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Je třeba odvahy a spolupráce
Vážení spoluobčané,
nejprve bych chtěl poděkovat 14 003 jablonec-

kým občanům, kteří projevili zájem o své město
a zúčastnili se říjnových komunálních voleb. Na
základě jejich svobodné vůle vzniklo nové vedení
Jablonce, složené ze zástupců ODS a sdružení
Domov nad Nisou. 

Někteří na toto spojení hledí s nedůvěrou jako
na nutné zlo. Já v něm naopak vidím možnost
stabilního řízení města, dané vůlí většiny obča-
nů. Obě strany této koalice v minulých voleb-
ních obdobích poznaly, co obnáší vláda nad
městem. Obě si prožily i pobyt v opozičních lavi-
cích. Nyní nastal čas respektu a vzájemné spolu-
práce.

Spolupráce, do níž byli přizváni přímo i zá-
stupci TOP 09, kteří usednou v radě města. A ne-
přímou pozvánku formou účasti ve výborech
a komisích dostali i členové všech politických
stran, jež ve volbách uspěly. I proto věřím, že ná-
sledující čtyři roky budeme moci pracovat
v konstruktivním přátelském prostředí.

Nebudou to jednoduché čtyři roky. Po letech
rozvoje a stálého zvyšování životní úrovně jsme
se díky ekonomické krizi dostali do období útlu-
mu. Privátní i městské příjmy stagnují, nebo do-
konce klesají, výdaje rostou. Právě v tomto čase
budeme nuceni velmi seriózně zvažovat další
investice, opravy a veškeré výdaje města. Hospo-

daření musí respektovat to, co každá řádně ve-
dená domácnost. Výdaje nesmí převážit příjmy.
Zní to jednoduše, ale financování města je složitý
mechanismus, který k rovnoměrnému chodu
potřebuje i vyvážený přísun peněz. Různé části
tohoto mechanismu jsou na sobě tak závislé, že
zásah do jedné části sebou může přinést neoče-
kávané následky v části jiné. My však musíme
mít odvahu na dnešní situaci reagovat a najít
spolupráci a podporu jak napříč politickým
spektrem, tak i uvnitř městských organizací.
Pokud se nám to podaří, vyjdeme posíleni a zís-
káme šanci nastartovat nový rozvoj města.

V tomto měsíci budeme prožívat nejkrásnější
svátky v roce, Vánoce. A právě v těchto dnech
bychom si měli uvědomovat základní lidské
hodnoty a vážit si jich. Vánoce by neměly být ob-
dobím honičky za nejkrásnějšími dárky, ale spíš
obdobím setkávání a rozjímání. Dopředu bych
rád poděkoval těm, kterým jejich profese nedo-
volí strávit vánoční svátky s rodinou u štědrove-
černí večeře. Lidem, kteří nám zajišťují, aby se
ten náš Štědrý večer odehrál v klidu a pohodě.

Přeji vám, všem lidem dobré vůle, abyste si vá-
noční svátky užili podle svých představ v kruhu
blízkých. A do Nového roku hodně štěstí, zdraví
a dobré nálady! 

Petr Beitl
starosta
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Byl to římský papež Liberius, který rozhodl už roku
354 n. l., že se narození Páně bude slavit právě v ter-
mínu zimního slunovratu. Od té doby slavíme jako
dnes. Předtím se oslavovalo narození Páně 6. ledna
a jistě nás napadne, že pravoslavná neboli řecká orto-
doxní církev u toho zůstala. Důvod, proč papež umís-
til tak důležitý křesťanský svátek do období, kdy lidé
nadšeně na ulicích Říma, ale i všech dalších měst ví-
tali zlom, kdy konečně odchází dlouhé zimní noci
a vrací se delší den, byl prostý. Takzvané saturnálie
býval bouřlivý pohanský svátek, nevázaný hodokvas,
kdy lidé běhali se světly po ulicích a chovali se asi jako
o dnešním Silvestru. Inu, ústup zimy a příchod tepla
a vhodných podmínek pro zemědělství jim zaručoval
více potravy, a tak není divu, že se toto dělo už ve
všech předkřesťanských kulturách.

Co s tím měla církev katolická a její nejvyšší před-
stavitel dělat?! Pokusila se toto bujné veselí překonat
nejkrásnější událostí pro všechny křesťany a vskutku
se jí to podařilo. I když ty veselice v nějaké podobě tr-
valy dál a kněží celou dobu bojují s tím, že lidé mastí
o vánočních svátcích karty, vyvádějí různá alotria
a pijí alkohol i na Štědrý den.

Pravda stará jako všechny tradice je, že člověk je
zlobivý tvor, a vymýtit třeba takové nešvary, které po-
važujeme za hřích dnešní moderní doby, že na půl-
noční přijdou opilí lidé, se nikdy nepodařilo. Však tře-
ba v historických pramenech z roku 1805 si kněží
z našich končin stěžují, že na půlnoční často vyrušují
opilci, a proto musí být přesunuta třeba na 18. hodinu.

Vánoční strom na náměstí – žádná novinka
Adventní i vánoční čas býval obdobím obdarovává-

ní, a to ještě vůbec nemluvíme o nějakých dárcích
pod ozdobeným vánočním stromečkem. Do takového
18. století dokonce žádný vánoční stromeček v domác-
nostech nebyl. Ten k nám na Jablonecko a Liberecko,
tedy do vesměs německého prostředí, přišel z Němec-
ka. V 18. století si oblíbili nosit domů živé stromky. Ale
ani obliba zelených větviček nebyl tak docela nový vy-
nález. Prostě se jen lidé vrátili snad pod vlivem prero-
mantismu, té touze k návratu po staré moudrosti před-
ků, k něčemu, co tu vždy bylo. Věčně zelený strom jako
symbol života fungoval už od dob pohanských. 

Co je pozoruhodné, že ten náš malý stromeček v do-
mácnosti měl vlastně svého velkého předchůdce na
náměstích a ryncích. Pisatel těchto řádků se vždy do-
mníval, že šumavští velikáni na náměstích českých
měst, kteří se slavnostně se zpíváním rozsvěcují, jsou
vynálezem dnešní doby. Není tomu tak. Jak dokládají
historické prameny opět z Německa, byly stromy na
veřejných prostranstvích běžné a dávno předběhly
stromky rodinné v domácnostech. 

Už Lucas Cranach měl na začátku 16. století na
svém obraze osvětlený vánoční strom. Katoličtí kněží
však proti stromkům dlouho brojili, protože to byl po-
hanský zvyk. Němečtí protestanti však přišli se stromy
se svícemi a jsou doložené z Berlína průvody, které
občas způsobovaly dokonce požáry. 

Z toho vznikla i k nám přenesená tradice stromů na
veřejných prostranstvích. Vánoční stromy bývaly na-
zdobené jídlem, jablky, pečivem, a řemeslnické ce-
chy, které se vždy staraly o společenský život, pořádaly
pod nimi trachtace. Tyto cechy se scházely při všech
zásadních náboženských slavnostech a společně sla-
vili. Zpívali, tancovali kolem stromů, pochopitelně
i popíjeli. Na závěr takové slavnosti jídlo ze stromu se-
třásli, aby ho věnovali chudým, mrzákům, sirotkům
a rozdělili do chudobinců, které město spravovalo.

Doba vánoční pochopitelně poskytovala možnost
vítaného přivýdělku, takže lidé z blízkého i dalekého
okolí přinášeli v nůších, přiváželi na saních či vezli na
trakařích, pokud výjimečně nenapadl sníh, na trhy
své výrobky.

Naděluje Ježíšek, nebo Christkind?
V německém prostředí je známá postava Christ-

kind. Spanilá dívenka v bílých šatech. Chodila pocho-
pitelně i na Jablonecku a v Podještědí, Češi ji počeštili
ve svých pochůzkových hrách na Krystýdle. Jak tato
tradice vznikla? Vyvolal ji prostestantský reformátor
Luther. Vezmeme-li si německou literaturu, která se
o tom zmiňuje, zrušil všechny světce, tedy i Mikuláše.
Do té doby všem katolickým dětem naděloval právě
Mikuláš. Jmeniny slaví až 6. 12., ale protože v církev-
ním uvažování každý den začíná v předvečer, nadělo-
valo se už 5. 12. Děje se tak dodnes.

Vánoční nadílka od Ježíška v době Luthera však ješ-
tě neexistovala. A tak přišel reformátor s náhradním
řešením, že bude nadělovat Christkind. Od té doby
chodila Christkind. V německých oblastech po obou
stranách hranice chodil i Ruprecht, chlap v kožichu
s řetězem, zabalený do slámy, aby vypadal strašidelně
jako čert, a s nimi někdy hauzíroval i anděl, někde
i svatý Petr. 

Chodili po domech a zkoušeli děti, jestli se modlí.
Zpívala se i kolední písnička.

A i když nakonec v domácnostech do dnešních ča-
sů zvítězil Ježíšek coby ten, kdo naděluje dárky pod
stromeček, Christkind jako zvyk a hezká tradice se
dlouho udržel vedle něj či u sousedů ještě drží, nebo
se na něj aspoň s láskou vzpomíná, byť na naší straně
hranice už zase putuje Mikuláš s andělem a čertem.

To jenom ve Vysokém nad Jizerou nadělovala štěd-
rá bába. Ale tu asi vymysleli Češi. Znáte je! Kam čert
nemůže, nastrčí ženskou… (pb)

Šťastné a veselé, české i německé
Žijeme v prostoru, kde se tradičně stýkaly dvě kultury, německá a česká. Pátrat po kořenech
vánočních zvyků: zvlášť českých a zvlášť německých tedy prakticky nelze. Musíme přijmout
fakt, že jsou to pramínky spletené do jedné řeky. A vzhledem k tomu, že Vánoce jsou křesťanská
tradice, pomineme i ten třetí zdejší pramen: židovský s jeho chanukou. Přesto tradici Vánoc
začneme od židovského chlapce narozeného na seně v Betlémě, tedy od Ježíška.

■ Za betlémy
do Železného
Brodu

Už 2. ročník výstavy skleněných
betlémů se otevře ve středu 1. pro-
since opět v přízemí železnobrod-
ské radnice, v Městské galerii
Vlastimila Rady. 

„Loni mohli návštěvníci obdivo-
vat padesát betlémů zapůjčených
ze sbírek místního muzea, sklářské
školy, firem i jednotlivců. Letos se
pro výstavu podařilo sehnat další,
dosud nevystavované historické
betlémy. Mimo to se tvoří v mnoha
firmách a ve sklářské škole betlémy
zcela nové,“ říká jedna z organizá-
torek výstavy Alena Kortanová.

Podle jejích slov je se i letos opět
na co dívat. „Můžete porovnat kla-
sické betlémy s originálním poje-
tím těch současných. Ale je možné
si také některý z vystavovaných ex-
ponátů v brodských firmách kou-
pit,“ dodává Kortanová.Většinu bet-
lémů tvoří skleněné figurky, ale
k vidění jsou i další, například z du-
tých skleněných trubic, z drob-
ných korálků – rokailu a z dalších
netradičních materiálů.

Výstava skleněných betlémů je
otevřena od úterý do neděle, vždy
mezi 13. až 16. hodinou až do kon-
ce ledna.

(Více na www.zeleznybrod.cz.)

Foto Jaroslav Kvíz

Foto Alena Kortanová

Foto Jiří Jiroutek
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Církev československá 
husitská
Chrám Dr. Farského

4. 12. /sobota/ 14 hodin 
Setkání u Betléma, adventní kon-
cert – Artefaktum

19. 12. /neděle/ 9 hodin 
IV. neděle adventní – bohoslužby

23. 12. /čtvrtek/ 18 hodin 
Generální zkouška na půlnoční,
J. J. Ryba – „Hej, mistře“

24. 12. /pátek/ 22.30 hodin 
ŠTĚDRÝ DEN - půlnoční 
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
„Hej, mistře“
Diriguje David Dužda.

25. 12. /sobota/ 9 hodin 
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ – bohoslužby

26. 12. /neděle/ 9 hodin 
SVÁTEK ŠTĚPÁNA – bohoslužby

31. 12. /pátek/ 16 hodin 
SILVESTR – pobožnost, rozloučení
s uplynulým rokem.

2. 1. 2011 /neděle/ 9 hodin 
Bohoslužby v novém roce, losování
biblických textů.

Starokatolická církev
Kostel povýšení sv. Kříže
www.starokatolici-jablonec.cz

24. 12. /pátek/ 24 hodin 
Půlnoční bohoslužba
Bude-li ještě probíhat rekonstrukce
hlavní lodi kostela, koná se boho-
služba v modlitebně v přízemí
a v přilehlých prostorách. Kapacita
max. 50 osob. Děkujeme za pochopení.

Křesťanský sbor 
Dobrá zpráva
Sál Spolkového domu, 
ul. E. Floriánové 8, vchod z parkoviště

24. 12. /pátek/ 22 hodin 
Vánoční shromáždění 

Římskokatolická církev
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
www.farnostjablonec.cz

24. 12. /pátek/ 
Vigilie slavnosti Narození Páně
6.00 Roráty

13.00 Otevření Betlému v kostele
na Horním n.

16.00 Jablonec nad Nisou (dětská)
22.00 Rychnov u Jablonce n. N.
22.00 Jablonec nad Nisou
24.00 Bedřichov

25. 12. /sobota/ 
Slavnost Narození Páně, Hod Boží
Vánoční

9.30 Jablonec nad Nisou
14.00 Rádlo
16.00 Lučany nad Nisou
18.00 Jablonec nad Nisou 

26. 12. /neděle/ 
Svátek sv. Rodiny (obřad žehnání
manželům)

7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 Jablonec nad Nisou

14.00 Rýnovice
18.00 Jablonec nad Nisou

27. 12. /pondělí/ 
Svátek sv. Jana Evangelisty (obřad
žehnání vína)
18.00 Jablonec nad Nisou

28. 12. /úterý/ 
Svátek sv. Mláďátek
15.00 DD v Jabloneckých Pasekách
18.00 Jablonec nad Nisou

29. 12. /středa/ 
Pátý den v oktávu Narození Páně
18.00 Jablonec nad Nisou

30. 12. /čtvrtek/ 
Šestý den v oktávu Narození Páně 
16.30 Nemocniční kaple
18.00 Mšeno nad Nisou

31. 12. /pátek/ 
Poslední den kalendářního roku

9.00–16.00 adorace
16.00 Jablonec nad Nisou

1. 1. 2011 /sobota/ 
Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 Jablonec nad Nisou

16.00 Lučany nad Nisou
18.00 Jablonec nad Nisou

2. 1. /neděle/ 
2. neděle po Narození Páně

7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 Jablonec nad Nisou

14.00 Nová Ves nad Nisou
18.00 Jablonec nad Nisou

6. 1. /čtvrtek/ 
Slavnost Zjevení Páně
16.30 Nemocniční kaple
18.00 Mšeno nad Nisou

10. 1. /neděle/ 
Svátek Křtu Páně, konec doby vá-
noční 

7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.00 Jablonec nad Nisou

14.00 Rádlo
18.00 Jablonec nad Nisou

Betlém otevřen pro veřejnost
Vždy v průběhu bohoslužeb, v ostat-
ní dobu dle rozpisu:

24. 12. 13.00–18.00
25. 12. 8.30–12.00, 14.00–18.00
26. 12. 8.30–12.00, 14.00–18.00
27. 12. 14.00–18.00
28. 12. 14.00–18.00
29. 12. 14.00–18.00
30. 12. 14.00–18.00
31. 12. 8.30–12.00, 14.00–16.00
1. 1. 8.30–12.00, 14.00–18.00
2. 1.  8.30–12.00, 14.00–18.00

Bratrská jednota baptistů
Kostel Bratrské jednoty baptistů
v Máchově parku

17. 12. /pátek/ 18 hodin 
Večer koled, jejich přednes i spo-
lečné zpívání, po jeho skončení
malá ochutnávka vánočního cuk-
roví

24. 12. /pátek/ 15 hodin 
Dětská slavnost

25. 12. /sobota/ 10 hodin 
Vánoční bohoslužba

26. 12. /neděle/ 9.30 hodin 
Nedělní bohoslužba

31. 12. /pátek/ 18 hodin 
Večer svědectví a vděčnosti za rok
2010

1. 1. 2011 /sobota/ 10 hodin 
Novoroční bohoslužba

2. 1. /sobota/ 9.30 hodin 
Nedělní bohoslužba

Ochranovský sbor při 
Českobratrské církvi 
evangelické
Máchova 29
pravidelné bohoslužby 
– neděle 9.30,
biblická hodina 
– středa 18.00

19. 12. /neděle/ 9.30 hodin 
4. adventní – vánoční slavnost

25. 12. /sobota/ 9.30 hodin 
Boží hod vánoční – bohoslužby
s vysluhováním sv. Večeře Páně

2. 1. /sobota/ 9.30 hodin 
Bohoslužby s losováním biblic-
kých hesel

Českobratrská církev 
evangelická
Pod Baštou 10
http://jablonecevangnet.cz/

28. 11. /neděle/ 9.30 hodin 
1. adventní neděle – bohoslužby
s vysluhováním sv. Večeře Páně

5. 12. /neděle/ 9.30 hodin 
2. adventní neděle – bohoslužby

12. 12. /neděle/ 9.30 hodin 
3. adventní neděle – bohoslužby

19. 12. /neděle/ 9.30 hodin 
4. adventní neděle – bohoslužby

24. 12. /pátek/ 9.30 hodin 
Dětská vánoční slavnost a posezení
u kávy a čaje

25. 12. /sobota/ 9.30 hodin 
Boží hod vánoční – bohoslužby
s vysluhováním sv. Večeře Páně.

26. 12. /neděle/ 9.30 hodin 
Štěpána mučedníka – bohoslužby

31. 12. /pátek/ 16 hodin 
Rozloučení se starým rokem na faře
Program zajišťují účastníci.

1. 1. 2011 /sobota/ 9.30 hodin 
Nový rok – bohoslužby s vysluho-
váním sv. Večeře Páně

2. 1. /sobota/ 9.30 hodin 
Bohoslužby – 2. neděle po Vánocích

Vánoční bohoslužby v Jablonci n. N.

■ Cesta 
za vánočními 
ozdobami

Tematicky zaměřenou výstavu
Skleněné vánoční ozdoby v jablo-
neckém Muzeu skla a bižuterie
doprovází zábavný program,
v němž si návštěvník podle pra-
covního listu hledá ozdoby na vý-
stavě, zakresluje jejich tvar a mů-
že si vyrobit vlastní. 

Tu si buď ponechá, nebo ji zařadí
do soutěže o nejzajímavější vánoč-
ní ozdobu. Vítěz získá výpravnou
publikaci, která byla k výstavě vy-
daná. Zkuste si i vy řemeslo na-
šich předků. 

Výstava je otevřena až do 15.
května 2011. O vánočních svát-
cích: otevřeno: 26., 28., 29., 30. 12.
a 2. 1. 2011. Zavřeno: 24., 25., 27.,
31. 12. a 1. 1. 2011

(Více na www.msb-jablonec.cz.)

■ Vánoce
v Belvederu 
všemi smysly 

Galerie Belveder pořádá čtyř-
denní interaktivní ateliér od 14. do
17. prosince, který je zaměřený na
smyslové vnímání a pověsti z Jab-
lonecka. 

Hra smyslů bude doplněna
o kompletaci skleněného zvonku,
jež vyústí ve společný zvukový zá-
žitek. Při návštěvě Belvederu po-
cítíte kouzlo a radost z vlastní
tvorby a opojení ze společného zá-
žitku. 

Každé dopoledne pro předem
objednané školy (Pavlína Jůnová
tel.: 483 310 947, 724 705 200), od-
poledne pro širokou veřejnost.

Koná se v rámci Projektu Jablo-
nec nad Nisou 2010

Foto MSB

Foto MSB
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V listopadovém čísle jsme přinesli infor-
mace, vyplývající ze zprávy občanského
sdružení TIMUR (Týmové iniciativy pro
místní udržitelný rozvoj) a dotýkající se na
základě dotazníkového šetření mezi Jablo-
nečany nejdůležitějších aspektů kvality života
v našem městě. 

Dotkli jsme se zejména oblasti produkce
komunálních odpadů, způsobu nakládání
s nimi a třídění, což má dnes zásadní vý-
znam pro ochranu životního prostředí. 

Ne náhodou jsou oficiální internetové
stránky města Jablonce oceněny v soutěži
Zelená informacím Ministerstva životního
prostředí ČR za nejzdařilejší prezentaci ži-
votního prostředí a naše tištěné periodikum
si klade za cíl o těchto tématech rovněž in-
formovat.

Tentokrát publikujeme výsledky šetření Mi-
chaely Pomališové a týmu TIMURU z oblasti
hodnocení občanské spokojenosti, zahrnují-
cí nejen životní prostředí, ale i mezilidské
vztahy, kariérní možnosti a pocit bezpečí.

Spokojenost občanů s místním 
společenstvím 
Cílem šetření bylo vyčíslit subjektivní pocit

spokojenosti občanů s městem, ve kterém žijí
a pracují. Bezprostředně odráží pocit kvality ži-
vota, který tvoří důležitou součást udržitelné
společnosti. 

Znamená možnost žít v takových podmín-
kách, jež zahrnují bezpečné a cenově přijatelné
bydlení, dostupnost základních služeb (školství,
zdravotnictví, kulturu), zajímavou a uspokoju-
jící práci, kvalitní životní prostředí (jak přírod-
ní, tak člověkem ovlivněné) a reálnou možnost
účastnit se místního plánování a rozhodování.
Názor občanů na tyto otázky představuje důle-
žité měřítko celkové spokojenosti. 

Brožuru v tištěné podobě si lidé mohou vyzved-
nout v informačním centru radnice, v elektronic-
ké je na městském webu www.mestojablonec.cz
v sekci životní prostředí. 

(red)

Ilustrační foto Otokar Simm

Zpráva o kvalitě života
Jablonec nad Nisou–II.

velmi spokojen

30,9 %

velmi nespokojen

3,0 %

mírně spokojen

49,9 %

mírně nespokojen

16,2 %

Obecná míra spokojenosti

Jak jste spokojen(a) s Jabloncem nad Nisou jako s místem, kde žijete či pracujete? 

Spokojenost s různými aspekty 
fungování města

Indikátory v tabulce uvádějí průměr bodového
ohodnocení míry spokojenosti občanů s vybranými
oblastmi života ve městě na stupnici 0–10. 
(0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený)

Spokojenost 
s možností provozovat záliby a koníčky 7,5
s kvalitou okolního ŽP 7,0
s fungováním MěÚ 6,7
se základními veřejnými službami 6,5
s technickými službami 6,4
s mezilidskými vztahy 6,3
s Městskou policií 5,7
s politicko-společenskou atmosférou 5,5
s možnostmi účastnit se místního plánování 5,5
s možnostmi zaměstnání 5,3

Spokojenost s místním společenstvím 
ve městech ČR

Podíl spokojených (velmi, mírně) a nespokojených
(velmi, mírně) občanů s městem jako s místem, kde
žijí a pracují. Data jsou seřazena sestupně podle
podílu spokojených obyvatel s městem dle posled-
ních šetření.

Pelhřimov 06 92,5 %
Litoměřice 07 89,3 %
Hradec Králové 05 88,5 %
Uherské Hradiště 09 88,5 %
Vsetín 09 87,4 %
Kopřivnice 05 87,4 %
Chrudim 07 87,2 %
Poděbrady 09 84,9 %
Krnov 05 84,0 %
Velké Meziříčí 05 81,5 %
Prostějov 08 80,9 %
Jablonec nad Nisou 09 80,8 %
Krásná Lípa 09 77,0 %
Praha Libuš 08 76,8 %
Třebíč 08 76,7 %
Kladno 08 74,3 %
Hodonín 09 71,5 %
Semily 09 68,1 %
Mladá Boleslav 06 67,0 %
Hodonín 07 67,0 %
Bílina 08 65,7 %
Roudnice nad Labem 08 65,3 %

Centrum Mšeno Rýnovice Proseč Kokonín Vrkoslavice Lukášov Paseky
30,6 % 33,8 % 2,9 % 33,3 % 8,6 % 45,0 % 80,0 % 43,8 %

52,9 %

3,2 % 4,1 % 2,9 % 12,5 % 2,8 % 10,0 % 2,1 %

14,2 % 15,2 % 20,0 %
6,3 %

41,2 % 34,3 % 45,0 % 47,9 %

51,9 % 46,9 % 54,2 % 54,3 %

velmi spokojen mírně spokojen mírně nespokojen velmi nespokojen
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■ Naši jubilanti
v prosinci
95 let
Jaroušová Vlasta

92 let
Mádlová Zdeňka, Šmídová Emilie

91 let
Macháčková Irena, Muzikářová
Marie, Šikola Miloš

90 let
Dobešová Hana, Knížková Emilie,
Nerovská Karla, Poljak Mikuláš,
Slavíková Bohumila, 
Šafaříková Božena

85 let
Bažantová V., Blažková M., Bučina M.,
Dvořáková M., Indráková A.,
Peštová B., Pozdílková V.,
Procházka K., Richter V., Ruta J.,
Řeháček J., Stránská J.

80 let
Burdová D., Čapková H., Černík J.,
Čuryová M., Ducháček K., Ertlová J.,
Hušková I., Koudelka V., Kutilová B.,
Loumová D., Nerudová L.,
Obereignerová A., Ondřejová V.,
Pekárková M., Srpová N., Šulcová J.,
Vávra J., Vélová H.

75 let
Buriánková V., Červeňák F., Dubec J.,
Galle A., Hanzalová J., Hrbotický J.,
Jonáš J., Junková M., Krása A.,
Lamačová J., Linková E., Lubasová J.,
Marková R., Pánková H.,
Rakoušová M., Sílová H., Slezáková H.,
Sova M., Šourková A., Štejfa J.,
Vítek R., Vojníková Z., Weissová M.

70 let
Alvínová M., Beránková I., Bílek M.,
Boar J., Brendlová Z., Ducháčová E.,
Forštová Z., Görner J., Havlík Z.,
Jakoubek J., Kaiserová V., Kolek J.,
Kratina J., Krejčová J., Langer Z.,
Löffelmannová J., Maryšková V.,
Matěchová K., Nečásek J., Payerová J.,
Petráňová A., Podolníková E.,
Reichel K., Richter J., Somerauer V.,
Strnad J., Šilhánová M., Škodová E.,
Tegtmajer M., Teplá J., Tomeš V.,
Urbanec J., Vudská A.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody. 

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

■ Vítání dětí
Sobota 6. 11. 2010
Eliška Horáková, Felix Volf, 
Samanta Monika Nadzamová,
Zuzana Fiedlerová, Jakub Vajner,
Kristina Plhalová, Jan Chlum, Vojtěch
Šnajdr, Terezie Suchá, Lukáš Savruk,
Jan Melichar, Viktorie Zhorelová,
Radim Hrabák, Adam Koukl, Kryštof
Čech, Eliška Bartáková, Jessica Stella
Rucká, Tobiáš Ota Vogt, Aleš Červeň,
Tereza Štěrbová, Petra Čápová, 
Jakub Stárek, Anežka Ryšavá, 
Tereza Lukášková, Robert Gubančok,
Adéla Oškrdová, Petr Korbel, 
Andrea Vedralová, Josef Bulíř, 
Jakub Kuncl, Ella Čapková, 
David Bene, Matěj Košťák, Karolína
Guttová, Šimon Holubetz, Martin
Novák, Sarah Lilien Gáborová, 
Anna Boháčková, Adéla Jiráková,
Adéla Súkeníková, Eliška Beksa.

Arbesovka zve
Tradiční vánoční trhy spojené
s výtvarnou dílnou, krátkým pro-
gramem a pohodovým předvánoč-
ním posezením u lahodného mo-
ku, čerstvé vánočky a vánočního
cukroví se konají v budově ZŠ Ar-
besova ve čtvrtek 16. 12. od 16 hodin.

Barokní podívaná
V sobotu 4. 12. od 16 hodin v kos-
tele Panny Marie v Nové Vsi nad
Nisou (u fotbalového hřiště) uvede
barokní hudební soubor Al Fianco
koncert středověké a barokní hud-
by doprovázený strhující podíva-
nou. Nenechte si ujít pastvu nejen
pro uši, ale i oči! Zároveň vystoupí
s vánočními koledami i Novoveský
dětský sbor.

Vánoční betlém
Od 4. do 17. prosince mohou příz-
nivci výtvarného umění navštívit
výstavu Lenky Šátkové – Vánoční
betlém. Výstava s mottem „Háček
je kouzelná hůlka“ je přístupná
veřejnosti denně od 9 do 11 hodin
a od 14 do 16 hodin ve výstavní sí-
ni Městského úřadu v Rychnově
u Jablonce nad Nisou.

Zimní údržba 
– omluva
Omlouváme se všem čtenářům za
omyly uvedené v příloze listopa-
dového měsíčníku, věnované plá-
nu zimní údržby. V mapě zimní
údržby byla ulice Kolmá na Vrko-
slavicích chybně uvedena jako
Kamenná. Ulice Lovecká je v plá-
nu chybně propojena s ulicí Mi-

lířovou, přičemž ve skutečnosti to-
to propojení neexistuje. Za chyby
se omlouváme a děkujeme všíma-
vým občanům za laskavé upozor-
nění. V internetové verzi mapy na
webu města jsou chyby opraveny.

Vánoční pobyt pro
handicapované
Jablonecká okresní organizace
Svazu tělesně postižených v České
republice pořádá svůj tradiční
VÁNOČNÍ POBYT pro osamělé
členy v hotelu SUMÓ v Jilemnici.
Koná se ve dnech 20.–26. 12. a veš-
keré informace získáte v sídle or-
ganizace na adrese Na Vršku
3921/2, 466 01 Jablonec nad Nisou
vždy ve čtvrtek mezi 13. a 15. hod.

Aktivity Ekocentra
V říjnu a listopadu probíhaly v no-
vě otevřeném ekocentru první
ekologické výukové programy.
Zúčastnily se desítky žáků, převáž-
ně prvního stupně ZŠ. V programu
Rok v přírodě, který je zaměřen na
proměny ve 4 ročních obdobích, si
žáci vyzkoušeli výtvarnou techni-
ku frotáže listu, poznávání plodů
hmatem a zahrály si tématické hry
k podzimu. Kompletní nabídku
programů naleznete na http://jab-
lonec.com/cs/centrum-ekologic-
ke-vychovy/.

Betlémské světlo
I letos přivezou skauti do Česka
vánoční plamínek. Světýlko je za-
žehnuto v Betlémě, odkud putuje
do Vídně a poté je rakouskými
skauty předáno skautským delega-
cím z celé Evropy. Do ČR zamíří

nejprve do Brna, odkud je rozveze-
no po celé republice. K nám ho
jablonečtí skauti přivezou 18. 12.
a předají do místních kostelů
a modliteben. Občané budou mít
možnost připálit si světýlko v ne-
děli 19. 12. na obvyklých místech
jako loni.

Novoroční rozhled
Obec Nová Ves nad Nisou pořádá
už 4. novoroční výstup na rozhlednu
Nisanku. Koná se v sobotu 1. ledna
2011 a sraz a prezentace všech
účastníků proběhne od 10 do 14.30
hodin přímo u rozhledny. Občer-
stvení bude zajištěno.

Schválení projektu
Podle sdělení Jabloneckého kul-
turního a informačního střediska
projekt s názvem „Transformace
fary č. p. 1 v Jablonci na „Dům Ja-
ny a Josefa Scheybalových“ vedený
v Regionálním operačním progra-
mu NUTS II Severovýchod splnil
všechny předepsané náležitosti
a byl schválen k poskytnutí dotace.
V současnosti probíhají intenzivní
přípravy na rekonstrukci dle již
hotové projektové dokumentace.
Předpokládaný čas realizace pro-
jektu je odhadován na 2 roky. 

Central nahradí 
Jabloň
V první polovině příštího roku zač-
ne v centru Jablonce nad Nisou
demolice prodejny Jabloň i okol-
ních budov, které mají ustoupit
modernímu obchodnímu domu
Central. Ten nabídne nové obcho-
dy, banky i více parkovacích míst. 

Zájezd do Budyšína
V sobotu 11. prosince pořádá městský úřad zájezd
do partnerského města Budyšína. Na programu jsou
adventní trhy, kde naleznete tradiční i netradiční
vánoční dárky, kulinářské speciality či horký „svařák“.
Odjezd je v 11.30 hodin ze zájezdové zastávky
na Horním náměstí, návrat kolem 19.30 hodin.
Jízdenky v ceně 200 Kč lze zakoupit od 1. prosince
v Eurocentru, v pracovní dny od 8 do 20 hodin. 

Prvenství pro 
jablonecký web
Jablonec nad Nisou získal 1. místo
v nultém ročníku soutěže Zelená
informacím. Podnět k soutěži dala
Týmová iniciativa pro místní udr-
žitelný rozvoj (TIMUR) a finančně
ji podpořilo ministerstvo životního
prostředí. Smyslem je najít nejzda-
řilejší prezentaci životního pro-
středí na oficiálních internetových
stránkách měst. Cenu za 1. místo
si zástupci Jablonce převezmou

10. prosince 2010 na ministerstvu
životního prostředí z rukou ná-
městka ministra Ivo Hlaváče.

Štědrý den 
pro osamělé
Starosta města Jablonce nad Nisou
Petr Beitl zve osamělé seniory na
štědrovečerní večeři v pátek 24. pro-
since od 14 hodin do hotelu na Pet-
říně. Přihlášky do 10. prosince u pa-
ní Heleny Roudné, tel. 483 357 292.

Budyšínský advent

Od pátku 26. listopadu do neděle
19. prosince se v Budyšíně koná
626. ročník tradičních adventních
Václavských trhů. Na hlavním ná-
městí (Hauptplatz) nabízí přes 90
prodejců nejrůznější vánoční zbo-
ží. Z doprovodného programu si
nenechte ujít například rozsvícení
vánočního stromu obohacené pří-
jezdem krále Václava (sobota 26.
12.) či tradiční nakrojení čtyřmet-
rové vánoční štoly (neděle 28. 12.).

Foto Jens Bierke
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Personální inzerce 
Tajemník Městského úřadu Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENT ODDĚLENÍ TECHNICKÉ
OBSLUHY A BYTŮ 
9. platová třída 
Kvalifikační předpoklady: Střední vzdělání
s maturitou stavebního zaměření výhodou,
možné je i vyšší.
Další požadavky: Praxe v oboru správy bytové-
ho fondu, orientace v oblasti vyúčtování služeb
výhodou, obsluha PC (Word, Excel, internet),
znalost místních podmínek bytového fondu,
ochota k práci v terénu, organizační schopnos-
ti, odpovědnost, samostatnost, flexibilita a kreati-
vita, schopnost jednat s lidmi.
Náplň práce: Kontrola správce bytového fondu
v oblasti provozní a hospodaření, inventarizace
nemovitého majetku, vyřizování stížností ná-
jemců, odborné posuzování technického stavu
bytů, zajišťování podkladů pro dotace.
Nástup: dle dohody
Informace: vedoucí oddělení technické obslu-
hy a bytů, tel. 483 357 149, 
e-mail: fukalova@mestojablonec.cz

STAVEBNÍ TECHNIK ODDĚLENÍ
INVESTIČNÍ VÝSTAVBY 
9. platová třída 
Kvalifikační předpoklady: Střední vzdělání
s maturitou stavebního zaměření výhodou,
možné je i vyšší.
Další požadavky: Praxe ve stavebním oboru,
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, základní znalost a orientace ve
Stavebním zákoně, Obchodním zákoníku
a Všeobecných obchodních podmínkách pro
zhotovení stavby (SIA) i Zákoně o veřejných za-
kázkách. Dále jsou výhodou znalosti v oblasti
poskytování národních dotací a dotací z EU.
Nástup: do 15. února 2010, případně dle dohody
Informace: vedoucí oddělení investiční výstav-
by, tel. 483 357 120, 
e-mail: pokorny@mestojablonec.cz

PRACOVNÍK PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY
A PROTOKOL
10. platová třída 
Kvalifikační předpoklady: Vysokoškolské vzdě-
lání.
Další požadavky: Výborná znalost anglického
a německého jazyka slovem i písmem, znalost
dalších jazyků (polština, ruština, italština) ko-
munikativně výhodou, vynikající komunikační
a organizační schopnosti, reprezentativní a pří-
jemné vystupování, odpovědnost, flexibilita
a kreativita, časová pružnost, schopnost jednat
s lidmi, loajalita k zaměstnavateli, znalost prá-
ce s PC (Word, Excel, Outlook, internet, Power
Point) praxe v oblasti PR, případně znalost pro-
středí médií výhodou.
Náplň práce: Pracovník je součástí týmu oddě-
lení pro komunikaci s veřejností a úzce spolu-
pracuje se starostou města. Zaměřuje se přede-
vším na udržování a rozvíjení spolupráce s part-
nerskými městy, připravuje cesty a oficiální
přijetí, a organizuje či spolupracuje při organi-
zaci různých městských akcí a slavnostních pří-
ležitostí. Píše texty a připravuje podklady pro
tiskové zprávy o svěřené oblasti. Krátkodobě
zastupuje tiskovou mluvčí.

Nástup: dle dohody.
Smlouva na dobu určitou.
Informace: vedoucí oddělení pro komunikaci
s veřejností, tel. 483 357 513, 
e-mail: tichy@mestojablonec.cz

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ
ORGANIZACÍ A ROZPOČTU
10. platová třída 
Kvalifikační předpoklady: Vysokoškolské vzdě-
lání ekonomického směru.
Další požadavky: Praxe na řídicí pozici ales-
poň 3 roky, dobrá orientace v právních předpi-
sech, zejména zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zákon o účetnictví, zákon
o obcích, zákon o dani z příjmu, praxe v sesta-
vování rozpočtu vítána, znalost problematiky
DPH, místních poplatků a zpracování finanč-
ních analýz výhodou, samostatnost, organizač-
ní schopnosti, flexibilita, znalost práce s PC
(Word, Excel, internet).
Náplň práce: Zajišťování problematiky řízení
organizací typu p. o., o. p. s. a s. r. o. (zejména
ekonomického řízení), rozpočet města.
Nástup: dle dohody
Informace: ředitelka odboru financí a majetku,
tel. 483 357 441, 
e-mail: vitova@mestojablonec.cz

Termín pro podání přihlášky na všechny in-
zerované pozice je do 10. prosince 2010.
Přihlášky doložené profesním životopisem, vý-
pisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců),
ověřeným dokladem o dosaženém vzdělání,
případnými referencemi, a u vedoucí pozice
lustračním osvědčením, zasílejte na adresu:
Městský úřad, personální úsek, Mírové náměs-
tí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

Jablonec nad Nisou je prvním městem v Čes-
ké republice, ve kterém proběhne v Polsku
už velmi populární projekt „lokální dukát“.
Cenný suvenýr, netypický dárek nebo prostě
lokální platidlo – tak jednoduše lze popsat
minci 40 jabloneckých grešlí, jež nese jablo-
necký motiv včetně znaku a má hodnotu 40 ko-
run. V oběhu bude od 16. prosince do konce
příštího roku.

„Lokální dukát je především způsob, jak pro-
pagovat města a regiony. Hlavní myšlenkou je
vytvoření lokální mince, která se dostane do ve-
řejného oběhu a stane se formou platidla,“ říká
organizátorka celé akce Katarzyna Wawrzyńs-
ka, zástupkyně polské firmy Karkonoski Dom
Numizmatyczny.

Lokální dukát 40 jabloneckých grešlí bude
fungovat po omezenou dobu a poprvé jej budou

moci zájemci vidět ve stánku Karkonoskiho
Domu Numizmatyczneho o vánočních trzích.
Ty se konají od 16. do 18. prosince na Mírovém
náměstí v Jablonci. Ve městě bude vytvořena
i síť speciálně označených míst (hotely, restau-
race, obchody, památky), kde jím bude možné

platit a měnit jej za ekvivalentní nominální
hodnotu, což činí čtyřicet korun.

Karkonoski Dom Numizmatyczny, organizá-
tor celého projektu, nejprve vyhlásil pro jablo-
neckou Střední uměleckou průmyslovku a Vyš-
ší odbornou školu soutěž na podobu mince.
Autory všech soutěžních návrhů byli studenti
2. a 3. ročníku VOŠ a vítězkou se stala Petra
Kobrlová. Dukát o průměru 30 mm, váze 13,9 g
a tloušťce 3 mm vyrazí v nákladu 5000 kusů
Česká mincovna.

40 jabloneckých grešlí bude platidlem pouze
v Jablonci na místech, jejichž seznam bude
k dispozici na městském úřadě, na plakátech
rozvešených po městě a také na webových strán-
kách města www.mestojablonec.cz nebo orga-
nizátora akce www.dukat-lokalny.pl/jablonec. 

(fr)

Budeme platit grešlemi

Foto Jiří Jiroutek

Advent v Jablonci nad Nisou
I v tomto roce si chce město Jablonec připo-

mínat sváteční čas adventní s vámi, jeho oby-
vateli. Proto přichystalo opět cyklus adventních
nedělí – takových malých společných zastavení
před Vánocemi.

Zatímco rozsvítíme vánoční strom na Míro-
vém náměstí, stále jsou ještě před námi další tři
sváteční neděle, než se svými rodinami used-
neme ke štědrovečerní večeři. V neděli 5. pro-
since jsme proto pro vás připravili komorní
koncert sopranistky Jany Ryklové a houslisty
Františka Lamače v kostele dr. K. Farského
Církve československé husitské. Koná se od
15 hodin.

O týden později v neděli 12. prosince se se-
jdeme v Městském divadle, kde od 16 hodin za-
čínají již tradiční Vánoce s Nisankou. V pásmu
vánočních lidových tanců, písní a obyčejů účin-

kují oba folklorní soubory – Nisanka i Malá
Nisanka. Soubor si pozval také hosta, kterým je
AMICI, GAUDETE!, přípravný sbor Dětského
pěveckého sboru IUVENTUS, GAUDE! z Jab-
lonce nad Nisou. 

A poslední neděli adventní věnuje město
svým seniorům. Zve je na předvánoční setkání
v neděli 19. prosince od 16 hodin. Součástí od-
poledne bude vystoupení dětského souboru
Malá Nisanka, kterou doprovodí kapela folklor-
ního souboru Nisanka. 

(fr)

Prodej parkovacích míst 
na Dolním náměstí

Dopravní a silniční úřad MěÚ (dále DSÚ) zač-
ne ve středu 8. prosince 2010 od 8 hodin s pro-
dejem (ročním pronájmem) parkovacích stání

na Dolním náměstí pro rok 2011. O pronájem
parkovacího místa může požádat ten, kdo má
v místě trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu.
Jedná se o objekty Lidická 620/8, 600/5, 678/7,
Soukenná 712/1, 615/2, Kamenná 402/11, Dolní
náměstí 584/2, 716/3, 651/4, 679/5, 397/6, 644/7,
643/8, 642/9, 612/10, 714/13, 594/14. 

Žadatel musí své bydliště doložit platným ob-
čanským průkazem, firma nebo podnikatel buď
výpisem z obchodního rejstříku, nebo živnos-
tenským listem, kde je uvedeno sídlo provozov-
ny. Roční poplatek za vyhrazení parkovacího
stání činí 12 000 Kč (1000 Kč i za započatý mě-
síc) a 1000 Kč správní poplatek za vydání roz-
hodnutí. Na každou provozovnu či byt se přijí-
má pouze jedna žádost. Žádosti lze podávat na
DSÚ u Radky Šilhánové (radnice, 4. patro, č. dv.
425). Rozhoduje pořadí, to znamená, že prvním
šestnácti žádostem bude při splnění výše uve-
dených požadavků vyhověno. (rš)
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Aktuální stav nového 
územního plánu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou schvá-
lilo na svém 38. zasedání dne 30. září 2010
„Upravený návrh zadání Územního plánu Jab-
lonce nad Nisou“, který v obecné rovině defino-
val hlavní cíle a požadavky na zpracování ná-
vrhu nového územního plánu. V současné době
probíhá zpracování konceptu řešení, včetně vy-
hodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj města.
Možnost pro připomínkování těchto materiálů
bude mít veřejnost v rámci veřejného projed-
nání konceptu řešení ÚP Jablonec nad Nisou,
které se předpokládá v červenci 2011. Vydání
nového územního plánu Jablonec nad Nisou se
očekává v první polovině roku 2013.

(red)

Nemocnice získala 
akreditaci 
Nemocnice Jablonec nad Nisou obdržela Certi-
fikát o udělení akreditace od členů představen-

stva Spojené akreditační komise ČR. Akredi-
tace dává záruku pravidelného dohledu a syste-
matického prověřování všech procesů a čin-
ností nemocnice, zásadních pro bezpečné
a kvalitní poskytování péče.

Podmínkou pro získání akreditace bylo nutné
prokázat, že nemocnice naplňuje přes sedmde-
sát standardů, což prověřila v průběhu tří dnů
na konci října letošního roku tříčlenná odborná
akreditační komise. Akreditaci uděluje komise
na tři roky.

Cestu řízeného zvyšování kvality nastoupila
nemocnice už před několika lety. V první etapě
budování systému kvality byla v roce 2007 dle
normy ISO 9001:2001 certifikována převážná
část hospodářsko-technické správy nemocnice,
ze zdravotnických provozů operační sály, cent-
rální sterilizace, radiodiagnostické pracoviště
a lékárna. 

Dalším krokem ke zvyšování kvality bylo
doplnění všech procesů nemocnice dle akredi-
tačních standardů SAK pro nemocnice. V srpnu
letošního roku nechala nemocnice prověřit
a certifikovat také systém HACCP ve stravova-
cím provozu. Na speciální akreditaci se připra-
vuje oddělení klinické biochemie a hematolo-
gie a po následující tři roky se bude nemocnice

připravovat na reakreditaci Spojené akreditační
komise ČR.

Petra Krajinová
manažerka kvality Nemocnice Jablonec n. N.

Předzahrádky 
na Mírovém náměstí

Žádost o souhlas města s umístěním předza-
hrádek na Mírovém náměstí lze podávat v ter-
mínu od 1. 2. 2011 do 15. 2. 2011. Žádost musí
být doložena kopií výpisu z obchodního rejstří-
ku nebo živnostenským listem, kde je uvedeno
sídlo provozovny. 

O souhlasné stanovisko města může požádat
pouze provozovatel restauračního zařízení.
Umístění předzahrádek se bude posuzovat
komplexně. Žádost lze podávat na Dopravním
a silničním úřadu MěÚ (DSÚ) u Ing. M.
Křivance (radnice, 4. patro, číslo dveří 425). Žá-
dosti podané po výše uvedeném termínu budou
odsouhlaseny pouze v případě, že na Mírovém
náměstí bude ještě místo pro umístění předza-
hrádky.

Jan Vojíř
vedoucí DSÚ

Občanské sdružení Žijeme s Vámi protes-
tovalo proti kácení památného buku v ulici
V Aleji a obvinilo městský úřad z toho, že
přikázal pokácet strom zcela zdravý. Jelikož
občanské sdružení Žijeme s Vámi neustále
šíří jen polopravdy, předkládáme vám, čte-
nářům, holá fakta.

Pokácení buku se totiž jeví více jen jako zá-
stupný problém. Občanské sdružení Žijeme
s Vámi má totiž jiný cíl – znemožnit výstavbu
na pozemku, v jehož blízkosti buk rostl. Tvrdí,
že město přikázalo dřevinu pokácet proto, aby
se zde mohlo stavět. 

To, že zde může a pravděpodobně i dojde
k výstavbě dle platného územního plánu, je
fakt. A právě proto uvažovalo město o tom, že
by vymezilo kolem památného stromu ochran-
né pásmo, které by bylo z pozemku určeného
k zástavbě vyjmuté. Z toho důvodu nechalo
u památného buku v ulici V Aleji provést tahové
zkoušky. Ty zajistil 13. května tohoto roku od-
borný specialista Jaroslav Kolařík metodou pří-
strojového hodnocení stability stromů za pomoci
simulované zátěže, a to v modifikaci zpracované
Ústavem nauky o dřevě Mendelovy univerzity
v Brně. Výstupem takové zkoušky je vyčíslená

odolnost stromu, kdy hodnota 100 % znamená,
že strom by obstál při náporu větru o síle 32,5 m/s,
což se rovná rychlosti 117 km/hodinu. Vzhle-
dem k povaze a přesnosti měření je minimální
požadovanou hodnotou pro stabilního stromo-
vého jedince 150 %. Památný jablonecký buk
ovšem vyhověl z pouhých 36 %. (Podrobný po-
pis tahových zkoušek lze najít na adrese:
http://www.safetrees.cz/sluzby/hodnoceni-stavu
-stromu/provozni-bezpecnost-stromu.html).

Aby si bylo oddělení životního prostředí na-
prosto a bez výhrad jisté, pozvalo k nezávislému
posudku ještě arboristu a zástupce Agentury
ochrany přírody a krajiny. Také jejich konstato-
vání bylo naprosto jednoznačné – strom je třeba
zbavit ochranného režimu a pokácet jej. Tvrzení
sdružení Žijeme s Vámi, že podle pařezu lze po-
soudit zdravotní stav stromu, je nepřijatelné.

„Spory dřevokazných hub mohou vniknout do
stromu například při odlomení větví nebo po-
škozením kořenové soustavy, tedy strom může
chřadnout, ale rozkladné procesy nebudou na
pařezu, respektive na kmeni stromu ihned zna-
telné. Posuzování stavu dřeviny vychází z kom-
plexního posouzení celého habitu stromu a v pří-
padě, že z vizuálních kontrol nelze zcela jedno-
značně posoudit míru poškození, přistupuje se
pak k přístrojovým metodám,“ říká vedoucí od-
dělení životního prostředí jabloneckého Měst-
ského úřadu Jitka Lochovská. 

Jak vidno, stav stromu byl skutečně špatný.
Vzhledem k místu, kde rostl, s vysokou zástav-
bou a hustým provozem chodců i motoristů, by
mohl být velmi nebezpečný. Stačí vzpomenout
jen případ jasanu ve Zlíně před dvěma lety.
Napohled zcela zdravý strom, který nejevil
známky jakéhokoli poškození, znenadání spadl
a vyžádal si dvě oběti na životech. Příčinou byl
špatný stav kořenového systému. Stejně jako
v případě jabloneckého památného buku.

Občanské sdružení spojuje pokácení památ-
ného stromu s podpisem smlouvy o výstavbě
nových bytových domů a zároveň obviňuje čel-
né představitele města z korupčního jednání.
Ani to není pravda. Sporné území, konkrétně
pozemek č. 239/2, k němuž občanské sdružení
vznáší své námitky, se nachází v ulici V Aleji.
Podle platného územního plánu je to pozemek
v kategorii B3, tedy bydlení v rodinných do-
mech městského typu, maximálně o čtyřech
podlažích. Takové vily z počátku minulého sto-

letí zde stojí. Pozemek byl nabídnut na úřední
desce, jež existuje i v elektronické podobě na
webu města, právě pro výstavbu několika tako-
vých rodinných domů, a to poměrně dlouhou
dobu. O koupi požádal jediný zájemce, a to spo-
lečnost ISI, s. r. o. 

Prodej tohoto pozemku společnosti ISI, s. r. o.
je řešen formou jeho budoucího prodeje po vy-
dání kolaudačního souhlasu na stavbu dvou by-
tových domů. Podle smluvních podmínek musí
být mimo jiné o kolaudační souhlas požádáno
nejpozději do 31. 12. 2013. 

Zároveň se smlouvou o smlouvě budoucí
kupní byla uzavřena i smlouva nájemní. Rada
města 11. 3. 2010 schválila usnesení o nájmu
pozemku s dohodnutým korunovým nájem-
ným za metr čtverečný a rok. Roční nájemné činí
3 818 Kč. Nájemní smlouva je na dobu určitou
do doby prodeje pozemku po kolaudaci byto-
vých domů, anebo skončí, pokud se stavět ne-
bude. V případě, že nebude žádost o vydání ko-
laudačního rozhodnutí podána v termínu, bude
nájemné dle platné smlouvy zpětně dopočítáno
do výše 35 Kč/m2/rok. A to jsou jediné uzavře-
né a podepsané smlouvy k tomuto pozemku.

Takže pokud si zde lidé, jak namítá sdružení
Žijeme s Vámi, kupovali nemovitost, pak jedině
s vědomím, že bydlí v městské části, kde je zá-
stavba městského vilového typu s domy o něko-
lika patrech a více bytových jednotkách a že zde
existují volné parcely spadající do kategorie zá-
stavby B3 dle platného územního plánu. 

(fr)

Jde opravdu jen o památný strom?

Náhradní výsadba – červenolistý 
převislý kultivar buku lesního

Foto Dana KarmazínováPůvodní buk Foto Dana Karmazínová
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Z jednání rady města 
a zastupitelstva
4. a 18. listopadu. a 11. listopadu

Jednotné jízdenky pro Jablonec i Liberec
Na počátku listopadu projednávali jablonečtí

radní návrh Nařízení o stanovení maximálních
cen MHD ve městě Jablonec nad Nisou. 

V roce 2009 vstoupil Jablonec nad Nisou do Do-
pravního podniku města Liberce, a.s., dnes Dopravní
podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
(DPMLJ). Se zavedením Integrovaného systému
Libereckého kraje (IDOL) od 1. července 2009 byly
uvedeny v platnost tarify MHD jednotlivých měst, ale
integrovány byly pouze jízdní doklady na bezkontakt-
ních čipových kartách. Aby mohly platit na linkách
MHD v Liberci a Jablonci postupně stejné papírové
jízdenky pro jednotlivou jízdu, bude dopravní podnik
vyměňovat označovače jízdenek tak, aby vše bylo ho-
tovo k 1. lednu 2011. Pak budou platit jednotné papí-
rové jízdenky pro obě města – 30 Kč pro dospělého
a 15 Kč děti. 

Zastupitelé zvolili nové vedení města
Ve čtvrtek 11. listopadu proběhlo ustavující zase-

dání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou.
Všichni zastupitelé složili slib, byli zvoleni noví
uvolnění představitelé města, rada a nové výbory.

Slib zastupitele složilo oproti minulému volebnímu
období také devět nových členů z třicetičlenného sbo-
ru, kterými jsou Pavel Svoboda (ČSSD), Vít Němeček,
Miloš Vele a Ivana Weberová (všichni ODS), Petr
Louda a Petr Roubíček (oba TOP 09), Marta Pro-
cházková (VV). Dvojici rezignujících kandidátů, Ja-
romíra Drábka a Evu Novákovou ze strany TOP 09,
nahradili Jaroslav Kraus a Radoslav Topol. 

Nový zastupitelský sbor pak přistoupil k volbě sta-
rosty a místostarostů. Starostou byl zvolen Petr Beitl
(ODS), statutárním zástupcem a místostarostou pro
oblast humanitní se stal Petr Tulpa (Domov nad Nisou).
Odbor rozvoje příští čtyři roky povede Petr Vobořil (Do-
mov nad Nisou), finance bude hlídat Miloš Vele (ODS).
Rada města byla schválena opět jako devítičlenná

a tvoří ji čtyři zástupci ODS, tři Domova nad Nisou
a dva TOP 09. Jsou jimi starosta Petr Beitl a místosta-
rostové Petr Tulpa, Petr Vobořil a Miloš Vele společně
s Miroslavem Peltou a Petrem Karáskem (oba ODS),
Soňou Paukrtovou (Domov nad Nisou) a zástupci
TOP 09 Petr Louda a Petr Roubíček.

Počet výborů se snížil o jeden 
Při Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou bu-

dou pracovat čtyři výbory. Oproti minulému období
se jejich počet snížil o jeden.

V uplynulých čtyřech letech pracovalo při Zastupi-
telstvu města Jablonce pět výborů: finanční, kontrol-
ní, výbor pro hospodaření s majetkem města, fondu
na zlepšení úrovně bydlení a pro energetiku města.
Své připomínky zastupitelstvu podával také osadní
výbor Proseč.

Nově byly schváleny jen čtyři výbory. Výboru kon-
trolnímu bude předsedat František Pešek (KSČM),
místopředsedou je Lukáš Pleticha (ČSSD). Předsedou
výboru finančního a výboru pro fond na zlepšení
úrovně bydlení se stal Jaroslav Kraus (TOP 09), místo-
předsedou Luboš Wejnar (Domov nad Nisou). V čele
výboru pro hospodaření s majetkem města zasedne
Miloš Vele (ODS) po boku s Radoslavem Topolem
(TOP 09) a výboru pro plánování a strategii rozvoje
města bude předsedat Soňa Paukrtová (Domov nad
Nisou) s místopředsedou Petrem Karáskem (ODS).

Zveme na prosincové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteč-

ní ve čtvrtek 2. prosince od 9 hodin ve velké zasedací
síni radnice. Informace o projednávaných bodech na-
jdete na www.mestojablonec.cz týden před zasedá-
ním. Upozorňujeme občany, kteří se chystají vystou-
pit k problematice, jež není zařazena do programu
jednání, že příležitost dostanou v bodu diskuze. Tento
bod bývá zpravidla na pořadu jednání až po 12. hodině.

(fr)

■ Stalo se...
Ředitel sklářské školy
v Kamenickém Šenově František
Janák byl 16. listopadu Radou
Libereckého kraje odvolán z funk-
ce. Důvodem byla dle sdělení rad-
ních vážná pochybení v hospoda-
ření i v přijímání nových studentů,
jež odhalila krajská kontrola.
Janák je přesvědčen, že hlavním
důvodem je jeho boj za záchranu
školy v Kamenickém Šenově. 

17. listopadu
se uskutečnilo tradiční vzpomínkové
setkání u pomníku v ulici Generála
Mrázka u příležitosti Dne boje za
svobodu a demokracii. Přítomni
byli představitelé města, zástupci
Českého svazu bojovníků za svo-
bodu a Konfederace politických
vězňů i další hosté.

Největší veřejnou sbírku
vánočních ozdob na světě předsta-
vuje od 18. listopadu Muzeum skla
a bižuterie v Jablonci. Výstava
Vánoční ozdoby, s podtitulem mi-
nulost – současnost – vize, ukazuje
rozličné typy skleněných ozdob od
roku 1900 až po současnost. Při
vernisáži byla představena i uni-
kátní kniha, mapující slavnou tra-
dici výroby vánočních ozdob.

Společně nejen na jevišti 
se jmenoval pořad, ve kterém
v Městském divadle v Jablonci vy-
stoupili na jevišti handicapovaní
a zdraví umělci 20. listopadu od
17 hodin. Účinkovali Vrabčáci,
folklorní soubor Nisanka a večer
moderoval Jan Musil. 

Dodatečný zápis
do MŠ Vítězslava Nezvala v Jablon-
ci se uskutečnil ve středu 24. listo-
padu od 12 do 16.30 hod. Přijaté
děti mohou do školky nastoupit od
1. 1. 2011. Zapsáno mohlo být tři-
náct dětí a třída bude otevřena
pouze v případě jejího naplnění.

Literární večer
s Petrem Dvořákem a Vladimírem
Dominikem, dvěma překladateli
děl Niklase Franka – syna promi-
nenta nacistické Třetí říše, válečného
zločince popraveného v Norim-
berku – který se v knihách Moje ně-
mecká matka a Otec – Účtování
vyrovnává s minulostí, proběhl
v novém Kulturním centru ve Vra-
tislavicích 24. listopadu.

Ostře sledovaný proces
s někdejším komunistickým po-
slancem a vězeňským dozorcem
Josefem Vondruškou probíhal 19.
listopadu u libereckého soudu.
Obžaloba viní Vondrušku z týrání
politického vězně Jiřího Wolfa, kte-
rý má dodnes zdravotní následky.
Další líčení se koná 21. ledna.

Vážná nehoda
se stala 19. listopadu odpoledne
v Mánesově ulici v Jablonci, kde
automobil srazil muže se dvěma
malými dětmi ve věku tři a pět let.
Všichni utrpěli zranění, nejvážnější
menší dítě. 

(red)

Foto Pavel Kusala
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Nejexotičtějším z našich partnerských
měst je rozhodně brazilská Nova Petrópolis.
Je obvyklé, že se přátelí evropská města, zá-
mořské kontakty však bývají vzácné. Přesto
je tato vazba Jablonce logická a má histo-
rické opodstatnění. 

Nova Petrópolis leží v nejjižnějším státě Bra-
zílie, Rio Grande do Sul. Dvacetitisícové město
nosí hrdě přezdívku „zahrada pohoří Gauchů“
díky rozmanitostí tvarů, barev a vůní květin
a řadí se k nejvýstavnějším městům Brazílie
vůbec. Založeno bylo v roce 1858.

Přibližně čtvrtina obyvatel má předky v našem
regionu. Jedná se o potomky českých a česko-
německých vystěhovalců. Podle Petra Nového
z Muzea skla a bižuterie odcházeli lidé od nás
ve dvou vlnách. První proběhla na začátku 50.
let 19. století, druhá kolem roku 1875. Důvodem
byla pokaždé ekonomická krize a s ní spojená
nezaměstnanost. Například v roce 1876 odešlo
do Brazílie na 120 rodin z Jablonecka.

Není divu, že v srpnu 2007 tak podepsali sta-
rosta Nova Petrópolis pan Luiz Irineu Schenkel

a jablonecký místostarosta Lukáš Pleticha
smlouvu o partnerství.

Potomci českých Němců znají vyprávění
svých předků a upomínky z bývalé vlasti chrání
jako oko v hlavě. Dnešní pravnuci vystěhovalců
se zájmem pátrají po svém původu, sestavují
rodokmeny, studují staré mapy a navštěvují
s nedočkavostí rodiště předků. Aby překonali
jazykovou bariéru a porozuměli informacím
z archivů, učí se nadšeně česky.

Pan Nestor Jose Grings, předseda krajanského
spolku Associacao de Descendentes dos Imi-
grantes da Boemia (Společnost potomků imi-
grantů z Čech), dokonce pronesl na jablone-
ckém březnovém zastupitelstvu v roce 2008 řeč
v češtině. Krajané se učí jazyk předků hlavně
díky českým učitelům, kteří mezi jejich komu-
nitami ve světě působí. Prostřednictvím Domu
zahraničních služeb ministerstva školství, mlá-
deže se do Nova Petrópolis dostala i česká uči-
telka Anežka Santosová Veselá, jež své žáky za
pár měsíců nejen rozmluvila, ale seznámila
i s českými reáliemi. Právě ona působí dodnes
jako hlavní prostředník mezi oběma městy.

Partnerství žije i na dálku
Jakýkoli projekt se vzdálenějšími partnery

vyžaduje vysoké cestovní náklady. Proto nemů-
že být spolupráce s Nova Petrópolis tak inten-
zivní jako s partnerskými městy v Euroregionu
Nisa. Přesto partnerství žije naplno! 

Dohoda o spolupráci byla podepsaná v létě
roku 2007 v rámci turné folklorního souboru
Nisanka. Tanečníci strávili v Brazílii skoro mě-
síc. V Nova Petrópolis reprezentovali naše měs-
to na mezinárodním folklorním festivalu a poté
vystupovali i v dalších českých komunitách,
v Sao Paolu i Bataypoře (ne náhodou pojmeno-
vané po svém zakladateli Baťovi). Na jaře roku
2008 pak na pozvání Nisanky zavítal do
Jablonce soubor Grupo de Danc‚as Böhmer-
land. Možná si někteří z vás vybaví pestré kro-
je a nadšení brazilských tanečníků, kteří i přes
nepřízeň počasí vystoupili několikrát pro veřej-
nost v rámci jabloneckých velikonočních trhů. 

Rok 2010 byl na kontakty rovněž bohatý. Ni-
sanka opět vyrazila na turné do Brazílie.
Tentokrát na 38. ročníku folklorního festivalu
v Nova Petrópolis změřila síly se soubory z Ar-
gentiny, Velikonočních ostrovů, Chile či Para-
guaye. Jak potvrzuje Jana Hamplová, vedoucí
Nisanky, tamní kulturní život je velmi bohatý:
„V Nova Petrópolis funguje osm tanečních sou-
borů pro dospělé a pět souborů dětských, dále
několik hudebních skupin, dechový orchestr
a tradici zde mají i pěvecké sbory.“

Hosté v září
Dívčí pěvecký sbor Meninas Cantoras da

Serra Gaucha jsme na oplátku mohli přivítat
u nás doma v září. Kdo ale očekával exoticky
vyhlížející čokoládové krásky, byl překvapen.
Děvčata nezapřela svůj středoevropský původ
a okamžitě svým vzhledem zapadla mezi zdejší
krasavice. Meninas Cantoras, které doprováze-
la malá krajanská delegace, strávili v Čechách
necelé dva týdny. Několik dní prezentovali své
umění v Praze na krajanských dnech pořá-
daných ministerstvem zahraničních věcí, zby-
tek strávili v Jablonci, kam přijeli na pozvání
jabloneckého pěveckého sboru Iuventus, gau-
de! Jablonečtí připravili svým hostům bohatý
program. Dívky si mohly prohlédnout pohád-
kový zámek Sychrov, vyzkoušet lezecké schop-
nosti na maloskalské Žluté plovárně, svézt se
lanovkou na Ještěd, naučit se stará řemesla
v areálu Botanicus či zazpívat panu starostovi
v rámci oficiálního přijetí na jablonecké rad-
nici. 

Zlatým hřebem byl společný koncert v di-
vadle. Sbor Iuventus, gaude! oslavil pětileté ju-
bileum a Meninas Cantoras se staly čestnými
hosty. Svým uměním, úsměvy i podmanivými
brazilskými rytmy si získaly srdce publika.
Ubytovány byly v rodinách jabloneckých zpě-
váků, což přineslo oběma stranám řadu zají-
mavých zážitků a vtipných situací způsobených
kulturními rozdíly a jazykovou bariérou. Přes-
to, nebo snad právě proto vznikla celá řada no-
vých přátelství a všichni se těší na další setká-
vání.

(kh)

Česko-brazilské 
partnerství žije!

Foto archiv Nisanky

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

Kino Radnice
25. 11.–1. 12. /čt–st/ 17 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI 1

29. 11.–1. 12. /po–st/ 20 hodin
IMAGINÁRNÍ LÁSKY

2.–5. 12. /čt–ne/ 17.30 hodin
MEGAMYSL (3D)

2.–5. 12. /čt–ne/ 20 hodin
TACHO

3.–4. 12. /pá–so/ 22.15 hodin
SAW (3D)

4.–5. 12. /so–ne/ 14 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI 1

6.-8. 12. /po–st/ 18 hodin
BASTARDI

6.-7. 12. /po–út/ 20 hodin
SAW (3D)

8. 12. /st/ 20 hodin
PRÁZDNINY V ŘÍMĚ

FILMMÁNIE 9.–15. 12. 
9.–10. + 12. 12. /čt–pá + ne/ 17.30 hodin
LETOPISY NARNIE: PLAVBA
JITŘNÍHO POUTNÍKA (3D)

9.–10. 12. /čt–pá/
12.–14. 12. /ne–út/ 20 hodin
RODINKA

10. 12. /pá/ 22 hodin
TACHO

11.–12. 12. /so–ne/ 15 hodin
MEGAMYSL (3D)

11. 12. /so/ 18.15 hodin
Giuseppe Verdi – DON CARLO

13.–15. 12. /po–st/ 17.30 hodin
BENGA V ZÁLOZE

15. 12. /st/ 20 hodin
SNÍDANĚ U TIFFANYHO

16.–19. 12. /čt–ne/ 17 hodin
OBČANSKÝ PRŮKAZ

16.–19. 12. /čt–ne/ 20 hodin
TRON: LEGACY (3D)

17. 12. /pá/ 22.30 hodin
PARANORMAL ACTIVITY 2

18. 12. /so/ 22.30 hodin
SAW (3D)

18.–19. 12. /so–ne/ 14 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI 1

20.–22. 12. /po–st/ 18 hodin
PARANORMAL ACTIVITY 2

20.–21. 12. /po–út/ 20 hodin
PIKO

22. 12. /st/ 20 hodin
ŠARÁDA

23. + 25.–29. 12. /čt + so–st/ 17.30 hodin
LETOPISY NARNIE: PLAVBA
JITŘNÍHO POUTNÍKA (3D)

24. 12. /pá/ 22 hodin
LETOPISY NARNIE: PLAVBA
JITŘNÍHO POUTNÍKA (3D)

23. + 25.–26. 12. /čt + so–ne/ 20 hodin
TRON: LEGACY (3D)

27.–29. 12. /po–st/ 20 hodin
FOTŘI JSOU LOTŘI

30. 12. + 2. 1. /čt + ne/ 17.30 hodin
TRON: LEGACY (3D)

30. 12. + 2. 1. /čt + ne/ 20 hodin
AVATAR (3D)

PRÁZDNINOVÉ ODPOLEDNÍ 
PROMÍTÁNÍ
25.–26. 12. /so–ne/ 15 hodin
MEGAMYSL (3D)

27.–28. 12. /po–út/ 14 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI 1

29. 12. /st/ 15 hodin
JÁ, PADOUCH (3D)

30. 12. /čt/ 15 hodin
LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH
(3D)

2. 1. /ne/ 15 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA (3D)

Kino Junior
29. 11.–1. 12. /po–st/ 17.30 hodin
SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU
SVĚTA

29. 11.–1. 12. /po–st/ 20 hodin
MAMAS & PAPAS

2.–5. 12. /čt–ne/ 18 hodin
RED

2. 12. /čt/ 20 hodin
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC STOLETÍ

3.–5. 12. /pá–ne/ 20 hodin
ILUZIONISTA

6.–8. 12. /po–st/ 18 hodin
KUKY SE VRACÍ

6.-8. 12. /po–st/ 20 hodin
THE SOCIAL NETWORK

FILMMÁNIE 9.–15. 12. 
9.–12. 12. /čt–ne/ 17.30 hodin
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

9. 12. /čt/ 20 hodin
CHAOTICKÁ ANNA

10.–12. 12. /pá–ne/ 20 hodin
KVÍLENÍ

13.–15. 12. /po–st/ 18 hodin
THE RUNAWAYS

13.–15. 12. /po–st/ 20 hodin
VRAH VE MNĚ

16.–19. 12. /čt–ne/ 18 hodin
NA MAMUTA!

16. 12. /čt/ 20 hodin
NÁMĚSTÍ SPASITELE

17.–19. 12. /pá–ne/ 20 hodin
ROMÁN PRO MUŽE

20.–22. 12. /po–st/ 18 hodin
MACHETE

20.–22. 12. /po–st/ 20 hodin
HABERMANNŮV MLÝN

23. + 25.–26. 12. /čt + so–ne/ 18 hodin
DOMŮ NA VÁNOCE

23. 12. /čt/ 20 hodin
MIMINA

25.–26. 12. /so–ne/ 20 hodin
DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA
S OHNĚM

27.–30. 12. /po–čt/ 18 hodin
ZÁMĚNA

27.–29. 12. /po–st/ 20 hodin
ÚTERÝ PO VÁNOCÍCH

30. 12. /čt/ 20 hodin
PANIKA V MĚSTEČKU

NEDĚLNÍ BIJÁSEK PRO NEJMENŠÍ
5. 12. /ne/ 16.30 hodin
POHÁDKY POD SNĚHEM

12. 12. /ne/ 16 hodin
KAMARÁDI Z VEČERNÍČKŮ 4

19. 12. /ne/ 16.30 hodin
O HLOUPÉM PECIVÁLOVI

26. 12. /ne/ 16.30 hodin
HVĚZDA BETLÉMSKÁ 2

Změna programu vyhrazena

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

1. 12. /středa/ 19 hodin (DB)
HRA VÁŠNÍ
Divadlo Rokoko Praha
Hrají: O. Vízner, Z. Kajnarová, D.
Syslová, D. Batulková, O. Brousek ml.,
V. Žehrová a další. 
Bravurní komedie o krizi středního
věku a smysluplnosti soužití
v okamžiku, kdy děti opustí hnízdo.

3. 12. /pátek/ 19 hodin (ND)
DĚVČÁTKO SE SIRKAMI 
Choreografie a režie: Haruka Kasai.
Hudba: Shigeru Yawata.
SINFONIETTA
Choreografie: Pavel Šmok.
Hudba: Leoš Janáček.
BOHEMIA BALET PRAHA
Soubor pražské taneční konzervatoře
Na motivy Andersenových pohádek.

6. 12. /pondělí/ 19 hodin
PETR BENDE & band 
„VÁNOČNÍ TURNÉ 2010“
Host: Cimbálová muzika GRAJCAR,
DPS VRABČÁCI. 

9. 12. /čtvrtek/ 19 hodin (DM)
DNES VEČER: LOLA BLAU
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Komorní muzikál. Představitelka
Loly Blau, Markéta Tallerová,
získala za svůj výkon Thálii 2009.

10. 12. /pátek/ 8.30 hodin
ČÁRY, MÁRY, KAMARÁDI – ANEB
VESELÁ VÁNOČNÍ KLAUNYÁDA
TJ AEROBIK ELÁN
Zábavný pořad pro děti MŠ a I. stupně ZŠ.
Soutěže, kouzla a vánoční překvapení.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

10. 12. /pátek/ 19 hodin
ŠVESTKA
Divadlo Járy Cimrmana Praha
Jevištní sklerotikon.

11. 12. /sobota/ 19 hodin
ČTYŘI DOHODY
Láska – vztahy – přátelství
Toltécká moudrost.
Účinkují: J. Dušek, Pjér La Š’éz
a Z. Konipásek.

12. 12. /neděle/ 16 hodin
VÁNOCE S NISANKOU
Hosté: AMICI, GAUDETE!, přípravka
DPS IUVENTUS, GAUDE!
Pásmo vánočních lidových tanců
a obyčejů.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

14. 12. /úterý/ 19 hodin
FEŠÁCI
„Fešáci mají talent.“ Country parodie
na talentové televizní soutěže.

15. 12. /středa/ 19 hodin
MUSICA MINORE
Houslové duo DUE IN ETERNO
Martin Petrik – viola, Ivana
Kovalčíková – housle, Ivana Frajtová –
housle, Michaela Kovalčíková – housle,
Jiří Víšek – housle, Jana Frajtová – flétna,
Radana Beláková – klavír, cembalo.
Skladby Vivaldiho, Bacha, Mascagniho,
Corelliho a Zámečníka. 
Koncert komorního souboru. 

16. 12. /čtvrtek/ 19 hodin
VEČER V LAS VEGAS
Gymnázium Dr. Randy
Volně komponovaný pořad studentů.

17. 12. /pátek/ 19 hodin
XVII. ADVENTNÍ KONCERT
VRABČÁCI
Tradiční vánoční koncert DPS Vrabčáci
a jeho přípravek. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

18. 12. /sobota/ 15 hodin (RD)
JAK SE ZBAVIT ČERTA 
Divadlo Na rozhraní Praha
Pohádka, jak se z nepovedeného čerta
díky lásce stane povedený člověk.

19. 12. /neděle/ 19 hodin (DA)
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ 
aneb Cokoli chcete
Divadlo Na Jezerce Praha
Hrají: B. Kodetová, T. Němcová,
R. Holub, K. Hrušínská, L. Langmajer,
M. Šplechtová, M. Sitta a další. 

20. 12. /pondělí/ 19 hodin (DB)
RAIN MAN
Divadlo Pod Palmovkou Praha
Divadelní adaptace slavného
amerického filmu. 

26. 12. /neděle/ 17 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT SPS JANÁČEK  
J. J. Ryba Česká mše vánoční „Hej,
mistře!“ a koledy. 
Spolu s SPS Janáček účinkují sólisté
a orchestr DFXŠ Liberec. 
Koncert proběhne za finanční podpory
města Jablonec n. N.

VÝSTAVA
Do 9. 1. 2011
DIVADELNÍ POSTAVY JANY
KAPLANOVÉ
Paličkovaná krajka
Vernisáž ve středu 1. 12. v 17 hodin.

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 

VÝSTAVA
Do 9. 1. 2011
BETLÉMY STÁLE ŽIVÉ
Výstava betlémů, k vidění
i výjimečný čtyřmetrový betlém. 

V prosinci otevřeno každé úterý
a neděli vždy od 10 do 16 hodin. 

Černější než film noir

13.–15. 12. /pondělí–středa/ 20 hod – kino Junior 
VRAH VE MNĚ
Texaské městečko v polovině 50. let. Drsný film o drsném strážci
zákona. V hlavní roli s kamennou tváří Casey Affleck. 
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

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

10. 12. /pátek/ 20 hodin
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC...
Hosté: Petr Skoumal, Olin Nejezchleba.

11. 12. /sobota/ 10–17 hodin
VÁNOČNÍ DÍLNA
V JABLONECKÉM EKOCENTRU
Tvůrčí dílna pro děti a jejich rodiče,
výroba vánočních drobností, zpívání
koled.
Více na www.jablonec.com.

11. 12. /sobota/ 14.30 hodin
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ
Program pro děti s mikulášskou
nadílkou a překvapením.
Předprodej vstupenek 29. 11.–9. 12.
v DDM Vikýř nebo v pokladně
Eurocentra.
Pořádá DDM Vikýř.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

12. 12. /neděle/ 14 hodin
CELESTÝNKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem pro seniory.
Host: Liberečtí harmonikáři.

13. 12. /pondělí/ 9 hodin
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2010
Přednáší Ing. Ivana Pilařová, auditor
a daňový poradce.
Info na tel. 484 846 220

16.–17. 12. /čtvrtek–pátek/ 9–18 hodin
18. 12. /sobota/ 9–15 hodin
Areál Eurocentra, Mírové nám.,
nám. Dr. Farského, Podhorská ul.
VÁNOČNÍ TRHY
Stylové trhy s doprovodným kulturním
programem
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

27. 12. /pondělí/ 18 hodin
VÁNOCE S IUVENTUS, GAUDE!
Účinkují: Iuventus, gaude!, 
Amici, gaudete!, Pueri, gaudete!
Předprodej vstupenek v kanceláři ZUŠ,
Podhorská 47.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

29. 12. /středa/ 20 hodin
…A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
PŘED SILVESTREM
Tančíme s písničkami Orchestru Rudy
Janovského.
Nejhezčí melodie 30.–50. let minulého
století

VÝSTAVA

3. 11.–31. 12. /pondělí–pátek/ 
8–18 hodin
PISANE SWIATLEM
Výstava účastníků česko-polské fotodílny.

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

2. 12. /čtvrtek/ 16.30 hodin
NEJSEM ŽÁDNÁ LVICE
O knize a svém životním příběhu
vypráví Kamila Moučková,
legendární televizní a rozhlasová
hlasatelka.

6. 12. /pondělí/ 10 hodin
HUDBA A VÁNOCE
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

7. 12. /úterý/ 14 hodin
OBCHOD A SLUŽBY
Beseda s Václavem Vostřákem.

7. 12. /úterý/ 17 hodin
KUPUJEME PRVNÍ DALEKOHLED
Astronomické okénko Martina
Gembece.

9. 12. /čtvrtek/ 16 hodin
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
10. ROČNÍKU LITERÁRNÍ
SOUTĚŽE
Vystoupí hudební skupina TURUNAKA.
Umělecký přednes Olga Novotná.

9. 12. /čtvrtek/ 18 hodin
POVĚSTI OD NISY A KAMENICE
O knize s autorkou Evou Koudelkovou.
Poslední z řady lidových vyprávění
věnovaných Jizerským horám. 

14. 12. /úterý/ 14 hodin
KANADA
Pravidelné promítání.

14. 12. /úterý/ 17 hodin
JABLONECKÉ VÝSTAVY
BIŽUTERIE 1949–1991
Beseda s historičkou Janou Novou.

15. 12. /středa/ 15.30 hodin
ZLATÁ MAKOVICE
Vyhlášení výsledků 4. ročníku
luštitelské soutěže.

14. 12.–16. 12. /úterý–čtvrtek/ 8 hodin
LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE
VÁNOC
Vánoční čtení v oddělení pro děti
a mládež. Zadáno.

16. 12. /čtvrtek/ 17 hodin
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Vánoční koncert mladých hudebníků.
Zadáno.

21. 12. /úterý/ 8 hodin
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Výtvarné dílny pro děti. Zadáno.

21. 12. /úterý/ 17 hodin
JABLONEC SE BAVÍ
Beseda s Václavem Vostřákem.

VÝSTAVA

TOUHA PO SVĚTLE II
Fotografie v prostorách schodiště
představují manželé Majtánovi.

OXFORD UNIVERSITY PRESS 
Výstava učebnic pro zájemce
o anglický jazyk. 
Chodba v přízemí.

V den svátků knihovna mimo provoz.

Hlavní budova:
23. 12. otevřena do 16 hodin
31. 12. mimo provoz

Pobočky:
Janovská naposledy 21. 12.
Kokonín 15. 12.
Mšeno 21. 12.
Šumava 20. 12.

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz

2. 12. /čtvrtek/ 
PŘEHRADA V KLÍNU HOR
Uzávěrka 15. ročníku literární 
soutěže.

4. 12. /sobota/ 7.45 hodin
S VIKÝŘEM ZA VÁNOČNÍMI
TRADICEMI 
Zájezd na Polabské vánoční trhy
do Lysé n. L. a do Prahy na výstavu
betlémů. 
Přihlášky a info M. Tauchmanová.

4. 12. /sobota/
MIKULÁŠSKÝ JARMARK
NA TOULCOVĚ DVOŘE 
Výlet do ekocentra v Praze pro celé
rodiny. Ukázky starých řemesel,
vánoční výstava.
Info A. Francová, I. Literová.

9. 12. /čtvrtek/ 9–11 hodin
ZÁPIS DO HRAVÉHO DOPOLEDNE 
Zápis do dopolední činnosti pro
nejmenší od 2,5 let. Pravidelná činnost
bude zahájena 4. 1.

9. 12. /čtvrtek/ 15–17 hodin 
VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB
Z RUČNÍHO PAPÍRU 
Netradiční technika výroby. 
Info N. Mitbauerová. Přihlášky do 7. 12.

14. 12. /úterý/ 16 hodin 
VÁNOČNÍ ZVYKY V PODÁNÍ MALÉ
NISANKY
Seznámení s tajemnými postavami
adventu. Vánoční dílnička. 
Info A. Francová.

16. 12. /čtvrtek/ 15–17 hodin 
OŽIVLÝ BETLÉM S CHARITOU
PRO ZVÍŘÁTKA
Pochod svatých městem ze Mšena na
Mírové náměstí. Sbírka pro hlodavce
z chovatelské stanice Vikýř a pro
pejsky a kočičky z lučanského útulku
Dášenka. Info J. Polanská.

19. 12. /neděle/ 13 hodin 
FLORBALOVÝ TURNAJ
Předvánoční přátelské utkání dětských
sportovních oddílů v Městské hale,
informace P. Dostál.

21. 12. /úterý/ 16–18 hodin 
VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Výroba nepečeného cukroví.
Ochutnávka.
Informace N. Mitbauerová. 
Přihlášky do 20. 12.

22. 12. /středa/ 14–15.30 hodin 
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ MĚSTSKÉHO
PARLAMENTU MLÁDEŽE
Zhodnocení činnosti. 
Info N. Mitbauerová.

Připravujeme

26. 1. /středa/ 8 hodin 
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
KATEGORIÍ Z5 A Z9
Místo konání Gymnázium Dr. Randy.

28. 1. /pátek/ 8 hodin 
PYTHAGORIÁDA PRO ŽÁKY
5. TŘÍD ZŚ
Místo konání Gymnázium Dr. Randy.
Více informací I. Literová, A. Francová,
soutěže@ddmvikyr.cz, 483 711 725.

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

1. 12. /středa/ 17 hodin
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
ČAS VÁNOČNÍ…
Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného
oboru.

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

13. 12. /pondělí/ 18 hodin 
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
ŽÁKOVSKÝ VEČER VÁNOČNÍ 

16. 12. /čtvrtek/ 18 hodin 
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
JABLONECKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR A HOSTÉ

19. 12. /neděle/ 17 hodin 
Kostel v Loučné
LOUČENSKÝ ADVENT 
(NEJEN) BLUESOVÉ VÁNOCE
Vystoupení žáků ZUŠ.

Staří dobří rockoví klasici

10. 12. /pátek/ 20 hodin
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC...
Znovu na scéně s Petrem Skoumalem a Olinem Nejezchlebou
a muzikou, která má říz.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 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.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 3. 12.
JAROSLAV PRÁŠIL – PM 
(přírodní materiály)

Do 14. 1. 2011
JINAK NAHOŘE, JINAK DOLE
Pedagog a studenti ateliéru mediální
a didaktické ilustrace 
ÚUD Západočeské univerzity v Plzni.
Vernisáž 7. 12. v 17 hodin.

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4
www.msb-jablonec.cz, tel. 483 369 011
úterý–neděle 9–17 hodin
Otevírací doba o vánočních svátcích
Otevřeno: 26., 28., 29., 30. 12. 2010 
a 2. 1. 2011 9–17 hod
Zavřeno: 24., 25., 27., 31. 12. 2010 
a 1. 1. 2011

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

Tematická výstavy 
Do 15. 5. 2011
SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY
– MINULOST, SOUČASNOST, VIZE

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27

úterý–pátek, 9–12, 12.30–17 hod
Otevírací doba o vánočních svátcích
Otevřeno: 28., 29., 30. 12. 2010 
vždy 9–12 a 12.30–17 hod
Zavřeno: 24., 25., 26., 27., 31. 12. 2010,
1. a 2. 1. 2011

Stálá expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK 

Tematické výstavy
3. 12.–28. 1. 2011
OTCOVÉ MĚSTA JABLONCE VII.
Adolf Heinrich Posselt. 
V obecním zájmu.

3. 12.–28. 1. 2011
ZDENĚK DANIEL
Pocitovník architekta.

Doprovodný program
14.–17. 12. 2010
VÁNOCE V BELVEDERU
Vánoční interaktivní ateliér na téma
Vánoce všemi smysly. 
Dopoledne pro předem objednané ško-
ly (tel. 483 310 947, 724 705 200).
Odpoledne pro veřejnost. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

JINÉ VÝSTAVNÍ PROSTORY

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

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

3. 12. /pátek/ 20 hodin
TOXIQUE 
Hudba napříč žánry – retropop, 
souljazz, grooverock. 

4. 12. /sobota/ 20 hodin 
HUDBA PRAHA
Koncert rockové legendy k novému
albu DeGenerace.

5. 12. /neděle/ 16 hodin 
MIKULÁŠ DĚTEM
Písničky, hrátky, nadílka. Pro děti od 2 let.
Rezervace nutná na info@rampaklub.cz.

8. 12. /středa/ 19 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Fotíme divadlo. Vede Filip Novák.

11. 12. /sobota/ 20 hodin
SCHODIŠTĚ
Od blues přes častušku až ke
kabaretnímu mumraji v podání
energické kapely. Bývalí Nahoru
po schodišti dolů band.

13. 12. /pondělí/ 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA
Kurz pro středně pokročilé. 

14. 12. /úterý/ 20 hodin
SALSA PÁRTY
S vynikající taneční skupinou
Caribiana z Prahy.

15. 12. /středa/ 20 hodin
SEA OF DREAMS MÁRY HOLEČKA
Vyprávění jednoho z nejlepších
českých lezců. 

16. 12. /čtvrtek/ 20 hodin 
BLUEGRASSOVÝ SALOON
Jablonecko-liberecká kapela Maybe
a mladoboleslavsko-jablonecký Flastru.

17. 12. /pátek/ 20 hodin
REGGAE BASHMENT
Emergency JBC OneLove Station
s Damalistik aka Roots Survival Sound
(FR). Od roots reggae po dancehall,
vždy s velkou dávkou energie.

18. 12. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

20. 12. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ 
Orion a jiná zimní souhvězdí.
V případě jasného počasí pozorování
planet a Měsíce.

21. 12. /úterý/ 20 hodin 
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU
TutaBota – tepající rytmy západní
Afriky v podání pěti bubeníků
z Jablonce a Lindavy.
Dpos triou – dívčí trio hrající severské
funky. 

22. 12. /středa/ 20 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT
Rock’n’roll & punk & ska mejdan. DJ
Igorek.

23. 12. /čtvrtek/ 20 hodin 
VICHR Z HOR
Pravidelné předvánoční vystoupení
jabloneckého divadelního spolku
s hudebním doprovodem kapely Nůž.

24. 12. /pátek/ 23 hodin
JEŽÍŠEK TU NECHAL PRO VÁS...
Dárek, hudba na přání a pohoda.

26. 12. /neděle/ 20 hodin
BAY BAY & MARŠÁL BAZÉN
Vánoční koncert jabloneckých
rockových kapel.

27. 12. /pondělí/ 20 hodin
SHAKE UP
Nejen hip hop hraje DJ Sakul a další.

29. 12. /středa/ 20 hodin
ECHT!
Pražská pubrocková kapela. Echtovní
bigbít s Karlem Malíkem v čele.

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

2. 12. /čtvrtek/ 16 hodin
AKTIVNÍ MAMINKY
Pro ty, kteří nám chtějí podat pomoc-
nou ruku.

2. 12. /čtvrtek/ 16 hodin
PLETEME S BABIČKAMI
V rámci týdne vícegeneračního soužití.

3. 12. /pátek/ 10 hodin
KADEŘNICE PRO DĚTI
Nechte své děti ostříhat.

5. 12. /neděle/ 14 a 16 hodin
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO
NEJMENŠÍ
a zdravotně postižené děti. 
Pro každé dítě bude připraven balíček.
Hlaste se předem na 
jablickomc@seznam.cz, 
tel.: 773 270 271 či osobně v MC.
Přijde Mikuláš, čert i anděl.
Nezapomeňte básničku!
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

6. 12. /pondělí/ 9–15 hodin
VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
U STROMEČKU
V rámci týdne vícegeneračního soužití.

6. 12. /pondělí/ 9–15 hodin
DOPOLEDNÍ SCRAPBOOKOVÁNÍ

6. 12. /pondělí/ 17.30–20.30 hodin
ÚSPĚŠNÝ RODIČ
Jak vyzrát na své děti.

10. 12. /pátek/ 10 hodin
JAK CESTOVAT S DĚTMI
Cestovní kancelář nám poradí.

13. 12. /pondělí/ 9–15 hodin
DOPOLEDNÍ SCRAPBOOKOVÁNÍ
Doděláváme dárečky.

13. 12. /pondělí/ 17. 30–19. 30 hodin
ÚSPĚŠNÝ RODIČ
Pokračování oblíbeného semináře.

16. 12. /čtvrtek/ 10 hodin
VÁNOČNÍ BESÍDKA
Koledy, cukroví a vánoční atmosféra.

16. 12. /čtvrtek/ 16 hodin
VÁNOČNÍ BESÍDKA AKTIVNÍCH
DOBROVOLNÍKŮ

18. 12. /sobota/ 10 hodin
STROMEČEK PRO ZVÍŘÁTKA
Kaštany, mrkev, jablíčka odneseme
do lesa.

20. 12. /pondělí/ 9–15 hodin
SCRAPBOOK
Poslední v tomto roce.

31. 12. /pátek/ 15–20 hodin
OBLÍBENÝ SILVESTR PRO DĚTI
I s ohňostrojem.

Děkujeme všem dobrovolníkům a spolu-
pracovníkům za skvělou práci v roce 2010.

■ 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.

Koncert pro každou DeGeneraci

4. 12. /sobota/ 20 hodin - Klub Na Rampě
HUDBA PRAHA
Rocková legenda s novým albem DeGenerace.



(13)

jablonecký měsíčník / prosinec 2010 kam za kulturou v Liberci

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

Šaldovo divadlo
1. 12. /středa/ 
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Laskavá komedie, v níž všechny role
vytváří Eliška Balzerová.

2. 12. /čtvrtek/ do 21.05 hodin (K4/12)
EDGAR
G. Puccini
Velká dramatická opera v originálu.

3. 12. /pátek/ 18 hodin 
VÁNOČNÍ KONCERT ZŠ A ZUŠ
JABLOŇOVÁ

4. 12. /sobota/ do 21.05 hodin (K6/12)
MAŠKARÁDA, ČARODĚJNÁ LÁSKA,
ŠPÁSOVÁNÍ
A. Chačaturjan, M. de Falla, W. A. Mozart
Láska třikrát jinak – balet. Derniéra

5. 12. /neděle/ 15 hodin (RD/7)
Divadlo Krapet Praha
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH
MEDVÍDKŮ 
Pohádka pro nejmenší.

7. 12. /úterý/ do 21.30 hodin (O/5)
NÁMĚSÍČNÁ
V. Bellini 
Magický klenot italského belcanta.
Opera v originálu.

9. 12. /čtvrtek/ do 21 hodin (K10/OB/6)
PERIFERIE
Martin Němec
Taneční divadlo – zpěvohra.

10. 12. /pátek/ do 22 hodin (K11/O/5)
CARMEN
G. Bizet
Tragický střet vášně a povinnosti.
Opera v originálu.

11. 12. /sobota/ do 21.25 hodin 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
R. Cooney 
Neurologická komedie. Zadáno pro
DPML.

12. 12. /neděle/ 10 hodin 
DVD Litvínov
MRAZÍK 
V roli Ivánka – Jan Révai.

12. 12. /neděle/ 19.30 hodin 
VÁNOČNÍ KONCERT HRADIŠŤANU 

14. 12. /úterý/ do 21.20 hodin (K2/13) 
A PAK UŽ TAM NEZBYL ANI JEDEN
aneb deset malých…
Detektivní hra.

15. 12. /středa/ do 21.15 hodin 
LAKOMEC
Molière
Slavná komedie o Harpagonovi.

16. 12. /čtvrtek/ do 21.10 hodin 
DÁMSKÝ KREJČÍ 
G. Feydeau
Situační komedie o nepolepšitelném
lháři.

17. 12. /pátek/ do 21.30 hodin (PŠ)
NA TÝ LOUCE ZELENÝ 
J. Beneš
Myslivecká opereta s Josefem Zímou.
Premiéra.

18. 12. /sobota/ do 21.30 hodin (PŠ2)
NA TÝ LOUCE ZELENÝ 
2. premiéra.

20. 12. /pondělí/ 17.30 hodin 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
R. Cooney
Zadáno pro KÚ Liberec.

21. 12. /úterý/ do 22 hodin (OB/6)
CARMEN 

22. 12. /středa/ do 21 hodin (K9/O/5)
PLES V OPERETĚ 
Komponovaný scénický program z díla
J. Strausse a dalších autorů, 

účinkují: G. Kopperová, T. Švarcová,
J. Nociar, J. Kříž, orchestr, sbor a balet
DFXŠ, diriguje F. Babický.

25. 12. /sobota/ 17 hodin 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
J. J. Ryba

26. 12. /neděle/ 17 hodin 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 

27. 12. /pondělí/ do 21.40 hodin
SUGAR
P. Stone, J. Styne, B. Merrill
Muzikál o prohibici, gangsterech,
blondýně a dvou nezaměstnaných 
muzikantech.

28. 12. /úterý/ do 21.30 hodin (K8/OB/6)
NA TÝ LOUCE ZELENÝ 

29. 12. /středa/ do 21.10 hodin 
DÁMSKÝ KREJČÍ 
G. Feydeau

30. 12. /úterý/ do 22.15 hodin 
DONAHA!
T. McNally, D. Yazbek 
Předsilvestrovské uvedení slavného
muzikálu.

31. 12. /pátek/ 15 a 18.30 hodin 
POPRASK V OPEŘE 
G. Donizetti 
Silvestrovské uvedení komické opery.

Malé divadlo
3. 12. /pátek/ do 21.05 hodin (PM)
KOKKOLA
L. Klemola
Finsko dnes – ledová komedie. Premiéra.

7. 12. /úterý/ do 20.40 hodin (K8/Č/8)
SLEČNA JULIE 
A. Strindberg 
Jedna noc v roce, kdy se může stát
všechno – a jedno ráno po ní.

8. 12. /středa/ 21.30 hodin (K8/Č/8)
KOKKOLA
L. Klemola

10. 12. /pátek/ do 20.30 hodin (K5/12)
TVÁŘ V OHNI 
M. von Mayenburg 
Zapálení a vyhořelí.

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

13. 12. /pondělí/ 
DIVADLO A MY 
Beseda k inscenaci Googling and Fucking.
Pořádá Klub přátel činohry. I pro veřejnost.

14. 12. /úterý/ 17 hodin 
KPLO
Předvánoční zpívání a povídání
s Martinou Kociánovou.

15. 12. /středa/ do 20. 40 hodin (Č/8)
SLEČNA JULIE 
A. Strindberg 

17. 12. /pátek/ 20 hodin
EXIL 51 
Křest CD Pálíme vlaštovky.
V rámci projektu Space4Music 
– podporuje Statutární město Liberec.
Host: !ON.

18. 12. /sobota/ do 21.30 hodin 
KOKKOLA
L. Klemola

19. 12. /neděle/ 15 hodin 
ČESKÝ HONZA
Z. Kozák
Premiéra pohádky v podání členů DFXŠ.

22. 12. /středa/ do 21.30 hodin (K3/13)
ŽENA A MEGERA
M. Carr
Smrt je snadná, když máte s kým o ní
mluvit.

27. 12. /pondělí/ do 20.45 hodin 
BŮH MASAKRU 
Y. Reza 
Oko za oko, zub za zub. Komedie.

28. 12. /úterý/ 21.30 hodin 
39 STUPŇŮ
J. Buchan, A. Hitchcock
Divadelní parafráze slavného
špionážního filmu A. Hitchcocka.

30. 12. /čtvrtek/ 15 hodin 
ČESKÝ HONZA
Z. Kozák 

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

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

1. 12. /středa/ 17 hodin
Lidové sady a DDM Větrník
MIKULÁŠSKÁ SHOW
Divadlo Spojáček, dětská diskotéka
a nadílka.

2. 12. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Divadlo bez opony – Intimní divadlo
Dáši Bláhové
MRCHY 
aneb Řekni mi pravdu o své lásce
V hlavních rolích: Dana Batulková,
Dáša Bláhová/Jitka Asterová.

4. 12. /sobota/ 19.30 hodin
VÍTKOVO KVARTETO

5. 12. /neděle/ 14 hodin
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Mikulášská s Big Bandem L. Ottla.

6. 12. /pondělí/ 18 hodin
Experimentální studio
JANA DOBEŠOVÁ a hosté
Absolventský koncert studentů
populárního zpěvu.

7. 12. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
BYZANTSKÉ UMĚNÍ
Přednáška Z. Štěpanovičové z Oblastní
galerie v Liberci.

8. 12. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Divadlo Na vlastní triko Liberec
HORSKÁ DRÁHA
Komedie E. Assouse. 
Hrají Kateřina Vydrová a Zdeněk
Okleštěk.

9. 12. /čtvrtek/ 19 hodin
4. abonentní koncert 52. sezony
komorní hudby
KOMORNÍ ORCHESTR QUATTRO 
Dirigent - Marek Štilec.
Sólisté: Irvin Venyš - klarinet, 
Anna Trahová – soprán.

9. 12. /čtvrtek/ 19.30 hod
Experimentální studio
KAREL PLÍHAL
Vyprodáno.

10. 12. /pátek/ 19.30 hodin
TĚLA

10. 12. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Krátké a úderné divadlo
17 ANEB BÁJEČNÁ NAROZENINOVÁ
OBR ŘACHANDA VOD KUĎÁKŮ.

11. 12. /sobota/ 18 hodin
JAZZOVÉ VÁNOCE
Toxique, Lanugo, Big Band L. Ottla.

13. 12. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
BELIZE 
Cesta za ježíškem aneb Vánoce
v Karibiku s M. Denešem.

14. 12. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
S KYTAROU V ANTARKTIDĚ 
Koncert a vyprávění Lubomíra Brabce.

15. 12. /středa/ 17.30 hodin
Experimentální studio
VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ
Tentokrát vánoční.

18. 12. /sobota/ 8 hodin
Experimentální studio
AUKČNÍ SÍŇ 
Dražba historických pohlednic
Liberecka a Jablonecka.

19. 12. /neděle/ 17 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne – Motyčkovic klika
O HLADOVÉ HOUSENCE

20. 12. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
OLDŘICH JANOTA
Předvánoční setkání s jedinečným
písničkářem.

21. 12. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
PAVLÍNA JÍŠOVÁ & PŘÁTELÉ
První dáma českého folku.

22. 12. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JARRET& TLUPA TLAP
Tradiční vánoční večírek.

VÝSTAVA

Studio: Dalibor Paleček
– Na hrázi věčnosti – fotografie
Galerie: Petr Holub
– Nostalgie na kolejích - fotografie

Změna programu vyhrazena.

Martin Polách jako Harpagon

15. 12. /středa/ do 21.15 hodin – Šaldovo divadlo
LAKOMEC
Stále aktuální Molièrova komedie o člověku, pro kterého jsou
peníze nade všechno.



(14)

jablonecký měsíčník / prosinec 2010 za sportem a zábavou

Městská hala
www.sportjablonec.cz

Hip hop
X – Dance

Městská hala
4. 12. /sobota/ a 5. 12. /neděle/
X-DANCE CUP
Taneční soutěž v hip hopu a disco
dance.

Aerobik
TJ Fit Elán

Kurt č. 4
11. 12. /sobota/ 9 hodin
Mikulášský aerobik

Kurt č. 1
1. 1. 2011 /sobota/ 18–19 hodin
Novoroční cvičení

Volejbal

Kurt č. 4
11. 12. /sobota/ 13.30 hodin
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
– Mladá Boleslav
Muži A.

Kurt č. 4
18. 12. /sobota/ 10 hodin
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
– Liberec
Muži A.

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

Centrkurt
11. 12. /sobota/–12. 12 /neděle/
8 hodin
Mikulášský turnaj
Mládežnický halový turnaj
přípravek r. 2001 a mladších.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

SK Rapid Jablonec 05
Centrkurt
18. 12. /sobota/ 8. 30 hodin
VI. mezinárodní fotbalový tur-
naj mužů – Vánoční cup

Centrkurt
31. 12. /pátek/ 10 hodin
Silvestrovský fotbalový turnaj
Pořádá OFS a JASIP

Florbal
FBK Campus

Městská hala

Centrkurt
11. 12. /sobota/ 18 hodin
Florbalový zápas

DDM Vikýř pořádá
19. 12. /neděle/ 13 hodin
Florbalový turnaj

Futsal
SK Alfa Liberec

Centrkurt
12. 12. /neděle/ 19 hodin
Futsalový zápas

Centrkurt
12. 12. /neděle/ 21 hodin
JASPIS – DALMACH

Centrkurt
19. 12. /neděle/ 15.30 hodin
Futsalový zápas

Městský bazén

4. 12. /sobota/ 10 hodin
Mikuláš v plavkách aneb
čertovské a jiné vodní hrátky
Vstup zdarma.

Oddíl triatlonu a plavání
TJ Bižuterie
10. 12. /pátek/ 17 hodin
Předvánoční plavání
„Štafetka 3 x 25 m“. Plavecký
závod pro širokou veřejnost. 
Prezentace závodníků všech
věkových kategorií od 16.30 hodin
ve vestibulu bazénu.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Plánovaná odstávka bazénu
proběhne od 13. 12. do 26. 12.
Celý areál bude mimo provoz.

Provozní doba mezi svátky:
27. 12. – 10.00–21.30
28. 12. – 10.00–21.30
29. 12. – 10.00–21.30
30. 12. – 10.00–21.30
31. 12. – zavřeno
1. 1. 2011 – zavřeno
Od 2. 1. normální provoz.

Atletika

Atletická hala
TJ Liaz

4. 12. /sobota/ 10–15.30 hodin
Pomerančový mítink
Mezinárodní atletické halové
závody žactva.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

31. 12. /pátek/ 9.30 hodin
Silvestrovský desetiboj
Tradiční uzavření atletického roku.

Lyžování

Areál Břízky
SKP Maják

27. 12. /pondělí/–31. 12. /pátek/
Jablonecká šestidenní
Závody v běhu na lyžích pro
veřejnost všech věkových kategorií.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

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

Sokolovna
Fügnerova 5
Každý čtvrtek 16 hodin
Cvičení na nářadí – základy
sportovní gymnastiky.
Cvičení s hudbou.
Pohybové hry, soutěže.

Nabídka sportovních programů

Čtvrtek 16. 12.
Mírové nám.
10.00 MŠ a ZŠ Montessori – zpí-

vání u stromečku 
10.15 DPS Pod Peřinkou – zpívání

u stromečku
10.30 DPS Notička, Žlutá školka

– zpívání u stromečku
10.45 DPS Skřivánek – zpívání

u stromečku
11.00 DPS Sluníčko, MŠ Motýlek

– zpívání u stromečku
11.15 DPS Fialenky, Katolická ZŠ

– zpívání u stromečku
12.00 Grex-sever: Loupežnické

historky – představení šer-
mířské skupiny

13.00 Sokolnické vystoupení, Mi-
lan Straka

14.00 Grex-sever: Piráti z kamr-
líku – představení šermířské
skupiny

14.30 Amici, gaudete! – dětský
pěvecký sbor

15.00 Desanka – vánoční 
melodie

15.00–17.00 Oživlý Betlém s dob-
ročinnou akcí pro pejska
a kočičku

15.50 Brass Quintet Železný Brod
– vánoční melodie

Pátek 17. 12.
Mírové nám.
10.00 Speciální MŠ – zpívání

u stromečku

10.15 DPS Jablíčko, MŠ Jablůň-
ka – zpívání u stromečku

10.30 MŠ Pampeliška – zpívání
u stromečku

10.45 DPS Zvoneček, ZŠ Libe-
recká – zpívání u stromečku

11.00 DPS Rolnička – zpívání
u stromečku

12.00, 13.00, 14.00 Gnomus a ta-

nečnice Ambrosia – histo-
rická hudba a tanečnice 

14.00 Starostův svařák se sbírkou
pro občanské sdružení Ro-
dina 24
Jako každoročně zve starosta
města občany na svařák
v hrnečku s hezkým výtvar-
ným motivem. Výtěžek z pro-
deje je určen pro sociální
pomoc.

14.30 Iuventus, gaude! – dětský
pěvecký sbor

15.00 Jablonecká píšťalka a Ani-
ma saxí – hudební soubory

15.30 Mladá dechovka – vánoční
melodie

16.30 Gnomus a Ambrosia – his-
torická hudba a ohňová show

Sobota 18. 12.
Mírové nám.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Grál –

historická hudba

Ul. U Muzea
13.00–15.00 Jízda na koni pro ma-

lé i velké, JK Pohoda Kynast

Vánoční trhy 2010
■ Městské vánoční slavnosti 

Foto Jiří Jiroutek



Ing. Petr Beitl
starosta

Narozen 1966 v Jablonci. Absolvoval ZŠ Na Šumavě, poté v roce 1985
maturoval na Gymnáziu U Balvanu. Studium Vysoké školy strojní a tex-
tilní v Liberci úspěšně
zakončil roku 1989. 

Od roku 1990 soukro-
mě podniká, od roku
1994 především v oblas-
ti stravovacích a ubyto-
vacích služeb. 

Je 21 let ženatý, má tři
děti. Je členem oddílu
rychlostní kanoistiky na
přehradě, rád jezdí na
lyžích, snowboardu i na
horském kole. 

Věnuje se horské tu-
ristice a jeho velkými
koníčky jsou i zahrád-
kaření a cizí jazyky.

Do Občanské demo-
kratické strany vstoupil
roku 2002, od roku 2006
je předsedou místního
sdružení ODS v Jablonci
a člen městského zastu-
pitelstva, od roku 2004
i členem zastupitelstva
Libereckého kraje.
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Foto Silvie Lintimerová

Představujeme nové vedení radnice

Mgr. Petr Tulpa 
statutární zástupce starosty, místostarosta pro odbor humanitní

Narodil se 1958 ve Vsetíně. Maturoval na Gymnáziu ve Valašských
Kloboukách. Vystudoval matematiku a zeměpis na Přírodovědecké fa-

kultě Univerzity Palac-
kého v Olomouci. 

Po vojně se usídlil
v Jablonci. Zde učil nej-
prve na Gymnáziu U Bal-
vanu. Pak zakládal v Li-
berci soukromou střední
školu a do Jablonce se
vrátil na Gymnázium
Dr. Randy jako zástupce
a pozdější ředitel. 

Je ženatý, má dvě
dcery. Přes 15 let půso-
bil jako trenér dívčího
volejbalu. Má rád, kro-
mě manželky, kolo, lyže
a také hraje na kytaru.
Čte detektivky a poslou-
chá folk i rock. 

Aktivně pracoval ve
školských komisích
a od roku 2002 zasedal
v zastupitelstvu. Po ko-
munálních volbách
2006 se stal za Domov
nad Nisou starostou
města. 

Ing. Miloš Vele
místostarosta pro odbor financí a majetku

Narozen 1962 v Jablonci. Zde vychodil ZŠ Pivovarská. Poté absolvoval
jeden rok učebního oboru „mechanik“, jelikož na střední školu nebyl
přijat vzhledem k politic-
kým názorům otce, kte-
rý se stal jednou z obětí
normalizace. 

Po roce se mu přesto
podařilo dostat se na
SPŠ elektrotechnickou
v Liberci. Následovala
vojenská služba a stu-
dium ČVUT v Praze, jež
úspěšně ukončil v roce
1992. 

20 let je ženatý, má
dva syny. Od roku 1990
podniká v oboru vytá-
pení, měření a regulace. 

Volný čas mu vyplňu-
je rodina a koníčky: foto-
grafování, jízda na čtyř-
kolce a hezká muzika.

Členem ODS je od ro-
ku 2004. V posledním
volebním období praco-
val ve Výboru pro hos-
podaření s majetkem
města.

Petr Vobořil
místostarosta pro odbor rozvoje

Narodil se 1960 v Jablonci. Prošel atletickou třídou ZŠ Pasířská, závo-
dil ve skoku o tyči. Dostal se až k vrcholovému sportu v TJ LIAZ a po-

zději v Dukle Banská
Bystrica. Maturoval na
SPŠ stavební v Hradci
Králové. 

V roce 1990 začal sou-
kromě podnikat. Vydá-
val mimo jiné časopis
Médium a kulturní re-
vue Jizerská kóta. Je-
ho koníčkem je hudba
a v Klubu Na Rampě má
už od roku 1996 svůj
hudební pořad s ná-
zvem Horečka sobotní
noci. 

Má čtyři děti. Do poli-
tiky vstoupil v roce
1996, dva roky poté se
stal poprvé zastupite-
lem za sdružení Domov
nad Nisou. 

V uplynulém voleb-
ním období zastával
post místostarosty pro
odbor humanitní, tedy
školství, kulturu, sport
a sociální věci.Foto Jiří JiroutekFoto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Před pěti lety 19. 11. zemřel Václav Pokorný,
malíř, grafik a výtvarný pedagog. V Jablonci
se nenarodil, ale prožil bezmála šedesát umě-
lecky nejplodnějších let. 

Narodil se 9. 1. 1914 v Plzni, po reálném gym-
náziu byl přijat na pražskou AVU, ale když zjis-
til, že na ní nedosáhne vzdělání opravňující
k dráze středoškolského profesora, přešel na
ČVUT. V letech 1931-1936 tam studoval mimo
jiných i u profesora Cyrila Boudy.

ČVUT nezajistilo začínajícímu umělci titul
akademického malíře, ale umožnilo se nespe-
cializovat, protože se zde nejen kreslilo a malo-
valo, ale i modelovalo a poznávaly všechny gra-
fické techniky. Značná pozornost se věnovala
i restaurování a všem v minulosti i současnosti
užívaným malířským technikám. 

Po absolvování učil na několika školách. Na
radu Cyrila Boudy a pozvání spolužáka Vorlíč-
ka, který hledal pedagogy na obnovenou Státní
odbornou školu pro umělecký průmysl, se pře-
stěhoval v roce 1946 do Jablonce. Plánoval, že
se po pěti letech do Prahy vrátí, ale když byly po
roce 1950 zrušeny výtvarné spolky a nahrazeny
jednotným Svazem čs. výtvarných umělců s po-
bočkami v krajských městech, zůstal. Návrat do
Prahy bez uměleckých spolků pro něj ztratil
smysl. Začal se účastnit výtvarného života
v krajské organizaci SČSVU v Liberci, jež pořá-
dala výstavy i v Jablonci.

S Vorlíčkem patřil přes rozdílné pohledy na
společenský i umělecký život k žáky nejmilova-
nějším učitelům. Vorlíček je seznamoval s umě-
leckým odkazem dávných předchůdců, Po-
korný s představiteli meziválečné avantgardy,

přáteli ze Skupiny 42 i dalšími umělci, s nimiž
se v Praze za války spřátelil. Oba také připravo-
vali nejtalentovanější žáky ke zkouškám na
pražské vysoké umělecké školy. K Pokorného
žákům patřil například i Jaroslav Šerých. 

Po zrušení jablonecké školy byl několik let
výtvarníkem vývojového střediska sklářské
školy v Železném Brodě. Roku 1954 se na ob-
novenou jabloneckou školu vrátil a učil na ní
až do roku 1961. Pak se stal „výtvarníkem ve
svobodném povolání“. 

Již jako student byl tak vynikajícím kreslí-
řem-realistou, že profesor Bouda na jeho kres-
by ještě po letech vzpomínal. V 50. letech proto
neměl problémy s vládnoucím socrealismem,
ale až k popisnosti se nikdy nesnížil. Nebyly mu
cizí ani některé náměty s pracujícími. Za války
patřil k malířům a sochařům, kteří se o dělnic-
ké a sociální motivy zajímali. Počátkem 60. let
završil „nejrealističtější“ období obrazy ze
sklářské a bižuterní výroby.

Po politickém uvolnění na přelomu 50. a 60.
let mohl navázat na tvorbu ze 40. let, nebo jako
mnozí jeho současníci podle dostupných repro-
dukcí napodobovat zahraniční vzory. Vlastní
umělecká odpovědnost mu toto však nedovoli-
la, a tak i pro novou tvorbu hledal vlastní výraz.
Časem se mu to podařilo. Obrazy s figurálními
motivy, namalované od konce 60. do začátku
90. let, patří k jeho nejpozoruhodnějším.

Po srpnu 1968 byl Svaz československých vý-
tvarných umělců včetně liberecké pobočky zru-
šen a do „normalizovaného“ Svazu českých vý-
tvarných umělců z politických důvodů nebyl
přijat. Proto až do konce 80. let málo vystavoval.
I s tím se však poměrně dobře vyrovnal. Ctitelé
jeho tvorby za ním přicházeli do ateliéru a po-
vídali si nejen o nových obrazech. 

Začátkem 70. let začal malovat zájemcům do-
stupnější miniatury. Některé vznikly ještě před
namalováním velkého plátna se stejným námě-
tem, jiné až potom, když si potřeboval vyzkou-
šet možné varianty na téma, jež ho zaujalo. 

Pokorný byl i grafik. Věnoval se grafice příle-
žitostně od studií, po roce 1945 usiloval o člen-
ství ve SČUG Hollar, od 60. let si přivydělával
listy-diplomy, ale soustavně se jí zabýval až od
80. let. Ovládal téměř všechny techniky, ale li-
noryt a zejména čárkový lept i lept doplněný
akvatintou mu byly nejbližší. Volné grafické lis-
ty, knižní značky, novoročenky a ilustrace do
bibliofilií tvořil až do konce života. 

V 70. a 80. letech vystavoval jen v liberecké
prodejně Díla, v Semilech, Lomnici a Železném
Brodě. V 90. letech si to vynahradil samostatný-
mi výstavami v řadě českých měst, ale také
v Německu a ve Francii. 

Antonín Langhamer

Malíř a grafik 

Václav Pokorný

Na tři strany, 1987, olej, plátno 100 × 70 cm

Foto Jiří Červinka
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Skautské středisko Watakí, jehož název po-
chází z indiánského nářečí a v překladu
znamená „moudrá sova“, bylo založeno
11. ledna 1991. Mezi zakládající oddíly pat-
řila Cassioppea a Kondoři, sdružující dívky
a chlapce starší 10 let, a následně se přidaly
také mladší Světlušky a o několik let později
i Vlčata. Slavnostní akce k 20. výročí se blíží.

Mezi hlavní činnosti střediska patří výchova
dětí ke kamarádství, samostatnosti, odvaze
a fair play a také vedení dětí ke vztahu k přírodě
nejen častými výlety, ale i pobytem na táboře
v srdci Jizerských hor.

Středisko Watakí každoročně pořádá nebo se
účastní několika tradičních akcí pro veřejnost.
K nejvýznamnějším patří pěvecká soutěž ama-
térských skupin Jizerská sova, Den památek,
na němž spolupracují skauti s jabloneckou radni-
cí, dále Tříkrálová sbírka, obdarovávání Betlém-

ským světlem a v neposlední řadě skautský ples.
V lednu 2011 vyvrcholí oslavy dvacátého výro-

čí založení střediska Watakí několika akcemi
pro širokou veřejnost. Přijďte si prohlédnout
výstavu fotografií ve vestibulu jablonecké rad-
nice, jež bude k vidění od 3. do 14. ledna nebo
navštivte v sobotu 15. ledna od 10 do 15 hodin
Skautský dům na sídlišti Šumava ve Vysoké 41.
Ve skautských klubovnách vás bude čekat
množství fotografií, nahlédnete do starých kro-
nik a popovídáte si se zakládajícími i současný-
mi členy střediska. Připraveno bude i malé ob-
čerstvení. Srdečně zváni jsou zejména bývalí
členové i s rodinami a samozřejmě noví zájem-
ci o skaut, kteří se budou chtít přihlásit do od-
dílů a seznámit se s jejich činností.

V sobotu večer 15. ledna pak definitivně završí
oslavy tradiční skautský ples v Eurocentru, který
je uspořádán ve spolupráci se skautským stře-
diskem Křišťál. Všichni příznivci skautů jsou
zváni na tanec a zábavu, tombolu i bohatý do-
provodný program. (gd)

20. narozeniny skautského střediska Watakí 

Foto archiv Watakí

Už padesát let chodí lidé zdarma darovat
krev. Nezištně poskytují tuto nenahraditelnou
životodárnou tekutinu, která v mnoha pří-
padech zachraňuje život, a právě jim a bez-
pečnému bezpříspěvkovému dárcovství byla
věnována odborná konference Cesta krve,
jež se uskutečnila 24. listopadu ve velkém sále
Eurocentra.

Akce Českého Červeného kříže byla určena
studentům ze středních škol Jablonecka.
Podpořilo ji transfuzní oddělení Krajské ne-

mocnice v Liberci, kam dárci z našeho okresu
jezdí darovat krev, i jablonecká Městská ne-
mocnice. Kladla si za cíl otevřít prostor pro set-
kání odborníků s veřejností, zejména s mladý-
mi lidmi. Středoškolským studentům poskytla
prostor pro otázky a odpovědi o bezpříspěvko-
vém dárcovství krve, následné cestě krve k pa-
cientovi i o zpracování krve pro přípravu dal-
ších krevních preparátů. Hovořilo se o tom, za
jakých bezpečnostních podmínek se krev ode-
bírá, jak se vyšetřuje a jaká jsou přísná pravidla
jejího uchovávání.

Důvodem bezplatného dárcovství je pro kaž-
dého dárce pochopitelně především zájem
o nemocného člověka, jemuž má krev či jiný
transfuzní přípravek vrátit zdraví či zachránit
život. Jeho touha darovat krev není vedena zis-
kem. Zároveň každý, kdo si uvědomí, že i on
může jednou potřebovat pomoc, se často stává
sám dárcem. Takový motiv darování krve je
chvályhodný a zároveň pro možného příjemce
nejbezpečnější.

Naproti tomu statistický, mnohokrát prokázaný
fakt o placených odběrech hovoří jasně – finanční
motiv může přivádět do řad dárců jedince, který
je schopen za vidinou odměny zatajit důležité
údaje o sobě, svém chování i zdravotním stavu.
I proto v průběhu konference byla předána vy-

znamenání za významný přínos při podpoře
bezpříspěvkového dárcovství. Svá vyznamenání
si převzali MUDr. Jan Havelka, Bc. Lenka Střihav-
ková, Ing. Petr Bartoň, Mgr. Petr Tulpa a Eliška
Kubišová.

Cesta krve, to je cesta na transfuzní oddělení
– a začíná u každého z nás. Potěšující zprávou
je, že každý nový zájemce o bezplatné darování
krve už nemusí začínat u obvodního lékaře. Na
transfuzní oddělení do Baarovy ulice v Liberci
může nyní zajít přímo.

Helena Ungermannová

50 let dobrovolného dárcovství krve

Foto Jiří Jiroutek Foto Jiří Jiroutek

Smíšený pěvecký sbor Janáček zve všechny
své příznivce na tradiční vánoční koncert
27. 12. v 17 hodin v jabloneckém Městském di-
vadle. Přijďte si poslechnout hlasy, které roz-
tleskaly zaplněné sály během letošního turné
sboru po Velké Británii. Snad zazní i provedení
skladby Aleluja z Haydnova oratoria Mesiáš,
jež nadchlo hudbymilovné Angličany. Ti tuto
skladbu vnímají téměř jako svou hymnu. 

Díky pomoci Petera Traceyho, Angličana
z Newcastlu, jenž v našem městě působil jako
lektor angličtiny a udržuje stále živé styky
s českou kulturou, se podařilo za finanční pod-
pory města Jablonce uskutečnit v Británii tři
velké koncerty.

Zpěváci a zpěvačky poznali starobylý New-
castle, který leží téměř 2 000 km od Jablonce.
Na vlastní kůži pocítili typické anglické počasí
a podívali se i do nejsevernějšího bodu cesty,

tentokrát pro změnu sluncem zalitého Edin-
burgu, hlavního města Skotska. Sbor Janáček
vystoupil nejprve v Alnwicku, starobylém měs-
tečku s hradem a zahradami, kde se natáčel
i slavný film o Harry Potterovi. Hlavní koncert

se konal v Newcastlu, v divadelním sále pres-
tižní Royal Grammar School za spoluúčasti
dvou anglických sborů. A poslední vystoupení
se uskutečnilo v Anfield Plain u Durhamu
s mužským sborem The Feeling Male Voice Choir.
Všechny tyto zkušenosti s reprezentací české kul-
tury v zemi sborovému zpívání zaslíbené – vždyť
někteří odborníci přikládají právě fakt sborové-
ho kostelního zpívání od raného dětství i úspě-
chu čtyř Brouků z Liverpoolu – i kladné ohlasy
publika jablonečtí zpěváci zúročí i v posledním
domácím koncertu roku.

Celou sezonu 2010 tak zakončuje sbor, který
podnikl své úspěšné koncertní turné po severu
Velké Británie, opravdu ve formě. Jistě i my
v Jablonci oceníme repertoár, tentokrát složený
z klasické Rybovy České mše vánoční a vánoč-
ních koled. Spolu s Janáčkem účinkují sólisté
a orchestr DFXŠ Liberec. 

(red)

Sbor Janáček zve na vánoční koncert

Koncert v Anfield Plain Foto archiv sboru Janáček
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Jak jste se dostal do Jablonce?
Narodil jsem se v Hlinsku, vyrůstal ve Skutči. Je to

malé město, s přilehlými vesnicemi asi 5 000 lidí.
Vesnická atmosféra. K výtvarnému řemeslu jsem se
dostal přes rodinnou známou z Jablonce. Když jsem
se rozhodoval co po škole, ona našim doporučila jab-
loneckou uměleckou průmyslovku. Přijel jsem se po-
dívat na den otevřených dveří. Uchvátilo mě to. Chodil
jsem na výtvarnou přípravku v rámci malého města,
akademický malíř Václav Zeman mi dával lekce kres-
lení, jednou týdně, pak dvakrát. Výsledkem bylo, že
jsem se sem dostal.

Výtvarnictví jste neměl v rodině?
Můj děda měl výtvarný talent. Ten mě k tomu vedl.

Investoval do mě čas, a když jsem byl hodně malý, po-
řád jsme spolu kreslili, malovali. Byl to společný čas,
na který hodně rád vzpomínám. Pak jsem zjistil, že
mě baví pozorovat věci a kreslit je. Mimo nucený po-
byt ve škole jsem svůj čas dělil na kolo a na kreslení.
Pořád jsem něco kreslil. O Vánocích, o Silvestru…

To jste byl na základní škole spíš exot.
Určitě. Nesetkal jsem se ale s negativní reakcí. Spíš

to byl obdiv spolužáků. Když potřebovali něco nakres-
lit, šli za mnou. A vyhrával jsem školní soutěže. U nás
ve Skutči nebylo moc pracovních příležitostí, žili tam
většinou zemědělci, jen menšina pracovala v plynár-
ně, vyráběla boty, těžila žulu. Většina spolužáků měla
za rodiče zemědělce a můj otec jím byl taky. Před-
pokládalo se, že většina z nás to zdědí. Vzpomínám na
bludný kruh orby, setí a sklizně. Vůbec mi to nepřišlo
přitažlivé. Chtěl jsem z toho ven. Hned, jakmile jsem
se naučil orat, jsem pochopil, co je to za dřinu, a chtěl
jsem studovat, ne dřít rukama v zemědělství.

Ale teď taky pracujete rukama!
Jasně, ale svým způsobem je to intelektuální čin-

nost, protože ten tvůrčí proces se nedá urvat silou,
nejdřív musíte mít ideu v hlavě. Pak teprve přichází
ruční práce. A není to rutinní dřina do úmoru.

Přišel jste do většího města, potkal vrstevníky za-
pálené do kumštu. Ale možná jste už nebyl jednička?

Já to bral hodně pozitivně, byli jsme dobrý kolektiv,
mí učitelé - dnešní mí kolegové na náš ročník s vel-
kým vděkem vzpomínají. Šlo nám všem o to něco do-
kázat. Byla u nás taková správná rivalita. Soupeřili
jsme, hecovali se, ale přitom jsme byli kamarádi. Se
spolužákem Vojtou Dostálem jsme byli na stejném o-
boru, seděli spolu v lavici a neexistovalo, aby jeden
nebo druhý udělal něco líp. Hnalo nás to dopředu. To
že člověk nebyl najednou jednička, nám nedocházelo.
Rivalita nenastala ani teď, s Vojtou se účastníme sou-
těží na mince pro mincovnu i Českou národní banku
dodnes a každý úspěch si přejeme. Ten lidský mo-
ment mi přijde hodně cenný.

Vy jste se po studiích na pražské AVU vrátil do
Jablonce. Proč?

Ředitel SUPŠ Jiří Dostál mě pozval učit, už když
jsem byl ve druháku na akademii. Bral jsem to jako ji-
stou věc, že se vrátím. S diplomem z AVU, kde jsem
vystudoval figurální sochařství, jsem po prázdninách
2006 nastoupil a od té doby zde učím.

A co mince a medaile? První máte už z roku
1999. Musel jste být ještě student.

Ano, začínal jsem se účastnit soutěží už na škole
v Jablonci. S Vojtou Dostálem jsme v 1. ročníku na VOŠ
udělali návrhy medaile ke 400 letům udělení erbu
sklářskému rodu Wanderů. Přijeli zástupci z numis-
matické pobočky a vybrali si můj rub a Vojty líc. Dali
je k sobě. Byla to naše první realizace, první finanční
odměna a pro nás velká čest. 

(pb)

(Nekrácený rozhovor najdete na www.mestojablonec.cz)

Josef Oplištil 
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Rub a líc jedné mince
Josef Oplištil (*1979) je renomovaným tvůrcem pamětních medailí a mincí,
který své řemeslo předává dál coby učitel a vedoucí Vyšší odborné školy
na SUPŠ v Jablonci. Uvádí ho i obsáhlý Slovník autorů a zhotovitelů mincí
a medailí se vztahem k zemím českým i Slovensku od roku 1505 do 2005.
A jak se lze ocitnout v bibli numizmatiků? Jednoduše. Za vším je tvrdá práce.

■ Krátké zprávy
Svaz důchodců
pořádá svá prosincová setkání
vždy ve středu od 14 hodin ve
Spolkovém domě. Dne 1. 12. chys-
táme mikulášskou zábavu. 8. 12.
výlet s prohlídkou výstavy betlémů,
15. 12. měření tlaku a 29. 12. roz-
loučení se starým rokem.

Policie obvinila
další tři osoby z podvodu při pří-
pravách Mistrovství světa v klasic-
kém lyžování v Liberci. Vydělali
čtyři miliony korun na nákupu ná-
bytku do pokojů na VŠ kolejích
v Harcově. Nový nábytek si nechali
zaplatit, nikdy ho však do vysoko-
školských kolejí nedodali. Z pod-
vodu se bude zpovídat manažerka
stavební firmy, podnikatel a šéf Ko-
lejí a menz Technické univerzity.
V případě prokázání skutku jim
hrozí až osm let vězení.

Básník s kytarou
Australský písničkář Jamison Young,
jehož píseň Memories Child se obje-
vila i v druhém celovečerním filmu
Akta X, vystoupí spolu s domácím
muzikantem Janem Ostrovem v li-
berecké Čajovně 82 vůní na Soko-
lovském náměstí. Koncert se koná
ve středu 1. prosince od 19.30 ho-
din. Příznivcům folku a písničkář-
ství se naskýtá příležitost pro ne-
všední zážitek a příjemné lidské
setkání.

Nová stěna pro horolezce
Od 4. 12. nabízí nově otevřená Le-
zecká aréna Makak v Jablonci nad
Nisou všem fandům do lezení 2000
metrů čtvereční plochy stěn s maxi-
mální výškou 16 metrů. S těmito
parametry patří k největším v re-
publice a je k dispozici denně od 10
do 23 hodin na adrese Liberecká 480,
starý Brandl.

Česká obchodní inspekce
Poradenské středisko České obchod-
ní inspekce v Jablonci nad Nisou
poskytuje své služby každé sudé
úterý od 10 do 14 hod ve Spolko-
vém domě, ulici E. Floriánové, ve
2. patře.

Vánoční jazz
Klub Ex pořádá ve čtvrtek 16. 12.
v 19 30 hod Vánoční jazzový večer,
kde vystoupí JAZZ H FACTOR s ne-
tradiční swingovou kapelou Růže
mezi trním.

Pověsti od Nisy a Kamenice
Další z řady souborů lidových vy-
právění, tentokrát věnovaný oblas-
ti mezi Jabloncem nad Nisou,
Tanvaldem a Železným Brodem,
kde žilo smíšené česko-německé oby-
vatelstvo, převyprávěla a knižně
vydala Eva Koudelková. Knížka
nepřináší jen adaptace lidových
vyprávění z německých pramenů,
ale také doplňující informace v po-
době poznámek, rejstříku míst, vy-
světlivek a místopisného slovníčku.
Ilustroval Petr Korunka a knížku
zakoupíte mimo jiné i v Jablonec-
kém informačním a kulturním
centru.

(red)

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Fidelio Finke
propagátor hudby a skladatel

Narodil se 23. července 1860 v Jindřichovicích
pod Smrkem a pocházel ze zámožné rodiny
textilního továrníka. Mezi jeho předky a pří-
buznými najdeme řadu hudebně nadaných
osobností. Např. Finkeho babička, vídeňská
klavíristka, byla sestrou slepého libereckého
skladatele Josefa Proksche, jenž učil hře na kla-
vír i Bedřicha Smetanu. Studia Finke absolvo-
val ve Vídni a v České Lípě a ukončil je na uči-
telském ústavu v Trutnově. Poté získal místo
praktikanta v Lučanech n. N., ale ještě v témže
roce byl přeřazen do Josefova Dolu. 

V roce 1885 zde založil ochotnický smyčcový
orchestr, který se zabýval zejména hudbou
Richarda Wagnera. Hudebníci, kteří sem pěšky
docházeli ze širokého okolí (vlak sem ještě ne-
jezdil), cvičili a koncertovali v dolnomaxov-
ském hostinci Pošta. 

V roce 1894 se Finkovi přestěhovali do
Horního Maxova, kde byla hlava rodiny jmeno-
vána ředitelem školy. Orchestr od té doby začal
zkoušet v jabloneckém hotelu Koruna a pozdě-
ji v rýnovickém šenku Kretscham. Sklářský
fabrikant a mecenáš umění Leopold Riedel zde
hudebníkům zajistil sídlo a sbor byl přejmeno-
ván na Rýnovický smyčcový orchestr. Díky Fin-
keho nadšení byl jeho „wagnerovský orchestr“
činný déle než půl století. Již v roce 1900 si Fin-
keho schopností všimli i ve světoznámém vyda-
vatelství Henryho Litolffa v Braunschweigu.
Pro ně postupně připravil 26 dílů kolekce „Das
Hausorchester“. 

Od 1. března 1905 byl Finke opět přeřazen,
tentokrát do Mšena. Je obdivuhodné, že vedle
náročné práce školního ředitele a neúnavného
propagátora hudby i skladatele, dokázal být
činný též literárně. V roce 1902 vyšla jeho
„Vlastivěda politického okresu Jablonec“, 1905
„Průvodce údolím horní Kamenice“ a 1917 do-
dnes ceněné „Dějiny městysu Mšeno“. 

Po odchodu do penze (1921) žil Fidelio Finke
v Liberci. Byl nadále aktivní, dával soukromé
hodiny hudby, vyučoval v hudební škole, při-
spíval do novin. V Liberci 30. července 1940
zemřel. 

Jestliže byl Fidelio Finke starší významným
místním ochotníkem, jeho syn Fidelio Fried-
rich Finke (1891 Josefův Důl – 1968 Drážďany)
dosáhl mezinárodního uznání a stal se největ-
ším hudebníkem, který do té doby ze zdejšího
regionu pocházel.

Gustav Leutelt 
básník Jizerských hor

Narodil se 21. září 1860 v Josefově Dole. Jeho
otec Johann Michael byl učitelem ve zdejší ško-
le, a také matka Marie, za svobodna Simmová,
byla dcerou učitele. Gustavův bratr Johann byl
o málo starší. 

Přes skromné rodinné poměry umožnili rodiče
oběma synům vystudovat učitelský ústav v Li-
toměřicích. Johann i Gustav poté nastoupili na
místa praktikantů ve škole, kterou v té době je-
jich otec řídil. Starší z bratrů ale v roce 1886
předčasně zemřel.

Gustav se již od dětství zúčastňoval společen-
ského života v obci. Otec hrál v kostele na var-
hany a vedl pěvecký sbor a malý Gustl byl vždy
přitom. Při svatbách i pohřbech byli zváni do
horských chalup, aby zúčastněným zazpívali.
Chlapec se tak seznamoval se životem prostých
sklářů a dřevařů. Avšak ještě větší vliv měla na
jeho citlivou duši příroda. Hned naproti škole
začínaly rozlehlé lesy, jejichž zákonitosti a ta-
jemství od mládí objevoval. 

Po nástupu na místo kantora se brzy sezná-
mil s kolegou Finkem. Díky společnému zájmu
o kulturní dění a hudbu se spolu několikrát vy-
dali na wagnerovský operní festival, který se
dosud každoročně koná v bavorském Bay-
reuthu. 

Leutelt ale tíhnul více k literatuře. Od osm-
desátých let zveřejňoval své povídky, avšak
k napsání rozsáhlejšího díla se odhodlal až po
čtyřicítce. V roce 1906 mu vyšel první román

Die Könighäuser (Domy Königů). Děj zasadil
do okolí Bedřichova a nosnou myšlenkou se
stal nesmiřitelný boj dvou selských rodů stej-
ného jména – Königů. Později napsal ještě pět ro-
mánů i řadu menších děl. Velký úspěch sklidila
jeho lyricky laděná „Kniha o lese“, jež vyšla po-
prvé v roce 1928. 

Leuteltův poetický styl přispěl k tomu, že se
o něm začalo mluvit jako o básníkovi Ji-
zerských hor, ačkoliv se básnické tvorbě téměř
nevěnoval. Stal se váženým mužem a získal
mnoho příznivců i mezi významnými osobnost-
mi. Úzké přátelství jej spojovalo i s jabloneckým
starostou Karlem R. Fischerem. Následovaly li-
terární ceny, lidé jej oslovovali titulem Mistr.

V roce 1922 odešel Leutelt do penze a na tři
roky se s rodinou odstěhoval do Horního Růžo-
dolu. Již po třech letech se ale usídlil v Jablonci,
kde si v roce 1929 postavil s pomocí přátel
a města v ulici U Srnčího dolu rodinný domek.
Klidného stáří se zde ale Leuteltovi nedočkali.
Vše zhatil nástup fašismu a začátek druhé svě-
tové války. V roce 1941 padl jejich jediný syn
a po světové válce následovalo vyhnání z jejich
domu a později i odsun do Německa. Gustav
Leutelt zemřel v naprosté bídě a v zapomnění
17. února 1947 v durynské obci Seebergen.

Dílo Gustava Leutelta dosud česky nevyšlo
a je tudíž českým čtenářům málo známé. Čás-
tečně to napravuje právě vydaná kniha Sieg-
frieda Weisse, nazvaná Píseň o lese / Das Lied
vom Walde. Dvojjazyčné ukázky z Leuteltovy
Knihy o lese provázejí Weissovy fotografie a poe-
zie. Knihu vydal Jizersko-ještědský horský spo-
lek s podporou města Jablonec nad Nisou.

Večer k poctě jubilantů se koná v sobotu
4. prosince od 19 hodin v hudebním sálu zá-
kladní umělecké školy v Podhorské ul. 47 a je
symbolicky nazván dle skladby A. Dvořáka
„A les je tichý kolem kol“. V hudební části vy-
stoupí Michiyo Keiko (soprán), Jakub Fišer
(housle) a Marek Šedivý (klavír). V literární
bude představena zmíněná kniha Píseň o lese. 

Pro omezený počet míst je večer určen pouze
pro pozvané hosty. 

Otokar Simm

Fidelio Finke a Gustav Leutelt – dva jubilanti

Foto z knihy Das Isergebirge, die Landschaft G. LeuteltsFoto Muzeum místní historie Josefův Důl

Na první prosincovou sobotu
připravilo město slavnostní večer
věnovaný dvěma mužům, kteří se
významně zapsali do kulturní
minulosti Jablonecka. Oba se
narodili před sto padesáti lety,
a náhoda tomu chtěla, že po
studiích nastoupili v roce 1880 jako
kantoři do školy v Josefově Dole.
Zatímco Fidelio Finke zasvětil svůj
život hudbě, Gustav Leutelt literatuře.

Josefodolská škola, kde Finke a Leutelt učili
Foto Otokar Simm
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Okres Jablonec je svou rozlohou 402 kilo-
metrů čtverečních jedním z nejmenších v ČR.
Přesto patří jeho území k těm geologicky nej-
zajímavějším a zároveň nejhezčím. Vydejme
se spolu podél toků řek Jizery a Kamenice
a některá zajímavá místa si blíže před-
stavme.

Podloží severní části okresu tvoří převážně
žula, vystupující na povrch v rozmanitých tva-
rech nesčetných skal a balvanů. Dominantami
krajiny jsou zde kromě žulových hřbetů, z nichž
mnohé mají přes 1000 metrů výšky, i ojedinělé
kužely sopečných hornin. Jedním z největších
čedičových kuželů ve střední Evropě je Bukovec,
tyčící se nad osadou Jizerka do výše 1005 met-
rů. Jen necelé dva kilometry od něj se nachází
jiný evropský unikát – Safírový potok. V jeho
náplavách bylo nalezeno několik desítek druhů
nerostů. Kromě safírů, jež ve své době patřily
k nejkrásnějším, se tu daly nalézt i rubíny, spi-
nely, zirkony, topazy, almandiny, turmalíny,
ametysty, a další drahokamy. 

Safírový potok leží v přírodní rezervaci
Rašeliniště Jizerky, a proto se zde minerály již
rýžovat nesmí. Chcete-li zkusit štěstí se zlato-
kopeckou pánví, můžete se vypravit do obce
Zlatá Olešnice k potoku Zlatníku. Kdybyste
v něm snad žádnou zlatinku nenašli, nesmut-
něte. Vydejte se k jeho dolnímu toku, kde ústí
do Kamenice. Naleznete nejen krásné údolí, ale
i další geologickou lahůdku – Bozkovské dolo-
mitové jeskyně. Nejhlubší části jeskyně jsou za-
topeny vodou a vytváří podzemní jezero obklo-
pené nádhernou krápníkovou výzdobou. Dál
po proudu Kamenice se dostaneme až k jejímu
ústí do Jizery. Ta se zde díky prudkému spádu
zahloubila do impozantních hloubek. Obnažené
skály, tvořené různými krystalickými horninami,
jsou oknem do geologické historie dlouhé stovky
milionů let. Celé řečiště vyplňují mohutné balva-
ny, ve kterých zpěněná voda vyhloubila obří
hrnce. Okraj kaňonu tvoří skalní hřebeny a úte-
sy, z nichž velikostí vyniká skalní útvar Krkavčí
skála s monumentální vyhlídkou do údolí. 

Malebnou Riegrovou stezkou pokračujeme
dál do Železného Brodu. Jeho okolí představu-
je území, které vzniklo přeměnou starých moř-
ských usazenin, známých pod názvem břidlice.
Kromě ohlazených úlomků kvalitní pokrývač-
ské břidlice lze za Železným Brodem v korytě
řeky nalézt i velké množství barevných sklíček
z četných pojizerských skláren a driket produ-
kujících imitace drahých kamenů. Vedle kom-
pozičního skla je v náplavách i velké množství
skutečných drahokamů. To proto, že Jizera na
své cestě proráží Ještědsko-kozákovský hřeben,
proslulý svým melafyrem, bohatým na výskyt
achátů, jaspisů, ametystů, citrýnů a četných jiných
minerálů. 

Jizera opouští okres Jablonec na Maloskal-
sku. Rozděluje ho na břeh s Vranovským hřebe-
nem a břeh s rozeklanou siluetou Suchých skal.
Tvoří tím bránu do kraje opukových výchozů
a pískovcových skalních měst – Českého ráje.

Milan Bajer ve spolupráci s JKIC o. p. s.

Skály, balvany a kameny

Bedřichov – Nová Louka (3 km) – Blatný ryb-
ník – Kristiánov (6 km) – Rozmezí (9,5 km)
– Vánoční louka – Sněžné věžičky (11 km)
– zpět na Rozmezí (12,5 km) – rozcestí
U Kneipy (14 km) – Mořská cesta – nad vodo-
pádem Jedlové (18 km) – Josefův Důl, ČD
(21 km).

Pro poslední letošní výlet jsme vybrali cíl,
kterého nejsnáze dosáhneme na běžkách. Je
jím nenápadný vrchol, známý jako Sněžné vě-
žičky. Jeho výška je 1055 metrů, a přestože se
jedná jen o plochý výběžek Černé hory, je tato
„tisícovka“ svým způsobem výjimečná. Obje-
víme zde skalní útvary, jaké bychom na jiných
vrcholech marně hledali; přímo u žlutě znače-
né trasy stojí několik opravdových „věžiček“
a skalních kup. Na vyhlídkovou plošinku jedné
z nich vedou krátké žebříky, a je tudíž snadno
dostupná i v zimě. Horolezci pojmenovali dvě
nejnápadnější skalky – Sněžnou věžičku a Sněž-
nou hlavičku. Návštěvník snadno pozná, u kte-
ré z nich se právě nachází. Na „hlavičce“ navíc
zahlédneme i kazetu s vrcholovou knížkou.

Z bedřichovského lyžařského areálu vyrazí-
me po obvyklé trase na Novou Louku, odtud
doprava k Blatnému rybníku a dále do Kris-
tiánova. Upravená trať potom delší dobu stoupá
k Rozmezí, kde odbočíme doleva do sedla

u Sněžných věžiček. V sedle se ocitneme na
okraji Vánoční louky, a bude-li dostatečně zasně-
žený terén, můžeme si toto tajuplné, kosodřevi-
nou zarostlé rašeliniště prohlédnout. „Vánoční“
byl i jeho původní německý název – Christ-
kindlwiese – tedy Ježíškova louka.

Sněžné věžičky jsou nyní nablízku, musíme
jen zvýšit pozornost, abychom neztratili znače-
ní. Většinou zde však najdeme prošlápnutou
stopu, která nás k nim bezpečně zavede. Od vy-
hlídky se vrátíme zpět na Rozmezí a na lyžař-
skou magistrálu. 

Rozhodneme-li se pro pokračování do Jose-
fova Dolu, pak se vydáme vlevo ke Štolpišské
silnici. Na rozcestích U Čihadla a U Kneipy od-
bočíme vždy doprava. Na další křižovatce, zva-
né Pod Čihadlem, si můžeme ještě jednou vy-
brat, kudy do Josefova Dolu sestoupíme: buď
kolem pekelské hájovny (občerstvení), nebo
tzv. Mořskou cestou. Vodopády Jedlové doporu-
čujeme s lyžemi vynechat.

Běžkaři nepochybně znají i řadu jiných variant,
jak trasy výletu na Sněžné věžičky zkombino-
vat. I ty nejkratší ale budou mít kolem dvaceti
kilometrů. 

Doporučujeme mapu Jizerské hory, 1 : 25 000.

(os)

Sněžné věžičky a Vánoční louka
■ Tip na výlet

Foto Milan Bajer 

Sněžná hlavička Foto Otokar Simm

Foto Milan Bajer 

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

Oddělení pro dospělé 
Nepil František 
Proč jsem nechodil 
na Alexandrovce
Osvěžující literární skvosty výtečné-
ho spisovatele, které nám přibližují
osobnosti, na něž jsme třeba již i po-
zapomněli.

Hruška Emil 
Konrád Henlein. Život a smrt.
Dosud nezveřejněné skutečnosti
a historická zjištění. 

Ameri-Siemens Anne 
Na brzkou shledanou, Teheráne
Lidsky dojemný a nesmírně čtivý
příběh, který zrcadlí osudové okam-
žiky moderních íránských dějin
a pomáhá pochopit současný vývoj
v této asijské zemi.

Oddělení pro děti a mládež
Lasky Kathryn 
Legenda o sovích strážcích 
v zajetí
Poleťte s námi do fantastického svě-
ta plného krásných sov! Soren je
mládě sovy pálené a žije v lesnatém
království Tyto. Jednoho dne však
vypadne z hnízda a je unesen do
temného kamenného bludiště, ško-
ly svaté Aegolie. Hned mu začne
být jasné, že v této škole se děje ně-
co nekalého.

Kopl Petr 
Král Artuš 
Král Artuš, kouzelník Merlin, Lan-
celot a ostatní rytíři kulatého stolu
ožívají v novém komiksovém zpra-
cování. 

Studovna
Motlová Milada
Český rok od jara do zimy
Encyklopedický průvodce lidovými
tradicemi přiblíží čtenářům význam
lidových zvyků našich předků. 

Multimediální oddělení
Christie Agatha
Vraždy podle abecedy – CD
Všechno začalo zdánlivě bláznivým
anonymním dopisem s podpisem
A B C. Po něm následovala vražda.
Slavný Poirot i jeho přítel kapitán
Hastings vzdorují tentokrát něče-
mu horšímu, než je obyčejný zločin.
Čelí šílenství.

Vánoční dílna
Srdečně zveme na tvořivou dílnu

zaměřenou na výrobu adventních
ozdob z přírodních materiálů a zdo-
bení perníčků. Koná se v sobotu 11.
prosince od 10 do 17 hodin v jablo-
neckém Ekocentru (budova Euro-
centra). Přijďte si vyrobit originální
dárek, zazpívat a prožít vánoční at-
mosféru.

Zimní Jizerské noviny
V zimním vydání naleznete uži-

tečné informace o běžeckém a sjez-
dovém lyžování, mapku Jizerské ma-
gistrály, jízdní řády skibusů a spoustu

dalších užitečných informací. Sou-
částí novin je i kalendář akcí ze sportu
a kultury v Jablonci nad Nisou a okolí.
K dostání ve všech infocentrech Ji-
zerských hor od půlky prosince. 

Píseň lesa
Nyní u nás zakoupíte knižní novin-

ku Píseň o lese / Das Lied vom Walde,
výbor z díla Gustava Leutelta. Ne-
nechte si ujít poetické zobrazení ji-
zerskohorských hvozdů, podané vý-
znamným autorem, od jehož narození
uplynulo letos 150 let. Texty doprová-
zejí působivé fotografie Siegfrieda
Weisse. 

■ Jablonecké kulturní a informační centrum oznamuje

Jsme spokojeni s novými 
prostorami

Jste školou speciální. Co vlastně žákům nabízíte?
Zajišťujeme vzdělání žákům se speciálními vzdělá-

vacími potřebami. Kromě školy praktické máme i třídu
speciální pro středně mentálně postižené žáky. Patří
k nám i odloučené pracoviště při nemocnici, kde se
nachází jedna třída základní školy a jedna mateřské.

Kromě speciálních vyučovacích metod poskytuje-
me žákům pomalejší tempo výuky, individuální pří-
stup, asistenty pro slabé žáky a možnost pokračovat
na odborných učilištích po ukončení povinné školní
docházky.

Máte v názvu netradičně i mateřskou školu.
Prozraďte více o tomto spojení.

Jak už jsem řekla, mateřská školka se nachází
v nemocnici a je určena pro děti, které jsou zde hos-
pitalizovány. Pobyt je jim zpříjemňován různými čin-
nostmi a hrami pod dohledem kvalifikované učitelky.

Letos v září se škola přestěhovala. Jak jste vše
zvládli a jak jste spokojení s novými prostorami?

Ze stěhování jsme měli strach, ale zvládli jsme ho
velice dobře ve dvou etapách v červnu a koncem srpna.

Poděkování patří všem pedagogům a hlavně městskému
úřadu, jmenovitě panu Kyptovi, paní Květové, panu
Matějkovi a panu Kolmanovi.

Celé léto probíhala rekonstrukce nové budovy tak,
aby vyhovovala škole našeho typu. Není ještě vše do-
končeno, a to kvůli nedostatku financí, ale i tak jsme
s novými prostorami velmi spokojeni. Učitelé navíc
oproti bývalé škole získali kabinety. Jediným problé-
mem je umístění vchodu školy přímo do ulice.

Jakých akcí se s žáky účastníte?
Snažíme se obohatit vyučování tematicky zaměře-

nými projekty jako Halloween,Vánoční dílna s besíd-
kou, Valentýnský den, Maškarní rej, Čarodějnice,
Dětský den, Rozloučení s 9. třídou. Pořádáme Dny
v přírodě i lyžařský výcvik.

Žáci se zúčastňují soutěží na okresní i krajské úrov-
ni. Největším úspěchem bylo 1. místo na mistrovství
ČR v nohejbalu. Zveme do školy hosty na besedy
a pořady pro děti, třídy navštěvují divadelní předsta-
vení. Účastníme se výstavy dětských výtvarných pra-
cí, kterou pořádá jablonecký Městský úrad. 

(mp)

Navštívili jsme Základní a Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, jak zní oficiální
název, sídlící v Kamenné ulici a položili paní ředitelce Mgr. Ritě Rozkovcové několik
otázek. Vysvětlila, co znamená, že jsou školou speciální a jak je to s úzkým
spojením s mateřinkou.

Foto archiv ZŠ
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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

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE
– dekoraãní techniky, mramory, batiky – malba

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

e-mail: first.r@centrum.cz

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

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

OD MNOHA V¯ROBCÒ. Profesionální v˘fiez
zárubní! GaráÏová vrata, okna dfievûná 

i plastová. Renovace star˘ch kazetov˘ch dvefií.
·ROTOVNÉ do konce roku: 20–30 % sleva na kliku

+15 % sleva na montáÏ a dal‰í sleva na dvefie.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií zdarma!
Kompletní montáÏ. Tel.: 604 404 861,

www.dverehybner.wz.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

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

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

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

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

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

HORÁK elektro
B u d o v a t e l ů  6 ,  t e l .  4 8 3  3 1 2  5 5 0

Nové UPC Direct
Levnûj‰í neÏ oãekáváte,
blíÏe neÏ si myslíte

Nové UPC – jiÏ od 299,–

Volné prostory k pronájmu
Eurocentrum Jablonec n. N. 

Prodejna 54 m2

Kanceláře 36 m2 a 25 m2

Informace:
p. Kalašová, tel. 483 311 281 

d.kalasova@eurocentrumjablonec.cz 

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI inzerci

Více informací
e-mail:

l.zachrova@eurocentrumjablonec.cz
tel.: 483 711 334, 777 747 183

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

NOVINKY
âokoládová masáÏ AFTER EIGHT
za zavádûcí cenu 380Kã/60 min.

Kondiãnû zdravotní cviãení, 6. a 7. prosince
ukázkové hodiny ZDARMA
Tûhotenské cviãení vÏdy

v Po od 11 h. do 12 h. MasáÏ pro tûhotné.
více na www.studiofit.cz, 773 485 800
Komenského 37, Jablonec nad Nisou

vstup z ulice Po‰tovní

ZIMNÍ TANâENÍ
NOVÉ KURZY bfii‰ních tancÛ

pro ZAâÁTEâNICE i pokroãilé taneãnice
ve studiu KAREEMAH od ledna 2011

pfiihlá‰ky a info jiÏ nyní:
info@brisnitancekareemah.cz

tel.: 776 653 153
www.brisnitancekareemah.cz

www.studiofit.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

TANEâNÍ KURZY – JARO 2011
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

na internetov˘ stránkách www.tanecnisvoboda.cz
Podrobné informace o kurzech

vám poskytneme i na telefonu: 603 512 887

KRÁSNÉ VÁNOâNÍ SVÁTKY pfieje
AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN

Nevíte ãím obdarovat muÏe – motoristu?
Máme pro vás typ – DÁRKOV¯ CERTIFIKÁT

= dárek, kter˘m neudûláte chybu !!!
AKCE zima 2010 – autobaterie BANNER!!!

NOVÉ ZIMNÍ PNEU-skladem, P¤EZOUVÁNÍ PNEU
www.autoservismokosin.cz

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

*** z dÛvodu roz‰ífiení kapacity servisu ***
pfiijmeme AUTOMECHANIKA

PoÏad.: vyuãen v oboru, ¤P, praxe v˘hodou
e-mailová adresa pro zaslání Ïivotopisu:

autoservismokosin@seznam.cz

ODHADY TRÎNÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ
Nabízím zpracování ocenûní nemovitostí – byty,

nebytové prostory, rodinné a bytové domy,
chaty, chalupy, pozemky

tel.: 724 953 484, www.kopacikova.cz

STUDIO IVETA D.
permanentní make-up a prodluÏování fias,

tetování, kosmetika
www.salon-iveta.cz

tel.: 602 172 122, Podhorská 3, Jablonec n. N.


