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Podzim volební
Podzim je spojován s nádhernou hrou barev

přírody i s historickým či politickým děním mi-
nulých let v naší republice i ve světě. Já s ohle-
dem na své pracovní zařazení tento čas vnímám
mimo jiné i jako čas konání voleb. Letos to jsou
shodou okolností volby do vrcholného orgánu
územní samosprávy, tedy do zastupitelstva města.
V novodobých dějinách jde již o šesté volby tohoto
druhu. Po revolučním roce 1989 jsme ve městě
prvně volili zastupitelstvo 24. 11. 1990. Tehdy se
o 40 mandátů ucházelo ve dvou volebních obvo-
dech celkem 19 volebních stran a 212 kandidátů.
Účast voličů již logicky nebyla tak vysoká jako
v dobách totality. Nicméně své aktivní volební
právo v těchto prvních porevolučních volbách
využilo 68,1 % voličů, což se nikdy později ne-
podařilo. Prvním starostou města se na ustavují-
cím jednání stal ThMgr. Jiří Musil a v zastupitel-
stvu zasedli zástupci 6 volebních stran.

Od voleb v listopadu 1994 se rozděluje ve městě
jen 30 mandátů. V tomto volebním roce se z 12 stran
do zastupitelstva dostalo 8 volebních stran, což
je historicky nejvyšší počet. Na pozici starosty
prvně zasedl RNDr. Jiří Čeřovský z ODS.

Ve volbách v roce 1998 se o mandáty ucházel nej-
menší počet kandidátů, pouhých 207. Z 10 voleb-
ních stran se podařilo u voličů získat dostatečný
počet hlasů pro vstup do zastupitelstva jen 7. 

Pro volby v roce 2002 je charakteristické, že
účast voličů byla v novodobé historii komu-
nálních voleb v našem městě nejnižší: 37,17 %.

ODS obhájila potřetí za sebou pro svoji stranu
post starosty. 

Změnu v politické reprezentaci města přinesly
volby v roce 2006. Volby sice vyhrála ve městě
i tentokrát ODS, jež získala 11 mandátů, nicméně
nepodařilo se jí vytvořit potřebnou většinu 16 hla-
sů, nutných ke schválení usnesení zastupitelstva.
Proto na post starosty města usedl zástupce dru-
hé nejúspěšnější volební strany Domov nad Ni-
sou Mgr. Petr Tulpa. Tehdy jsme zaznamenali ve
městě rekordní počet 314 kandidátů. 

Během 20 posledních let se tak v čele naší rad-
nice vystřídali 3 starostové a 12 místostarostů.
Od počátku novodobých dějin města zůstali ne-
přetržitě až dodnes jen tři zastupitelé – Mgr. Soňa
Paukrtová, RNDr. Jiří Čeřovský a Václav Vostřák.
Posledně jmenovaný dokonce zasedal v porevo-
lučně rekonstruovaných orgánech města již před
prvními komunálními volbami v roce 1990. 

O výsledcích letošních podzimních voleb píše-
me na jiném místě tohoto měsíčníku. O mandáty
se letos ucházelo 10 volebních stran a 252 kan-
didátů. Kdo zasedne do křesla starosty a místo-
starostů, se rozhodne na ustavujícím jednání za-
stupitelstva města, které se koná ve čtvrtek 11. 11.
od 15 hod. Ať už koalice z povolebních vyjedná-
vání vítězů vzejde jakkoliv barevná, upřímně jí
přeji, aby splnila očekávání všech Jablonečanů.

Jiří Nesvadba 
tajemník městského úřadu 
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Zdeněk Lhotský
výtvarník a majitel sklářského studia

Sklářský průmysl upadá, továrny a sou-
kromníci krachují, zaměstnanci končí na
pracovních úřadech, studenti z uměleckých
škol nemají uplatnění. Opravdu je situace
tak beznadějná? 

Situace není beznadějná nikdy, bohužel se
potkalo několik faktorů, které ovlivňují součas-
ný stav. Jednak bižuterie nebyla nikdy výsadou
českou, většinu obchodních a výrobních kapa-
cit vlastnili Němci, takže po válce logicky došlo
k odlivu know-how. Situace po roce 1948 věci
rozhodně nepomohla, v tom není sklo a bižute-
rie výjimkou. Znárodnění akcelerovalo vznik

velkých výrobních celků a ty mohly zcela po-
hodlně fungovat v rámci RVHP. S rozpadem to-
hoto ekonomického a ideologického systému se
tyto celky zcela logicky srazily s konkurenčním
bojem a jak známo, na trhu nikdo nikoho ne-
šetří. Je to skutečný boj a je třeba ho vést jako
bojovník. Porevoluční představa většiny o tom,
že konečně máme tržní hospodářství a jsme za
vodou, je čirá chiméra. Tržní hospodářství je,
mimo jiné, založeno na velké míře discipliny
a osobní odpovědnosti. Velkým problémem je
i čínský fenomén. Toto jsou výchozí pozice sou-
časné situace, ale jak už jsem řekl, situace není
nikdy beznadějná. Zapomeňme na megafirmy
a vraťme se zpátky do doby, kdy fungovaly ma-
lé dílny, jež byly flexibilní a operativní. Hlavně
se nenechme ukolébat sociálním systémem.

Je pravda, že sklářský a bižuterní průmysl
„zkrachoval“, ale schopní výtvarníci, kteří
to umějí a mají nápady, se dokážou i v no-
vých podmínkách úspěšně prosadit?

Mluvíte o výtvarnících, ale jádro problému je
v průmyslu. I výtvarníci se svými mnohdy
skvělými nápady potřebují silné ekonomické
zázemí, bez něj se pohybují v rovině studiové
tvorby, ale ta nikdy nebude tvořit těžiště eko-
nomiky. Výroba je složité předivo ekonomic-
kých a obchodních vztahů, jemností, osobních
kontaktů a historických zdrojů. Bižuterie přece
nevznikla ve 30. letech, ale vyvíjela se po stale-
tí. Nejsem historik, ale běžně jsou k mání od-
borné studie třeba pánů historiků Langhamera
nebo Dr. Nového. Za vším úspěšným stála hou-
ževnatost, píle a cílevědomost podpořená vizí.

■ Komentáře a názory

V úterý 12. 10. měli zájemci možnost na-
vštívit v klubu Na Rampě audiovizuální
performanci Lenky Morávkové „Sklo vytek-
lo z prázdné vany“ s podtitulem „bez/nadě-
je bez skla“. Šlo o analýzu tradice ve chvíli,
kdy hrozí její zánik. Experimentální doku-
ment či lépe řečeno videoart odkrývá sou-
časnou situaci sklářského regionu Jablo-
necka.

Působivá industriální skladba, doprovázená
obrazem a záznamy rozhovorů s lidmi ze sklář-
ského oboru přilákala do klubu zhruba sedm-
desátku diváků, vesměs spojených se sklář-
stvím a bižuterií. Některé věty typu „ztratí-li se
jedna generace sklářů, ztratí se tradice úplně“
zněly ve smyčce jako mantra a objevovaly se
i ve filmové projekci. A jaký byl motiv, že se
mladá absolventka elektronické kultury a sé-
miotiky a doktorandka v oboru antropologie na
pražské Filozofické fakultě věnovala tomuto
dnes aktuálnímu a zároveň palčivému tématu?

Lenka Morávková alias Knoflenka se od ma-
lička zabývá hudbou. V poslední době tvoří
i angažované soundartové projekty, kde se mísí
její zájem o hudbu, zvuky reálného prostředí,
studium antropologie i nahlížení věcí v sociál-
ním kontextu. Vzhledem k tomu, že vyrostla
v Železném Brodě ve sklářské rodině, téma si ji
prakticky našlo samo.

Mladá umělkyně vzpomíná, jak žili všichni
takovým komunitním životem, všechny tety
z paneláků pomáhaly s hlídáním dětí. A zároveň
všechny pracovaly ve sklářství, doma tvořily se
sklem, jedna navlékala korálky, druhá měla
doma kahan. Šlo o úplně běžnou součást jejího
života a ve chvíli, kdy jí přišlo, že poslední do-
bou zaniká, je třeba něco udělat. Všude slyšela
jen stížnosti, ale jako představitelka nové gene-
race vzdělaných mladých lidí, zdravě sebevědo-
mých a vyznávajících činy, si uvědomila, že do-
kud se to bude držet na úrovni hospodských
stížností, nic se nestane. 

Je třeba udělat víc, nejen pro Čechy typicky
brblat, ale nic s tím neudělat. A tak pojala svůj
audiovizuální projekt jako manifest. Chtěla vy-
křičet do světa problém, medializovat jej.
A protože má ráda zvuky, začala je ve sklář-
ském provozu zaznamenávat. Mnoho těch zvuků
zmizí nenávratně, zanikne-li tato průmyslová
produkce.

Industriální ruchy, které nasbírala, nejsou
úplně libozvučné, třeba takové sekání skla. Ale
spousta z nich je ve výsledku jemných. Když se
sníží brusce tón, zní náhle nádherný medový
bas. Rytmus určí stroj, který seká sklo, do toho
jede basa – bruska a nahoře zní jakoby vokály,
ale je to jen zvýšený tón brusky. Lenka Moráv-

ková tvořila s obrovskou databází zvuků, roz-
dělila si je a díky speciálnímu počítačovému
programu, kdy každý z těch zvuků může použít
a hrát jej na miniklávesy, zkomponovala celou
industriální skladbu. Výsledek zní příjemně, ale
hudba je to řízná. Sklo je prostě takové! Ty, co
s ním zacházejí, někdy spálí, jindy pořeže.
Nechtěla přeslazený dokument.

Do projektu, který vytvořila během půl roku
s partou umělců a přátel za podpory grantu
Mládež v akci, zařadila i rozhovory s lidmi od
řemesla. Mluvila s nezaměstnanou absolvent-
kou sklářské školy, s podnikateli ve sklářství
i s předsedou Svazu výrobců bižuterie.

Ve svém manifestu chtěla za prvé alarmovat
a upozornit na problém, za druhé mluvit o krá-
se řemesla a skla a za třetí se ptá: „Co dál?“

I proto celý večer zakončila beseda s odbor-
níky, a byť i z jejich úst zaznívaly informace
o alarmujícím stavu českého sklářství, rozhod-
ně to nebyla akce beznadějná.

Pavel Brycz

Sklo vyteklo z prasklé vany

Foto archiv JM Foto archiv JM
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Vize dnes chybí, nevím proč. Podívejme se do
muzeí a sbírek, najdeme zde obrovskou rozma-
nitost a srovnáme-li to s tím, že v bižuterní vý-
robě v posledních letech převažovaly perle, zji-
stíme, jaké rezervy zde jsou. Nakonec bižuterie
nemusí být jen skleněná, vývoj se hrne kupředu.
My ale často jdeme na věci opačně. Spolupracu-
jete-li s řemeslníkem, téměř vždy začíná větou:
„To nejde…“ Teprve pak se zjistí, že to vlastně
jde, ale ty drahoty jsou rituál. Rituál negativis-
mu. Zkusme rituál pozitivismu, svět to ocení. 

Jaká je vůbec pověst „rodinného stříbra“ skla
a bižuterie v zahraničí? Neujíždí nám vlak?

S překvapením jsem zjistil v New Yorku, že
termín „Bohemian glass“ má obrovské jméno
i přesto, že už v podstatě nic podobného neexis-
tuje. „Czech glass“ tam nikoho nezajímá. Snad
trochu v oblasti studiového skla, ale to je jen
nepatrný segment ekonomiky a příliš lidí to ne-
uživí. To je jemnost, kterou je třeba reflektovat,
ale jak známo, obchodní vztahy jsou jemnostmi
tvořeny. Vlak už nám ujel v mnoha ohledech
dávno, nezbývá než počkat na další, ale musí-
me nastoupit hned do prvního vagonu, na loko-
motivu nás dnes světový trh těžko pustí. Chce
to obrovskou houževnatost, ale hlavně vizi.
Také se zbavit dojmu, že jsme nejlepší, stará
česká choroba. Kdo jezdí ven, ví, že nejlepší ne-
jsme. Dobří ano, ale dělejme maximum, aby
nám to bylo ku prospěchu.

I v minulosti krize přicházely a odcházely.
Co by ovšem pomohlo Jablonci, Železnému
Brodu atd., aby přežily krušnou dobu? Mají
lidé z oboru jasno, existují konkrétní řešení?

Obvykle říkám, že ztratí-li se jen z jedné ge-
nerace v Čechách sklářská zkušenost, je vše
nenávratně pryč. Ta zkušenost se získávala ge-
neračně po staletí, dnes ještě mnoho dětí ví, co
je to otep, mačkárna, perle. Téměř v každé ro-
dině. To je ono rodinné stříbro, ne-li zlato.
Barák můžete postavit a zbourat, ale bude mít
smysl jen tehdy, pokud ho naplníte kvalifikova-
nou silou. Aby se z nějakého provozu stal mlý-
nek na peníze, stojí to hodně potu, v historii
i krve. Ale i u mlýnku na peníze musíte točit
klikou. Někdy to jde dosti ztuha. Opět říkám,
nejde jen o výrobu, ale hlavně o obchod. I ob-
chod se musí dělat s obrovskou dávkou vize
a inspirace. Obchodník musí být kreativní jako
umělec. Nemám rád vymýšlení geniálních ře-
šení, většinou vše stojí na systematické práci.

Jaké jsou dnes největší trhy? Jablonečtí vý-
tvarníci se snaží prosazovat v Hongkongu
a Číně. Na vlastní oči jsem viděl „zakázku
na skleněnou pandu“. Jak to probíhá u studia,
sklářské firmy, výtvarníka, obesílá soutěže,
festivaly, uchází se o zakázky s „bookem“
prací? 

Nejsem odborník na obchod s bižuterií, ale
svým způsobem se všechny oblasti podobají.
Dá se o tom koupit brožurka, nebo se to dá i vy-
studovat, u nás nic podobného asi neexistuje,
nevím o tom. To jsou výchozí předpoklady. Co
se nedá naučit, s tím se člověk musí narodit a je
to jako v každém oboru, někdo má prostě ta-
lent, šestý smysl, osobní kouzlo. Za zákazníkem
se musí jít, kdo čeká, že si ho někdo najde, Bůh
s ním. Je třeba být vidět, veletrhy, katalogy, web
jsou samozřejmostí. Musíte sledovat konkuren-
ci, ne kopírovat, to je cesta do pekel. Okouzlil
mě Tomáš Baťa tím, že téměř celý život nosil na
nohou boty od konkurence a zpravidla každou
jinou, takže testoval konkurenci dvakrát rych-
leji než konkurent. Nádhera, imaginace!

Co mladí absolventi uměleckých škol, jaké
jsou jejich šance získat věhlas? 

Co se děje ve volném umění příliš nesleduji,
mám co dělat, abych stačil sledovat, co se děje
u nás ve firmě na Pelechově u Železného Bro-
du, ale dobří lidé se rodí stále a svět je otevřen
všemu dobrému. Svět je otevřen. Tuto větu by si
měli všichni opakovat stokrát denně, jenže
mám pocit, že ostnatý drát na našich hranicích
byl jen dekorace, ta opravdová bariéra je v nás.
Je třeba s ní bojovat. Největší boj musíme pod-
stoupit sami v sobě. Máme tendenci svlékat
kalhoty před brodem, ne před Železným, to by
bylo alespoň zábavné. 

Pozor, ale znám spoustu statečných a praco-
vitých lidí, kterým to funguje a nevědí, kam
dřív skočit. Zatím zaměstnávají pár lidí, ale
jestli tu něco vznikne, určitě právě na nich, ne-
bo na jejich dědicích. To je radost. A nedělají za
čínské peníze, takoví už naštěstí krachli, proto-
že je to pitomost a u nás to nejde, chcete-li pod-
nikat čistě a podle zákona. Také nevěřím v pří-
chod velkého investora, to je situace, ze které
bývá zle. Přijde, odejde a co dál?

Z rozhovoru s jabloneckou výtvarnicí jsem
nabyl dojmu, že boj o zakázky se nevede úplně
v rukavičkách. Existuje přesto nějaká cechov-
ní solidarita?

To je velké téma. Jak známo, i v tvrdě konku-
renčních podmínkách jablonecké bižuterie si
konkurenti postupovali zakázky, když nestíha-
li. A to jen proto, aby neutrpěla stavovská čest,
protože pak by utrpěla celá oblast a mohlo by se
stát, že by se vytvořilo povědomí, že Jablone-
čáci nedodávají včas. To dnes chybí a odnáší to
všichni. Češi ztratili schopnost spolupráce.
Ohromně si škodí. Svět je založen na spoluprá-
ci, protože to je jednak výhodné a jednak pří-
jemné. Všechny vazby se navazují smysluplnou
spoluprací. Kdo se snaží zabetonovat, zůstane
zabetonován. Dobře mu tak!

Konkurenční boj se samozřejmě nevede v ru-
kavičkách, ale má to své etické hranice. Když
někomu nepomůžete z louže, může se stát, že
vás nechá spadnout do studny. Obchod je boj,
ale má svá pravidla. Trpím, když je u nás ob-
chod považován za něco špinavého, a ještě víc,
když tomu tak je. Špinavým obchodem získáte
rychle něco, čistým hodnotu, a nemusí to být
jen peníze. 

Ubylo dětí, náklady na udržení umělec-
kých škol jsou vysoké, poptávka po absol-
ventech nižší. Některým školám hrozí zánik.
V Jablonci se orientují na nové obory: medai-
lérství a propagační výtvarnictví. Dá se to-
muto trendu ještě nějak jinak čelit?

Myslím, že škol je zbytečně moc, a lehce se
může stát, že padne průmyslovka, která má vel-
kou tradici a kvalitu. Ty horší nakonec padnou
také, ale ty dobré už nikdo nevzkřísí. Cesta je
v otevírání nových, perspektivních oborů, ško-
ly se musí zatraktivnit. Zase to souvisí s vizí
státu. Buď budeme montážním závodem, nebo
budeme svět napadat produkty s vysokou při-
danou hodnotou. 

Pak je třeba ale změnit i výuku, mladí lidé se
musí učit vedle odborných disciplin i podnikat
– jak tomu ostatně bylo v historii – a obchodo-
vat. Kdysi jsem psal projekt pro jednu školu
v zahraničí, tedy svoji vizi, a doporučil jsem
jim, aby ze studentů dělali malé tvůrčí dílny,
nápadem počínaje, přes výrobu a obchodem
konče. To je ale dlouhá cesta. Ze své zkušenos-
ti vím, že po studiu na vysoké škole se celkem
logicky rozdaly karty mezi kolektivy lidí, kteří
spolu přirozeně na škole diskutovali a spolu-
pracovali. Bylo jasné, co kdo umí, jestli je čipe-
ra, nebo lenoch, spolehlivý či nikoliv. 

Sklo se nakonec asi udrží, když vám praskne
přehrada, není to konec vody, ale vše se vším
souvisí. Věřím v pud sebezáchovy a ve schop-
nosti nás všech, jen je najít. 

(pb)Foto archiv JM
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Zpráva o kvalitě života v Jablonci n. N. si
neklade za cíl obsáhnout všechny aspekty
kvality života či životního prostředí. Témata
a zveřejněná data vycházejí ze zapojení
veřejnosti ve městě. Jablonečtí přesně před
rokem v listopadu 2009 odpovídali na otáz-
ky dotazníkového šetření. Na základě odpo-
vědí byla sestavena sada ukazatelů, které po
vyhodnocení tvoří tuto zprávu. Ta by měla
pokrývat základní otázky, které si zde lidé
kladou ve vztahu k životnímu prostředí
a kvalitě života, jak vzešlo z jejich odpovědí. 

Jablonec patří mezi pilotní města, pro která
byly vytvořeny tyto zprávy v projektu občanského
sdružení Týmová iniciativa pro místní udrži-
telný rozvoj. Vznikla tak mimo jiné praktic-
ká příručka pro zastupitele, zástupce místních
úřadů, neziskové organizace i pro samotné ob-
čany – Hodnocení kvality života ve městech se
zapojením veřejnosti (TIMUR, 2010). 

Michaela Pomališová 
TIMUR

Vzdělání
Indikátor udává podíl počtu osob s vysoko-

školským vzděláním k osobám se základním
vzděláním. Je standardně sledován pouze 1 × za
10 let v rámci Sčítání lidu, domů a bytů. V roce
2001 činil indikátor v Jablonci 0,56, což je lepší
výsledek než v některých průmyslových měs-
tech jako Most či Kladno, ale horší než v přípa-
dě Brna či Hradce Králové (viz graf). 

Odpady 
Způsob nakládání s komunálním odpadem je

základním ukazatelem udržitelného hospoda-
ření se surovinami v obci. Nakládání s komu-
nálním odpadem zprostředkovaně prezentuje
ochotu a uvědomění občanů i místní správy
měnit své vzorce chování ve vztahu k životní-
mu prostředí. Cílem udržitelné obce musí být
v prvé řadě předcházení vzniku odpadů a ve
druhé řadě postupné zvyšování podílu odpadů,
které jsou materiálově využity (třídění). 

Celková produkce komunálního odpadu 
Celková produkce komunálního odpadu v pos-

ledních 3 letech stoupá, přičemž v roce 2009 či-
nila 9 828,7 tun, což na jednoho obyvatele zna-
mená 216,84 kg. Tento výsledek je stále nižší
než celostátní průměr 305 kg na obyvatele za
rok 2008. Každý občan Česka vytřídil ročně
44 kg (2008), což je srovnatelné s úrovní vytřídě-
ného odpadu na obyvatele Jablonce v roce 2009.
Většina odpadu města se spaluje (79,9 %). Podíl
vytříděného odpadu na celkovém komunálním

odpadu zaznamenává rostoucí trend. V roce 2009
obyvatelé Jablonce vytřídili 1 946,9 tun, přibliž-
ně 20 % z celkové produkce odpadu. Každý ob-
čan tedy vytřídil 43 kg odpadu. Přes polovinu
tvoří papír, dále sklo a plasty. Biologický odpad
lze odkládat na překladiště v Proseči, kam v ro-
ce 2009 odložili 127,2 tuny, tj. 6,5 % z vytřídě-
ného odpadu. Produkce nebezpečného odpadu
naopak ukazuje klesající vývoj do roku 2009
o cca 9 tun. Množství vytříděných nápojových
kartonů, zřejmě ruku v ruce s narůstajícím po-
čtem nádob na vytřídění, během posledních
3 let vystoupalo na 20,1 tuny ročně.

(Více na www.mestojablonec.cz sekce životní
prostředí)

Ilustrační foto Otokar Simm

Zpráva o kvalitě života
Jablonec nad Nisou – I.

Celková produkce komunálního odpadu (tabulka srovnání let 2007–2009)

2007 2008 2009
Celková produkce komunálního odpadu 8 911,60 t 9 527,74 t 9 828,70 t
Celková produkce na obyvatele 197,81 kg 210,54 kg 216,84 kg
Produkce nebezpečného odpadu 49,25 t 42,16 t 40,40 t
Vytříděné složky – papír 937,93 t 986,53 t 1 064,90 t
Vytříděné složky – sklo 375,63 t 471,38 t 448,62 t
Vytříděné složky – plasty 211,03 t 224,46 t 239,73 t
Vytříděné složky – nápojové kartony 13,71 t 19,41 t 20,12 t
Vytříděné složky – bioodpad 159,00 t 200,20 t 127,20 t
Vytříděné složky - kovy 3,26 t 4,97 t 5,90 t
Podíl skládkovaného komunálního odpadu – – 0,34 % 
Podíl spalovaného komunálního odpadu – – 79,85 %
Podíl materiálového využití 

komunálního odpadu 19,64 % 20,46 % 19,81 %
Počet stanovišť s možností třídění 

odpadu (barevné popelnice) 237 251 242

podíl skládkovaného 
komunálního odpadu

0,34 %

podíl spalovaného 
komunálního odpadu

79,85 %

podíl 
tříděného odpadu

19,81 %

Nakládání s odpadem 
v Jablonci nad Nisou (2009)

vytříděné složky
– nápojové kartony 1,0 %

vytříděné složky
– bioodpad 6,5 %vytříděné složky

– plasty 12,3 %

vytříděné složky
– sklo 23,0 %

produkce 
nebezpečného
odpadu 2,1 %

vytříděné složky
– papír 54,7 %

Tříděný odpad 
v Jablonci nad Nisou (2009)

Index vzdělanosti
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Králové Hradiště nad Nisou



(5)

jablonecký měsíčník / listopad 2010 aktuality

■ Naši jubilanti
v listopadu
99 let
Rulcová Olga

96 let
Meistřík Emil

92 let
Krejcarová Milada

91 let
Černíková Marie, Jeníková Anna,
Mlejnková Alžběta, Novotná
Božena, Scholzová Anna, Švandová
Věra, Wenglorzová Marianna

90 let
Kousalová Martha

85 let
Dražilová R., Dvořáčková M.,
Gingal J., Havránek F., Havránek M.
Hittman M., Kareš J., Knotková I.,
Kobrová E., Kolářová M.,
Mäsiarová D., Medková J.,
Mencl J., Potocká M., Srp K.

80 let
Böhm V., Diblík B., Fučíková M.,
Hermanová D., Chaloupková V.,
Lachman J., Randák K., Říha S.

75 let
Bursová A., Eysselt E., Fričová M.,
Chládková K., Krycnar P., Moc R.,
Pokorná H., Schwarz K., Skalský V.,
Slámová L., Svobodová V.,
Šindelářová Z., Šourková M., 
Štěpánek Z., Vacek A., Zajícová H.

70 let
Barth K., Belíková A., Černý M.,
Glasová J., Holubová E., Ježek J.,
Karlovcová M., Kounovská L., 
Krause W., Lasztovica J., Malý J.,
Preissler G., Salabová E.,
Solomanovská M., Šťastný J.,
Ulrichová L., Vízek F., Zavacký J.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody. 

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

Výročí sňatku
V listopadu oslaví zlatou svatbu
manželé Jana a Květoslav Tichých.

Připojujeme se k blahopřání a přeje-
me hodně zdraví, štěstí a pohody do
dalších společných let.

■ Vítání dětí
Sobota 9. 10. 2010
Jan Kubáček, Denis Novotný, Ondřej
Bartoš, Adéla Kurfiřtová, Jakub
Havlík, Kristýna Martinčíková,
Stela Chroustovská, Martin a Jakub
Štědrých, Matěj Procházka, David
Vaňátko, Štěpán Dočekal, Karolína
Linková, Štěpán Jiřičný, Robert
Samko, Adam Hadidi, Magdalena
Holická, Matyáš Kroupa, Veronika
Topinková, Martina Mašková,
Lukáš Zeman, Michal Teršl, Adéla
Jahodová, Kristýna Ritterová, Zora
Černíková, Zuzana Vinšová, Anna
Mikulášková, Eduard Čermák,
Lucie Jakešová, Martin William
Kroulík, Marie Matějková, Tereza
Sochorová, Šimon Černý, Tadeáš
Doležal, Angelína Wollmannová,
Matthew František Kotyk, Zbyněk
Erwin Vyšohlíd, Lucie Marcinová.

20 let v rytmu
Jablonecká taneční škola DaM sla-
ví v sobotu 6. listopadu od 18 ho-
din v Eurocentru 20 let existence.
Součástí oslav bude celovečerní
představení Zahrada na motivy
obrazu Hieronyma Bosche. Dvace-
tiletí, v němž škola vychovávala
z dětí tanečníky a pěstovala v nich
lásku k pohybu, bylo opravdu bo-
haté.

Vzpomínkové 
setkání
Ve středu 17. listopadu 2009 od 14 ho-
din proběhne vzpomínkové setkání
u pomníku v ulici Generála Mráz-
ka u příležitosti 17. listopadu – Dne
boje za svobodu a demokracii za
přítomnosti představitelů města,
zástupců Českého svazu bojovní-
ků za svobodu a Konfederace poli-
tických vězňů a dalších hostů.

Festival Brána 2010
Severočeské předkolo festivalu Brá-
na proběhlo 10. 10. v Kulturním
domě v Kokoníně. Sešlo se 9 soutě-
žících, tři kapely, pět sólistů a jedno
duo. Do finále v Brně postoupila
mladá kapela Duha (Radka Bě-
líková, Andrea Bělíková, Jiří Samek
a Tomáš Piroch). Ze sólistů v kate-
gorii do15 let pojedou do Brna  Jiří
Samek a Kuba Vlášek. Kategorii do
18 let zastoupí Duo DDT. Tereza
Králová, již na kytaru doprovodí
David Pustai. 

Koncert pro diakonii
V kostele Dr. Farského se koná
v sobotu 6. 11. od 16 hodin vystou-
pení pěveckých sborů jednotlivých

církví, souborů a sólistů z Jablonce
nad Nisou a okolí. Pořádá Diako-
nie ČCE.

Výstava intuitivní 
tvorby
Lucie Slaninová, Zdeňka Soprová,
Jana Zamazalová a Yvetta Stránská
vystavují své obrazy, šperky, kera-
miku i fotografie na výstavě IN-
TUITIVNÍ TVORBY ve výstavní sí-
ni Městského úřadu v Rychnově
u Jablonce nad Nisou. Vernisáž se
koná v sobotu 6. 11. od 17 hodin,
otevřeno denně 9–11 hodin a 14–16
hodin do 19. listopadu.

Konference Cesta 
krve
24. listopadu se koná ve velkém
sále Eurocentra konference k 50.
výročí bezpříspěvkového dárcov-
ství krve. Pořádá ji Oblastní spolek
Českého Červeného kříže a klade
si za cíl propagovat dobrovolné
dárcovství a šířit jeho důležitost
hlavně k mladým lidem. Hosty bu-
dou mimo jiné JUDr. Marek Jukl,
prezident Českého Červeného kří-
že, MUDr. Renata Procházková,
primářka transfúzního oddělení
v Liberci i starosta Jablonce Mgr.
Petr Tulpa, sám bezpříspěvkový
dárce krve.

Slet bubeníků 
V Parkhotelu ve Smržovce se 9. lis-
topadu koná už 8. ročník setkání
vynikajících bubeníků všech žán-
rů. Letos můžete poslouchat rytmy
Pavla Fajta, Miloše Vacíka, Ephrai-
ma Goldina, Boba Avese a Grace
Nono z Filipín, Kennyho Grohow-
skeho z USA a Alexe Papavergose

z Německa. Odpolední koncert – pro
handicapované děti a jejich dopro-
vod zdarma – začíná v 16 hodin, ve-
černí koncert začíná ve 20 hodin.

Made in Valmez
Slavná rocková kapela Mňága
a Žďorp z Valašského Meziřící vy-
stoupí v hudebním klubu Bažina
v restauraci Beseda v Rychnově
u Jablonce nad Nisou 12. 11. od
19.30 hodin. Nenechte si ujít zlido-
vělé písně o životě i nové pecky
barda Petra Fialy.

Druhé místo 
tanečníků
Jablonečtí tanečníci z klubu TOP-
DANCE se 9. října zúčastnili Mis-
trovství České republiky ve stan-
dardních tancích, což jsou waltz,
tango, valčík, slowfox a quickstep,
a v družstvech se jim podařilo zís-
kat velice cenné 2. místo v junior-
ské kategorii. Stříbrný tým tvořily
tyto páry: Jiří Vokřínek a Michaela
Jindráková, Jan Zeman a Veronika
Kvochová, Marek Růžička a Tereza
Kozlovská, Štěpán Procházka a Anne
Jägerová. Michaela Jindráková byla
dokonce nejmladším účastníkem
mistrovství.

Žádosti o dotace na rekonstrukce
Město Jablonec n. N. vyhlásilo další výzvu na regeneraci bytových domů
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) pro zónu Žižkův Vrch
a okolí. Konečný termín pro předkládání žádostí na městském úřadu na
oddělení dotací je 29. 11. do 17 hodin. Podrobné informace včetně kontaktů
naleznete v samotném textu výzvy na www.mestojablonec.cz v sekci IPRM.

Vánoční posezení 
seniorů
I letos se v Eurocentru uskuteční
předvánoční posezení pro osamělé
starší spoluobčany. Tentokrát se
koná poslední adventní neděli, tj.
19. prosince od 16 hod ve velkém
sále. Zájemci se mohou hlásit pře-
dem na tel. 483 357 292 u H. Roud-
né do úterý 1. prosince. Počet míst
je omezen. Účastníci obdrží dopis
s pozvánkou a informacemi.

Rozsvícení 
vánočního stromu
Přijďte načerpat adventní pohodu,
setkat se s přáteli a těšit se na vá-
noční čas. Tradiční rozsvícení vá-
nočního stromu s doprovodným kul-
turním programem je připraveno
na první adventní neděli 28. listo-
padu od 17 hodin na Mírovém ná-
městí. Pouze tuto neděli bude pod
stromem umístěna vánoční poš-
tovní schránka.Foto Jiří Jiroutek

Foto Jan Zeman
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Personální inzerce 
Tajemník Městského úřadu Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

SAMOSTATNÝ REFERENT ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
9. platová třída 
Kvalifikační předpoklady: Vyšší odborné vzdě-
lání nebo vysokoškolské, obor tvorba krajiny.
Další požadavky: Orientace v problematice
ochrany přírody a krajiny, znalosti v oblasti
dendrologie, taxonomie rostlin a živočichů, zá-
kladní znalosti v oblasti státní správy výhodou,
obsluha PC (Word, Excel, internet), znalost
místních podmínek, ochota k práci v terénu, or-
ganizační schopnosti, odpovědnost, samostat-
nost, flexibilita a kreativita, schopnost jednat
s lidmi. 
Pracovní náplň: Ochrana přírody a krajiny,
správa veřejné zeleně.
Přihlášky do 15. listopadu 2010.
Nástup: dle dohody
Informace: vedoucí oddělení životního pro-
středí, tel. 483 357 187, 

e-mail: lochovska@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.

Starosta města Jablonce nad Nisou vyhlašuje
výběrové řízení na pozici:

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
12. platová třída
Kvalifikační předpoklady: Vysokoškolské vzdě-
lání.
Předpoklady dle zákona č. 312/2002. Praxe
minimálně 3 roky: buď ve vedoucí pozici, nebo
při výkonu správních činností v pracovním po-
měru k územnímu samosprávnému celku, ne-
bo při výkonu státní správy či ve funkci člena
zastupitelstva územního samosprávného celku
dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.
Tato praxe musí být vykonána v průběhu 8 let
bezprostředně předcházejících jmenování do
funkce.

Další požadavky: Výborné manažerské a ko-
munikativní dovednosti, orientace v legislativě
ČR, psychická odolnost, časová flexibilita.
Znalost 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: vedoucí kanceláře tajemníka, 
tel. 483 357 314, 
e-mail: reichelova@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 pří-
slušníka, a datum a podpis zájemce, vše dolo-
žené profesním životopisem, výpisem z rejst-
říku 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 náměs-
tí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

Lubomír Bartoš
Okrsek č. 3 – Proseč

Kontaktní místo: Není zřízeno.

Na Proseči kontaktní místo okrskáře nena-
jdete, protože zde město žádný dům nevlastní.
Takže si svého okrskáře musíte zastavit při po-
chůzce nebo mu zavolat. Pohybuje se na území
ohraničeném od města ulicemi Tovární a Libe-
recká a táhnoucím se směrem na Vratislavice
a Liberec. Kromě rodinných domů, sídliště
a průmyslových objektů tvoří velké procento
okrsku lesy a pole. Je zde však i překladiště ko-
munálního odpadu. 

Lubomír Bartoš si území rozdělil na dvě čás-
ti, z nichž každá má svá specifika. I on bojuje
s řidiči, kteří jezdí příliš rychle. Problémem
jsou také řidiči vozů bez registračních značek
či povinného ručení, nebo řídící s alkoholem
v krvi. Řeší ale i volně pobíhající psy, zakládání

černých skládek či krádeže dřeva z cizích po-
zemků. 

Velmi speciální jsou rovněž domy v Liberec-
ké ulici (146, 148), kde jsou ubytováni sociálně
slabí občané a neplatiči. „Tady bych rád vyzdvi-
hl činnost Komunitního centra pro národnostní
menšiny v Zeleném údolí, kde jsem po celou dobu
svého působení nezaznamenal žádný problém,
stížnost ani porušení zákona,“ pochvaluje si Lu-
bomír Bartoš. 

Stejně jako jeho kolegové se i okrskář Bartoš
zapojil do projektu městské policie, kterým je
tzv. nálepkování. Do databáze majitelů a kon-
taktů zavedl patnáct objektů.

Okrskáře Lubomíra Bartoše mohou občané
kontaktovat na mobilním čísle 725 059 313 nebo
prostřednictvím e-mailové adresy okrsek.prosec
@mestojablonec.cz. Oznámení na lince 156
a na služebně předá operační městské policie
okrskáři také.

(fr)

Řeším i černé skládky a krádeže dřeva

Foto archiv městské policie

Literární soutěž
Oddělení školství, kultury a sportu a DDM

Vikýř vyhlašují 15. ročník literární soutěže
MÚZA 2011 – Přehrada v klínu hor aneb jab-
lonecká přehrada slaví 100 let.

Napište vlastní zážitky, představy, sny spojené
s přehradou i události formou pohádky, povíd-
ky či poezie. Vyhlášení výsledků a slavnostní
předání cen proběhne 24. 1. 2011 s autorským
čtením a literární čajovnou. Dílka zašlete či
předejte do 2. 12. e-mailem nebo v obálce
s označením MÚZA na MěÚ, oddělení školství,
kultury a sportu – Kateřina Hronová, Mírové
náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou, e-mail:
hronova@mestojablonec.cz.

Soutěžící budou rozděleni do 3 kategorií
v oboru poezie a próza: 1. kategorie do 11 let,
2. kategorie 12–15 let, 3. kategorie nad 16 let.

Práce z důvodu objektivního hodnocení ne-
podepisujte a přiložte zvlášť osobní údaje: jmé-
no a příjmení autora, datum narození, soutěžní
kategorie, adresu bydliště, adresu školy.

Připište prohlášení „Souhlasím s podmínka-
mi soutěže“. Berete tím na vědomí, že práce za-
slané do soutěže se nevracejí. Vyhlašovatel si
vyhrazuje právo práce se jménem autora dále
využívat (např. je vystavit či jinak zveřejnit).
Pokud bude možné, dodržte rozsah nejvýše
2 strany formátu A4. (kh)

Zábrany u garáží 
v ulici Průmyslová

Město Jablonec nad Nisou se snaží vyjít
občanům vstříc, a pokud je to možné, upra-
vuje i legalizuje různě vyšlapané cestičky na
pozemcích města. 

V některých případech to však skutečně nelze
a v případech, kdy jsou ohroženi chodci i řidi-
či, musí zjednat nápravu. To je případ nele-
gálně vyšlapané cestičky mezi garážemi z uli-
ce Průmyslová do ulice Harrachovská, směr
Lidl. 

Vyšlapaná stezka ústí přímo do oblouku té-
měř 8 metrů široké komunikace, která je v této
části bez chodníků. Navíc je nebezpečný i prů-
chod mezi řadovými garážemi v ulici Průmys-
lová, kdy při otevřených vratech garáže, řidič
chodce nevidí. Z toho důvodu zde byly umístě-
ny zábrany, jež chrání řidiče i chodce.

Občané však mohou využívat nedaleko vybu-
dovanou náhradní a hlavně bezpečnou cestu
pod sportovním hřištěm. Na jaře bude dobudo-
vána chybějící část cesty a zhotoven přechod
pro chodce přes ulici Harrachovskou a to od
stávajícího konce stezky pro chodce k chodníku
vedoucímu k Lidlu. 

(red)

Dodatečný zápis 
do mateřinky

Ve středu 24. listopadu od 12 do 16.30 hod
se koná v budově MŠ V. Nezvala 12 zápis dě-
tí na školní rok 2010/11 s možností přijetí od
1. 1. 2011. Přijato může být 13 dětí a třída bu-
de otevřena pouze v případě jejího naplnění. 

Podmínky pro přijetí:
1) Lze přihlásit dítě, které od 1. 1. 2011 do 31.

5. 2011 dovrší 3 let.
2) Přijato bude pouze dítě, jehož rodiče nebo

zákonní zástupci prokáží v den zápisu, že v době
nástupu dítěte do MŠ mají zaměstnání (bude
požadován doklad od zaměstnavatele).

3) Přijato bude pouze dítě samostatné v sebe-
obsluze, schopné dodržovat hygienické návyky
(např. bez plen) a připravené plnit požadavky
předškolního vzdělávání (přiměřená komuni-
kace dítěte).

4) Přijaty mohou být pouze děti, jejichž rodiče
doloží potvrzení, že se podrobily povinnému
očkování (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví) a zároveň doloží,
že dítě je zdravotně pojištěno.

5) K zápisu do MŠ se dostaví rodič nebo zá-
konný zástupce společně s dítětem, které má
být přijato k předškolnímu vzdělávání. (red)
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Výběrová řízení 
na pronájem bytů
Město Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběro-
vé řízení na pronájem bytů 

Malometrážní byty

Opletalova 31/2683, č. bytu pro VŘ: 49/2010
Byt 0+1, 2. patro, podlahová plocha 27,35 m2. 
Prohlídka 11. 11. od 15.30 hod. 

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 50/2010
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 33,28 m2. 

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 51/2010
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 27 m2. 

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 52/2010
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 27 m2. 

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 53/2010
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 27 m2. 

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 54/2010
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 33,28 m2. 
Prohlídka bytů Lípová 9 – 11. 11. od 16 hodin.

Na Kopci 9/3055, č. bytu pro VŘ: 55/2010
Byt 1+1, 4. patro, podlahová plocha 25,43 m2. 
Prohlídka 8. 11. od 16 hodin. 

Řetízková 11/3054, č. bytu pro VŘ: 56/2010
Byt 1+1, přízemí, podlahová plocha 37,20 m2. 
Prohlídka 8. 11. od 16.15 hodin. 

Řetízková 9/3053, č. bytu pro VŘ: 57/2010
Byt 0+1, 5. patro, podlahová plocha 43,20 m2. 
Prohlídka 8. 11. od 16.30 hodin. 

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 58/2010
Byt 0+1, 10. patro, podlahová plocha 27,85 m2. 

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 59/2010
Byt 0+1, 6. patro, podlahová plocha 27,85 m2. 

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 60/2010
Byt 1+1, 3. patro, podlahová plocha 42,76 m2. 
Prohlídka bytů Na Vršku 16 – 15. 11. od 15.30 hodin.

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 61/2010
Byt 0+1, 11. patro, podlahová plocha 27,67 m2. 

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 62/2010
Byt 1+1, 9. patro, podlahová plocha 39,56 m2. 

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 63/2010
Byt 1+1, 7. patro, podlahová plocha 39,56 m2. 

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 64/2010
Byt 0+1, 5. patro, podlahová plocha 27,67 m2. 

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 65/2010
Byt 1+1, 5. patro, podlahová plocha 39,56 m2. 

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 66/2010
Byt 1+1, přízemí, podlahová plocha 39,56 m2. 
Prohlídka bytů Na Vršku 10 – 15. 11. od 16 hodin.

Na Úbočí 21/4325, č. bytu pro VŘ: 67/2010
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 42,28 m2. 
Prohlídka 16. 11. od 16 hodin. 

Liberecká 23/3507, č. bytu pro VŘ: 68/2010
Byt 1+1, 4. patro, podlahová plocha 36,27 m2. 
Prohlídka 11. 11. od 16.30 hodin.

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

Byt s věcně usměrňovaným nájemným

Rybářská 8B/4604, č. bytu pro VŘ: 69/2010
Byt 1+1, přízemí, podlahová plocha bytu 46,67 m2. 
Prohlídka 18. 11. od 16 hodin. 
Výše věcně usměrňovaného nájemného je

2 463 Kč/měsíc bez služeb spojených s užívá-
ním bytu.

Byty se smluvním nájemným

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 70/2010
Byt 1+3, 5. patro, podlahová plocha 59,65 m2. Mi-
nimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 3.011 Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka 15. 11. od 16 hodin.

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 71/2010
Byt 1+3, 2. patro, podlahová plocha 59,65 m2. Mi-
nimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 3 011 Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka 15. 11. od 15.30 hodin.

Soukenná 15/1588, č. bytu pro VŘ: 72/2010
Byt 1+3, 1. patro, podlahová plocha 126 m2. Mi-
nimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 5 876 Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka 9. 11. od 15.30 hod.
Sraz zájemců je vždy ve stanovenou dobu před
vchodem do daného objektu.

Přihlášky a žádosti do VŘ včetně stanovených
příloh podávejte na předepsaných formulářích.
Formuláře lze vyzvednout na odd. technické
obsluhy a bytů MěÚ (TOB), ve vnitřním infor-
mačním středisku MěÚ nebo na www.mesto-
jablonec.cz. Žadatel doručí přihlášku na TOB
nebo do podatelny MěÚ v zalepené obálce od
1. 11. do 22. 11. do 15 hod.
Obálka musí být zřetelně označena nápisem VŘ
s označením čísla bytu (tj. např. 49/2010 –
NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRO-
NÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky nebudou akceptovány!

Zastupitelstvo města schválilo 30. 9. zveřej-
nění informací o půjčkách z Fondu na zlep-
šení úrovně bydlení pro rok 2010/2011 (dále
FZÚB) na opravy nebo rekonstrukce nemo-
vitostí na území města. 

Půjčka je určena fyzickým či právnickým
osobám, jež mají ve vlastnictví nemovitosti se
způsobem využití bytový nebo rodinný dům,
a to na území města Jablonec nad Nisou. Město
poskytuje půjčky z fondu pouze jednou za ka-
lendářní rok.

Informace o druzích poskytovaných půjček
najdete na www.mestojablonec.cz (modul ži-
votní situace – finance – půjčky z FZÚB). Jejich
součástí je i formulář žádosti o půjčku.

Postup při podání žádosti:
Formulář žádosti je k dispozici na vnitřním

informačním středisku MěÚ nebo v elektronic-
ké podobě na www.mestojablonec.cz. 

Žádost s přílohami je nutné odevzdat nejpoz-
ději do pondělí 31. 1. do 12 hodin na MěÚ, od-
bor financí a majetku, kancelář č. 311, Jitka
Hujerová, telefon 483 357 537. Po tomto termínu
nebude možné v žádosti opravit případné nedo-
statky ani přijímat další. Žádosti musí být řád-
ně vyplněné na závazném formuláři a doložené
přílohami. 

Výbor FZÚB předložené žádosti vyhodnotí
a o všech bude rozhodnuto najednou. Materiál
s doporučením výboru FZÚB bude předložen
zastupitelstvu města ke schválení uzavření
smlouvy o půjčce. O výsledku budou všichni
žadatelé bezprostředně vyrozuměni a vybraní
žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy
o půjčce. 

(red)

Úprava pravidel 
pronajímání bytů

Rada města schválila 16. 9. úpravu Pravidel
pronajímání obecních bytů ve městě Jablon-
ci nad Nisou s účinností od 1. 10. 2010. Změ-
ny se týkají především zmírnění podmínek
přihlášení se do výběrových řízení (dále jen
VŘ) na pronájem bytů.

U kategorie „Byty se smluvním nájemným“
došlo ke zmírnění podmínek pro přihlášení do
VŘ. Nově tedy platí, že žadatel musí mít ve měs-
tě Jablonec nad Nisou trvalý pobyt, ale nezáleží
jak dlouho. Dále se může do VŘ hlásit i ten zá-

jemce, který měl v minulosti pronajatý obecní
byt v Jablonci nad Nisou, nebo ten, který byl dří-
ve nájemcem nebo vlastníkem bytu či domu, jejž
o své vůli uvolnil, prodal či přenechal jinému.

Zároveň u této kategorie VŘ došlo ke snížení
minimální výše smluvního nájemného pro
účast ve VŘ, a to na úroveň 1,1násobku (tj. např.
u standardního bytu je to 50,85 Kč/m2) nájem-
ného stanoveného v obecních bytech dle usne-
sení rady města.

Dále u kategorie „Malometrážní byty“ došlo
rovněž ke zmírnění podmínek pro přihlášení
do VŘ. Jedná se především o zvýšení hranice
příjmu rodiny žadatele na 3,5násobek životního
minima (např. u jednotlivců se hranice zvýší

z původních 7 815 Kč na 10 941 Kč). Tím dojde
k umožnění větší dostupnosti malometrážních
bytů i pro skupiny osob, jejichž příjem ne-
umožňuje zajištění bydlení vlastními prostředky
nebo bydlení u jiných vlastníků, než je město,
a přitom zajišťuje schopnost řádného placení
nájmu v obecním bytě.

Přesné znění pravidel je možné získat na od-
dělení technické obsluhy a bytů MěÚ (kancelář
č. 226, 2. patro budovy radnice), ve vnitřním in-
formačním středisku MěÚ nebo na interneto-
vých stránkách města www.mestojablonec.cz.

Šárka Fukalová
vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů

Půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení 

Ilustrační foto Jiří Jiroutek
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Z jednání zastupitelstva 
30. září

Rovnoměrně plněný rozpočet
Součástí jednání byla zpráva o plnění rozpočtu

města za 1. pololetí tohoto roku a rozpočtové změ-
ny. Z ní vyplynulo, že celkové příjmy jsou ve výši
562 933 000 Kč (z nichž příjmy daňové tvoří 52 %),
a celkové výdaje se rovnají 527 933 000 Kč. 

V lednu město načerpalo prostředky z dlouhodobé-
ho kontokorentního úvěru na investice. „Díky přebyt-
ku hospodaření za první pololetí město vložilo volné fi-
nanční prostředky do správy portfolia, které zhodno-
cujeme v krátkodobých repo operacích. Veškeré úroky
a splátky úvěrů probíhají včas dle splátkových kalen-
dářů,“ konstatuje ředitelka odboru financí a majetku
Renata Vítová. 

Schválená rezerva města byla ve výši 15 milionů Kč,
nyní činí 5 977 000 Kč. Rezerva na spolufinancování
byla schválena ve výši 35 milionů Kč a nyní činí
14 508 000 Kč. Rezerva JTR byla schválena ve výši
dvou milionů korun a zůstala nezměněná. 

Dvacet dva milionů z EU na přestavbu fary  
Mezi projekty, které splnily schválenou minimální

bodovou hranici operačního programu 3.1, vyhláše-
ného Regionální radou NUTS II Severovýchod, po-
stoupil i projekt Transformace fary č. p. 1 v Jablonci
nad Nisou na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových.

Projekt přestavby fary na památník manželů Schey-
balových spojený s turistickým informačním centrem
tak má dotaci z EU ve výši cca 22 milionů korun, cel-
kové náklady jsou vyčísleny na více jak 26 milionů.
„V jednání je v současné době výše finanční spoluúčasti
města. Diskutuje se o rozpětí 7,5 až 15 procent,“ řekl
místostarosta Petr Vobořil. 

Městu se podařilo výrazně ušetřit peníze za odkup
objektu, který byl odsouhlasen v květnu roku 2008. Po
dlouhém jednání se totiž podařilo uskutečnit bez-
úplatný převod budovy ze státního majetku na město. 

Jablonec schválil dar kraji
Zastupitelé jednohlasně schválili darování po-

zemku o rozloze 6 500 m2 v Turnovské ulici z ma-
jetku města Libereckému kraji. Jednání se zúčastnil
také krajský radní Pavel Petráček.

„Krajské zastupitelstvo v únoru 2010 schválilo palia-
tivní péči v kraji. Současně potvrdilo také záměr vy-
stavět kamenný hospic,“ řekl Petráček a dodal, že kraj
se dohodl s obecně prospěšnou společností Hospicová
péče sv. Zdislavy o provozování hospice. „Během roku
2011 počítáme s projektovou dokumentací, v roce 2012
by se mělo začít stavět,“ uzavřel radní.

„Město se rozhodlo pozemek darovat, protože právě
tato forma převodu nám umožňuje jej zavázat pod-
mínkou konkrétního záměru. Pokud by se měl změnit
záměr, pak město může od darovací smlouvy odstou-
pit a pozemek bude převeden zpět do vlastnictví měs-
ta,“ vysvětlil místostarosta Lukáš Pleticha.

Nové vyhlášky proti alkoholu a žebrání
Dvě vyhlášky – jedna o alkoholu, druhá k regu-

laci žebrání ve vymezených částech města – byly
jedním z bodů posledního jednání zastupitelstva.
Vznikly na základě požadavků ředitele městské po-
licie. 

„Požadavek vyplynul z potřeby zajistit ve městě klid
a veřejný pořádek na místech, kde se zdržuje větší
počet obyvatel. Agresivita bezdomovců a opilců se zvy-
šuje, ale jejich postižitelnost ze strany městské policie
byla omezená,“ vysvětluje ředitel MP Jiří Rulc, který
věří, že vydání obecně závazných vyhlášek poskytne
městské policii i ostatním složkám velmi silný argu-
ment ke zjednání pořádku. 

Konzumaci alkoholu na sportovištích, dětských
hřištích a v některých parcích i v prostředcích MHD
upravují příslušné provozní řády. Vyhláškám nepod-
léhají charitativní sbírky, které jsou řádně hlášené
a povolené městským nebo krajským úřadem. 

Obchodní dům Central by měl stát v roce 2013
Finanční krize zasáhla i do záměru výstavby ob-

chodního centra místo velkoobchodu Jabloň. Firma
Crestyl properties, s. r. o. od záměru neustoupila,
jen hledala cestu ke zlevnění. 

„V posledním roce jsme museli kvůli krizi změnit
způsob myšlení a snížit náklady projektu, abychom
mohli zlevnit obchodní plochy,“ přiznal zástupce spo-
lečnosti Crestyl properties, ředitel projektu Radim
Sayed. 

Největším problémem bylo velké prodražení pří-
pravných prací, zejména jámy pro dvě suterénní pat-
ra. „Výkop stavební jámy je velmi komplikovaný kvů-
li tvrdé, těžko odtěžitelné hornině. V projektu jsou
dva suterény a tři nadzemní podlaží. Jeden suterén
navrhujeme zrušit a přemístit jej k prvnímu k ulici
Máchova. Tím se dostáváme do nižších nákladů,“
komentuje návrh Tomáš Klíma. Změnou se zmenší
počet parkovacích míst ze současných 305 na 214,
ale podle dopravních inženýrů je jejich optimální po-
čet 211. 

Během příštího roku chce Crestyl požádat o staveb-
ní povolení, aby v jeho závěru mohl začít s demolicí
a obchodní centrum otevřít v roce 2013.

Zveme na listopadové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteč-

ní ve čtvrtek 11. listopadu od 15 hodin ve velké zase-
dací síni radnice. Informace o projednávaných bo-
dech najdete na www.mestojablonec.cz týden před
zasedáním. 

Upozorňujeme občany, kteří se chystají vystoupit
k problematice, jež není zařazena do programu jed-
nání, že příležitost dostanou v bodu diskuze. 

(fr)

■ Stalo se...
Generálka 
na státní maturity se uskutečnila
na vybraných středních školách
14. října. Studenti byli testování
z českého a anglického jazyka.

15. a 16. října 
se konaly v celé České republice ko-
munální volby do zastupitelstev
měst a obcí a zároveň senátní vol-
by ve vybraných obvodech. Na po-
litické scéně se od minulých parla-
mentních voleb objevily nové strany
Top 09 a Věci veřejné. V Jablonci
nad Nisou však nejlépe uspěla ODS
s 26,15 % voličů a Domov nad Ni-
sou s 24,7 % voličů. Třetí ČSSD zís-
kala 16,73 % voličů.

Na den přesně
15. října si Jablonečtí připomněli
nebývalou sněhovou kalamitu z loň-
ského roku, s jejímiž následky na
stromech v městských parcích se
město potýká ještě dnes. V celém Li-
bereckém kraji se vyšplhala vyčísle-
ná škoda na deset milionů korun.

Jablonecké krásy,
tak zní název kvízové výstavy foto-
grafií s podtitulem Skvostné detai-
ly fasád jabloneckých domů. Verni-
sáž proběhla 21. října v rýnovickém
Domě česko-německého porozumě-
ní a návštěvníci ji mohou zhléd-
nout do 13. listopadu. Přístupná je
vždy od středy do soboty, od 14 do
17 hodin. Autorem výstavy je Die-
ter Klein, historik umění působící
ve Vídni a Mnichově. 

Boris Godunov
Modesta Petroviče Musorgského po-
těšil příznivce opery v sobotu 23. říj-
na v dalším přímém přenosu
z Metropolitní opery v New Yorku.
Titulní roli zpíval německý basista
René Pape a dirigoval maestro Va-
lerij Gergijev.

V sobotu 23. října
se uskutečnila od 15 hodin další
část cyklu Rodinné odpoledne
v Naivním divadle v Liberci,
v rámci kterého zhlédli návštěvníci
inscenaci podle knížky Roalda
Dahla Jakub a obří broskev. Po
představení následovala prohlíd-
kou divadelního zákulisí, při níž
diváci mohou nahlédnout do míst,
kam se jinak nedostanou. 

Veletrh vzdělávání
a pracovních příležitostí Educa
Jobdays se konal již popáté od 21.
do 23. října v liberecké Tipsport
areně. Se svými stánky se předsta-
vilo 66 škol a školských zařízení.
Vstup byl volný a návštěvníci se
mohli seznámit s možnostmi stu-
dia i pracovního uplatnění v Libe-
reckém kraji i celé republice. Auto-
busy v průběh veletrhu na trase
Fügnerova – Tipsport arena jezdi-
ly zdarma.

Rozpočtové škrty
v oblasti školství stále silněji dolé-
hají na Liberecký kraj. Podle říjno-
vého vyjádření krajského náměstka
hejtmana Zdeňka Bursy bude na
platy učitelů o 35,5 milionů korun
méně a o 9 milionů budou kráceny
výdaje na učebnice a pomůcky.

(red)

Ilustrační foto Jiří Jiroutek
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Přinášíme vám přehled nejdůležitějších in-
formací  z voleb do zastupitelstva, úspěšnosti
jednotlivých volebních stran i srovnání účasti
voličů v komunálních volbách od roku 1990.

Účast voličů na komunálních volbách 
v Jablonci nad Nisou

Rok konání voleb Účast 

1990 68,10 %
1994 57,10 %
1998 36,73 %
2002 37,17 %
2006 40,36 %
2010 39,16 % 

Zastupitelstvo města 
– podle počtu získaných hlasů 

Vostřák Václav 4518 ODS 
Tulpa Petr Mgr. 4481 DOMOV 
Čeřovský Jiří RNDr. 4066 ODS
Vobořil Petr 3962 DOMOV 
Němeček Vít MUDr. MBA 3943 ODS 
Jörg Ivo MUDr. 3868 DOMOV 
Paukrtová Soňa Mgr. 3781 DOMOV
Beitl Petr Ing. 3736 ODS 
Řehoř Marek MUDr. 3717 DOMOV 
Karásek Petr Mgr. 3669 ODS 
Weberová Ivana JUDr. 3571 ODS 
Jörgová Alexandra MUDr. 3570 DOMOV 
Fojtíková Jaroslava PhDr. 3565 DOMOV 
Vele Miloš Ing. 3554 ODS
Pelta Miroslav 3459 ODS
Caklová Božena 3458 ODS 
Hamplová Jana Bc. 3391 DOMOV 
Pleticha Lukáš JUDr. Ing. 2975 ČSSD
Kypta Otakar Ing. 2641 ČSSD
Špoták František Mgr. 2623 ČSSD 
Svoboda Pavel Mgr. 2607 ČSSD
Berounský Jindřich 2547 ČSSD 
Žur Pavel Mgr. 2017 Věci veřejné 
Drábek Jaromír Dr. Ing. 1988 TOP 09
Nováková Eva Mgr. 1747 TOP 09
Louda Petr 1733 TOP 09
Procházková Marta Ing. 1724 Věci veřejné 
Roubíček Petr Ing. 1722 TOP 09
Nováková Taťjana 1360 KSČM 
Pešek František Ing. 1315 KSČM 

Výsledky volebních stran

Volební Hlasy Hlasy Počet 
strana Absolutně % mandátů 

Česká pirátská strana 4 720 1,24 0
ČSSD 63 626 16,73 5
ODS 99 475 26,15 9
TOP 09 42 836 11,26 4
DOMOV NAD NISOU 93 958 24,70 8
KSČM 29 273 7,70 2
SUVERENITA 

– blok J. Bobošíkové 12 953 3,41 0
Strana práv občanů 

ZEMANOVCI 1 831 0,48 0
Věci veřejné 31 196 8,20 2
Volte PRAVÝ BLOK... 494 0,13 0

Výsledky komunálních voleb 
v Jablonci nad Nisou 15.–16. 10. 2010

Chcete-li si trochu provětrat mozkové zá-
vity a polechtat bránici, určitě si zajeďte i se
svými odrostlejšími ratolestmi na představení
libereckého Naivního divadla – Neklan.cz.
To se totiž zdánlivě věnuje Starým pověstem
českým, ale ve skutečnosti strefuje do naší
současnosti a tolika českým nešvarům v na-
šem národním charakteru a v politice, že
rozhodně stojí za povšimnutí a mělo by být
povinné i pro ty, co dávno nechodí do školy.

To, že české dějiny zaneřádil patos národní-
ho obrození a potřebují opravu, sdělí na za-
čátku představení Neklan.cz počítačový virus.

A vymknut jakékoliv kontrole začne okamžitě
jednat. Do koše hodí zbožňovaného Jiráska
i paní učitelku, která nebohé žáčky učí bludy.
A dozvíme se, jak to ve skutečnosti bylo s válkou
Čechů s proradnými Lučany a s přemyslov-
ským knížetem Neklanem, jemuž roli strašpyt-
la, který se vyhnul klání s nepřítelem, přisoudil
už český kronikář Kosmas.

V apokryfu, který Liberečtí s invencí a množ-
stvím gagů připravili, je vše samozřejmě jinak.
Avšak nebylo by poctivé prozrazovat neuctivé
posuny charakterů této starodávné rytírny.
Stačí jen říct, že se přeneseme do výcvikového
tábora, kde probíhá tvrdý výcvik českého
speciálního komanda, tak trochu URNA v kom-
binaci s nindži. To, že zazní popěvky: „Jsi Čech,
Čech, tak si toho važ, Nepřátel se nelekáme
a na množství nehledíme“ na nápěv „Ktož jsú
boží bojovníci“ i skandování „Kdo neskáče, ne-
ní Čech“, je nabíledni. 

Závěrečná diaprojekce doprovázená auten-
tickými projevy sportovních komentátorů hulá-
ká do světa velká česká vítězství. Je osvobozují-
cí, když se právě v Liberci objeví zlatá Kačenka
na lyžích v éře po libereckém mistrovství světa,
jež je tak velký finanční průšvih, že už vešlo do
dějin. A při naganském volání „Přepište dějiny,
přepište dějiny, Češi jsou olympijskými mistry“
vytane člověku nedávná zpráva z médií, jak hr-
dina dopustil zničení svatého grálu. Ale co je to
takový grál? Přece obyčejný pohár! Při bujarých
slovanských slavnostech, to dá rozum, přežijí

jen věci takové, které jsou z rohoviny. Z rohů
volů, mířících do Němec, třeba.

Jako smějící se bestie, jak nám Čechům pře-
zdíval kat českého národa Heydrich, se máme
možnost vysmát pompě oslavného nacionalis-
mu a mýtů slavné české minulosti. A to není
málo. Skoro by se chtělo říct, že zvlášť v dnešní
neveselé době je to čin, kterému nelze než tles-
kat. A tak máte-li rádi humor a psinu z věcí, jež
se berou až příliš vážně, nenechte si ujít toto
představení, jež bude Naivní divadlo reprezen-
tovat 5. listopadu na prestižní přehlídce loutko-
hereckých souborů Přelet nad loutkářským
hnízdem v Praze.

Pavel Brycz

Zábavná historie v Naivním

Foto archiv JM Foto archiv JM
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
28. 10.–3. 11. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
OBČANSKÝ PRŮKAZ

1.–3. 11. /pondělí–středa/ 18 hodin
BASTARDI

4.–7. 11. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
THE SOCIAL NETWORK
Netrpělivě očekávaný film D. Finchera
(Sedm, Klub rváčů) o vzniku fenoménu
dnešní doby – sociální sítě Facebook.

4.–7. 11. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
MACHETE
Další „pekelný“ nájezd R. Rodrigueze
(Desperado, Sin City).

5.–6. 11. /pátek–sobota/ 22.15 hodin
SAW (3D)

6.–7. 11. /sobota–neděle/ 15 hodin
LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH
(3D)

8.–10. 11. /pondělí–středa/ 18 hodin
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT

8.–10. 11. /pondělí–středa/ 20 hodin
ROMÁN PRO MUŽE

11.–12. 11. /čtvrtek–pátek/ 18 hodin
THE DOORS – WHEN YOU’RE
STRANGE

11.–12. + 14. 11. /čtvrtek–pátek 
+ neděle/ 20 hodin
RED

12. 11. /pátek/ 22.15 hodin
ĎÁBEL

13.–14. 11. /sobota–neděle/ 15 hodin
JÁ, PADOUCH (3D)

13. 11. /sobota/ 18.45 hodin
Gaetano Donizetti – DON PASQUALE
Přímý přenos z Metropolitní opery NY.

14. 11. /neděle/ 17.30 hodin
HABERMANNŮV MLÝN

15.–17. 11. /pondělí–středa/ 17 hodin
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

15.–16. 11. /pondělí–úterý/ 20 hodin
HABERMANNŮV MLÝN

17. 11. /středa/ 15 hodin
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ (3D)

Speciální premiérový dvojprogram
– noc ze středy na čtvrtek
17. 11. /středa/ 20.30 hodin
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ
KRVE
18. 11. /čtvrtek/ 0.01 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI 1

18. 11.–1. 12. /čtvrtek–středa/ 17 hodin +
18.–24. 11. /čtvrtek–středa/ 20 hodin +
20.–21. 11. /sobota–neděle/ 14 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI 1

25.–28. 11. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
THE SOCIAL NETWORK

26. 11. /pátek/ 22.30 hodin
SAW (3D)

27. 11. /sobota/ 22.30 hodin
ĎÁBEL

27.–28. 11. /sobota–neděle/ 15 hodin
JÁ, PADOUCH (3D)

29. 11.–1. 12. /pondělí–středa/ 20 hodin
IMAGINÁRNÍ LÁSKY

Kino Junior
1.–3. 11. /pondělí–středa/ 18 hodin
OKO NAD PRAHOU

1.–3. 11. /pondělí–středa/ 20 hodin
POČÁTEK

4.–7. 11. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
TAJEMSTVÍ MUMIE

4. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
ANTÉNA – filmový klub

5.–7. 11. /pátek–neděle/ 20 hodin
MUZIKA

11.–12. 11. /čtvrtek–pátek/ 18 hodin
ONDINE

11. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
TY, KTERÝ ŽIJEŠ – filmový klub

12.–14. 11. /pátek–neděle/ 20 hodin
AGORA

13.–14. 11. /sobota–neděle/ 17.30 hodin
STRÝČEK BÚNMÍ

15.–17. 11. /pondělí–středa/ 18 hodin
KUKY SE VRACÍ

15.–17. 11. /pondělí–středa/ 20 hodin
KAJÍNEK

18.–21. 11. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
(K)LAMAČ SRDCÍ

18. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
KONCERT – filmový klub

19.–21. 11. /pátek–neděle/ 20 hodin
EXPENDABLES – POSTRADATELNÍ

22.–24. 11. /pondělí–středa/ 18 hodin
LEGENDA O LÉTAJÍCÍM
CYPRIÁNOVI

22.–24. 11. /pondělí–středa/ 20 hodin
WALL STREET: PENÍZE NIKDY
NESPÍ

25.–28. 11. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
SINGLE MAN

25. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
PROJEKT FRANKENSTEIN – filmový
klub

26.–28. 11. /pátek–neděle/ 20 hodin
KRÁLOVSTVÍ ZVĚRSTEV

29. 11.–1. 12. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU
SVĚTA

29. 11.–1. 12. /pondělí–středa/ 20 hodin
MAMAS & PAPAS

NEDĚLNÍ BIJÁSEK PRO NEJMENŠÍ
7. 11. /neděle/ 16.30 hodin
RUSALKA HUPSALKA

14. 11. /neděle/ 16 hodin
PARAPLÍČKO

21. 11. /neděle/ 16.30 hodin
JAK MIKEŠ ZACHRÁNIL BOBŠE

28. 11. /neděle/ 16.30 hodin
V ČERTÍCH SLUŽBÁCH

Změna programu vyhrazena

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

4. 11. /čtvrtek/ 19 hodin
TWO VOICES
EDITA ADLEROVÁ – zpěv
JANA RYCHTEROVÁ – kytara, zpěv

Jedinečné spojení dvou dámských hlasů.
Doprovází houslista V. I. Pecháček. 

7. 11. /neděle/ 19 hodin (DA)
KDYŽ HARRY POTKAL SALLY
Divadlo Palace Praha
Hrají: I. Jirešová, J, Langmajer,
J. Stryková/L. Rybová, I. Chmela/
F. Čapka, L. Langmajer/R. Slivka,
Z. Dřízhalová/M. Sluková
Romantická komedie. 

8. 11. /pondělí/ 19 hodin (DS)
JA MALKÁČ
Divadlo v Řeznické Praha
Soužití jedné česko-slovenské rodiny
očima pětiletého kluka koncem 60. let
minulého století. Střet generací,
jazyků, kultur v prostoru ohraničeném
Modrou u Bratislavy, Bratislavou
a Jabloncem n. N. 
Adaptace slovenského bestselleru.
Po ukončení představení beseda
s autorem. 

11. 11. /čtvrtek/ 19 hodin (H)
CLARINET FACTORY
PETR VALÁŠEK, VOJTĚCH NÝDL,
LUDĚK BOURA, JINDŘICH PAVLIŠ
Klarinetové kvarteto v obsazení tři kla-
rinety a basklarinet. Díla nejrůznějších
epoch a stylů, vlastní skladby i premiéry
novinek současných autorů. 

14. 11. /neděle/ 19 hodin
FILMOVÝ FANDA – 1. premiéra
Základní umělecká škola Jablonec nad
Nisou
Autoři Miroslav Holubec a Martin
Kadlec.
Účinkují žáci ZUŠ Jablonec n. N. 
Původní muzikál. 

15. 11. /pondělí/ 19 hodin
FILMOVÝ FANDA – 2. premiéra

20. 11. /sobota/ 17 hodin
SPOLEČNĚ NEJEN NA JEVIŠTI
VIII. ročník
Komponovaný večer, v němž se
představí handicapovaní i zdraví umělci.
Účinkují: Svaz tělesně postižených
Jablonec n. N., DPS Vrabčáci,
Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v ČR – sekce Dawnův
syndrom, Sportovní klub Sluníčko,
Alena Plátková a další. Uvádí J. Musil.
Koná se v rámci Projektu Jablonec
nad Nisou 2010 za finanční podpory
města Jablonec n. N., Ministerstva
kultury ČR a Libereckého kraje. 

21. 11. /neděle/ 15 hodin (RD)
ZLATOVLÁSKA
Divadlo AHA! Praha
Výtvarná a poetická inscenace klasické
české pohádky.

22. 11. /pondělí/ 19 hodin
CAVEMAN
Jeskynní muž
Point, s r. o. Praha – Městské divadlo
Jablonec n. N.
Hrají: J. Holík/J. Slach
„Obhajoba jeskynního muže“ je
humorným pohledem na současný
feminismus, mužskou citlivost
a erotogenní zóny.

23. 11. /úterý/ 19 hodin (H- prémie)
KONCERT MLADÝCH PĚVECKÝCH
TALENTŮ
KATEŘINA ŠMÍDOVÁ – soprán
JOSEF ZEDNÍK – tenor
MARTIN KUX – baryton
Klavírní doprovod – Václav Loskot,
hlavní korepetitor Státní opery Praha
Průvodní slovo PhDr. Radmila
Hrdinová.

24. 11. /středa/ 19 hodin (ND)
GIACOMO PUCCINI
BOHÉMA
Severočeské divadlo opery a baletu
Ústí nad Labem
Dirigent - N. Baxa.
Lyrická opera.Tragický příběh lásky
básníka Rudolfa a křehké, něžné Mimi. 

25. 11. /čtvrtek/ 19 hodin
DALIBOR JANDA 
Akustické turné 
„ŘÍKÁ SI HURIKÁN 2010“

30. 11. /úterý/ 19 hodin
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
Pavel Liška – Martin Brožek – 
Josef Polášek 
Známé komediální trio a složité
vztahové propletence i komplikace
v jejich životech. Improvizace s živou
hudbou na pódiu, tanečními kreacemi,
pantomimou.

VÝSTAVA
4.–30. 11.
EGYPT
Vladimír Čeřovský
Obrazy.
Vernisáž ve čtvrtek 4. 11. 

Výstava ve foyer divadla je zpřístupněna
v době divadelních představení.

Výměna a prodej abonentek stávajícím
předplatitelům proběhne od 13. 12. 
do 17. 12. Prodej novým zájemcům 
bude zahájen 20. 12.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz 

5. 11. /pátek/ 18 hodin
KULTURNÍ MOST 
Společný koncert souborů Musica
Antiqua Ensemble z Hévízu
(Maďarsko) a Jablonecká píšťalka.

VÝSTAVA
5. 10.–6. 11. 
DO JINÝCH KRAJIN
ROSTISLAV NOVÁK 
& TOMÁŠ POLCAR 
Abstraktní duchovní obrazy.

28. 11.–9. 1.
BETLÉMY STÁLE ŽIVÉ
Výstava betlémů, k vidění i výjimečný
čtyřmetrový betlém.
Vernisáž v neděli 28. 11. od 15 hodin
Účinkují: Folklorní soubor Jizera
pod vedením Heleny Janouškové
a Jana Volfa a DPS Vrabčata
se sbormistrem Pavlem Žurem. 

Kostel sv. Anny otevřen v listopadu
v úterý 2. 11. a v sobotu 6. 11. vždy
od 10 do 16 hodin. 

Od 7. 11. do 27. 11. uzavřen. 
V prosinci otevřeno každé úterý 
a v neděli vždy od 10 do 16 hodin.

Premiérový dvojprogram Harry Pottera

17. 11. /středa/ 20.30 hod + 24.01 hod – kino Radnice
PRINC DVOJÍ KRVE+HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
Speciální dvojprogram. Od 20.30 „Princ dvojí krve“ a po pauze
minutu po půlnoci uvidíte mezi prvními fanoušky v republice
„Harryho Pottera a relikvii smrti“.



(11)

jablonecký měsíčník / listopad 2010 kam za kulturou v Jablonci n. N.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

6. 11. /sobota/ 18 hodin
20. VÝROČÍ TANEČNÍ ŠKOLY DaM
Retrospektivní večer jablonecké
taneční školy.
Součástí programu je celovečerní
představení Zahrada, inspirované
obrazem Hieronyma Bosche.

9. 11. /úterý/ 9 hodin
PŘEHLED ZÁSADNÍCH ZMĚN
V DAŇOVÝCH ZÁKONECH,
O KTERÝCH BYSTE MĚLI VĚDĚT
CO NEJDŘÍVE
Přednáší Ing. Ivana Pilařová, auditor
a daňový poradce.
www.danevimjaknane.cz 

11. 11. /čtvrtek/ 9 a 10.30 hodin
Kino Junior
DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Loutkové představení pro děti od tří let.

11. 11. /čtvrtek/ 19 hodin
ŽIJ
Přednáška spisovatelky Zdenky
Jordánové.
Pořádá Veronika Barteková.

12. 11. /pátek/ 20 hodin
…A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
Orchestr Rudy Janovského hraje
taneční melodie 30.–60. let.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

13. 11. /sobota/ 15 hodin
POSVÍCENÍ V MODRÉM
27. ročník bluegrassového festivalu.
Vystoupí Modrotisk (Jablonec n. N.),
Blanket (Praha), 
Sunny Side (Praha), 
Křeni (Karviná), 
Blackjack (Praha), 
Fair Play Grass (Mladá Boleslav)
a BG Bazar (Jablonec n. N.).
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

14. 11. /neděle/ 14 hodin
BROĎANKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem z Železného Brodu.

19. 11. /pátek/ 20 hodin
KRUCIPÜSK
Návrat skupiny Tomáše Hájíčka
za věrnými fanoušky.

25. 11. /čtvrtek/ 20 hodin
DAN BÁRTA & ROBERT BALZAR
TRIO
Turné k zbrusu novému akustickému
albu Theyories.

27. 11. /sobota/ 14 hodin
JIZERSKÁ SOVA
20. ročník celostátní hudební soutěže
pro děti a mládež.
Pořádá Okresní rada Junáka
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

PŘIPRAVUJEME

7. 12. /úterý/ 18.30 hodin
KONCERT SPOLEČNÁ VĚC
Tomáš Pfeiffer rozezní vodnářský zvon.
Nástroj podle lámaistické tradice
působí blahodárně na buňky těla.
Akci pořádá Duchovní univerzita bytí.
Bližší info na tel. 739 918 703

VÝSTAVA

3. 11.–31. 12. /pondělí–pátek/ 
8–18 hodin
PISANE ŚWIATŁEM
Výstava účastníků česko-polské fotodílny.
Vernisáž: středa 3. 11., 17 hodin

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

1. 11. /pondělí/ 10 hodin
JOHANNES BRAHMS
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

2. 11. /úterý/ 17 hodin
ZAJÍMAVOSTI O JUPITERU
Astronomické okénko Martina
Gembece.

3. 11. /středa/ 17 hodin
RECITÁL
JARMILA CHALOUPKOVÁ – zpěv
BRIAN WRIGHT – loutna (Anglie)
Cesta evropských madrigalů
z renesance do současnosti.

9. 11. /úterý/ 14 hodin
POLITIKA V JABLONCI 
Beseda s Václavem Vostřákem.

11. 11. /čtvrtek/ 17 hodin
HISTORIE VEPSANÁ DO BETONU lll
Přednáška Jiřího Duška, člena Klubu
vojenské historie Praha.

16. 11. /úterý/ 16.30 hodin 
PAVEL KOSATÍK: ČEŠTÍ
DEMOKRATÉ 
Autorské čtení a beseda nad moderní
českou historií se známým spisovatelem
literatury faktu a držitelem ceny
Ferdinanda Peroutky. 

23. 11. /úterý/ 8.30 a 10 hodin
OXFORD UNIVERSITY PRESS
Seminář k používání zjednodušené
četby.
Rozvíjení jazykových dovedností dětí
zábavnou formou. Zadáno.

23. 11. /úterý/ 14 hodin
LAS VEGAS
Pravidelné promítání.

23. 11. /úterý/ 17 hodin
STAROSTA A. H. POSSELT
Beseda s historičkou Muzea skla
a bižuterie Janou Novou.

24. 11. /středa/ 17 hodin
ZIMA V OBOU ČÁSTECH
JIZERSKÝCH HOR
Beseda s Josefem Kunou, členem
spolku PATRON.

26. 11. /pátek/ 11 hodin
BÍLÁ PANÍ NA HLÍDÁNÍ
Beseda a autorské čtení Pavla Brycze,
který děti seznámí i s tím, jak vzniká
televizní večerníček. Zadáno.

30. 11. /úterý/ 17 hodin
OBCHOD A SLUŽBY
Beseda s Václavem Vostřákem.

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

VÝSTAVA

MOMENTY Z PŘÍRODY
Fotografie v prostorách schodiště
Zbyněk Cincibus.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

ZAJÍMÁM SE O BUDOUCNOST,
PROTOŽE V NÍ HODLÁM STRÁVIT
ZBYTEK ŽIVOTA /Charlie Chaplin/ 
Pro žáky I. a II. stupně ZŠ, studenty SŠ
a odborných učilišť. 
Pohádky, básničky, úvahy, povídky. 
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 

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz

4. 11. a 15. 11. /čtvrtek a pondělí/ 
17–19 hodin
STAROVĚKÝ EGYPT 
Přednáška Pavla Veltra s projekcí
o Egyptě, info N. Mitbauerová.

6. 11. /sobota/ 13 hodin
Klub Rampa 
KYTAROVÁ STRUNA 2010
3. ročník soutěže pro malé i velké
kytaristy s postupem do národního kola. 
Přihlášky do 3. 11.

7. 11. /neděle/ 
ČESKÝ RÁJ
Cyklistická akce pro děti i dospělé,
informace P. Dostál.
Přihlášky do 4. 11.

8.–12. 11. /pondělí–pátek/ 
EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE
Prezentace organizací, agentur,
tématické večery, vzdělávací programy
pro školy. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec

9. 11. /úterý/ 13–17 hodin 
DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ
Celorepubliková akce SVČ,
info M. Tauchmanová.

13. 11. /sobota/ 9–11 hodin 
BALANČNÍ MÍČE
Zábavné a netradiční cvičení pro
rodiče (prarodiče) s dětmi. 
Přihlášky do 10. 11.

14. 11. /neděle/ 14–16 hodin 
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní odpoledne pro děti i dospělé.

20. 11. /sobota/ 9–13 hodin 
ADVENTNÍ VÝROBA
Rukodělná dílnička pro všechny
věkové kategorie.
Přihlášky do 12. 11.

20. 11. /sobota/ 9 hodin
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2010
3. ročník pěvecké soutěže s postupem
do národního kola.
Přihlášky do 15. 11.

20. 11. /sobota/ 13–16 hodin 
TEXTILNÍ TVOŘENÍ, PLETENÍ
Rukodělná dílnička pro všechny
věkové kategorie.
Přihlášky do 12. 11.

24. 11. /středa/ 16.30–18 hodin 
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ MĚSTSKÉHO
PARLAMENTU MLÁDĚŽE
Hodnocení činnosti, stanovení dalších
cílů.

26. 11. /pátek/ 15–18 hodin 
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Sportovní zápolení pro všechny věkové
kategorie. 

27. 11. /sobota/ 15 hodin 
BYLINKOVÁ SOBOTA
Povídání o bylinkách, ukázka
bylinkových mýdel, tvořivá dílnička
pro děti.
Součástí programu i předvánoční trh
výrobků z chráněných dílen.

28. 11. /neděle/ 
SPORTOVNÍ DEN
Adrenalinové sporty, stolní tenis
a míčové hry v Železném Brodě.

Připravujeme

4. 12. /sobota/ 9 hodin 
TOULCŮV DVŮR
Výlet na Mikulášský jarmark do Prahy
pro celé rodiny (ukázky starých
řemesel, vánoční výstava apod.)
Přihlášky do 26. 11.

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

8. 11. /pondělí/ 18 hodin
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
ŽÁKOVSKÝ VEČER

24. 11. /středa/ 18 hod
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
ŽÁKOVSKÝ VEČER

Hudba pro ty, co mají sluch…

25. 11. /čtvrtek/ 20 hodin – Eurocentrum
DAN BÁRTA & ROBERT BALZAR TRIO
Česká jazzová špička představí v rámci exkluzivního koncertu
své první společné album.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Výstava Dr. Anton Randa 
bude prodloužena do 12. 11.
SBĚRATEL A FILANTROP
DR. ANTON RANDA (1864–1918)
Výstava přibližuje osobnost
jabloneckého sběratele, lékaře
a filantropa, který shromáždil
pozoruhodnou sbírku staré grafiky.
Díla francouzských a italských mistrů
z majetku Oblastní galerie v Liberci. 

26. 11.–21. 1. 2011
METZNERBUND
90. výročí založení uměleckého spolku
První část výstavy výtvarných děl
umělců první poloviny 20. století
z Jablonce nad Nisou a z Jablonecka.
Vernisáž ve čtvrtek 25. 11. v 17 hodin.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 12. 11.
ABSOLVENTI ATELIÉRU SKLA
V. KOPECKÉHO
KOP 90 – 09

Do 3. 12.
JAROSLAV PRÁŠIL – PM 
(přírodní materiály)
Vernisáž v úterý 16. 11. v 17 hodin

■ Muzeum skla 
a bižuterie
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
19. 11.–15. 5. 2011
SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY -
MINULOST, SOUČASNOST, VIZE

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27

Pozor! Do 2. 12. 2010 je Galerie
Belveder 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

Do 28. 11. 2010
Muzeum miejskie DOM Gerharta
Hauptmanna, Jelenia Góra –
Jagniatków (Polsko)
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE

Do 15. 1. 2011
Městské muzeum Mariánské Lázně
ZÁZRAČNÉ PRAMENY
LÁZEŇSKÉ A UPOMÍNKOVÉ
SKLO

Do 21. 11. 2010
Muzeum sportu a turistiky, Karpacz
(Polsko)
ZÁZRAČNÉ PRAMENY
LÁZEŇSKÉ A UPOMÍNKOVÉ SKLO

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

2. 11. /úterý/ 20 hodin
EXTRÉMNÍ DIVOKÁ VODA 
Film Dream Result o sjezdu
56,7 m vysokého vodopádu uvádí
Honza Kolář.

4. 11. /čtvrtek/ 20 hodin 
KIMČONGÍLIE
Dokument z nabídky Jeden svět 2010.
Šokující svědectví o Severní Koreji.

5. 11. /pátek/ 20 hodin
BEŇA & PTASZEK (SK/CZ) 
Dřevní country-blues 20. až 40. let.
Stará černošská hudba od Mississippi
s autentickým zvukem.

6. 11. /sobota/ 14 hodin
KYTAROVÁ STRUNA 2010
3. ročník krajského kola soutěže
amatérských hráčů na kytaru do 18 let. 

6. 11. /sobota/ 20 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT
Skvěle rozjetý rock’n’roll & punk & ska
mejdan. DJ Igorek.

9. 11. /úterý/ 20 hodin
OZVĚNY FRESH FILM FESTU 2010
To nejlepší z festivalu studentských
filmů a debutů.

10. 11. /středa/ 19 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Portrét dívky na titulku
časopisu. Vede Filip Novák.

11. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
OLGA ŠPÁTOVÁ A FILMY JANA
ŠPÁTY
Režisérka uvádí filmy svého otce
o horolezectví – Svítí slunce
a Okamžik radosti .

12. 11. /pátek/ 20 hodin
XINDL X
Pražský raper s kytarou na Prakticky
relativní tour. D. Cidlinský jr. – klávesy,
banjo, kytara, J. Cidlinský – baskytara,
D. Landštof – bicí.

13. 11. /sobota/ 21 hodin
ORIKOULE
Hiphopová kapela - Orion ( PSH )
a James Cole (Supercrooo) na jediném
koncertu na severu Čech. Směs rapu,
funku, popu. Support: DJ Enemy

14. 11. /neděle/ 16 hodin 
O ZTRACENÝCH MAMINKÁCH 
Amatérský soubor Veselé loutky. 

16. 11. /úterý/ 20 hodin 
CARVIN JONES BAND (USA)
Představitel „hendrixovské“ větve rock
and rollu. Divoká show.

17. 11. /středa/ 20 hodin
OZVĚNY FRESH FILM FESTU 2010

18. 11. /čtvrtek/ 20 hodin 
RADEK JAROŠ A HORY SHORA 
Promítání muže, který pokořil 5 osmi-
tisícovek. Sám na Manaslu a během
10 dnů Gasherbrum I a Gasherbrum II.

19. 11. /pátek/ 20 hodin
REGGAE BASHMENT
Feher Fekete Kerek – reggae, ska,
balkán, latino, čardáš a punk.
Afterparty: Emergency JBC OneLove
Station. 

20. 11. /sobota/ 20 hodin
SKRZJAZZFEST VII
Rampa festival napříč žánry:
DUO REEDERS – Hanuš Axmann
a Pavel Zlámal – freejazz v podání dechů
FŮZE KNĚZE – 4 nadšenci, kteří mají
rádi afroamerickou muziku – Psion
BO BIG BAND – original bigband jazz 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

22. 11. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ 
Podzimní souhvězdí + novinky
z astronomie a kosmonautiky. 
Po přednášce ustavující schůze místní
pobočky České astronomické
společnosti.

23. a 30. 11. /úterý/ 17.30 hodin
SALSA S DORIS
Čtyři lekce salsy pro ženy a muže
s vynikající kubánskou tanečnicí.
Hlaste se na tel. 777 868 841.

24. 11. /středa/ 20 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
LIBEREC
Hrdinný kapitán Korán aneb večer
bez záruky.

25. 11. /čtvrtek/ 20 hodin 
HLAD
Dokument z nabídky Jeden svět 2010.
Obrázek světa, v němž spotřeba
Západu devastuje rozvojové země. 

26. 11. /pátek/ 20 hodin
MIDI LIDI
Energická, oceňovaná (Český Lev za
hudbu k filmu Protektor) elektropopová
kapela na Bubáks tour. 

27. 11. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

30. 11. /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!

1., 15. a 29. 11. /pondělí/ 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA
Kurz pro středně pokročilé. 

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

2. 11. /úterý/ 10 hodin
PREZENTACE MODERNÍCH
BAVLNĚNÝCH PLEN

3. 11. /středa/ 18 hodin
KURZ AKTIVNÍCH IMAGINACÍ
Nalézání vlastních možností a schopností.

4. 11. /čtvrtek/ 15 hodin
AKTIVNÍ MAMINKY – SCHŮZKA
DOBROVOLNÍKŮ
Pro ty, kteří nám chtějí podat
pomocnou ruku.

5. 11. /pátek/ 10 hodin
KADEŘNICE PRO DĚTI
Nechte své děti ostříhat.

9. 11. /pondělí/ 10 hodin 
SEBAMED
Dětská kosmetika.

11. 11. /čtvrtek/ 16 hodin
DĚTSKÝ MODELING
Hledáme nové talenty. 

11. 11. /čtvrtek/ 16 hodin
PODZIMNÍ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
Výroba z korálků.

13. 11. /sobota/ 10–14 hodin
PAPÍROVÝ PEDIG 
Výroba tradičních ozdob netradiční
metodou.

15. 11. /pondělí/ 17.30–19 hodin
ÚSPĚŠNÝ RODIČ
Úvod do semináře pro rodiče – vstup
zdarma.

16.–17. 11.  /úterý–středa/ 20 hodin
NOČNÍ SCRAPBOOKOVÁNÍ 

18. 11. /čtvrtek/ 10 hodin
OBLEČENÍ TOUCHE, DISNEY, 
HELLO KITTY
Nakupte bez čekání.

18. 11. /čtvrtek/ 16 hodin
LISTOPADÁNÍ
Rodinná akce pro malé i velké.

19. 11. /čtvrtek/ 10 hodin
KADEŘNICE

20.–21. 11. /sobota–neděle/ 10 hodin
PEČENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Z PERNÍKU
Nyní i s překvapením.

24. 11. /středa/ 10 hodin
HRABÁK
Udělejte si místo na nové oblečení.

25. 11. /čtvrtek/ 16 hodin
ADVENTNÍ VĚNCE Z CHVOJÍ
Zkušená floristka ukáže, jak na to.

26. 11. /pátek/ 10 hodin
SUNARKA A JOHNSON
Nové vzorečky a ukázky výrobků.

29. 11. /pondělí/ 17.30–20.30 hodin
S ÚCTOU A V DOBRÉM
Kurz úspěšného rodiče.

30. 11. /úterý/ 10 – 12 hodin
PLETEME S BABIČKAMI
V rámci týdne vícegeneračního soužití. 

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

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

Úterý 14.30 hodin
TANEC S MIMINKY
Miminka do 9 měsíců.

Středa 16.30 hodin
ANGLIČTINA S KATKOU

Čtvrtek 16.30 hodin
ANGLIČTINA S KATKOU

Pondělí–pátek
CVIČENÍ PRO DCERY A MATKY
(ROLLETIC STUDIO)
Na objednání 732 967 300.

Pondělí–čtvrtek 7.30–16 hodin
Pátek 7.30–15.30 hodin
DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA
Nový tel. 731 317 887.

Večerní hlídání dětí v domácnosti
na objednání 731 317 887.

Carvin Jones
Foto archiv Klubu Na Rampě
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
www.saldovo-divadlo.cz

Šaldovo divadlo
1. 11. /pondělí/ do 21.25 hodin
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
R. Cooney
Neurologická komedie.

2. 11. /úterý/ do 21.10 hodin (K2/11)
CHARLOTTA
C. Franck, H. Vieuxtemps, J. Brahms,
D. Milhaud
Balet o dvou dějstvích.

4. 11. /čtvrtek/ do 21.10 hodin
DÁMSKÝ KREJČÍ
G. Feydeau 
Klasická situační komedie
o nepolepšitelném lháři.

5. 11. /pátek/ do 21.30 hodin (K11/Č/7)
SHAKESPEARE V HOLLYWOODU
K. Ludwig
Sen noci svatojánské tentokrát
v Hollywoodu. Derniéra.

6. 11. /sobota/ do 21.25 hodin
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
R. Cooney

7. 11. /neděle/ od 17 hodin
SMÍŠENÉ POCITY
R. Baer
V hlavních rolích Jana Hlaváčová
a Petr Kostka.
Komedie o dvou stárnoucích přátelích
s překvapivým koncem.

9. 11. /úterý/ do 21 hodin (O/4)
PLES V OPERETĚ 
Komponovaný scénický program z díla
J. Strausse a dalších.
Účinkují G. Kopperová, T. Švarcová,
J. Nociar, O. Kříž, orchestr, sbor a balet
DFXŠ, diriguje: F. Babický.

10. 11. /středa/ do 22 hodin
SEDM NÁPADŮ NA ZAVRAŽDĚNÍ
MANŽELA
Anonym 
Alžbětinský krvák o lakomém muži,
záletné ženě a dvou neschopných vrazích.

11. 11. /čtvrtek/ do 21.10 hodin (K4/11)
NÁPOJ LÁSKY
G. Donizetti
Italská opera.

12. 11. /pátek/ do 21.30 hodin (K11/O/4)
NÁMĚSÍČNÁ
V. Bellini
Magický klenot italského belcanta.

14. 11. /neděle/ 17 hodin
DONAHA!
T. McNally, D. Yazbek
Slavný muzikál.

15. 11. /pondělí/ 19.30 hodin
MLÝNSKÉ KOLO V SRDCI MÉM
KONCERT HANY HEGEROVÉ
Hana Hegerová zpívá francouzské
šansony.

16. 11. /úterý/
PERCUSSION SHOW
Vystoupení souboru bicích nástrojů
ARIES ve spolupráci s DFXŠ
k Mezinárodnímu dni studentstva

17. 11. /středa/ do 21.15 hodin (K9/O/4)
JULIUS CAESAR
G. F. Händel
Barokní opera. V roli Ptolemaia vystoupí
altový kontratenor Jakub Burzyński.

19. 11. /pátek/ do 21 hodin (PŠ)
PERIFERIE
Martin Němec
Premiéra tanečního divadla – zpěvohry.

20. 11. /sobota/ do 22 hodin
FAUST A MARKÉTKA
Ch. Gounod
Opera v originálu.

21. 11. /neděle/ 17 hodin
DÁMSKÝ KREJČÍ
G. Feydeau 

22. 11. /pondělí/ 17 hodin
ABECEDA 
Koncert DPS Výšinka a flétnových
souborů ZŠ Aloisina výšina
s partnerskými sbory z Polska.

23. 11. /úterý/ do 21.15 hodin (K8/Č/7)
LAKOMEC
Molière
Komedie o Harpagonovi a spol.

24. 11. /středa/ do 21.45 hodin (K3/12)
ČERT A KÁČA
A. Dvořák
Česká pohádková opera.

25. 11. /čtvrtek/ do 21.05 hodin
(K10/OB/5)
EDGAR
G. Puccini
Velká dramatická opera v originálu.

26. 11. /pátek/ do 21.40 hodin
SUGAR
P. Stone, J. Styne. B. Merrill
Muzikál o prohibici, gangsterech,
blondýně a dvou nezaměstnaných
muzikantech.
Zadáno.

27. 11. /sobota/ do 21 hodin (PŠ2)
PERIFERIE
Martin Němec
2. premiéra tanečního divadla – zpěvohry.

28. 11. /neděle/ 15 hodin
Divadlo Gong Praha
ZLATOVLÁSKA
K. J. Erben
Klasická česká pohádka pro děti od 4 let.

30. 11. /úterý/ do 21 hodin (OB/5)
PERIFERIE
Martin Němec

Malé divadlo
2. 11. /úterý/
NA THÁLIE!!
Večer s M. Tallerovou a P. Vančurou,
držiteli ceny Thálie 2009.

3. 11. /středa/ do 20.30 hodin (Č/7)
TVÁŘ V OHNI
M. von Mayenburg
Zapálení a vyhořelí.

6. 11. /sobota/ 15 hodin 
1. DĚTSKÝ KARNEVAL V MALÉM
DIVADLE 
Koná se na pomoc zaplaveným
Heřmanicím.

9. 11. /úterý/
DIVADLO A MY
Beseda k inscenaci Tvář v ohni. Pořádá
Klub přátel činohry i pro veřejnost.

11. 11. /čtvrtek/ do 21.30 hodin (K10/Č/8)
ŽENA A MEGERA
M. Carr
Smrt je snadná, když máte s kým o ní
mluvit.

12. 11. /pátek/ do 20.45 hodin
HRA O LÁSCE A SMRTI
R. Rolland 
Strhující příběh o lásce, strachu
a povinnosti.

16. 11. /úterý/ do 20.40 hodin (K2/12)
SLEČNA JULIE
A. Strindberg
Jedna noc v roce, kdy se může stát
všechno – a jedno ráno po ní. 

19. 11. /pátek/ do 20.45 hodin
BŮH MASAKRU
Y. Reza
Oko za oko, zub za zub. Komedie.

20. 11. /sobota/ do 20 hodin
GOOGLING AND FUCKING
T. Dianiška
Digitální gameska pro generaci youtube.

24. 11. /středa/ do 21.30 hodin
39 STUPŇŮ
J. Buchan, A. Hitchcock 
Divadelní parafráze slavného
špionážního filmu A. Hitchcocka.

26. 11. /pátek/ do 21.40 hodin (K11/Č/8)
DNES VEČER: LOLA BLAU
G. Kreisler 
Komorní muzikál pro jednu herečku.

27. 11. /sobota/ do 20.40 hodin (K6/11)
SLEČNA JULIE
A. Strindberg 

29. 11. /pondělí/ 17 hodin
KPLO
Popremiérová beseda k tanečnímu
představení - zpěvohře Periferie.

Změna programu vyhrazena.

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

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

2. 11. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
Sympozia uměleckoprůmyslových
škol v Libereckém kraji 
a Severočeské muzeum
Přednáška Oldřicha Palaty.

4. 11. /čtvrtek/ 18.30 hodin
VODA – živá bytost
Přednáška a beseda s hercem
Jaroslavem Duškem. 

7. 11. /neděle/ 17 hodin
Experimentální studio
O BUDULÍNKOVI
Jak to dopadne když Budulínek otevře
lištičce dveře? Uvidíte v pohádce
s písničkami.

9. 11. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
NAŠTĚKANÁ aneb 4 ženy v maloměstě
Hraje autorský ženský divadelní
soubor Nakafráno. 

10. 11. /středa/ 19.30 hodin
RADŮZA
Známá písničkářka.

13. 11. /čtvrtek/ 19 hodin
3. abonentní koncert 52. sezony
komorní hudby
ORBIS TRIO
Petra Vilánková – housle, 
Petr Malíšek – violoncello, 
Stanislav Gallin – klavír.

12. 11. /pátek/ 19.30 hodin
J.A.R.
Pět dní před každoročním koncertem
17. 11. v pražské Lucerně nářez funky,
jazzu, rocku a rapu i v Liberci. Klempíř,
Viktořík, Holý, Bárta, Chyška a další.

13. 11. /sobota/ 16 hodin
Experimentální studio
DĚTSKÁ PORTA 
Soutěž pro hudebníky do 26 let.

15. 11. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
BAJKAL – Modrá perla Sibiře
Přírodní unikát chráněný UNESCO
– hory, tajga, útesy, ryby v diashow
Martina Loewa.

16. 11. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
HM…
Stylově velmi rozkročená skupina
s básnickými texty.

18. 11. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Divadlo bez opony – Divadelní
společnost Háta
DNES HRAJEME CYRANA
I. Andrlová / O. Želenská, 
L. Molínová / J. Šulcová,
A. Gondíková / L. Zedníčková /
J. Zenáhlíková a další.

19. 11. /pátek/ 19.30
Experimentální studio
LITERÁRNÍ POZDRAVY
Emil Hakl a Václav Kahuda.

20. 11. /sobota/ 19.30
Experimentální studio
LITERÁRNÍ POZDRAVY
Vít Slíva a Robert Fajkus.

21. 11. /neděle/ 14 hodin
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Setkání s Jablonečankou.

22. 11. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
CK Adventura uvádí
THAJSKO, LAOS, KAMBODŽA
Promítací putování pestrým poloostrovem
Zadní Indie s Hedou Kotrbáčkovou.

23. 11. /úterý/ 19.30 hodin
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Klasik bluegrassu i skvělý interpret
Dylanových písní.

25. 11. /čtvrtek/ 19.30 hodin
TOMÁŠ KLUS & JANA KIRSCHNER
Dvě výjimečné osobnosti spolu na turné.

28. 11. /neděle/ 11 hodin
VÁNOCE V LIDOVÝCH SADECH
Pohádky, výtvarné dílny pro celou
rodinu, tvorba vánočních ozdob,
dekorací a drobných dárečků. 

29. 11. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
ŽALMAN & SPOL.
Nestárnoucí písničkář, nestárnoucí písně.

30. 11. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
PROCHÁZKA DO LIDOVÝCH SADŮ
Křest knihy Marka Řeháčka a Jana
Pikouse ml. Hudební host: Kabája.

Světová primabalerína v Liberci

2. 11. /úterý/ do 21.10 hodin (K2/11) - Šaldovo divadlo
CHARLOTTA
Barbora Kohoutková, jedna z nejznámějších českých baletek,
v roli mexické císařovny Charlotty. Tragédie ženy, jejíž sen se
změnil v šílenství. Balet o dvou dějstvích.
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Kopaná
FK Baumit Jablonec n. N.
www.fkjablonec.cz

Gambrinus liga
Chance aréna
14. 11. /neděle/ 15 hodin
SK Sigma Olomouc

TJ Sokol Jablonec n. N.
www.jablonec.org/sokol/

Sokolovna, Fügnerova 5
Pravidelné cvičební hodiny

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

Městská hala
www.sportjablonec.cz

Házená

Centrkurt
6. 11. /sobota/ 15 hodin
Turnaj mužů ELP Jablonec n. N.
Za účasti týmů Hradce Králové
a Mladé Boleslavi.

Centrkurt
20. 11. /sobota/ 16 hodin
Turnaj mužů ELP Jablonec n. N. 
Za účasti týmů Tygři Ústí n. L.
a Chemička Ústí n. L.

Volejbal

Kurt č. 4
6. 11. /sobota/ 9.30 hodin
TJ Jablonex Jablonec n. N. 
– Stráž n. N.
Ženy.

Kurt č. 3
13. 11. /sobota/ 10 hodin
TJ Bižuterie Jablonec n. N. 
– Mnichovo Hradiště
Ženy.

Kurt č. 1, 2, 3
20. 11. /sobota/ 9 hodin
Turnaj ve volejbalu učitelů.

Kurt č. 4
20. 11. /sobota/ 8.30 hodin
TJ Jablonex Jablonec n. N. 
– TJ Sokol Železný Brod
Ženy.

Kurt č. 4
20. 11. /sobota/ 8.30 hodin
TJ Bižuterie Jablonec n. N. 
– Ervěnice
Muži.

Kurt č. 4
28.11. /sobota/ 9.30 hodin
TJ Jablonex Jablonec n. N. 
– Nový Bor
Ženy.

Futsal

Centrkurt
7. 11. /neděle/ 20 hodin
JASPIS – FC Prašivky Liberec

Centrkurt
21. 11. /neděle/ 20 hodin
JASPIS – AC Tango

Centrkurt
28. 11. /neděle/ 15.30 hodin
SK Alfa Liberec – Turnov

Box

Oddíl TJ Bižuterie Jablonec n. N.
Kurt č. 4
13. 11. /sobota/ 13 hodin
Memoriál Oldřicha Markoviče
9. ročník soutěže v boxu.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Gymnastika

TJ Sokol – Sportcentrum
Kurt č. 1, 2
13. 11. /sobota/ 9 hodin
Oblastní přebor ve společných
skladbách

Podzimní závod ZPMG
4. kolo oblastní ligy

TJ Bižuterie oddíl moderní
gymnastiky

Kurt č. 1, 2
14. 11. /neděle/ 9 hodin
Jablonecký pohár v moderní
gymnastice
17. ročník závodů jednotlivkyň
a společných skladeb.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Fotbal
SK Rapid Jablonec 05
Centrkurt
21. 11. /neděle/ 9 hodin
Fotbalový turnaj firem.

FK Jablonec, o. s.
Centrkurt
27. 11. /sobota/ 8.00 hodin
Mládežnický halový turnaj 
v kopané.

Atletika
TJ Liaz
6. 11. /sobota/ 11.30 hodin
Mezinárodní šestiutkání žactva.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Plavání
Gymnázium u Balvanu pořádá 
Plavecký bazén
23. 11. /úterý/ 7.30 hodin
Okresní přebor žáků v plavání.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Nabídka sportovních programů

Lékař, filantrop a sběratel se
narodil 14. 10. 1864 v Domažli-
cích. Už v dětství se přestěhoval
s rodiči do Liberce, kde v letech
1875 až 1883 navštěvoval gym-
názium. 

Poté vystudoval medicínu ve Vídni.
1895 se přestěhoval do Jablonce
a otevřel si soukromou lékařskou
praxi. Poslední bydliště měl v ulici
V Pustinách 4, dnešní Revoluční.
Obýval byt spojený s ordinací v ty-
pickém novorenesančním městském
domě. Neoženil se, veškerý čas vě-
noval povolání a ušlechtilým záli-
bám – sběratelství a fotografování. 

Roku 1915 ho povolali na frontu.
Z bojišť 1. světové války se sice
vrátil, ale jejího konce už se nedo-
žil. Zemřel náhle na zástavu srdce
14. 2. 1918 v jabloneckém bytě
v pouhých čtyřiapadesáti. 

Díky ideálům, jež uváděl v život,
se stal váženou osobností. Jako
lékař si získal pověst filantropa,
který léčil i nemajetné, jimž často
odpouštěl platby, a dokonce jim fi-
nančně pomáhal. 

Byl zanícený sběratel výtvarného
umění. Sběratelská vášeň a radost
z uměleckého požitku představo-
valy ideální protipól jeho lékař-
ského povolání.

Hlavním sběratelským oborem
se mu stala stará grafika. Ale ne-
sbíral jen umělecké tisky, zajímal
se též o šperky, polodrahokamy

nebo minerály. K tomu měl obsáh-
lou knihovnu.  

V roce 1915 sepsal poslední vůli,
v níž nejcennější část sbírek odkázal
uměleckoprůmyslovému muzeu
v Liberci. Jednalo se o grafickou
sbírku děl německých, holand-
ských, anglických, italských a fran-
couzských autorů 15. až 20. století

a topografické ilustrace, přede-
vším městské veduty. Celkem na
šest tisíc tisků.

Vždy dával přednost svým oblí-
beným autorům. K těm patřili
Albrecht Dürer nebo Václav Hollar.
Z holandských mistrů si cenil
Lucase van Leydena, Rembrandta
či Goltziuse, z Italů Marca Antonia
Raimondiho, z Francouzů Callota
a Nanteuila. 

Muzeu připadla i Randova sbírka
šperků a polodrahokamů. Mimo-
řádnou hodnotu mají dnes zejména
práce zlatníka Eugena Pflaumera,
který tvořil pro proslulé umělecké
dílny Wiener Werkstätte, působil
na jablonecké uměleckoprůmyslo-
vé škole a byli s Randou přáteli.

Finanční prostředky, které zane-
chal, byly na jeho přání užity ve
prospěch založení a provozu li-
dové knihovny a čítárny. Z pozů-
stalosti přešlo do fondu i více než
patnáct set knih. Významně se tak
zasloužil o vybudování jablonecké
městské knihovny.

Jan Strnad
Městská galerie MY

Dr. Anton Randa /1864–1918/

■ Živý odkaz 

Foto SOkA Jablonec nad Nisou
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Snad každý Jablonečák, zvláště ten ze Žiž-
kova Vrchu, někdy procházel bývalým par-
kem, známým spíše jako sjezdovka. A mož-
ná se při své procházce pozastavil nad jeho
neutěšeným stavem. Ten by se měl v blízké
budoucnosti radikálně změnit. Předcházet
mu však bude kácení.

Park, který se rozprostírá nad železniční
a tramvajovou tratí, nad ulicí Plynární a sahá až
k panelovým domům i řadovým garážím, byl
založen na počátku 20. století. Dlouho byl cílem
procházek místních. Bohužel původní kompo-
zice se neudržovala, park postupně zarůstal,
pustl a jeho někdejší rozlohu zredukovala vý-
stavba panelového sídliště. Vznikla zde také
dětská sjezdovka, která se promítla do pově-
domí lidí natolik, že se označení „sjezdovka“

užívá dodnes, ačkoliv ta již v těchto místech od
roku 2006 není. 

Prostor dnes již bývalého parku je zařazený
do dotačního operačního programu Integrova-
ného plánu rozvoje města (IPRM), zóna Žižkův
Vrch a okolí. „Město chce toto území vrátit jeho
původní funkci, vytvořit zde znovu park lákají-
cí k odpočinku, sportu i získávání vědomostí.
Projekt dostal pracovní název Lesopark Žižkův
Vrch. Obnovená síť pěších komunikací rozdělí
prostor na čtyři části: lokalitu klidovou-relaxač-
ní s jezírkem, molem, terasou a výukovou lou-
kou, lokalitu pobytovou-piknikovou s altánem,
vyhlídkou a magickou spirálou, lokalitu spor-
tovně-naučnou s hřišti a na konec lokalitu pří-
rodní. Zachovaná zůstane louka určená k vol-
nému pohybu psů. S obsahem projektu se možná
někteří z vás seznámili na veřejném projednání
25. října v jídelně Základní školy v ulici Pasíř-
ská,“ vysvětluje Zuzana Bencová, vedoucí od-
dělení přípravy projektů.

Celému návrhu řešení lesoparku předcházel
podrobný dendrologický průzkum dřevin, kte-
rý vyhodnotil jejich fyziologické stáří a vitalitu,
provozní bezpečnost a perspektivu jednotlivých
stromů. Průzkum hodnotil celkem 512 dřevin
a rozdělil je do tří skupin: stromy ke kácení,
dřeviny navržené k ošetření a ty bez jakéhoko-
liv zásahu. 

„Z tohoto důvodu dojde samozřejmě i ke ká-
cení, ale ve velkém počtu případů se jedná o stro-
my nekvalitní, náletové. Bohužel budou káceny
i některé velké buky rostoucí v horní části území,
které byly vyhodnoceny jako havarijní. Na jejich
kmenech jsou patrná velká poranění a dutiny,

v korunách jsou větve suché, případně zlomené.
Ošetření již není možné, nechceme-li ponechat
pouhá torza dnešních stromů. Velkou roli samo-
zřejmě sehrála loňská sněhová kalamita, jež po-
škodila nebývalé množství zeleně, což se odrazi-
lo i na plánovaném počtu kácených dřevin.
Každý jistě pochopí, že není možné ponechat
v parku stromy, které nejsou bezpečné. Nové vý-
sadby a celková revitalizace území to jistě ná-
vštěvníkům vynahradí,“ vysvětluje Štěpánka
Gaislerová z oddělení životního prostředí.

Kácet se začne hned na počátku příštího roku
a práce budou probíhat zhruba do března.
Proto žádáme občany o pochopení pro takto
rozsáhlý zásah do současné zeleně, který bude
z velké části proveden z ryze bezpečnostních
důvodů. 

(fr)

Místo sjezdovky vznikne lesopark 

Foto Otokar Simm Foto Otokar Simm

V pátek 8. 11. byl v 10 hod dopoledne slav-
nostně otevřen park Nová Pasířská a předán
do užívání občanům. Prvními návštěvníky
se staly děti z mateřských škol – Havlíčkova,
Nová Pasířská a Jugoslávská. Ty si zde mohly
zahrát hry a zasoutěžit a paní učitelky zís-
kat tip na novou vycházku. Také představi-
telé města si vyzkoušeli in-liny i třeba maxi-
koloběžku.

Projekt parku byl zařazen v prosinci 2009 do
žádosti o dotaci v rámci Realizace IPRM zóny
Žižkův Vrch a okolí – revitalizace veřejných
prostranství. V dubnu byla dotace potvrzena,
na začátku května proběhlo výběrové řízení na
dodavatele stavebních prací a na konci května
nastoupili stavbaři. Celkové výdaje akce činily
11 976 000 Kč, dotace z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (EU) byly poskytnuty ve výši
9 347 000 Kč, vlastní spolufinancování města či-
nilo 2 629 000 Kč.

Úpravou prošly zelené plochy mezi korytem
Lužické Nisy, ulicemi Vodní a Nová Pasířská
a konečnou tramvaje, vznikly zde nové pěší ko-
munikace, nové povrchy a prostor parku včetně

odvodnění. Celý areál je bezbariérový, i napo-
jení na některé vnější komunikace je bezbarié-
rové díky snížení chodníkových obrubníků, je
tu zpevněná plocha pro příležitostné kulturní,
společenské či sportovní akce. Cyklisté a in-line
bruslaři mohou využívat cyklostezku a lávku
přes Lužickou Nisu.

Nové je také veřejné osvětlení, byly zreduko-
vány náletové dřeviny, zbylé stromy a keře
upravili zahradníci, kteří je doplnili také o no-
vé stromy i keře a znovu zatravnili nezpevněné
plochy. K dispozici je větší počet laviček a košů.
V blízkosti ulice Vodní byl vybudován umělý
svah. Vznikl tak moderní park určený všem vě-
kovým skupinám Jablonečanů a jejich rekreač-
ním a relaxačním aktivitám.

Celé stavbě předcházelo několik veřejných
projednávání s občany. Z hlediska budoucího
využití se ukázal rozdíl mezi lidmi, kteří bydlí
v okolí a ostatními. Místní, kteří prostor vníma-
li více jako „svoje veřejné prostranství“, prefe-
rovali častěji parkovou úpravu se zachováním
otevřenosti, přidání laviček, ale byli proti jaké-
mukoliv zastavění. Naopak lidé z jiných částí
Jablonce vnímali volné místo jako příležitost
pro nové intenzivní využití a preferovali spor-
tovní a dětské hřiště (obojí oplocené), in-line
dráhu, či cyklostezku. Obě skupiny se shodly
na větším propojení s řekou a vybudování no-
vých cest. Z jejich podnětů, přání a komentářů
vznikl projekt, který zohledňuje potřeby všech
a nezapomněl ani na loučku pro pejskaře.
Přesto po schválení a během realizace celého
projektu začal iniciovat pan Bohdan Jacyšin pe-
tiční akci na podporu pejskařů, kteří podle ní
ztrácejí svůj prostor na venčení psích miláčků.
Svou stížnost zaslal i na ministerstvo pro místní
rozvoj, kde ji však shledali jako neopodstatněnou
a postup Jablonce jednoznačně schválili. 

Zdržení předání parku do užívání veřejnosti
bylo zapříčiněno loňskou říjnovou kalamitou,
která zničila stromy, s nimiž se pro novou re-
kreační zónu města počítalo, ale nastal i pro-
blém s podložím, které mělo jiné parametry,
než se v původním plánu počítalo.

Zbývá dodat, že projekt a technický stavební
dozor zajišťovala firma ATELIER z Jablonce
nad Nisou a dodavatelem stavby byla ALPINE
stavební společnost CZ z Valašského Meziříčí.

Nový park tedy zve na procházku, brusle ne-
bo na kolo, než ho pokryje sněhová nadílka.
Aby nás i na jaře přivítal v nejlepší formě,
chraňme si ho. Jistě, proti síle přírody nic ne-
zmůžeme a můžeme jen doufat, že loňská sně-
hová kalamita se nezopakuje, ale proti vanda-
lům, kteří ničí vše nové, ano. Chceme-li žít
v příjemném prostředí a být hrdí na své město,
nelze nečinně přihlížet, jak si kdokoliv neváží
práce a vynaložených prostředků na zkrášlení
a rozvoj města.

(red)

Park Nová Pasířská slouží veřejnosti

Foto Pavel Kusala

Foto Pavel Kusala
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Umění je mostem mezi národy. Důkazem
je i spolupráce souboru Jablonecká píšťalka
s maďarským hudebním tělesem Musica
Antiqua Ensemble. Ta vyvrcholí společným
koncertem 5. listopadu od 18 hod v kostele
svaté Anny.

Soubor zobcových fléten Jablonecká píšťalka
završil úspěšnou minulou sezonu v polovině
června koncertním zájezdem do maďarského
Hévízu.V malém lázeňském městečku byli mla-
dí jablonečtí muzikanti hosty souboru Musica
Antiqua Ensemble, jehož členové jsou studenty
a učiteli umělecké školy. Je to soubor trochu
podobný jabloneckému – základ tvoří zobcové
flétny, doplněné o další nástroje a zpěv, zamě-
řen je však výhradně na starou hudbu.

Píšťalka absolvovala svůj hlavní koncert v Hé-
vízu 18. 6. pro místní i lázeňské hosty. Jablo-

nečtí předvedli skladby všech období od těch
nejstarších – renesančních a barokních – až do
současnosti, včetně populární a jazzové hudby.

Posluchači nadšeně přijali skladby českých
autorů Bedřicha Smetany i Jaroslava Krčka, ale

velký úspěch mělo i provedení maďarských
tanců a písní, kde si obecenstvo vyžádalo opa-
kování.

Hostitelé se obdivovali nejen hudbě, ale zají-
mavé pro ně bylo i poznání, že v Jablonecké
píšťalce hrají celé rodiny – děti, rodiče i praro-
diče.

Během pobytu všichni měli možnost poznat
život v rodinách, krásné městečko a jeho okolí,
vykoupat se v termálních lázních, ale i v Ba-
latonu. Druhý koncert se konal v nedalekém
Készthely. Členové navázali nová přátelství
a pohostinnost, které se v Hévízu těšili, vrátí
maďarským muzikantům již brzy, konkrétně
4. listopadu, kdy Musica Antiqua Ensemble při-
jede do Jablonce a 5. listopadu, kdy na společ-
ném koncertu s Jabloneckou píšťalkou vystoupí
v kostele sv. Anny.

(pb)

Jablonecká píšťalka hostí maďarské umělce

Původní muzikál ZUŠ Jablonec s fantask-
ním až absurdním příběhem Františka, které-
ho rodiče coby malého chlapce zapomněli
v kině Radnice, má premiéru 14. a 15. listo-
padu v Městském divadle. 

Tři roky příprav, hledání libreta, psaní písní,
konkursy na představitele rolí i náročné zkou-
šení pěveckých a tanečních čísel konečně ne-
sou ovoce. Žádná těšínská jablíčka, navzdory
škarohlídům, kteří nevěřili, že by původní mu-
zikál mohl vzniknout, ale pravá jablonecká ja-
blka, neboť město se stalo velkou inspirací
tvůrcům.

Autory muzikálu jsou hlavní protagonisté li-
bereckého Krátkého a úderného divadla Jakub
Žáček, Miroslav Holubec a hudebník Martin
Kadlec. První dva jmenovaní jsou autory scéná-
ře, režíruje Miroslav Holubec, Martin Kadlec
složil hudbu a texty písní. O choreografii se po-
starala Jana Čurdová, kostýmy a scénu navrhla
Lenka Hanžlová. Jablonecký muzikál, jak taky
jinak, se odehrává přímo v ulicích našeho města
a jeho hrdinové jsou obyčejní kluci a holky. 

Tak rozsáhlý projekt se neobejde bez vše-
stranné podpory. Filmový Fanda našel hned od
začátku sympatie u vedení města, a tak nic ne-
bránilo tomu, aby se děti ze ZUŠ pustily do prá-
ce na prknech, co znamenají svět. Vždyť ZUŠ
v sobě díky čtyřoborovému zaměření skrývá
vše, co je pro muzikál potřebné – herce, výtvar-
níky, tanečníky, zpěváky i instrumentalisty. 

Na konkurz pro obsazení do rolí přišlo na
šest desítek zájemců. Po dvou výběrových ko-
lech inscenační tým vybral zhruba třicet účin-
kujících, kteří se v následujícím období pustili
do zkoušení. Začínalo se na všech frontách – ta-
nec, herectví, zpěv. A že to nebyl žádný med, je
jasné! 

Dobrý tanečník automaticky není dobrý zpě-
vák či herec a naopak. Každý piloval a vylepšo-
val právě to, co mu nešlo. Týdny letěly a muzi-
kál se postupně a velmi zvolna rodil. Prozatím
jen ve zkušebnách a odděleně. Teprve první spo-

lečná zkouška prozradila, jak náročná práce
všechny ještě čeká. A obrovský posun muzikál
zaznamenal na velkém letním soustředění v No-
vém Městě pod Smrkem. Celý ansámbl tam do-
stal poprvé možnost vyzkoušet jednotlivé scény
na divadelním jevišti. Díky divadelnímu pro-
středí muzikál konečně dostal konkrétní tvar.

Obě premiéry muzikálu jsou načasovány
k 17. listopadu, Dnu studentů a je to takový ma-
lý dárek tvůrců. Ale protože každý je mladý tak,
jak se cítí, je vlastně určen všem. Přijďte se po-
dívat, jaký je jablonecký muzikál, ta dlouho
očekávaná událost sezony.

(pb)

Filmový Fanda

Foto archiv ZUŠ Foto archiv ZUŠ

Přenosy z Metropolitní opery, které díky
digitalizaci kina Radnice mohou sledovat
fanoušci z Jablonce i okolí, zahájily 9. 10.
Wagnerovým Zlatem Rýna další sezonu.
Zřídka uváděná opera tvoří prolog k slavné-
mu Prstenu Nibelungů i dalším operám ságy,
jimiž Wagner zvěčnil starogermánský mýtus.

Příběh nám dnes připomíná kombinaci Pána
prstenů s Kocourem v botách a není divu. Vždyť
sám Tolkien vycházel ze starogermánských
mýtů a klasické pohádky jsou vlastně převy-
právěním těch nejstarobylejších příběhů pro
děti. Richard Wagner (1813–1883) viděl v mý-
tech nejlepší možnost vyjádření k nadčasovým
otázkám, k duchu národa, jeho moudrosti
i k zápasům. Dva vynikají umělci – dirigent Ja-
mes Levine a režisér Robert Lepage spojili síly,
aby divákům ukázali výjimečnou podívanou.

K Wagnerově hudbě s dramatickými zvraty,
přitom vzácně melodické, a k velkým hlasům
sólistů přidal režisér i moderní pojetí scénické.
Využívá proměnlivou nakloněnou stěnu, na níž
se interpreti pohybují zavěšeni na lanech.

Rýnské vodní panny skutečně plavou, hrdina
Wotan sestupuje po nekonečných schodech do
podzemí, zpěváci kloužou po áriích dolů, jako
by se propadali, to vše s využitím efektních
kostýmů i filmové projekce. Fanoušci nového
typu cirkusu určitě znají kanadský projekt Que
cirque, jehož je Robert Lepage duchovním ot-
cem. Nebál se ani v režii na scéně Metropolitní
kouzlit a přitom zachoval ducha hudby. A velš-
ský zpěvák Bryn Terfel dokázal, že coby inter-
pret Wotana, hrdiny, jenž usiluje o kouzelný
prsten Nibelungů, nemá konkurenci. Skvělý
hlas, impozantní zjev!

Po Zlatu Rýna a po Borisi Godunovovi se mů-
žeme těšit 13. 11. od 18.45 na ruskou divu Annu
Netrebko v belcantové komedii Don Pasquale.
Štíhlá kráska se sopránem, který proslavil
i Dvořákovu árii Měsíčku, určitě potěší fanouš-
ky nejen z řad pánů. (pb)

Metropolitní začala velkolepě

Bryn Terfel jako Wotan a Eric Abrams jako Alberich 
Foto archiv kina Radnice 
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Cesta odpadu městem 
Naše civilizace vytváří moře odpadů. Je jen na nás, jestli se v něm utopíme, 

anebo budeme důsledně recyklovat a chovat se ekologicky zodpovědně k přírodě.

Silvestr dnes a denně
Překladiště Proseč

Jen pro pořádek
Saskova ulice

Krotitelé odpadů
Překladiště Proseč

Sluší igelitu zelená?
Pod Černou studnicí

Chci domů
Ulice Na Roli

Jsou v balíku
Překladiště Proseč

Text Pavel Brycz / foto Pavel Kusala
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Jak jste se ke zpěvu dostal?
Doma se zpívalo. Chodil jsem do hudebky a hrál na

housle. Uvažoval jsem o houslích na pražské konzer-
vatoři, jel jsem k profesorovi Voldánovi, byl tenkrát
vyhlášený. Zahrál jsem a on: „Vezmu si vás do práce
na 3 měsíce, pak byste šel ke zkouškám. Ale to je cvi-
čení 7 hodin denně!“ Sedm hodin denně fidlat? To
jsem vzdal! Žila tu Blanka Pelcová, sopranistka, šel
jsem za ní. Asi dva roky jsem u ní studoval zpěv
a v roce 1956 jsem se přihlásil na konzervatoř. Vzali
mě. Na škole přišli na to, že jsem nejen tenor, ale mo-
hu zpívat i kontratenor.

Co to je kontratenor?
Měl jsem hlas až do tříčárkovaného éčka. To vyzpí-

vali jen kastráti. Je to altová poloha, jako když zpívá
žena alt. Když jsem zpíval ty výšky, občas se mě v zá-
kulisí známí ptali: „Máš to tam dole?“ Já odpovídal:
„Ano, mám…“

Těch výšek se dá dosáhnout cvičením?
Ne, musí mít člověk nadání. Najednou mi v hrdle

přeskočil nějaký rejstřík tenorový a mohl jsem zpívat
ještě o oktávu výš. V krku se mi to upevnilo, dva pro-
fesoři zpěvu mi pomohli hlas uhladit. Ale jinak je to
dar od Pánaboha. Nejúžasnější období jsem zažil
s Pražskými madrigalisty, zpívali jsme gotický a rene-
sanční repertoár. Mohl jsem natočit věci, které by ji-
nak musely nazpívat ženy.

Nahrál jste i desku s Karlem Gottem.
Pražští madrigalisté dělali soudobou muziku a za

éry vedoucího Miroslava Venhody se profesionalizo-
vali. V roce 1967 mi od něj přišel dopis, že by mě rád
angažoval. Přijal jsem a strávil tam nejkrásnější léta
života. 12 let. Zpíval jsem komorní sborový zpěv a za-
čal svou kontratenorovou éru. Koncertovali jsme
v USA, Japonsku. Venhoda měl dokonce nápad na ta-
kový souboj tenorů, kde bych se ve zpěvu potýkal
s Karlem Gottem. Z původní idey vzniklo nakonec ně-
co jiného, vánoční deska, kde našemu zlatému slaví-
kovi zpíváme vokály. Během představení projektu ve
Frankfurtu vznikla i naše společná fotografie.

Hodně jste spolupracoval s tatínkem Marka, skla-
datelem Petrem Ebenem.

Eben si vybral Pražské madrigalisty i proto, že vě-
děl, kam až mám rozsah a jak s ním mohu kouzlit.
A podle toho psal hudbu. Spoléhal se, že vytvořím ně-
jaké kudrlinky a mě to bavilo, já se nemusel nutit.
Mně improvizace přicházela na jazyk a z hrdla ven.

Snížil se vám léty hlas? Nebo jste až do konce ka-
riéry měl kontratenor?

Já už potom kontratenor nezpíval. Byl jsem ve sbo-
ru filharmonie v tenorové sekci, tam se nevyžadoval.
A když se nástroj nepoužívá, zanikne. Jakmile to člo-
věk netrénuje, hlas se usadí na nějakém rozsahu.
Zesílil mi víc jako tenor. A ztratil altovou barvu.
K výškám jsem se už nikdy nedostal.

Proč jste se nepřestěhoval do Prahy?
Moje paní žila v Jablonci. Viděli jsme se jen o ví-

kendu, několik týdnů z roku jsem býval i ve světě.
Nechtěla do Prahy, i když jsem tam měl možnost zís-
kat byt. Ale já bych stejně byt tady nepustil, máme ho
od roku 1946 a s Jabloncem jsem spojený. Vrátil bych
se. A tak se stalo. Zvykl jsem si tu, mám tu kamarády.
Jsme blízko přírodě, jsou tu hezké zimy, byť tvrdé.

Necítíte smutek, že jste natočil spoustu desek
a skoro nikdo to neví? Zpíváte ještě?

Ne, vůbec, jsem spokojený. A zpívám jen tak doma
se ženou, ještě má ve svých jedenaosmdesáti zajíma-
vý hlas, soprán. Něco začnu a ona se přidá… (zpívá)
Hmmmmm, ach ty jsi úžasná…!!! (pb)

(Nekrácený rozhovor najdete na www.mestojablonec.cz)

Jaroslav Tománek 
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Hlas, který zpíval s Gottem
Jaroslav Tománek (*1938) se z rodného Jablonce podíval do světa díky
výjimečnému nadání. Absolvent pražské konzervatoře, člen Pražských
madrigalistů a Pražského filharmonického sboru dostal od Boha hlas
takového rozsahu a udivujících výšek, že vyzpíval i repertoár, který
v minulosti mohli zpívat jen kastráti. Není divu, že jeho dar využil 
na slavné desce Vánoce ze Zlaté Prahy i Karel Gott.

■ Krátké zprávy
Svaz důchodců
pořádá svá listopadová setkání
vždy ve středu od 14 hodin ve Spol-
kovém domě. Dne 3. 11. chystáme
posezení s hudbou. 10. 11. výlet vla-
kem a 24. 11. měření tlaku.

Klub jabloneckých seniorů
zahajuje svou činnost dne 9. 11.
v 9 hodin v sále Spolkového domu.
Srdečně zváni jsou všichni jablone-
čtí senioři, kteří chtějí aktivně trá-
vit svůj volný čas. Čeká na ně bo-
hatý program včetně malého ob-
čerstvení. Další setkání klubu je
naplánováno na 23. 11. ve 13 ho-
din tamtéž. Aktivitami klubu jsou
výlety, návštěvy výstav, stolní hry,
vzdělávání, trénování paměti, práv-
ní poradna a mnoho dalších.

Ustavující zastupitelstvo
Ustavující zastupitelstvo města Jab-
lonce nad Nisou se bude konat ve
čtvrtek 11. 11. od 15 hodin ve velké
zasedací síni jablonecké radnice.
Na programu je volba starosty
a místostarostů města. Dalšími bo-
dy jsou mimo jiné schválení počtu
členů rady města, jejich volba
a zřízení výborů zastupitelstva. 

Slovenský spisovatel
a zároveň jablonecký rodák Ľubo-
mír Dobrovoda navštíví v pondělí
8. 11. rodné město v rámci scénic-
kého čtení pražského Divadla v Řez-
nické jeho bestselleru Ja malkáč.
Knížka pojednává o soužití jedné
česko-slovenské rodiny očima pěti-
letého kluka koncem 60. let minu-
lého století a představení začíná
v Městském divadle v Jablonci v 19
hodin.

Multifunkční sál v kině Junior
V září byly ukončeny stavební
úpravy v objektu kina Junior, které
zahrnovaly nové zázemí pro účin-
kující, rekonstrukci jeviště kina
a vybudování nové soustavy opon.
Tyto práce byly zahájeny v druhé
polovině července tohoto roku.
V říjnu bude akce ukončena po do-
dání a instalaci nového mobilního
promítacího plátna. Objednatelem
prací je město Jablonec nad Nisou,
zhotovitelem DYNAST s. r. o.
z Jablonce nad Nisou, přičemž ná-
klady činí přibližně 1,8 mil. Kč.
Výše uvedená akce je součástí pro-
jektu „Setkávání – tradice, kultura
a život v česko-polském pohraničí,
který je realizován v rámci Operač-
ního programu přeshraniční spo-
lupráce Česká republika – Polská
republika 2007–2013. Vedoucím
projektu je Eurocentrum Jablonec
nad Nisou s. r. o., město Jablonec
nad Nisou je partnerem. 

Projekt Setkávání – tradice, kultura
a život v česko-polském pohraniční je
spolufinancován z prostředků Evrop-
ské unie, Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj.

(red)

Jaroslav Tománek uprostřed snímku na schodech
Foto soukromý archiv
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Heinrich Hoffmann pocházel z katolické
německé rodiny dalešického a později mar-
šovického výrobce bižuterie a obchodníka
Franze Hoffmanna. Narodil se v Dalešicích
28. července 1875 a v umění obchodu se vzdě-
lal na prestižním pražském Kheilově insti-
tutu (1890–1891). 

Současně již od roku 1888 pracoval v rodinné
firmě, od roku 1893 jako agent v Paříži. V roce 1900
vznikla z rodinného podniku firma Heinrich
Hoffmann s pobočkou v Paříži a centrálou v Jab-
lonci nad Nisou, již vedl jeho otec. Věnovala se
obchodu se skleněnou bižuterií a bižuterními
kameny. Ve stejném roce se Hoffmann poprvé
oženil (manželka Josefina Hübnerová zemřela
roku 1921, měli spolu čtyři děti). Po vypuknutí
války se exportér vrátil do Jablonce a dne 4. září
1916 byl mocnářem jmenován císařským radou.

Po skončení války začal Hoffmann energicky
podnikat v bižuterních kamenech, jeho firma
brzy dávala práci 500 lidí. Vystavěl si repre-
zentativní exportní dům v dnešní ulici 28. října
č. p. 8–10 (dnes zde sídlí Policie ČR). Od roku 1926

se začal úspěšně věnovat též umělecké krysta-
lerii, pravděpodobně pod vlivem zetě Henryho
G. Schlevogta. Prodejní pobočky firma provozo-
vala ve Pforzheimu i Miláně. Již v roce 1923 se
Hoffmann podruhé oženil, a to s tehdy jedena-
dvacetiletou Marií Klarou Juppeovou z Huti
(s ní měl dvě děti). Oddáni byli v kostele sv. Jo-
sefa v Krásné, jemuž též darovali dodnes do-
chované vitraje. Hoffmann rovněž patřil mezi
vážené členy jablonecké lóže spolku Schlaraffia
Preciosa Iserina. 

Ekonomická krize třicátých let však přivedla
firmu k úpadku. Příčinou byl jistě i nezájem
o bižuterní kameny. Několik let ještě podnik dí-
ky bankovním úvěrům krizi překonával, dne
6. července 1939 však Heinrich Hoffmann ná-
hle umírá, patrně spáchal sebevraždu poté, co
mu peněžní ústav odmítl další spolupráci.
Exportér byl pohřben do rodinné hrobky na
jabloneckém hřbitově, ta však již dnes neexis-
tuje. Firma definitivně zmizela ze světa během
druhé světové války.

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Muži, kteří měnili město

Heinrich Hoffmann,
strmý vzestup i pád /1875–1939/

K nespokojenosti a zmatku německých oby-
vatel po vyhlášení Československé republiky
se přidružily problémy s jejich navrátilci ze
světové války. Chyběly pro ně potraviny, prá-
ce, peníze. Incident na sebe nenechal dlouho
čekat. Dne 1. listopadu se v sokolovně shro-
máždil dav asi 400 zradikalizovaných ně-
meckých veteránů. Chtěli revolučně převzít
vládu nad městem. Čerstvému starostovi
K. R. Fischerovi se je podařilo jen díky svému
„řečnickému umění“ zklidnit. 

Starosta se ale musel podělit o kompetence
při správě města s vojenskou radou. Jablonec
se tak stal organizačním centrem demobilizo-
vaných vojáků. 

Hospodářská situace se jevila jako velmi
špatná. Vše bylo dosud podřízeno válečnému
hospodářství a vydávalo se na lístky. Veškeré
materiální toky, hlavně potraviny byly směřo-
vány na frontu. Jablonecko navíc nebývalo ani
dříve potravinářsky soběstačné. Záviselo zcela
na Turnovsku. Veškeré zásoby se tedy ocitly na-
jednou v rukách Čechů. Vyvstala otázka, zda
proti nim nezakročit. Jablonecké samosprávě
se ale podařilo situaci zklidnit a zdržet radikály
násilných akcí. Dne 2. listopadu uvolnil válečný
obilný ústav v Praze pro Jablonec tři a půl va-
gonu mouky, což situaci na chvíli zlepšilo. Pro
vedení města však zůstala otázka, jak se v ne-
přehledné době zachovat.

Dne 8. listopadu proběhlo mimořádné zase-
dání městské rady, která se usnesla, že Jablonci
nezbývá, než se přihlásit ke svým německým
kořenům jako součást provincie Deutschböh-
men a tím k nově ustavenému německému Ra-
kousku. Bylo též rozhodnuto, že s ohledem na
přerušené spojení s Vídní a hrozící akutní
nedostatek oběživa v bankách i v obchodním
styku vydá město pro jistotu vlastní nouzové
peníze. 

Jablonecké bankovky v hodnotách 10, 20
a 100 korun s omezenou platností do konce ro-

ku 1918 byly následně skutečně vytištěny. Jestli
se však opravdu dostaly do oběhu, to je otázka.
V říjnovém měsíčníku jsme si mohli prohléd-
nout, jak vypadaly.

Mezitím byla na Ještědském hřebeni až po
Kopaninu a Malou Skálu vytvořena českým
vojskem tzv. ještědská fronta. Ta oddělovala
české vnitrozemí od provincie Deutschböhmen
a byla postupně posilována. Také provincie
Deutschböhmen vytvořila z navrátilců vlastní
ozbrojený sbor Volkswehr.

Úvahy o připojení Deutschböhmen k Němec-
ké říši byly ale utopií. Sasko i Slezsko měly dost
vlastních starostí, neboť bouře vojenských na-
vrátilců tam byly mnohem silnější, a osud
Němců v Čechách byl Berlínu vzdálený. 

Kolem 10. 12. bylo již české vojsko v oblasti dost
silné, takže byl vydán povel k postupu. V noci
z 10. na 11. 12. 1918 přijelo vojsko o síle asi 300
mužů vlakem do Rychnova a následně rychlým
pochodem došlo do Jablonce. Vojáci obsadili bu-
dovu dnešní základní školy v ulici 5. května,
kde sídlil jejich štáb, pak i policejní služebnu ve
staré radnici, a nakonec i celé město. Volkswehr
byl odzbrojen, městská rada rozpuštěna. 

Starosta Fischer se českému vojsku podvolil.
Téhož dne odpoledne byla sepsána dohoda o po-
měrném zastoupení Čechů v městských orgánech
v poměru 7 : 4 až do nových voleb. To zname-
nalo obnovení dodávek potravin z Turnovska
a konec nejtěžšího období pro obyvatele.

V následujících dnech byla obsazena další
města po celé délce fronty: Hrádek n. Nisou,
Jablonné v Podještědí, Rokytnice n. Jizerou
a 16. 12. i hlavní cíl operace – Liberec a Frýd-
lant. Do konce roku bylo obsazeno i Českolip-
sko. Další upevňování československé státní
moci proběhlo na jaře následujícího roku, kdy
byla provedena měnová odluka. Bylo ale ještě
třeba se vypořádat se snahou českých Němců
o účast v celorakouských volbách.

Úvahy o odtržení zdejší oblasti od Českoslo-
venské republiky a připojení k Rakousku či
Německé říši vzaly pro tuto chvíli za své.

O obsazení Jablonce legionáři vznikla pozdě-
ji městská legenda. Prý se vyprávělo, že legio-
náři tenkrát ukradli Metznerově soše Rüdigera
meč, o nějž se opíral. Socha byla ve skutečnos-
ti přivezena do Jablonce až v roce 1923 a meč
má položený na sepnutých pažích dodnes. Stála
nejprve na Anenském náměstí, v letech 1933 až
1945 na Horním náměstí a dnes je v německém
Kaufbeurenu.

Lukáš Pleticha

Žhavý listopad 1918

Foto archiv Petra Kurtina
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Sovy jsou poměrně početným řádem třídy
ptáků – na světě se vyskytuje více než 200
druhů těchto zajímavých, převážně nočních
tvorů. V blízkých Jizerských horách hnízdí
především sýc rousný – a jedná se dokonce
o celorepublikově významnou lokalitu.
Severní a jižní svahy Jizerských hor vzácně
zahnizďuje také naše nejmenší sova – kulí-
šek nejmenší. S tou největší, výrem velkým se
můžeme setkat většinou ve skalách – nejblí-
že asi v okolí Smržovky. Na Jablonecku
hnízdí i sýček obecný, puštík obecný a ka-
lous ušatý. Nahlédněme do jejich světa…

Sovy tvoří starou od ostatních ptáků ostře od-
lišenou skupinu, vyznačující se mnoha zvlášt-
nostmi. Tak například soví oči; na rozdíl od
všech ostatních druhů ptáků mají sovy oči po-
sazené vždy dopředu. Jejich sítnice obsahuje
velké množství zrakových buněk, které sovám
umožňují vidění i při nepatrné intenzitě světla.
Soví oko dovede využívat sílu osvětlení o zlom-
cích luxů, při němž je lidské oko naprosto slepé.
Skutečnost, že se jejich oči nepohybují, nahra-
zují sovy neobyčejnou pohyblivostí hlavy – do-
kážou ji otočit až o 360°.

Většina sov je aktivní v noci – přes den odpo-
čívají ve větvích stromů nebo v dutinách. Loví
převážně v pozdním soumraku nebo brzy ráno
před svítáním. Vysoce citlivý sluch jim umož-
ňuje s velkou přesností lokalizovat kořist dříve,
než ji uvidí. Zatímco menší sovy loví drobné
ptáky, hraboše, myši či hmyz, větší druhy jsou
schopny ulovit krtka, sysla nebo křečka, a výr
velký s úspěchem zaútočí i na zajíce, bažanta
nebo srnče. 

Na kořist sovy číhají na vyvýšených místech.
Jejich útok je neobyčejně tichý, protože mají
obzvláště měkké peří, jež šuměním nevaruje
v nočním tichu. 

Všechny sovy používají k usmrcení kořisti sil-
né drápy, zobák používají pouze k jejímu trans-
portu a k roztrhání. Chlupy, peří, kosti, drápy či
zobáky se v sovím žaludku formují ve válečko-
vité útvary – vývržky, které sova zobákem vy-
dáví. Rozborem nalezených vývržků se dá přes-
ně určit složení potravy, neboť v nich najdeme
dobře zachované kosti i lebky.

Sovy jsou ptáci s nezaměnitelnými hlasy. Zvláš-
tě v době toku se páry ozývají dlouhým a vytr-
valým voláním. Samci si voláním také označují
teritorium a ukazují samicím místa k hnízdění.
Je velkým zážitkem, podaří-li se vám třeba při
podvečerní procházce lesem soví vábení za-

slechnout. A není nutné přitom vyrážet nijak
daleko – slyšet je můžeme i v bezprostředním
okolí Jablonce – třeba v lesích mezi třetí pře-
hradou a Jindřichovem. 

V evropské kultuře jsou sovy spojovány
s moudrostí, a to podle řecké bohyně moudrosti
Athény, často zobrazované se sovou. Symbol sovy
se objevuje i na fasádách a vnitřní výzdobě ně-
kterých jabloneckých domů. Jde zpravidla o sídla
členů jabloneckého spolku Schlaraffia Iserina,
který měl sovu sedící na knize ve svém znaku. 

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

Sovy – noční letci

Bílý Potok, zastávka ČD – kostel Nejsvětěj-
ší Trojice – Kříž milénia (2 km) – Sedmi-
trámový most (4 km) – pomníček dřevaře
Wenzericha – Zadní Studánka – Bártlova
bouda (6 km) – Bílý Potok, ČD (9 km).

Červeně značená cesta začíná u bělopotocké
vlakové zastávky. Brzy odtud dojdeme k silnič-
nímu mostu přes Smědou, kde jsou ještě dobře
patrné následky nedávné povodně. Nevinná
říčka se počátkem letošního srpna proměnila
během několika hodin v dravý a vše ničící
proud. Po silnici pokračujeme kolem restaura-
ce Poledník ke kostelu Nejsvětější Trojice, který
byl postaven v letech 1888–1890 frýdlantským
stavitelem Josefem Neisserem v pseudoromán-
skému slohu. Před kostelem stojí dobře zacho-
valý pomník z černé leštěné žuly, věnovaný
obětem 1. světové války. 

U sousedící školy odbočíme z hlavní silnice
doprava, projdeme kolem sochy sv. Jana Nepo-
muckého a stoupáme do horní části Bílého Po-
toka. 

Nad posledními domy nás překvapí svojí mo-
hutností kamenný kříž, stojící na louce při naší
cestě. V roce 2000 ho zde nechal vztyčit jeden
z místních občanů. Monument je sestaven ze tří
žulových kvádrů a dosahuje výšky sedmi metrů.
Na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2009,

byl posvěcen a nazván Křížem milénia a smí-
ření.

O něco výše projdeme kolem opravených bo-
žích muk z konce 18. století a vstoupíme do le-
sa. Tzv. Jedlová cesta nás poté přivede k Sedmi-
trámovému mostu na hlavní silnici. Ten má své
původní pojmenování ještě z dob, kdy býval
dřevěný. Nyní pokračujeme doleva po zelených
značkách, které zakrátko silnici zase opustí.
Překročíme svodidla a klesneme k jednomu
z mnoha jizerskohorských dřevařských pom-
níčků. Florian Krause z Libverdy, přezdívaný
Wenzerich, zde 19. března 1866 zahynul při
svážení dřeva. 

Zelené značky přejdou ještě jednou přes hlav-
ní silnici a kolem bývalé hájovny Zadní Stu-
dánka nás dovedou k Bártlově boudě. Té tady
ale každý říká jen Bártlovka. Zachovala si ne-
jen jméno po někdejším majiteli a hostinském,
ale i část původního vyřezávaného interiéru. 

Od Bártlovky se vrátíme k železniční zastáv-
ce v Bílém Potoce po žlutém značení. Na po-
slední část výletu bude dobré si ponechat
3/4 hodiny.

Doporučujeme 3. vydání mapy Jizerské hory, 
1 : 25 000. Nenáročná trasa s možností občer-
stvení je vhodná pro rodinný výlet.

(os)

Podzimní pouť ke Kříži milénia 
■ Tip na výlet

Puštík obecný
Foto Milan Bajer

Kalous ušatý
Foto Milan Bajer

Foto Otokar Simm



(21)

jablonecký měsíčník / listopad 2010 z našeho města

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

Oddělení pro dospělé 
Kosinski Jerzy
Kokpit
Román plný napětí, strachu, sexu,
ošklivosti, krutosti, ale i humoru
a krásných lyrických pasáží.

Frýdlová Pavlína 
Ženy v bílém
Deset lékařek, které byly ochotné se
nechat zpovídat, nahlédnout do
zázemí své profese, podělit se o ži-
votní zkušenosti a názory.

Viewegh Michal 
Biomanželka
Sebeironický příběh manžela, který
má pocit, že je kdesi na desáté příčce
manželčina hodnotového žebříčku.

Oddělení pro děti a mládež

Brezina Thomas
Dinosauři 
Miki a její bratr Tino narazí u les-
ního jezírka na ohromné stopy.
Když se k tomu přidají otřesy země
a v lese se mihne podivné zvíře, oba
napadne: dinosaurus! 

Pospíšilová Zuzana
Čarodějnice Eulálie 
V lese mezi pohádkovými bytostmi
řádí neznámá čarodějnice ze Zlo-
myslnic. Jejím koníčkem je všem ško-
dit. Vyprávění plné fantazie, napětí
a nezbytného souboje dobra se zlem.

Burdová Michaela
Zrada temného elfa: křišťály
moci 
Vítejte v Mianthilii, čarovné zemi
elfů! Temní a Bílí elfové se dávají
do boje o sedm křišťálů moci, je-
jichž prostřednictvím lze ovlád-
nout svět. Dle proroctví však může
křišťály najít a získat pouze obyčej-
ná venkovská dívka Neilin.

Studovna

Klaus Václav
Zápisky z cest
Publikace s mnoha fotografiemi,
která mapuje zahraniční cesty na-
šeho nynějšího prezidenta. Očima
Václava Klause nahlédneme napří-
klad do Asie, Latinské Ameriky, Ja-
ponska a dalších koutů světa.

Multimediální oddělení

V. A.
Reggae Reggae
Nejnovější výběr z reggae stylu.

Nové ekocentrum 
7. 10. bylo otevřeno v rámci vele-

trhu vzdělávání Amos ekocent-
rum. Najdete je v pavilonu S1
Eurocentra a slouží žákům a stu-
dentům jabloneckých škol k výuce
environmentální výchovy. Více na
www.jablonec.com.

Ohlédnutí za dílnami
7.–10. 10. proběhl v Jablonci 14.

ročník celostátní dílny komplexní
estetické výchovy Tvorba – tvoři-
vost – hra. Pořadalo Národní infor-
mační a poradenské středisko pro
kulturu NIPOS ARTAMA spolu

s naším kulturním a informačním
centrem a katedrou výchovné dra-
matiky DAMU. Netradiční dílna
spojila různé oblasti estetických
výchov a stala se inspirací pro pe-
dagogy i ostatní pracující v oblasti
pedagogicko-umělecké.

Krajinou domova
Nová kniha Vladimíry Jakouběové

přibližuje historii lidového stavi-
telství v Pojizeří. Obsahuje cenné
fotografie a kresby podoby vesnic
a jednotlivých objektů z konce 19.
a počátku 20. století. V prodeji v tu-
ristickém informačním centru.

■ Jablonecké kulturní a informační centrum oznamuje

Důležitá je pracovní výchova

Můžete prozradit něco o zaměření vaší školy?
Školu v Liberecké ulici č. 31 se zcela běžným ná-

zvem „základní škola“ navštěvují děti se speciálními
potřebami při vzdělávání. To znamená děti, k nimž
příroda nebyla natolik štědrá, aby v šesti letech doká-
zaly bez obtíží zvládat požadavky první třídy běžné
školy či z nejrůznějších příčin selhávají během další
školní docházky. 

Škola poskytuje mentálně a kombinovaně postiže-
ným žákům: základní vzdělávání v praktické škole
a ve speciální škole, předškolní vzdělávání v příprav-
ném stupni speciální školy a v přípravném ročníku
pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Co přesně škola žákům nabízí?
Během psychologické a speciálně pedagogické

diagnostiky je určen nejvhodnější typ vzdělávání pro
každého s tím, že potřebuje-li další úpravy vzděláva-
cího programu, je mu vypracován plán individuální.
V něm se hledá cesta, jak různé zádrhele lidských po-
znávacích procesů speciálními metodami nejlépe od-
stranit, případně oslabené či poškozené funkce obejít
a nahradit zachovanými. Zkrátka zrehabilitovat, co
jen lze.

Od běžné ZŠ se lišíme především bezpodmínečným
individuálním přístupem pedagogů k žákovi, přizpůso-
bením tempa výuky, rozsahu učiva a volbou speciál-
ních vyučovacích metod vzhledem k typu oslabení
nebo postižení žáka.

Jaké vyhlídky mají vaši absolventi do budoucna?
Absolventi oboru základní škola praktická přechá-

zejí do řady odborných učilišť, z nichž vycházejí vy-
učeni, například jako kuchaři, opraváři zeměděl-
ských strojů, zedníci, malíři-natěrači, zahradníci,
dámské krejčové, stavební zámečníci, dřevo či kovo-
obraběči, tesaři, obuvníci, podlaháři aj. Není tedy di-
vu, že důležitým předmětem na škole je pracovní
výchova připravující žáky především pro dělnická po-
volání.

V případě zájmu si dobrý žák může souběžně s uči-
lištěm doplnit vzdělání kurzem vyrovnávajícím roz-
díly mezi učivem ZŠ praktické a ZŠ běžného typu
a pokračovat ve vzdělávání na kterékoliv střední ško-
le. Cesta k celoživotnímu vzdělávání tedy není plně-
ním základní školní docházky na naší škole nikterak
uzavřena.

(mp)

Navštívili jsme Základní školu speciální v Liberecké 31 a položili několik otázek
paní ředitelce PaeDr. Heleně Pletichové, aby nám přiblížila specifika této školy.

Foto archiv ZŠ speciální Liberecká
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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 

Pronajmeme 
prodejnu 20 m2

vedle supermarketu TESCO 
u přehrady v Jablonci n. N. 

•
Cena pronájmu činí 
7.900,00 Kč + DPH 

a služby dle měřené spotřeby. 
•

Parkování zákazníků 
u prodejny zajištěno. 

•
Tel. 608 963 558 

mail baboon@baboon.cz

Sportovní matador 

Karel Pavienský 
se 24. října 2010 dožil 90 let.

Pobuì tu s námi 
je‰tû chvíli táto!

TANEâNÍ KURZY – JARO 2011
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz

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

PRONAJMU
kompletnû zafiízen˘ salon v centru Jablonce n. N.

na 1–2 dny v t˘dnu (pro maséry, kosmetiãky,
poradenství, rehabilitaãní cviãení atd.)
BliÏ‰í informace na tel.: 775 081 124

Petra Nûmcová – ·imáãková

MASÁÎE
relaxaãní, kokosová, indická masáÏ hlavy

Dopfiejte si nev‰ední záÏitek.
MoÏnost dárkov˘ch poukazÛ

Darujte masáÏ sv˘m blízk˘m k VánocÛm
tel.: 737 817 349

Více na www.neffira.cz

FOTOATELIER S LÁSKOU
nabízíme Vám:

rodinné foto, foto dûtí kaÏdého vûku,
foto mazlíãkÛ atd., kostymérna, vizáÏista

A jako skvûlé vánoãní pfiekvapení pro va‰e blízké
dárkové poukazy na v‰echny druhy focení
tel.: 721 208 502, www.foto-slaskou.eu

Prodám 2-generaãní byt 4+1, OV,
104 m2, Jbc, M‰eno, panel. dÛm,

2x koupelna + WC, plast. okna, Ïaluzie,
‰tuky, kabel. int. a TV, velmi dobr˘ stav

tel.: 602 559 006, real.jana@seznam.cz

KURZY – je‰tû volná místa
JAZYKY: velká nabídka kurzÛ

angliãtiny, konverzace, pfiíprava na
zkou‰ky, 1+1, firemní kurzy

Obchodní jednání v angliãtinû
24. 11. 8,30–13,30

Úãetnictví – rekvalifikace So: 8 – 13
EDUCA – vzdûlávací centrum,

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

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

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

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

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

d i g i Tel
prodej mobilních telefonÛ

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

instalace ADSL, CDMA, SKYLINK
Sbûrna FOTOLAB, terminál SAZKA

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

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

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

e-mail: first.r@centrum.cz

Neffira, centrum péãe o tûlo a du‰i,
pofiádá dne 10. 11. 2010 od 10–18 hod.

den otevfien˘ch dvefií.
Zdarma ukázky masáÏí a kosmetického o‰etfiení.

MoÏnost v˘kladu karet a koupû
dárkov˘ch poukazÛ.

Nám. BoÏeny Nûmcové 1, Jablonec nad Nisou
www.Neffira.cz

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

vnitfiních i venkovních dvefií,
schodÛ a jiné dle dohody.

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

www.truhlarsoukup.cz

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

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

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

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

Studio Fit – Akce na listopad
Novinka

AROMATERAPEUTICKÁ RELAXAâNÍ MASÁÎ
za zavádûcí cenu 383 Kã/60 min.

PARAFÍNOV¯ ZÁBAL RUKOU s 20 % slevou
SLEVA NA DÁRKOVÉ POUKAZY

více na www.studiofit.cz, 773 485 800
Komenského 37, Jablonec nad Nisou

– vstup z ulice Po‰tovní

GJ ·PERKY
P¤IJëTE SI K NÁM VYBRAT VÁNOâNÍ DÁRKY!
ZLATÉ A ST¤ÍBRNÉ ·PERKY, POLODRAHOKAMY,
SWAROVSKI ·PERKY A MNOHO JIN¯CH DÁRKÒ

OPRAVY A âI·TùNÍ ·PERKÒ
OBRAZY, ·PERKY A KERAMIKA

Z ATELIÉRU IVANY PELOUCHOVÉ
NA âIHADLE 12 JABLONEC n. N.

– VILOVÁ âTVRË U LIDLU
PO–PÁ 13–17 HOD. NEBO NA ZAZVONùNÍ,

I JINDY NA TEL.: 776 295 953

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
AKCE zima 2010 – autobaterie BANNER!!!

NOVINKA – DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY
= dárek, kter˘m spolehlivû

udûláte radost kaÏdému motoristovi !!!
NOVÉ ZIMNÍ PNEU-skladem, P¤EZOUVÁNÍ PNEU
+ pfii ãekání na pfiezutí káva ãi jin˘ nápoj ZDARMA

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

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

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

Jablonec nad Nisou, 466 01

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

horizontální a vertikální Ïaluzie, rolety
ROLOKAZETY – hliníkové, bezpeãnostní

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

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

Doprava a cenové nabídky ZDARMA

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

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

www.f lash-off ice .cz

FLASH-OFFICE

K a n c e l á fi s k é  s l u Ï b y  b l e s k e m

> kompletní kanceláfisk˘ servis
> tisk a reklamní tiskoviny
> kopírovací centrum
> sluÏby pro podnikatele            

PraÏská 94 
(u TELMA)

Jablonec nad Nisou
Telefon: 731 211 878

FLASH-OFFICE

PILATES, POWERJÓGA,
BODY STYLING, 
PORT DE BRAS

www.fitsiluet.cz
tel.: 607 440 505

e-mail: info@fitsiluet.cz

Palackého 7
Jablonec nad Nisou

f i t n e s s s t u d i o
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Nechte se vtáhnout 
do dûje!

Nechte se vtáhnout 
do dûje!

RE/MAX Gold
Dvorská 4950
466 01 Jablonec n. N.
tel.: 800 888 503
e-mail: gold@re-max.cz
www.remax-czech.cz

prodává 
nejvíce 

realit 
na svûtû

Zajistíme
• prodej nemovitostí
• konzultace zdarma

• kompletní právní servis
• odhady nemovitostí

• nejvhodnûj‰í typ hypotéky


