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Skláním se a děkuji
Vážení spoluobčané,
očekáváte jistě, že bych měl přivítat školní rok

a popřát žákům, učitelům i rodičům mnoho ús-
pěchů při jeho zdolávání. Zároveň připomenout,
že při jeho přípravě jsme opět opravili a zrekon-
struovali celou řadu objektů, aby pobyt ve všech
školských zařízeních byl příjemnější a přívěti-
vější. Mohl bych podat přehled všech kulturních
a společenských akcí města v září, upozornit na
jejich hodnotu a dopad. Rozhodl jsem se však, že
změním téma, jednoduše proto, že náš kraj po-
stihly v minulém měsíci povodně, které svým
rozsahem a ničivými důsledky přebily význam
všeho, co se na podzim 2010 chystá.

V sobotu 7. 8. přinesla příroda vydatné přívalové
srážky do prostoru několika měst a obcí Libe-
reckého a dále i Ústeckého kraje. Prudkými pří-
valy byl postižen například Hrádek nad Nisou,
Chrastava, Bílý Kostel, Chotyně, Frýdlant, Raspe-
nava, Višňová, Víska, Heřmanice či Mníšek. Roz-
díl výšky hladiny malých říček a potůčků mezi
normálním a maximálním stavem byl až 4 m!!!
Jablonec nad Nisou nečekal a již v neděli orga-
nizoval pomoc těmto obcím a městům. Nakou-
pili jsme a odvezli materiál ve výši 100 tisíc Kč,
zorganizovali individuální i skupinovou dobro-
volnickou výpomoc pro úklid i administrativu,
odeslali hlídky městské policie do vybraných měst
a otevřeli sběrné centrum pro materiální podpo-
ru obyvatelům zaplavených oblastí. Snažili jsme

se podle potřeb pomáhat, kde se dalo. Rád bych
zde poděkoval jednotkám jabloneckých dobro-
volných hasičů z Proseče, Kokonína i Pasek, Čes-
kému červenému kříži, neziskovým a charitativ-
ním organizacím, ale také komerčním řetězcům,
které operativně zajistily svoz materiálu z celé
republiky a zajistily jeho dostatek. Dále se sklá-
ním před rozhodnutím mnoha mladých lidí, kte-
ří z vlastní iniciativy a prostřednictvím Face-
booku podpořili svou dobrovolnickou prací
postižené oblasti a výrazně dali najevo, že jsou
ochotni obětovat i své prázdniny ve prospěch ji-
ných. Velké poděkování patří těm občanům na-
šeho města, kteří pomohli zásobovat sběrná
centra kvalitními potřebami. Věřte, že pomohli
tam, kde bylo nutné.

Ztráty jsou bolestivé. Zničené domy, zahrady,
silnice, mosty, infrastruktura, otevřené rány na
duších, deprese z bezmocnosti a marnosti, ne
všechno lze vyčíslit penězi. Potrvá další měsíce
a léta, kdy se většina věcí vrátí k běžnému nor-
málu. Nezbývá nám nic jiného, než se s tím vy-
pořádat společně.

Děkuji všem pracovníkům krizového štábu
Jablonce nad Nisou a starostům jednotlivých
měst i obcí v zaplavených oblastech za jejich
obětavý přístup v řešení povodňových událostí.

Petr Tulpa
starosta
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Když za Rakouska-Uherska roku 1880 byla založena
Němci v Jablonci škola pro kreslení, modelování a ci-
zelování, vynutil si ji především vzrůstající bižuterní
průmysl pod Jizerskými horami. 

Začátek století ve znamení uměleckého směru secese
zachytili profesoři školy i díky kontaktům a vazbám
na Vídeň a podíleli se i se svými studenty a absolventy
na vytvoření typické „jablonecké secese“.

Také za první republiky si škola držela vysokou
úroveň, konkurující dokonce uměleckému vzdělávání
na vysokých školách, a s příměsí německé národní hr-
dosti úspěšně soutěžila i s českou pražskou UMPRUM.

Na vysokou profesionalitu německých kolegů nava-
zovaly generace českých výtvarníků i v poválečné éře,
neboť si dobře uvědomovali, jaké rodinné stříbro zdě-
dili po těch, kteří valnou většinou museli odejít, a byť
politická situace tomu nepřála, kontakt mistrů umě-
leckého řemesla Čechů i Němců nikdy úplně nevy-
chladl.

Slavná bižuterie dala městu přívlastek, jako když se
řekne o středočeských lázních: „Na srdce jsou Podě-
brady.“ Vždyť i mistr jazyka, písničkář Karel Plíhal ne-
chal ve své slavné písni „Japonce darovat korále až
z Jablonce“, a to ještě při psaní songu zdaleka netušil,
že jeho kamarád Nohavica tu nechá kousek srdce
a bude se sem vracet při psaní písní, zvlášť pro své
nejlepší album Divné století.

Při dnešním pohledu to vypadá, jako by krachem
Jablonexu „jablonecký pramen“ vyschl, ale i v minu-
losti zažíval bižuterní průmysl časy dobré i zlé. Nikdy
se však nestalo, že by Jablonec přišel o to nejcennější,
talentované a šikovné výtvarníky. V dnešní SUPŠ
a VOŠ na Horním náměstí už to jsou nejen odborníci
na bižuterii, ale i medailéři, propagační grafici i ar-
chitekti.

Město škole – škola městu
K pochopení, co znamená umělecká průmyslovka

pro město, nemusíme být zrovna kulturními antropo-
logy. Srovnáme-li dvě města, třeba stejně veliká, jed-
no však má výjimečnou střední školu, druhé nikoliv,
všimneme si zásadního rozdílu. Jako by ve městě, kde
chybí proudy mladých z blízka i z daleka, se zastavil
čas. Kultura zůstává stará a usedlá. Nejen, že se v ta-
kovém městě nic dynamického neděje, ale děje-li se,
vleče se to jak román od Jiráska. SUPŠ v Jablonci
vždy plnila a plní tu zdravou úlohu, jakou mají mladí.
Posouvá věci dál.

Mladí vystavují, pořádají akce, jsou vidět nejen při
posledním zvonění, ale cosi tvoří, orientují se i v ji-
ných uměních, a tak hrají v kapelách jako třeba ab-

solventka Markéta Lisá z dnes oceňovaných Midi Lidi,
chodí do jabloneckých kin i na filmy odvážnější, pod-
něcují dramaturgii filmového klubu, ale i třeba ná-
ročnější dramaturgii divadla a klubů, rozvíří stojatou
vodu kašnou na náměstí. Takže byť slavíme 130 let,
neslavíme žádnou starobu. Naopak slavíme mládí:
a to ne mládí, které hledá, kam by se zašilo, ale mlá-
dí, které z principu tvoří. Běžte se podívat do jejich
ateliérů a zajděte na výstavu studentských prací do
Městské galerie MY. Ano, ti nejlepší odcházejí studovat
dál na VŠ, což při dnešním trendu maturit coby běž-
ném základu pro všechny a prodlužování mládí je zce-
la logické a potvrzuje to i ředitel školy Jiří Dostál, jen-
že vrací se jejich ohlas a ani oni nikdy nezmizí úplně.

Kdoví, třeba se vrátí po letech jako Jaroslav Šerých
výjimečnou výstavou, nebo budou šířit dobré jméno
školy a města jako absolvent Jiří Černický, laureát
prestižní Ceny Jindřicha Chalupeckého, jehož fan-
taskní instalace jsou stejně odvážné jako sochy Davida
Černého, jen na ně nenarazíte ve veřejném prostoru,
ale musíte do galerie. Třeba do Galerie Václava Špály
v Praze na Národní, kde 10. 9. otevře jeho výstava
„Gagarinova věc a věci, kterých mi není líto“. 

I proto město chrání a bude chránit svou školu jako
oko v hlavě a nedá na ni dopustit.

Přijít o svěží vítr a líheň talentů by bylo asi jako pro
Londýn přijít o Abbey Road.

Mincovnictví a nová éra
I myšlenka na Českou mincovnu vznikla při dělení

Československa na půdě školy. Federální mincovna
bývala ve slovenské Kremnici, a tak by Česko po roz-
dělení svou vlastní postrádalo. To, že dnes je a pro-
speruje u nás, takže medailéři vzešlí ze SUPŠ a Vyšší
odborné školy šíří slávu řemesla, které je v kursu, je
především zásluha školy a jejích odborníků. Jablonec
se stal mincovním městem a člověk nemusí být nu-
mizmatik, aby z médií věděl, že sběrateli hojně žáda-
né pamětní medaile pocházejí často z dílen jablonec-
kých mistrů.

A jak se staví ředitel školy k faktu, že do budovy se
přistěhuje ZUŠ a budou se dělit o stejný prostor?

„Jsme rádi,“ říká Jiří Dostál, „přichází děti s talentem,
vejdou do budovy, kde se něco děje, podívají se do ate-
liéru na starší kolegy a třeba se jim to zalíbí, rozhodnou
se tady studovat. My uslyšíme odpoledne zpěv, housle,
sbor a těšíme se, až dole bude balet, že se studenti s ni-
mi dohodnou, sednou si a budou kreslit pohybové stu-
die. Vzejde z toho spousta prospěšných vztahů.“

(pb)

Škola slaví 130
Střední uměleckoprůmyslová škola slaví 130 let. Kolik už generací výtvarníků, rytců,
medailérů, sklářů se obtisklo v různých stylech i módách a sami je vytvářeli! Byla by
to kniha knih připomínat byť jen některé. A byla by to především kniha o Jablonci.

■ Otázky pro
místostarostu
Petra Vobořila

Stěhování střední průmyslové
školy strojnické do budovy uči-
liště v Rýnovicích byl logický
krok. Předpokládám, že proběhl
v rámci krajské optimalizace
školství. Byla na počátku myš-
lenky přestěhovat ZUŠ do bu-
dovy SUPŠ úvaha, že umělci
a jejich potřeby patří k sobě?

Zmíněná optimalizace školství
vychází z rozhodnutí Krajského
úřadu a potřeb Libereckého kraje.
Pro města samotná je rušení nebo
přemísťování škol často bolesti-
vou záležitostí. Pro nás například
znamená, že se po mnoha letech
vyprázdní část budovy na Horním
náměstí a město musí řešit, co
s tím. 

Využít prostory opět pro výuku
je praktické a navíc základní
umělecká škola, která se tam čás-
tečně přestěhuje, tak vyřeší pro-
blémy s nevyhovujícím zázemím
a nedostatečnou kapacitou. Do
budovy na Horním náměstí se
plánuje umístění výtvarného a ta-
nečního oboru, dále výuky hudeb-
ní teorie a zkoušek sboru Iuven-
tus, Gaude! Pod jednou střechou
tak budou umělci různého věku,
a i to je dobré spojení. Pro ty
mladší můžou být starší inspirací,
hlavně ve výtvarném oboru, který
má návaznost ve výuce na SUPŠ.
Rodiče určitě ocení lepší dostup-
nost. Stěhování se totiž týká dětí,
které dosud docházely do budovy
v Mlýnské. Nejenže je ve špatném
stavu, ale lokalita není úplně nej-
vhodnější – chybí tu například
parkování. Problémem byl také
obchod s erotickými pomůckami
přímo naproti škole.

Jaké úpravy si nové využití
budovy SUPŠ vyžádalo a kdy
skutečně proběhne dlouho oče-
kávané sestěhování? A ještě jed-
na otázka: Možná je to předčas-
né, ale jaký osud čeká opuštěný
objekt ZUŠ?

Úpravy si samozřejmě nové uží-
vání žádá, ale snažíme se co nej-
více využít stávající zázemí. Žáci
ZUŠ budou mít to, co k výuce po-
třebují (např. akustiku, taneční
podlahu), ale velký luxus si dovo-
lit nemůžeme. 

Jak už jsem zmínil, výhody ne-
vidíme jen v novém interiéru, ale
především v lepším umístění ško-
ly a celkovém stavu budovy. Re-
konstrukce probíhala koncem let-
ních prázdnin a děti by do nových
tříd mohly začít chodit už v listo-
padu. Objekt v Mlýnské ulici se po
vystěhování pravděpodobně na-
bídne k prodeji. Rozhodnutí bude
na zastupitelstvu. A vzhledem
k volbám to bude vlastně už za-
stupitelstvo nové, takže třeba při-
jde i s novými myšlenkami.

(pb)

Foto archiv JM
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O houbách vím houby. Ale kaž-
dý rok opráším Smotlachu a těším
se, že až zaseje svatý Prokop a vo-
ňavé hlavičky šibalsky juknou
z podhoubí, vyrazím posílen mrkvo-
vým salátem, abych houby v jeh-
ličí, v mlází, v křoví či na pařezech
nejen hledal, ale taky jednou viděl.
Nicméně Smotlacha Nesmotlacha,
ostrouhám mrkvičku, buď jsem
slepý já jak krtek, nebo ten atlas je
atlasem vyhynulých druhů. A tak
najdu „houby“. Smotlachu dám za
trest na půdu, ať se na něj opět rok
práší, a houby kupuju u odborní-
ků, kteří je snad pěstují, nebo zna-
jí způsob, jak je vykupovat od mi-
mozemšťanů, kteří občas navště-
vují naši Zemi.

Letos mi však poprvé i známí,
kteří houbám holdují a umějí je
sbírat, potvrdili, že houby prostě
nerostou. V tropických parnech sva-
tý Prokop zapomněl zasít! Pak taky
nekropil. No, prostě, stala se něja-

ká chyba. A tak má slepota, nezlo-
mená ani mrkví, dostala omluven-
ku a Smotlachu jsem nechal ležet
ladem. Měl jsem houbařské alibi…
Měl! Do chvíle, než v redakci Jab-
loneckého měsíčníku zazvonil te-
lefon a jistý pan František Franzke

oznámil: „Pane redaktore, nechcete
si vyfotit hřiba kabrňáka, kterého
jsem právě našel v Srnčím dole?“
Inu, zvědavost mi nedala, neros-
tou-li hřiby a tenhle je třeba jediný
od Aše až po Jablůnkov, tak si ho
musím prohlédnout na vlastní oči.

Úlovek pana Franzkeho mě ne-
zklamal. Samozřejmě, jsou i větší
exempláře než tento s průměrem
kloboučku 14 cm a nožičkou vyso-
kou 13 cm. Ale ty já znám jen v hou-
bařských snech, anebo na papíře,
třeba právě od docenta Smotlachy.
Na vlastní oči, zvlášť v letošní se-
zoně, která je s houbami „na houby“,
je i takovýto zdravý, veliký hřib
pravý, nalezený jen kousíček od
domu v Srnčáku – pěkný macek.
A tak nezbývá než pogratulovat
šťastnému houbaři a nás ostatní
povzbudit obrázkem, který přímo
volá: „To koukáte. No, rosteme,
a ne že ne! Tak alou košíky a sbí-
rat!!!“ Má pravdu. Když už nic ne-
najdeme, aspoň se hezky protáh-
neme na čerstvém vzduchu.

P. S. V srpnu začalo hustě pršet
a rostou. Ale ten déšť, to je taky na
houby!

Pavel Brycz
redaktor

■ Komentáře a názory

Hřib pravý ze Srnčího dolu Foto Pavel Brycz

Jiří Dostál
Akademický sochař, ředitel SUPŠ

Jací studenti jdou studovat na
uměleckou průmyslovku?

Děti, které samy zjistily, že mají
nějaký výtvarný talent, nebo ho
objevili jejich rodiče či prarodiče,
děti které baví malovat, přenášet
přes ruku na papír svou fantazii.
Pak taky děti z rodin, kde rodiče
mají třeba firmičku a chtějí, aby je
děti následovaly. Jsou i nejrůznější
důvody, třeba paní z Moravy si
řekla, nejsou tu pracovní možnos-
ti, budu dělat bižuterii a pošle děti
k nám, aby se to naučily.

Ale nejsme jen bižuterní škola,
od jisté doby jsme reagovali na
společenskou objednávku a otev-
řeli obor propagační grafika. O něj
je obrovský zájem. Funguje tak
6 let, nyní byly druhé maturity.
Někdy si ovšem uchazeči myslí, že
když budou pracovat s počítačem,

že budou dělat grafiku televizní,
filmovou, ale u nás budou muset
kreslit, dělat vizitky, layout časopi-
sů, novin, plakátů. Jsou tu i děti
vietnamských obchodníků, jejichž
rozvíjející obchod přináší potřeby
řešit propagaci.

Rodí se méně dětí, některá
gymnázia nedělají ani přijímací
zkoušky, aby přilákala zájemce,
a berou jen na základě hodnoce-
ní ze ZŠ, které ovšem není zcela
objektivní, protože každá škola
má jinou úroveň. K vám ovšem
nelze jít bez talentovek, máte do-
statek zájemců?

Doba se změnila, když jsem při-
šel před 20 lety na školu, tak jsme
takhle na skříni měli seznam vý-
sledků talentových a přijímacích
zkoušek. Uchazečů bylo třeba 170,
brali jsme 30, demografický vývoj
samozřejmě přinesl, že se výběr
zužuje. Ale pořád máme přesah,
stále musíme někoho odmítnout.
Bereme 30, ale hlásí se 60. Systém
přijímaček, kdy dítě může udělat
zkoušku, my je vezmeme, umístí
se na 13. místě, takže prokazatelný
talent, ale rodiče přijdou, vraťte
nám zápisový lístek, kluk půjde na
gympl, ať se vzdělává pro vysokou,
nás však trochu trápí. Mrzí nás,
když rezignuje na svůj talent. 

Na druhou stranu se stává, že
z gymnázia přece jen studenti cho-
dí k nám ze zájmu na večerní
kreslení a třeba zjistí, že je to
strašně baví, až si nakonec doma
vytrucují, že gympl byl takový zkrat
a k nám přijdou ještě studovat.

Překvapilo mě, že k bývalým
studentům patří například ma-
líř a ilustrátor Jaroslav Šerých,
který v rámci oslav 130. výročí za-
ložení školy vystavoval v Městské
galerii My. Můžete jmenovat další
osobnosti vzešlé z vaší školy.

Našimi absolventy jsou napří-
klad Jiří Černický, laureát Ceny
Jindřicha Chalupeckého a Pavel
Kopřiva, výtvarník a vysokoškol-
ský pedagog. Dnes významná jmé-
na v moderní české výtvarné kul-
tuře. Černický někdy do Jablonce
přijede. Než jsem přišel do školy,
pracoval jsem na volné noze jako
sochař, měl jsem ateliér na Anen-
ském náměstí a jednou tihle dva
kluci zaklepali na mé dveře. Říka-
li, že studují tady na jablonecké
umělecké průmyslovce a jestli
bych je nemohl připravit na praž-
skou UMPRUM nebo akademii.
Oba chtěli studovat vysokou školu.
Tak tihle chlapečci, když byli ještě
ve třeťáku, ke mně chodili do ate-
liéru pro rady. S Pavlem Kopřivou
jsme trochu příbuzní. Jeho tchyně
je z Podkrkonoší jako já a jsme
v přízni až k Božence Šimkové, kte-
rá napsala Krkonošské pohádky.

Významným absolventem naší
školy a poté i pražské UMPRUM
a dnes mým kolegou v učitelském
sboru je medailér Josef Oplištil.
Pro Českou mincovnu navrhuje
mince i medaile a na naší škole si
vychovává konkurenci.

Co byste si přál pro školu?
Aby úpěnlivý boj o dotace byl ji-

ný. Uměleckoprůmyslové školy
jsou drahé, potřebujeme materiály
do ateliérů. Je jasné, že to, co ško-
la prožívala za Rakouska-Uherska,
kdy takových bylo málo a byla vý-
kladní skříní odborného vzdělává-
ní, už nezažijeme. Tehdy němec-
kou školu zázračně vybavili, my se
ji snažíme udržovat. Ale samozřej-
mě, aby držela krok s technologic-
kým trendem třeba v ražbě, min-
covnictví, musely by do ní směřovat
vyšší dotace, které si dnes nikdo
nemůže dovolit. 

Takže bych si upřímně přál, aby
škola měla co nejméně finančních

problémů a nenarážela na dilema:
„Koupíme těm dětem ještě papír
na kreslení, nebo si ho zaplatí sa-
mi, respektive rodiče?“ Nebo sád-
ru, hlínu, ocel, smalty a tisíc jiných
věcí.

Přál bych si velmi dobré kantory,
aby je to bavilo, aby byli vstřícní,
aby měli chuť děti něco naučit, aby
s nimi komunikovali. Společnost
se mění a pedagog to nemá vůbec
lehké. Dobrý kantor mladé lidi
podnítí k práci a to je třeba!

A aby se demografický vývoj
jednou změnil a zase bylo dost dě-
tí. A velké moje osobní přání, aby
se v Jablonci ten průmysl, který to
nikdy neměl lehké, znovuzrodil
a začal prosperovat, protože tady
vždy byli lidi, kteří to geniálně
uměli a dál to tady umějí a dělají
to rádi. Aby Jablonec zůstal s pří-
vlastkem bižuterní město.

(pb)

A pak že nerostou!
■ Z redakčního stolu

Foto Jiří Jiroutek Foto Jiří Jiroutek
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Krize. Termín nejen ze vzpomínek pamětní-
ků, ale každodenní fakt skloňovaný médii, ně-
kdy pesimisticky nadsazovaný, jindy optimis-
ticky nadlehčovaný, ale každopádně reálný, jak
jsme si museli při pohledu na rozpočty státu,
obcí i domácností zvyknout. Nikdo by však ne-
měl podléhat náladám nepřízně osudu, tím méně
ti, kteří vedou město a vzali na sebe zodpověd-
nost za jeho rozkvět a udržení kvality života ob-
čanů. „Nejsme pštrosi s hlavami v písku,“ říká
místostarosta Kypta, „vidíme, že třeba bytová vý-
stavba se prakticky zastavila, developeři vyčká-
vají, protože nové byty jsou v současné nepříznivé
situaci prakticky neprodejné, a právě proto inve-
stujeme do oblasti, která je nejen dlouhodobě
prospěšná ze sociálního i kulturního hlediska,
ale v případě školských zařízení, například za-
teplení škol, nám v budoucnu přinese i vysoké
úspory nákladů. Tedy i díky úspěšnému dotační-
mu programu dáváme peníze tam, kde vytvářejí
hodnoty, jež jsou bez diskuse, žádná krize nesmí
ohrozit start do života naší mládeže. A navíc vy-
tváříme rezervu v budoucím období, díky tomu,
že neprotopíme tolik peněz v zateplených ško-
lách, pro další oblasti veřejného zájmu.“

Dláždění nebo zateplení škol?
Co se týká bytové výstavby, praxe prokázala,

že nebude-li ji zajišťovat město, tak se najde
investor, jemuž město pomůže vytvořením ko-
munikace, kanalizace, osvětlení a sníží jeho ná-
klady, takže ceny hotových bytů jsou vstřícněj-
ší vůči občanům. Ale když se město nepostará
o stavbu či rekonstrukce škol a školek, nenajde
se žádný developer, který by to z nějakého hu-
mánního zájmu udělal.

A tak město či kraj jsou postaveny před úkol,
jemuž se nemohou vyhnout. Lze pochopitelně
investice do škol oddalovat, jako se to v minu-
losti dělo, takže se ocitaly v havarijním stavu,
ale programem města, které chápe potřeby ro-
din a jehož mottem je Obec přátelská rodině, je
podpora vzdělání v důstojném prostředí.

Jablonečané si jistě všimli, jak se nyní hodně
rekonstruují školské objekty. Nahrává tomu

i fakt, že na tyto stavby lze čerpat dotace. A to
jednak z českých zdrojů, například z minister-
stva financí, tak i z evropských třeba přes státní
fond životního prostředí.

Místostarosta Otakar Kypta, v jehož působ-
nosti jsou odbory rozvoje a investiční výstavby
vysvětluje: „Slýchám hlasy, proč nedáme třeba
novou dlažbu na náměstí? A já na to: Na ná-
městí stráví dítě maximálně dvě hodiny, ale ve
škole šest a více. Takže volíme-li prioritu, vítězí
v současné situaci školy. Jejich zateplení je aktuál-
ně výdaj vysoký, ale v budoucnosti přinese úspory
na vytápění. Ušetří se peníze, které se v budouc-
nosti mohou dát třeba právě na rekonstrukce ve-
řejných prostranství a na nové dláždění.“

Školy získávají díky zateplení i novou omítku
a barvu, takže jsou krásnější. Nevidíme už ohyz-
dnou panelákovou šeď, nebo oprýskanou fasá-
du. Na žáky vzhled školy silně působí, nemluvě
na rodiče, každý chce dát své dítě do hezké ško-
ly, kam se dítě těší, a ne do barabizny, i kdyby
tam učil sám Komenský.

Vyměňují se okna, která sloužila 30 let. Škol-
ky a školy získaly nová plastová, která lépe těs-
ní, lépe se udržují, jsou hezčí. Město pomáhá
i ve zvelebování interiérů.

A které školky a školy aktuálně zkrásněly či
právě procházejí rekonstrukcí? Seznam omezí-
me jen na prázdninové a zářijové projekty: MŠ

Vítězslava Nezvala – úpravy zahrady včetně
oplocení a zateplení, přestavba SUPŠ na
Horním náměstí díky přestěhování ZUŠ, re-
konstrukce MŠ Hřbitovní – havarijní stav si vy-
nutil kompletní rekonstrukci včetně kuchyně
a jídelny a v září podle plánu přivítá děti. Sa-
mostatný vchod pro třídy Montessori ZŠ
5. května a oprava kotelny, rekonstrukce so-
ciálního zařízení v MŠ Havlíčkova, výměna oken
v MŠ Švédská a v MŠ Tichá, rekonstrukce so-
ciálního zařízení - Svobodná ZŠ.

Místostarosta Petr Vobořil, v jehož působnosti
je oddělení školství, kultury a sportu, upozor-
ňuje i na úplně novou, vymodlenou školku MŠ
Nemocnice pro 40 dětí, která se začne stavět
v areálu nemocnice a bude vedle školkových
dětí určena i pro dvouleté, čímž ulehčí zaměst-
nankyním nemocnice.

„Dodavatele stavby vybereme tak, abychom na
začátku října mohli začít stavět,“ informoval
Petr Vobořil. Dokončení se plánuje na 30. 3. 2011.
Náklady přijdou na šestnáct milionů Kč.

Jedeme dál…
Jablonečané si všimli čilého ruchu na silni-

cích. Ano, komunikace, to je další oblast zájmu.
Motoristé sledují úpravy Pražské směrem ke
gymnáziu a ke kruhové křižovatce Turnovská.
Probíhá zde humanizace, to znamená přizpůso-
bení silnice l. třídy chodcům. Udělaly se pro ně
ostrůvky, upravily také zálivy pro autobusy, cí-
lem je, aby přechody odpovídaly normám.
Jestliže má silnice určitou šířku, přechod je
upraven, aby byl uprostřed ostrůvek. Je to bez-
pečnější, chodec je chráněn, auta musí zpoma-
lit. Kdyby nestihl přejít naráz, může bezpečně
počkat a následně přejít. Řeší se i snížené ob-
rubníky pro vozíčkáře a kočárky, i dlažba pro
slepce, aby nevidomí mohli přechod najít
a bezpečně přejít.

Úpravy jsou v souladu s novými dopravními
normami a vyhláškami, které jsou velmi přís-
né. Když je přechod nad 7 metrů, musí tam být
ostrůvek. Takže ve chvíli, kdy si ředitelství sil-
nic a dálnic naplánuje rekonstrukci vozovky,
město s ním spojí síly a udělá zároveň úpravy,
které by stejně jednou muselo provést. Silnice
i dálnice si vybudují novou silnici, město si po-
staví chodníky, veřejné osvětlení, ostrůvky, po-
ptávkové semafory, zálivy zastávek autobusů.
Společně jsou náklady nižší, než kdyby kopal
každý sólo. 

Vyplývá to i z aktuálních potřeb, např. v Pod-
horské se řešila bezpečnost dětí, které přechá-
zely k Vikýři, využilo se, že ŘSD opravovalo ko-
munikaci a udělala se i humanizace.

A jaké jsou aktuální dopravní stavby? 
Na prvním místě třeba záliv MHD na Horním

náměstí. Ideou nové zastávky je, aby autobusy
ze Mšena dojely na přestupní stanici v Ka-
menné rychleji, než po velkém okruhu – radni-
ce, divadlo, Liberecká, Budovatelů, lázně i au-
tobusové nádraží. „Při jedné jízdě se to zdá ma-
lichernost,“ vysvětluje místostarosta Lukáš Ple-
ticha, „ale spočítáte-li je za den, jsou to stovky ki-
lometrů, a co teprve výdaje za rok na naftu!“

A proto část spojů bude před radnicí odbočo-
vat doleva, kde vznikl dopravní uzel Kamenná
– Hasičská. Smetanovou sjedou až na Podhor-
skou, Mosteckou zamíří přímo na „autobusák“,
takže si zkrátí trasu. 

Prostor článku nedovoluje zmínit se o všech
aktuálních dopravních stavbách a komunika-
cích šířeji, bylo by to na seriál, takže jen tele-
graficky: Okružní křižovatka Tovární – Libe-
recká. Park Nová Pasířská – resp. její in-line
dráha. Oprava odvodnění ulice U Muzea.
Propojení ulic Na Vršku – U Nisy a Budo-
vatelů – Nová Pasířská. Propojení ulic Libe-
recká – Polní. Zpevnění příjezdu garáží U Nisy.

Jak vidno, rozvoj města neustal.

(pb)

Zde staví město
Někdy rostou města před očima, jindy mají obyvatelé pocit, že kdyby
se dožili sta, nic se kolem nezmění. Jak je to v Jablonci? Rozhodli jsme se
vydat po stopě výstavby a rekonstrukcí a zjistit, nakolik se mění tvář
města a nakolik investice do rozvoje slouží občanům. 

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
v září
96 let
Fuknerová Marie

94 let
Kňourková Berta, 
Škorpová Božena

92 let
Čepeláková Marta

91 let
Hajdová Marie, Král Václav,
Menclová Anna, Ország Svatopluk,
Petz Karel

90 let
Cabrnochová Jiřina,
Faiglová Augusta, Hořejší Růžena,
Hudec Albert, Kohout Bohuslav,
Krejzová Marie

85 let
Hubený J., Koutník V.,
Kratochvílová M., Kysela J.,
Langweil J., Musil M., Pavienská M.,
Poláková V., Prskavcová J.,
Spoustová L.

80 let
Brázdová J., Červenka M., Endler K.,
Erbertová M., Halbhuber J.,
Luková H., Malíková L.,
Morávková E., Pitrová N., 
Řezáčová J., Saček L., Schořová J.,
Slavíková V.

75 let
Bašus S., Baudischová H., Cerman A.,
Dráb V., Dvorovčíková E.,
Francíková M., Halama L., Hána A.,
Holšánová G., Honců J., Jaceňko F.,
Jantsch V., Kalpakcis S., Keclová V.,
Klinger J., Kroupová G.,
Landskronerová V., Mačková I.,
Marek J., Nedvěd J., Novotná S.,
Oplt M., Síla J., Spejchalová R.,
Šikolová M., Vebr P.

70 let
Beranová A., Fris J., Halamová J.,
Hanka J., Havlíková I., Háza J.,
Kardaus M., Koníčková E.,
Kosová M., Kuklová R., Lhota Z.,
Lukačovičová I., Nogolová V.,
Ondra J., Poseltová K., Randáková J.,
Sedláčková J., Skočdopolová E.,
Slavík L., Strnadová M., Švorcová V.,
Vítek V., Záruba J., Zemánek J.,
Zemanová M.

Všem jubilantům přejeme mno-
ho zdraví a pohody. 

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

■ Výročí sňatku
V pátek 13. srpna oslavili na
jablonecké radnici zlatou svatbu
manželé Jaroslava a Josef
Slukovi.

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

Výstava minerálů
27. mezinárodní výměnná a pro-
dejní výstava minerálů, drahých
kamenů a nerostů pro léčitelství se
koná v sobotu 2. 10. od 14 hod
v sálu restaurace Střelnice.

Lžička plná cukru
Knihu „Lžička plná cukru – 150
praktických rad a nevšedních triků
při výchově dětí“ představí v kni-
hovně ve Vratislavicích 30. 9. od 16
hod její překladatelka Eva Hudcová.
Nechte si poradit, jak na výchovu!

Strážníci 
u přechodů
35 strážníků bude 1. září ráno
u přechodů. Městská policie však
u nich nehlídá jen v první den ško-
ly, ale po celý školní rok. Jejich
přítomnost působí na řidiče pre-
ventivně a zvyšuje bezpečnost dětí
v silničním provozu.

Nábor skautů
Skautské středisko Watakí nabírá
chlapce a dívky od 6 do 10 let.
Chcete-li dát dítě do skauta, nav-
štivte zahajovací schůzku 1. 9. v 16
hod v klubovně na sídlišti Šumava
ve Vysoké č. 41., nebo kontaktujte
Gabrielu Duchovičovou 731 749 272
či Davida Škorpíka 737 189 008.

Slevy v infocentru
V rámci Dne evropského dědictví
nakoupíte v sobotu 11. 9. během
putování po otevřených památ-
kách dárky či propagační předmě-
ty, knihy i mapy a kalendáře v tu-
ristickém informačním centru se
slevou.

Křesťan a Druhá 
tráva
Hudební klub Bažina v restauraci
Beseda v Rychnově u Jablonce n. N.
pořádá 17. 9. v 19.30 hod koncert
klasika žánru bluegras a skvělého
interpreta nejen vlastních hitů, ale
třeba i Dylanových písní s mistrov-
sky přebásněnými texty. Fanoušci
dobré muziky, nenechte si ujít!

Dyňobraní pro děti
Galerie vydlabaných dýní, těch
strašidelných i spíš komických,
zve 17.–18. 9. děti a jejich rodiče
před Dům vína v Jablonci. Přijďte
se podívat na každoroční originál-
ní výstavu, jejíž exponáty vypěsto-

vali a zhotovili jablonečtí předško-
láci i školáci.

Opět na Bramberk
Od začátku srpna je po třech le-
tech znovu zpřístupněná rozhled-
na na Bramberku. Zatímco o prázd-
ninách vítala návštěvníky každý
den, v září se její provoz omezí jen
na víkendy od 10 do 17 hodin. 

Týden požehnání
Věřící města se už potřetí sejdou ke
společným modlitbám za uzdrave-
ní minulosti a za požehnání pro
budoucnost. Týden modliteb za
smíření a požehnání proběhne od
20. 9. do 25. 9. Mše se konají
v modlitebnách jednotlivých církví
po–čt v 18 hod. V pátek bude setká-
ní u kříže na Královce již v 17 hod,
v sobotu začne bohoslužba pravo-
slavné církve v kapli sv. Jana Nepo-
muckého ve Vrkoslavicích v 17 hod. 

Zájemci o dotace 
na rekonstrukce
Město Jablonec vyhlásí začátkem října 2010 výzvu na regeneraci bytových domů
v rámci IPRM pro zónu Žižkův Vrch a okolí. V rámci ní uspořádá seminář pro
žadatele. Více k vymezené zóně, k podporovaným aktivitám včetně příručky
pro žadatele a příjemce na www.mestojablonec.cz v sekci IPRM.

Pozor na uzavírky 
V rámci Dne bez aut budou v so-
botu 18. 9. pro osobní dopravu
uzavřeny ulice Kamenná a Sou-
kenná. Na Dolním náměstí probíhá
tento den Dopravácký víkend, o němž
se dočtete podrobnosti na str. 14. 

Vrkoslavická jedle
Pod záštitou místostarosty Pletichy
bude v sobotu 25. 9. u Čertova ka-
mene ve Vrkoslavicích vysazena
jedle coby strom ze starého vrko-

slavického znaku. Původní byla v
roce 1927 pokácena. Letos v rámci
oživování tradic Spolkem přátel
města Jablonce ji jako symbol
Vrkoslavic znovu vysadí s pože-
hnáním jabloneckých duchovních. 

Írán – země 
Šeherezády?

V knihovně ve Vratislavicích se ko-
ná 22. 9. od 17 hod promítání re-
portéra Koktejlu Topího Piguly.
Vyprávění o Íránu, tradicích i sou-
časnosti. Vstupte do rezidence

Persepolis, do pohádek Tisíce
a jedné noci i do světa islámu. 

Cesty ke zdraví 
Oddělení rehabilitační a fyzikální
medicíny nemocnice pořádá 16. 9.–
19. 9. ozdravný pobyt pro veřej-
nost. Na nádherném místě Krkonoš
se můžete věnovat svým zdravot-
ním potížím z hlediska klasické
i alternativní medicíny. Lektorka-
mi jsou primářka jablonecké reha-
bilitace Alena Svárovská, lékařka
Jana Havelková a léčitelka Zdenka
Štroblová. Přihlaste se na 483 345 811.
Bližší informace www.nemjbc.cz. 

Foto Libor Slovák

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

Malometrážní byty

Na Úbočí 21/4325, č. bytu pro VŘ: 24/2010
Byt 1+1, 7. patro, podlahová plocha 42,28 m2. 
Na Úbočí 21/4325, č. bytu pro VŘ: 25/2010
Byt 1+1, 6. patro, podlahová plocha 42,28 m2. 
Prohlídka 6. 9. 2010 od 16 hodin. 

Na Úbočí 14/4326, č. bytu pro VŘ: 26/2010
Byt 1+1, 6. patro, podlahová plocha 39,38 m2. 
Prohlídka 6. 9. 2010 od 16.30 hodin. 

Opletalova 31/2683, č. bytu pro VŘ: 27/2010
Byt 0+1, 2. patro, podlahová plocha 27,35 m2. 
Prohlídka 7. 9. 2010 od 15 hodin. 

Liberecká 29/3510, č. bytu pro VŘ: 28/2010
Byt 1+1, 5. patro, podlahová plocha 36,28 m2. 
Prohlídka 8. 9. 2010 od 15.30 hodin. 

Liberecká 25/3508, č. bytu pro VŘ: 29/2010
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 36,27 m2. 
Prohlídka 8. 9. 2010 od 15.45 hodin. 

Liberecká 23/3507, č. bytu pro VŘ: 30/2010
Byt 1+1, 4. patro, podlahová plocha 36,27 m2. 
Prohlídka 8. 9. 2010 od 16 hodin. 

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 31/2010
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 33,28 m2. 

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 32/2010
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 27 m2. 
Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 33/2010
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 27 m2. 
Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 34/2010
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 27 m2. 
Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 35/2010
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 33,28 m2. 
Prohlídka 8. 9. 2010 od 16.30 hodin. 

Na Kopci 13/3057, č. bytu pro VŘ: 36/2010
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 40,23 m2. 
Prohlídka 13. 9. 2010 od 15.30 hodin. 

Na Kopci 9/3055, č. bytu pro VŘ: 37/2010
Byt 1+1, 2. patro, podlahová plocha 41,25 m2. 
Prohlídka 13. 9. 2010 od 15.45 hodin. 

Řetízková 11/3054, č. bytu pro VŘ: 38/2010
Byt 1+1, přízemí, podlahová plocha 37,20 m2. 
Prohlídka 13. 9. 2010 od 16 hodin. 

Řetízková 9/3053, č. bytu pro VŘ: 39/2010
Byt 0+1, 5. patro, podlahová plocha 25,43 m2. 
Prohlídka 13. 9. 2010 od 16.15 hodin. 

Řetízková 9/3053, č. bytu pro VŘ: 40/2010
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 42,20 m2. 
Prohlídka 13. 9. 2010 od 16.15 hodin. 

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 41/2010
Byt 0+1, 10. patro, podlahová plocha 27,85 m2. 
Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 42/2010
Byt 0+1, 6. patro, podlahová plocha 27,85 m2. 
Prohlídka 15. 9. 2010 od 15.30 hodin. 

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 43/2010
Byt 0+1, 11. patro, podlahová plocha 27,67 m2. 

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 44/2010
Byt 1+1, 9. patro, podlahová plocha 39,56 m2. 
Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 45/2010
Byt 1+1, 7. patro, podlahová plocha 39,56 m2. 
Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 46/2010
Byt 0+1, 5. patro, podlahová plocha 27,67 m2. 
Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 47/2010
Byt 1+1, přízemí, podlahová plocha 39,56 m2. 
Prohlídka 15. 9. 2010 od 16.00 hodin. 

Nájemné v malometrážních bytech je stanoveno
na 46,23 Kč/m2/měsíc.

Byty s věcně usměrňovaným nájemným

Prosečská 210, č. bytu pro VŘ: 48/2010
Byt 1+1, přízemí, podlahová plocha bytu 39,35 m2. 
Prohlídka 14. 9. 2010 od 15 hodin. 

Výše věcně usměrňovaného nájemného je 1 456 Kč/
měsíc bez služeb spojených s užíváním bytu.

Sraz zájemců je vždy ve stanovenou dobu před
vchodem do daného objektu. Žádosti do VŘ včet-
ně stanovených příloh podávejte na předepsa-
ných formulářích. Formuláře lze vyzvednout na
odd. technické obsluhy a bytů MěÚ (TOB), ve
vnitřním informačním středisku MěÚ nebo na
www.mestojablonec.cz. Žadatel doručí přihlášku
na TOB nebo do podatelny MěÚ v zalepené obálce
od 1. 9. do 20. 9. 2010 do 15 hodin. Obálka mu-
sí být zřetelně označena nápisem VŘ s označe-
ním čísla bytu (tj. např. 24/2010 – NEOTVÍRAT
– VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky. Ne-
úplně označené a před nebo po termínu podané
obálky nebudou akceptovány!

Kdo kandiduje?
O mandáty se ucházejí kandidáti 10 voleb-

ních stran registrovaných MěÚ Jablonec n. N.
Každá mohla na kandidátní listinu uvést max.
30 kandidátů. 

Funkční období
Poslanci se volí na 4leté období. 

Kdy k volbám?
V pátek se volební místnosti otevřou od 14 do

22 hod a v sobotu od 8 do 14 hod. 

Kam k volbám?
Je 49 volebních okrsků. V umístění volebních

místností došlo ke 3 změnám. 
První se týká Jabloneckých Pasek, kde nevy-

hovující místnost v hasičské zbrojnici nahradí
prostory v Domově důchodců. 

Druhou, že volební místnost číslo 1, dříve
v obchodní akademii, se přesune do radnice.

Třetí - volební místnost č. 2, dosud na střední
průmyslové škole, se stěhuje do obchodní aka-
demie. Oznámení o volebních místnostech a po-
pisu okrsků se zveřejní na webu města 30. 9.
Občané s trvalým pobytem na radnici (cca 700
osob) mají možnost účasti ve volebním okrsku
č. 1 – nově vytvořeném v budově radnice. 

Hlasovací lístek
Užívá se 1 společný, doručený MěÚ každému

voliči společně s poučením nejpozději do 12. 10.
do trvalého bydliště. Vyzýváme občany, aby si
prověřili správné označení poštovní schránky.
Pokud se výjimečně stane, že volič hlasovací
lístek neobdrží, může si jej vyzvednout po 12. 10.
denně na vnitřním informačním středisku

v přízemí radnice nebo v den voleb ve volební
místnosti. Zvláštností voleb je, že volič v našem
městě má k dispozici až 30 hlasů, které může
použít podle pravidel stanovených volebním zá-
konem a popsaných v poučení voliče, přilože-
ném k volebnímu lístku. 

Komise umožní volit
Volič je povinen prokázat volební komisi to-

tožnost a státní občanství. Musí k tomu použít
platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
Občané města mají možnost si do 12. 10. ověřit
na oddělení správních agend MěÚ nebo na
vnitřním informačním středisku, zda jsou za-
psáni v seznamu voličů a případně požadovat
nápravu. 

Právo volit mají i občané jiného státu, kteří
alespoň 2. den voleb dosáhnou 18 let a jsou
v den voleb v našem městě přihlášeni k trvalé-
mu pobytu. Předpokladem je, že jim právo volit
přiznává mezinárodní smlouva, kterou je ČR
vázána a jež byla vyhlášena ve Sbírce mezi-
národních smluv. Musí ale písemně požádat
MěÚ Jablonec n. N. o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů nejpozději do 16 hod dne 13. 10. 

Volby mimo volební místnost
V těchto volbách se nevolí v jablonecké ne-

mocnici ani v rýnovické věznici. 
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů,

můžete požádat MěÚ nejlépe písemně, e-mai-
lem: reichelova@mestojablonec.cz, tel. č. 483
357 314 a v den voleb okrskovou volební komisi
o hlasování doma. Komise k vám vyšle své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obál-
kou a hlasovacím lístkem.

Výsledky voleb
Výsledky zpracovávají orgány Českého statis-

tického úřadu. Občan města se je dozví na
úřední desce ve výloze vnitřního informačního
střediska, na webu města nebo v listopadovém
čísle Jabloneckého měsíčníku. 

Soudní přezkum
Podáním návrhu na neplatnost volby kandi-

dáta se může domáhat ochrany u soudu mimo
jiné každý občan zapsaný v seznamu voličů ve
volebním okrsku. Návrh je nutno podat nejpoz-
ději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb. 

Informace
Za materiálně technické zabezpečení voleb

odpovídá tajemník MěÚ JUDr. Jiří Nesvadba
a vedoucí kanceláře tajemníka Bc. Pavlína Rei-
chelová. Připomínky můžete podávat: 483 357
314 nebo e-mail: nesvadba@mestojablonec.cz,
reichelova@mestojablonec.cz. 

Více na www.mestojablonec.cz.

Jiří Nesvadba 
tajemník MěÚ

Volby do zastupitelstva města Jablonce
nad Nisou 15.–16. října 2010

Ilustrační foto Jiří Jiroutek
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Od 1. 9. se mění linky i jízdní řády MHD
v Jablonci. Změny naleznete ve vývěsních
jízdních řádech, ve vyhledávači spojení na
www.idos.cz a na www.csadjbc.cz jsou ke
stažení jízdní řády jednotlivých linek. Dále
je k dispozici nová verze jízdních řádů pro
mobilní telefony. Připomínky můžete adreso-
vat na jr@csadjbc.cz, případně písemně na
adresu ČSAD Jablonec nad Nisou, Pražská 14,
Jablonec n. Nisou 466 05.

Nejvýznamnější bude ukončení dlouhodobé
jednosměrné objížďky centra města a zkrácení
trasy linek č. 1, 7 a 10. Při jízdě ve směru od
Mšena zastaví ve stávající zastávce Jablonex,
pak v nově zřízené zastávce Obchodní akade-
mie (na Horním náměstí u začátku pěší zóny
do centra) a dále pojedou přímo na autobusové
nádraží. Touto úpravou se zrychlí spojení ze
Mšena na autobusové nádraží, do Kamenné i ve
směru Vrkoslavice a Rychnov. Dojde i k drob-
ným úpravám časů (poslední večerní na lince
č. 1 pojedou o několik minut dříve).

Linka 12 bude i nadále vedena po stejné tra-
se okolo divadla a lázní, nově zajišťuje spojení

k divadlu, na Libereckou a k lázním i o víken-
dech místo linky 10.

Na lince č.15 pojede spoj z Kamenné do
Rychnova místo v 6.50 nově v 7.00, spoj opačné-
ho směru vyjede z Rychnova již v 7.17 a bude
prodloužen přes Mšeno až do zastávky
Rýnovice Belgická (posílí dopravu pro žáky in-
tegrované střední školy). Na tento spoj bude od
září nasazován autobus s vyšší kapacitou.

Rušení nevyužívaných linek
Dochází ke zrušení minimálně využívaných

spojů – na lince č. 3 v 6.45 z Kamenné směr Na
Hutích a v 6.54 v opačném směru, na lince 9
nepojedou spoje v 7.51 z Rýnovic a v 8.20
z Pasek. Namísto linky 9 je spojení do většiny
zastávek možné souběžně jedoucí linkou 141
Liberec —Jablonec n. N.

Do zastávky Rýnovice samoobsluha již nebu-
de zajíždět v tomto úseku minimálně využíva-
ná linka č. 16 (bude ukončena v zastávce Na
Roli), rozšíří se počet spojů linky 10, obsluhují-
cích tuto zastávku tak, aby linka ráno ve směru
do centra a odpoledne ve směru z centra obslu-
hovala zastávku Rýnovice samoobsluha ve tři-
cetiminutovém intervalu.

Drobných úprav časů doznají i spoje linky 26
z Hrabětic do Janova, aby byly návaznosti na
linku č. 1 pro spojení z Hrabětic do Jablonce
a opačně. 

Na lince č. 31 bude veden jen spoj z Kamenné
přes Paseky do Mšena Arbesovy. Cestující od
linky 15 mohou na tento spoj přestoupit v za-
stávce Mšeno kaplička.

(pj)

Změny v MHD od 1. září

Foto archiv ČSAD Jablonec

Změna v bazénu
1. září se společnost SPORT Jablonec stává

rozhodnutím městské rady novým provozova-
telem bazénu. 

Cílem je zefektivnění řízení bazénu a sloučení
činností, které si dosud společnosti Plavecký ba-
zén i SPORT zajišťovaly samostatně. Z hlediska
návštěvníků v první fázi nedojde k žádné pod-
statné změně. Ceny i rozsah služeb zůstanou za-
chovány. Nový provozovatel má zájem na zkva-
litnění služeb, poskytnutí nabídky zvýhodněných
balíčků pro využití všech sportovišť provozova-
ných společností SPORT Jablonec a v neposlední
řadě znovu přehodnotí zákaz vstupu v bermu-
dách, oblíbených především u mladší generace
návštěvníků bazénu. 

Milan Matura
jednatel Sport s. r. o.

Konference českých 
a polských kulturních 
institucí Euroregionu Nisa

24. 9. od 10 hodin v hlavním sále Eurocentra
proběhne mezinárodní setkání organizací, jež
se zabývají pořádáním kulturních akcí a mají
zájem o přeshraniční spolupráci. 

Na programu bude představení kulturních
center, muzeí, galerií a divadel, proběhnou od-
borné diskuze i přátelská navazování vztahů pro
případnou spolupráci. Pro seznámení se všemi
zúčastněnými vydá Eurocentrum katalog s kon-
takty a krátkou charakteristikou všech institucí.
Ten bude obsahovat i seznam s kontakty a foto-
grafiemi amatérských skupin nebo souborů z re-
gionu se zájmem o kulturní výměnu. 

Vstup je zdarma a akce je přístupná pro všech-
ny odpovídající zájemce na základě přihlášky,
kterou mohou získat na internetových stránkách
www.eurocentrumjablonec.cz. Více na e-mailu
a.vitova@ eurocentrumjablonec.cz. 

(red)

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu
NISA. EVROPSKÁ UNIE „PŘEKRAČUJEME HRANICE“

Povinné očkování psů
Oddělení životního prostředí MěÚ Jablonec

nad Nisou oznamuje, že v níže uvedeném ter-
mínu bude provedeno hromadné očkování
psů proti vzteklině. Týká se psů, kteří nebyli
očkováni v jarním termínu.

Chovatelé psů jsou povinni zajistit dle záko-
na č.166/1999 Sb. o veterinární péči v platném
znění, aby byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců, a po-
té vždy jednou za rok, očkováni proti vzteklině.
Pes musí být opatřen náhubkem a vodítkem
a musí být v doprovodu dospělé osoby.

Termín: čtvrtek 23. 9. 2010 od 10 do 12 a od
13.15 do 16 hodin ve veterinární ošetřovně
MVDr. Baudyše v Ještědské ulici.

Náhradní termíny u privátních lékařů v ordi-
načních hodinách.

Za porušení výše uvedené povinnosti chovate-
le může Krajská veterinární správa uložit dle
§ 71, odst. 1, písm. a) 1, výše uvedeného zákona
pokutu až do výše 10 000 Kč.

Jitka Lochovská
vedoucí oddělení ŽP

Zatočte s elektroodpadem
Máte doma vysloužilý elektrospotřebič (led-

ničku, pračku, žehličku, mixér, vrtačku) a chcete
se s ním důstojně rozloučit? Systém ELEKTRO-
WIN nabízí řešení. Celkem 80 měst navštíví in-
teraktivní recyklační roadshow „Zatočte s elek-
troodpadem“, při níž budou mít občané možnost
spotřebiče bezplatně odevzdat a dozvědět se, co
je následně během recyklace čeká i další po-
drobnosti o zpětném odběru.

K tomu je připravena zábavná show spojená
s kvizy o ceny. Každého, kdo na místě odevzdá
elektrospotřebič, čeká malý bonus.

Projekt chce motivovat občany k aktivní recyk-
laci odpadů a je dopoledne vždy zaměřen na
školní mládež, odpoledne na širokou veřejnost.
Tři města s největším množstvím vybraných
elektrospotřebičů získají zajímavou odměnu.

Celá ekoshow má i svou webovou tvář – stránka
„Zatočte s elektroodpadem“ na facebooku přináší
zpravodajství a fotky z měst, kde show proběhla
i průběžné výsledky a fotosoutěž o zrcadlovku!
Staňte se fanoušky skupiny „Zatočte s elektro-
odpadem“ a dozvíte se víc! Ekoshow zavítá
i k nám do Jablonce, a tak ji můžete navštívit na
Horním náměstí v úterý 7. září od 10 hod.

(red)

V Jablonci se staví
propojení ulic pro pěší

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města
Jablonce nad Nisou, zóny Žižkův Vrch a okolí,
město realizuje v oblasti revitalizace veřej-
ných prostranství také akce zaměřené na vy-
budování propojení komunikací pro pěší. 

V současné době se jedná o dva projekty. První
z nich s názvem Výstavba pěších komunikací,
který byl zaměřen na výstavbu propojení mezi
ulicemi Budovatelů – Nová Pasířská a Na Vršku –
U Nisy, byl ukončen na konci července. 

Druhý projekt nese název Výstavba pěších ko-
munikací (propojení ul. Polní – sídliště
Liberecká, Jablonec n. N.) a je zaměřen na vybu-
dování bezbariérového propojení mezi zmíněný-
mi komunikacemi. Zde stavební práce probíhají,
ukončeny budou do poloviny září tohoto roku.
Náklady pro obě akce budou ve výši necelých 4,5
mil. Kč celkem, přičemž dotace z EU bude činit
2,5 mil. Kč. 

(red)

Projekty jsou spolufinancovány z prostředků Ev-
ropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného operačního programu.

Foto Graphis
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Ze zastupitelstva města
8. června a 24. června 2010

Jablonec hospodařil se schodkem 
Rok 2009 znamenal propad hospodářství. Jablonec

hospodařil s plánovaným schodkovým rozpočtem.
Po sedmi rozpočtových změnách se celková výše roz-
počtu změnila z 1 486 313 000 na 1 471 610 000 Kč.
To uvedl závěrečný účet, který schválilo dvacet za-
stupitelů z 26 přítomných na červnovém zasedání. 

„Za rok 2009 jsme dosáhli celkových příjmů 1 057
096 000 Kč a celkové výdaje se rovnají 1 229 955 000 Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování ve výši
172 859 000 Kč,“ sdělila ředitelka odboru financí a ma-
jetku Renata Vítová. Podle ní hospodaření města
skončilo v roce 2009 se schodkem 172 859 000 Kč.
„Tento schodek včetně splátek úvěrů je kryt výběrem ze
správy aktiv, dlouhodobým úvěrem a kontokorentem
i zapojením prostředků minulých let.“

Globální krize se projevila. „Na daňových výnosech
ze státního rozpočtu obdrželo město v roce 2009 o 61
milionů Kč méně než v roce 2008 a dostalo se pod úro-
veň roku 2006,“ upozornila finanční ředitelka s tím, že
toto dění ovlivnily i vládní protikrizové balíčky, např.
zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmu pro
podnikatele, kteří v loňském roce zaměstnávali maxi-
málně pět lidí, možnost zrychleného odepisování, u-
platnění nároku na odpočet DPH při nákupu nových
osobních vozů, a to bez omezení typu.

Na investiční akce město Jablonec n. N. vynaložilo
celkem 289 740 000 Kč. Pro srovnání – v roce 2008 to
bylo 172 062 000 Kč, 170 671 000 Kč v roce 2007. Z vý-
znamných investičních akcí nad deset milionů jme-
nujme zateplení ZŠ Pasířská, volnočasový areál v uli-
ci F. L. Čelakovského, obě za přispění dotace z EU,
a rekonstrukce MŠ v ulici V. Nezvala. 

FK BAUMIT požádal o odložení splátky
Desetimilionový provozní úvěr společnosti FK

Jablonec 97, respektive FK BAUMIT, schválili za-
stupitelé v lednu 2008. Splatnost byla stanovena do
30. 6. tohoto roku. V červnu požádal FK BAUMIT
o roční odklad poslední splátky. Nakonec získal
odklad do konce roku.

Ve své žádostí se Miroslav Pelta za FK BAUMIT od-
volával na historicky nejlepší umístění klubu v lize
a postup do Evropské ligy. „Klub by rád reprezentoval
region dalšími výkony. S tím souvisí i zvýšené náklady
na dopravu, bezpečnost, ale hlavně technické a materi-
álové vybavení. Abychom zachovali řádný chod klubu,
je pro nás v současné době poslední splátka půjčky vý-
razná finanční zátěž,“ zdůvodnil Pelta.

Město podepsalo smlouvu o úvěru 5. 2. 2008.
Splatnost ve čtyřech splátkách po 2,5 milionu Kč s ter-
míny 31. 12. 2008, 30. 6. a 31. 12. 2009 a 30. 6. 2010.

„Když jsme úvěr poskytovali, shodli jsme se, že bude
splatný do konce našeho volebního období. Proto jsme
byli proti odkladu,“ řekl místostarosta Lukáš Pleticha.
Oponoval mu opoziční zastupitel Petr Beitl, že klub

ODS nemá námitek, aby se termín prodloužil. Za-
stupitelé se nakonec dohodli na kompromisu, tedy
odložení poslední splátky do 31. 12. 2010.

Nový zákon zpoplatnil i videoterminály
Zákon o podpoře sportu nabyl účinnosti 16. 6.

Pozměnil i zákon o místních poplatcích tím, že
umožnil obcím zpoplatnit nejen klasické výherní
hrací přístroje, ale i technické herní zařízení povo-
lené ministerstvem financí. Jablonečtí zastupitelé
v červnu schválili obecně závaznou vyhlášku, kte-
rá umožní zpoplatnit videoterminály.

„Města a obce sice vzhledem k vetu prezidenta nema-
jí možnost regulovat počet videoterminálů na svém ú-
zemí, mohou je však alespoň nově zpoplatnit,“ říká ve-
doucí právního oddělení městského úřadu Leoš Teufl. 

V současné době má město stanoven pětitisícový
místní poplatek za tříměsíční provoz výherního hrací-
ho přístroje. Stejná výše podle nové obecně závazné
vyhlášky 3/2010 o místním poplatku za provozovaný
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení po-
volené ministerstvem financí v Jablonci platí od 1. 7.
i pro provozované videoterminály. 

Přesný finanční přínos pro městskou pokladnu se
v tuto chvíli vyčíslit nedá, protože neexistuje seznam
míst s videoterminály. „Skutečný počet se ukáže až po
účinnosti vyhlášky, kdy budou muset provozovatelé
splnit svoji ohlašovací povinnost na městském úřadě,“
konstatuje Teufl. 

50 000 na osobní asistenci
Zastupitelé schválili padesát tisíc na podporu

osobní asistence pro Rodinu 24. 
Dvě občanská sdružení zažádala v mimořádném

termínu o příspěvek z rozpočtu města v celkové hod-
notě 238 900 Kč. Komise humanitní péče doporučila
k podpoře občanské sdružení Rodina 24, a to částkou
50 000 Kč. Občanské sdružení Most k budoucnosti
vzalo žádost zpět. Rodina 24 poskytuje od začátku roku
na území města osobní asistenci. Hlavní skupinu tvo-
ří senioři, dále osoby s různým druhem zdravotního
postižení a také osoby s duševním onemocněním.
Osobní asistenci pracovníci sdružení poskytují dětem
od 7 let, dospělým i seniorům. Služba je bez časového
omezení, nejen ve dne, o víkendech a svátcích. 

Zveme na zářijové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání se uskuteční ve čtvrtek 30. září

od 9 hodin ve velké zasedací síni radnice. Informace
o projednávaných bodech najdete na internetové ad-
rese www.mestojablonec.cz týden před zasedáním.

Upozorňujeme občany, kteří se chystají vystoupit
k problematice, jež není zařazena do programu jed-
nání, že příležitost dostanou v bodu diskuze. Tento
bod bývá zpravidla na pořadu jednání až po 12. hodině.

(fr)

■ Stalo se...
Ve čtvrtek 24. 6.
byla v Muzeu skla a bižuterie za-
hájena výstava prací profesorů
SUPŠ a VOŠ v Jablonci, která pat-
ří do cyklu výstav ke 130. výročí
založení školy.

V obřadní síni 
přijal v pátek 9. 7. místostarosta
Pleticha hosty z německého města
Schwäbisch Gmündu v čele s primá-
torem Arnoldem. Důvodem návště-
vy bylo zahájení výstavy v Muzeu
skla a bižuterie – Prade: Jablonec-
ká módní bižuterie 1922–1995.

Na slavnostní oběd
pozval v úterý 13. července starosta
Petr Tulpa pana Zdeňka Nerudu
a popřál mu k jeho 90. narozeni-
nám. Z. Neruda je veterán anglické
RAF, dlouholetý předseda Svazu
bojovníků za svobodu. 

Od čtvrtka 15. do neděle 18. 7. 
se v jablonecké CORNY Městské
hale odehrával 1. ročník meziná-
rodního turnaje ve florbalu vozíč-
kářů, který slavnostně zahájil sta-
rosta Petr Tulpa a Filip Šuman,
prezident České florbalové unie
a viceprezident Mezinárodní flor-
balové federace. 1. ročník se vyda-
řil a akce se stane každoroční jab-
loneckou stálicí.

Koncem července 
dokončili stavebníci v blízkosti SUPŠ
a VOŠ novou zastávku MHD, jež
je v provozu od 1. 9.

Tříměsíční zkušební doba
sobotního provozu sběrného dvora
ve Smetanově ul. začala 1. srpna.
Jablonečané mají další možnost,
kam odložit pneumatiky, velkoob-
jemový odpad a elektro.

7. srpna
se Jablonec zapojil do pomoci po-
stiženým povodní. Poskytl pomoc
v podobě nářadí, saponátů a hy-
gienických potřeb. Od pondělí 9. 8.
město zorganizovalo humanitární
sbírku a zaměřilo se hlavně na po-
moc Hrádku nad Nisou, Raspenavě
a Bílému Kostelu. Do sběrných
míst odneslo materiální pomoc
mnoho Jablonečanů. Do postiže-
ných oblastí vyjely tři pracovní
skupiny na pomoc při úklidu.
V Hrádku sloužila v noci hlídka
městské policie, jež bránila rabo-
vání. 

21. srpna
jsme si připomněli smutné výročí
okupace vojsky Varšavské smlouvy
v roce 1968, smrt devíti lidí v Li-
berci i další mrtvé a raněné v Des-
né v Jizerských horách. Liberecký
spisovatel Luboš Příhoda věnoval
dramatickým událostem v Liberci
knihu A potom přijely tanky.

Spojením titánů
se zdá domluva oštěpařky Báry
Špotákové a Jana Železného, kteří
se dohodli, že olympijská vítězka,
mistryně světa a šampiónka Dia-
mantové ligy bude trénovat v nové
sezoně v tréninkové skupině světo-
vého rekordmana. (red)

Ilustrační foto Jiří Jiroutek
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U příležitosti Mezinárodního dne seniorů
pořádá město již 10. ročník kulturně-spole-
čenské akce Týden seniorů, a to od 29. září do
3. října v prostorách Eurocentra. 

Součástí festivalu je i oblíbená výstava „Šikov-
né ruce našich dědečků a babiček“. Na ni přijí-
máme 5–10 rukodělných výtvorů či výrobků.
Staňte se i vy spoluautory této výstavy! Pochlubte
se svým uměním a potěšte oko i duši návštěvní-
ků. Své práce můžete odevzdávat do 21. září na
radnici v kanceláři č. 125 k rukám paní Kateřiny
Hronové. Více informací vám podá osobně na tel.
483 357 277 či prostřednictvím e-mailu: hronova@
mestojablonec.cz. Těšíme se na zlaté české ru-
čičky!

Doprovodný program

29. 9. /středa/ 10 hod 
Malý sál Eurocentra
ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH DĚDEČKŮ A BABIČEK
Vernisáž výstavy a vystoupení pěveckých sborů
SENIOR a RADOST.
Výstava potrvá 29. 9.–3. 10., denně 10–16 hod.

29. 9. /středa/ 15 hod
Velký sál Eurocentra
POHODOVÉ ODPOLEDNE
Program žáků a studentů ZUŠ.

30. 9. /čtvrtek/ 15 hod
Malý sál Eurocentra 
PEČUJEME (NEJEN) O SENIORA
Beseda a prezentace sociálních služeb, informace
o službách a péči.

1. 10. /pátek/ 15 hod
Malý sál Eurocentra
JAK NENALETĚT (NE)VÝHODNÝM 
NABÍDKÁM ANEB OCHRANA 
SPOTŘEBITELE
Beseda s ředitelkou Občanské poradny „D“ o.s.
Liberec Ludmilou Žánovou.

1. 10. /pátek/ 18.30 hod
Kostel sv. Anny
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
ZUŠ a dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! pod
vedením Tomáše Pospíšila. 

2. 10. /sobota/ 14 hod
Malý sál Eurocentra
JAK JDE ČAS V JABLONCI NAD NISOU
Promítání a beseda s Václavem Vostřákem.

3. 10. /neděle/ 14 hod
Velký sál Eurocentra
TANEČNÍ ODPOLEDNE S TÁBORANKOU
A KARLEM HEGNEREM
Vstupné 50 Kč v pokladně Eurocentra.

Pokud není uvedeno jinak, je vstup na programy
zdarma.

Trasy autobusů
29. 9. /středa/
Na slavnostní zahájení Týdne seniorů v Euro-
centru v 10 hodin.

Trasa č. 1 : 
9.00 DPS Novoveská
9.05 Domov důchodců Paseky (konečná lin-

ky 14 u nádraží)
9.10 Sídliště Šumava (zastávka MHD linky č. 4

a 14 směr centrum)
9.20 DPS Mšeno (zast. MHD Mšeno-kaplička

směr Janov)
9.25 DPS Palackého (zast. MHD U Jelena směr

Janov)
9.30 Rýnovice, samoobsluha (zastávka MHD

směr centrum)
9.40 Eurocentrum 

Trasa č. 2 :
9.10 Kokonín, IMP
9.15 Horní Kokonín (DPS Slunečná)
9.20 Vrkoslavice (Dělnický dům)
9.30 Žižkův Vrch (konečná MHD)
9.40 Eurocentrum 

Zpět všechny autobusy v 11.00 hod od Euro-
centra – stejné trasy.

(red)

Zveme na Týden seniorů

24.–25. září 2010
Pořádá město Jablonec nad Nisou ve spo-

lupráci s Eurocentrem v rámci Projektu Jab-
lonec 2010.

Starosta předá vládu nad městem, nastane čas
radovánek a veselí. Město obsadí muzikanti, ta-
nečníci, kejklíři a trhovci. Na Dolním náměstí
a v ulici U Muzea nebudou chybět ani stánky
s prodejem tradičních výrobků, řemeslné stán-
ky, pečená selata, točené pivo a medovina. Na
náměstí Dr. Farského budou připraveny atrak-
ce, soutěže a program pro děti. V pátek 24. 9. bu-
de na Mírovém náměstí probíhat akce SANŠAJN
2010 (turnaj ve streetballu od 10 do 18 hod, včetně
sportovních exhibic a soutěží pro diváky). V so-
botu 25. 9. se tamtéž uskuteční od 11 hod závody
na skateboardu a ukázky street artu a graffiti.

24. 9. /pátek/
Letní scéna Eurocentra

10.00 Divadelní spolek Lokvar (Praha): Sněhurka
a sedm trpaslíků

10.50 Jablonecká jablíčka – mažoretky
11.15 Základní umělecká škola
12.05 Starosta předává klíč od města kumštý-

řům.
12.30 Son Huong (Vietnam) – folklor
13.20 X-Dance – hip hop
13.50 James Harries (Anglie) – písničkář
14.40 Vyhlášení výsledků soutěže Kvetoucí Jab-

lonec
15.05 Njachas (Gambie/Senegal/Guinea/Mali)

– africké rytmy
15.55 Vosto5: Stand’artní kabaret
16.50 The Wavemen (CZ/USA/SWE) – rock,

folk-rock, pop
17.40 Barrel Battery (Jablonec/Praha) – drum

crew
18.20 Mário Bihári a Bachtale Apsa (SK/CZ) –

romská kapela

Nám. Dr. Farského

9.00–18.00 Atrakce a soutěže pro děti

25. 9. /sobota/
Letní scéna Eurocentra

10.00 Divadlo Kufr (Brno): Velký Fuk
10.50 R. A. Doby Orchestr – swing
11.55 Big Band ZUŠ Železný Brod – swing
13.05 Tiriba (Polsko) – africké rytmy

13.40 Divadlo Kufr (Brno): Tančíček Adušiadáši
14.10 Dunjingarav (Mongolsko) – folklor
15.00 Divadlo Minor (Praha): Pojízdný lunapark

Schworz
16.10 Jihočeské divadlo (České Budějovice):

Kašpárek v rohlíku
17.25 Kumštýři vrací starostovi klíč od města.
17.30 Docuku (Valašské Meziříčí) – rock, folklor 

Nám. Dr. Farského

9–18.00 Atrakce a soutěže pro děti 

Stánkový prodej denně od 9 do 18 hodin 
na Dolním náměstí a v ulici U Muzea. 
Vstup zdarma!
Akci financuje město Jablonec nad Nisou.
(Více na www.mestojablonec.cz)

(red) 

Jablonecké podzimní slavnosti

Foto archiv Eurocentra

Foto archiv JM

Foto archiv Eurocentra
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
26. 8.–1. 9. /čtvrtek–středa/ 17.30 hod
POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU (3D)
Fantastický rodinný dobrodružný příběh. 

26.–29. 8. /čtvrtek–neděle/ 20 hod
SALT
Akční film s Angelinou Jolie.

30. 8.–1. 9. /pondělí–středa/ 20 hod
POČÁTEK
Akční sci-fi.

28.–29. 8. /sobota–neděle/ 15 hod
SHREK: ZVONEC A KONEC (3D)
Království Za sedmero horami je
vzhůru nohama… 

2.–8. 9. /čtvrtek–středa/ 17.30 hod
LET’S DANCE (3D)
Luke je tanečníkem streetové skupiny
House of Pirates.

2.–5. 9. /čtvrtek–neděle/ 20 hod
KAJÍNEK
Akční thriller. 

4.–5. 9. /sobota–neděle/ 15 hod
JAKO KOČKY A PSI: POMSTA
PROHNANÉ KITTY (3D)
Rodinná akční komedie. 

6.–8. 9. /pondělí–středa/ 20 hod
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
Nová česká komedie ze světa
kuriózních disciplín a rekordů. 

9.–11. 9. /čtvrtek–sobota/ 17.30
11.–12. 9. /sobota–neděle/ 15 hod
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ (3D)
Animovaný příběh mořské želvičky. 

MANIFESTO 2010
aneb ozvěny světových filmových festivalů

9. 9. /čtvrtek/ 20 hod
MUZIKA

10. 9. /pátek/ 20 hod
RUNAWAYS

11. 9. /sobota/ 20 hod
VRAH VE MNĚ

12. 9. /neděle/ 17.30 hod
MIMINA 
– „dia“ aneb přisvícená projekce pro
maminky s dětmi – děti do 6 let zdarma!

12. 9. /neděle/ 20 hod
KLUCI JSOU ZPĚT

13. 9 /pondělí/ 17.30 hod, 20 hod
ILUZIONISTA

14. 9. /úterý/ 17.30 hod
GOEMON

14. 9. /úterý/ 20 hod
UNAVENI SLUNCEM 2

15. 9. /středa/ 17.30 hod, 20 hod
ČTYŘI LVI

16.–17.+19. 9. /čtvrtek–pátek+neděle/
17.30 hod
KAJÍNEK
Akční thriller. 

18. 9. /sobota/17 hod 
HOME
V rámci akce „Týden mobility“.

16.–19. 9. /čtvrtek–neděle/ 20 hod 
ČARODĚJŮV UČEŇ
Dobrodružný fantasy film.

18.–19. 9. /sobota-neděle/ 15 hod
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ (3D)
Animovaný příběh mořské želvičky.

20.–22. 9. /pondělí–středa/ 17.30 hod
LET’S DANCE (3D)

20.–22. 9. /pondělí–středa/ 20 hod
AGORA
Historický velkofilm.

23.–29. 9. /čtvrtek–středa/ 17.30
30. 9.–6. 10. /čtvrtek–středa/ 20 hod 
ROMÁN PRO MUŽE
Film podle bestselleru M. Viewegha. 

23.–26. 9. /čtvrtek–neděle/ 20 hod
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ
Sylvester Stallone v doprovodu
„hvězdné sestavy“. 

25.–26. 9. /sobota–neděle/ 15 hod
SHREK: ZVONEC A KONEC (3D)

27.–29. 9. /pondělí–středa/ 20 hod
POČÁTEK

30. 9.–3. 10. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hod
ALFA A OMEGA (3D)
Animovaný příběh o dvojici divokých vlků.

Kino Junior
13.–15. 9. /pondělí–středa/ 20 hod
MAMAS & PAPAS

14. 9. /úterý/ 16 hodin
DOMEČEK PLNÝ PÍSNIČEK
Hudební pořad pro děti od 5 let připra-
vili učitelé ZUŠ Jablonec nad Nisou

16. 9. /čtvrtek/ 20 hod
BAARIA – filmový klub
Životy tří generací v režii slavného
Giuseppa Tornatoreho. 

17.–19. 9. /pátek–neděle/ 17.30 hod
TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ

17.–19. 9. /pátek–neděle/ 20 hod
CESTA

20.–22. 9. /pondělí–středa/ 17.30 hod
ŽENY V POKUŠENÍ 

20.–22. 9. /pondělí–středa/ 20 hod
TRIK
Kriminálka s humornými prvky. 

23.–26. 9. /čtvrtek–neděle/ 18 hod
KUKY SE VRACÍ

23. 9. /čtvrtek/ 20 hod
PRECIOUS – filmový klub
Mnoha oceněními ověnčené drama. 

24.–26. 9. /pátek–neděle/ 20 hod
BUNNY A BÝK
Černohumorná roadmovie. 

27.–29. 9. /pondělí–středa/ 18 hod
KATKA

27.–29. 9. /pondělí–středa/ 20 hod
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Kriminální thriller podle bestselleru
Stiega Larssona.

30. 9.–3. 10. /čtvrtek–neděle/ 18 hod
UŽÍVEJ SI, CO TO JDE
Nová komedie Woodyho Allena.

30. 9. /čtvrtek/ 20 hod
JÁ TAKY – filmový klub
O životě postižených Downovým
syndromem.

1.–3. 10. /pátek–neděle/ 20 hod
PAN NIKDO
Geniální skládanka lidských osudů
v „kaufmanovském“ stylu.

Letní kino
2.–5. 9. /čtvrtek–neděle/ 20.30 hod
SHREK: ZVONEC A KONEC 

10.–11. 9. /pátek–sobota/ 20 hod
ŽENY V POKUŠENÍ

Začátky představení letního kina jen
orientační. Promítá se až po setmění.

Změna programů vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

10. 9. /pátek/ 18 hodin
IUVENTUS, GAUDE! jubilující 
aneb Už je nám pět...
Účinkují: Iuventus, Gaude!, Meninas
Cantoras z brazilského města Nova
Petrópolis a další hosté. 

11. 9. /sobota/ 9–12 hodin
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Den otevřených dveří do historických
objektů v rámci Dne evropského
kulturního dědictví. 
Program: Prohlídka jeviště divadla
a zvukové a osvětlovací kabiny. 

11. 9. /sobota/ 15 hodin (RD) a 17 hodin
HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha
Situační komedie o třinácti obrazech.
Nejen člověku může být pes nejlepším
přítelem…

16. 9. /čtvrtek/ 19 hodin (DA)
SATURNIN
Divadlo ABC Praha
Dramatizace humoristického románu
o sluhovi, který se stane pánem svého
pána. Příběh oživuje swing v podání
nezaměnitelných Melody Makers. 

17. 9. /pátek/ 19 hodin
HRADIŠŤAN
Cimbálová muzika s uměleckým
vedoucím J. Pavlicou. Koncert jedné
z nejznámějších moravských cimbálových
kapel. J. Pavlica – housle, zpěv,
A. Holubová – zpěv, D. Burda – klarinet,

flétny, zpěv, M. Krystýnek – housle, zpěv,
D. Lesa – kontrabas, zpěv, M. Malina –
cimbál, zpěv, R. Gill – viola, zpěv.

19. 9. /neděle/ 19 hodin (ND)
NA ÚTĚKU
Divadlo Ungelt Praha
Hrají: Z. Adamovská a J. Štěpánková
Dvě ženy rozdílného věku se setkávají
na útěku. Claude, dáma v letech, utíká
z domova důchodců. Margot,
o generaci mladší, utíká od rodiny
a životního stereotypu.

21. 9. /úterý/ 19 hodin (DB)
DÁVÁME DĚŤÁTKU KLYSTÝR! 
„KAŠLU NA TO!“ ŘEKLA
HORTENSIE
Divadlo v Dlouhé Praha
Hrají: T. Turek, P. Tesař, J. Wohanka,
M. König, M. Zimová, H. Dvořáková,
J. Pokorná/N. Vicenová
Dvě aktovky slavného komediografa
Feydeaua o vztahu muže a ženy
v manželství. Autor nemilosrdně
a výsměšně líčí konflikty, které prožívá
a řeší mnoho párů.

25. 9. / sobota/ 10 hodin
VELKÁ KADEŘNICKÁ SHOW
s Janem Špilarem
(MÓDNÍ STŘIHY, SVATEBNÍ
A SPOLEČENSKÉ ÚČESY)
Uvádí: D. Hamr
Host: D. Mattioli
Po ukončení kadeřnické show
následuje malý raut v prostorách
divadelního baru.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz 

5. 9. /neděle/ 19 hodin (H)
VARHANNÍ KONCERT
A. Melichar – varhany, I. Veberová –
soprán, L. Sládek – basbaryton,
L. Havlák – tenor.
Skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta,
J. CH. Rameaua, E. Griega a dalších. 

11. 9. /sobota/ 9–17.30 hodin
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Den otevřených dveří do historických
objektů v rámci dnů evropského
kulturního dědictví. Program: 
9.30 hodin Ekumenická bohoslužba

(Slavnostní zahájení Dne
evropského kulturního
dědictví)

11 hodin Napij se nebe – taneční
představení TS Magdaléna

14.30 hodin Jablonecké Nocturno –
Vernisáž výstavy
M. A. Hybnerové

11. 9. /sobota/ 18 hodin 
SLAVNOSTNÍ KONCERT 
k příležitosti 13. divadelní sezony 
Petr Hostinský – varhany 
Pavel Herzog – trubka 

22. 9. /středa/ 19 hodin
JIŘÍ PAZOUR – klavírní improvizace
OLGA VOLFOVÁ – improvizace malby 
Netradiční koncert tónů a barev,
propojení dvou uměleckých světů:
hudby a výtvarného umění.

28. 9. /úterý/ 19 hodin (H)
MUSICA FLOREA
Sólisté:
B. Sojková, M. Fadljevičová – soprán
S. Čmugrová – alt 
J. Mikušek – alt (kontratenor)
J. Březina, H. El-Dunia – tenor
T. Král, J. Nosek – bas 
Dirigent – M. Štryncl
Program: Jan Dismas Zelenka MISSA
ULTIMARUM PRIMA. 

VÝSTAVA
11. 9.–30. 9.
JABLONECKÉ NOCTURNO
MARIE ANNA HYBNEROVÁ 
Obrazy známých jabloneckých staveb.
Vernisáž 11. 9. od 14.30 hodin.

Země z ptačí perspektivy

18. 9. /sobota/ 17 hod – kino Radnice
HOME
Výjimečný ekologický dokument fotografa Yanna Arthuse-Ber-
tranda v rámci akce „Týden mobility“. Komentář namluvil Zde-
něk Svěrák. Vstup volný.
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

3. 9.–3. 10. 
Bližší informace str. 15
Výstavní pavilon
SE SKŘÍTKEM PASTELKOU
DO POHÁDKY
Výstava jabloneckých dětí
a akademického malíře Miloslava Jágra. 
Pořádá město Jablonec nad Nisou.
Vernisáž: pátek 3. 9. a sobota 4. 9. v 15 hod.

3. 9. /pátek/ 17 hodin
Velký sál
PÍSMENKOVÁ POLÍVKA
Naivní divadlo Liberec
Představení pro děti od 3 let.

4. 9. /sobota/ 17 hodin 
Velký sál
POLÍZANICE MALÉ ČARODĚJNICE
Divadlo Tramtarie z Olomouce
Představení pro děti od 3 let.

9. 9. /čtvrtek/ 17 hodin 
Kino Junior
TAŤJANA MEDVECKÁ 
ČTE ZLATOVLÁSKU
Členka činohry Národního divadla.

10. 9. /pátek/ 19 hodin
Velký sál
ČESKO-SLOVENSKÁ DISKOTÉKA
Honza Žíla a jeho Česko-slovenská
diskotéka poprvé v Eurocentru včetně
tradiční karaoke soutěže o nejlepšího
zpěváka. 

14. 9. /úterý/ 19 hodin
TAJEMNÁ MOUDROST DÁVNÉHO
MEXIKA
Hosté z Mexika hovoří o šamanské
tradici, kultuře a odkazu svých předků. 

16. 9. /čtvrtek/ 17 hodin 
Kino Junior
VÁCLAV POSTRÁNECKÝ 
ČTE DLOUHÉHO, ŠIROKÉHO
A BYSTROZRAKÉHO
Člen činohry Národního divadla.

18. 9. /sobota/ 14 hod
Baráčnická rychta
Výročí založení FS Šafrán.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

19. 9. /neděle/ 14 hodin
DECHOVKA DESANKA
Z JIZERSKÝCH HOR 
Taneční odpoledne pro seniory.

24.–25. 9. /pátek–sobota/ 10–18.20 hodin
Centrum Jablonce
JABLONECKÉ PODZIMNÍ
SLAVNOSTI 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010
ve spolupráci s Eurocentrem.

28. 9. /úterý/ 16 hodin
Hrad Lemberk
Mezinárodní festival komorní hudby
Slavnostní zahájení. Pocta sv. Václavu.
Šerm, středověká hudba Duro Nux,
Turunuka, Hudba u města Vídně.
Ostatní festivalové koncerty proběhnou
v říjnu a listopadu v Jablonci.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

29. 9.–3. 10. /středa–neděle/
TÝDEN SENIORŮ
10. ročník akce u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů.

29. 9. /středa/ 10 hodin
Malý sál
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ TÝDNE
SENIORŮ
Vystoupí pěvecké sbory Senior a Radost.

29. 9. /středa/ 15 hodin
Velký sál
POHODOVÉ ODPOLEDNE
Kulturní program žáků ZUŠ Jablonec n. N.

30. 9. /čtvrtek/ 15 hodin
Malý sál
PEČUJEME (NEJEN) O SENIORA 
Beseda a prezentace sociálních služeb,
informace o službách a péči.

1. 10. /pátek/ 15 hodin
Malý sál
JAK NENALETĚT (NE)VÝHODNÝM
NABÍDKÁM
ANEB OCHRANA SPOTŘEBITELE
Beseda s Ludmilou Žánovou,
ředitelkou Občanské poradny „D“ o. s.
Liberec.

2. 10. /sobota/ 14 hodin
Malý sál
JAK JDE ČAS V JABLONCI N. N. 
Promítání a beseda s Václavem
Vostřákem.

3. 10. /neděle/ 14 hodin
KAREL HEGNER & TÁBORANKA
Vystoupí známý zpěvák a moderátor
a dechová hudba z Košťálova.

Výstavy

29. 9.–3. 10. /středa–neděle/ 
10–16 hodin
ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH
DĚDEČKŮ A BABIČEK

3. 10. /neděle/ 14 hodin
KAREL HEGNER & TÁBORANKA
Známý zpěvák a moderátor vystoupí
s dechovou hudbou v rámci Týdne
seniorů.

1. 9.–3. 11. /středa–pátek/ 8-18 hodin
NEPÁL – ZEMĚ TIBETSKÉ
THANGKY
Výstava tibetských thang a fotografií
Tomáše Beránka a Jana Setničky.
Vernisáž a beseda o Nepálu: ve středu
1. 9. v 17 hodin.

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

6. 9. /pondělí/ 10 hodin
SLAVNÉ TENORY
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

7. 9. /úterý/ od 17 hodin
VESMÍRNÉ SRÁŽKY
Astronomické okénko Martina
Gembece.

11. 9. /sobota/ 9–17.30 hodin
CELODENNÍ PROMÍTÁNÍ FILMŮ

11. 9. /sobota/ 14 hodin
DEN PAMÁTEK
Beseda s Janou Novou na téma
KOSTEL A FARA.

14. 9. /úterý/ 14 hodin
VÝZNAMNÉ BUDOVY V JABLONCI
Beseda s Václavem Vostřákem.

16. 9. /čtvrtek/ 16.30 hodin
JÁNOŠÍCI S TĚŽKOU HLAVOU
Beseda spojená s autorským čtením
Ľubomíra Smatany.

21. 9. /úterý/ 14 hodin
SAN FRANCISCO
Pravidelné promítání.

21. 9. /úterý/ 17 hodin
JABLONECKÁ PŘEHRADA,
RYBNÍKY A VODY
Beseda s Václavem Vostřákem.

23. 9. /čtvrtek/ 17 hodin
DO ETIOPIE ZA POTOMKY
KRÁLOVNY ZE SÁBY
Beseda s cestovatelem Jiřím Kovalčíkem.

30. 9. /čtvrtek/ 17 hodin
LADY JANE IV. SOUBOJ SRDCÍ
a ŽENY S KRÁTKÝMI NEHTY
Autorské čtení Alexandera
Stainfortha a Josefa „Pepson“
Snítivého s hudbou.

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

VÝSTAVA
MOMENTY Z PŘÍRODY
Své fotografie v prostorách schodiště
představí Zbyněk Cincibus.

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz

1. 9. /středa/ 10–13 hod a 14–18 hod 
ZÁPIS
2.–3. 9. /čtvrtek–pátek/ 13–17 hod 
ZÁPIS
Zápis na zájmové vzdělávání na školní
rok 2010/2011 pro předškoláky, žáky,
studenty, dospělé i seniory.

4. 9. /sobota/ 13 hod 
JABLÍČKA S DESENSKOU
DECHOVKOU
Vystoupení mažoretek Jablonecká
jablíčka v rámci festivalu dechových
kapel v Desné v Jizerských horách,
informace J. Polanská.

6. 9. /pondělí/
KYTAROVÁ STRUNA III.
Vyhlášení krajského kola hudební
soutěže pro kytaristy, zpěváky ve věku
9–18 let s postupem do celonárodní
přehlídky v Plzni. Soutěž se uskutečnění
6. 11., informace S. Příhonská.

6. 9. /pondělí/ 15.30 hod
MAŽORETKY KONKURZ
Přijďte si vyzkoušet, co obnáší činnost
mažoretek! Kde? Sál DDM Vikýř. Pro
zájemkyně ve věku 4–17 let. Informace
J. Polanská 731 615 622.

8. 9. /středa/ 
SVĚTLUŠKA
Celonárodní sbírka, informace
M. Tauchmanová.

10.–11. 9. /pátek–sobota/
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
A MEDIALIZACE
Seminář pro odbornou veřejnost
pracující s mládeží ve školních
družinách, školních klubech,
nevládních neziskových organizacích
a střediscích volného času – pro
Liberecko a Ústecko – v rámci
projektu NIDM a MŠMT Klíče pro život
– informace J. Polanská, 731 615 622.

10. 9. /pátek/ 14–18 hod
INFORMAČNÍ ODPOLEDNE

11. 9. /sobota/ 9–13 hod
INFORMAČNÍ DOPOLEDNE
Reprezentativní akce ICM s hudbou,
uměleckou výstavou, workshopy a dal-
šími informacemi pro všechny věkové
kategorie, informace N. Mitbauerová.

13. 9. /pondělí/
ZAHÁJENÍ ČINNOSTÍ
Zahájení činností zájmového vzdělávání
ve školním roce 2010/2011.

13. 9. /pondělí/ 
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK III.
Vyhlášení krajského kola pěvecké
soutěže pro žáky ZŠ ve věku 6–15 let
s postupem do celonárodní přehlídky
v Karlových Varech, soutěž se uskuteč-
nění 13. 11., informace S. Příhonská.

29. 9. /středa/ 16.30–18 hod
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ MĚSTSKÉHO
PARLAMENTU MLÁDEŽE
Jablonecký parlament mladých
seznámí veřejnost s plány na budoucí
školní rok, informace N. Mitbauerová.

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

7. 9. /úterý/ 15 hodin
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova,
Horní nám.
KONCERT DECHOVÉ HARMONIE
V rámci akce Jablonecké kostely
otevřeny.

10. 9. /pátek/ 18 hodin 
Městské divadlo v Jablonci 
IUVENTUS, GAUDE! JUBILUJÍCÍ
ANEB UŽ JE NÁM PĚT…
Slavnostní koncert k výročí založení
dětského pěveckého sboru

11. 9. /sobota/ 9-17.30 hodin
Budova ZUŠ, Podhorská 47 
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
(Den památek)
Prohlídka školy a historického sálu.

11. 9. /sobota/ 18 hodin
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ DNE
EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Závěrečný komponovaný večer:
jazzový klavírista a skladatel Karel
Růžička, mluvené slovo - herec
Strašnického divadla Kryštof Nohýnek. 

Jablonecký sbor s brazilskými hosty

10. 9. /pátek/ 18 hodin – Městské divadlo
IUVENTUS, GAUDE! JUBILUJÍCÍ
ANEB UŽ JE NÁM PĚT…
Slavnostní koncert k výročí dětského pěveckého sboru. Hosté:
Meninas Cantoras z brazilského města Nova Petrópolis a další.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 13. 9.
130 LET UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ
ŠKOLY V JABLONCI NAD NISOU 
Studentské práce z let 1990 až 2010
11. září od 16 hod komentovaná
prohlídka za přítomnosti ředitele 
uměleckoprůmyslové školy 
ak. soch. Jiřího Dostála.

Do 5. 11.
SBĚRATEL ANTON RANDA
(1864–1918)
Výstava přibližuje osobnost
jabloneckého sběratele, lékaře
a filantropa, který shromáždil
pozoruhodnou sbírku staré grafiky.
Díla francouzských a italských mistrů
z majetku Oblastní galerie v Liberci. 
Vernisáž ve čtvrtek 23. září od 17 hodin.

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

Stálé expozice
KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA 
České sklo sedmi století.

Tematické výstavy

Do 10. 10.
130 LET UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ
ŠKOLY V JABLONCI NAD NISOU
ARS LONGA 
Práce současných výtvarných
pedagogů školy.

Do 10. 10.
PRADE
JABLONECKÁ MÓDNÍ BIŽUTERIE
FIRMY PRADE Z LET 1922–1995

11. 9.
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Prohlídka 9–17.30, vstup zdarma.

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27

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

PAMÁTNÍK SKLÁŘSTVÍ
V JIZERSKÝCH HORÁCH
KRISTIÁNOV
Bedřichov v Jizerských horách, 
tel.: 483 369 011
pondělí–neděle, 9–17 hodin

Stálá expozice
KRISTIÁNOV. KLÍČ K SRDCI
JIZERSKÝCH HOR.

4. 9. 8–16 hod
MARIÁNSKÁ SKLÁŘSKÁ POUŤ
Již 19. ročník. V místě bývalé sklářské
osady ranní mše (10 hod), dále stylový
doprovodný program a atrakce pro děti
i dospělé, tržiště s řemeslnou výrobou
a tradičním jizerskohorským zbožím,
občerstvení. Na pouť uprostřed jizer-
skohorských lesů se dostanete pěšky či
na kole po značených turistických
cestách a cyklotrasách z Janova nad
Nisou, Bedřichova, Hrabětic a Josefova
Dolu. Vstup zdarma.
Koná se v rámci Projektu město
Jablonec 2010. 

JINÉ VÝSTAVNÍ PROSTORY

Muzeum miejskie DOM Gerharta
Hauptmanna, 
Jelenia Góra - Jagniatkov (Polsko)
8. srpen – listopad 2010
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

3. 9. /pátek/ 21 hodin
PRE-SCHOOL CONSPIRACY: 
kapely PUNK FLOID, STRABA
a SOUMRAK CIVILIZACE
Rytmický punk v podání zábřežských
Punk floid. Předskokan jablonecká
Straba (folk-rock) a nový jablonecký
metal Soumrak civilizace. 
Odvaz na úvod školního roku!

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

8. 9. /středa/ 19 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Nad fotkami z prázdnin
– rady, tipy, konzultace. Vede Filip Novák.

10. 9. /pátek/ 21 hodin
BRAN 
Tradiční hudba Bretaně šestičlenné
česko-francouzské kapely s Dewi
Pajotem v čele.
Celtic, folk, acoustic, world music.

11. 9. /sobota/ 21 hodin
ZNOUZECTNOST
Legenda. Plzeňská, léty prověřená 
folk-punková kapela.

16. 9. /čtvrtek/ 20 hodin
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO 
Renomovaný průvodce nejen
hudebními novinkami.

17. 9. /pátek/ 21 hodin
REGGAE BASHMENT
První reggae večer sezony roztančí
vítěz loňského souboje Sound Systémů
Royal Hi-Fi a Emergency JBC OneLove
Station.

18. 9. /sobota/ 20 hodin
T 4 – ROCKOVÍ HARCOVNÍCI
Páni muzikanti! Kytarista Stanislav
„Klásek“ Kubeš (ETC), klávesista
a zpěvák Roman Dragoun (Progres II,
Futurum, Stromboli, muzikály Jesus
Christ Superstar, Apokalypsa),
baskytarista Vladimír „Guma“
Kulhánek (Flamengo, Stromboli, 
BB L. Andršta a P. Lipy, ETC, Anna K)
a bubeník Martin Kopřiva (Groove,
Vítkovo kvarteto, Veteráni studené
války O. Petřiny).

19. 9. /neděle/ 17 hodin 
TŘI PRASÁTKA A VLK
Výstavní pavilon Eurocentra
Půvabnou pohádku pro děti od 3 let
zahraje liberecké loutkové divadlo
SPOJÁČEK. 

20. 9. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ 
Co se dělo na prázdninové obloze a co
nás čeká na podzim? Povídání
s projekcí. V případě jasného počasí po
setmění pozorování Měsíce a Jupiteru.
Vede Martin Gembec a Aleš Majer.
V rámci Projektu Jablonec nad Nisou 2010.

21. 9. /úterý/ 20 hodin
RAFTING NA ZAMBEZI 
Pavel Štrýbr s diáky a DVD popovídá
o cestě přes Namibii, Kapské Město,
splutí Cunene River a Zambezi River. 

23. 9. /čtvrtek/ 20 hodin
VI. JABLONECKÝ BLUEGRASSOVÝ
SALOON
Za účasti skupiny Handl z Jablonce
a Funny Grass z Českého ráje. 

24. 9. /pátek/ 21 hodin
CIRCUS PONORKA
Jedinečný jednočlenný ,,orchestr‘‘.
Honza Ponocný v naprosto
originálním nu-folk ,,one-man-show‘‘.

25. 9. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

28. 9. /úterý/ 20 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU
I začínající si rádi vyzkoušejí „prkna“
Rampy s dobrým ozvučením. Dejte
o sobě vědět a přijďte si zahrát!

29. 9. /středa/ 20 hodin
KDEŽE LOŇSKÉ NĚHY JSOU
Krátké a úderné divadlo Liberec
Tři příběhy o šesti obrazech. Intimní
nahlédnutí do soužití tří naprosto
odlišných párů.

30. 9. /čtvrtek/ 20 hodin
JÁ, MOJE ROMSKÁ RODINA
A WOODY ALLEN
Svěží dokument mladé Romky Laury
Halilovic o historii a současnosti stále
ještě kočující romské rodiny v Itálii.
Úsměvný a filmařsky překvapivě
invenční snímek s výbornou hudbou
z nabídky Jeden svět 2010. Zdarma.

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

2. a 7. 9. /čtvrtek a úterý/ 9–17 hod
ZÁPISY DO KROUŽKŮ PRO ROK
2010/2011  
Nabídka na www.jablicko.estranky.cz.

2. 9. /čtvrtek/ 16–17 hod
SEZNÁMENÍ S KROUŽKEM
MINIKURZU VAŘENÍ
Vždy 1. čtvrtek v měsíci.

9. 9. /čtvrtek/ 16 hod
BABÍ LÉTO
Výtvarná dílna pro velké děti a dospělé.

10. 9. /pátek/
VÝLET VLÁČKEM NA AKCI JIČÍN
– MĚSTO POHÁDKY

11. 9. /sobota/ 9–14.30 hod
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
(DEN PAMÁTEK)
Malování perníčků u chaloupky 
– výstavní pavilon Eurocentra.

14. 9. /úterý/ 10 hod
KRÁSNÁ MAMINKA
I maminka na mateřské může být
opravdu krásná.

16. 9. /čtvrtek/ 10–16 hod
HRABÁK
Provětrání šatníků pro dobrou věc. 

16. 9. /čtvrtek/ 16 hod
PODZIMNÍ POUŤ 
Akce se soutěžemi nejen pro děti.

21. 9. / úterý/ 10 hod
ZDRAVÁ RODINA
Přednáška na ekologické téma.

23. 9. /čtvrtek/ 16 hod
KLUBOVÉ SEZENÍ V JABLÍČKU
Zveme osobnosti Jablonecka.

24.–26. 9. /pátek–neděle/
VÍKEND PRO RODINY S DĚTMI
Bližší informace v MC. 

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

Pondělí 9–11.30 hodin 
PŘEDŠKOLIČKA
Příprava dětí na mateřskou školu.

Pondělí 16.30 hodin 
ANGLIČTINA S PÉŤOU A MÍŠOU
Děti od 3 let.

Úterý 11 hodin 
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Děti 1-4 roky.

Úterý 14.30 hodin
TANEC S MIMINKY
Miminka do 9 měsíců.

Úterý 16.30 hodin
TANEC PRO DÍVKY

Středa 9–11.30 hodin
PŘEDŠKOLIČKA
Příprava dětí na mateřskou školu.

Středa 10 hodin 
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Děti 3–12 měsíců.

11. 9. /sobota/ 8.30 hodin 
HLEDÁNÍ POKLADU
NA BRAMBERKU
Výlet.

25. 9. /sobota/ 9 hodin 
NÁVŠTĚVA U KONÍČKŮ –
BEDŘICHOV
Výlet.

PLAVÁNÍ KOJENCŮ VE SPECIÁLNÍ
VANĚ
Na objednání 775 081 124.

Pondělí–čtvrtek 8–16.30 hodin
Pátek 8–15 hodin
DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA
Nový tel. 731 317 887.

Zaostřeno na nové talenty

8. 9. /středa/ 19 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Nad fotkami z prázdnin
Rady, tipy, konzultace pro přátele fotografie všech žánrů každého
věku. Vede Filip Novák.

Foto Pavel Kusala
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
www.saldovo-divadlo.cz

Šaldovo divadlo

10. 9. /pátek/ do 21.05 hod (K5/8)
EDGAR
G. Puccini
Velká dramatická opera v originálu.

12. 9. /neděle/ do 21.25 hod
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
R. Cooney
Neurologická komedie.

14. 9. /úterý/ do 22.00 hod (O/3)
CARMEN
G. Bizet
Opera v originálu, tragický střet vášně
a povinnosti.

15. 9. /středa/ do 22.00 hod
PRODANÁ NEVĚSTA
B. Smetana
Česká národní opera.
U příležitosti 65 let od vzniku českého
divadla v Liberci.

17. 9. /pátek/ do 21.05 hod (K5/9)
MAŠKARÁDA, 
ČARODĚJNÁ LÁSKA, 
ŠPÁSOVÁNÍ
A. Chačaturjan, M. de Falla, 
W. A. Mozart
Láska třikrát jinak. Balet.

18. 9. /sobota/ do 21.20 hod (K6/8)
A PAK UŽ TAM NEZBYL 
ANI JEDEN 
aneb deset malých… 
A. Christie
Detektivní hra. 

19. 9. /neděle/
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Výprava do zákulisí DFXŠ.
Prohlídky v 9, 10, 11, 12 a 13 hod.

21. 9. /úterý/ do 21.10 hod (K8/OB/4)
CHARLOTTA
C. Franck, H. Vieuxtemps, J. Brahms,
D. Milhaud
Balet o dvou dějstvích.

22. 9. /středa/ do 21.10 hod (K9/Č/6)
DÁMSKÝ KREJČÍ
G. Feydeau
Klasická situační komedie
o nepolepšitelném lháři.

24. 9. /pátek/ do 21.30 hod (PŠ)
NÁMĚSÍČNÁ
V. Bellini
Magický klenot italského belcanta
poprvé v Liberci, opera v originálu.

26. 9. /neděle/ do 21.40 hod
SUGAR
Muzikál o prohibici, gangsterech,
blondýně a dvou nezaměstnaných
muzikantech.

27. 9. /pondělí/
DÁMY, NA KAFÍČKO
Květa Fialová a Naďa Konvalinková.
Slavná Tornádo Lou z Limonádíka
a naivka Květuška z Adéla ještě
nevečeřela. Večer veselých příhod dvou
vynikajících hereček a kamarádek.

28. 9. /úterý/ do 21 hod
SVĚTEM MUZIKÁLU
Koncert nejslavnějších muzikálových
melodií.
Účinkují: Sisa Sklovska, J. Kříž,
O. Kříž, orchestr a balet DFXŠ.

29. 9. /středa/ do 21.30 hod (Č/6)
SHAKESPEARE V HOLLYWOODU
K. Ludwig
Sen noci svatojánské tentokrát
v Hollywoodu.

30. 9. /čtvrtek/ do 22 hod
SEDM NÁPADŮ NA ZAVRAŽDĚNÍ
MANŽELA
Anonym
Alžbětinský krvák o lakomci, záletné
ženě a dvou neschopných vrazích.

Malé divadlo
8. 9. /středa/ do 21.40 hod (K3/10)
BÁBEL
F. Křelina
Ještědský příběh lásky a vraždy
z roku 1938.

15. 9. /středa/ 17 hod 
KPLO
Výroční schůze Klubu přátel opery.

17. 9. /pátek/ do 20.45 hod (K11/Č/5)
HRA O LÁSCE A SMRTI
R. Rolland
Strhující příběh o lásce, strachu
a povinnosti v čase jakobínské
diktatury po Velké francouzské
buržoazní revoluci.

21. 9. /úterý/ do 21.40 hod
DNES VEČER: LOLA BLAU
G. Kreisler
Komorní muzikál pro jednu herečku.

23. 9. /čtvrtek/ do 20.30 hod (K10/Č/6)
TVÁŘ V OHNI
M. von Mayenburg
Zapálení a vyhořelí. Jeden rodinný
masakr na jevišti. Coolness drama, 
ze kterého vám bude horko.

24. 9. /pátek/ do 20 hod
GOOGLING AND FUCKING
T. Dianiška
Digitální gameska pro generaci youtube.

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

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

1. a 2. 9. /středa a čtvrtek/ 14–18 hod
Kancelář č. 20
HUDEBNÍ KURZY – ZÁPIS
Obory: kytara, klavír, klávesy, zobcové
flétny a ukulele.

4. 9. /sobota/ 15 hod
Zahrada
FROZENFEST
Hrají: Zákal, Jarret, Raquilla, Zrní,
Thorley.

7. 9. /úterý/ 18.30 hod
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
UMĚLECKÉ PAMÁTKY BRETANĚ 
Přednáška Dr. Miloslava Vlka.

9. 9. /čtvrtek/ 19 hod
Zahajovací abonentní koncert
52. sezony komorní hudby
ČESKÉ NONETO 
Umělecká vedoucí Romana
Zieglerová.

13. 9. /pondělí/ 19.30 hod
Experimentální studio
CK Adventura
INDONÉSIE 
Jáva, Bali, Lombok.

14. 9. /úterý/ 19.30 hod
Experimentální studio
Divadlo Na vlastní triko Liberec
HORSKÁ DRÁHA
V komorní konverzační komedii
současného francouzského dramatika 
Erica Assouse hrají Kateřina Vydrová
a Zdeněk Okleštěk.

16. 9. /čtvrtek/ 19.30 hod
Experimentální studio
Krátké a úderné divadlo
KDEŽE LOŇSKÉ NĚHY JSOU
Troje intimní nahlédnutí do soužití tří
naprosto odlišných párů.

18. 9. /sobota/ 8 hod
Experimentální studio
AUKČNÍ SÍŇ 
Dražba historických pohlednic
Liberecka a Jablonecka.

19. 9. /neděle/ 14 hod
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Setkání s Libereckými harmonikáři.

20. 9. /pondělí/ 19.30 hod
Experimentální studio
ETIOPIE 
Země, kde vládne Bůh a přítel
„kalašnikov“. Cestovatelská přednáška
Saši Ryvolové.

22. 9. /středa/ 19.30 hod
Experimentální studio
JABLKOŇ
Jak jednou uslyšíte Jablkoň, už jen stěží
se spokojíte s „normální hudbou“.

23. 9. /čtvrtek/ 18.30 hod
Experimentální studio
ŘEKLA JSEM NE TYRANOVI
Beseda s Evou Hurychovou na téma
domácí násilí, proložená písněmi
Libora Petrů.

24. 9. /pátek/ 19 hod
JAKUB SMOLÍK s kapelou
24 let od hitu Až se ti jednou bude
zdát, 1 500 odehraných koncertů
a stále ve formě jako romantický
trubadúr country.

29. 9. /středa/ 19.30 hod
Divadlo bez opony – Agentura
Stanislav Remunda – Iva Janžurová
PUDL A MAGNOLIE
Komedie o lásce i nelásce.
Hrají: Iva Janžurová, Stanislav
Remunda, Theodora Remundová /
Sabina Remundová.

30. 9. /čtvrtek/ 19.30 hod
Experimentální studio
VAŠEK KOUBEK
Skutečná osobnost mezi muzikanty,
pábitel, spisovatel, cestovatel, herec,
ale především nezaměnitelný
harmonikář a zpěvák, jehož projev
nehladí, ale zarývá se pod kůži. 
S novými Trpkými povídkami 
a albem Avé.

Změna programu vyhrazena.

■ OC Forum 
Liberec
www.forumliberec.cz

23. 9. 2010 /čtvrtek/ 19.30 hod
OPEN AIR KONCERT 
OLYMPIC 
Vstup zdarma. 

Martin Stránský a Markéta Tallerová

22. 9. /středa/ 19 hod (K9/Č/6) – Divadlo F. X. Šaldy
DÁMSKÝ KREJČÍ
Dnes už klasická situační komedie o nepolepšitelném lháři
plná bláznivých zvratů, v níž už za chvíli člověk neví, kde mu
hlava stojí.

Edgar
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Kopaná
FK Baumit Jablonec n. N.
www.fkjablonec.cz
Gambrinus liga
Chance aréna
17. 9. /pátek/ 18.15 hodin
Viktoria Plzeň
Přímý přenos vysílá Nova Sport.

Házená
Házenkářské hřiště v Pasekách
11. 9. /sobota/ 9 hodin
Turnaj SVČ ligy starších žáků.
Za účasti týmů Liberce, Loun,
Lovosic, Ústí nad Labem a domácí
ELP.

Házenkářské hřiště v Pasekách
19. 9. /neděle/ 9 hodin
Turnaj SVČ ligy mladších žáků 
Za účasti týmů Liberce, Lovosic,
Ústí nad Labem, Dukly Praha
a domácí ELP

Městská hala Corny
18. 9. /sobota/ 14.30 hodin
I. kolo Českého Poháru mužů
Pravděpodobný soupeř prvoligový
HBC Jičín.

25. 9. /sobota/ 16.30 hodin
ELP – LOKO Louny
Úvodní kolo nového ročníku II. ligy
mužů.

TJ Sokol Jablonec n. N.
www.jablonec.org/sokol/
Sokolovna, Fügnerova 5
6. 9. /pondělí/ 
Zahájení pravidelných
cvičebních hodin
Pondělí
9.30–10.30 Seniorky – zdravotní 

cvičení

18.00–19.00 Ženy– kondiční cvičení
Úterý
9.30–10.30 Rodiče s dětmi 
9.30–11.00 Stolní tenis /volná
místa/
16.00–17.00 Aby záda nebolela – muži
17.00–18.00 Aby záda nebolela – ženy
19.30–21.00 Florbal – muži, ženy
Čtvrtek
9.30–10.30 Seniorky 

– zdravotní cvičení
9.30–12.00 Senioři – stolní tenis 

/obsazeno/
16.00–17.00 Rodiče s dětmi 

– Žákyně (7–11 let)
17.00–18.00 Rodiče s dětmi 

– Předškoláci 
a školáci (4–7 let)

18.00–19.00 Florbal – žáci
Ženy – kondiční cvičení

Pátek
19.00–20.00  Ženy kondiční cvičení

Corny městská hala
www.sportjablonec.cz
Florbal
Městská hala – centrkurt
18. 9. /sobota/ 17.30 hodin
19. 9. /neděle/ 9. 30 hodin
1. liga mužů FBK Campus 
ve florbalu.

Atletika
Corny atletický stadion
www.sportjablonec.cz
9. 9. /čtvrtek/ 15 hodin
Krajský přebor družstev – žactvo
3. kolo.

22. 9. /středa/ 15 hod
Krajský přebor družstev – žactvo
Finále.

Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu TJ Bižuterie
4. 9. /sobota/ 8.30 hodin
Sportovní hala areálu 
ČLTK- BIŽUTERIE
BIŽU-MoC-CUP 2010
Turnaj ve stolním tenise.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Hasičské závody
Sbor dobrovolných hasičů
Jablonecké Paseky
18. 9. /sobota/ 8 hodin
Hřiště za sokolovnou v Pasekách 
O MALÉHO SOPTÍKA 
18. ročník soutěže pro děti od 3 do
15 let ve štafetě 4 x 60 m
a v požárním útoku. Součástí
ukázky techniky a vyproštění osob
z automobilu. Během soutěžního
odpoledne budou vyhlášeny
výsledky doprovodných soutěží:
výtvarné – „Hasiči očima dětí“ –
a zábavné – „O Miss Hasičku, 
nejhezčího hasiče (chlapce) 
a nejsympatičtějšího dospěláka.“
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Basketbal
Oddíl basketbalu TJ Bižuterie
18.–19. 9. /sobota–neděle/ 
8.30 hodin
Sportovní hala ISŠ Bižuterie
ZLATÁ KORUNKA
35. ročník turnaje o Zlatou korunku.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Kanoistika
Jablonecký oddíl rychlostní
kanoistiky

18. 9. /sobota/ 9 hodin
Mšenská přehrada
JABLONECKÝ TROJÚHELNÍK
Závody rychlostních kajaků
a kanoí. Diváci si mohou zkusit
kajak, kanoi i dračí loď.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Soutěž zdravotnických 
dovedností
Oblastní spolek Českého
červeného kříže
21. 9. /úterý/ 16–18 hodin
Spolkový dům
DOKTORŮ SE NEBOJÍME
Akce pro rodinné týmy. Děti plní
úkoly z oblasti první pomoci,
rodič funkci pomocníka. 
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Horská kola
Start pod sjezdovkou na Dobré Vodě
Mistrovství České republiky 
v orientačním závodě
na horských kolech
4. 9. /sobota/ 13 hodin
Start Lučany n. N., základní škola
5. 9. /neděle/ 10 hodin 
Přihlášky: OPEN kategorie do 1. 9.
na e-mail: mtbo2010@sns.cz.
Prezentace: v sobotu 10–12 hod,
v neděli 8–9 hod.
Info: www.mtbo2010.sns.cz.

Přespolní běh
SKI Klub Jablonec n. N.
2. 10. /sobota/ 9 hodin
Lyžařský areál Břízky
MŠENSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH
Už 46. ročník.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Nabídka sportovních programů

Jablonec se opět zapojí do Ev-
ropského týdne mobility včetně
Evropského dne bez aut. Motto
letošního ročníku, který proběh-
ne od 16. do 22. 9., zní: Prodluž si
život, buď aktivní!

Jablonecké informační a kultur-
ní centrum společně s městem
a ČSAD Jablonec připravilo boha-
tý program. Celou akci předzna-
mená debatní klub v Gymnáziu
Dr. Randy už 7. září. Studenti na
základě informací odborníků z ob-
lasti veřejných financí a dopravy
budou sestavovat návrh rozpočtu
města na dopravu. 

Den bez aut proběhne v sobotu
18. 9., kdy ČSAD připravilo už tra-
diční „Dopravácký víkend“, a to na
Dolním náměstí od 9 do 16 hod.
Nenechte si ujít prohlídku histo-
rického i moderního vozového par-
ku, projížďku historickými vozy
dle zvláštního jízdního řádu (viz
info www.csadjbc.cz) i zkoušku
pohybu ve skákacích botách, na
elektrokole či na trampolíně. 

Pro nejmenší připravili městští
strážníci soutěže a DDM Vikýř vý-
tvarnou dílnu. Vaše ratolesti se

mohou svézt i v elektrickém au-
tíčku. 

Ukázky své práce předvede Čes-
ký červený kříž. Chybět nebude
představení regionálních dopravců,
ukázky služebního výcviku poli-
cejních psů a mnoho dalších zají-
mavostí. Po celý den budou na ná-
městí k dispozici stojany na kola.

V Tyršových sadech se od 9 do
16 hodin představí musherka Jana
Henychová se svým psím spřeže-

ním, s nímž zdolala 1 000 km dlou-
hý závod za polárním kruhem.
A zatímco si zde můžete vyzkoušet
i jízdu na in-linech, sraz příznivců
Nordic walking bude v 9.30 hod
u Domu Jany a Josefa V. Scheyba-
lových (bývalá fara naproti kostelu
sv. Anny). Odtud se zkušeným in-
struktorem, zapůjčenými hůlkami
a pod vedením Lukáše Pletichy,
předsedy Spolku přátel Jablonce
vyrazí na jedenáctikilometrovou

trasu po připravované Scheybalově
stezce. Zájemci se mohou registro-
vat na turistickém informačním
centru v budově radnice nejpozdě-
ji do 10. 9.

V 17 hodin se uskuteční v kině
Radnice benefiční promítání filmu
HOME. „Jedinečný projekt fotogra-
fa Yanna Arthuse-Bertranda oteví-
rá nový pohled na životní prostře-
dí. Autor skoro 20 let sbíral letecké
záběry v 50 zemích světa. Z ptačí
perspektivy tak můžeme sledovat
nedotčenou přírodu i civilizací na-
prosto zdevastované lokality. Kon-
trast těchto dvou pólů je velmi pů-
sobivý. Český komentář načetl Zde-
něk Svěrák,“ říká za organizátory
Petra Kantorová z JKIC a dodává,
že výtěžek ze vstupného bude věno-
ván na obnovu jablonecké zeleně.

Dopravní hřiště se připojí k Ev-
ropskému týdnu bez aut každo-
denním dopoledním programem
pro mateřské a základní školy.
Komorní výstavou výtvarných pra-
cí svých žáků a studentů s názvem
„Hejbej se“ se k mottu celé akce
hlásí i ZUŠ Jablonec nad Nisou. 

(fr)

Prodluž si život!

Záběr z ekologického filmu HOME
Foto archiv kina Radnice
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od pátku 3. září

do neděle 3. října

jablonecké

Eurocentrum

SE SKŘÍTKEM 
PASTELKOU 

DO POHÁDKY 
Město Jablonec nad Nisou pořádá 

výstavu kreseb jabloneckých dětí a akademického malíře Miloslava Jágra

V pátek 3. 9. a v sobotu 4. 9. zadáno pro vystavující děti. 
Od pondělí 6. 9. otevřeno pro veřejnost: 
ve všední dny 9–17 hodin, o sobotách 10–13 hodin, 
v neděli pouze pokud probíhá doprovodný program.

Doprovodný program: 

úterý 7. 9., 14. 9., 10 hodin
úterý 21. 9., 16 hodin
čtvrtek 23. 9., 10 hodin 
výstavní pavilon Eurocentra

DĚTI ČTOU DĚTEM
Předčítají žáci základních škol (7., 14. a 23. 9. od 10 hod)
a žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ 
(21. 9. od 16 hod).

středa 8. 9., 15. 9., 22. 9., 10 hodin 
výstavní pavilon Eurocentra

NEZAPOMÍNEJME ČÍST 
DĚTEM 
Místostarosta Petr Vobořil čte z knihy K. J. Erbena 
Pohádky děda Vševěda (pro MŠ a ZŠ).

čtvrtek 9. 9., 17 hodin 
kino Junior 

ZLATOVLÁSKA
Taťjana Medvecká (členka činohry Národního 
divadla v Praze) čte z knihy K. J. Erbena.

sobota 11. 9., 9–14.30 hodin
výstavní pavilon Eurocentra

DEN PAMÁTEK
V areálu výstavy je závěrečné zastavení dětského
putování po památkách, tvůrčí a zábavné dílničky
pro děti (zajišťuje Mateřské centrum Jablíčko 
a Středisko ekologické výchovy Český ráj).

úterý 14. 9., 16 hodin
kino Junior

DOMEČEK PLNÝ PÍSNIČEK
Hudební pořad pro děti od 5 let připravili učitelé ZUŠ
Jablonec nad Nisou.

čtvrtek 16. 9., 17 hodin
kino Junior

DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ
Václav Postránecký (člen činohry Národního divadla
v Praze) čte z knihy K. J. Erbena.

neděle 19. 9., 17 hodin
výstavní pavilon Eurocentra

TŘI PRASÁTKA A VLK
Liberecké loutkové divadlo SPOJÁČEK zahraje
půvabnou pohádku pro děti od 3 let.

Součástí výstavy je pohádková bylinková čajovna s možností vyzkoušet si své smysly. ZŠ a MŠ si mohou objednat také 
ekologické výukové programy. Informace na tel. čísle 606 704 924 nebo www.jablonec.com

(zajišťuje Středisko ekologické výchovy Český ráj). 

Děkujeme dětem ze všech jabloneckých mateřských a základních škol za obrázky, 
které namalovaly pro skřítka Pastelku!
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Potřetí hostí kraj od 16. do 26. 9. Sympozium
uměleckoprůmyslových škol ČR, tentokrát
v Železném Brodě. Jedná se o mezinárodní
setkání studentů uměleckoprůmyslových
oborů.

Záměrem je navázat na tradici sklářského,
bižuterního a šperkařského průmyslu. Sedm
škol kraje – SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou,
SUPŠ a VOŠ Turnov, Obchodní akademie,
Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov,
VOŠS a SŠ Nový Bor, Střední škola řemesel
a služeb Jablonec nad Nisou, SUPŠS Železný
Brod i SUPŠS Kamenický Šenov – připravilo 13
dílen pro více než 80 mladých umělců. Téma-
tem prací jsou „Čtyři hlavní živly“. Mezi stu-
denty, kteří změří své tvůrčí síly, budou i ti
z partnerské školy jablonecké umělecké prů-
myslovky, tedy ze Staatliche Berufsfachschule
für Glass und Smuck Kaufbeuren – Neugab-
lonz. Jejich díla mohli Jablonečtí obdivovat
i v rámci výstavy ke 130. výročí jablonecké
SUPŠ.

Účastníci poznají zajímavosti kraje, navštíví
významné podniky, připraveny budou i semi-
náře a kulturní a sportovní akce. Sympozium je
soutěžní a v každé dílně odborná porota vyhod-
notí jedno vítězné dílo. Na závěr proběhne slav-
nostní vernisáž ve Sklářském muzeu v Novém
Boru. Vítězná díla po konci výstavy poputují do
sbírek Severočeského muzea v Liberci, ostatní
zůstanou majetkem škol. Ty mohou daná díla
vydražit ve prospěch vzdělávání mladých tvůr-
ců. 

(red)

Sympozium měří síly mladých výtvarníků

Dny evropského dědictví jsou významnou
kulturní akcí, která se koná od roku 1991
pod záštitou Rady Evropy a k jejímž myš-
lenkám se dnes hlásí 47 zemí Evropy. 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska, národní garant projektu, vyhlásil pro
letošní ročník téma Duše památek. A pořadatel
akce Jablonecké kulturní a informační cent-
rum, město Jablonec i dlouhý výčet spolupořa-
datelů se k němu hlásí bohatým programem
pro širokou veřejnost.

Slavnostní zahájení obstará v 9.30 hod eku-
menická bohoslužba v kostele sv. Anny za pří-
tomnosti starosty Petra Tulpy a dalších předsta-
vitelů města. Veškeré památkově chráněné
objekty budou zpřístupněny už od rána od de-
víti hodin.

Organizátoři myslí i na rodiny s dětmi, kte-
rým chtějí zábavnou formou zpřístupnit genius
loci města. Děti tak mohou putovat po památ-
kových objektech v době 9 do 14 hodin v rámci
soutěže, v níž mohou získat i zajímavé ceny.
Stačí prokázat, že prošly alespoň pět z vybra-
ných osmi zastavení (Městská knihovna, Mu-
zeum skla a bižuterie, Dům česko-německého
porozumění, kompoziční huť v ulici A. Staška,
ZUŠ v Podhorské 47., bývalé sídlo spolku Schla-
raffia, kostel Dr. Farského, Dům Jany a Josefa
V. Scheybalových a Střední uměleckoprůmyslová
škola) a ve výstavních prostorách Eurocentra je
čeká překvapení z rukou místostarosty města
Petra Vobořila. Zábavné dětské putování připra-
vili jablonečtí skauti.

Otevřené památky
Nová radnice, radniční věž – sraz každou celou

hodinu ve 4. patře u vstupu na věž, poslední vý-
stup v 17 hod, stará radnice (Městská knihov-
na), Městské divadlo: prohlídka zákulisí 9–12
hod, Muzeum skla a bižuterie, Dům česko-ně-
meckého porozumění v Rýnovicích, kompozič-
ní huť, tzv. Scheiblerova v ul. A. Staška 9–15
hod, ZUŠ v Podhorské 47, bývalé sídlo spolku

Schlaraffia (tzv. zámeček u autobusového nád-
raží), kostel sv. Anny – Kostelní ul., kostel Nej-
světějšího srdce Ježíšova – Horní nám., kostel
Dr. Farského – náměstí Dr. Farského, kostel Po-
výšení sv. Kříže – nám. B. Němcové, kostel Du-
cha svatého – Rýnovice, Střední uměleckoprů-
myslová škola, Horní nám, Dům Jany a Josefa
V. Scheybalových (bývalá fara naproti kostelu
sv. Anny) – Kostelní ul. Pozor! Objekt mimořád-
ně otevřen také od neděle 12. 9. do soboty 18. 9.
denně od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin. 

Doprovodný program
9.30 hodin
Zahajovací ekumenická bohoslužba v kostele

sv. Anny za přítomnosti starosty a dalších před-
stavitelů města.

10.30 hodin 
Beseda s architektem Liborem Sommerem

a galeristou Janem Strnadem o proměně býva-
lé fary na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových.
Koná se v Domě Jany a Josefa V. Scheybalo-
vých.

11.30 hodin
TS Magdaléna „Napij se nebe“ – taneční před-

stavení v kostele sv. Anny na hudbu Bohuslava
Martinů „Otvírání studánek“.

13 hodin
Beseda s Václavem Vostřákem o historii Jab-

lonce nad Nisou, kostelu sv. Anny a fary – v Do-
mě Jany a Josefa V. Scheybalových.

14 hodin
Beseda s Janou Novou na téma Kostel a fara

– Světské starosti jabloneckých katolických du-
chovních, v audiovizuálním středisku městské
knihovny.

14.30 hod
M. A. Hybnerová „Jablonecké nokturno“ – ver-

nisáž výstavy v kostele sv. Anny.
15 hodin 
Beseda s místostarostou města Lukášem

Pletichou o Josefu II. v Jablonci nad Nisou
v Domě česko-německého porozumění.

16 hod
Komentovaná prohlídka výstavy ke 130. vý-

ročí založení SUPŠ – ak. soch. Jiří Dostál, ředi-
tel školy – v Městské galerii MY.

17.30 hod
Uzavření všech památkových objektů.
18 hod 
Slavnostní zakončení. Závěrečný kompono-

vaný večer – jazzový klavírista a skladatel Karel
Růžička, mluvené slovo herec Strašnického di-
vadla Kryštof Nohýnek. Sál ZUŠ v Podhorské
ul. 47.

(red)

Den evropského dědictví /Sobota 11. září od 9 do 18 hodin/

Sympozium 2007
Foto archiv Severočeského muzea

Sympozium 2007
Bedřich Svoboda – Doteky barev, objekt

Foto Jiří Jiroutek
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Počátkem července přijal místostarosta Lu-
káš Pleticha ve své kanceláři Pierra Christopha
Schlevogta s chotí. Jablonecký rodák, význam-
ný šperkař a medailér nyní žije nedaleko
Stuttgartu. 

P. Ch. Schlevogt navštívil Jablonec poprvé od
odchodu z Československa nedlouho po 2. svě-

tové válce. Ačkoliv se do místa dětství už ne-
chtěl nikdy podívat, změnil rozhodnutí kvůli
vernisáži výstavy Prade: jablonecká módní bi-
žuterie. K celé rodině Prade ho totiž pojí blízké
přátelství. Výstava je ke zhlédnutí v hlavní bu-
dově Muzea skla a bižuterie až do 10. října. 

Vzácný host se při návštěvě radnice zapsal do
pamětní knihy města a pak společně s místos-
tarostou Pletichou odešel na vernisáž výstavy,
která je tématicky spojena se 130. oslavami jab-
lonecké uměleckoprůmyslové školy. 

Podotkl, jak je velmi rád, že slib porušil a do
svého rodiště se vrátil. Navštívil místa spojená
se vzpomínkami, potkal známé a vydal se i do
Železného Brodu, kde tamní sklářská umělec-
ká průmyslovka slaví také narozeniny, a to de-
vadesáté. I zde navštívil výstavu, zapsal se do
pamětní knihy školy a prohlédl si ražebnu fir-
my Znak i sklářské studio Zdeňka Lhotského
na Pelechově.

„Byla to cesta plná dojmů a emocí. Vrátili jsme
se domů smířeni s minulostí,“ napsal ve svém
dopise adresovaném na jabloneckou radnici.
„Dobře vím, že přešly generace jak na naší, tak
i na vaší straně. Chyby, které předchozí generace

udělaly, jsou minulostí a neměly by dále tížit na-
še bedra. Ale zároveň uznáváme jejich zásluhy
a nyní se musíme starat o jejich odkaz, o dědic-
tví. Doba špatného svědomí je pryč.“

P. Ch. Schlevogt je stejně jako jeho sestra In-
grid držitelem Městské medaile Josefa Pfeiffera
vydané v roce 2008 k 200. výročí povýšení Jab-
lonce na městys. 

(fr)

Porušil slib a navštívil Jablonec

Foto Jiří Jiroutek

Schlevogtovi u místostarosty Pletichy
Foto archiv MěÚ

Výstava Prade: Jablonecká módní bižuterie
1922–1995 v Muzeu skla a bižuterie do 10. 10.
je součástí expozic k 130. výročí založení
Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší
odborné školy v Jablonci. Část cenné sbírky
z produkce firmy Prade dcera Richarda
Prade Marianne Döbbelin muzeu darovala.

Expozice představuje firmu Prade jako pro-
ducenta exkluzivní bižuterie nejen během pů-
sobení v Jablonci, ale i ve Schwäbisch Gmün-
du. Skvělou choreografii připravily společně
s rodinou Prade šperkařky Doris Raymond-
Nowak a Cornelie Ueding. Výstavu už viděli lo-
ni v domácím Schwäbisch Gmünd, dále v Zoris
u Düsseldorfu a v Bruselu. Do Jablonce dopu-
tovala z Isergebirgs Museum v Kaufbeurenu.
A to včetně katalogu. Exkluzivní publikace je
sice v němčině, ale zájemci ji mohou získat
v recepci muzea za 1 300 Kč i včetně dodateč-
ného kompletního českého překladu.

O výjimečnost výstavy se postaraly nejen
vzácné exponáty, ale i vernisáž na počátku čer-
vence. 

Proběhla totiž za přítomnosti dcery zakladate-
le firmy Richarda Prade, Marianny Döbbelin. Ta
společně se sestrou Irmentraud a matkou
Emmi vedla firmu ve Schwäbisch Gmündu po
smrti otce až do roku 1995. Paní Döbbelin do
Jablonce doprovodil i primátor Schwäbisch
Gmündu Richard Arnold.

Ten vysvětlil, že návštěvou se životní dílo ro-
diny i firmy Prade vrací na místo, kde vše zača-
lo. A vrací se symbolicky i díky daru Marianne
Döbbelin jabloneckému muzeu. 

„Darem by chtěla Marianne Döbbelin projevit
úctu svému rodnému městu a jeho občanům.
A nejen to: měl by být aktem smíření a podnětem
k mírovému soužití Čechů a Němců,“ dodal pri-
mátor Schwäbisch Gmündu. 

(fr)

Dar cenné sbírky muzeu

Foto Jiří Jiroutek

Městská galerie MY připravila společně s Ob-
lastní galerií v Liberci projekt přibližující
zapomenutou osobnost jabloneckých kul-
turních dějin Antona Randu, kterého dnes
širší veřejnosti připomíná jen název ulice
a gymnázium, jež se k jeho odkazu hlásí.
Podobně jako mnoho dalších osobností
z doby před druhou světovou válkou,
i Randa zmizel z obecného povědomí a in-
formací o něm se dochovalo jen málo.

Anton Randa si během svého života získal
velkou vážnost a oblibu jako lékař filantrop.
Zmíněný projekt se ale zaměřuje především na
Randovu pozoruhodnou sběratelskou činnost.
Jeho sbírky obsahovaly soubory starých umě-
leckých tisků, které odkázal libereckému mu-
zeu, odkud byly převedeny do sbírek Oblastní
galerie v Liberci. Jablonecká a liberecká veřej-
nost bude mít možnost do těchto sbírek po
mnoha letech nahlédnout díky výstavě, jejíž
jedna část bude zahájena 23. září v Městské ga-

lerii MY, druhá pak o týden později v Oblastní
galerii v Liberci. V Jablonci budou vystavena
grafická díla italských a francouzských mistrů,
v libereckém výběru budou zastoupeni autoři
holandští, němečtí a angličtí. 

Anton Randa nebyl jen sběratelem umělec-
kých tisků, ale zajímal se také o další sběratel-
ské obory a vlastnil obsáhlou knihovnu, která se
stala základem pro budování jablonecké měst-
ské knihovny a čítárny. Výstavy proto doplní
další sbírkové předměty, které vlastní Muzeum
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Severo-
české muzeum v Liberci, i drobné dokumenty
z jabloneckého Státního okresního archivu.  

Projekt přibližující osobnost Antona Randy
bude pokračovat dalšími kulturně vzdělávacími
akcemi, do kterých se zapojí také Gymnázium
v ulici Dr. A. Randy, Jablonecké kulturní a infor-
mační centrum, ZŠ v Arbesově ulici a další sub-
jekty. Projekt podpořilo město Jablonec nad
Nisou.

(h)

Za poznáním Dr. Antona Randy

Náhrobní deska Dr. A. Randy na jabloneckém 
hřbitově před jejím zničením. Foto Petr Nový
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Proč jste si zvolil učitelské povolání?
U mě učitelství nebylo otázkou volby, ale záležitos-

tí ryze dynastickou. Babička byla učitelkou, dcerou
krejčího z Velkých Hamrů, a protože živnost přešla na
bratra, tak dcera byla vypořádána tím, že jí bylo za-
placeno vzdělání na učitelském ústavu v Kladně. Celý
život učila na národní škole. Maminka byla také uči-
telkou a já ani nepřemýšlel o ničem jiném. Když to
vezmu s nadsázkou, babička mě vždy pobízela, že je
to zaměstnání jisté, má spoustu výhod, jmenovala
školní jídelnu a přijde-li těžká doba, ve školní jídelně
se může kantor každý den najíst.

Vy jste rodilý Jablonečan, jak se sem rodina do-
stala?

Rodiče tatínka přišli v rámci osidlování do pohrani-
čí. A rodina maminky byla z těch Hamrů, praděd byl
krejčí, babička učitelkou, a když se vdala, tak můj dě-
deček pracoval v Tanvaldu jako městský důchodní
a po válce přišel na radnici do Jablonce. Zde se naro-
dila moje maminka, přímo pět let bydleli v radnici.
Dědeček pracoval na berňáku, byl cifršpiónem.

Takže jasná cesta na pedagogickou fakultu. Proč
český jazyk a dějepis?

V 1. třídě jsem byl výlučný tím, že jsem řekl, že chci
být učitelem dějepisu, zatímco se střídal ten kamio-
ňák a policista či tenista. Dějiny mě bavily a literatu-
ru jsem si našel v patnácti, šestnácti. Díky tatínkovi
bibliofilovi jsem nemusel pro knížky daleko. V puber-
tě, v tom nicnedělání a v takové té budižkničemovské
existenci, kdy se člověk pídí po něčem, co dá jeho ži-
votu smysl, jsem měl tatínkovu knihovnu na dosah
ruky. Začínalo to samozřejmě bítníky, existencionální
literaturou. 

Když jsem ve 2. ročníku na fakultě váhal, kterou
cestou se dát, jestli víc k historii, nebo k literatuře, zví-
tězila literatura.

Literatura a historie jsou spojité nádoby. Není to
tak, že dnešní studenti, kteří neznají literaturu
a příběhy, nemají ponětí ani o historii?

Dějiny nelze nic jiného než vyprávět. Dnes je ale
problém i současných češtinářů, jaký vůbec má smysl
literaturu učit. Ani oni už nevědí proč. Zredukovalo se
to na čtenářský deník, na penzum povinné četby, kte-
rou studenti stejně nepřečtou. Za první republiky ni-
kdo neměl potíž, proč ji učit. Souviselo to s hodnota-
mi češství. Skrz ty příběhy nám literatura umožňuje
pochopit, kdo jsme, v jakém žijeme prostoru, co zaži-
li, vybojovali či vytrpěli naši předkové, odkud jsme
přišli a kam směřujeme. Když tuhle funkci pochopí-
me, dojde nám, že literární výchova není jen biflování
životopisů výstředních básníků.  

Jací jsou vaši vysokoškolští studenti?
Studenti jsou nějak tvarováni střední školou a při-

cházejí k nám na pedagogické fakulty. A my zažíváme
nový jev, dlouho neznámý, a to, že přichází student
bez zájmu. On si volí školu a ten princip volby by sám
o sobě předpokládal, že si zvolí něco, co je mu blízké.
Ono to už ale takhle nefunguje. 

Přicházejí, že to na ně zbylo. Nevyšly jim školy
prvního výběru, nemohou být všichni ekonomy, práv-
níky, architekty, programátory, lékaři, ale chtějí mít
vysokoškolské vzdělání, nějaký společenský status,
který k tomu náleží.

Jaký mají vztah k českému jazyku?
Mají pocit, že česky umějí, že není problém studium

lingvistiky zvládnout bez většího úsilí. A co se týká
literatury, tak „číst také umějí“… Ale nechci paušalizo-
vat, protože v každé studijní skupině najdete nadšence
a idealisty, kteří čtou a čtou rádi a pro něž literatura
něco znamená a je to třeba doživotní vyznání, ale je to
jeden dva proti většině. Pro většinu je to jen cesta
k diplomu bez většího zájmu. Potom stejně prodávají
třeba pojištění nebo vonné masti. 

Smutné, ale přece i Kafka byl solitér, nevzbuzují
ti výjimeční vaši studenti naději? Nebude literatu-
ra jako krásné umění jazyka v džentlmenském
klubu s malířstvím, klasickou hudbou a operou?

Jistěže, na druhou stranu přijměme fakt, že se hod-
noty proměňují. Nežijeme v časech F. L. Věka, z lůžka
nevstáváme s myšlenkou, co dnes uděláme pro ma-
teřštinu. S tím džentlmenským klubem jste to vystihl
a nemyslím, že je na tom něco špatného. Přehled o li-
teratuře nebo kultivované užívání jazyka je kapitál
(stejně jako povědomí o dějinách), který z vás dělá
vzdělaného člověka, jenž má přehled, umí mluvit,
psát, jeho vhled do věcí je hlubší. V tom jsem optimista.
Dobří studenti z minulosti, s nimiž jsem v kontaktu,
jsou vesměs velmi úspěšní lidé, ať už se učitelskému
povolání věnují, nebo ne. (pb)

(Nekrácený rozhovor najdete na www.mestojablonec.cz)

Jiří Koten
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Bez příběhu nejsou dějiny
Jablonecký rodák (ročník 1979) vyrostl v rodině horlivého čtenáře. Není divu,
že se stal básníkem a odborníkem na literaturu. Dnes učí na katedře češtiny
ústecké univerzity a působí jako teoretik literatury Ústavu pro českou
literaturu Akademie věd. Od 2009 je členem poroty pro Státní cenu za literaturu.
O Jablonci ví, že zde měl příbuzné Max Brod a Kafka zde přednášel
o bezpečnosti práce.

■ Krátké zprávy
Svaz důchodců
Pořádá zářijová setkání vždy ve
středu od 14 hod ve Spolkovém do-
mě. Dne 1. 9. chystá zahájení 2. po-
loletí s hudbou. 8. 9. výlet. 15. 9. be-
sedu s panem Václavem Vostřákem
o historii Jablonce. 22. 9. si členové
preventivně změří tlak a 29. 9. vě-
nují volné zábavě.

Týden modliteb 
za požehnání našemu kraji ve dnech
20.–25. 9. nabízí následující prog-
ram bohoslužeb: 
20. 9. od 18 hod Českobratrská cír-
kev evangelická, Pod Baštou 10, ce-
lebruje Tomáš Matějovský.
21. 9. 18 hod Bratrská jednota bap-
tistů, Máchova, Daniel Kuc. 
22. 9. 18 hod Církev československá
husitská, kostel Dr. Farského, Miro-
slava Mlýnková. 
23. 9. 18 hod Církev bratrská, mod-
litebna Smetanova, Jan Valeš. 
24. 9. 17 hod Římskokatolická cír-
kev, u kříže na Královce, Oldřich
Kolář. 
25. 9. 17 hod Pravoslavná církev,
kaple sv. Jana Nepomuckého ve
Vrkoslavicích, Michajil Hryha. 

Kresby a akvarely
národopisce, kreslíře a historika
umění Josefa Václava Scheybala
máte možnost zhlédnout v rámci
Dnů evropského kulturního dědic-
tví ve výstavní síni MěÚ Rychnov
11. 9.–8. 10., otevřena bude denně:
9–11 a 14–16 hod.

Jablonec unikl
povodním, přesto i jeho život ovliv-
nily. V sobotu 7. 8. oddělení krizo-
vého řízení MěÚ začalo zjišťovat
škody, jež napáchala blesková povo-
deň, a už v neděli po poledni jela
první pomoc do Chrastavy.  Jablo-
necká povodňová komise pracovala
hned v sobotu ráno. Už v poledne
vyslala hlídku vodních záchranářů
do Raspenavy, kam se dalo projet
jen na člunu. Silnice kolem přehra-
dy Souš byla zatarasena popada-
nými stromy. Okamžitě zapraco-
valy jablonecké technické služby
a do večera silnici zprůjezdnily.
Poděkování zaslouží všichni profe-
sionálové i dobrovolníci z Jablo-
necka, kteří i nadále přikládali
ruku k dílu při odstraňování ná-
sledků kalamity, i všem dárcům
pomoci.

Memoriál strojvedoucího
Edy Vraštila a všech obětí železnič-
ního neštěstí u Spálova připomněl
21. 8. už poněkolikáté vytrvalost-
ním během i dálkovým pochodem
obrovskou tragédii, která se stala
na trati Železný Brod – Tanvald
před 20 lety. Při srážce dvou vlaků
zahynul strojvedoucí i jeho vlakve-
doucí Karel Svatý a 14 cestujících.
32 lidí bylo zraněno. U pomníčku
u trati se každoročně v den výročí
nehody 25. 8. scházejí pozůstalí,
přátelé obětí i účastníci.

Český svaz žen
pořádá 14. a 21. 9. od 15 hod besedy
o právní problematice ve Spolko-
vém domě (4. posch.)

Foto Jiří Jiroutek
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V roce 1873 oslavil císař František Josef I.
25 let na trůně a zároveň se ve Vídni konala
Světová výstava. To byly hlavní události,
které na svém pamětním štítu z roku 1874
nechal vyobrazit vítěz střelecké soutěže
Franz Prade.

Střelci vždy dávali najevo loajalitu k panovní-
kovi. Jeho busta, kterou zcela v duchu císařova
osobního hesla Viribus Unitis (Spojenými sila-
mi) zdobí vavřínovým věncem personifikace
rakouských a uherských zemí, vévodí celé scé-
ně. Další věnce kladou k podestě pomníku zá-
stupci národů monarchie v charakteristických
krojích. V pozadí jsou vidět věže svatoštěpán-
ského dómu a kopule hlavního výstavního pa-
vilonu ve vídeňském Prátru. 

Celkem 43 exportních firem z Jablonce a okolí
připravilo pro tuto výstavu velkolepou společ-
nou prezentaci. V čele třináctičlenného výkon-
ného výboru stál exportér a městský zastupitel
(později zemský a říšský poslanec) Emil Müller.
Organizační stránku zajišťoval Adolf Pfeiffer,
bratr prvního starosty města Jablonce Josefa
Pfeiffera. 

Kolektivní výstava skleněného a krátkého
zboží průmyslových obcí Jablonec n. N., Jose-
fův Důl, Kokonín, Smržovka, Polubný, Potočná
a Lučany v severních Čechách, jak zněl oficiální

název, obsahovala pestrou přehlídku veškerého
sortimentu, který se na Jablonecku vyráběl od
skleněné suroviny až po hotové výrobky. Byla
zde kolekce 105 sklovin módních barev všech
odstínů a různých barev, napodobujících drahé
kameny všech druhů. Vedle knoflíků, kamenů
a perlí byly nejatraktivnějšími exponáty šacho-
vý stolek, vyrobený ze skla napodobujícího
mramor, lustr z rubínového skla a dva lisované
medailony s portrétem císaře z matovaného iri-
sovaného křišťálového skla a rámem z jednoli-
tého kusu černého skla. Přestože si jablonečtí
vystavovatelé stěžovali, že jim výstavní komise
nepřidělila v rámci hlavní výstavní haly vhod-
né místo, získala jejich kolektivní prezentace
medaili za rozvoj. Ocenění se dočkaly také ně-
které další firmy z Jablonecka, které vystavova-
ly samostatně. 

Výstava byla zahájena 1. května, ale již 9. květ-
na zkalil slavnostní atmosféru krach na vídeňské
burze, který odstartoval období hospodářské
krize. Ta v následujících letech hluboce zasáhla
i jablonecký průmysl.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie

■ Střelecké štíty ze sbírek Muzea skla a bižuterie

Světová výstava ve Vídni 1873

Sklářství je přes 150 let hlavní obživou oby-
vatel Železného Brodu. Proslavilo město po
světě. A ačkoliv nyní prochází krizí, výroba
v Železném Brodě je stále živá. I proto zdej-
ší skláři každoročně pořádají akci Skleněné
městečko s exkurzemi do hutě, prodejem vý-
robků i ukázkami výroby místních firem
i umělecké průmyslovky.

Vyfouknout bublinu není jen tak
„Protože výroba skleněných výrobků je při-

tažlivá pro všechny uměnímilovné lidi i pro zví-
davé turisty, vznikla před čtyřmi lety myšlenka
na slavnost sklářského řemesla,“ říká jedna z ma-
tek Sklářského městečka Alena Kortanová. 

První popud vzešel vlastně od školské rady
zdejší sklářské průmyslovky. Tehdy se ve škole
domluvilo pár rodičů, většinou sklářů, jimž
osud řemesla a brodských tradic nebyl lhostejný.
První zkušební ročník se odehrál v roce 2007.

K jeho pořádání se spojily město, místní sklář-
ská škola a četné zdejší sklářské firmy. Studenti
předváděli veřejnosti svůj um ve školní huti,
výrobu skleněných figurek u kahanu nebo
broušení a malování skla. Návštěvníci si mohli
prohlédnout výrobu technického skla v dílnách
učňovské školy na náměstí 3. května. „A mohli
si práci se sklem u kahanu i zkusit. Foukali ze
skleněné trubice to nejjednodušší – skleněnou
bublinu,“ směje se Alena Kortanová při vzpo-
mínce, jak obtížným úkolem pro laiky ta nejzá-
kladnější dovednost ze sklářské abecedy může
být. Od té doby se akce stala brodskou podzim-
ní tradicí stejně jako například předvánoční vý-
stava skleněných betlémů. 

Konference a vzpomínky 
fenomenálního rytce
Skleněné městečko se letos koná už počtvrté,

a to v sobotu 18. 9. Tentokrát však získá další

rozměr, protože je provází 5. ročník meziná-
rodní konference na téma Historie sklářské
a bižuterní výroby v českých zemích. Hovořit se
bude o konkurenci na světových trzích, o stavu
českého sklářského školství. Připomene výročí
obou regionálních uměleckých průmyslovek –
130. let jablonecké bižuterní a 90. let brodské
sklářské. Koná se v prostorách sklářské školy
a jejími organizátory jsou kromě školy i Česká
sklářská společnost, město Železný Brod, Česká
archeologická společnost a Muzeum skla a bi-
žuterie v Jablonci n. Nisou 

Od pátku až do neděle se rozeběhne bohatý
program z přednášek sklářských archeologů,
historiků, teoretiků či výtvarníků. Nenechte si
ujít ani sobotní dopolední ryteckou performan-
ci pedagoga Jiřího Harcuby ve školní huti.
Večer se pak uskuteční slavnostní křest knihy
Dominik Biemann – Z mého života, vydané
nakladatelstvím GplusG, která je jedinečným
pramenem k poznání mentality i osudu feno-
menálního rytce skla v prvé polovině 19. stole-
tí, umělce pracujícího i v Praze, Berlíně a Vídni,
zastoupeného v prestižních sbírkách skla po
celém světě, a přesto s nepříliš šťastným osu-
dem, který potkává velikány.

(Více na www.zeleznybrod.cz) (fr)

Jednou do roka se Brodu 
místo Železný říká Skleněný

Foto Alena Kortanová

Foto Alena Kortanová
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V České republice žije 21 druhů obojživel-
níků. K těm nejběžnějším a nejznámějším
patří ropucha obecná či skokan hnědý,
vzácněji je k vidění např. kuňka obecná
a jen málokdo měl to štěstí vidět rosničku
obecnou či blatnici skvrnitou. Také čolky či
mloky spatříme dnes už spíše výjimečně. 

Obojživelníci jsou důležitým článkem potrav-
ních řetězců; jsou likvidátory mnoha druhů ob-
tížného hmyzu a sami se stávají potravou pre-
dátorů. Bohužel, v různém stupni ohrožení je
v současnosti přibližně 90 % druhů obojživelníků
u nás žijících. Mizení obojživelníků je dokonce
přirovnáváno k období vymírání dinosaurů.
A jaká je situace na Jablonecku?

I zde došlo v posledních letech k velmi vý-
raznému úbytku. Uveďme jeden z příkladů: Jab-
lonec býval významnou lokalitou ropuchy krát-
konohé, přičemž šlo o lokalitu nejseverněji
a zároveň i nejvýše položenou v rámci celé ČR.

Výstavba sídliště Mšeno a následná okolní výstav-
ba zlikvidovaly celou populaci a ani záchranné
transfery, o které se pokoušeli ochránci přírody,
ropuchu krátkonohou nezachránily. V součas-
nosti ji bohužel v Jablonci již nenalezneme.

Určitě však můžeme narazit na ropuchy
obecné či skokany hnědé v okolí jablonecké
přehrady. V lesích za třetí přehradou je k vidě-
ní i překrásně zbarvený mlok skvrnitý – ten je
hojněji rozšířen například v lesích směrem na
Železný Brod či v Jizerskohorských bučinách.
Setkat se lze i s čolkem obecným a horským – těm
k životu stačí i nevysychající kaluž nebo bazé-
nek někde na zahradě. Čolky najdeme i v Ze-
leném údolí, u Elitexu v lesním močálku, na za-
hradě ve Vikýři. Mohli jsme je před lety najít
například i ve vodní nádrži před letním kinem.
Pamětníci bydlící poblíž přehrady si možná
vzpomenou, že před lety nebylo možné kvůli
kvákání a skřehotání žab ani usnout. To je však
již minulostí…

Proč tedy obojživelníci z naší přírody mizí?
K jejich ohrožení přispívá odvodňování mokřa-
dů, mizení drobných vodních ploch, luk a re-
mízků. Ohrožení často celých populací předsta-
vuje nárůst silničního provozu. Záchranné
transfery žab, migrujících přes vozovky, nyní
navíc znesnadňuje další faktor – závažné celo-
světové a rychle se šířící onemocnění obojživel-
níků – tzv. chytridiomykóza. V Čechách byla
poprvé zjištěna v roce 2008.

Šíření nákazy mezi obojživelníky asi jako lai-
ci nedokážeme zabránit. Můžeme se však ales-
poň snažit o zachování jejich přirozeného ži-
votního prostředí. Obnova a budování malých
rybníčků a tůní, budování zimovišť, zatravňo-
vání pozemků kolem vod, zachování mokřadů,
to jsou některé z mnoha cest, jak pomoci oboj-
živelníkům k návratu do naší přírody. 

Simona Jašová 

Výprava za obojživelníky na Jablonecku

Blatnice skvrnitá
Foto Milan Bajer

Turnov, město (ČD) – Valdštejn (3 km) –
Jižní sedlo, rozcestí zn. cest – Kopicův statek
a skalní galerie (5 km) – zpět Jižní sedlo
(6 km) – průchod Skalním městem (Ange-
rova stezka, modré značení) – Sedmihorky
(10 km) – zast. ČD Karlovice-Sedmihorky
(celkem 11 km).

Na náš výlet se vydáme z Turnova. Přijede-
me-li vlakem, můžeme vystoupit ve stanici
Turnov město, kde najdeme zelené značky při-
cházející sem z centra. Přes obec Pelešany nás
dovedou k hradu Valdštejn. Dojít se sem dá i po
červených značkách kolem zajímavé skalní
rozhledny Hlavatice. Hrad je přístupný od 9 do
17.30 hodin, v září denně a v říjnu o víkendech.
Více na www.hrad-valdstejn.cz. 

Od hradního mostu s barokními sochami
českých patronů pokračujeme po zeleném zna-
čení (společně s červeným). Zhruba po kilo-
metru odbočíme doprava směrem na Kaca-
novy. Po krátkém průchodu lesem objevíme
vlevo od naší cesty prohlídkový okruh skalní
galerií Vojtěcha Kopice. Ten prožil 46 let na
blízkém statku a k jeho největším zálibám pat-
řilo sochařství. V údolíčku pod svým hospodář-
stvím vytvořil pestrou řadu reliéfů vytesaných
v pískovcových stěnách. Jejich námětem jsou
převážně výjevy z českých dějin. Tak zde na-

jdeme např. Horymíra se Šemíkem, kněžnu Li-
buši, Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha, Jana Husa,
ale i T. G. Masaryka. První dílo – svatého Vác-
lava – vytvořil Kopic v době německé okupace
v létě 1940, poslední pak v roce svého úmrtí
1978. Po průchodu touto unikátní galerií naiv-
ního umění přijdeme ke Kopicovu statku.
Půvabné stavení z konce 18. století zaujalo ně-
kolikrát i filmaře.

Od statku se vrátíme zpět na hřebenovou ce-
stu a pokračujeme ještě krátce směrem k hradu
Valdštejn. Na rozcestí „U Kavčin“ odbočíme do-
prava na modře značenou Angerovu stezku, jež
nás dovede až do Lázní Sedmihorky. Cestou
můžeme několikrát obdivovat věže Skalního
města, z nichž k nejznámějším patří mohutný
Kapelník. Za příznivého počasí jistě spatříme
i horolezce. 

Stezka střídavě klesá a stoupá, vede po scho-
dech z ocelových roštů a přímo nad našimi hla-
vami se často zvedají obrovské skály. Kolem ně-
kolika pramenů dorazíme do Sedmihorek, kde
se můžeme občerstvit a poté vyrazit k blízké že-
lezniční zastávce Karlovice-Sedmihorky.

Nenáročný pěší výlet je vhodný pro všechny vě-
kové kategorie. Doporučujeme mapu Český ráj,
1 : 25 000, 4. vydání 2009, nakladatelství ROSY.

(os)

Galerie Vojtěcha Kopice u Kacanov
■ Tip na výlet

Sv. Václav – nejstarší Kopicovo dílo
Foto Otokar Simm

Kuňka ohnivá
Foto Milan Bajer
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
Městské knihovně.

Oddělení pro dospělé čtenáře

Bryson Bill
Zápisky z malého ostrova
Všechno, co jste chtěli vědět o Ang-
ličanech, ale báli jste se zeptat. 

Bohlmann Sabine
Lžička plná cukru
Oslaďte si výchovu zábavou! 150 rad
a nevšedních triků při výchově dětí. 

Kollertová Iveta
Svlečená do naha – Pravdivý
příběh o životě a boji s rakovinou 
Desetiletý zápas zkoušené ženy
o život a lidskou důstojnost, a to
v situaci, kdy ji lékaři, společnost
i manžel už odepsali. 

Oddělení pro děti a mládež

Dvorský Milan
Loupež století
Loupežníci nejsou chytřejší než my,
naopak, jinak by se nestali loupež-
níky. Proto ani Čtyřlístek nejedná
s příslušníky této pokleslé profese
v rukavičkách. 

Harris Nicholas
Město 
Poznej historii jednoho města: sle-
duj od počátku vývoj malé osady
rolníků až po moderní metropoli.

Murphyová Jill
Mildred opět zasahuje 
– Čarodějnice školou povinné 
Další neuvěřitelné příhody copaté
Mildred, její kamarádky Maud
a šprtky Ethel, která nikdy neudělá
žádnou chybu a průšvihářce Mil-
dred se ráda posmívá. Ovšem v let-
ním semestru na Akademii slečny
Krákavé bude mít Mildred problém
ještě s někým jiným. 

Studovna

Müller Zdeněk
Islám a islamismus
Naplní se představa, že se islám
vzdá politických ambicí a skončí
jako individuálně žitá zbožnost?

Multimediální oddělení

Jerome K. Jerome
Myšlenky lenivého člověka
Humoristické eseje vlídně a s anglic-
kým vtipem o jevech příznačných
pro klidnou a příjemnou zahálku.
Čte Svatopluk Beneš, gentleman
s noblesou.

Jizerské hory bez bariér! 

V rámci projektu Jablonecko jako
centrum cestovního ruchu Jizerských
hor nabízíme novou mapu pro všechny,
kteří mají ztížený pohyb. Návštěvníkům
hor na invalidních vozících, ale i rodi-
nám s kočárky, malými dětmi na kolech
i handbikerům.

Součástí mapy je 9 okruhů – tipů na
výlety, přičemž ve výchozím bodě máte
vždy možnost zaparkovat auto. Barevné
zobrazení tras odpovídá značení v terénu
v podobě barevných šipek nebo terčíků
s piktogramem a vyjadřuje i náročnost

trasy. Modrá nejlehčí, zelená středně
těžká, červená náročná. O náročnosti
vypovídá i profil s barevně odlišeným
typem povrchu (štěrk, panel, asfalt). 

Najdete zde také informace o restau-
racích a ubytování. Věříme, že mapa při-
spěje k dalšímu poznávání krás našich
Jizerek. 

■ Jablonecké kulturní a informační centrum oznamuje

Lépe rozsvítit aspoň malou
svíčku…

Je něco, čím navazujete na bohatou historii školy?
My jsme na naši historii velmi hrdí a v současné

době připravujeme digitalizaci dochovaných kronik.

Na co se škola specializuje? 
Klademe velký důraz na zdravé jádro třídních ko-

lektivů. V rámci přechodu pátých tříd na druhý stu-
peň probíhá harmonizační pobyt, zaměřený na
schopnosti komunikovat, pomáhat si a umět naslou-
chat v rámci skupiny, třídy. V šestých a osmých tří-
dách probíhají vodácké výcviky na Malé Skále. V se-
dmé třídě probíhá lyžařský výcvik sjezdového nebo
běžeckého lyžování, případně výuka jízdy na snow-
boardu.

V jakých projektech se angažuje vaše škola?
V současné době jsme zapojeni do unikátního

dvouletého projektu pro celý učitelský sbor. Tento
projekt je zaměřen na kooperativní výuku.

V čem jsou úspěšní žáci? 
Žáci naší školy většinou nemají problém s pokračo-

váním ve studiu na středních školách. Úspěšně účin-
kovali na literárních soutěžích „O zlatý chrudimský
brk“ a „Múza 2009“. Dále se kromě jiného účastnili
semifinálového koncertu celostátní soutěže ve Vel-
kých Losinách mezi 50 nejlepšími dětmi z celé ČR.
Dosáhli také řady sportovních úspěchů v rámci kraj-
ských soutěží.

Co mimoškolní programy pro žáky a veřejnost? 
Ve školním roce 2009/2010 jsme nabídli žákům na-

ší školy celkem 20 kurzů, které mohli navštěvovat ve
svém volném čase. Rozsah činností je široký – od
tvorby keramiky, přes turistický kroužek až po spor-
tovní hry a florbal. Pro veřejnost nabízíme v letních
měsících veřejně přístupné venkovní hřiště s umělým
povrchem a v průběhu roku pronájem tělocvičny. Na
naší škole dále působí pobočka městské knihovny
a občané zde mohou využít služeb strážníka městské
policie ve středu odpoledne. Ještě stojí za zmínku, že
v budově naší školy bude od září roku 2010 fungovat
nová zubní a implantologická ordinace.

(mp)

Poprosili jsme Jana Koláře, ředitele ZŠ Na Šumavě, která minulý rok oslavila 95 let
od svého založení, o odpovědi na několik otázek. Nejen, že nám vyhověl, ale sdělil
i své životní motto, uplatnitelné nejen ve výchově: „Lépe rozsvítit alespoň malou
svíčku, než křičet, že je tma!“

foto archiv ZŠ Šumava
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pofiádá

ZÁPIS
nov˘ch ãlenÛ 

do taneãního kurzu
STUDIO IMAGE

ve stylu DISCO DANCE
★ DISCO SHOW ★ STREET DANCE 

★ SHOW DANCE ★ SCENICS DANCE 
Konat se bude v pondělí 6.9.2010 v 17,30 hod.
v tělocvičně ZŠ Arbesova (zadním vchodem přes hřiště).
Vystoupí taneční studio IMAGE se street dance show formací
a dalším překvapením, rozcvička s trenérkou Luckou a na zá-
věr zápis zájemců do kurzu. Studio se také zabývá přípravou
členů na soutěže CDO (IDO), pořádá taneční soustředění a sou-
těže, specializované letní taneční tábory pro děti a mládež.

www.image-tanecnistudio.wgz.cz
telefon 724 622 636 nebo 720 259 273

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

★ Mal˘ jazykov˘ festival 6.–13. 9.  Zdarma ukázkové hodiny angliãtiny,
ru‰tiny, ‰panûl‰tiny, francouz‰tiny, ital‰tiny, ãín‰tiny 

★ Základy obsluhy PC – rekvalifikace 4. 10.–6. 12., Po, st: 17,30–19,30 
★ DaÀová evidence – rekvalifikace  4. 10.–15. 10., Po–pá: 8–11,15
★ Úãetnictví – rekvalifikace  25. 9.–19. 2., So: 8–13
★ Slavte s námi 20 let na trhu

SLEVY 10 % do 8. 9. – Slosování pfiihlá‰ek  – Zajímavé ceny

ZÁPIS 
do KURZÒ  
2010/11 zahájen

6.–9. 9. prodlouÏen 
aÏ do 19 hod. 

Prodej slepiãek
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 

opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant 

žíhaný, kropenatý, černý a modrý.

Stáří slepiček 17–20 týdnů.
Garantujeme začátek snášky maximálně 

do 4 týdnů od data prodeje.
Cena 138–148 Kč/ks dle stáří. 

PRODEJE SE USKUTEČNÍ 
ve středu 22. září 2010

Jablonec – u fotbalového  hřiště 
v 16.00 hod.

Případné bližší informace 
tel.: 728 605 840, 415 740 719, 

728 165 166

KDYÎ MÁ VA·E AUTO SPLÍN,
ZKUSTE SERVIS MOKO·ÍN

rÛzné akce, pfiíznivé ceny, pneuservis
DIAGNOSTIKA fiídící jednotky – jen za Kã 290,–

GEOMETRIE náprav – jen za Kã 390,–
pfii ãekání na opravu, ãi pfiezutí pneu

káva ãi jin˘ nápoj dle v˘bûru ZDARMA
tel.: 483 313 977, 604 242 111

www.autoservismokosin.cz
Letní 22, Jablonec n. N.-Kokonín

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ 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

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
SUPER CENA: bílé dvefie za 750 Kã !!
- s tímto inzerátem. Levnûji neÏ jinde.
GaráÏová vrata, okna, dfievo i plast.
Renovace star˘ch kazetov˘ch dvefií.

KAÎDÁ ZAKÁZKA: nerez klika ZDARMA
+15% sleva na montáÏ a sleva na dvefie.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií zdarma!
Kompletní montáÏ. Tel.: 604 404 861,

www.dverehybner.cz

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

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

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

PODZIMNÍ TANâENÍ
– NOVÉ KURZY pro zaãáteãnice – bfii‰ní tance

– TANâENÍ BERU·EK: pohybová pfiípravka
v orientálním stylu pro MALÉ SLEâNY

– NOVINKA: American tribal styl a Tribal fusion
pro zaãáteãnice i pokroãilé taneãnice

Zaãínáme 13. záfií 2010
Pfiihlá‰ky a info:

T: 776 653 153, info@brisnitancekareemah.cz
www.studiofit.cz, www.brisnitancekareemah.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
w w w. m o b i l e p o i n t . c z

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

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2010
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz

Podrobné informace o kurzech
vám poskytneme i na telefonu: 603 512 887

STUDIO FIT – AKCE NA ZÁ¤Í
Trápí Vás otoky a bolesti nohou, celulitida 

nebo chcete podpofiit svÛj imunitní systém?
Vyzkou‰ejte MANUÁLNÍ LYMFODRENÁÎ nyní 

s 20% slevou nebo 7+3 ZDARMA
RELAXAâNÍ A ORIENTÁLNÍ MASÁÎE

PEDIKÚRA, MANIKÚRA
POWER YOGA, B¤I·NÍ TANCE, BODYSTYLING
Zmûfite si své zdraví – Supetronic a Energy 6. a 20. 9.

více na www.studiofit.cz, 773 485 800

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

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

jedlé foto dle va‰eho návrhu.
VELK¯ V¯BùR POUZE NA SMRÎOVCE

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

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

Lékárna 
v nemocnici
Otevírací doba:

Po–ât 7.30–16.30 hodin
Pá 7.30–16.00 hodin
So 8.00–12.00 hodin
Novû otevfieno také v sobotu 
od 4. záfií 2010.

Tel.: 483 345 744

U vodotrysku, 
nedaleko hlavního vchodu. www.nemjbc.cz 

S T U D I O  K R Á S Y  

M A R K É T A
Rýnovická 4, JBC 

Po–Čt, Tel. 483 314 958 
NOVINKA! 

formování postavy metodou 
„liposukce bez skalpelu“ 

• VÝSLEDKY znatelné po prvním
ošetření 

• CENA od 900,– Kč 

STUDIO MARKÉTA ROZŠIŘUJE SVÉ SLUŽBY: 

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

•Reiki a Thajská masáž pro ženy

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

•Kadeřnictví, pedikúra, manikúra
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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

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

Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER   

>  nové fie‰ení pro spalování tuku – 
zejména v okolí bfiicha 

>  cviãení v krátkém ãase, 
bez potfieby namáhavé fyzické síly – 

staãí pouh˘ch 10 minut 
>  sniÏuje cholesterol, zlep‰uje 

celkov˘ svalov˘ tonus a stabilitu
kloubÛ, stabilizuje tûlesnou hmotnost 

Po pfiedloÏení tohoto kupónu 20 minut 
navíc zdarma pfii zakoupení permanentky.

m
e

d
s

ix

m
e

d
s

ix✄

Rehabilitace na Poliklinice I v Jablonci n. N. 
tel. 483 341 275

www.medsix.cz

RÁZOVÁ VLNA
A LASER   

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

Vhodné na:
> zánûty ramene    > tenisov˘ loket

> patní ostruhy
> zánûty ‰lach, vãetnû Achillovy

> poãínající artrózu
a podobné potíÏe pohybového aparátu

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

www.medsix.cz

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

A u t o v r a k o v i š t ě – J a n o v s k á  3 7
◆ Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
◆ Likvidace nákladních vozidel a autobusů
◆ Odtah vozidel, opravy vozidel
◆ Prodej náhradních dílů

Kontakty: Janovská 37, Jablonec n. N.
Tel.: 602 440 286, 725 130 284
e-mail: vrakotechna@@centrum.cz

◆ Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
◆ Likvidace nákladních vozidel a autobusů
◆ Odtah vozidel, opravy vozidel
◆ Prodej náhradních dílů

Kontakty: Janovská 37, Jablonec n. N.
Tel.: 602 440 286, 725 130 284
e-mail: vrakotechna@centrum.cz

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

elektro z va‰í ulice

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

NE 2 ROKY , ANI 3 ROKY , ALE
Letáky                          najdete ve Va‰ich schránkách.

A od 6. záfií opût 
hvûzdné slevy!

Vztahuje se na
• televizory • su‰iãky
• ledniãky • sporáky
• mrazniãky • praãky
• myãky • vestavûné 

na nádobí spotfiebiãe

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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