tila svojí návštěvou řada českých literátů – byli
mezi nimi např. K. J. Erben, A. Jirásek, J. Vrch-
lický, v oblibě ji měl K. V. Rais, rodák z blízkých
Lázní Bělohrad.

Počátkem 20. století zde byla postavena turis-
tická chata a k ní přibyla v letech 1925–1926
unikátní otočná rozhledna s velkým dalekohle-
dem. Od roku 1927 nese chata Raisovo jméno,
na jehož počest byla nazvána rok po spisovate-
lově úmrtí. Rozhledna byla dlouho nepřístupná,
ale nedávno proběhla její rekonstrukce a tu-
risté se z ní mohou – zcela nově – znovu rozhlí-
žet. Škoda jen, že celkový estetický dojem kazí
dva telekomunikační stožáry. 

Ze Zvičiny sestoupíme po červených značkách
k železniční zastávce v Bílé Třemešné. Odtud se
vrátíme vlakem do Rychnova u Jablonce n. N. 

Doporučujeme mapu KČT č. 23, Podkrkonoší,
měřítko 1 : 50 000.

(os)

Zvičina – nejvyšší vrch v Podkrkonoší
■ Tip na výlet

Foto Otokar Simm

Zvedněme oči k obloze a hleďme, co nám
vesmírné divadlo připravilo na léto.

Krátce před polednem 21. 6. nastává letní slu-
novrat, což je období, které hvězdáři nemají
moc rádi. V naší zeměpisné šířce Slunce nekle-
sá příliš hluboko pod obzor a z astronomického
hlediska vůbec nenastává noc. Přesto má i tato
doba své kouzlo – jsou jím noční svítící oblaka
nebo chcete-li NLC (zkratka z anglického Noc-
tilucent Clouds). Tento dost vzácný fenomén se
objevuje právě kolem letního slunovratu a pře-
trvává zpravidla ještě do první poloviny červen-
ce. Jedná se o Sluncem nasvícené velmi jemné
prachové částice v mezosféře, ve výšce okolo
85 km nad zemským povrchem. Ty fungují ja-
ko kondenzační jadérka, na něž se nabaluje
vodní led z nižších vrstev. Najdeme je přibližně
na severu, vždy v nepříliš velkých výškách nad
obzorem. Prozradí se i svou neobvyklou stříbři-
tě namodralou barvou a především nepatrným
pohybem po obloze. Pokud bylo večer jasno,
a přesto vidíme nad severním obzorem jasná
oblaka, musí to být NLC.

Další pěknou podívanou na letní večerní oblo-
ze budou seskupení planet. Téměř celý červenec
můžeme nad západním obzorem za soumraku
pozorovat planety Venuši, Mars a Saturn. Ob-
zvlášť nápadná byla tato skupina v červnu, kdy
se u ní objeví i srpek Měsíce. Obdobná situace
ovšem nastane i 13. 8. večer, všechny tři plane-
ty budou navíc ještě blíže u sebe. 

Noc z 12. na 13. 8. bývá každoročně ve zna-
mení Perseid. Jedná se o známý meteorický roj,
lidově nazývaný „Slzy svatého Vavřince“, jehož
mateřským tělesem je kometa 109P/Swift-Tuttle.
Letos jsou podmínky pro pozorování téměř
ideální – Měsíc je krátce po novu a neruší svým
svitem a maximum roje nastává v noci, respek-
tive 13. 8. nad ránem. Pokud chcete tuto podí-
vanou vidět, najděte si vhodné prostranství
mimo rušivá světla pouličních lamp s volným
výhledem na většinu oblohy a pak už se těšte
na 60–90 meteorů za hodinu, samozřejmě po-
kud bude jasno.

Kromě již jmenované trojice planet na ve-
černí obloze jsou po celé léto dobře pozoro-
vatelnými také Jupiter a Uran. Obě planety se

nacházejí nedaleko sebe a vycházejí kolem půl-
noci. Již malý triedr ukáže kolem Jupiteru čtve-
řici nejjasnějších měsíčků, silnější dalekohled
pak oblačné pásy a další podrobnosti v jeho at-
mosféře. Naopak namodralý kotouček Uranu je
vidět až ve výkonnějším dalekohledu při velkém
zvětšení. Poslední planeta Sluneční soustavy
Neptun se promítá do souhvězdí Vodnáře, ale
k jeho nalezení je zapotřebí minimálně triedru
a podrobnější mapky. 

K přesnějšímu vyhledání nejen planet, ale
i dalších objektů, jako planetek, mlhovin, hvěz-
dokup či galaxií může být dobrou pomůc-
kou např. počítačový program Stellarium, který
je volně ke stažení na internetové adrese
http://www.stellarium.org/cs/. Program je v češ-
tině a ovládání je velmi snadné. Brzy se vám
stane dobrým průvodcem nejen po letní prázd-
ninové obloze. A po prázdninách vás opět zve-
me na pravidelná setkání astronomů v Klubu
Na Rampě a v Městské knihovně.

Aleš Majer

Zajímavosti letní oblohy

Noční svítící oblaka nad Jabloncem a Libercem v červenci 2009. Foto M. Gembec
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
Městské knihovně.

Oddělení pro dospělé
Abedi Isabel
Isola 
Představte si obrovskou šanci – stát
se hercem ve filmu natáčeném na
opuštěném ostrově. Pro sedmnácti-
letou Veru se však příjemná idyla
změní v nedobrovolné vězení. 

Ironside Virginia
Virginin monolog: proč je 
stárnutí skvělé 
Britská novinářka a spisovatelka po-
važuje období po šedesátce za vů-
bec nejšťastnější léta svého života. 

Wahl Grant
Experiment Beckham
Jak se nejslavnější sportovec světa
pokoušel dobýt Ameriku.

Oddělení pro děti a mládež
Žáček Jiří 
Krysáci 
Veselá dobrodružství dvou krysáků
Huberta a Hodana, sádrového trpas-
líka Ludvíka a potkana Edy upro-
střed Valašského království.

Reiner Martin
Tři tatínci a maminka 
Lehce pohádkový, jemně humorný
a veskrze současný příběh dovolí na-
hlédnout malým i velkým do tří ži-
votních etap jedné mimořádné ma-
minky. 

Štíplová Ljuba
Knížka plná her 
Nové vydání knížky plné zajímavých
úkolů a návodů pro volný čas. Sklá-
danky z papíru, návody na výrobu
šperků z přírodnin, detektivní há-
danky, úkoly na logické uvažování,
malý herbář, písničky a básničky.

Studovna
Janoška Martin
Křížem krážem po 
moravských horách pěšky 
i na kole 
Tipy na výlety s poutavým popisem
cílů, fotografiemi, mapkami i prak-
tickými informacemi o náročnosti
terénu, doporučené trase a interne-
tových odkazech.

Multimediální oddělení
Jerome Klapka Jerome
Tři muži na toulkách
Volné pokračování slavných Tří
mužů ve člunu. Nerozluční přátelé
Harris, Jerome a George v podání
Oldřicha Kaisera se tentokrát vydá-
vají na poznávací výlet po Němec-
ku, aby se vymanili ze stereotypu
rodinného života.

Nové webové stránky 
Představujeme nové přehledné

stránky www.jablonec.com s moder-
ním designem a rozšířeným obsa-
hem. Nabízí tři základní okruhy:
cestovní ruch, propagaci kulturních
hodnot regionu a ekologickou vý-
chovu v novém kabátě. 

Stránky jsou přehledné, plné ak-
tualit a kalendáře akcí. V horní čás-
ti naleznete rozcestník, z něhož lze
vybrat oblast vašeho zájmu: Turis-
tické informační centrum, Centrum
ekologické výchovy nebo Dům
Jany a Josefa V. Scheybalových.
Dobrou orientaci podporuje i od-
lišné barevné řešení každé oblasti. 

V levém sloupci jsou dvě naviga-
ce. První odpovídá cestovnímu ru-
chu a nabízí informace o našem
městě. Následuje široký záběr na
celé Jizerské hory. Další téma –
sklářství. A praktické informace:

ubytování, stravování, sport, kultura. 
Přidanou hodnotou je fakt, že lze

čerpat data z celého Libereckého
kraje. Jednoduše se můžete dozvě-
dět i o sousedních regionech. 

V druhé navigaci naleznete webka-
mery, virtuální prohlídky města ad.

„Přepnete-li“ do zelena, dozvíte
se nabídku školám i veřejnosti
v oblasti ekologické výchovy
a představíme Středisko ekologic-
ké výchovy v Českém ráji. 

„Červená“ vás zavede k odkazu
manželů Scheybalových. Rádi by-
chom vás informovali o rekon-
strukci Domu Jany a Josefa V. Schej-
balových.

■ Jablonecké kulturní a informační centrum oznamuje

Bavíme se s Vikýřem

Vikýř má bohatou historii. Co by mohlo čtenáře
zajímat?

Od 2008 je zřizovatelem město. Změna nijak neo-
vlivnila nabídku zájmového vzdělávání z různých ob-
lastí a aktivit pro všechny věkové skupiny. Tříletými
předškoláky počínaje, přes žáky, studenty až po do-
spělé i seniory konče. Všichni u nás nalézají i atrak-
tivní formy rekreace, relaxace a odpočinku v podobě
výletů, zájezdů, víkendových akcí či prázdninových
pobytů. Nesloužíme jen jednotlivcům, ale i školám
a dalším skupinám.

Kdo program zajišťuje?
Nejen tým stálých pracovníků, pedagogů volného ča-

su, ale pomáhá i více jak 70 externistů. Především s ve-
dením kroužků. Motivem k jejich práci rozhodně není
odměna, která je symbolická. Touto cestou jim děkuji. 

Po čem je poptávka?
V posledních letech jsou na špici pohybové záleži-

tosti, ať již sportovní, určené klukům, či taneční, které
preferují dívky. Každé pondělní dopoledne k nám
chodí cvičit senioři. Dospělým dopřává odpočinek jó-
ga, ale mnohé nabíjí i scénický tanec či irský step,
anebo výroba keramiky či šperků. Přestože sídlíme
vedle ZUŠ, není u nás na okraji ani muzika. Zájem je
o hru na kytaru, rodí se nové kapely. 

Které akce mají tradici? 
Masopust na ledě, Dny Země, Pálení čarodějnic či

Mikulášské pohlazení. Připravujeme programy osla-
vující Den matek i Den dětí. Zúčastňujeme se chari-

tativních akcí jako celostátní sbírky pro nevidomé
Světluška či máme vlastní projekty, např. Oživlý
Betlém na pomoc opuštěným zvířátkům. Ze škol je
poptávka po soutěžích i olympiádách. Recitátoři se
scházejí na Dětské scéně, hudbu a zpěv mají v náplni
Skřivánek, Zpěváčci a Zlatá struna. S městem pořádá-
me literární soutěž Múza. Na nezájem si nestěžuje
cyklistická Šestihodinovka či výtvarné zápolení
O nejkrásnější čarodějnici. 

A co Informační centrum pro mládež?
Díky finanční podpoře města se vybudovalo v sute-

rénu Vikýře. Zajišťuje služby studentům, dětem i do-
spělým, a to v oblasti vzdělávání, práce, cestování,
volného času, zdraví, ekologie a sociálně patologic-
kých jevů. Nyní je zvýšený zájem i o mezinárodní
karty, jako je ISIC, ITIC, ALIVE. 

Připravujete příměstské tábory?
Ano, nabídku naleznete v našem programu.
Letos jste nově rozšířili nabídku i pro předškoláky? 
U nás nejde o novinku. Měli jsme je i v předchozích

letech. S finanční podporou ze strany města se zvýšil
zájem o formu příměstských táborů i pro předškolá-
ky ze strany rodičů. 

Jaká je podle Vás dnešní generace dětí? 
Těžko ji zaujmeme tím, co fungovalo před lety.

Víme o tom a oslovujeme ji spontánními činnostmi či
adrenalinovým programem. Vždy ale záleží na rodině
a zázemí. Děti jsou takové, jaké si je vychováme. 

(mk)

Ředitelka DDM Vikýř, Marta Tauchmanová nám poskytla rozhovor o aktivním
trávení volného času a bohaté nabídce programů.

Foto archiv DDM Vikýř



placená inzerce
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Přijmeme projektanta na pozici
PROJEKTANT V OBORU 

TEPELNÉ TECHNIKY 
• Projektant s praxí a zkušenostmi v oboru
tepelné energetiky. Zaměření: projektování
kotelen malého a středního výkonu na spa-
lování plynu, oleje i uhlí včetně výměníko-
vých stanic, rozvodů páry, vody a plynu, ko-
generačních jednotek a tepelných čerpadel.
Práce s PC: Windows, Excel, AutoCad.
Vzdělání: SŠ eventuelně VŠ. Jazykové
schopnosti: komunikační základy AJ nebo
NJ. Řidičské oprávnění skupiny B.
• Hlásit se předem p. Medkovi telefonicky 
na tel.: 777 792 217
nebo na e-mail: medek@unitherm.cz.

UNITHERM, s. r. o.
Vedlejší 88/25
466 04 Jablonec n. N.

R P V
!!!RYCHLÁ POMOC V·EM!!!

POMÒÎEME-VYHLEDÁME
ZAJISTÍME-UDùLÁME

ZAMùSTNÁNÍ...PRODEJ KOUPù...
AUTOSERVIS...PC SERVIS

STAVEBNÍ PRÁCE...STùHOVÁNÍ...
REALITNÍ POMOC

FOTOGRAFOVÁNÍ...POJI·TùNÍ...
PLASTOVÁ OKNA...SLUÎBY, 

KTERÉ VÁS OSLOVÍ...
www.rpv-sluzby.cz,

e-mail: info@rpv-sluzby.cz
tel.: 722 650 706

Studio Fit – Akce na léto
Havajská masáÏ s osvûÏujícími oleji 

a peelingem 60 min./420 Kã. 
Pro velk˘ zájem opût 15 % sleva 

na anticelulitidovou masáÏ
s ozonov˘m zábalem a manuální 
lymfodrenáÏí 120 min./680 Kã.

Manikúra za zavádûcí cenu 128 Kã,
depilace také jen za 128 Kã

Cviãíme i tanãíme po celé léto!
více na www.studiofit.cz

tel.: 773 485 800

GJ ‰perky
Navazujeme na tradici – ·perky v Corse

Zlaté a stfiíbrné ‰perky, SNUBNÍ PRSTENY
Zakázkové zlatnické práce, OPRAVY, ãi‰tûní

‰perkÛ Swarovski ‰perky, perly,
polodrahokamy, korál, biÏuterie, obrazy, 

grafika, keramika z ateliéru Ivany Pelouchové.
Pfiíjemné prostfiedí vilové ãtvrti u Liedlu, 

osobní jednání, dobré ceny.
Na âihadle 12 Jablonec n. N. 

tel.: 776 295 953
Po–Pá: 13–17 hod., Stfieda: zavírací den

V jinou dobu nás mÛÏete nav‰tívit
po telefonické domluvû.

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

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

FOTOATELIER S LÁSKOU
typick˘ rodinn˘ fotoatelier:
rodinné foto, svatební foto, 

foto novorozencÛ a dûtí kaÏdého vûku, 
foto mazlíãkÛ atd.

K dispozici je kostymérna, velké mnoÏství
dekorací a sluÏby vizáÏisty.

NUTNÉ OBJEDNÁNÍ P¤EDEM
tel.: 721 208 502 (I. MO·NOVÁ)

tel.: 605 206 610 (M. KOCUROVÁ)
www.foto-slaskou.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

Prodám
chalupu ve SmrÏovce, ã. ev. 86,

4 ãásti pro 3 rodiny
(3x mezonet + spoleãné prostory),

tel.: 603 775 089

ZÁPIS do KURZÒ 2010/11 zahájen
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 – Novinka!
EDUCA – vzdûlávací centrum,

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

PRÁZDNINOVÉ a PODZIMNÍ TANâENÍ
studia KAREEMAH

pro zaãáteãnice i pokroãilé taneãnice
– kurzy pro PODZIMNÍ TANâENÍ jiÏ vypsány

– NOVINKA: pohybová pfiípravka 
v orientálním stylu pro MALÉ SLEâNY

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

info@brisnitancekareemah.cz
mobil: 776 653 153

www.brisnitancekareemah.cz

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. Napfi. bílé 60–90 dvefie

nové plné jen za 760 Kã! – s tímto kupónem.
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

d i g i Tel
prodej mobilních telefonÛ

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

instalace ADSL, CDMA, SKYLINK
Sbûrna FOTOLAB, terminál SAZKA

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

Malífiské a natûraãské práce
– dekoraãní techniky, mramory, batiky – malba

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

e-mail: first.r@centrum.cz

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

medová, ãokoládová
Kadefinictví, Pedikúra, Manikúra

R˘novická 4, JBC
Po–ât tel.: 483 314 958

HORSKÁ CUKRÁRNA STUMPOVÁ
minizákusky 46 druhÛ od 6 Kã/kus

+ tradiãní a ital. zákusky
dárkové ko‰e dle pfiání, ãokokytky a vtipné

dárky od pivrnce, svatební koláãky.
V˘bûr sváteãních dortÛ s pravou ‰lehaãkou, 

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

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

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 

KINOREKLAMA
Máme pro vás novou možnost,

jak prezentovat svou firmu 
či výrobky potencionálním klientům,

v podobě kinoreklamy
před každým započatým 

promítáním v kině Radnice 70.

Více informací
Lenka Zachrová
Tel.: 777 747 183

E-mail: 
l.zachrova@eurocentrumjablonec.cz
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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

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

Jablonec nad Nisou, 466 01

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

horizontální a vertikální Ïaluzie, rolety
ROLOKAZETY – hliníkové, bezpeãnostní

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

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

Doprava a cenové nabídky ZDARMA

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

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

www.pujcovnasmid.cz

PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
A STŘEŠNÍCH BOXŮ

•
Michal Šmíd
Rovná 235

Jablonec n. N.
tel. 602 106 673

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

Ceny jízdného
obyčejné jízdné 100,–   Kč
poloviční jízdné 50,–   Kč
ZTP, ZTP-P 25,–   Kč
žákovské jízdné (6–15 let) 37,–   Kč
žákovské jízdné (15–26 let) 75,–   Kč
držitel karty ISIC, ITIC 85,–   Kč
obyčejné jízdné na čipovou kartu 95,–   Kč
poloviční jízdné na čipovou kartu 47,50 Kč

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

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

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

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

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

J Í Z D N Í  ¤ Á D  P L A T N ¯   o d  1 3 . 6 . 2 0 1 0

Bližší informace, úplný jízdní řád i s vyznačenými odchylkami během
prázdnin a svátků: informační kancelář na autobusovém nádraží
v Jablonci n. N., tel. 483 332 027, www.csadjbc.cz

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

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

# Nejede od 1. 7. do 31. 8. • Odchylky v jízdě spojů v období státních svátků – viz. jízdní řád linky 530190.

REZERVACE

MÍSTA 

ZDARMA

Kožní 
a estetická 
soukromá 
ordinace 
MUDr. Hana Sluková

nabízíme: 

• ošetření špičkovým přístrojem 
Alma lasers Accent XL (po objednání) 

• redukce vrásek v obličeji, dekoltu a krku 

• redukce tukové tkáně, neinvazivní liposukce

• redukce celulitidy 

• redukce strií 

• korekce jizev a zlepšení akné 

•běžné ambulantní ošetření bez objednání 

Liberecká 15 • 466 01 Jablonec n. N. 
tel.: 483 313 920, 607 649 722  

E-mail: ordinace@koznislukova.cz 

www.koznislukova.cz

Pizza
NOV¯ SVùT
AÏ na Vá‰ stÛl dovezeme

p i z z u  
a základní potraviny

Tûsto na pizzu, vlastní v˘roby,
je z italsk˘ch surovin.

tel. 605 733 605
Proseãská 279

468 04 Jablonec n. N.

Pizza

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
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.

!
NOVINKA

od 1. 7. 2010 

záruka aÏ 5 let 

i na ostatní 

spotfiebiãe
Adresa: Letní 22, 
Jablonec n. N.- Kokonín
Kontakty: ✆ 483 313 977, 
mobil: 604 242 111 
e-mail: autoservismokosin@seznam.cz

SLEVOV¯ KUPON 
platnost 

ãervenec–srpen 2010

na 5 %

• CELKOVÁ PROHLÍDKA 
vozidla jen za 350,– Kã

• DIAGNOSTIKA ¤J
jen za 290,– Kã

• GEOMETRIE náprav 
jen za 390,– Kã

• STùRAâE, OLEJE, V¯FUKY
super ceny

• âi‰tûní klimatizace
• Spolupráce s poji‰Èovnami
+ pfii ãekání na opravu káva 

ãi jin˘ nápoj ZDARMA

www.autoservismokosin.cz

AUTOSERVIS 
MOKO·ÍN
AUTOSERVIS 
MOKO·ÍN

Pozor! 

Letní akce

v Letní 

ulici!

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI 
reklamu

Eurocentrum
Jablonec nad Nisou, s. r. o.

Jiráskova 7, 466 01 Jablonec n. N.

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI 
reklamu

Lenka Zachrová
Inzerce a distribuce Jabloneckého měsíčníku

•
Eurocentrum

Jablonec nad Nisou, s. r. o.
Jiráskova 7, 466 01 Jablonec n. N.


