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Nic není černobílé
Vážení spoluobčané,
před 4 lety jsem nastoupil do funkce s řadou

představ o vývoji města a změnách – samo sebou
k lepšímu. Nyní na prahu nového volebního ob-
dobí mám, myslím, právo i na stránkách tohoto
periodika zhodnotit léta minulá. A k čemu jsem
dospěl?

Že nic není černobílé, že pravdu a objektivní
posuzování velmi široké městské problematiky
není možné zjednodušovat a popisovat jedno-
stranným a „neznalým“ okem nezúčastněného
jedince. Poznal jsem stránky starostenského ži-
vota – pomíjivou popularitu, ztrátu soukromí,
zlobu zbabělců, ješitnost politiků, nedostatek času
na vlastní život a odpočinek, mediální manipu-
lace i rozpory mezi řečí zákoníků a selským ro-
zumem. Je možné, že jsem pochopil, proč se řada
věcí vleče a proč nelze vyhovět všem. Co však ne-
pochopím, proč se přátelé stali nepřáteli a proč
přidali hořké sliny a pomluvy, aniž by si předtím
o jiných názorech trochu popovídali. Nepocho-
pím, proč někdo záměrně zkresluje úplné a ob-
jektivní informace, aby se ukázal v jakémsi lep-
ším billboardovém světle. Nejhorší poznání je, že
někdo něco jiného říká a něco jiného dělá!

Poznal jsem však i poctivou práci mnoha lidí –
profesionálů na úřadě, v podnikatelské sféře, ale
i obětavých lidí v oblasti neziskové. Našel jsem
mnoho pozitivních aktivit, vysoce obohacujících
lidský život. Tady bychom měli zpozornět a pod-
pořit to, co se nedá vyjádřit penězi. Jde o duchovní

hodnoty v oblasti života církví, neziskových kul-
turních i sportovních organizací. Zjistil jsem, jak
je důležité obyčejné dorozumění mezi lidmi, ba-
vit se a mluvit mezi sebou. Objevil jsem zatím
skrytou sílu určitého sociálního (chcete-li komu-
nitního) plánování, pochopil jsem, že je nutné se
s lidmi scházet a diskutovat. Život není jen „masivní
a investiční beton“ a snaha pořád něco stavět, ale
i pocit radosti a mnoho duševních hodnot, jež
nelze stále měřit penězi. Vynechám tedy dlouhý
výčet uskutečněných investičních i neinvestič-
ních akcí za poslední 4 roky, soupis získaných pe-
něz z Evropské unie, přehled o rekonstrukcích
a opravách, to vše si čtenář, bude-li chtít, snadno
zjistí. Spíše si, prosím, přečtěte závěr mého úvod-
níku.

Vážení občané a přátelé, v tomto měsíci byste
měli jít všichni k volbám. Za prvé je to vaše právo
a myslím i morální povinnost. Komunální volby
jsou jediným demokratickým nástrojem, v němž
určíte další směr rozvoje města. Nenechte se
ovlivnit zjednodušenými hesly a klamavými agi-
tacemi. Je lépe být aktivní, než nedělat nic.
Nadávat a kritizovat umí mnozí, ale těch, kteří
tvoří, je málo. Rozhlédněte se kolem a zkuste
v plném světle otevřít své oči. Avšak návod, na co
se dívat, nedám, to je váš volební příspěvek a vaše
odpovědnost vůči životu ve městě Jablonci nad
Nisou.

Petr Tulpa
starosta města
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Místostarosta Petr Vobořil

V čele radnice stáli po uplynulé volební
období čtyři muži. Nechybělo při rozhodo-
vání více ženského pohledu na svět? 

Dámy do rozhodování o městě zasahují ve
skutečnosti víc, než je na první pohled patrné.
Politika je sice stále doménou mužů, ale život na
radnici není jenom politika. Je to každodenní
práce stovek lidí ve svých odděleních – a tam
převažují ženy. Konkrétně do mé působnosti
spadá zdravotnictví, školství, sociální oblast,
sport a kultura – tedy oblasti, kde muži jsou
v menšině. Takže jde spíš o vyvážení názorů.
A protože mi je blízká prorodinná politika měs-
ta, měl jsem hodně příležitostí vyslechnout, jak
dění ve městě vidí dnešní rodiče, hlavně ma-
minky. Ty totiž patří k velmi aktivní skupině,
mají sílu za lepší podmínky pro své děti bojo-
vat. A i když ta jednání někdy nebyla vůbec leh-
ká, tak přínosná byla v každém případě. 

A jaké životní zkušenosti jste na radnici
zúročil nejvíce? 

Spíš bych to definoval tak, že nejvíc se mi ho-
dilo, že jsem v životě zkusil různé věci. Když to
vezmu od začátku – jsem rodilý Jablonečák,

chodil jsem zde do školy, závodně sportoval...
Třeba právě sport je oblast v zastupitelstvu čas-
to diskutovaná. Sám jsem zažil zlatou éru jab-
lonecké atletiky, ale na druhou stranu je mi jas-
né, že doba se změnila. A přizpůsobit se musí
i oddíly, město samo nikoho nespasí. Cenným
zdrojem zkušeností pro mě bylo určitě soukro-
mé podnikání, kde člověk nese veškerou zod-
povědnost. Věnoval jsem se mimo jiné vydava-
telské činnosti. V době, kdy ještě neexistoval
radniční zpravodaj, jsem dával dohromady kul-
turní přehledy o dění ve městě, později jsem díky
užší spolupráci s regionálními umělci začal vy-
dávat kulturní revue Jizerská kóta. 

Vaše vydavatelská činnost vás přivedla ke
kultuře? 

Čím víc jsem do této oblasti pronikal, tím víc
jsem byl přesvědčený, že v ní město musí hrát
důležitou roli. Bylo to v době, kdy se diskutova-
lo například o rekonstrukci divadla. Dnes to
vypadá jako samozřejmost, ale mohlo to do-
padnout úplně jinak. I dnes se vedou rozsáhlé
diskuze, kam investovat, kam ne. V minulém
roce jsem prosazoval digitalizaci kina Radnice,
a i když má své odpůrce, jsem přesvědčený, že
bez ní by se do budoucna promítání neobešlo.
Nejde však jenom o investice. Vážím si lidí, kteří
pro město dobrovolně něco aktivně dělají, pro-
tože sám jsem si to vyzkoušel a vím, že to není
jednoduché. 

Vraťme se ještě k prorodinné politice. Co
vás vedlo k tomu postavit ji na první příčky
v žebříčku své práce?

Vyplynulo to přirozeně. Lidé za mnou přichá-
zeli se zdánlivými maličkostmi, které je trápí.
Brzy jsem si uvědomil, že ty problémy jsou po-
dobné a město by mohlo nějakým způsobem
pomoci. Třeba maminky na hřišti většinou ne-
řeší, jestli je nutné vybudovat novou modernější
knihovnu, ale trápí je, že není místo pro jejich
dítě ve školce a nemůžou se proto vrátit do za-
městnání. Tím nechci říct, že moderní knihovna
je nesmysl, ale jen to, že by se nemělo zapomí-
nat ani na ty zdánlivě obyčejné věci.

Místostarosta Otakar Kypta
Jaká byla vaše cesta na pozici místostarosty?
Jsem vystudovaný strojař, dlouhá léta jsem

dělal i stavařinu a pohyboval se v investicích.
Byl jsem konstruktér, technolog, mistr, vedoucí
provozu, náměstek ve výrobním družstvu. I pod-
nikatel. Na okrese jsem dělal šéfa referátu regio-
nálního rozvoje, což už bylo blízko komunální
sféře a politice. Poznal jsem obecní problematiku

zezdola i seshora a chápal i pohled nadřízeného
orgánu, který má pomáhat, ne dusit. To byl roz-
hodující motiv jít do politiky a kandidovat! Poté,
co mě volby 2006 vynesly na radnici, jsem už
znal problematiku obcí a jejich potřeby.

A vaše priorita na radnici?
Politika na městě je taková, že ti, kteří při-

jdou, musí městu zajistit peníze. My se staráme,
abychom zvnějšku dostali do města co nejvíc
fondů. Jen to znamená rozvoj.

Co byste řekl k hromadné připomínce?
Je projevem demokracie, uznání názorů lidí.

Jsem povinen je vyslechnout a být připraven
s nimi mluvit. Samozřejmě jsem často zane-
prázdněn, ale v nejbližším dohodnutém termí-
nu jsem ochoten jednat s kýmkoliv o čemkoliv.
Většinou to končí tím, že sem lidé přijdou s ně-
jakým vyhraněným názorem, vytvořeným na
základě neúplných informací. V momentě, kdy
jim dodám informace další, vše jim vysvětlím,
opustí svá krajní řešení, jejich názor se změní
a dojde k dohodě. Na druhou stranu jsou i lidé,
kteří si nedají nic vysvětlit. 

A co zastupitelstvo? Je schopno diskuze,
vysvětlování a dohody?

Čtyři muži 
na radnici 
Jací jsou ti, kteří v čele města vedou zasedání
zastupitelů, diskutují o strategických rozhodnutích
a na základě vůle většiny se zasazují o jejich
prosazení? Kdo jsou muži stále na očích veřejnosti,
a to nejen proto, že je občané znají jako své volené
zástupce, na něž se obracejí s mnoha problémy,
ale hlavně proto, že jejich činy jsou během
čtyř uplynulých let neodmyslitelně spojeny 
s tváří města? Čtyři muži, čtyři roky, čtyři vyznání
na radnici. Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek Foto Jiří Jiroutek
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Ano. Pokud se vše vysvětlilo, vždy. Prostě jsme
se dohodli a hlasoval každý podle svého vědo-
mí a svědomí. Byly i věci, které se schválily na-
příč zastupitelstvem. Je to správně. Nerad bych
si hrál na striktně oddělenou koalici – opozici.
I opozice je zástupcem určitého počtu obyvatel,
takže není možné, abychom s těmito občany ne-
počítali. Pakliže opozice své názory dobře vysvět-
lí, měli bychom je slyšet a zvážit.

Jste rodilý Jablonečák?
Narodil jsem se v Praze, ale už zde jsem cho-

dil na základní i střední školu. Pak jsem vystu-
doval v Liberci. Město mi leží na srdci a mám
možnost pro něj něco udělat. Když jsem šel na
radnici, říkal jsem, vytvořme podmínky pro de-
velopery, aby stavěli byty. A zastavme proluky.
Mojí vlajkovou lodí byla stavba obchodního
centra. Jsem přesvědčen, že Jablonci chybí. Je
špatně, když Jablonečan jede do Liberce utratit
své peníze. Tady je potřeba peníze, které zde
vyděláme, utratit. Když s nimi pojedeme jinam,
podtrháváme celou ekonomiku města. Když si
nezajdu na oběd zde, poškozuji jabloneckého
restauratéra, utrží méně, nenakoupím-li zde,
obchody postupně uhynou a já budu nadávat
vlastně na to, co jsem sám způsobil.

Potřebujeme ruch v centru, od rána do večera,
od pondělí do neděle, o svátcích, pomalu i o Vá-
nocích. Když tu bude obchoďák, bude žít město
i v neděli. Vše je závislé na investicích. Byla to
moje vlajková loď, ekonomická krize nás za-
stihla v naprosto nevhodné době, kdyby přišla
jen o 2 roky později, věřím, že tu centrum stálo.

I proto bych rád pokračoval a dokončil věci,
které jsme začali.

Místostarosta Lukáš Pleticha
Jaká byla vaše cesta na radnici?
Záležitosti města mne zajímaly vlastně už od

dětství. Děda mne přivedl v roce 1992 do spol-
ku přátel města. Pak jsem odešel studovat do
Prahy ekonomii, management a práva. Jablo-
nec jsem pozoroval s odstupem. Mezitím jsem
se aktivněji zapojil do spolkové činnosti a s tím
je spojená i problematika získávání peněz
a psaní projektů a žádostí o granty. A po uply-
nutí tovaryšských let jsem si otevřel advokátní
praxi. Rozhodující období nastalo asi před 6 le-
ty, kdy se mi krajně nelíbily záležitosti a hlavně
způsob projednávání rozšířeného centra a ne-
smyslné vize přesunu terminálu do vozovny. To

mne skutečně nakoplo a pod hlavičkou Strany
pro otevřenou společnost jsem kandidoval do
zastupitelstva.

Byla to pro vás změna?
Byla a nebyla. Už v Praze jsem pracoval

v rámci velkého úřadu ministerstva.To bylo po-
dobné chodu radnice. A advokacie, podnikání
i před tím VŠ ekonomická mi daly průpravu pro
resorty financí a správy majetku. Také psaní
projektů a žádostí o granty je vlastně totéž, co
dělám nyní pro město. Nové byly záležitosti po-
litické. I kdybych přišel na radnici s kamenem
mudrců a elixírem života, v momentě, kdy se
pro to nezvedne nadpoloviční většina 16 rukou, je
to k ničemu. Ale to je ta zastupitelská demokra-
cie. Je třeba diskutovat a přesvědčovat. Jinak
jsem navázal na předchozí zkušenosti a rozšířil je.

Máte nějakou vlajkovou loď ve svých cílech?
Spíš flotilu. Mojí pohnutkou bylo změnit pří-

stup radnice k lidem a lépe zapojit veřejnost do
rozhodování. Hlavně o veřejných prostran-
stvích. Slouží všem a různé skupiny mají různé
požadavky. Přitom výrazně tvoří tvář města.
Nechá-li se to jen architektům, nedopadne to
vždy dobře. Na drobnosti pro každodenní život
zapomínají. Zahřívací kolo bylo „Co s Dolním
náměstím, aby bylo zase pro lidi“. A pak násle-
dovaly další projekty: park Nová Pasířská, areál
F. L. Čelakovského, Vrchlického sady a IPRM.
Jablonec se připojil k Místní agendě 21, kde je
toto vše už dnes samozřejmé. 

Méně atraktivní, ale důležité bylo podívat se,
kde utíkají městu peníze. Změnila se správa by-
tů – pevně jsme ji vzali do vlastních rukou.
Narovnáváme staré dluhy občanů. Vytvořili
jsme oddělení veřejných zakázek a dotací. 

Konečně i veřejná doprava: stále se jen kom-
plikovala, nikdo neřešil, kolik se po městě na-
jezdí, jak dlouho to trvá a kolik se za to zaplatí.
A město platilo a platilo. My jsme dali na mo-
derní autobusy, změnily se linky, vybudovala
zastávka Jablonec – centrum, opravilo se hlavní
nádraží. A krom toho v tichosti a bez humbuku
„zalátali“ řadu nepodařených záležitostí po
předchůdcích. Vývoj v Jablonci se nezastavil! 

Jak relaxujete?
Se ženou, se psem, v archívech, v přírodě, na

zahradě, na vodě a na cestách. 

Kandidujete, chcete pokračovat?
Samozřejmě! Řada věcí je rozdělaná, v běhu

a teď už vím, co by šlo dělat jinak, lépe a kde
jsou rezervy. Jablonec je pěkné město, chci zde
žít, a prostě mi stojí za to se mu a lidem v něm
věnovat.

Starosta Petr Tulpa
Jak jste se dostal do komunální politiky?
Nejprve jsem pracoval ve školské komisi

a následně byl osloven, abych vstoupil na kan-
didátku občanského sdružení Domov nad
Nisou. A tak jsem se stal ve volbách v roce 2002
zastupitelem. Pro volební období 2006–2010
jsme získali dostatečně silný mandát, abychom
určovali, kdo by mohl zastávat post starosty.
Koalice na radnici mě tehdy vyzvala k přijetí
funkce. Byla to výzva a já ji přijal.

Je velká změna řídit školu a město?
Ano, je. V časovém vytížení. Navíc řídit školu

znamená práci s menším počtem zkušených
profesionálů, ale s větším počtem mládeže. To
je úplně jiná psychologie i organizační struktura
pracoviště. Na radnici pracujete jenom s profíky
dospěláky. Máte konkrétní představy, vize, kon-
cepce, a ty musíte svou tvořivostí mezi ně pro-
sadit. To není jednoduché. Vizemi a koncepcemi
musíte lidi kolem sebe v dobrém slova smyslu
„nakazit“, nemohou si na ně sáhnout, ohmatat

je, musíte je pro myšlenku zapálit, nadchnout.
Vyžaduje to mnoho času a energie. Je nutné za-
řadit rodinné vztahy níže ve stupnici důležitosti.
Dál je to úplně jiný charakter práce. Zatímco
jako ředitel jsem svůj resort dokonale znal, ta-
dy byste měl znát všechny oblasti činnosti MěÚ.
Učit se rychle, s čím jste se dosud nesetkal, stu-
dovat zákony, pochopit souvislosti. A hlavně
najít mechanismus řízení. Ve školství jsou pe-
dagogické rady a vyřešíte problém na místě,
kdežto tady je ta struktura státní správy a sa-
mosprávy složitá, vzájemně se prolínají, existují
různé systémy, organizační struktury, jednací
řády a najít si v tom systém a logiku je obtížné.

Na škole se dá řešit problém autoritativně,
na úřadě jde o kompromis?

U mé osoby se snažím vždy o kompromis.
Jistě, můžu se chovat autoritativně, ale nejsem
to já. Nemlátím do stolu: „Takhle to bude!“ Vždy
obracím problém ze všech stran a úhlů a hle-
dám optimální řešení. Vyslechnu všechny ná-
zory. Jakmile dojdu k návrhu řešení, nenařizu-
ji, chci vysvětlovat a přesvědčovat. Ve státní
správě koneckonců ani nejde uplatňovat tvrdou
ruku. Tady platí zákonné normy a pravidla.
V samosprávné činnosti si pomáháme třeba ko-
munitním plánováním, které zde dříve nebylo
a je naším významným příspěvkem k lepší ko-
munikaci občanů s vedením města. Komunitní
plánování nám dává možnost s občany více
mluvit a diskutovat, slyšet od nich, co je a co
není rozumné.

Máte nějakou lidskou oporu ve své práci?
V kantorském prostředí si vytváříte přirozené

přátele tím, že jste na jedné lodi se stejnými
problémy, ale zde potkáte naprosto cizí lidi
a máte s nimi dobře spolupracovat. Musíte si
sami v hlavě srovnat, komu věřit, co je pravda
a co ne, zda jsou tvrzení podložená či nikoliv.
V tom vám nepomůže žádný poradce ani po-
mocník. Já sám se řadím mezi ty, kteří více vě-
ří a chtějí spolupracovat. 

Jste znovu na kandidátce, chcete pokračo-
vat jako starosta?

Ano chci. Každý starosta musí jít dál v tom, co
začal. Negoval by vlastní práci i život, kdyby ne.
Starosta musí jít do toho znovu se zdviženým
hledím, protože je hrdý na to, co za minulé ob-
dobí udělal a zároveň nešťastný, že se toho
z velkých plánů stihlo tak málo.

(pb)

Foto Jiří Jiroutek Foto Jiří Jiroutek
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Za poslední čtyři roky se uskutečnily výrazné
proměny. Od velkých akcí se pozornost přesu-
nula k řadě drobnějších počinů pro každoden-
ní život. Zprvu nezbylo, než dokončit co bylo
„nalajnováno“ od předchůdců. Lehkoatletickou
halu, kostel sv. Anny, Ovocný trh... Ale pak se
kormidlo pootočilo a v roce 2007 Jablonec na-
bral trochu jiný kurz. Důležitý byl fakt, aby se
v našem městě dobře žilo. Aby zde bylo bezpeč-
no, aby byla práce, zajištěný provoz škol, mo-
derní nemocnice, aby bylo město přátelské ro-
dině a aby bylo kde se rekreovat. Ta cesta ke
zdravému městu a lepšímu životu vede přes řadu
drobných opatření – hmotných i nehmotných. 

Nikdo na radnici nebyl, není a nebude génius,
aby věděl všechno. Od občanů se nelze odtrh-
nout. Proto bylo důležité zapojit různé skupiny
lidí do dialogu o budoucím směřování města.
Tak se i počínaje rokem 2007 stalo. Začali jsme
se s vámi pracovně scházet nad řešením kon-
krétních projektů – úpravy Dolního náměstí,
parku v Nové Pasířské, řešení okolí přehrady.
Scházeli jsme se i nad abstraktnějšími tématy,
jako je příprava integrovaných a akčních plánů.
Zprvu to bylo dlouhé schůzování, psaní, schva-
lování, ale dnes také díky tomu úspěšně čerpá-
me stamiliony dotací z EU a IPRM. Nejen pro
město, ale i pro vlastníky domů, bytů a pro ne-
ziskové organizace. 

Zásadně jsme změnili přípravu veřejných
projektů. Řešíme je společně s vámi a vaše při-
pomínky do nich zapracováváme. Podle výsledků
projednání se změnily projekty volnočasového
areálu u ulice F. L. Čelakovského, projednala se
varianta tunelu pod Vrchlického sady, vyjasnil
se projekt kanalizace v Kokoníně, přehodnotili
jsme úvahy o přesunu překladiště do Rýnovic.
Město se přihlásilo k místní Agendě 21 a dnes
otevřenou komunikaci vidíme jako samozřej-
most. Rozběhlo se komunitní plánování, město
bylo vyhlášeno Obcí přátelskou rodině, rozšířil
se Projekt Jablonec podporující kulturní akce. 

Nic z toho by nebylo možné bez dialogu rad-
nice s vámi, bez zapojení se vás, občanů, do
společenského života a do řešení veřejných zá-
ležitostí. A také bez ochoty vás vyslyšet. Proto
v tom pokračujeme. Nebojíme se ani kritických
hlasů a složitých témat. Ustavili jsme Osadní
výbor v Proseči. Ačkoliv z něj často zaznívají
hlasy věcné, podnětné i kritické, je to náš part-
ner, se kterým řešíme záležitosti této městské
části.

Konečně obrazem společenské proměny je
i tento Jablonecký měsíčník. Zdaleka již není
jen výkladní skříní starosty a radnice, ale pros-
tor v něm mají všichni. Dovršením otevřenosti
a změny politického klimatu bylo zavedení
Institutu hromadné připomínky. Je dalším ná-
strojem přímé demokracie občanů. A nutno
uznat, že se loni záhy uplatnil. 

Ale od věcí samosprávných pojďme zpět k vě-
cem všedním. Městem vždy a za každého režimu
hýbaly otázky čistoty, pořádku, bezpečnosti
a dopravy. To jsou věčná témata. Otázka vždy

je, zda peníze „prozametat“ a mít chvíli město
jako ze škatulky, a nebo opravit ulice, lavičky
a vybavení, které vydrží déle, ale pak se nebude
uklízet tak často. To je problém v létě i zimě.
Vytvořili a precizovali jsme plány a vkládáme
do nich náměty občanů, jak postupně přicháze-
jí. Již to má řád. 

Kultura rodiny, národa i města se pozná pod-
le WC. A zde byl dluh z minula. Veřejná WC
jsme opravili, přidali směrovky, jak je najít,
prodloužili provozní dobu a v centru města zří-
dili i nové, moderní v Soukenné ulici. A neza-
pomněli jsme ani na okolí přehrady. Z těch
kdysi investory slibovaných WC nestojí dodnes
žádné. A tak bylo lépe a správně spolehnout se
sami na sebe. 

Sami na sebe jsme se spolehli i ve správě
městských bytů. A bylo to dobře! Čísla hovoří
jednoznačně pro nás. V ceně, kterou platí město
svému podniku, je zahrnuto vše, včetně obsluh
kotelen, revizí, úklidu, odměn domovníků – te-
dy i to, co jiní správci svým klientům účtují
zvlášť mimo provizi. A je znát, že kvalita sprá-
vy se výrazně zlepšila. Narovnávají se staré
dluhy nájemníků, aktivně se pracuje s novými
dlužníky, zlepšila se čistota a pořádek v do-
mech. Pod profesionální vedení přešly i byty
z domů pro seniory. Bytové hospodářství je
strategické, město jako jediné dokáže pomoci
lidem ve složitých situacích s bydlením. Aby vše
ze správy majetku bylo, jak má, potřebovali by-
chom miliardy. Ty ale nemáme, a tak jsou otázky
správy a údržby věčné a řeší se postupně. 

Změny zaznamenala i veřejná doprava – pro
děti do škol, lidi do práce, seniory do města
a k doktorům, rodiny na výlet. Důležité je spo-
jení s Libercem a Tanvaldem. Po regionu se
u nás jezdí za prací a do škol hodně. Tramvaj
dnes jezdí častěji, postavili jsme na dráze za-
stávku v centru, opravilo se nádraží, zlepšily
přístupy. Velké změny se dotkly školství a zdra-
votnictví. Okolo 50 milionů korun šlo do měst-
ské nemocnice na nová špičková zařízení a té-
měř půl miliardy do škol a školek.

V pozadí za tím vším stojí řízení financí měs-
ta. Peníze jsou jako krev v těle. Navenek je ne-
vidíte, ale bez nich nic nefunguje. Všechno ně-
co stojí. Srdce tiše a spolehlivě bije na radnici
na odboru financí. Každý rok znáte bouřlivé
diskuze o rozpočtu. Zda je velký, malý, rekord-
ní, zadlužený, kdo tomu rozumí úplně a kdo za-
se jako koza petrželi. Ale on je v principu vždy
stejný, postavený podle finančních předpisů.
Rozpočet není víc než plán a ten se vždy časem
mění. Není to ale všechno, důležité je řízení fi-
nancí během roku. Je to hotovost, která rozho-
duje o tom, zda se město dostane nebo nedosta-
ne do platební neschopnosti. Opatrným řízením
jsme v roce 2007 přestáli nejen hrozby stamili-
onových pokut a penále za dotační akce před
řadou let, ale bez vážnější újmy jsme propluli
i loňskou krizí. Chováme se moderně. Dočasně
volné peníze zhodnocujeme na finančních tr-
zích a to vždy několik set tisíc ročně vynese navíc.
I dotace nám vychází jako nikdy předtím – přes
300 milionů korun. Novou metodikou jsme
proti období před rokem 2006 zvýšili výnosy
z prodeje nepotřebných nemovitostí. Pečlivě se
staráme i o příjmovou stránku. A pak vše fun-
guje.

Staráme se o město a modernizujeme je neustá-
le. Nejen velké akce, ale i drobnější věci pro
lepší život. A tím město i přes zádrhele a složi-
tosti funguje, žije a rozvíjí se. Pulzuje v něm čilý
společenský a kulturní život. 

A to je dobře, tak to má být!

Petr Tulpa, Lukáš Pleticha

Otevřený prostor
Město proměňují viditelné materiální statky – budovy, parky, náměstí, ulice.
Ale součástí města je i to nehmotné – kultura, vztahy a komunikace mezi
lidmi. A v pozadí za tím vším, jako krevní oběh, jsou také vztahy finanční.
Nejsou vidět, ale bez nich by nic nešlo. Pro lepší život je toho ale třeba víc.

Foto archiv JM

Foto Petr Krajíček
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■ Naši jubilanti
v říjnu
96 let
Chalupová Anna, Janata Vladislav

93 let
Záleská Hedvika

92 let
Preislerová Vlasta

91 let
Fica Jan, Štěrbová Helena,
Višňáková Marie

90 let
Bělohlávek Oldřich, 
Karbanová Ludmila, 
Pavienský Karel, Turrová Růžena

85 let
Bergerová I., Klomínek L., Král J.,
Kymlová M., Mencl M.,
Nováčková J., Růžičková H.,
Semerák B., Vorlová M.,
Záveská G., Znamenáčková A.

80 let
Dvořáková V., Höfer M., Jerie J.,
Kovařík D., Křížková L., Mašková J.,
Mrvková A., Müller M., Pavlů J.,
Piklová L., Pospíšilová L.,
Zatřepálková B., Zemanová M.

75 let
Čejchan J., Doležal K., Hrdina E.,
Koutný S., Kůrková D.,
Matoušová A., Skřivánek B.,
Šilhán V., Šitinová M., Weinfurter V.

70 let
Bartoš B., Bílý V., Honzl M.,
Jágrová A., Kmínková S., Kobr R.,
Kunštátská A., Kurpitová M.,
Macek J., Merhaut Z., Mil R.,
Miserová J., Nováková K., Ottová V,
Poláčková M., Popová M.,
Raabová M., Rýdlová V.,
Savruková H., Skrbek K., Soukup J.,
Stratil J., Vaněk F., Větrovský M.,
Vojtíšková V., Werner K., Zajíc K.

Všem jubilantům přejeme
mnoho zdraví a pohody. 

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

■ Vítání dětí
Sobota 4. 9. 2010

Barbora Líkařová, Ondřej Moučka,
Anna Matajová, Eliška Drátovníková,
Adam Svárovský, Matyáš Urbánek,
Aneta Cermanová, Nikola Micha-
líková, Adéla Vyskočilová, Tereza
Čápová, Vanesa Šilhánová, Šimon
Smejkal, Filip Hujer, Andrea Vašků,
Janka Vajskebrová, Hana Landová,
Lenka Boháčková, Dominik Rudolf,
Eliška Frýdová, Stella Vobořilová,
Nikol Doubková, David Kysela,
Josef Kristián Lacko, Jakub Horák,
David Douša, Jan Pravec, Vilém
Králík, František Volek, Václav Novák,
Anna Habrdová, Sebastian Soukup.

Kamarádka 
knihovna 
I knihovna dostává vysvědčení!
Malí čtenáři, ohodnoťte svou kni-
hovnu a vystavte ji nejpozději do
pátku 10. 12. vysvědčení. Stejně ja-
ko ve škole známkujte, a pokud
známky nestačí, přidejte slovní
hodnocení. Ptejte se po vzoru vy-
svědčení na oddělení pro děti. Za
jeho vyplnění získáte dárek. Znám-
kovat mohou i neregistrovaní čte-
náři, dětské oddělení však musí
osobně navštívit. 

Bára Špotáková 
pro děti
Oštěpařka Bára Špotáková podpo-
řila projekt Atletika pro děti České-
ho atletického svazu. Cílem je při-
táhnout pozornost na sportovní
přípravu nejmladších dětí v oddí-
lech, klubech i na školách a zvát
do nich další budoucí světové re-
kordmany. Rodiče si mohou data-
bázi školek a přípravek najít na
www.atletikaprodeti.cz. 

Obyvatelé recyklují
Každý obyvatel Libereckého kraje
za prvních šest měsíců letošního
roku zrecykloval více než 1,35 kg

elektrošrotu. Ve srovnání s ostatní-
mi kraji se tak Liberecký ve sběru
bílé techniky umístil na 3. místě.
Největší podíl sesbíraného elektro-
odpadu tvoří již stabilně chladničky
a mrazničky. Díky jejich recyklaci
předcházíme nebezpečnému úni-
ku freonů do ovzduší.

IUVENTUS, GAUDE! 
v Praze
31. 10. se ve Smetanově síni praž-
ského Obecního domu koná od
19.30 hodin benefiční koncert ve
prospěch školy v Ugandě. Pod zá-
štitou kardinála Vlka a papežského
nuncia arcibiskupa Mons. Diega
Causera vystoupí Symfonický or-
chestr FOK Praha, jablonecký sbor
IUVENTUS, GAUDE!, klavíristka Ja-
na Lišková Kvochová a Petr Špaček
– violoncello. Uvádí Marek Eben. 

Jablonecké 
klarinetové kvarteto
V kostele Dr. Farského se ve středu
6. 10. od 18 hodin uskuteční koncert
klasické hudby. V podání klarine-
tového kvarteta ve složení O. Ště-
pán, P. Müllerová, M. Hájek – kla-
rinety a L. Lachman – basklarinet
zazní sklady J. S. Bacha, A. Vival-
diho, L. Beethovena a dalších slav-
ných autorů. Hostem večera budou
Komorní smyčce s repertoárem od
A. Vivaldiho.

Pomoc závislým
Pomoci lidem, kteří se kvůli dro-
gám dostali až za mříže věznice
v Rýnovicích, k návratu do života
bez závislosti a trestné činnosti, se
už druhým rokem snaží pracovní-
ci občanského sdružení Semi-
ramis. To se zabývá protidrogovou

prevencí v Libereckém, Středo-
českém a Královéhradeckém kraji.
Projekt Centra drogových služeb
ve vězení v Rýnovicích je realizo-
ván s finanční spoluúčastí města
Jablonec nad Nisou, kraje i stát-
ních institucí.

Inventura infocentra
Turistické informační centrum
v Radnici se omlouvá všem návštěv-
níkům, že dne 4. 10. bude uzavře-
no z důvodu inventury. 

Vrabčáci plnoletí
Reprezentativní koncert k 18. vý-
ročí založení dětského pěveckého
sboru Vrabčáci, pod vedením sbor-
mistra Pavla Žura za klavírního
doprovodu Petra Hostinského a Ro-
many Halamové, uvádí Městské di-
vadlo. Ve středu 13. 10. od 18 hodin.
Účinkují také VRABČATA, PÍSK-
LATA a hostující sbor Skřivánek
MŠ Mšeňáček. Zahraničním hostem
bude Davide Mattioli s kapelou.
Moderátorem večera Jan Musil.

Státní svátek 
Slavnostní připomenutí 92. výročí vzniku samostatného československého
státu se uskuteční ve čtvrtek 28. října od 14 hodin u Památníku obětí 
1. světové války v Tyršových sadech. Přítomni budou představitelé města, 
zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů
a další hosté.

Výstava minerálů
27. mezinárodní výměnná a pro-
dejní výstava minerálů, drahých
kamenů a nerostů pro léčitelství se
koná v sobotu 2. 10. od 9 do 14 ho-
din v sálu restaurace Střelnice.

Vzpomínka 
na zesnulé
Sbor pro občanské záležitosti měs-
ta Jablonce nad Nisou vás zve na
pietní shromáždění, které se usku-

teční v neděli 31. října od 14 hodin na
městském hřbitově v prostoru roz-
ptylové loučky. V případě nepřízni-
vého počasí se vzpomínka na ze-
snulé bude konat ve smuteční síni.

Tvorba, tvořivost, hra
Jablonec hostí 14. ročník netradiční
dílny estetické výchovy. NIPOS –
ARTAMA ve spolupráci s JKIC a ka-
tedrou výchovné dramatiky DAMU
pořádá od 7. do 10. října netradiční
hudební, výtvarné, pohybové i lite-
rární dílny pro malé i velké. Na

projektu se podílí i Muzeum skla
a bižuterie, ZUŠ a SUPŠ. Každý rok
jiné město inspiruje a stává se hlav-
ním tématem. Tentokrát naše město!

Staročeské vinobraní
Baráčníci ze Mšena pořádají 30. 10.
od 20 hodin v restauraci Střelnice
Staročeské vinobraní. Zahájení
slavnostně uvede sám Karel IV.
K tanci a poslechu hraje kapela
RYTMA a cimbálová muzika Bo-
huslava Eliáše. Ve 22 hodin před-
tančí folklorní soubor FURIANT.

Foto archiv JM

Foto archiv MD
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Personální inzerce 
Tajemník Městského úřadu Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍK – SPECIALISTA PRO SOCIÁLNÍ
SLUŽBY
9. platová třída 
Kvalifikační předpoklady: Odborná způsobi-
lost k výkonu povolání sociálního pracovníka
v souladu s ust. § 110 zák. č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů
(podrobné předpoklady viz web města Jablon-
ce n. N.).
Další požadavky: Znalost problematiky sociál-
ních služeb a jejich financování, praxe v uvede-
né oblasti vítána, orientace v právních předpi-
sech, týkajících se sociálních služeb, organizační
a komunikační schopnosti, schopnost samo-
statné tvůrčí a koncepční práce, flexibilita, zna-
lost práce s PC (Word, Excel, internet).
Přihlášky do 13. října 2010.
Nástup: dle dohody
Informace: Jaroslav Cvrček, vedoucí oddělení so-
ciálních služeb a zdravotnictví, tel. 483 357 650, 
e-mail: jaroslav.cvrcek@mestojablonec.cz.

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

Výběrová řízení 
Tajemník Městského úřadu Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
12. platová třída 
Místo výkonu: Jablonec nad Nisou
Kvalifikační předpoklady: Vysokoškolské vzdě-
lání a praxe minimálně 3 roky.
Předpoklady dle zákona č. 312/2002: Praxe ve
vedoucí pozici, nebo při výkonu správních čin-
ností v pracovním poměru k územnímu samo-
správnému celku nebo při výkonu státní sprá-
vy či ve funkci člena zastupitelstva územního
samosprávného celku dlouhodobě uvolněného
pro výkon této funkce. Tato praxe musí být vy-
konána v průběhu 8 let bezprostředně předchá-
zejících jmenování do funkce.

Další požadavky: Výborné manažerské a ko-
munikativní dovednosti, orientace v legislativě
ČR, psychická odolnost, časová flexibilita. Zna-
lost místních podmínek výhodou.
Koncepce: K přihlášce je třeba předložit svoji
představu o manažerském řízení městského
úřadu (rozsah max. 2 stránky formátu A4). 
Nástup: Možný od 1. 12. 2010.
Informace: Nina Vacková, tel. 483 357 314, 
e-mail: vackova@mestojablonec.cz.
Přihlášky do 15. listopadu 2010.
Přihlášku obsahující: jméno, příjmení a titul
zájemce, datum a místo narození, státní pří-
slušnost, místo trvalého a přechodného pobytu,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka, a datum a podpis zájemce, vše do-
ložené profesním životopisem, výpisem z rej-
stříku trestů (ne starším 3 měsíců), lustračním
osvědčením, ověřeným dokladem o dosaže-
ném vzdělání, čestným prohlášením, že pro-
ti uchazeči není vedeno trestní stíhání, a pří-
padnými referencemi zasílejte na adresu:
Městský úřad, personální úsek, 
Mírové náměstí 19, 
467 51 Jablonec nad Nisou.

Půjčky z Fondu 
na zlepšení úrovně bydlení

Také v letošním roce budou mít vlastníci
domů a bytů v katastrálních územích připa-
dajících pod obec Jablonec nad Nisou mož-
nost požádat o půjčku z Fondu na zlepšení
úrovně bydlení (FZÚB).

Žádosti přijímá Jitka Hujerová, kancelář
č. 311 ve 3. poschodí radnice, a to od 1. 10. 2010
do 31. 1. 2011 do 12 hodin. Po vyhodnocení žá-
dostí výborem FZÚB rozhodne o konkrétních
půjčkách zastupitelstvo města v únoru nebo
březnu příštího roku. Podrobné podmínky vy-
hlášení a schvalování půjček projednalo zastu-
pitelstvo města dne 30. září 2010, tedy po uzá-
věrce Jabloneckého měsíčníku. Sledujte úřední
desku a internetové stránky města www.mesto-
jablonec.cz, kde v modulu „životní situace“ na-
leznete v části finance podrobnější informace
o poskytování půjček z FZÚB. Ke stažení je tam
i formulář žádosti o poskytnutí půjčky.

(red)

Do konce října můžete 
žádat o příspěvek 

O finanční příspěvek z rozpočtu města pro
rok 2011 lze požádat pro následující oblastí:
sociální péče a zdravotnictví; výchova a vzdělá-
vání dětí a mládeže a ochrana přírody; kultura
a volnočasové aktivity občanů – zvláště dětí a mlá-
deže; sport a tělovýchova; prevence sociálně
patologických jevů a kriminalita mládeže.

Žádosti se podávají na předepsaném for-
muláři, který je k dispozici ve vnitřním infor-
mačním středisku MěÚ v přízemí radnice a na
www.mestojablonec.cz. 

Vyplněné formuláře přijímá Jiří Kubsch, od-
dělení školství, kultury a sportu, 1. patro bu-
dovy radnice, číslo dveří 126, tel. 483 357 354,
e-mail kubsch@mestojablonec.cz. Lze je též zasí-
lat poštou, ale v případě neúplnosti nebude žádost
akceptována. 

Termín podání do 31. 10. 2010. Podrobnosti
naleznete v „Zásadách pro poskytování finanč-
ních příspěvků z rozpočtu města Jablonce nad

Nisou“, které jsou rovněž k dispozici na uvede-
ných místech.

(jk)

Den Dr. Antona Randy
Dne 7. října dopoledne se v areálu Gym-

názia v ul. Dr. Randy uskuteční kulturně
osvětová a vzdělávací akce coby součást pro-
jektu „Sběratel a filantrop Dr. Anton Randa“,
jehož organizátory jsou Oblastní galerie Li-
berec a Městská galerie MY Jablonec nad Ni-
sou. Cílem akce je různými tvůrčími formami
popularizovat významnou, ale dnes neprá-
vem zapomenutou regionální osobnost.

V prostorách gymnázia budou probíhat tvůr-
čí dílny a besedy, na kterých se podílejí
i Jablonecké kulturní a informační centrum,
Gymnázium v ul. Dr. A. Randy, ZŠ Arbesova.

Chcete vědět víc o významném Jablonečanu,
po němž se jmenuje ulice a gymnázium? Máte
příležitost. Více informací ke všem zmiňova-
ným akcím naleznete na www.jablonec.com.

Lukáš Juřík
Okrsek č. 7 – Centrum

Kontaktní místo: Není zřízeno, neboť občané
mohou využít sídlo Městské policie, Kamenná 11.

Strážník Lukáš Juřík u městské policie pra-
cuje od roku 2006, dříve byl členem bezpeč-
nostní služby, zabývající se ochranou osob
a přepravou cenných zásilek. Do projektu okrs-
kář vstoupil při personálních změnách teprve
v březnu 2010, i přesto už ve svém okrsku zná
jeho specifika.

Okrsek č. 7 ohraničují ulice Tovární, Harra-
chovská, Riegrova, U Přehrady, Sv. Čecha, Mos-
tecká, 5. května, Anenské náměstí, Budovatelů
a Liberecká. Je hustě zastavěný, a na rozdíl od
jiných částí města je zde nejvíce kancelářských
prostor, obchodů svádějících k vykrádání, škol
a kulturních zařízení. 

„Nejčastěji řeším stále se opakující problémy
s bezdomovci, a to hned na několika místech.

Řidiči zase neustále nedodržují dopravní před-
pisy, zejména v obytné a pěší zóně, kam ne-
oprávněně vjíždějí a parkují zde. Problematický je
také způsob zásobování obchodů,“ vypočítává
druhy zásahů v okrsku Lukáš Juřík. Kromě
špatného parkování však velmi často bojuje ta-
ké s podnapilými řidiči nebo s těmi bez řidičá-
ku. Kontrola dodržování nočního klidu v pátek
a v sobotu je také nedílnou součástí práce okrs-
káře z centra. 

Jablonecká Městská policie začala letos pra-
covat s projektem označování komerčních i sou-
kromých subjektů nálepkami, které usnadňují
a zrychlují zásahy při krádežích, požáru apod.
V celém městě bylo těchto nálepek vylepeno ví-
ce než tři sta, jen v samotném centru jich stráž-
ník Juřík umístil téměř padesát. 

Protože zařazení strážníka městské policie zna-
mená dvanáctihodinové služby, mohou jej ob-
čané kontaktovat po celou dobu na mobilním
telefonu 725 059 317 nebo prostřednictvím e-mai-
lové adresy okrsek.centrum@mestojablonec.cz. 

(fr)

Strážím kanceláře, obchody, školy
i kulturní zařízení

Foto archiv městské policie
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Preventivní besedy pro žáky

Policie České republiky ve snaze ovlivnit
myšlení a chování lidí organizuje na ško-
lách besedy, jejichž záměrem je výchova zod-
povědného člověka, který bude znát svá prá-
va, ale i povinnosti. Policisté si cíleně vybí-
rají děti školního věku, neboť školáci jsou
nejlépe ovlivnitelnou skupinou a je u nich
nejvyšší záruka, že úsilí vložené do jejich vý-
chovy přinese v budoucnu své ovoce. 

Policisté za dětmi z mateřských a základních
škol na I. stupni přicházejí s besedami na téma
,,Bezpečné chování“. Pro žáky II. stupně a stu-

denty středních škol přichystali aktuální téma-
ta ,,Šikana a související trestné činy“ a ,,Trestná
činnost páchaná mládeží a na mládeži“. 

Kromě těchto besed jsou na děti školního vě-
ku zaměřeny i akce typu ,,Den Integrovaného
záchranného systému“, ,,Dětské dny“, ,,Spor-
tovní dny pro žáky 7. tříd“, ,,Ajaxovy zápisníky“
pro 2. třídy a ,,Společné hlídky s policisty“ pro
páťáky.

Účast policistů na všech akcích závisí na záj-
mu pedagogů a samozřejmě na jejich časových
možnostech.

Ludmila Knopová
tisková mluvčí PČR

Policie ČR radí a informuje

Foto archiv Policie ČR

V týdnu od 4. do 10. října proběhne již 14. roč-
ník Týdne knihoven s mottem Knihovna pro
všechny, které se zúčastní i Městská knihov-
na v Jablonci nad Nisou. Jedná se o celostát-
ní akci vyhlášenou Sekcí veřejných knihoven
SKIP. 

V nabídce najdete zábavné i naučné pořady
určené školám i široké veřejnosti, hosty jablo-
necké knihovny budou známé i méně známé
osobnosti. Kromě přednášek a besed můžete
využít i školení základů práce s internetem. 

Zároveň je v rámci Týdne knihoven vyhláše-
na literární soutěž pro žáky I. a II. stupně ZŠ

a studenty SŠ i odborných učilišť. Pohádky, bás-
ničky, úvahy, povídky a další literární dílka
všech žánrů inspirované citátem Charlieho
Chaplina „ZAJÍMÁM SE O BUDOUCNOST,
PROTOŽE V NÍ HODLÁM STRÁVIT ZBYTEK
ŽIVOTA“ lze nosit či zasílat na adresu knihov-
ny do pátku 19. listopadu. Celá akce se koná za
podpory města v rámci Projektu Jablonec 2010.
Více informací poskytne přímo paní Dana
Foltýnová, tel: 603 991 505, 484 846 353, nebo
na www.knihovna.mestojablonec.cz v sekci
Soutěžte s námi. Na shledanou v knihovně!

(red)

Týden knihoven

Foto archiv JM

Slavnostní ocenění 
dárcům krve

V pondělí 13. 9. se na radnici uskutečnila
slavnostní akce, na niž starosta města Petr
Tulpa – za přítomnosti významných předsta-
vitelů Českého Červeného kříže paní Heleny
Ungermannové a MUDr. Vladimíra Poupy –
pozval čestné dárce krve, aby jim poděkoval
za jejich obětavou činnost. 

Za osmdesát odběrů obdrželi Zlatý kříž 3. tří-
dy Českého Červeného kříže: Martin Viták, Pa-
vel Landa, Aleš Horák, Jiří Neťuka, Jan Hauer,
Zdeněk Tahal, Roman Koravský, Jana Jouda-
lová a Josef Rezler.

Zlaté medaile doktora Janského za čtyřicet
odběrů dostali Petr Havel, Jiří Čermák, Michal
Bernat, Vít Popr, Kateřina Pecháčková, Hana
Hořejší, Zbyněk Plešinger, Martin Štoček, Ro-
man Zich, Jana Marešová, David Balcar, David
Břečka, Vladimír Hlava, Jitka Landová, Martin
Šrek, Václav Živnůstka, Zdeněk Jakimiv, Hana
Korecová, Jan Hejna, Michal Svobodný, Luboš
Dobrovčík, Aleš Pochyla, Luděk Stloukal, To-
máš Václavič, Jan Králík, Vladimír Vršovský.

(red)

Výměna řidičských průkazů
Řidiči, pozor! Mimořádné úřední hodiny

pro povinnou výměnu řidičských průkazů.
Oddělení dopravně správních agend MěÚ
připravilo mimořádnou akci v době voleb. 

Pro občany, kteří během týdne nemají z ja-
kýchkoliv důvodů možnost navštívit MěÚ
v úřední dny za účelem povinné výměny řidič-
ského průkazu, bude v pátek 15. října od 14 do
22 hodin a v sobotu 16. října od 8 do 14 hodin
otevřena přepážka (pouze) řidičských průkazů.

Při této příležitosti upozorňujeme občany, že
do konce letošního roku musí být provedena
výměna všech řidičských průkazů vydaných do
31. 12. 2000. 

Dosud není vyměněno více než 3 300 řidič-
ských průkazů, jejichž držitelé mají nejvyšší
čas k jejich výměně! Nepropásněte tuto mož-
nost.

Jan Plíva
vedoucí oddělení dopravně-správních agend

Žádost o dotace 
na kulturu a sport

Důležité upozornění pro všechny kulturní
a sportovní subjekty působící v Jablonci nad
Nisou. 

Máte-li zájem ucházet se o zařazení do kul-
turně-sportovního projektu „Jablonec nad Ni-
sou 2011“ a o přidělení finančního příspěvku
z rozpočtu města na příslušnou akci, odevzdej-
te své žádosti nejpozději v pátek 29. října 2010.
Žádosti (vyplněné formuláře) je možno doručit
buď osobně na adresu: Kancelář Eurocentra,
Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou, nebo
e-mailem: i.bendova@eurocentrumjablonec.cz
Kontaktní osoba: Iva Bendová, tel. 483 712 505,
777 747 187. Více informací o podmínkách a formu-
láře žádostí obdržíte na téže adrese od 1. 10. 2010.

(red)

Svoz nebezpečného odpadu 
Svoz nebezpečného odpadu a elektrospot-

řebičů proběhne v sobotu 30. října. Další pak
až poslední sobotu v březnu roku 2011.

Co vše do nebezpečného odpadu patří? Upot-
řebené motorové oleje (v uzavřených nádobách
do 30 l), olejové filtry a další zaolejovaný materiál,

akumulátory i s elektrolytem, baterie, domácí
kapalné a tuhé chemikálie, kyseliny, louhy, vý-
vojky, chemické přípravky na ochranu rostlin,
hubení plevelů, škůdců apod. – nádoby musí být
označeny! Dále zbytky starých barev, obaly od
barev, ředidla včetně obalů a léky všeho druhu. 

Mezi elektrospotřebiče patří televizory, led-
ničky, pračky, fritézy, fény, myčky, sporáky, vy-
savače, mikrovlnné trouby, žehličky, kávovary,
elektrické nářadí a nástroje, videopřehrávače, ra-
diopřijímače, videokamery, fotoaparáty, elektric-
ké hudební nástroje, počítačové monitory, note-
booky, počítače, klávesnice, telefonní přístroje,
faxy, tiskárny, kalkulačky, elektrické hračky, svě-
telné zdroje (trubice, úsporky), výbojky a sví-
tidla. Odpad je nutné odevzdat přímo na sta-
novišti, při odevzdávání dbejte pokynů obsluhy.
Je nepřípustné odkládat odpady před příjez-
dem mobilní sběrny.

Pozor! Odpady jako eternit či lepenka nebu-
dou při svozu přijaty, ale je možné je za popla-
tek odevzdat na překladišti Proseč. (red)

Žádosti o dotace 
na rekonstrukce

Město Jablonec nad Nisou vyhlašuje dne
1. října další výzvu na regeneraci bytových
domů v rámci Integrovaného plánu rozvoje
města (IPRM) pro zónu Žižkův Vrch a okolí. 

Pro žadatele je připraven seminář, který se
bude konat dne 13. října od 17 hodin v budově
radnice. Konečný termín pro předkládání žá-
dostí na městském úřadu na oddělení dotací je
29. listopadu do 17 hodin. Podrobné informace
včetně kontaktů naleznete v samotném textu
výzvy na www.mestojablonec.cz v sekci IPRM.
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Z jednání městské rady
3. září a 16. září

Jablonec zamýšlí darovat pozemek pro hospic
Na svém zasedání 3. září radní schválili záměr

darovat Libereckému kraji pozemek o výměře
9 464 m2 pro stavbu hospice. 

Místostarosta Lukáš Pleticha projednal s Liberec-
kým krajem možnost vybudovat hospic tzv. na zelené
louce s tím, že kraj bude investorem stavby a Jablonec
poskytne pozemek. O tomto pozemku se v souvislosti
s hospicem jednalo již několikrát. Leží při výjezdu
z města na Prahu na levé straně a je dobře dostupný
z hlavní komunikace. 

Peníze z Evropy pomáhají ošetřit i stromy
Město získalo finanční podporu na ošetření pa-

mátných stromů na Jablonecku ze Státního fondu
životního prostředí ČR a více jak devadesátitisíco-
vou dotaci z Evropské unie. O průběhu projektu
informovala radní na zasedání rady 16. září vedou-
cí oddělení dotací Iveta Habadová.

„Cílem projektu je ošetření památných stromů na
Jablonecku a zajištění jejich optimální stabilizace,“ vy-
světluje Iveta Habadová.

Projekt za více jak sto tisíc začal probíhat v červen-
ci a nyní se blíží ke svému závěru, jak na jednání ra-
dy města informovala její členy. „V rámci projektu
město ošetřilo celkem šest památných stromů na Jab-
lonecku, konkrétně dub ve Mšeně, dub v Ještědské ulici,
dub v Pulečném, Císařskou lípu v Jabloneckých Pa-
sekách a lípy v Maršovicích,“ říká Habadová a dodává:
„Některé památné stromy jsou na soukromých po-
zemcích, jejichž vlastníci souhlasili s ošetřením a pro-
hlásili, že v případě přidělení dotace umožní městu za-
jištění následné péče o stromy minimálně po dobu 10 let
od ukončení projektu.“

Kromě ošetření památných stromů plynou peníze
z dotace také na pokácení jednoho památného stromu
a náhradní výsadbu. „Jedná se o buk v ulici V Aleji,
u kterého tahové zkoušky ukázaly, že stav kořenového
systému je velmi rizikový. Z bezpečnostních důvodů te-
dy vyplynulo rozhodnutí strom pokácet. Jako náhrada
bude na konci října vysazen červenolistý převislý kulti-
var buku lesního,“ sdělila vedoucí oddělení dotací.

Druhá žádost o dotaci na cyklopruhy 
v Palackého 
Již jednou podal Jablonec n. N. žádost o dotaci

z Grantového fondu Libereckého kraje na cyklo-
pruhy v ulici Palackého. Tehdy nebyl úspěšný. V sou-
časné době vyhlásil kraj výzvu na Podporu rozvoje
cyklodopravy Libereckého kraje znovu a jabloneč-
tí radní schválili, že město zopakuje svou žádost.
Pro grant kraj schválil jeden milion korun a dotace

z něj může být poskytnuta maximálně do výše 70 %
skutečně vynaložených nákladů. To, zda kraj dotaci
poskytne, bude známo do konce roku. 

Realizací jabloneckého projektu vzniknou v ulici
Palackého, konkrétně v části od okružní křižovatky
U Kapličky po křižovatku Palackého – Mozartova –
U Kostela, vyhrazené pruhy pro cyklisty. Jde o pilotní
projekt cyklostezek v ulicích města, dle získaných po-
znatků se pak bude rozvíjet síť cyklostezek i dále.
V případě kladného hodnocení bude projekt pokračo-
vat ulicí Palackého k centru města nebo k Ostrému
Rohu. 

„Ulice Palackého byla vybrána jako zkušební pro svou
nekonfliktnost s okolím. Komunikace je široká 9,5 m,
neparkují zde žádná vozidla a provoz cyklistů je po-
měrně hustý. Úsek je součástí Generelu cyklotras
Jablonce n. N., který vznikl v roce 1998, a v něm je cyk-
lotrasa vedena společně s pěšími trasami po chodní-
cích,“ říká vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.
Dodává, že generel byl aktualizován v loňském roce.
Při té příležitosti byla doplněna do pouhého rekreač-
ního pojetí cyklotras i alternativa dopravní funkce
cyklistiky. „Je to v souladu se současnými světovými
trendy, kde je cyklistika chápána jako zdravá alterna-
tiva k motorové dopravě,“ vysvětluje Habadová.

Projekt cyklotras v ulici Palackého
Ulice Palackého je v tomto úseku součástí krajské

silnice III/29024. Navržená část je cca 500 m dlouhá
a cca 80 % délky vyhrazených pruhů pro cyklisty lze
vyznačit „typově“, tj. pomocí vodorovného značení
a piktogramu jízdního kola. V atypických úsecích –
podél zálivů zastávek pro autobusy a v bezprostřed-
ním sousedství křižovatek – jsou vyhrazené pruhy
pro cyklisty celoplošně podbarveny červenou barvou.

Zvláštní pozornost si vyžádalo řešení na severním
konci úseku. Přechod pro chodce před křižovatkou
s ul. U Kostela je po předběžném projednání s do-
pravní policií předělený středním ostrůvkem ze city-
bloků, protože se konečná podoba křižovatky může
měnit v souvislosti s uvažovanou humanizací Palac-
kého ulice. Toto řešení zajistí bezpečnější přecházení
chodců a nezamezí budoucí stavební úpravu pro kol-
mé křížení s „chráněnou“ okružní cyklotrasou v úse-
ku Bílá Nisa – Rybářská Bašta. Pro celkovou pohodu
vedení vyhrazených pruhů pro cyklisty je třeba o 90 °
obrátit 17 uličních vpustí (dešťové kanalizace u ob-
rub) a vyspravit drobné výtluky v živičném povrchu
vozovky.

Zveme na listopadové zastupitelstvo
Nejbližší veřejné zasedání zastupitelstva města se

uskuteční ve čtvrtek 18. listopadu od 9 hodin ve velké
zasedací síni radnice. Informace o projednávaných
bodech najdete na www.mestojablonec.cz týden před
zasedáním. Upozorňujeme občany, kteří se chystají
vystoupit k problematice, jež není zařazena do pro-
gramu jednání, že příležitost dostanou v bodu disku-
ze. Tento bod bývá zpravidla na pořadu jednání až po
12. hodině.

(fr)

■ Stalo se...
Ve středu 1. září
starosta Petr Tulpa i místostarosto-
vé přivítali nové žáky prvních tříd.
Poté starosta Tulpa odvezl školní
pomůcky v hodnotě 30 000 korun
do Bílého Kostela a Raspenavy, kde
některým dětem vzaly srpnové zá-
plavy zcela všechny věci do školy.

V pátek 3. a v sobotu 4. září
patřil pavilon „A“ Eurocentra dětem.
Ty zaplnily celé jeho prostory, pro-
tože se byly podívat na výstavě Se
skřítkem Pastelkou do pohádky.
Hledaly zde v doprovodu svých ro-
dičů a prarodičů obrázky, které
pro skřítka namalovaly. Malé au-
tory vítal u vchodu s dárkem mís-
tostarosta Petr Vobořil. Součástí vý-
stavy, která je otevřená do 3. 10.,
jsou i reprodukce kreseb akade-
mického malíře Miloslava Jágra

Dar Bílému Kostelu
schválili na svém prvním poprázd-
ninovém zasedání 2. září jabloneč-
tí radní. Ten tvořilo šest monitorů,
čtyři počítače a laserová tiskárna,
které byly určeny pro knihovnu
v zaplavené obci.

Na přátelském jednání 
v prostředí restaurace Petřín se set-
kali v pondělí 6. září představitelé
města, okresní hospodářské komo-
ry a Bavorského zemského sněmu.
Hovořilo se o míře nezaměstnanos-
ti, podnikání, o minulosti i o sou-
časných vzájemných vztazích mezi
oběma zeměmi a možnostech spo-
lupráce.

Zpěv v portugalštině 
naplnil 7. září obřadní síň radnice,
když zde přijal starosta Petr Tulpa
a místostarosta Lukáš Pleticha
brazilský dívčí pěvecký sbor Meni-
nas Cantoras ze spřáteleného měs-
ta Nova Petrópolis. Ten byl hostem
dětského pěveckého sboru Iuventus,
gaude! a zazpíval si s ním i na je-
ho koncertě v Městském divadle.

Průběh Dne IZS
zhodnotili zástupci všech složek
Integrovaného záchranného systé-
mu na pracovním setkání 14. září.
Hovořilo se o tom, zda způsob
společné prezentace na Mírovém
náměstí je ten správný, či zda ho
neobměnit. Výsledkem přátelské
diskuze však bylo, že právě v Jab-
lonci má Den IZS velkou tradici
a patří mezi nejnavštěvovanější ak-
ce tohoto typu v Libereckém kraji.

Od 15. září
je možné na Horním náměstí platit
parkovné prostřednictvím SMS
zprávy. V současné době probíhá
tříměsíční zkušební provoz. Až
město vyhodnotí jeho výsledky,
rozhodne, zda se tento způsob roz-
šíří na všechna další jablonecká
parkoviště. Parkovné je sice o tři
koruny dražší než při placení v ho-
tovosti, skrývá však v sobě tu mož-
nost, že si klient může parkovné
prodloužit z kteréhokoli místa, kde
se zdrží.

Foto archiv JM

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro
regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

Řídicí orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR; www.env.cz.
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR; www.sfzp.cz
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Před rokem bylo v rámci Týdne sociálních
služeb v Jablonci otevřeno nízkoprahové za-
řízení pro děti a mládež – Klub Kruháč. Slouží
dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let, v je-
jichž životě došlo nebo by mohlo dojít k udá-
lostem negativně ovlivňujícím jejich zdravý
vývoj, a nabízí prostor pro setkávání a smyslu-
plné trávení volného času. 

Návštěvníci, u nichž zachovává klub vysokou
míru ochrany a anonymity, si zde mohou zahrát
stolní fotbálek, ping-pong, stolní hry. K dispozici
jsou knihy, časopisy a počítače. Ty jsou velice ob-
líbené a mládež je hojně využívá. Mladí si mo-
hou rovněž poslechnout hudbu, zatancovat si,
podívat se na film nebo si zahrát na rozličné hu-

dební nástroje. „Nepravidelně zařazujeme i pečení
nebo výtvarnou dílnu,“ říká Michaela Albrechtová,
ředitelka Diakonie Českobratrské církve evange-
lické, jež je provozovatelem klubu. „Ve spolupráci
s městem pořádáme pravidelné sportovní čtvrtky,
kde se hraje florbal, fotbal, házená a jiné oblíbené
kolektivní hry.“

Tyto volnočasové aktivity začleňují děti do přá-
telského kolektivu a pomáhají jim najít zdravý
vztah ke společnosti i k sobě samým. Jejich cí-
lem je pomoci dětem a mladým lidem vyrovná-
vat se s nástrahami dospívání, pomáhat jim
s problémy v oblastech, jako je například škola,
rodina, mezilidské a partnerské vztahy nebo ne-
zaměstnanost jejich rodičů či u těch starších i je-
jich vlastní. Uživatelům nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež jsou k dispozici odborně při-
pravení pracovníci, kteří pomáhají s řešením
specifických problémů – poskytují poradenství
a dbají na regulérní průběh poskytování sociál-
ních služeb.

„Ve druhém pololetí školního roku 2009/2010
jsme zahájili projekt ,doučování‘,“ doplňuje paní
Albrechtová, „které probíhalo vždy od pondělí do
čtvrtka. Tři studenti z gymnázia U Balvanu do-
učovali naše klienty. Do projektu se zapojilo celkem
41 dětí. Udělalo nám velkou radost, že na konci
prázdnin se už děti zajímaly, jestli budeme opět od
září doučovat. Podařilo se nám získat potřebné fi-
nance a můžeme v úspěšném projektu pokračovat.“

Diakonie Českobratrské církve evangelické
rovněž nabízí základním a středním školám
možnost interaktivních přednášek na palčivá té-
mata současnosti, ušitých přímo na míru každé
škole a potřebám výchovných poradců, a tak se

další mladí, kteří hledají pomoc, mohou dozvě-
dět, kam se o ni obrátit, anebo kam bez obav za-
jít a najít pochopení a kamarády.

To, že je po roce činnosti mezi dětmi a mládeží
Kruháč opravdu oblíbený, dokazuje již 220 ná-
vštěvníků a 5 200 poskytnutých sociálních služeb
od prvního dne otevření.

Přijďte se podívat na Den otevřených dveří –
6. října od 13 do 18 hodin – a přesvědčte se, že
děti a mládež jsou vždy obrazem světa dospělých
a podmínek, které jim vytvoříme. Jsou dobří,
když my jim dáme dobré podmínky. (pb)

Více info: Klub Kruháč – ulice 5. května 2, 
tel. 483 305 796, e-mail: kruhac@diakoniecce.cz,
www.jablonec.diakoniecce.cz

Klub Kruháč po roce

4.–10. října 2010 
Málokdo ví, co je sociální služba, dokud se

sám nebo někdo z blízkých neocitne v situaci,
kdy potřebuje pomoc. Jaké služby existují
a komu jsou určeny u nás ve městě, zjistíte
v rámci Týdne sociálních služeb, jehož 2. roč-
ník se koná v Jablonci nad Nisou ve dnech
4.–10. 10. pod záštitou místostarosty Petra
Vobořila. Partnerem celé akce je Centrum so-
ciálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. 

Sociální službou je podle strohé litery zákona
činnost nebo soubor činností, zajišťujících po-
moc a podporu osobám za účelem sociálního
začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
Málokdo si pod těmito slovy představí, o co se
jedná. Mnohdy ani z informačních letáků si
pod názvem služby a jejího popisu nevybavíme,
co vlastně nabízí a komu. 

Právě proto je organizován Týden sociálních
služeb. Každý se může dle svého zájmu sezná-
mit s druhy služeb, organizacemi, které je na
území města poskytují i podmínkami, za ja-
kých je služba zajišťována. 

Ve městě je mnoho rodin, které pečují o zdra-
votně postižené dítě, anebo dospělého po těž-
kém úrazu či s chronickým onemocněním. Ti
jistě ocení nabídku pomoci i pramen důležitých
informací, jež jim mohou mnohé věci ulehčit.
Pomáhá i vědomí, že v těžké situaci nejsou se
svou starostí sami. Mohou se potkávat s lidmi
podobného osudu, vyměňovat si zkušenosti, ra-
dy, přátelit se. Je mnoho těch, kteří se s ne-
smírnou obětavostí i v dnešní individualistické
a svým způsobem kruté době starají o nemo-
houcího seniora a potřebují pro něho zajistit
běžné úkony denní potřeby, jiní řeší závislost
svých dětí na návykových látkách či hracích
automatech. 

Říká se, že pomoc rodiny je tou nejlepší zá-
chrannou sítí. Do vysoké míry ano, ale v řadě pří-
padů i nejobětavější rodina uvítá úlevu v péči,
kterou ji mohou nabídnout právě sociální služby.

S platností nového zákona o sociálních služ-
bách mají lidé možnost si zvolit tu nejvhodněj-
ší i domluvit intenzitu poskytování. A právě
proto je tu Týden sociálních služeb v rámci ce-
lostátní akce ministerstva práce a sociálních
věcí! Seznamte se podle svého zájmu a potřeb
s rozličnými druhy služeb a organizacemi, kte-
ré je v Jablonci poskytují. 

Program: 

4. 10.–7. 10., 8–16 hodin 
Spolkový dům, E. Floriánové 8
Výstava poskytovatelů sociálních služeb
a služeb souvisejících

5. 10.–6. 10.
Dny otevřených dveří
Organizace vás rádi uvítají přímo ve svých pro-
storách. Individuálně poskytnou bližší informa-
ce, odpoví na dotazy a poradí. Seznam zúčast-
něných najdete na webu města, na letácích akce
ve Spolkovém domě i ve vnitřním informačním
centru budovy radnice.

7. 10., 9–17 hodin
Spolkový dům, E. Floriánové 8
Miniveletrh poskytovatelů sociálních služeb
Ve velkém sále v přízemí se představí celkem
23 organizací. Součástí je i prodej výrobků klien-
tů a kulturní vystoupení.

Více informací na www.mestojablonec.cz
a na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz.

(red)

Týden sociálních služeb

Foto archiv JM

Foto archiv NZDM Kruháč

Foto Jitka Šorfová

Foto archiv NZDM Kruháč
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
23.–29. 9. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
+ 30. 9.–6. 10. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
ROMÁN PRO MUŽE

30. 9.–3. 10. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
ALFA A OMEGA (3D)

2.–3. 10. /sobota–neděle/ 15 hodin
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ (3D)

4.–6. 10. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
(K)LAMAČ SRDCÍ

7.–8. + 10. 10. /čtvrtek–pátek + neděle/
17.30 hodin
KARATE KID

7.–8. + 10. 10. /čtvrtek–pátek + neděle/
20 hodin
WALL STREET: PENÍZE NIKDY
NESPÍ

8. 10. /pátek/ 22.30 hodin
PIRAŇA (3D)

9.–10. 10. /sobota–neděle/ 15 hodin
ALFA A OMEGA (3D)

9. 10. /sobota/ 18.45 hodin
Richard Wagner 
– DAS RHEINGOLD (Zlato Rýna)
Přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku.

11.–13. 10. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
KAJÍNEK

11.–13. 10. /pondělí–středa/ 20 hodin
PIRAŇA (3D)

14.–17. 10. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH
(3D)

14.–17. 10. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU
SVĚTA

15. 10. /pátek/ 22.30 hodin
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE (3D)

16.–17. 10. /sobota–neděle/ 15 hodin
KUKY SE VRACÍ

18.–20. 10. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
HABERMANNŮV MLÝN

18.–20. 10. /pondělí–středa/ 20 hodin
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE (3D)

21.–22. + 24. 10. /čtvrtek–pátek 
+ neděle/ 17.30 hodin +
23.–24. 10. /sobota–neděle/ 15 hodin
+ 27.–31. 10. /středa–neděle/ 17.30 hodin
JÁ, PADOUCH (3D)

21.–22. 10. /čtvrtek–pátek/ 20 hodin +
24. 10.–3. 11. /neděle–středa/ 20 hodin
OBČANSKÝ PRŮKAZ

22. 10. /pátek/ 22.30 hodin
PIRAŇA (3D)

23. 10. /sobota/ 17.45 hodin
M. P. Musorgskij – BORIS GODUNOV
Přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku.

25.–26. 10. /pondělí–úterý/ 17.30 hodin
NA CESTĚ

29. 10. /pátek/ 22.30 hodin
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE (3D)

PRÁZDNINOVÁ PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI
27. 10. /středa/ 15 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA (3D)

28. 10. /čtvrtek/ 15 hodin
SHREK: ZVONEC A KONEC (3D)

29. 10. /pátek/ 15 hodin
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ (3D)

30. 10. /sobota/ 15 hodin
ALFA A OMEGA (3D)

31. 10. /neděle/ 15 hodin
LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH
(3D)

Kino Junior
30. 9.–3. 10. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
UŽÍVEJ SI, CO TO JDE

30. 9. /čtvrtek/ 20 hodin
JÁ TAKY – filmový klub

1.–3. 10. /pátek–neděle/ 20 hodin
PAN NIKDO

4.–6. 10. /pondělí–středa/ 18 hodin
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ

4.–6. 10. /pondělí–středa/ 20 hodin
ANTIKRIST

7.–10. 10. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
PLANETA 51

7. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
OBČAN PES – filmový klub

8.–10. 10. /pátek–neděle/ 20 hodin
BIBLIOTHEKE PASCAL

14.–17. 10. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
22 VÝSTŘELŮ

14. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE
– filmový klub

15.–17. 10. /pátek–neděle/ 20 hodin
REJKJAVÍK

18.–20. 10. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
KVĚT POUŠTĚ

18.–20. 10. /pondělí–středa/ 20 hodin
KAJÍNEK

21.–24. 10. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
PROMĚNA

21. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
SUBMARINO – filmový klub

22.–24. 10. /pátek–neděle/ 20 hodin
ČTŘI LVI

25.–26. 10. /pondělí–úterý/ 17.30 hodin
DOSTAŇ HO TAM

25.–27. 10. /pondělí–středa/ 20 hodin
BÍLÁ STUHA

27.–31. 10. /středa–neděle/ 17.30 hodin
ČARODĚJŮV UČEŇ

28. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
HADEWIJCH – MEZI KRISTEM
A ALLÁHEM – filmový klub

29.–31. 10. /pátek–neděle/ 20 hodin
SAMA V AFRICE

NEDĚLNÍ BIJÁSEK PRO NEJMENŠÍ

3. 10. /neděle/ 16.30 hodin
PŘÍRODOPIS V CYLINDRU

10. 10. /neděle/ 16.30 hodin
MIKEŠ VYPRÁVÍ POHÁDKU

17. 10. /neděle/ 16 hodin
KRTEK A OREL

24. 10. /neděle/ 16 hodin
PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK

31. 10. /neděle/ 16 hodin
KAMARÁDI Z TELEVIZE

Změna programu vyhrazena

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

4. 10. /pondělí/ 19 hodin
VIVALDIANNO
JAROSLAV SVĚCENÝ 
– MICHAL DVOŘÁK
Multižánrový projekt experimentující
se zvuky klasických, etnických
a el. nástrojů.
Jaroslav Svěcený – housle, 
Michal Dvořák – klávesy, samplery.
Jiří Janouch – ak., el. a baskytara.
Michal Pelant, Radim Hladík – el. kytara.
Tomáš Waschinger – bicí.
Smyčcový orchestr vede Dana Jelínková.

5. 10. /úterý/ 19 hodin (DB)
LÉDA
Činoherní klub Praha
Hrají: P. Nárožný, M. Maděrič,
N. Boudová, O. Vetchý a D. Černá.
Nic, k čemu dochází mezi mužem
a ženou, není tak důležité, 
aby bylo nutno si kvůli tomu rvát vlasy.

9. 10. /sobota/ 19 hodin
HVĚZDY NAD JEŠTĚDEM
Pěvecká soutěž – finálový večer
Představí se finalisté po boku členů
známé kapely Sto zvířat. 
V porotě Leona Machálková, Kateřina
Hořejšová, Marta Procházková 
a ředitel divadla Pavel Žur. 
Moderuje Jan Musil.

10. 10. /neděle/ 19 hodin (DA)
PROBUZENÍ JARA
Městské divadlo Brno
Jazzrockový muzikál o mladých. 

11. 10. /pondělí/ 17 hodin
DÁREK SENIORŮM
Setkání se slavnými melodiemi Karla
Hašlera a Rudolfa Frimla
se vzpomínkou na Oskara Nedbala
L. Havlák – tenor, I. Hybešová – soprán,
I. Havláková – klavír. 

12. 10. /úterý/ 19 hodin
LUCIE BÍLÁ
Petr Malásek – klavír
Vrabčáci

13. 10. /středa/ 18 hodin
VRABČÁCI PLNOLETÍ... 
UŽ JSME DOSPĚLÍ
Kruh přátel DPS Vrabčáci
Reprezentativní koncert k 18. výročí
sboru.
Sbormistr P. Žur, klavírní doprovod
P. Hostinský a R. Halamová. 
Hosté: DPS SKŘIVÁNEK a DAVIDE
MATTIOLI s kapelou.

14. 10. /čtvrtek/ 19 hodin
HANA HEGEROVÁ
se skupinou PETRA MALÁSKA
V rámci Mezinárodního hudebního
festivalu Lípa Musica.

15. 10. /pátek/ 19 hodin (DM)
JOHN HALE 
LORNA A TED
Divadlo ABC Praha
Hrají: S. Jachnická a H. Čermák. 
Tragikomický příběh dvou osamělých
lidí, které svede inzerát. 

17. 10. /neděle/ 15 hodin (RD)
DLOUHÝ, ŠIROKÝ
A BYSTROZRAKÝ
Mladá scéna Ústí nad Labem
Výpravná pohádka pro děti podle
Erbena, obohacená o humor a písničky.

19. 10. /úterý/ 19 hodin (DS)
FAUST A MARKÉTKA
Městské divadlo Mladá Boleslav

29.–30. 10.
TANEC, TANEC... 2010
24. celostátní přehlídka scénického
tance mládeže a dospělých.
Městské divadlo, Taneční a pohybové
studio Magdaléna, Nipos Artama

Praha, Eurocentrum a „my“ – sdružení
pro taneční a pohybové divadlo.
Nejlepší choreografie z celostátních
soutěží amatérských tanečních
souborů v sezoně 2009/2010.

29. 10. /pátek/ 18 hodin
I. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
Součástí programu je inspirativní
představení souboru 420 PEOPLE.

30. 10. /sobota/ 18 hodin
Na závěr večera aukce děl vytvořených
na výtvarných seminářích festivalu
Podzimní fantazie. 

31. 10. /neděle/ 19 hodin (ND)
LÁSKY HRA OSUDNÁ
Agentura Harlekýn Praha
Převzaté představení Divadla
Na Vinohradech
Hrají: D. Bambas, P. Batěk, M. Zahálka,
B. Munzarová, M. Vančurová/
E. Režnarová a další. 
Komedie bratří Čapků na věčné téma 
– láska, žárlivost a zrada. 

VÝSTAVA
1. 10.–31. 10.
SVĚT A SVĚTLO
Alexandr Ilko – Iljuščenko
Obrazy.
Vernisáž v pátek 1. 10. od 17 hodin.

Výstava ve foyer divadla je zpřístupněna
v době divadelních představení.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz 

1. 10. /pátek/ 18.30 hodin
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
V rámci Týdne seniorů.
Účinkují žáci ZUŠ a sbor Iuventus,
gaude! pod vedením Tomáše Pospíšila.

25. 10.–26. 10. 
PODZIMNÍ FANTAZIE 2010
IX. ročník festivalu scénického tance
a pohybového divadla. Inspirativní
představení, interpretační taneční
a výtvarné semináře, přehlídka
neprofesionálních tanečních souborů.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010
a s podporou Ministerstva kultury ČR.

25. 10. /pondělí/ 19 hodin (DS – prémie)
INSPIRATIVNÍ PŘEDSTAVENÍ
NANOHACH uvádí:
Jan Komárek – DeRbrouk
Tanec pro 1 muže, 1 stůl, 1 židli,
1 světlo a 1 zvuk.
Režie a design: Jan Komárek
Tvorba a interpretace: Honza Malík
Nominace na Cenu za nejlepší 
interpretaci 2008.

Dagmar Chaloupková – X
Choreografie a tanec:
Dagmar Chaloupková
Nominace na cenu Sazky 2008
za objev v tanci.

Lea Švejdová – Hechizada de Luxe
Taneční sólo, jehož vznik inspirovala
soudobá hudba Marka Kopelenta.
Hudba: Marek Kopelent
Choreografie a tanec: Lea Švejdová
Nominace na cenu Sazky 2008 za objev
v tanci.

VÝSTAVA
5. 10.–6. 11. 
DO JINÝCH KRAJIN
ROSTISLAV NOVÁK 
& TOMÁŠ POLCAR 
Abstraktní duchovní obrazy.
Vernisáž v úterý 5. 10. od 17 hodin.

Kostel sv. Anny otevřen každé úterý
a sobotu vždy od 10 do 16 hodin. 
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

TÝDEN SENIORŮ
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 
NAD NISOU
Promítání a beseda s Václavem Vostřákem.

3. 10. /neděle/ 14 hodin
KAREL HEGNER & TÁBORANKA
Známý zpěvák a moderátor
s dechovou hudbou z Košťálova.

2. 10. /sobota/ 15 hodin
Výstavní pavilon
O ZTRACENÝCH MAMINKÁCH
Jablonecký loutkový spolek Veselé
loutky. Pohádka pro děti od 2 let.

7.–8. 10. /čtvrtek–pátek/ 9–17 hodin
EUROREGION AMOS
Prezentace škol, vzdělávacích zařízení,
středisek volnočasových aktivit.

14. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
KAMELOT
Křest alba 19 ztracených písní Wabiho
Ryvoly. 
Hosté: Blanka Šrůmová (Tichá dohoda). 

15. 10. /pátek/ 20 hodin
KRYŠTOF
Jeden z 16 koncertů na turné skupiny
k nové desce Jeviště. Host: Suzaplay

17. 10. /neděle/ 14 hodin
KRKONOŠSKÁ DECHOVKA
Dechový soubor z Jablonce nad
Jizerou hostem tanečního odpoledne.

22. 10. /pátek/ 20 hodin
TĚLA – NA TÚŘE 2010
Zmrtvýchvstání liberecké hudební
legendy.

23. 10. /sobota/ 20 hodin
IRSKÁ TANCOVAČKA
Taneční a stepařská vystoupení Irských
sester, Divokýho Ira a Keltského tygra.
Výuka jednoduchých tanců. 
Hraje: Alastair

VÝSTAVY

Do 3. 10. 
Výstavní pavilon
Pondělí–pátek 9–17 hodin, 
sobota 10–13 hodin
SE SKŘÍTKEM PASTELKOU
DO POHÁDKY
Výstava kreseb jabloneckých dětí
a akademického malíře Miloslava Jágra.

Do 3. 10. /středa–neděle/ 10–16 hodin
ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH
DĚDEČKŮ A BABIČEK
Rukodělné a výtvarné práce seniorů.

Do 3. 11. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
NEPÁL – ZEMĚ TIBETSKÉ THANGKY
Výstava thanegk, obrazů s budhistickou
tématikou a fotografií Nepálu.

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

4. 10. /pondělí/ 10 hodin
J. S. BACH – KANTÁTY
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

5. 10. /úterý/ 17 hodin
VELKÝ OKRUH MEXIKEM
Beseda s cestovatelkou Blankou
Nedvědickou.

6. 10. /středa/ 17 hodin
KONCERT ZDRAVÍ A POEZIE
Akce v rámci 13. ročníku
Mezinárodního festivalu komorní
hudby ve spolupráci se SPŠH o. s.
Na tibetské mísy, gongy a zvonky hraje
IRENA SALLMANN z Polska.
Ze své sbírky „Volně ze rtů padající“
recituje Olga Novotná z ČR.

7. 10. /čtvrtek/ 17 hodin
FRANTIŠEK NOVOTNÝ
Beseda se známým moderátorem
Českého rozhlasu, textařem Spirituálu
kvintetu, Karla Zicha, publicistou
a básníkem.

4.–8. 10. /pondělí–pátek/
Oddělení pro děti a mládež
ZNÁME DOBŘE POHÁDKOVÉ
POSTAVY? VYSVĚDČENÍ PRO
KAMARÁDKU KNIHOVNU
Po celý týden za malý dáreček.

Oddělení pro dospělé
4.–8. 10. /pondělí–pátek/
KAŽDÝ DEN S PŘEKVAPENÍM
Překvapení k týdnu knihoven.

Studovna a čítárna
4. 10. ZÁKLADY PRÁCE
S INTERNETEM
Akce pro seniory na objednání.

5. 10. POMOC PŘI HLEDÁNÍ
ZAMĚSTNÁNÍ
Na objednání.

6. 10. ČTEME NOVINY PŘI KÁVĚ

7. 10. KAM ČTENÁŘ NEMŮŽE
Prohlídka zákulisí na objednání.

8. 10. ZÁKLADY PRÁCE
S INTERNETEM
Akce pro seniory na objednání.

VYHLAŠUJEME ANKETU:
„PŘEJETE SI ZMĚNIT NABÍDKU
TITULŮ ČASOPISŮ?“

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
ZAJÍMÁM SE O BUDOUCNOST,
PROTOŽE V NÍ HODLÁM STRÁVIT
ZBYTEK ŽIVOTA /Charlie Chaplin/
Soutěž k Týdnu knihoven, jubilejní
10. ročník. Pro žáky I. a II. stupně ZŠ,
studenty SŠ a odborných učilišť.
Pohádky, básničky, úvahy, povídky atd.
Uzávěrka 19. listopadu 2010.
Informace D. Foltýnová, 
tel: 603 991 505, 484 846 353.
Více na www.knihovna.mestojablonec.cz
v sekci Soutěžte s námi.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010

12. 10. /úterý/ 14 hodin
JABLONECKÁ PŘEHRADA,
RYBNÍKY A VODY
Beseda s Václavem Vostřákem.

12. 10. /úterý/ 17 hodin
KOMETY POSLEDNÍHO
ČTVRTSTOLETÍ
Astronomické okénko Martina Gembece.

13. 10. /středa/ 16 hodin
IVAN KRAUS
Beseda se známým českým
spisovatelem, hercem a loutkohercem.

19. 10. /úterý/ 14 hodin
FLORIDA
Pravidelné promítání.

19. 10. /úterý/ 17 hodin
JABLONECKÁ EVANGELICKÁ OBEC
Beseda s historičkou Muzea skla
a bižuterie Janou Novou.

21. 10. /čtvrtek/ 17 hodin 
ŽIVOT S JANÁČKEM 
– pokračování třetí
Veselé vzpomínání Josefa Bočka
na léta v pěveckém sboru, proložené
hudbou a promítáním.

26. 10. /úterý/ 17 hodin
POLITIKA V JABLONCI
Beseda s Václavem Vostřákem.

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

VÝSTAVA
MOMENTY Z PŘÍRODY
Fotografie v prostorách schodiště
Zbyněk Cincibus.

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz

1.–15. 10. /pátek–pátek/
PLODY PODZIMU
Výtvarná soutěž, info M. Tauchmanová.

1. 10. /pátek/
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Vyhlášení fotografické soutěže se
sportovní tématikou, info P. Dostál.
Příjem fotografií 4. 10.–30. 11.
Vyhlášení v prosinci.

4. 10. /pondělí/ 10–17 hodin
DEN ZVÍŘAT VE VIKÝŘI
Den otevřených dveří v chovatelské
a herpetologické stanici, poradna,
ukázka práce asistenčního a policejního
psa pro MŠ a ZŠ, info A. Francová. 

4.–7. 10. /pondělí–čtvrtek/
TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Výstava ve Spolkovém domě, info
M. Tauchmanová.

5.–6. 10. /úterý–středa/
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V rámci Týdne sociálních služeb.

7. 10. /čtvrtek/ 15–18 hodin
PEXESOVÁ PÁRTY
Soutěž v pexesu o zajímavé ceny, 
info N. Mitbauerová.

10. 10. /neděle/ 9 hodin
PODZIMNÍ TRADICE
Výroba draků, pečení brambor
u ohýnků, info P. Dostál.

12. 10. /úterý/ 15–17 hodin
SYTYKIA
Možnosti studia či práce v zahraničí,
N. Mitbaureová.

15.–16. 10. /pátek–sobota/ 
NOČNÍ PUTOVÁNÍ
ŽELEZNOBRODSKEM
Noční hra, info M. Tauchmanová.

17. 10. /neděle/ 10–13 hodin 
Hudební bláznění 
Seminář pro kytaristy a další
muzikanty od 8 do 18 let. 

17. 10. /neděle/ 13 hodin
DRAKIÁDA
Pouštění draků na Dolině, soutěže. 
Info P. Dostál.

18. 10. /pondělí/ 17 hodin
PLODY PODZIMU
Vernisáž výstavy.

21. 10. /čtvrtek/ 14–18 hodin
KNIHAŘSKÁ DÍLNA
Výroba papíru, tvorba knih,
N. Mitbauerová. 

22. 10. /pátek/ 9 a 10.30 hodin
GAMBLERSTVÍ
V rámci Týdne bez drog pro ZŠ, 
info M. Tauchmanová.

27. 10. /středa/ 16.30–18 hodin
SETKÁNÍ MĚSTSKÉHO 
PARLAMENTU MLÁDEŽE
Parlament mladých seznámí veřejnost
s plány na nový školní rok.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

26.–30. 10. /úterý–sobota/
PRÁZDNINY PLNÉ HUDBY, 
POHYBU A HER
Soustředění na Bedřichově, 
info S. Příhonská.

Příměstské tábory

27. 10. /středa/ 8–15.30 hodin
PŘÍRODOVĚDNÝ DEN
Zvířátka, kreativní a pohybové hrátky,
info A. Francová.

8.30 hodin
PLAVECKÝ BAZÉN LIBEREC
Vodní radovánky, info P. Dostál.

9–13 hodin
HALLOWEENSKÉ PRÁZDNĚNÍ
Výtvarné aktivity, info M. Tauchmanová.

9–14 hodin
DIVADELNIČENÍ
Jevištní technika v praxi, 
info J. Polanská.

29. 10. /pátek/ 9–13 hodin
HALLOWEENSKÉ PRÁZDNĚNÍ

8.30 hodin
MODELÁŘSKÁ DÍLNA 
Modelářské techniky – výroba
balsových házedel, info P. Dostál.

10–13 hodin
LITERÁRNÍ ČAJOVNA
Mediální výchova a Jak se bádá
v archívu, J. Polanská.

Uzávěrka přihlášek na podzimní
prázdniny u všech akcí do 18. 10.

Kdo byl Dr. Anton Randa

SBĚRATEL A FILANTROP DR. ANTON RANDA
Výstavy v Městské galerii MY (do 5. 11.) a v Oblastní galerii
v Liberci (do 28. 11.) přibližují grafické sbírky zapomenuté jab-
lonecké osobnosti.

Foto SOkA Jablonec nad Nisou
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 5. 11.
SBĚRATEL A FILANTROP 
DR. ANTON RANDA (1864–1918)
Výstava přibližuje osobnost jablonec-
kého sběratele, lékaře a filantropa,
který shromáždil pozoruhodnou sbírku
staré grafiky. Díla francouzských
a italských mistrů z majetku Oblastní
galerie v Liberci. 
Ve čtvrtek 7. 10. proběhne v Gymnáziu
Dr. A. Randy kulturně osvětový projekt
Den Dr. Antona Randy.
26. 10. od 17 hodin v galerii
komentovaná prohlídka s besedou. 

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 1. 10.
Jiří Nepasický 
ECCE TERRA... ejhle země
Obrazy.

Do 22. 10.
Jan Měřička 
PROSTŘEDÍ
Guna Leite
PROSTOR
Vernisáž ve středu 6. 10. v 18 hodin.

Do 12. 11.
Absolventi ateliéru skla
V. Kopeckého
KOP 90 – 09
Vernisáž v úterý 26. 10. v 17 hodin.

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

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

Tematické výstavy

Do 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

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27

Pozor změna! Do 3. 12. je galerie
z technických důvodů uzavřena.
Z důvodu prodloužení rekonstrukce
bude výstava Otcové města Jablonce
VII. probíhat zároveň s výstavou
Zdeňka Daniela od prosince 2010.

PAMÁTNÍK SKLÁŘSTVÍ
V JIZERSKÝCH HORÁCH
KRISTIÁNOV
Bedřichov v Jizerských horách, 
tel.: 483 369 011

říjen–květen uzavřeno

JINÉ VÝSTAVNÍ PROSTORY
Muzeum miejskie DOM Gerharta
Hauptmanna, 
Jelenia Góra – Jagniatkov (Polsko)

Do 30. 11.
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE

Do 31. 12.
Městské muzeum Mariánské Lázně
ZÁZRAČNÉ PRAMENY
LÁZEŇSKÉ A UPOMÍNKOVÉ
SKLO

Od 16. 10. do 22. 11.
Muzeum sportu a turistiky, Karpacz
(Polsko)
ZÁZRAČNÉ PRAMENY
LÁZEŇSKÉ A UPOMÍNKOVÉ
SKLO

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 10. /pátek/ 21 hodin
KRAUSBERRY
Bluesrocková legenda z Hanspaulky. 

2. 10. /sobota/ 21 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT
Skvěle rozjetý rock’n’roll & punk & ska
mejdan. DJ Igorek.

4. a 11. 10. /pondělí/ 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA
Zahájení nového kurzu pro středně
pokročilé. Zájemci, hlaste se.

5. 10. /úterý/ 20 hodin
ALJAŠKA A YUKON
NP Glacier Bay (Alaska), Big Salmon
River a Yukon (Canada), seakayaky
a kanoe. Promítání Kódla a M. Bauera
z převážně vodáckého čundru krajem
Zlaté horečky.

7. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
JIMMY BOWSKILL (CAN)
Devatenáctiletý bluesrockový 
multitalent – zpěvák, kytarista, skladatel
na svém jediném koncertě v ČR.

8. 10. /pátek/ 21 hodin
VAŠEK KOUBEK 
Koncert známého písničkáře, harmo-
nikáře, spisovatele, herce a režiséra. 

9. 10. /sobota/ 20 hodin
PRAGUE CONSPIRACY, PIPES
AND PINTS , MUERTI
Prague Conspiracy s charismatickou
zpěvačkou – příklon od ska k dravému
melodickému rocku, Pipes and Pints
s mixem folku, punku a skotskými
dudami, Muerti – rozjetý punk z Jbc,
psychobilly trio Rocket Dogz a DJ
na afterpárty, to je Mighty Jäger Tour. 

10. 10. /neděle/ 17 hodin 
PLECHOVÉ POHÁDKY
Tři pohádky o drakovi a jedné
chystané svatbě. 
Pohádku pro děti od 3 let zahraje
liberecké divadlo Kordula. 

12. 10. /úterý/ 20 hodin 
SKLO VYTEKLO Z PRASKLÉ VANY
Bez/naděje bez skla. 
Analýza tradice ve chvíli, kdy hrozí její
zánik. Experimentální dokument
rozkrývá současnou situaci sklářského
regionu Jablonecka. Poté beseda. 

13. 10. /středa/ 19 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Domácí ateliér – práce
s umělým světlem. 
Vede Filip Novák.

15. 10. /pátek/ 21 hodin
SUNFLOWER CARAVAN 
+ THE ROADS
Pop-rock’n’rollové trio 
a indie-rock’n’rolloví berlínští muzikanti
představí nová CD. 
Afterpárty: Henrik– špičkový DJ
ze Švédska.

16. 10. /sobota/ 20 hodin
20TH REGGAE BASHMENT
Karibská muzika King Kalabashe
a Baron Blacka a jedna z nej reggae
kapel v ČR – Riddimshot.
Support: Emergency JBC OneLove
Station. 

18. 10. /pondělí/ 20 hodin
AYNSLEY LISTER (GB)
Skvělý bluesrockový kytarista.

20. 10. /středa/ 19 hodin 
BUDDHISMUS V KAŽDODENNÍM
ŽIVOTĚ
Přednáška cestujícího učitele Jana
Matušky, praktikujícího buddhismus
Diamantové cesty a žáka lamy Oleho
Nydahla. 

21. 10. /čtvrtek/ 20 hodin 
DVA
Cirkus, kabaret, beatbox, popsong,
akustické elektro: 
Ona – saxofon, klarinet, zpěv, hračky.
On – kytara, beatbox, smyčky, zpěv.

22. 10. /pátek/ 21 hodin
VRTULNÍK MÁ TALENT
Hudebně – zábavná show 
MICHAELA V. (J.A.R.) & DJ MACEO
Soul, funky, dance, groove. 
Videoshow. Zpěv & rap. 
Soutěž talentů o ceny.

25. 10. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ 
Komety speciál – věnováno očekávané
jasné kometě podzimu 103P/Hartley 2.
Vede Martin Gembec a Aleš Majer.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

26. 10. /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!

27. 10. /středa/ 20 hodin
GOOGLING & FUCKING
Hra Tomáše Dianišky, herce Divadla
F. X. Šaldy. Digitální gameska
pro generaci youtube.
Afterpárty: DUO LEMURŮV PYTEL +
googling show. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

29. 10. /pátek/ 21 hodin
VLTAVA
Kultovní kapela Roberta Nebřenského
se vrací. 
Nový repertoár i staré hity.

30. 10. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

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

4. 10. /pondělí/ 10–15 hodin
SCRAPBOOK
Výroba netradičních kalendářů.

5. 10. /úterý/ 10 hodin
Prezentace moderních bavlněných
plen
Tentokrát doplněné o ukázky šátků
a nosítek pro děti

5. 10. /úterý/ 9–12 hodin
Den otevřených dveří
Pojďte k nám nahlédnout v rámci
Týdne sociálních služeb

6. 10. /středa/ 9–17 hodin
Den otevřených dveří
V rámci Týdne sociálních služeb.

7. 10. /čtvrtek/ 16 hodin
Minikurz vaření nejen pro muže :o)

10. 10. /neděle/ 10 hodin
DRAKIÁDA
Další ročník oblíbené zábavy tatínků.
Info na webu nebo přímo v MC.

11. 10. /pondělí/ 10–15 hodin 
NE JEN SCRAPBOOK
Také výroba z korálků.

12. 10. /úterý/ 10 hodin
MODELING A DĚTSKÁ MÓDA
Jablonecká agentura hledá děti od 2 let.

14. 10. /čtvrtek/ 16 hodin
Výtvarná dílna + scrapbookování
kalendářů 

18. 10. /pondělí/ 10–15 hodin
SCRAPBOOK 
Dárky a dárečky.

21. 10. /čtvrtek/ 16 hodin
JABLÍČKOVÉ POSVÍCENÍ
Soutěž v tradičních i netradičních
pochoutkách z jablek
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

23.–24. 10. /sobota–neděle/ 18 hodin
NOČNÍ SCRAPBOOKOVÁNÍ 
Oblíbená noční párty s přespáním
v MC.

25. 10. /pondělí/ 9 – 15 hodin
SCRAPBOOK 
Dílna pro maminky – scrapbooková
alba

26. 10. /úterý/ 10 hodin
Přednáška o zdravém životním stylu

■ 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.

Čtvrtek 15 hodin 
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Děti 1–4 roky.

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.

Večerní hlídání dětí v domácnosti
na objednání 731 317 887.
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
www.saldovo-divadlo.cz

Šaldovo divadlo
1. 10. /pátek/ do 21.10 hodin (K11/Č/6)
DÁMSKÝ KREJČÍ
G. Feydeau
Klasická situační komedie
o nepolepšitelném lháři.

2. 10. /sobota/ do 21.30 hodin (PŠ2)
NÁMĚSÍČNÁ
V. Bellini
Dojemný příběh o chudé osiřelé dívce
trpící náměsíčností. 2. premiéra.

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

4. 10. /pondělí/
BIG BAND JAM
U příležitosti oslavy 20 let Big bandu
Luboše Ottla známé i méně známé
melodie v interpretaci těch nejlepších
z ČR, to vše pod taktovkou Marka Ottla.

5. 10. /úterý/ do 21.05 hodin (K2/9)
MAŠKARÁDA, ČARODĚJNÁ
LÁSKA, ŠPÁSOVÁNÍ
A. Chačaturjan, M. de Falla, W. A. Mozart
Láska třikrát jinak. Balet.

6. 10. /středa/ do 21.40 hodin (K9/O/3)
SUGAR

8. 10. /pátek/ do 21 hodin (K11/Č/3)
PLES V OPERETĚ
Komponovaný scénický program z díla
J. Strausse a dalších. 
Účinkují Gabriela Kopperova, Terezie
Švarcova, Juraj Nociar, Oldřich Kříž,
orchestr, sbor a balet DFXŠ, diriguje
František Babicky.

9. 10. /sobota/ 17 hodin
STRAKONICKÝ DUDÁK
Městské divadlo Mladá Boleslav
Tylova klasická báchorka o chudém
vesnickém muzikantovi.

10. 10. /neděle/ do 21.25 hodin
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
R. Cooney
Neurologická komedie.

12. 10. /úterý/ do 21.30 hodin (OB/4)
NÁMĚSÍČNÁ
V. Bellini

13. 10. /středa/ do 21.10 hodin 
DÁMSKÝ KREJČÍ
G. Feydeau

14. 10. /čtvrtek/ do 21.40 hodin 
SUGAR

16. 10. /sobota/ do 21.45 hodin
SEDM NÁPADŮ NA ZAVRAŽDĚNÍ
MANŽELA
Anonym
Alžbětinský krvák o lakomci, záletné
ženě a dvou neschopných vrazích. 

17. 10. /neděle/ 15 hodin
EDGAR
G. Puccini
Velká dramatická opera v originálu.

19. 10. /úterý/ do 22 hodin (K8/OB/5)
CARMEN
G. Bizet
Opera v originálu.Tragicky střet vášně
a povinnosti.

20. 10. /středa/ do 21.20 hodin (K9/Č/7)
A PAK UŽ TAM NEZBYL ANI JEDEN 
aneb deset malých… 
A. Christie
Detektivní hra. 

21. 10. /čtvrtek/ do 21.10 hodin (K4/9)
CHARLOTTA
C. Franck, H. Vieuxtemps, J. Brahms,
D. Milhaud
Balet o dvou dějstvích.

22. 10. /pátek/ do 21.15 hodin (PŠ)
LAKOMEC 
Molière
Premiéra slavné komedie.

23. 10. /sobota/ do 21.15 hodin (PŠ2)
LAKOMEC
2. premiéra.

24. 10. /neděle/ 15 hodin (RD6)
Docela velké divadlo Litvínov
O CHYTRÉM HONZOVI
A PRINCEZNĚ ROZÁRCE
L. Lavičková

26. 10. /úterý/ do 22 hodin (K2/10)
SEDLÁK KAVALÍR a KOMEDIANTI 
P. Mascagni a R. Leoncavallo.
Operní dvojčata v originálu.

27. 10. /středa/ do 21.10 hodin (K3/11)
CHARLOTTA
C. Franck, H. Vieuxtemps, J. Brahms,
D. Milhaud
Balet o dvou dějstvích.

28. 10. /čtvrtek/ do 21.30 hodin
(K10/OB/4)
NÁMĚSÍČNÁ
V. Bellini

29. 10. /pátek/ do 21.15 hodin (K5/11)
LAKOMEC

31. 10. /neděle/ 16 hodin
PETR SPÁLENÝ & APOLLO BAND
Koncert u příležitosti zakončení měsíce
seniorů.

Malé divadlo
2. 10. /sobota/ do 21.40 hodin (K6/9)
BÁBEL
F. Křelina
Ještědský příběh lásky a vraždy z roku
1938.

5. 10. /úterý/ do 20.30 hodin (K8/Č/6)
TVÁŘ V OHNI
M. von Mayenburg
Zapálení a vyhořelí. Jeden rodinný
masakr na jevišti. Coolness drama,
ze kterého vám bude horko.

7. 10. /čtvrtek/ 17 hodin 
KPLO
Popremiérová beseda k opeře
Náměsíčná.

8. 10. /pátek/ do 20.40 hodin
SLEČNA JULIE
A. Strindberg
Jedna noc v roce, kdy se může stát
všechno – a jedno ráno po ní.
Premiéra.

12. 10. /úterý do 20.40 hodin
SLEČNA JULIE

14. 10. /čtvrtek/ do 20.45 hodin
(K10/Č/7)
HRA O LÁSCE A SMRTI
R. Rolland
Strhující příběh o lásce, strachu
a povinnosti v čase jakobínské diktatury.

15. 10. /pátek/ do 21.30 hodin (K5/10)
ŽENA A MEGERA
M. Carr
Smrt je snadná, když máte s kým o ní
mluvit.

21. 10. /čtvrtek/ do 20 hodin
GOOGLING AND FUCKING
T. Dianiška
Digitální gameska pro generaci youtube.

23. l0. /sobota/ 18 hodin
JIZERA Liberec
Výroční vystoupení folklorního souboru.
Host: NISANKA Jablonec n. N.
Akce se koná za podpory Statutárního
města Liberec.

26. 10. /úterý/ do 21.30 hodin
ŽENA A MEGERA

27. 10. /středa/
DIVADLO A MY
Beseda k inscenaci Žena a Megera.
Pořádá Klub přátel činohry i pro
veřejnost.

28. 10. /čtvrtek/ do 20.40 hodin (K4/10)
SLEČNA JULIE

31. 10. /neděle/ do 21.40 hodin
DNES VEČER: LOLA BLAU
G. Kreisler
Komorní muzikál pro jednu herečku.
Exceluje Markéta Tallerová.

Změna programu vyhrazena.

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

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

5. 10. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
SETKÁNÍ S ILONOU CHVÁLOVOU
Ukázky z tvorby ak. malířky. 

8. 10. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
DISNEYBAND a HOŘKÝ KAFE
Druhá z libereckých folkových stálic

a pražské pánské duo, které vypadá
mnohem lépe, než hraje

13. 10. /středa/ 19.30 hodin
STO ZVÍŘAT
Support: CCTV Allstars.

13. 10. /středa/ 19.30 
Experimentální studio
Divadelní společnost Vojan Český Dub
NA SPRÁVNÉ ADRESE
Komedie. Autor Marc Camoletti si
neklade jiný cíl, než zábavu, zajímavou
zápletku a vtipné rozuzlení.

14. 10. /čtvrtek/ 19 hodin
2. abonentní koncert 52. sezony
komorní hudby
IUVENTUS, GAUDE! 
Jablonecký dětský pěvecký sbor řídí
Tomáš Pospíšil.

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

16. 10. /sobota/ 20 hodin 
ŠKWOR
„Tak to jsme my“ tour. Rockový nářez
po dvou letech opět v Liberci!

17. 10. /neděle/ 14 hodin
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Setkání s Libereckými harmonikáři.

18. 10. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
EGYPT
Diashow Petra Niesiga. 
Pyramidy, Nil, poušť, chrámy, moře
s hudbou R. Pachmana. 

20. 10. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Krátké a úderné divadlo
HRDINNÝ KAPITÁN KORÁN 
aneb Večer bez záruky

21. 10. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Divadlo bez opony – Agentura
Miloslava Rusová 
NOC PO ROZVODU
Hovor muže a ženy – střepy slov a vět
postupně skládají mozaiku končícího
příběhu. Klára Pollertová-Trojanová,
David Matásek.

22. 10. /pátek/ 19.30 hodin 
Experimentální studio
JARRET & MRAKOPLAŠ
Domácí Jarret s bluesovou kapelou, která
je na křtící šňůře k CD Děti této noci

23. 10. /sobota/ 19.30 hodin
Experimentální studio
KABÁJA + ZÁKAL 
Opravdu drsné spojení něžné krásy
a hudební surovosti.

24. 10. /neděle/ 17 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
CIRKUS PLNÝ POHÁDEK
Interaktivní představení pro nejmenší.
Divadlo Krtek.

25. 10. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
CK Adventura
SAFARI V KENI A TANZÁNII, 
KILIMANDŽÁRO, ZANZIBAR 
Tři tváře jedné země – hory, národní
parky a korálový ostrov v přednášce
Slávka Suldovského.

26. 10. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
DAVID GORE & LUISIANA ALLEY
Vítězové festivalu Blues Alive
s našláplým moderním bluesrockem

VÝSTAVA 
Experimentální studio a Galerie
Anna Nováková – Egypt (fotografie)
Fotoklub Balvan

Změna programu vyhrazena.

Pozvánka na premiéru

2. 10. /sobota/ 19 hodin – Šaldovo divadlo
NÁMĚSÍČNÁ
Dojemný příběh o chudé osiřelé dívce trpící náměsíčností. Opera
v originálu, plná efektních árií a „vražedných výšek.“
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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.

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

Gambrinus liga
Chance aréna
3. 10. /neděle/ 17 hodin
FK Ústí nad Labem
Přímý přenos vysílá Sport 2.

Gambrinus liga
Chance aréna
17. 10. /neděle/ 15 hodin
1. FK Příbram

Házená
Házenkářské hřiště v Pasekách
10. 10. /neděle/ 9 hodin
Mini turnaj Jablonec n. N.

Městská hala
Centrkurt
10. 10 /neděle/ 15 hodin
II. liga ELP Jablonec
– Kovo Finiš Ledeč n. S. 
Mladší dorostenci.

10. 10 /neděle/ 17 hodin
II. liga ELP Jablonec 
– HC Kolín
Muži.

16. 10. /sobota/ 15 hodin
II. liga ELP Jablonec 
– TJ Jiskra Třeboň 
Mladší dorostenci.

16. 10. /sobota/ 17 hodin
II. liga ELP Jablonec 
– Baník Most 
Muži.

31. 10. /neděle/ 15 hodin
II. liga ELP Jablonec 
– Sokol Vršovice
Mladší dorostenci.

31. 10. /neděle/ 17 hodin
II. liga ELP Jablonec 
– Sokol Vršovice
Muži.

TJ Sokol Jablonec n. N.
www.jablonec.org/sokol/
Sokolovna, Fügnerova 5

Pravidelná cvičení

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

Cvičení dětí
SK Břízky
Tělocvična
4. 10. /pondělí/ a každé pondělí
10–11 hodin
CVIČENÍ DĚTÍ OD 2 DO 4 LET

4. 10 /pondělí/ a každé pondělí
16–17 hodin
CVIČENÍ DĚTÍ OD 4 LET

Městská hala
www.sportjablonec.cz

Volejbal
Městská hala – centrkurt
2. 10. /sobota/ 9 hodin
JAVOR CUP 2010
Tradiční volejbalový turnaj.

Kurt č. 4
10. 10. /neděle/ 9.30 hodin
TJ Jablonex Jablonec n. N. 
– TJ LOKO Liberec
Ženy.

Kurt č. 4
16. 10. /sobota/ 10 hodin
TJ Bižuterie Jablonec n. N. 
– Stráž n. N. 
Ženy.

Kurt č. 3
23. 10. /sobota/ 9.30 hodin
TJ Jablonex Jablonec n. N. 
– Rokytnice n. J. 
Ženy.

Kurt č. 4
31. 10. /neděle/ 10 hodin 
TJ Bižuterie Jablonec n. N. 
– TJ Jablonex Jablonec n. N. 
Ženy.

Futsal
Městská hala – centrkurt
3. 10. /neděle/ 20. 15 hodin
Zápas týmů Legnex a Mapa.

10. 10. /neděle/ 11.30 hodin
Zápas SK ALFA Liberec – Slaný 

24. 10. /neděle/ 16.30 hodin
SK ALFA Liberec – Mělník 

Sportovní hry

Městská hala
3. 10. /neděle/ 8 hodin
Sportovní hrátky
Akce pro děti a rodiče.

Hip hop
X-Dance

Městská hala
9. 10. /sobota/ 6.30 hodin
X-DANCE CUP 2010
Taneční soutěž v hip-hopu 
a disco-dance.

Florbal

Městská hala – centrkurt
16. 10. /sobota/ 19 hodin
1. FBK Campus florbalový turnaj

17. 10. /neděle/ 10 hodin
1. FBK Campus florbalový turnaj. 

Kickbox

Městská hala
Aerobní sál
16. 10. /sobota/ 10–12 hodin
Radim Štryncl s tradiční
dvouhodinovkou kickboxaerobiku

Judo

Judo klub Jablonec
Městská hala – kurt č. 4
30. 10. /sobota/ dopoledne
JUDO
Zápasy I. ligy mužů. 

Atletika
Atletický stadion
www.sportjablonec.cz

2. 10. /sobota/ 10 hodin
Štafeta rodičů s dětmi
Velké atletické závody určené pro
všechny členy rodiny.

19. 10. /úterý/ 8 hodin
Kinderiáda
Krajské kolo v atletice mládeže.

Windsurfing
TJ Delfín
Mšenská přehrada
9.–10. 10. /sobota–neděle/ 
11 hodin
SKI REGATA 2010
Závody ve windsurfingu.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Aerobic
Městská hala
www.sportjablonec.cz

Aerobní sál
Úterý 16 hodin
Junior aerobic I
Cvičení od 6 do 10 let.

Úterý 17 hodin
Junior aerobic II.
Cvičení od 11 do 16 let.

Úterý 18 hodin
Power joga

Úterý 19 hodin
Pilates

Středa 19 hodin
Step aerobic

Čtvrtek 16 hodin
Junior aerobic I

Čtvrtek 17 hodin
Junior aerobic II.

Pátek 18 hodin
Pilates

Sobota 9 hodin
Bodybuilding

Neděle 18 hodin
Aerobic mix

Kondiční plavání
Městský bazén
www.bazenjbc.cz

Bazén
Úterý–pátek (pouze v pracovní
dny) 6–8 hodin
Obnovené zvýhodněné ranní
plavání pro veřejnost

Softball
Oddíl baseballu a softballu TJ LIAZ
Srnčí důl
9.–10. 10. /sobota–neděle/ 
9 hodin
O JABLONECKÉHO
KLOKÁNKA
XXIII. ročník slowpitchového
turnaje i pro širokou veřejnost. 
Materiál i výstroj bude
účastníkům zapůjčena.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Orientační běh
SRPdŠ při ZŠ Mozartova
Areál u vodárny – Rýnovice
13. 10. /středa/ 9 hodin
MŠENSKÁ OLYMPIÁDA
Orientační běh, závod jednotlivců.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Nabídka sportovních programů

Foto archiv JM
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Přivítání v perníkové chaloupce Slavnostní zahájení výstavy Se skřítkem Pastelkou do pohádky Kulisy s pohádkovými motivy obrazů ak. mal. Miloslava Jágra

Malování a vybarvování dekorací výstavy Smyslové pexeso

Hradní schovávačka mezi obrázky

Petr Vobořil předává pohádková kvarteta malým návštěvníkům

Na výstavních plochách se sešlo více než tisíc kreseb

Malí umělci hledají své výtvory

Pohádková bylinková čajovna v ekocentru

Zpívání se skřítkem Pastelkou

Písmenková polívka v podání Naivního divadla Liberec

Více fotografií na stránkách www.jabloneckarodina.cz v sekci fotogalerie. Autorem snímků je Aleš Majer.

Se skřítkem Pastelkou do pohádky

ohlédnutí za výstavou 
kreseb jabloneckých dětí 
a vzdělávacím projektem 
Nezapomínejme číst dětem

Během září zaplnily výstavní pavilon Eurocentra děti z prvního stupně všech základních škol a mateřinek. 
Malí umělci si zde mohli najít svůj obrázek, který namalovali v uplynulých letech pro skřítka Pastelku. Součástí
výstavy bylo i tajemné bludiště a ekocentrum. V doprovodném programu dětem předčítali členové činohry
Národního divadla Taťjana Medvecká a Václav Postránecký a místostarosta Petr Vobořil. Do čtení se zapojily také
některé školy – ZŠ Mozartova, ZŠ Arbesova, Svobodná ZŠ a Základní umělecká škola. Poděkování za zdařilou 
akci patří všem šikovným malířům, i těm kteří podpořili projekt Nezapomínejme číst dětem. 
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Srpnový víkend
„Připravili jsme pracoviště pro práci komise,

společně se stálou službou městské policie jsme
organizovali hlídky v hlásných profilech na
Lužické a Bílé Nise nepřetržitě po celý víkend,“
uvádí vedoucí oddělení krizového řízení jablo-
necké radnice a tajemník povodňové komise
Jiří Vaníček. Po celou dobu byl stále ve spojení
se starostou Petrem Tulpou i se starosty okol-
ních obcí, kteří kontrolovali stav na Kamenici,
Jedlové, Bílé Nise. Vodní díla na Jablonecku ne-
přetržitě monitorovali pracovníci Povodí Labe. 

„Už v sobotu v poledne jsme na žádost ope-
račního hasičů zajišťovali nasazení jednotky
z Pasek a Vodní záchranné služby ČČK do Ras-
penavy a Višňové-Předánky; jablonecké technické
služby s těžkou technikou odstraňovaly sesuvy
půdy a pozdě večer zajistily průjezdnost silnice

do oblasti Bílého Potoka, Hejnic, Raspenavy, kte-
ré byly odříznuty od okolního světa,“ říká Jiří
Vaníček. 

V neděli dopoledne jeli dobrovolní hasiči
z Proseče nad Nisou a Jabloneckých Pasek do
Raspenavy na pomoc s evakuací obyvatel a čer-
páním vody ze zaplavených objektů, starostové
z Rychnova u Jablonce a z Janova n. N. hlásili
nasazení vlastních jednotek hasičů i s techni-
kou v Hrádku nad Nisou a v Chrastavě. „Jen pří-
slušníci jednotek dobrovolných hasičů zřizova-
ných Jabloncem, to znamená Prosečtí, Pasečtí
a Kokonínští, byli nasazeni s technikou od 7. do
23. srpna a odpracovali při záchranných, likvi-
dačních a odklízecích pracích, evakuaci obyvatel
a čerpání vody v Raspenavě, Višňové-Předlán-
cích a Frýdlantu celkem 1 811 hodin,“ konstatu-
je Vaníček.

Hlavně chyběly repelenty
„První kolečka, lopaty, rýžová košťata, pracov-

ní rukavice a balenou vodu za zhruba 18000 Kč
jsme vezli v neděli po poledni do Chrastavy,
V pondělí jsme jeli se stejným nákladem do Ras-
penavy, v úterý se vezla pomoc do Bílého Kos-
tela, ve čtvrtek pak do Hrádku nad Nisou. A kaž-
dý další den se jezdilo s dalším materiálem,“
uvádí vedoucí oddělení krizového řízení. 

V pondělí 9. srpna odpoledne začala v Jablon-
ci pracovat dvě sběrná místa na humanitární
pomoc od občanů. Jedno bylo v zasedací míst-
nosti v suterénu Spolkového domu, druhé v ha-
sičské zbrojnici v Jabloneckých Pasekách. Byla
otevřena denně od 9 do 17 hodin s dvouhodino-
vou polední pauzou, ve Spolkovém domě až do
19. srpna. Místnosti se plnily především bale-
nou vodou, základními hygienickými potřeba-
mi, desinfekčními a úklidovými prostředky.
Poptávka byla po rukavicích, lopatách, košťa-
tech, odpadových pytlích, lanech, šňůrách na
prádlo. Po týdnu se požadavky zaplavených ob-
cí změnily – nářadí a pracovní rukavice byly
potřebné stále, ale poptávány byly i repelenty,
kterých město nakoupilo čtyři sta. A hlavně
chyběly peníze.

Každé místo mělo jiné požadavky. Třeba
v Bílém Kostele byl starosta sám a chyběl mu
člověk na zpracování administrativy. V Hrádku
postrádali pomocníky na odklízení, jinde na
hlídání dětí. Bohužel bylo třeba i posílit bezpeč-
nost. A tak z Jablonce jezdila od 11. do 14. srp-
na jedna hlídka městské policie na noční služ-
bu do Hrádku nad Nisou na základě smlouvy
uzavřené se starostou města Martinem Půtou.
Ten se tak snažil zabránit rabování. „Zaměst-
nance úřadu, kteří chtěli pomáhat obyvatelům
postižených měst, jsme uvolnili na tři až pět pra-
covních dní,“ vysvětluje tajemník jabloneckého
Městského úřadu Jiří Nesvadba. A tak Jablonec
poslal úředníka na pomoc starostovi do Bílého
Kostela, další pracovnici do školky a vypravil
čtyři skupiny lidí, jež pomáhaly s úklidem.

Město Jablonec rozhodlo 16. srpna uvolnit
350 tisíc Kč na techniku a lidi. Proto v Raspena-
vě, Bílém Kostelu a v Hejnicích pracovaly od 20.
do 29. srpna univerzální nakladače, nákladní
automobily a kropicí vozy. Dalších téměř 50 ti-
síc Kč vynaložilo město na nákup školních po-
můcek pro děti z Raspenavy a Bílého Kostela,
kam jako dar do knihovny odešlo také šest po-
čítačů, čtyři monitory a laserová tiskárna.

Později ještě město přikoupilo LCD monitor do
ředitelny bílokostelecké školy. 

Více jak měsíc poté
Dnes už se život po záplavách znovu rozbíhá.

Stále zde vrčí vysoušeče, lidé obývají hlavně
horní patra domů, protože ta spodní jsou ještě
mokrá. Na každém kroku jsou vidět stopy srp-
nových záplav. Jablonci se vyhnuly, ale přesto
se snažil co nejvíce zmírnit jejich důsledky
u sousedů. „Rád bych poděkoval všem obča-
nům, kteří neváhali a přispěli na humanitární
pomoc. Jsem jim všem opravdu velmi vděčný
a jsem rád, že mezi lidmi stále existuje tak velká
míra solidarity. Nikdy nevíme, kdy podobnou
pomoc budeme potřebovat sami,“ řekl starosta
Petr Tulpa. 

(fr)

Záplavy ovlivnily život Jablonce 
V sobotu 7. srpna brzy ráno bleskovou rychlostí zaplavila voda obce a města na Liberecku
a Frýdlantsku. Jablonecko ničivá katastrofa nepostihla. Avšak už před šestou ráno byli v plné
práci dva členové jablonecké povodňové komise. 

Foto Aleš Majer

Foto Aleš Majer

Foto archiv IZS
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„Nejmenší světový festival na světě,“ tak zní
podtitul přehlídky alternativní, etnické hudby
a divadla GRABŠTEJN WORLD FEST. Letos
už 8. ročník 3.–5. 9. ukázal, že pořadatelé,
umělci a fanouškové nemainstreamové kul-
tury dokáží úplně světově podpořit humani-
tární myšlenku a vzít se za správnou věc. 

Ničivá srpnová povodeň spláchla podhradí
malebného hradu Grabštejn – Chotyni a Hrá-
dek nad Nisou, a tak se rozhodli pořadatelé sym-
patického festivalu v jeho zdech oslovit hvězdy
alternativy, world music a divadla, aby vystou-
pili bez nároku na honorář na pomoc lidem po-
stiženým katastrofou. Výtěžek benefiční akce
pak věnovali starostům obcí Chotyně a Hrádku
nad Nisou. Vedle toho zorganizovali doprovodnou
kampaň s přiléhavým názvem „NENECHME
TO PLAVAT!“ Veškerý zisk z prodeje samolepek,
který doprovázel benefiční akce umělců v Praze
i na samotném festivalu a jejichž prodej nadále
pokračuje ve vybraných obchodech v Liberci
a v Praze, je opět věnován na povodňovou po-
moc. Spolupráci při získávání finančních pro-
středků přislíbila i nadace EURONISA s progra-
mem „POZVEDNĚTE SLABÉ“.

A bezprostřední dojem z festivalu GRABŠTEJN
WORLD FEST 2010? Slyšet jeden z největších
hlasů českého rocku Michala Prokopa v triu
s kytaristou Andrštem a houslistou Hrubým po

20 letech ve stále skvělé formě a s ním zpěv no-
vé generace fanoušků „Až si pro mě přijdou…“
je prostě radost. Jablkoň, Váša a Ty syčáci, ne-
vstoupíme sice dvakrát do stejné řeky, ale ani
jim čas neubral nic z naléhavosti a charismatu.
Nelze jmenovat všechny interprety, ale jeden
pocit převládl. Všechna ta setkání, muzika, di-
vadla, nic z toho nebylo zpěvem na potápějícím
se Titanicu. Kapela Zdarr, všehochuť klezmeru,
balkánu, rocku a šansonu to vyjádřila písní:
„Náš život teď, inu, plyne, i di Caprio šel ke dnu,
my viděli to v kině, ona vzbudila mě, jak plaka-
la nad cizí smrtí v kině. Neplač, holka, já chtěl
jí říct, my přece žijem, přece dýcháme a vodu
na plicích budeme bohdá mít až za padesát
let… Padesát let poplujeme spolu na naší malé
bárce objevovat svět!“ 

A kolik, že se vybralo? Z festivalu 13 000 Kč,
z prodeje samolepek 80 000 Kč.

Grabštejn byl taková malá bárka. Archa nad
vodami. A po nikom z přítomných nezůstane
potopa…

(Více na www.nenechmetoplavat.cz)

Pavel Brycz

Nenechme to plavat!

Chystá se Anička nebo Péťa do školy? Ja-
kou zvolit? Co jim jde nejlépe? Lenka už
končí devítku, co dál? Jak zabavit Honzu po
vyučování, aby nebloumal po městě? Na ty-
to a další otázky odpoví veletrh základních
a středních škol v Eurocentru.

Od čtvrtka 7. 10. do pátku 8. 10. vždy od 9 do
17 hodin můžete navštívit akci, na níž se před-
staví přes třicet základních a středních škol
a odborných učilišť. Cílem výstavy a veletrhu je
představit možnosti vzdělávání a zájmových
aktivit pro všechny věkové kategorie – od dět-
ského až po seniorský věk. Zároveň podat pře-
hled možností studia i práce v zahraničí a po-
radit ve všech oblastech vzdělávání.

V pestrém kulturním doprovodném progra-
mu najdete inspiraci i pro svůj volný čas.
Seznámíte se s nápady mladých módních návr-
hářů, zazpívají vám dětské pěvecké sbory, usly-
šíte mladé muzikanty, obdivovat budete taneč-
ní vystoupení včetně ukázek břišních tanců,
které jsou nejen temperamentní, ale i velmi
prospěšné kondici krásných tanečnic. Na závěr
veletrhu vyhlásí organizátor ocenění za nej-
krásnější expozici, ale ceny čekají i na některé
z vás návštěvníků. Přesvědčte se, že škola hrou
podle Komenského pořád platí.

Podrobný program naleznete na stránkách:
www.eurocentrumjablonec.cz/akce/veletrhy-a-
vystavy/euroregion-amos/. Vstup na celou akci
je zdarma. 

Více informací: Hana Popelková, tel.: 483 712 505,
e-mail: h.popelkova@eurocentrumjablonec.cz.

Veletrh Euroregion AMOS 2010

Foto archiv EurocentraFoto archiv Eurocentra

Na konci srpna zemřel ve věku 91 let dlouho-
letý aktivní člen Českého svazu bojovníků za
svobodu, předseda jeho okresního výboru
v Jablonci nad Nisou i základní organizace
v Železném Brodu, odkud pocházel a kde žil. 

Nepřipomene už nám mladším 17. listopadu,
proč slavíme Den studentů a Den boje za svo-
bodu a demokracii, vždyť on jako živá kronika
dobře pamatoval studentské bouře roku 1939,
pohřeb medika Jana Opletala, uzavření čes-
kých vysokých škol a následné zavlečení 1 260
studentů do koncentračních táborů. Byl mezi
nimi, patřil s kolegy z Hlávkovy studentské ko-
leje k organizátorům protestů proti okupační
moci. Prošel peklem Oranienburgu-Sachsen-
hausenu, ale nikdy se nenechal jako sokol
a sportovec zlomit.

Po roce 1945 se stal členem Svazu osvoboze-
ných politických vězňů, ale po komunistickém
puči 1948 byl jako nekomunista donucen na

čas tuto činnost přerušit a obnovit až během tání
politických poměrů v šedesátých letech.

Právě 17. listopad 1989, studentské demon-
strace namířené proti tehdejšímu režimu a na-
vazující na generaci válečnou a odkaz Opletala
(stejně jako Jana Palacha z generace rodičů),
mu přinesl konečně zadostiučinění. Hned po
konci vlády jedné strany v nových demokratic-
kých poměrech se pouští společně s dalšími od-
bojáři do činnosti tehdy ještě Svazu protifašis-
tických bojovníků v Železném Brodě a v roce
1990 je zvolen předsedou Okresního výboru
Českého svazu protifašistických bojovníků
(dnes Českého svazu bojovníků za svobodu).
Mimo to byl až do loňského roku členem
ústředního výboru Českého svazu bojovníků za
svobodu. Svědomitě zastával veškeré funkce
a přednášel o odbojovém hnutí a novodobé his-
torii, aby nic z dějin, které poznal na vlastní ků-
ži, nezůstalo zapomenuto. Odešel vlastenec, de-
mokrat a dobrý člověk. Čest jeho památce!

(red)

Odešel Ladislav Lubas

Jablonecký Český svaz bojovníků za svobodu. 
Pan Lubas první zprava. Foto archív ČSBS
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Jak je to s vaší muzikantskou minulostí?
Paradoxně jsem začal studovat zpěv až po prvním

krátkém profesionálním angažmá v Armádním umě-
leckém souboru Víta Nejedlého. Zpívání v AUSU mě
natolik oslovilo, že jsem se rozhodl připravit k přijí-
macím zkouškám na Státní konzervatoř v Praze a pak
studoval operní zpěv. Asi za dva roky přišla osudová
příležitost vstoupit do legendární vokálně-instrumen-
tální skupiny Jiřího Linhy – Linha Singers. Tomu se
nedalo odolat, i když profesionální soubor znamenal
konec denního studia. Tenkrát jsem využil možnosti
pokračovat na Konzervatoři Jaroslava Ježka. A teprve
tam jsem se dostal k muzikálovým projektům.
Možnost věnovat se postupně různým žánrům ve zpě-
vu považuji za velké štěstí a svým způsobem dar. 

Muzikál je teď v popředí zájmu publika. Proč
jste tedy nezvolil angažmá v divadle, ale dráhu pe-
dagoga na hudební škole?

Pozici zástupce ředitele ZUŠ mi nabídl bývalý pan
ředitel Jiří Veverka. Velice pikantní je, že jeho nabíd-
ka za mnou doputovala až na Floridu, kde jsem něja-
ký čas pobýval. Dnes se tomu skoro až nechce věřit.
Neváhal jsem a teď vím, že to bylo správně rozhodnu-
tí. Vlastně si té výzvy stále velice vážím. Snažím se
vším, co dělám, nezpronevěřit pracně budované dob-
ré pověsti školy. V roce 2008 jsem převzal ředitelskou
funkci. Nebyla to snadná léta a i dnes, kdy už mám za
sebou řadu cenných zkušeností, mě dokáže leccos za-
skočit a překvapit.

Zůstaňme však u muzikálu. Filmový Fanda je
jablonecký autorský projekt – kdy jste o něm zača-
li přemýšlet a jaká byla realizace? 

Rozhodnutí padlo zhruba před třemi lety. Hledali
jsme vhodný námět a chtěli jsme, aby ho přinesly jab-
lonecké děti. Vyzvali jsme je, aby napsaly svůj příběh.
Třeba ten, který se stal v ten den před jejich školou.
Z došlých prací se pro námět muzikálu však nedalo
použít vůbec nic. Pátrali jsme po náhradním řešení.
S velice lákavou nabídkou přišel liberecký publicista
Otto Hejnic. Dal nám k dispozici a k volné úpravě ho-
tový muzikál CHYTIT KOMETU, který napsal před lety

s bratrem Jiřím. Ani toto nebyla ta správná cesta. Vzápě-
tí se na nás usmálo štěstí – potkali jsme Krátké a úder-
né divadlo. Konkrétně Jakuba Žáčka, Miroslava Ho-
lubce a Martina Kadlece. Slovo dalo slovo a postupně
se začal rodit poutavý příběh s písničkami přímo
z jabloneckého prostředí. Cítili jsme, že to je ono.

Je možné naznačit děj?
Před premiérou? (smích) Tak jen trochu. Je to pří-

běh malého Františka, kterého rodiče z poněkud ab-
surdních důvodů zapomenou v hledišti kina Radnice.
František tam stráví třináct let, okolní svět vnímá
pouze očima stříbrného plátna a pátrá po důvodech
nezvyklé situace v jabloneckých ulicích a zákoutích.
Nechybí vkusně použitá nadsázka a recese. V tom je,
řekl bych, nejsilnější stránka celého představení. 

V listopadu vás čekají čtyři představení – co bude
s inscenací dál? 

Muzikál Filmový Fanda bude mít v jabloneckém
Městském divadle dvě premiéry pro veřejnost – v ne-
děli 14. a v pondělí 15. listopadu. Kromě toho nabíd-
neme představení těm, jimž je určeno – studentům,
mladým lidem, a to v pondělí 15. a v úterý 16. listopa-
du od 10 hodin jako dárek k Mezinárodnímu dni stu-
dentstva. Další osud Filmového Fandy je do značné
míry závislý na tom, jak se vydaří premiéry, jaké bu-
dou ohlasy, jak ho veřejnost přijme. Snažíme se být
v tomto ohledu co nejvíce při zemi, ale zároveň chce-
me věřit, že si Filmový Fanda najde v Jablonci své
příznivce. 

(fr)

(Nekrácený rozhovor najdete na www.mestojablonec.cz)

Vít Rakušan
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Té výzvy si stále vážím
Ze Starého Harcova jezdí každý den přesně dvanáct minut do školy a zase zpět.
Vystudoval muzikálový zpěv, zpíval ve skupině Jiřího Linhy i s orchestrem
Ladislava Bareše. Už dvanáct let je však spojován se Základní uměleckou
školou v Jablonci a úplně nejaktuálněji s původním jabloneckým muzikálem
Filmový Fanda, který bude mít premiéry v listopadu a finančně jej podpořilo
město Jablonec a Nadace Preciosa.

■ Krátké zprávy
Virtuoz a rocker
se představí 4. 10. od 19 hodin
v Městském divadle ve výjimečném
projektu Vivaldianno. Jaroslav
Svěcený a Michal Dvořák dokazu-
jí, že Vivaldiho hudba je stále živá
a strhující.

Svaz důchodců
pořádá svá říjnová setkání vždy ve
středu od 14 hodin ve Spolkovém
domě. Dne 6. 10. chystáme zábavu
s hudbou. 13. 10. výlet na zámek
Stránov, 20. 10. si preventivně
změříme tlak a 27. 10. zveme na
volnou zábavu.

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
do 8. 10., otevřeno denně: 9–11
a 14–16 hodin.

Metropolitní opět zahajuje
své přímé přenosy opery přes sate-
lit. V sobotu 9. října od 18.45 hodin
se mohou ctitelé starobylých mýtů
a dramatické hudby v moderním
scénickém pojetí těšit do kina
Radnice na Zlato Rýna Richarda
Wagnera, tento prolog k Prstenu
Nibelungů.

Pravidelný jazzový
večer spolu s Jazz H Faktorem a je-
ho hosty pořádá Klub Ex 21. 10.
od 19. 30 hodin. Fanoušci jazzo-
vých synkop si jistě přijdou na své.

Jablonecká městská nemocnice 
vyšla vstříc svým lékařkám, zdravot-
ním sestrám a ostatnímu perso-
nálu a do dubna příštího roku v je-
jím areálu bude stát mateřská škola
i s jeslemi. Už nyní je zájem obrov-
ský a maminky si mohou oddech-
nout, že budou moci lépe skloubit
rodinu i náročné zaměstnání. 

Filmový Fanda
jde do finále. Náročnému projektu
původního jabloneckého muziká-
lu, který chystá jablonecká ZUŠ se
svými žáky i učiteli, zbývá půldru-
hého měsíce zkoušek. Muzikál
o Františkovi, který vnímá svět
pouze filmovýma očima, neboť tři-
náct let neopustil kino Radnice,
bude mít premiéry 14. a 15. listo-
padu v Městském divadle a je ta-
kovým malým příspěvkem k osla-
vám 17. listopadu.

Nakladatelství Albatros
slavnostně pokřtí v úterý 26. 10.
knihu Bílá paní na hlídání jablo-
neckého spisovatele Pavla Brycze.
Příběhy o kouzelné au-pairce, kte-
rá se stará o čertovská paterčata
a mistry světa ve zlobení, původně
namluvila Naďa Konvalinková pro
Český rozhlas. Nyní vycházejí kniž-
ně s ilustracemi Evy Sýkorové – Pe-
kárkové, známé výtvarnice večer-
níčků O kachně Matyldě a Inspektor
Fousek na stopě.

Foto Jiří Jiroutek

Zkouška muzikálu 
Foto archív Víta Rakušana
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Král střelců Johann Schwan se stal vítě-
zem střelecké soutěže pouhé dva týdny před-
tím, než Jablonec obsadilo pruské vojsko.
Tuto událost, která bouřlivě zasáhla do ži-
vota zdejších obyvatel 24. června 1866, ne-
chal vyobrazit na svůj pamětní štít. 

Prusko-rakouská válka, v níž obě mocnosti
soupeřily o vliv v Německém spolku, skončila
porážkou Rakouska. O výsledku války rozhod-
la 3. července 1866 jedna z nejkrvavějších bitev
19. století, známá jako bitva u Hradce Králové
nebo bitva u Sadové.

Do života obyvatel Jablonce válka zasáhla jen
krátce poté, co byl v květnu téhož roku povýšen
na město. Již 25. května sem dorazily rakouské
jednotky, které pokračovaly směrem k zemské
hranici. Později však ustoupily do vnitrozemí
a do oblasti proniklo pruské vojsko. Postupovalo
směrem od Liberce. Krátce po poledni 24. června
dorazili Prusové do Mšena. Obyvatelé Jablonce
v obavách zavírali obchody a odstraňovali fi-
remní štíty. Mnoho zvědavců se sešlo u starého
hřbitova v prostoru, kde se dnes nachází letní
kino a očekávali příchod nepřátel. Nejprve do-
razila hlídka, která se po krátké prohlídce města

vrátila zpět. Pak – za prudkého deště – vtáhly
do ulic Jablonce vojenské oddíly, 27. a 67. regi-
ment pěchoty 4. armádního sboru pod osobním
velením generálmajora a velitele magdeburské

14. pěší brigády Gordona a další baterie pěcho-
ty s oddílem zelených husarů. Starostovi Josefu
Pfeifferovi a městským radním byly neprodleně
sděleny rekviziční požadavky, které pečlivě za-
znamenal autor knihy o dějinách Jablonce
a okolí z roku 1877 Adolf Benda. Jednalo se
o 1 350 liber masa, 2 700 věrtelů piva, 100 věr-
telů šnapsu, 21 600 cigár nebo 1/8 libry tabáku
na 8 cigár, 7 875 liber ovsa, 2 100 liber sena
a 2 450 liber slámy. To vše mělo být dodáno bě-
hem dvou hodin.

Zobrazená scéna ukazuje jablonecký Starý
trh (Mírové náměstí), plný překvapených oby-
vatel a rekvírujících pruských vojáků. Hlavní
strážnice byla umístěna ve východní frontě do-
mů, v budově tehdejší školy (pobočka České
pojišťovny).

Válečné události způsobily obyvatelům Jab-
lonce hmotné škody, nikdo však nepřišel o ži-
vot. Za rozhodné vystupování v době války
a „za vynikající zásluhy o obecné blaho“ byl
starostovi Josefu Pfeifferovi později udělen
Rytířský kříž Řádu Františka Josefa I.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie

■ Střelecké štíty ze sbírek Muzea skla a bižuterie

Prusové v Jablonci 

Je to 92 let, co pro část našich předků, ob-
čanů rakousko-uherské monarchie skončila
1. světová válka „vítězně“. Z našeho českého
dějepisu příběh o pražském vyhlášení samo-
statnosti a konci „nenáviděného žaláře ná-
rodů“ známe.

V Jablonci a vůbec ve většině pohraničí se
však průběh oněch dní dosti lišil. Pro ně konec
války a pád monarchie znamenal porážku. Vět-
šina obyvatelstva totiž uváděla jako svůj jazyk
němčinu. Považovali se za Němce jazykem
a kulturou, za státní občany Rakouska-Uherska,
a především byli loajální k trůnu a císaři Karlu I.
K české menšině se hlásilo v Jablonci sotva ně-
co přes 13 % obyvatel. Ovšem i ti byli vesměs
loajální. Jazyková hranice běžela až po hřebeni
Kopaniny a po pláních k Zásadě. A zatímco
v českém vnitrozemí se již řadu měsíců připra-
vovaly národní výbory, které měly ve správný

okamžik dle připraveného scénáře převzít moc
do svých rukou a odstartovat republiku, politic-
kým tématem německých oblastí byla odpověď
na Wilsonovu deklaraci z 8. 1. 1918 o sebeurčení
národů. Zejména v očekávaných nových pod-
mínkách hodlali uhájit svou německou identitu.

Němci bývali v rámci celé monarchie sotva
23% menšinou mezi slovanskými národy, Ma-
ďary a Rumuny. Úvahy o politickém rozdělení
Čech na německojazyčnou provincii Deutsch-
böhmen a zbytek Čech s češtinou pro účely vo-
leb zde byly již na přelomu století, dávno před
válkou. V souvislosti s Wilsonovou deklarací
ale znovu získaly na významu. Čekalo se, že
obdobně si to zařídí i Češi. A vše bude v klidu.
Jako dvě autonomní půlky korunní země Čechy se
stanou opět součástí německého Rakouska. Ať už
půjde o konstituční monarchii, anebo republiku.

Ovšem neúspěch ofenzivy na Piavě, následné
zhroucení italské fronty a konečně zpráva

o souhlasu s přijetím mírových podmínek spus-
tila v Praze události, jak je ostatně známe z naše-
ho československého dějepisu. Dne 28. 10. 1918
byla ráno v Praze vyhlášena Československá
republika.

Gablonzer Tagblatt toho dne ještě ani ve ve-
černím vydání o událostech v Praze nerefero-
val. Až druhý den na titulní stránce informoval,
že „Česká národní rada se v Praze otevřeným
násilím chopila moci“ a že převzala Válečný
obilný ústav. A když byly zachyceny oběžné te-
legramy, jež nabádaly železničáře, aby zastavi-
li veškerou nákladní dopravu po železnici, bylo
jasné, že situace je vážná. Nikdo však netušil,
kam až to povede. V následujících hodinách
a dnech docházely zprávy, jak Národní výbor
postupně přebírá jeden úřad za druhým. Je-
nomže pořád to bylo jaksi vzdálené, až v Praze. 

Přesto ani němečtí poslanci dlouho nezahále-
li a hned 29. 10. vyhlásili provincii Deutschböh-
men se sídlem v Liberci, která se ovšem hlásila
nadále k novému německému Rakousku. 

Reálné problémy Jablonce té doby ovšem byly
jiné. Začali se z fronty vracet vojáci. Nikdo na
ně nebyl připraven. Chyběly pro ně potraviny,
práce, peníze a uplatnění. Dne 31. 10. české voj-
sko obsadilo stanice Sychrov, Hodkovice a Malou
Skálu a začalo prohledávat vlaky a zadržovat
pašované potraviny. Začala potravinová bloká-
da pohraničí. A kde je hlad, je rázem i nespo-
kojenost. Kam tato nespokojenost vedla, se do-
zvíte v příštím čísle Jabloneckého měsíčníku,
věnovanému listopadovým událostem.

(Pokračování v příštím čísle.)
Lukáš Pleticha

28. říjen v Jablonci

„Časy c. k. monarchie skončily“ Foto archiv JM

Jablonecká nouzová poukázka z roku 1918
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Řada lidí považuje hmyz za obtížný
a škodlivý, mnozí dokonce soudí, že by nám
bez něj bylo lépe. Kdyby nám tak mohl říct,
jak to vidí ze svého pohledu…

Krásní motýli, elegantní vážky, pestře zbar-
vení brouci, ale také obtěžující vši, blechy či ko-
máři. To je jen pár příkladů patřících do třídy
hmyzu, jež čítá asi milion popsaných druhů.
Odhaduje se, že dalších 5 až 100 milionů čeká
na objevení. Bohužel kvůli činnosti člověka
mnoho z těchto druhů zmizí dříve, než je vědci
objeví a popíšou. 

Hmyz obývá všechny suchozemské biotopy
včetně polárních krajin, pouští, solných či jinak
chemicky předimenzovaných jezer či pramenů.
Každý z nás se denně s hmyzem setkáváme,
většinou však netušíme, jak moc je vlastně pro
nás důležitý.

Veškerý život na naší planetě totiž existuje díky
globálnímu cyklu produkce a spotřeby, který zá-

visí téměř zcela na zelených rostlinách jako
prvotních producentech a hmyzu jako prvotních
konzumentech. Tyto dvě skupiny závisejí jedna
na druhé a jsou základem veškerých ekosystémů.
Bez zelených rostlin by všechna zvířata zahynula
hlady. Bez hmyzu a dalších rozkladačů by zelené
rostliny brzy vyčerpaly zásoby živin, organická
hmota by se stále více hromadila a řada kvetoucích
rostlin by vymřela kvůli nedostatku opylovačů. 

Svým způsobem tak za svou existenci vděčí-
me zástupcům světa hmyzu, tvorům, kterých se
často bojíme, anebo jimi pohrdáme. Vynakládá-
me nemalé zdroje na jejich vypuzení z našeho
života, ve skutečnosti bychom bez nich jen těž-
ko mohli přežít. To oni činí náš svět obyvatel-
ným. Jako miniaturní služky a komorníci vyko-
návají neúnavně a efektivně úklidové funkce
v koloběhu přírody. V této činnosti je nemůže
nikdo a nic nahradit. 

Věděli jste například že: Hmyz vyniká mimo
jiné i čichem. Například sameček martináče ro-

zezná pach samičky až na 11 km – přitom sa-
mička ho produkuje pouze 0,0001 mg. Hmyz je
sice malý, ale má velkou sílu. Zatímco průměr-
ný člověk uzvedne asi 80 % vlastní hmotnosti,
někteří brouci chrobáci uzvednou až 4000náso-
bek své hmotnosti. Nepříliš populární hmyzí
zástupce – blecha obecná je nejlepším skoka-
nem. Při své velikosti 3 mm dokáže skočit až
330 mm daleko a 200 mm vysoko. Výšku svého
těla přitom překoná 130krát a vystaví se přetí-
žení 200 G (trénovaní astronauti zvládnou pou-
hých 10 G). Některé druhy hmyzu jsou také
velkými jedlíky. Housenka motýla Antheraea
polyphemus zkonzumuje v prvních 48 hodi-
nách po vylíhnutí 86000násobek hmotnosti,
kterou měla při narození (3 kg vážící kojenec
by musel sníst 258 tun jídla). 

Co říkáte… Svět hmyzu je prostě fascinující
a zaslouží si naši ochranu!

Simona Jašová ve spolupráci s JKIC o. p. s.

Hmyz fascinuje

Babočka bodláková
Foto Milan Bajer

Oldřichov v Hájích – Oldřichovské sedlo
(1,5 km) – Viničná cesta – Stará poutní cesta
– Emauzský obrázek – Hejnice (8,5 km) – Hej-
nice, zastávka ČD (10 km).

Jizerskohorký podzim již brzy oděje severní
svahy hor do zlatohnědého hávu. Přichází ob-
dobí velkých změn: tisíce buků vymění tmavo-
zelené úbory pozdního léta za mnohem pest-
řejší, které ale nakonec setřesou, aby stromy
přečkaly bez úhony přívaly sněhu. Před námi je
ideální čas pro vycházku do podhůří Jizerek.

Začátek našeho výletu je na železniční za-
stávce v Oldřichově. Modré značení do Oldři-
chovského sedla vede po frekventované silnici;
té se ale dá vyhnout například tak, že od za-
stávky půjdeme po modrých značkách doleva
(nikoliv přes koleje), a ty nás zakrátko přivedou
na naučnou stezku zvanou „Oldřichovské háje
a skály“. Po její široké cestě sledující zpočátku
okraj lesa dojdeme do sedla, odkud nás modré
značky již doprovodí až do Hejnic. 

V sedle začíná Viničná cesta, která ho spojuje
s osm kilometrů vzdáleným Ferdinandovem.
V posledních letech je oblíbená zejména mezi
cyklisty, protože bez větších výškových rozdílů
prochází atraktivní částí severního podhůří hor.
My po ní půjdeme asi 30 minut. Tam, kde Vinič-
ná cesta obchází obloukem hřeben Srázů, od-
bočíme z ní doleva. Odtud trasa sleduje Starou
poutní cestu, po níž v minulosti putovaly tisíce

věřících za hejnickou madonou. Pohodlně kle-
sáme a postupně procházíme kolem řady bo-
žích muk. Nejdříve přijdeme k Emauzskému

obrázku. Kamenný sloupek s biblickým výjevem
malovaným na plechu býval jedním z míst, kde
se poutníci nezapomněli pomodlit. 

Zanedlouho pak dojdeme k památce jiného
druhu. Tou je nápadný Kámen osvobození z ro-
ku 1928, který zde byl postaven k 10. výročí
vzniku Československé republiky. Chybějící ta-
bulky ještě čekají na obnovení. Cesta poté vede
podél Farské louky, kde v létě stávají stany
skautských táborů, a pak již brzy vystoupí z le-
sů. Za mostem přes Štolpich stojí kámen s pa-
mětní deskou, která připomíná malíře Karla
Deckera, působícího v minulém století na Frýd-
lantsku. 

Nyní procházíme rozsáhlými pastvinami
a můžeme se kochat výhledy na barevné stráně
Jizerských hor. Boží muka připomínají na více
místech původní účel cesty; většina z nich byla
v posledních letech obnovena. Do Hejnic dojde-
me přes kamenný most klenoucí se vysoko nad
Smědou. Říčka teprve nedávno ukázala, v jak
dravý tok se dovede proměnit. A zabránit tomu
nedokáže ani sv. Jan Nepomucký, jehož socha
stojí na mostě.

Po prohlídce kostela Navštívení Panny Marie
se vydáme k nádraží, které je odtud vzdálené
asi 10 minut. 

Nenáročná trasa je vhodná pro všechny věkové
skupiny.

(os)

Barevný podzim v jizerských bučinách
■ Tip na výlet

Ořešník z údolí Velkého Štolpichu
Foto Pavel Fajgl

Šídlo modré
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

Palahniuk Chuck
Pygmej 
Třináctiletý chlapec přijíždí do
USA z blíže neurčené nedemokra-
tické země v rámci výměnného stu-
dentského programu. Černočerná
komedie o terorismu a rasismu. 

Březinová Anna
Tajný deník královny Kunhuty: 
příběh senzačně objeveného
rukopisu ze 13. století
Mladá spisovatelka objevila v knihov-
ně rakouského kláštera pergameny
s latinským rukopisem, údajným
deníkem české královny Kunhuty,
druhé ženy Přemysla Otakara II. 

Oddělení pro děti a mládež

Haderleinová Uta
Čtení na dobrou noc s velkými
písmeny
O hvězdičkách, usínání a snech,
o sluníčku a o počasí, o měsíčku,
jak se proměňuje, a o přátelství
i o všem, co děti rády dělají. 

Stott Carole
Největší intergalaktický 
průvodce vesmírem podle
koumáků
Co se stane, když se příliš přiblížíte
k černé díře? Jak si počínat při set-
kání s mimozemšťanem? Spusťte
hyperpohon a vyražte na neskuteč-
nou jízdu vesmírem. 

Ruthová Jana
Kde bydlí sluníčko 
Kniha pro začínající čtenáře i pro
čtení na dobrou noc, aby dětem při-
nesla kouzelné sny.

Studovna

Novotná Líba
Tanvaldsko mezi zemí a nebem
Krásná obrazová publikace o církev-
ních stavbách, památkách a zvycích. 

Multimediální oddělení

Boyle Susan
I Dreamed a Dream
Finalistka soutěže Britain’s Got Ta-
lent se stala hvězdou poté, co úžas-
ně zazpívala muzikálovou skladbu
z Bídníků. Její debutové album ne-
zklamalo.

Nová učebna ekologické
výchovy

Díky podpoře města otevíráme
novou učebnu ekologické výcho-
vy. Ta již tento školní rok poskytne
jabloneckým dětem osvětu v ob-
lasti environmentální výchovy.
Ekocentrum je dobře dostupné
všem, najdete jej přímo v centru,
v areálu Eurocentra a veřejnosti
se otevře 7. října v rámci veletrhu
výchovy a vzdělávání AMOS. Zá-
roveň jsme vydali ve spolupráci se

Střediskem ekologické výchovy
Český ráj novou publikaci s nabíd-
kou ekologických výukových pro-
gramů pro mateřské a základní
školy na školní rok 2010–2011.
Veškeré vzdělávací programy zajiš-
ťujeme jak v interiéru, tak i v pří-
rodě.

Brožura byla během září distri-
buována do všech jabloneckých
školských zařízení. Doufáme, že
vás naše nabídka zaujme a těšíme
se na brzké setkání!

■ Jablonecké kulturní a informační centrum oznamuje

Umění je vykoupeno prací 

Můžete prozradit něco z historie ZUŠ?
Základní umělecká škola působí v Jablonci nad Ni-

sou v různých podobách už plných 84 let. V roce 1926
byla založena tehdejší Hudební škola se třemi desít-
kami žáků, povětšinou houslistů. K naprosto zásadní-
mu rozvoji došlo až po válce. V letech šedesátých mě-
la škola už tři obory – hudební, literárně-dramatický
a výtvarný. V roce 1968 navštěvovalo školu 472 žáků.
Roku 1972 přibyl obor taneční. Předchozí režim LŠU
(lidovou školu umění) podporoval, alespoň se tak tvá-
řil. Školství a celý vzdělávací systém však žil ve stínu
ideologie a byl přísně sledován a kontrolován. Jablo-
necká LŠU ustupovala zájmům partajních orgánů
a nejméně šestkrát byla nucena měnit učební prosto-
ry. Pomineme-li povinnost kulturních „brigád“ a růz-
ných zevních maškarád, byl tento druh škol relativně
klidným zázemím, kde působila řada význačných umě-
leckých a pedagogických osobností. Jejich výchovný
vliv byl nesporný. Osmdesátá léta znamenala pozvol-
né uvolňování a liberalizaci.

Co škola žákům nabízí v novém školním roce?
Znovu se pouštíme do práce a budeme se věnovat

více než tisícovce žáků, zařazených ve čtyřech umě-
leckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a li-

terárně-dramatickém. Jsme rádi, že zájem o naši školu
narůstá. Dokonce tak, že bychom potřebovali navýšit
kapacitu. Zvyšující se zájem osobně považuji za spo-
lečensky nesmírně pozitivní. Každé umění, i to naše
ještě malé a začátečnické, musí být vykoupeno pocti-
vou a trpělivou prací. A na tom stojí naše škola. Plně
si to uvědomují rodiče našich žáků a studentů, a po-
zději, jak věkem nabývají zkušenosti, to pochopí i ti
žáci a studenti. Je to obrovská zásluha právě rodičů,
kteří svým dětem dávají mnohem víc, než bývá zvykem. 

A co veřejnost, přijde si na své?
Určitě, vždyť všechno, co děláme, se snažíme pravi-

delně na veřejnosti ukazovat. Je to vlastně i součást
našeho vzdělávacího záměru – umožnit dětem před-
vést své výkony před publikem. Žáci školy doprová-
zejí vernisáže, vystupují na veřejných žákovských ve-
čerech i nejrůznějších slavnostních a společenských
akcích organizovaných městem nebo i soukromými
subjekty. Snažíme se nevynechat žádnou příležitost,
pokud víme, že vystoupení má smysl. Velkou událostí
letošního podzimu bude předvedení původního muzi-
kálu naší ZUŠ Filmový Fanda v jabloneckém Měst-
ském divadle.

(mp)

Požádali jsme ředitele Zájmové umělecké školy v Jablonci, pana Víta Rakušana,
s nímž se v tomto čísle můžete setkat i v rubrice osobnosti, aby nám přiblížil školu,
její historii i žhavou současnost.

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

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

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

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

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

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

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

J Í Z D N Í  ¤ Á D p l a t n ˘  o d  1 3 . 6 . 2 0 1 0

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

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

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

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

REZERVACE

MÍSTA 

ZDARMA

Volné prostory k pronájmu
Eurocentrum Jablonec n. N., s. r. o. nabízí 
pronájem nebytových prostor v nové budově 

Centra Obchodní Spolupráce, Jiráskova 9

Jedná se o:  Přízemí budovy, 54 m2 (prodejna)
1. patro, 36 m2 (kancelář)
3. patro, 25 m2 (kancelář)

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

info@eurocentrumjablonec.cz 

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

STUDIO KRÁSY MARKÉTA
Novinka – formování postavy metodou „liposukce
bez skalpelu“ – v˘sledky znatelné po prvním o‰etfiení

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

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

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

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

skfiíní, stylov˘ch stolÛ, vnitfiních i venkovních
dvefií, schodÛ a jiné dle dohody.

tel.: 728 917 148, 722 167 140, Ladislav Soukup
e-mail: TruhlarSo@seznam.cz, www.truhlarsoukup.cz

STUDIO FIT – AKCE NA ¤ÍJEN
INFRASAUNA K MASÁÎI S 50% SLEVOU

NOVINKY JOGALATES – propojení prvkÛ z jogy
a pilates, kaÏdé pondûlí SHIATSU za zavádûcí

cenu 380 Kã na 60 min. DÁRKOVÉ POUKÁZKY
více na www.studiofit.cz, 773 485 800

Komenského 37, Jablonec n. N. – vstup z ulice Po‰tovní

VOLNÁ MÍSTA V JAZYKOV¯CH KURZECH
– v˘uka zamûfiena na komunikaci a praktick˘ jazyk, 
profesionální a trpûliví lektofii, ovûfien˘ systém v˘uky. 

JAZYKOVÉ KLUBY s rodil˘m mluvãím 
– anglick˘ a ‰panûlsk˘

POâÍTAâE: Základy obsluhy PC po, st: 17:30-19:30
KURZ ÚâETNICTVÍ v sobotu 8 – 12 hod.

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

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

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

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. AKCE dvefie dub,

calvados plné za 890 Kã !!! s tímto kupónem.
GaráÏová vrata, okna dfievo i plast.
Renovace star˘ch kazetov˘ch dvefií.

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

www.dverehybner.cz

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
P¤EZUTÍ PNEUMATIK

osobák (plech) 450,– Kã, (hliník) 490,– Kã
dodávka (plech) 640,– Kã (hliník) 690,– Kã

PRODEJ NOV¯CH ZIMNÍCH PNEU-super ceny!!!
GEOMETRIE náprav – jen za 390,– Kã
pfii ãekání káva ãi jin˘ nápoj ZDARMA

tel.: 483 313 977, 604 242 111
www.autoservismokosin.cz

Letní 22, Jablonec n. N. – Kokonín
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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

Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER   

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

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

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

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

Po pfiedloÏení tohoto kupónu 20 minut 
navíc zdarma pfii zakoupení permanentky.
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Rehabilitace na Poliklinice I v Jablonci n. N. 
tel. 483 341 275

www.medsix.cz

RÁZOVÁ VLNA
A LASER   

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

Vhodné na:
> zánûty ramene    > tenisov˘ loket

> patní ostruhy
> zánûty ‰lach, vãetnû Achillovy

> poãínající artrózu
a podobné potíÏe pohybového aparátu

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

www.medsix.cz

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


