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Maximální úspory – to je
letošní trend i našeho města

Vážení Jablonečené,
v tomto čísle Jabloneckého měsíčníku vám

předkládám rozpočet města na rok 2011. Rád
bych vám nejprve vysvětlil, za jakých limitují-
cích podmínek vznikal.

Od prvního dne, kdy jsme po volbách nastou-
pili do svých funkcí, nám bylo jasné, že sestavit
rozpočet pro rok 2011 a dostát přitom svým
předvolebním slibům, nebude lehké. Od první
chvíle, kdy jsme na rozpočtu začali pracovat, by-
lo zřejmé, že musí být úsporný a spořivý. Za jed-
no jsme byli i v tom, že je pro nás nepřípustné,
abychom město zadlužovali dalšími úvěry, které
by navíc padly na jeho provoz. Další podmínka,
jež musela být splněna, byla ta, že se nemůžeme
pouštět do investic, které by nás v budoucnu za-
tížily dalšími provozními výdaji. Proto rozpočet
dostal pracovní přívlastek „maximálně úspor-
ný“. 

Pokud by mi někdo dnes, v době, kdy je již roz-
počet schválen, položil otázku, zda jsem s ním
spokojený, ihned odpovím, že ne. Důvod je zcela
jasný. Z mého pohledu by měl být ještě štíhlejší.
Aby však mohl být skutečně úspornější, a přitom
byla zachována funkčnost celého úřadu, mu-
síme úřad nejdřív reorganizovat a změnit jeho
strukturu. 

A to je již proces na delší časové období. Není
možné jej realizovat za 110 dní ve funkci. Každá
změna, pokud má přinést očekávané úspory

a zlepšení funkčnosti organizace, vyžaduje čas
a hlavně dokonalé zvážení všech možných rizik.
Schválením rozpočtu se pro mne a pro celé ve-
dení města otevírá další pracovní etapa. Tou je
právě provedení systémových změn ve struktuře
úřadu. 

Další úsporné opatření, které uděláme, jsou
hromadné nákupy služeb, energií a spotřebního
materiálu. Tímto způsobem budeme šetřit nejen
na úřadu, ale i v organizacích zřizovaných měs-
tem. Věřím, že když budeme v těchto krocích
důslední, budeme již sestavovat a schvalovat
rozpočet pro rok 2012 za daleko příznivějších
podmínek.

Ale zpět k roku letošnímu. Rozpočet je sice
úsporný, ale pro vás, občany, to neznamená žádné
omezení poskytovaného komfortu, na nějž jste
zvyklí. Nezapomněli jsme na to, že zimní údržba
nás stojí ročně 18 milionů korun. 

Nezapomněli jsme na nutnost opravovat silni-
ce a chodníky poškozené zimou. Pamatujeme
i na to, že mnozí z vás bydlí v obecních bytech,
a ty je třeba také udržovat. Víme, že v Kamenné
ulici je propadlý most a že musíme urychleně
vybudovat nové přestupiště MHD na autobuso-
vém nádraží. Toto je jen výčet několika problé-
mů, které musíme řešit a máme na ně připravené
peníze.

Miloš Vele
místostarosta
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Město viděné kamerou
„Tady mám všechny kamery ve městě. Zde na počíta-

či si mohu nastavit a vytvořit různé pohledy. Buď jen
na centrum, nebo na různé městské lokality,“ ukazuje
operační důstojník Jaroslav Brožek na tři velké obra-
zovky na stěně a čtyři monitory, které má přímo před
sebou. 

U dalších čtyř monitorů sedí jeho kolega. „Po telefo-
nickém oznámení o nějaké události si přitáhnu na mo-
nitor konkrétní kameru. Další kamerou se mohu podí-
vat do protějšího směru, vidím do okolních ulic a da-
leký pohled si mohu přiblížit zoomem,“ vysvětluje o-
perační a názorně vše předvádí. 

Je překvapivé, jak daleko může taková kamera „vi-
dět“, kolik pohledů je schopná obsáhnout. A co třeba
ty indiskrétní nahlížející okny do soukromí bytů?
„Systém je nastavený tak, že při určitém úhlu pohledu,
kdy by mohlo být vidět do interiéru, se okna začerní,“
vysvětluje ředitel městské policie Jiří Rulc. A opravdu,
v záběru kamery instalované na domě s restaurací
Alizee se objevují v určitém bodě černé obdélníky
v místě oken v poschodí. 

Operační důstojník, který mi ukazuje funkce kame-
rového systému, pracuje na tomto místě rok.
Strážníkem je však už devět let. Předpokladem být do-
brým operačním důstojníkem je dobrá znalost práce
s počítačem a výborná místní orientace. A jak dlouho
se dá udržet maximální pozornost při sledování obra-
zovek? „Nedá se to říci přesně. Jde hodně o zkušenost
a jistou rutinu. Všimnu si, že se něco děje jinak, než je
obvyklé,“ říká operační Brožek. 

Ovlivněná akčními filmy z policejního prostředí
očekávala jsem stěnu plnou blikajících obrazovek.
Bombastický efekt se však nekoná. Není to na škodu?
Proč tu nebliká sedmadvacet obrazovek? Jednoduše
proto, že nikdo by nezvládl tolik podnětů naráz sledo-
vat. Není možné pozorovat najednou dění v celém
městě. Je třeba si ho rozdělit. Člověk se zkušenostmi
už ale ví, kam kouknout. Něco přehlédnout sice mů-
že, ale kamery lze nakrokovat. 

„V automatickém režimu si můžu nastavit problé-
mová místa, která se mi v určitém intervalu pravidelně
zobrazují. Jde hlavně o stánky s alkoholem, prodejny,
které bývají častým cílem zlodějů. Je tu pak větší prav-
děpodobnost, že trestnou činnost objevím,“ říká Bro-
žek.

Základem úspěchu je důsledná příprava
V Jablonci existuje modernizovaný městský kame-

rový systém a varovný informační systém (VISO).
Kamery se dívají nejen na riziková místa z pohledu
kriminality, ale také bezpečnosti při přírodních ka-
tastrofách. S tím je i úzce spojené takzvané VISO. 

„S projektem místních bezdrátových hlásičů jsme zača-
li v roce 2007 v rámci Mikroregionu Nisa. Tehdy jich
bylo deset, dnes po modernizaci jich máme čtyřicet šest,“
říká vedoucí oddělení krizového řízení Jiří Vaníček.
Prostřednictvím hlásiče dostávají lidé rychlé informace
při mimořádných událostech, jako jsou záplavy nebo
únik nebezpečných látek do vody. Hlásiče suplují i měst-
ský rozhlas. V případě potřeby není nutné spustit všech-
ny hlásiče najednou, ale vybrat jen konkrétní lokalitu. 

Novinkou v rámci revitalizace kamerového systé-
mu jsou informační panely. Těch se ve městě objeví
šest, a to na vjezdech do města od Liberce, od Prahy,
Železného Brodu a Tanvaldu. „Tedy na místech, kde
potřebujeme informovat řidiče o změnách v dopravě.
Například předloni, když Jablonec postihla v říjnu ne-
čekaná sněhová kalamita, která poškodila ve velkém
rozsahu dřeviny, a některé komunikace byly neprů-
jezdné, mohly informační tabule návštěvníky nasměro-
vat na objízdné trasy,“ vysvětluje Vaníček. 

I oddělení krizového řízení se přestěhovalo do no-
vých prostor. Co tím získalo? Velmi důležitá je mož-
nost dočasného nouzového ubytování 16 lidí. Krizový
štáb a povodňová komise mají nyní stálé zázemí
s možností přenocování. „V krizi to ušetří to nejcen-
nější – čas. Až 40 minut jsme dosud ztráceli přípravou
pracovišť k činnosti, až potom jsme mohli začít jednat
a spolupracovat s ostatními složkami integrovaného
záchranného systému,“ vysvětluje Vaníček. 

A rozhodně ví, o čem mluví. Vždyť právě město
Jablonec je společně s obcemi Janovem nad Nisou,
Bedřichovem a Josefovým Dolem dlouhodobě dobře
hodnoceno za připravenost na povodně, na řešení mi-
mořádných a krizových událostí, na zajištění ochrany
obyvatelstva. Svědčí o tom i tři medaile – od krajské-
ho vedení hasičů a Policie ČR i hejtmana Stanislava
Eichlera, které převzal Jiří Vaníček po loňských srp-
nových záplavách. Právě pomoc řízená zdejším krizo-
vým štábem byla z nejrychlejších, která se k lidem
v zatopených oblastech dostala. Podle Vaníčka to byl
výsledek pravidelné a důsledné přípravy. (fr)

Z rozpadlé budovy špičkové 
centrum bezpečnosti města
Od března bude oficiálně zahájen provoz nového sídla městské policie a oddělení
krizového řízení. Město tak za vydatného přispění finančních zdrojů z EU radikálně
zrekonstruovalo chátrající budovu v supermoderní sídlo s operačním centrem 
městské policie s rozšířeným kamerovým systémem, výborné zázemí pro krizový štáb
a nouzové ubytování pro šestnáct lidí. 

■ Přeměna
ve faktech

Původní hasičská zbrojnice 
Vznikala po etapách od druhé

poloviny osmdesátých let 19. sto-
letí. Nejprve stála jen budova se
třemi garážemi. Pak k ní přibyla
věž, která byla současnou pře-
stavbou rekonstruována dle histo-
rických materiálů do původní po-
doby a byla tak zachráněna před
zřícením. Poté byla rozšířena pů-
vodní garáž a přistaveno patro.
Nakonec se dostavěla druhá bu-
dova.

Na kolik přestavba přišla?
celkové náklady projektu 

= 80,7 milionu korun
(údaj ke dni 9. 12. 2010)
celková dotace 

= 70,2 milionu korun 
prostředky ERDF 

= 57,16 milionu korun
prostředky od státu 

= 5,04 milionu korun 
dotace Libereckého kraje 

= 8 milionů korun

Rozhodný okamžik
V březnu 2009 schválil Výbor

Regionální rady regionu soudrž-
nosti Severovýchod přidělení do-
tace na projekt „Regenerace bývalé
požární zbrojnice a modernizace
kamerového a dohlížecího systé-
mu“. Realizace je plánována na
červenec 2009 – září 2010.

Původní zastavěná plocha 
před rekonstrukcí: 744,4 m2, na-

vrhovaná zastavěná plocha po re-
konstrukci: 715,3 m2.

Původní obestavěný prostor
před rekonstrukcí: 5 668,0 m3,

obestavěný prostor po rekonstruk-
ci: 5 248,5 m3.

Co se vybudovalo?
Vzniklo nové sídlo městské poli-

cie, oddělení krizového řízení,
prostory pro Krizové centrum, je-
hož součástí je řídící pracoviště
varovného informačního systému
obyvatelstva, krizového štábu
a povodňových komisí, ale také
kontaktní místo pro konzultace
postižených obyvatel s psycholo-
gem a potřebné nouzové ubytová-
ní pro 16 evakuovaných osob.

(fr)

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Tyršův park je letité téma Jablonce. Nepat-
ří k nejhorším, ale jeho stav dobrý není
a sám od sebe se nezlepší. 

Betonové jezírko je bez vody, staré stromy do-
staly ránu při předloňské kalamitě a parádu ne-
dělají ani veřejné záchodky u vstupu. Nisa – ře-
ka, která dala městu jméno, teče kdesi v rouře
za plotem. Po někdejších svátečních korzech,
bruslařích na jezírku, cvičencích ze sokolovny
ani stopy. A na promenádní koncerty upomíná
jen hudební pavilónek. Přesto park stále občas
veřejnými akcemi žije – Voříškiádou, ekodny,
dětskými dny i Slavnostmi řeky Nisy.

Parku se přitom denně dotknou tisíce lidí.
Projde jím každý, kdo do města přijede tramva-
jí nebo vlakem a míří do centra. A každý, kdo
jde ze Žižkova Vrchu nebo Nové Pasířské, Ná-
dražní a Sadové, jde opět kolem parku.

Ne, že by se nevědělo co s ním. Od roku 1995
se toho naprojektovalo a navymýšlelo celkem
dost. Ať už jak vrátit do jezírka vodu, nebo jak
park oživit spolu s budovou lázní. Jenže všech-
ny dosavadní záměry skončily na penězích.
Tyršův park je přece jenom pořádné sousto.
Betonovo-asfaltové úpravy ze 70. let způsobily,
že dnes bude každá změna drahá. A tak v po-
sledním desetiletí proběhly jen drobné úpravy.
V roce 2001 keře a záhony, zeleň, v roce 2006
prolézačky pro děti. 

Pomozme budoucnosti parku
Co je nyní nového? Nadace Proměny, která

podporuje obnovu městských parků v České
republice a motivuje veřejnost k jejich aktivní-

mu využívání, vyhlásila výzvu pro předkládání
záměrů na proměnu městského parku. Z do-
šlých návrhů komise vybere jedno město a to-
mu dá peníze na obnovu. To je pro Jablonec
šance jako hrom, a na řadu příštích „úspor-
ných“ let zřejmě poslední. Pokusme se společně
získat podporu pro náš park. Snažit se ale mu-
síme všichni. Město, občané i spolky. Potřebu-
jeme se navzájem – jen tak máme šanci něco
změnit, takové jsou podmínky.

Všichni, kterým není budoucnost parku lho-
stejná, přijďte, prosím, ve středu 9. března
v 18.00 hodin do sokolovny ve Fügnerově ulici
u parku. Na setkání se dozvíte zajímavosti o his-
torii a současnosti parku, ale hlavně se společ-
ně pokusíme vymyslet zadání pro budoucí
obnovu. Na jeho základě zpracujeme žádost
o dotaci. Když dokážeme, že o park stojíme,
máme velkou příležitost přichystat mu promě-
nu, která městu ušetří finance a lidem přinese
radost. To má přece smysl.

Lukáš Pleticha

■ Z redakčního stolu

Zeptali jste se na webu
Ráda bych věděla, zda je možné jít k zápi-

su s dítětem do MŠ do více školek. Synovi bu-
dou tři roky až v říjnu a je pravděpodobné,
že ho v jedné školce v blízkosti bydliště ne-
vezmou, protože dají přednost tříletým dě-
tem. Na MD nejsem, chodím do práce.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělá-
vání podává zákonný zástupce v mateřské ško-
le dle svého výběru. S ohledem na správní říze-
ní lze podat pouze jednu žádost o přijetí, neboť
v jedné věci nelze zahájit více správních řízení. 

Na základě výsledků zápisů do MŠ v před-
chozích letech se podařilo přijmout do školek
všechny děti, které v říjnu dovršily 3 let. V oje-

dinělých případech bylo zákonnému zástupci
těchto dětí nabídnuto místo v náhradní mateř-
ské škole.

Lenka Lipšová, odd. školství, kultury a spor-
tu, lipsova@mestojablonec.cz

Při projíždění ul. Dělnická jsem prorazila
pneumatiku a ohnula ráfek. Zajímalo by
mě, jaký je postup při uplatnění škody na
vozidle.

Pokud dojde k poškození vozidla na místní
komunikaci (v majetku města), je zapotřebí,
aby poškozený zdokumentoval příčinu škody
(výtluk) a škodu na vozidle. Dále také by měl
informovat TSJ nebo město – dopravní a silnič-
ní úřad, že je poškozená komunikace a že je po-

třeba provést její označení případně opravu.
Poškozený má možnost uplatnit si škodu ze
svého havarijního pojištění nebo z pojistky
města. 

Škodu musí uplatnit prostřednictvím formu-
lářů (Uplatnění nároku poškozeným a Pro-
hlášení poškozeného – je na netu životní situace
– různé). Předložit musí také fotodokumentaci
a kopii velkého technického průkazu a faktu-
ru za opravu. Agendu vyřizuje paní Šikolová
(sikolova@mestojablonec.cz, 483 357 239). Po-
jišťovna posoudí škodu, v případě, že za škodu
odpovídá město, stanoví výši plnění a pošle ji
poškozenému.

Další otázky a odpovědi najdete na webových
stránkách www.mestojablonec.cz.

Foto archiv Lukáše Pletichy

Historie parku 
Podmáčený pozemek o rozloze skoro

20 000 metrů čtverečních koupil v roce 1884
okrašlovací spolek. Iniciátory byli místní
občané, Robert Hübner a Josef Pohl. V dal-
ších devíti letech byl park postupně budo-
ván. Z odpojeného meandru Nisy po regu-
laci vzniklo jezírko, doplněné balustrádou
a mostkem. Slavnostní otevření parku se
uskutečnilo 9. července 1893. Později přibyly
v parku sochy, pomníky, plastika z čedičo-
vých varhan a taky pavilón pro prome-
nádní koncerty a meteorologický sloupek.
V jihozápadním rohu byl ve 20. letech 20.
stol. zřízen památník jabloneckým padlým
z první světové války. Po druhé světové vál-
ce vzaly německé pomníky za své. V 50. či
60. letech přibyly v parku veřejné záchod-
ky. Koncem 70. let 20. stol. byl park obno-
ven. Byla odstraněna většina torz plastik
z minulosti, naopak doplněny prolézačky
pro děti. Rozšířen byl vodotrysk v jezírku,
fontána a umělý potok. V našem klimatu se
však úpravy neosvědčily. Beton popraskal
a ztrácí se voda.

V roce 2001 byla v parku částečně obnove-
na zeleň a doplněno vybavení, v roce 2006
vyměněny prolézačky. V říjnu 2009 park
poškodila sněhová kalamita.

Tyršův park – šance na proměnu?

Nemocnice naštěstí nebude 
krizový plán potřebovat

Lékaři Městské nemocnice v Jablonci nakonec
stáhli své výpovědi. Nemocnice tak nebude mu-
set po nachystaném krizovém plánu nejspíš vů-
bec sáhnout. „Opatření jsou připravená. Věříme,
že je ale nebudeme potřebovat,“ řekl ředitel ne-
mocnice Vít Němeček.

Největších problémů se vedení nemocnice
obávalo na malých odděleních, třeba na ORL
nebo ortopedii, kde pracuje jen několik málo
lékařů. V případě, že by výpověď nevzali zpět
všichni, bylo by obtížné tam zajistit běžný chod.

Ke kompromisu přispěla dohoda mezi odbo-
ráři a ministrem zdravotnictví.

Jablonecké nemocnici hrozil odchod 41 lékařů,
což bylo nejvíce ze všech nemocnic v Libe-

reckém kraji. Lékaři si hrozbou hromadného
odchodu dosáhli zvýšení platů v průměru o pět
až osm tisíc korun. Aktuální informace na
www.nemjbc.cz (in)

Strážníci zklidní noční 
pasažéry

Jablonečtí strážníci kontrolují víkendové
noční spoje tramvajové linky Jablonec nad
Nisou – Liberec. Důvodem pro to jsou opakova-
né případy, kdy opilí a agresivní cestující naru-
šují veřejný pořádek. Před nedávnem dokonce
napadli řidičku tramvaje. 

Hlídka nastoupí do tramvaje na počáteční sta-
nici v Jablonci a jede dle potřeby až na hranice
města, kde ji naloží autohlídka. Pokud strážník
zjistí narušování veřejného pořádku, hrozí vý-

tržníkům až tisícikorunová pokuta. Řidič tako-
vého člověka může jen vykázat z tramvaje. (in)

Rodinná dovolená očima 
dětí

Jablonecké mateřské a základní školy se v úno-
ru zapojily do výtvarné soutěže na téma rodinná
dovolená. Nad akcí, která zapadá do prorodinné
strategie města, převzal záštitu místostarosta
Petr Tulpa. Práce dětí nyní vystaví v prostorách
výstaviště na veletrhu cestovního ruchu Euro-
region Tour 2011. Tam bude také soutěž pokračo-
vat a otevřená bude pro širokou veřejnost. Kaž-
dé dítě, které v doprovodu dospělého odevzdá
na informačním stánku u vstupu obrázek z do-
volené s rodinou nebo ho přímo na místě na-
maluje, si hned vylosuje odměnu. (mp)
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Pryč s nebezpečným 
odpadem

Svoz nebezpečného odpadu a elektrospotře-
bičů se uskuteční v sobotu 26. března. Další le-
tošní termín bude až koncem října. Ne-
bezpečným odpadem je starý motorový olej,
filtry, akumulátory, baterie, chemikálie nebo
barvy a ředidla. 

Odevzdat se ale musí jen v uzavřených ozna-
čených nádobách. Mezi elektrospotřebiče patří
také kalkulačky nebo výbojky. Při svozu se ne-
přijímá eternit a lepenka. Odpady se nesmí na
stanovišti odkládat před příjezdem mobilní
sběrny.

Další možnosti odevzdání odpadu jsou po ce-
lý rok na sběrném dvoře nebezpečného odpadu
ve Smetanově ulici, nebo na překladišti Proseč
nad Nisou, které ale z elektrospotřebičů bere
jen bojlery. 

Další info na www.mestojabonec.cz

Rozpis zastávek ambulantního svozu nebez-
pečných odpadů
8.00–8.15 Sídliště Janovská ulice Na Úbočí 
8.20–8.35 Sídliště Mšeno, ulice Mládí 
8.40–8.55 Ulice S. K. Neumanna 
9.00–9.15 Pasecké náměstí 
9.20–9.35 Sídliště Šumava, ulice Vysoká 
9.40–9.55 Křižovatka ulice Vysoké s ulicí Jitřní 
10.00–10.15 Ulice Novoveská, křižovatka s ul. Jarní 
10.25–10.40 Ulice Květinová, křižovatka

s ulicí Křížová 
10.50–11.05 Ulice Rychnovská, křižovatka

s ulicí Dalešická 
12.30–12.45 Ulice Janáčkova, křižovatka

s ulicí Vrkoslavická 
12.50–13.00 Ulice Žítkova, křižovatka

s ulicí U Srnčího dolu 
13.05–13.15 Ulice Pasířská, u školy 
13.20–13.30 Ulice U Nisy, uprostřed 
13.35–13.45 Nemocnice, parkoviště 
13.50–14.00 Horní náměstí, parkoviště 
14.10–14.20 Prosečská – u hasičské zbrojnice 

Místostarosta Tulpa 
znovu před tabulí

Ke svému původnímu povolání učitele se od
2. března částečně vrátí místostarosta Petr
Tulpa. Ve spolupráci s Jabloneckým klubem se-
niorů bude v rámci prorodinné politiky města
lektorovat kurz základní práce s počítačem.

„Tvoří jej šest lekcí, během kterých si senioři
osvojí základní znalosti pro práci s počítačem.
Naším cílem je naučit starší lidi přestat se bát
počítače a začít využívat možnosti internetu.
Umožní jim to být v kontaktu s okolím a se svý-
mi nejbližšími,“ těší se na příjemnou změnu
místostarosta Tulpa. 

Do kurzu, který je zdarma, se přihlásilo 15
seniorů od 60 do 70 let. Výuka bude probíhat ve
Spolkovém domě. Pokud bude zájem o pokra-
čování, je místostarosta připraven se před tabu-
li opět postavit na podzim.

(fr)

Sídlišti Mšeno by podle architektů prospě-
lo, kdyby se v budoucnosti při zateplování
domů drželi vlastníci objektů střídmosti.
Souboru panelových domů, které tvoří spolu
s přehradou unikátní celek, by slušely podle
nich jemné tóny šedé a přírodních barev.
Nejlépe by pak vynikla celoroční proměnlivá
barevná hra okolní vegetace. 

O vznik jednotného vzhledu fasád na sídlišti
u přehrady se stará občanská iniciativa United
colours of Mšeno. Vytvořila omalovánky, pomocí
nichž si mohl každý zkusit, jaké barvy by síd-
lišti padly. Návrhů se sešlo 210. Aktivity pro
Mšeno budou pokračovat výstavou fotografií
a prací odborné veřejnosti, která se uskuteční
od 16. do 31. března ve vestibulu radnice. 

Na důležitosti uceleného a střídmého řešení
se shodli také účastníci lednové otevřené debaty
Na Rampě. Místostarosta Petr Vobořil, odpověd-
ný za rozvoj města, přislíbil projednání podmí-

nek architektonické soutěže. Městu ale žádný
z panelových domů u přehrady už nepatří. Jiří
Horčička z SBD LIAZ, které spravuje většinu
objektů, se jednotnému řešení nebrání. 

Zda budou mít domy ve Mšeně opravdu novou
tvář, však zaleží momentálně na tom, jestli bu-
de pokračovat možnost čerpání dotací z progra-
mu Zelená úsporám.

Petra Laurin 
s přispěním Jany Krupové 

Jak to bude dál se Mšenem? 

■ Jablonecké kulturní a informační centrum oznamuje

„Pokud budou voleny přírodní, tlumené,
nekřiklavé barvy, okolí přehrady to jenom
prospěje. Potlačí to pravidelnou hranatost
panelových domů. Barva je ve skutečnosti
světlo a bez světla nemůže nikdo žít. Je to
stará moudrost, ke které jsme se začali
vracet.“

Magdaléna Jirsová, výtvarnice

Jablonec od jara do zimy na DVD

Život v Jablonci během čtyř ročních období
představuje nový film o městě. O vznik snímku
se postaralo Jablonecké kulturní a informační
centrum (JKIC), které dvaadvacetiminutový
snímek představí poprvé veřejnosti při březno-
vém veletrhu cestovního ruchu Euroregion
Tour. 

DVD vyšlo v nákladu 1000 kusů, rodilí mluv-
čí namluvili také německou a anglickou verzi.
Nosiče bude prodávat infocentrum, jejich cena
se má pohybovat kolem 200 korun. „Podobný
počin se podařil naposledy před deseti lety.
Scénář připravila a nový snímek natočila za fi-
nanční podpory města produkční společnost

Wenzel video & film production,“ doplnil ředitel
JKIC Roman Král. 

Začátek snímku ukazuje probouzející se
město, pak krátce představuje historii, zastavu-
je se v Muzeu skla a bižuterie. Dokument při-
bližuje také architekturu. Zachycuje stavby od
secese přes novorenesanci a období funkciona-
lismu až k soudobým objektům. Nechybí zábě-
ry Městského divadla, sportovních areálů, roz-
hledny hotelu Petřín a jejích sestřiček. Tvůrce
filmu nezapomněl ani na překrásnou přírodu
a nejzajímavější turistické body – rašeliniště
a muzeum sklářství na Jizerce, protrženou pře-
hradu, zubačku a zimní střediska. 

(red)

Záběr v besedy o Mšeně Na Rampě

Výtvarný návrh Kamila Dlouhá
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■ Naši jubilanti
v březnu
99 let
Stejskalová Božena

97 let
Daníčková Marie, Valhová Bohumila

95 let
Dudychová Otilie

94 let
Jančová Anna

93 let
Václav Adam

91 let
Černáková Anna, Kešnerová Ida, 
Kozlovský Josef, Votrubcová Emilie

90 let
Čumpelíková Věra, Dražan František, 
Fiegrová Miluška, Khimlová Anna, 
Matyášová Věra, Pavelka Josef, 
Svoboda Stanislav, Štanclová Anna

85 let
Kerhátová M., Klingerová B.,
Malínová B., Menclová L.,
Menšíková A., Müllerová J.,
Nováček V., Ouhrabková A.,
Pekárek J., Skalská J., Straka J.,
Šilhán J., Štrynclová L.,
Tschochnerová V., Vavrušková M.,
Velká A., Zezulka L.

80 let
Bičiště V., Böhmová E., Dobeš J.,
Dvořák V., Jiráková R.,
Juklíčková E., Komendová S.,
Linka Z., Markalousová V.,
Matoušová L., Patřičná Z.,
Purkertová I., Vacková M., Vlk J.,
Votočková V.

75 let
Beer A., Branišová E., Burešová M.,
Cikánová D., Dražďák V., Faktorová J.,
Halík J., Kasalová R., Linhart I.,
Matějáková J., Podzimková J.,
Poloprutská I., Příhonský J.,
Stejskal S., Šrámková I., Vaňková M.,
Zadražilová A., Zedníková L.

70 let
Bachtíková M., Čermák R.,
Dolenská V., Doleželová J.,
Dostálková A., Drábková J.,
Effenbergerová V., Fišerová J.,
Gogolová Z., Hanuš L., Holubcová A.,
Kalousek P., Kasíková M., Kliment V.,
Kortus J., Kos J., Krylová J.,
Křivánková M., Látal A., Laurin J.,
Malá A., Navrátilová V., Novák K.,
Nováková J., Novotná I., Picková V.,
Riedlová M., Skalický P., Smetaník J.,
Spáčil L., Škarvanová M., Vácha L.,
Weselá E., Znamenáčková J., Žiga L.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody. 

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

■ Výročí sňatku
24. března oslaví diamantovou
svatbu manželé Jiřina a Zdeněk
Šolínovi.
Jablonecký měsíčník se připojuje
k blahopřání a do dalších let
přeje pevné zdraví, radost,
hodně vzájemné úcty a tolerance.

Ski klub Jablonec 
se rozloučil 
s Jiřím Bartošem

Ladislav Švanda, Radim Nyč, Pavel
Benc nebo Martin Janoušek. Všich-
ni tito úspěšní běžci na lyžích pro-
šli trenérskou školou Jiřího Bar-
toše. Jiří Bartoš byl členem Ski
klubu Jablonec nad Nisou, nejdří-
ve v něm působil sám jako závod-
ník, později jako trenér. Vychoval
řadu reprezentantů, kteří s úspě-
chem závodili na olympijských
hrách a mistrovstvích světa. V led-
nu Jiří Bartoš ve věku 67 let po
dlouhé nemoci zemřel. 

Původně byl učitelem matemati-
ky a tělocviku. Učil však jen krátce
a pak už se věnoval plně sportu.
V zimě běhal na lyžích, v létě dělal
kanoistiku, a to velmi dobře. Po
skončení vlastní závodnické karié-
ry začal trénovat. V polovině 70. let
vzniklo v Jablonci nad Nisou Stře-
disko vrcholového sportu a Jiří
Bartoš v něm vedl dorostence.
O něco později, když se Zdeněk
Ciller, který byl do té doby vedou-
cím trenérem lyžování – běhu na
lyžích, stal trenérem českosloven-
ské reprezentace, převzal Bartoš
post vedoucího trenéra a několik
let byl také trenérem českosloven-
ské juniorské reprezentace. Jeho
rukama tehdy prošla celá řada po-
zdějších závodníků a medailistů
z olympijských her a mistrovství
světa. Švanda i Nyč přivezli z olym-
piády v roce 1988 bronzovou me-
daili.

Počátkem 90. let byla vrcholová
střediska zrušena. I potom ale tre-
nér Bartoš působil v oddílu Ski
klub Jablonec jako dobrovolný tre-
nér mládeže a dětí. Aktivní byl až
do roku 2008. Vedle trenérské čin-
nosti působil jako funkcionář
okresního a krajského běžeckého
lyžování. Naposledy byl předsedou

sekce běhu na lyžích Libereckého
kraje. Svojí zkušeností vždy při-
spěl k výchově mladých lyžařů
a byl u všech událostí kolem lyžo-
vání.

SKI klub Jablonec nad Nisou je
jedním z nejstarších oddílů v Čes-
ku, má více než šedesátiletou tra-
dici, jeho členům se podařilo vy-
bojovat přes 200 mistrovských
titulů. Je také jedním z největších
klubů běžeckého lyžování v zemi,
nosným klubem Svazu lyžařů ČR
v přípravě talentované mládeže
a v pořádání lyžařských soutěží.
Jiří Bartoš má na tom velkou zá-
sluhu. 

Petra Laurin 
za přispění Jiřího Šimůnka 

ze Ski klubu Jablonec

Pojeďte 
do Podhájské
Svaz tělesně postižených (STP) po-
řádá ozdravný rekondiční pobyt.
Uskuteční se na Slovensku, v Pod-
hájské od 16. do 28. května a něko-
lik míst je ještě volných. Zájemci
se mohou hlásit u paní Rádlové na
telefonu 483 713 198, či na mobilu
728 579 309.
Svaz pojede také 7. dubna na výlet
do Polska. Přihlášky přijímá paní
Pospíchalová, tel. 483 319 726.

Důchodci se schází 
každou středu
Svaz důchodců se schází každou
středu ve 14.00 hodin ve Spolko-
vém domě ve Floriánově ulici.
Výroční schůze svazu bude 2. břez-
na, 10. března vyrazí senioři na vy-
cházku, 16. března oslaví společně
MDŽ a 30. března nabídnou svým
členům měření krevního tlaku.

Jablonečané dali 
na zeleň přes 
20 000 korun
Až do konce května trvá možnost
přispět do sbírky na obnovu veřej-
né zeleně poničené sněhovou ka-
lamitou v říjnu 2009. Na kontě
a v kasičce infocentra se již sešlo
přes 20 000 korun. Další info a čís-
lo účtu na www.mestojablonec.cz

Vítání dětí 
sobota 22. 1. 2011

Veronika Krupičková, Sebastian
Hasenkopf, Jan Nejedlo, Štěpán
Lejsek, David Jansa, Bára Lan-
cová, Lukáš Jindra, Štěpán Kuba,
Jan Řehák, Eliška Stančíková,
Kristýna Kolářová, Filip Čapek,
Daniel Suchánek, Vojtěch Kraus,
Josef Okál, Viktorie Vélová, Hana
Kutáková, Tereza Habrová, Filip
Oplištil, Bára Papay, Johana Ne-
volová, Jan Matějček, Mikuláš
Mazáč, Lucie Libichová, Roland Tur-
za, Lukáš Horna, Kristýna Kovářo-
vá, Jan Češka, Adam Michna, Se-
bastian Nypl, Anika Wieserová,
Simon Svoboda, Matyáš Neruda,
Viktorie Pachmanová, Anežka Kor-
cová, Jonáš Juklíček, Barbora Šmí-
dová, Matyáš Sulimenko, Dominik
Křížek, Marie Smolíková, Natálie
Češková, Viktor Smrček.

Jablonec vzorný v péči o památky
Jablonec nad Nisou získal 3. místo v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší
přípravu a realizaci Programu regenerace městské památkové zóny za rok 2010.
Předběhla ho jen Jilemnice a Lomnice nad Popelkou. Jablonec byl úspěšný
nejen v množství provedených rekonstrukcí v městské památkové zóně, ale také
v prezentaci kulturních památek či v péči o zeleň v jejich okolí. Město čerpá dotace
z Programu regenerace městské památkové zóny přes deset let, dvakrát v krajském
kole zvítězil.

Jablonečanka
a přátelé jedou 
do Orle

Jablonečtí muzikanti z Jablone-
čanky budou hrát již po osmé na
Jizerském běhu v polském Orle.
V pořadí XIV. Jizerský běh a VIII.
Běh retro s historickým vybave-
ním se uskuteční 19. března. Start
retro závodu je v 11.30 hod. z tu-
ristické stanice Orle. Podle propo-
zic organizátorů se mohou závodu
účastnit jen lidé s dobrou náladou

a s přátelským postojem ke svému
okolí. Délka trati je 3,5 kilometru.
Jizerský běh je klasický závod na
12 kilometrů. 
Další info: www.orleizerskie.biz

Gymnázium
U Balvanu přijímá
přihlášky ke studiu
Bez ohledu na výsledek březnové-
ho jednání Libereckého kraje
o optimalizaci škol přijímá jablo-
necké Gymnázium U Balvanu při-

hlášky ke studiu. Je-li prioritou
zřizovatele, tedy kraje, kvalita
vzdělávání, není důvod, proč by
mělo být Gymnázium U Balvanu
zrušeno, tvrdí zástupce ředitele
školy Petr Kvoch. Rodiče ani děti
podle něj nic neriskují, protože po-
dáním tří přihlášek má každý
uchazeč možnost vybrat si z více
škol a má také dostatek času na
rozmyšlenou. 
Výsledky přijímacího řízení totiž
budou na všech gymnáziích Li-
bereckého kraje známy až nejdří-
ve na konci dubna 2011.

(gym)
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Zápis do mateřinek za dveřmi
Zápis do všech jabloneckých mateřských škol

pro školní rok 2011/2012 se uskuteční 13. dub-
na. 

Pro přijímání žádostí k přijetí dětí do nové
mateřinky v areálu nemocnice byl stanoven
termín 11. května 2011. Tato mateřská škola
bude brát přednostně děti zaměstnanců ne-
mocnice a děti mladší tří let. Žádosti budou po-
dávat zákonní zástupci v mateřské škole
v Jugoslávské 13.

Bližší informace k přijímání žádostí najdete
v dubnovém měsíčníku, na webových strán-
kách mateřských škol i města a v jednotlivých
mateřských školách.

Kdy patří děti do školky?
Problematika školní zralosti a připravenosti

u dětí předškolního věku je námětem semináře
Hany Melzerové, který se uskuteční 9. března
od 16.00 hodin v Mateřské škole Hláska v Pa-
lackého ulici č. 37. Určený je pro rodiče a peda-
gogy. Mateřinka ho uspořádala v rámci projektu
Zvládneme to hravě. Ten podpořily mimo jiné
i evropské fondy a Liberecký kraj.

Mateřská škola Hláska zve rodiče také na
Den otevřených dveří. Ukázkového dne před-
školáků, práce logopeda a prohlídky budov se
mohou rodiče zúčastnit 30. března od 8.30 ho-
din. Při této příležitosti se dovědí vše, co je bu-
de o mateřské škole zajímat. (red)

Mateřské školy chystají zápis

Označte domy čísly, blíží 
se sčítání

V březnu se uskuteční celostátní sčítání lidu,
domů a bytů (SLDB), nejrozsáhlejší statistické
zjišťování. Šetření přináší velké množství cenných
údajů, které nelze jiným způsobem efektivně
zjistit. Rozhodným okamžikem pro sčítání bude
půlnoc z 25. na 26. března 2011. Garantem
SLDB je Český statistický úřad. Sčítací komisa-
ři České pošty začnou sčítací formuláře doru-
čovat do domácností od 7. března 2011. 

Informace k SLDB (např. vzorové vyplněné
sčítací formuláře, informace k elektronickému
sčítání, seznam sčítacích komisařů s vymeze-
ním sčítacích obvodů, seznam sběrných míst,
případné informace o došetřování atd.) lze zís-
kat na www.scitani.cz nebo na bezplatné tele-
fonní lince 800 87 97 02. Městský úřad Jablonec
nad Nisou bude informace k SLDB zveřejňovat na
úřední desce MěÚ, na www.mestojablonec.cz,
ve vývěskách rozmístěných po městě Jablonec
nad Nisou. 

Městský úřad v souvislosti se SLDB upozor-
ňuje vlastníky domů na povinnost označit bu-
dovy číslem určeným obcí dle zákona o obcích
č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších právních
předpisů.

Centrum nabízí pomoc 
postiženým

Odborné sociální a právní poradenství, za-
půjčení kompenzačních pomůcek, ale i nové
baterie do naslouchadel nabízí zdravotně posti-
ženým a seniorům jablonecká pobočka Centra
pro zdravotně postižené Libereckého kraje. 

Sídlí ve Spolkovém domě v ulici E. Floriánové
a otevřeno má v pondělí a středu od 8.00 do
17.00 a v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 ho-
din s půlhodinovou polední přestávkou.

Centrum zajišťuje dospělým se zdravotním
postižením a seniorům pomoc v běžných den-
ních činnostech, doprovod k lékaři, na vycház-
ky, do obchodů nebo na úřady. Řeší problémy
rodin, které nechtějí umístit své příbuzné do
sociálních ústavů, ale zároveň nevědí, kdo by se
o ně postaral, když jsou v práci. Středisko má
osobní asistenty a služby poskytuje i dětem
s postižením od 3 let.

Osobní asistent nedělá úkony za klienta, ale
vede ho k aktivní spolupráci. Tím pomáhá li-
dem žít v jejich přirozeném prostředí a podpo-
ruje je v jejich individuálním rozvoji. 

Kontaktní osoby: vedoucí centra – Dana Šor-
mová, tel. 731 653 006, sociální pracovnice –
Mgr. Jana Havlová, tel. 731 653 053, e-mail:

czpjbc@volny.cz. Více informací naleznete na-
webových stránkách www.czplk.cz.

Město sleví podnikatelům
nájem v jejich 
provozovnách

Jablonecká radnice sleví nájemné podnikate-
lům, kteří mají své provozovny v nebytových
prostorách města. Podporu podnikatelům
schválila městská rada. Právnické a fyzické
osoby mohou písemně požádat o snížení ná-
jemného až o 15 procent, a to na dobu jednoho
roku. K žádosti je třeba doložit platnou nájem-
ní smlouvu, daňové přiznání za rok 2009 a pro-
počet rentability nebytového prostoru. Žádost
s požadovanými listinami je nutné odevzdat do
konce března majetkoprávnímu oddělení MěÚ.
Žadatel nesmí být ke dni podání žádosti veden
v evidenci dlužníků města. O schválení slevy
bude rozhodovat výbor pro hospodaření s ma-
jetkem města a rada města.

Vloni využilo možnosti slevy na nájemném
13 podnikatelů. Roční příjmy města na nájem-
ném z nebytových prostor se kvůli tomu snížily
o zhruba 500 000 korun. (red)

Výběrová řízení 
na pronájem bytů
Město Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrová
řízení na pronájem bytů 

Malometrážní byty

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 23/2011
Byt 1+1, 7. patro, podlahová plocha 39,56 m2.

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 24/2011
Byt 1+1, 4. patro, podlahová plocha 39,56 m2.

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 25/2011
Byt 1+1, 3. patro, podlahová plocha 39,56 m2.

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 26/2011
Byt 1+1, přízemí, podlahová plocha 39,56 m2.

Prohlídka bytů Na Vršku 10 – 7. 3. 2011 od 15.00
hodin.

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 27/2011
Byt 0+1, 10. patro, podlahová plocha 27,85 m2. 

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 28/2011
Byt 0+1, 6. patro, podlahová plocha 27,85 m2. 

Prohlídka bytů Na Vršku 16 – 7. 3. 2011 od 16.00
hodin.

Opletalova 31/2683, č. bytu pro VŘ: 29/2011
Byt 0+1, 2. patro, podlahová plocha 26,55 m2. 

Opletalova 35/2681, č. bytu pro VŘ: 30/2011
Byt 1+1, 2. patro, podlahová plocha 36,65 m2. 

Prohlídka bytů Opletalova 31 a 35 – 9. 3. 2011
od 15.00 hodin.

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 31/2011
Byt 0+1, 5. patro, podlahová plocha 23,70 m2. 
Prohlídka bytu 9. 3. 2011 od 15.45 hodin.

Podhorská 16A/378, č. bytu pro VŘ: 32/2011
Byt 0+1, přízemí, podlahová plocha 31,60 m2. 
Prohlídka bytu 2. 3. 2011 od 16.30 hodin.

Na Kopci 11/3056, č. bytu pro VŘ: 33/2011
Byt 1+1, 3. patro, podlahová plocha 41,05 m2. 
Prohlídka bytu 2. 3. 2011 od 15.30 hodin.

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

Byt s věcně usměrňovaným nájemným

Prosečská 210, č. bytu pro VŘ: 34/2011
Byt 1+2, 1. patro, podlahová plocha bytu 45,70 m2.
Prohlídka 14. 3. 2011 od 15.00 hodin. 

Výše věcně usměrňovaného nájemného je
1 718 Kč/měsíc bez služeb spojených s užívá-
ním bytu.

Byt se smluvním nájemným

Soukenná 15/1588, č. bytu pro VŘ: 35/2011
Byt 1+3, 1. patro, podlahová plocha 126 m2. Mi-
nimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 5.876,- Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka 9. 3. 2011 od 16.30 hodin.

Sraz zájemců je vždy ve stanovenou dobu před
vchodem do daného objektu.
Přihlášky a žádosti do výběrového řízení včetně
stanovených příloh podávejte na předepsaných
formulářích. Formuláře si můžete vyzvednout
na oddělení technické obsluhy a bytů (TOB)
MěÚ, ve vnitřním informačním středisku nebo
na www.mestojablonec.cz. Přihlášky doručte
na TOB nebo do podatelny MěÚ v zalepené
obálce, a to od 1. do 21. března 2011 do 15.00
hodin. Obálka musí být zřetelně označena ná-
pisem VŘ s označením čísla bytu (tj. např.
23/2011 – NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZE-
NÍ – PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Obálky neúplně označené, nebo podané mimo
určený termín jsou neplatné.

Ilustrační foto Jiří Jiroutek
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Přestupní místo MHD se přestěhuje
z Kamenné na autobusové nádraží

Větší komfort při přestupování v městské hro-
madné dopravě přinese cestujícím přemístění
přestupního místa z Kamenné ulice na autobu-
sové nádraží. Důvodem k němu je oprava mos-
tu v Kamenné ulici. Je v havarijním stavu
a město už nemůže s jeho obnovou déle čekat.
„Úpravy mostu přijdou na 8,5 milionu korun,
dalších pět milionů bude stát výstavba terminá-
lu na autobusovém nádraží,“ uvedl místosta-
rosta odpovědný za rozvoj Petr Vobořil. Obě ak-
ce se uskuteční během letošního roku.

Podle dopravního ředitele Dopravního podniku
měst Liberec a Jablonec nad Nisou (DPMLJ) Lu-
boše Wejnara patří zastávky v Kamenné k nej-
frekventovanějším ve městě, denně u nich za-
kotví 646 spojů. „Autobusy tam budou stavět
i v budoucnu, nebude se tam už ale přestupovat.
Hlavní přestupní bod, kde na sebe spoje budou
čekat, bude na autobusovém nádraží,“ vysvětlil.

Na autobusovém nádraží vznikne moderní
přestupní terminál. Obklopený bude širokým
chodníkem a cestující se tam budou moct při
špatném počasí ukrýt pod přístřešek. „Je tam ví-
ce prostoru, bude to mnohem bezpečnější. Ocení

to zejména maminky s kočárky,“ těší se Wejnar,
který předsedá dopravní komisi města.

Další výhodou je podle něj přímé napojení na
regionální a dálkové autobusové spoje a také
lepší dostupnost nové železniční zastávky.
Třeba lidé z Kokonína a Vrkoslavic musí nyní
chodit na nádraží z Kamenné ulice pěšky.
Kamenná byla podle cestujících nejslabším
článkem MHD v Jablonci. Přestupování v ní

kritizovali při všech průzkumech cestování po
městě.

Konec úzkých jízdenek a nová výhoda
pro seniory 

Upravené trasy linek nejsou jedinou chysta-
nou změnou v MHD. Jen do konce března ještě
platí staré úzké jízdenky. Kvůli zavedení nových,
stejně širokých jako v Liberci, musí dopravní
podnik postupně upravit také všech 17 prodejních
automatů. „Nová společná jízdenka teď platí
v obou městech. Třeba s kupónem na 75 minut
za 30 korun (zlevněný za 15 korun) se dostanou
lidé ze Šumavy až k liberecké Zoologické zahra-
dě,“ vysvětlil Wejnar s tím, že stávající papírové
jízdenky platily vždy pouze v jednom městě.

DPMLJ provozuje v Jablonci 19 autobusových
linek a tři spoje pro školáky. Celkem 35 auto-
busů přepraví ročně devět milionů lidí a najede
po silnicích jabloneckého okresu 1,6 milionu
kilometrů, z toho celou čtvrtinu mimo město.
Cestující urazí během jedné jízdy v průměru
2,8 kilometru. Od července budou moct senioři
nad 70 jezdit autobusy MHD zadarmo. Změna
přijde jabloneckou radnici ročně na 700 000 ko-
run. (lau)

Novinky v MHD

V Jablonci je nové 
muzeum – alarmů

Retrospektivní pohled na raketový vývoj
výroby zabezpečovací techniky odhaluje
Muzeum alarmů. Před nedávnem ho otevře-
la společnost Jablotron ve svém provozním
objektu v ulici Pod Skalkou. Nová expozice
je přístupná také pro veřejnost a její autoři
věří, že zajímavá bude hlavně pro školy.

Expozice mapuje, jak se vyvinula zabezpečo-
vací technika a její design za posledních 20 let.
Tvoří ji asi stovka modelů. Ty první, sádrové,
vznikaly v podstatě na koleně, kdy firma ještě
sídlila v garáži. „Byli jsme tehdy strašně za svě-
tem a nikdo nám nevěřil,“ vzpomíná za Jab-
lotron Petr Duňka. 

První autoalarmy vypadaly vlastně jako kra-
bička od mýdla. Mezi vzorky je první detektor
pohybu, který se stal nejrozšířenějším na světě.
Od jabloneckých vývojářů ho totiž později oko-
pírovalo asi 80 čínských výrobců. Součástí pro-
hlídky jsou také autentická videa z minulosti
firmy. Návrh expozice je dílem architektky
Dany Moravcové, která je také autorkou nově
rekonstruovaného interiéru sídla společnosti.

Studentům bude Jablotron ukazovat nejen
muzejní expozici, ale provede je po celé firmě,
aby si udělali obrázek, jak funguje. Spolupráce
se školami, zejména ČVUT, libereckou univer-
zitou a strojní a elektrotechnickou průmyslov-
kou, je pro další existenci společnosti velmi dů-
ležitá. „Asi desítka studentů se již stala našimi
zaměstnanci,“ dodává Duňka.

Navzdory krizi má za sebou Jablotron hol-
ding mimořádně úspěšný rok. Vloni mu rostl
obrat, zisk i počet zaměstnanců. „Byl to vůbec
jeden z nejlepších roků ve dvacetileté historii,“
přiznává ředitel a majitel firmy Dalibor Dědek.
Celkový obrat holdingu dosáhl vloni 1,36 mld.
korun, zatímco rok předtím to bylo 1,023 mld.
Díky dvěma akvizicím, převzetí firmy SV-Agen-
cy a ADT Security Center, pracuje v holdingu
446 lidí, což je o 278 víc než v roce 2009. Spo-
lečnosti se tak podařilo propojit výrobu a pro-
dej bezpečnostní techniky s doprovodnými
službami v oboru.

„Jablotron udělal kus práce i pro jméno města
Jablonce ve světě,“ podotkl při otevření muzea
starosta Petr Beitl. Podle něj je to nejlepší im-
puls pro další místní podnikatele, kteří v sobě

nemají dost sebedůvěry a mají pocit, že
Jablonec je jen malý a nedůležitý.

(lau)

Na jabloneckých silnicích 
je nejhorším dnem pátek
Nejčernějším dnem na jabloneckých silnicích
je pátek. Celá pětina dopravních nehod, kte-
ré se vloni na Jablonecku staly, připadla na
dobu těsně před víkendem. Celkově ale počet
nehod v minulém roce klesl zhruba o 11 pro-
cent, ze 753 na 669, a to i přestože byla velmi
krutá zima. Informovala o tom mluvčí jab-
lonecké policie Ludmila Knopová.

„Na pátek připadlo 131 nehod, druhá v pořa-
dí byla sobota. V sobotu a neděli také nejčastěji
odhalujeme řidiče s alkoholem v krvi,“ podotkla
mluvčí. Spolu s nižším výskytem nehod klesla
také úmrtí, zranění a hmotná škoda. Jediný uka-
zatel, který naopak vykázal růst, byl počet nehod
na železničních přejezdech. Ten stoupl vloni na
dvojnásobek, a to ze čtyř na osm nehod.

Podle Knopové lze těžko vytipovat místa, kde
by se měli mít jablonečtí řidiči zvlášť na pozo-
ru. Úseky nejvíce zatížené dopravní nehodo-
vostí na ně číhají na cestě ze Železného Brodu
na Desnou, v Jablonci pak na Ostrém rohu, zá-
ludné jsou i serpentýny na Liberec.

„Nehoda je vždy nepříjemná událost, pokud
nedojde ke zranění či škodě na majetku třetí oso-
by a škoda na některém z vozidel nepřesáhne
100 000 korun, mohou řidiči nehodu vyřešit sa-
mi, bez policie. Stačí sepsat protokol pro pojiš-
ťovnu,“ vysvětlila mluvčí s tím, že euroformulář
o nehodě má být v každém vozidle.

(red)

Přehled vývoje nehodovosti na Jablonecku

Meziroční porovnání nehod
2010 2009 2008

Počet nehod 669 753 1307
Smrtelná zranění 4 6 5
Těžká zranění 19 24 59
Lehká zranění 176 207 210
Hmotná škoda (v mil. Kč) 39,2 41,5 58
Alkohol 48 58 106

Příčiny nehod
Nepřiměřená rychlost 183 222 362
Nesprávný způsob jízdy 292 360 647
Nedání přednosti 118 100 220

Sedm zásad, jak postupovat po dopravní
nehodě

1. Okamžitě zastavit vozidlo, nepanikařit.
2. Zjistit, zda je někdo zraněný. Pokud ano,

poskytnout první pomoc a zavolat záchranku.
3. Zabezpečit místo nehody, aby nedošlo

k dalším následným nehodám. Použít výstraž-
ný trojúhelník, obléct si reflexní vestu.

4. Pokud nehoda nevyžaduje přítomnost poli-
cie, rychle odklidit její následky a přesunout se
mimo vozovku.

5. I když se nehoda nemusí hlásit policii, je
nutné sepsat záznam o ní. Nezapomenout na
podpis. Formulář není přiznáním odpovědnosti
– slouží k dokumentaci dat a okolností nehody
za účelem rychlejšího vyřízení náhrady škody.
Povinností účastníků nehody je vzájemně si
prokázat totožnost a sdělit informace o vozidle.
Pokud by vám některý z účastníků toto odmítl
poskytnout, volejte policii. 

6. Pokud to jde, pořídit fotodokumentaci mís-
ta nehody třeba mobilním telefonem. Vyfotit
poškození vozidel, celek i detaily, postavení vo-
zidel po nehodě a celou situaci v místě nehody
ze všech směrů a různých vzdáleností.

7. Pokud nehoda podléhá hlášení, musí se
učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena
bezpečnost provozu. Vyžadují-li to okolnosti,
lze zastavovat vozidla. Pokud je nutné auta pře-
sunout, označit polohu vozidel např. křídou,
sprejem, kusem kamenu nebo blátem. Jinak
s nimi nemanipulovat a vyčkat příjezdu policie.

Mnoho kilometrů bez nehod přeje 
Ludmila Knopová, mluvčí policie 

Foto archiv DPMLJ

Foto archiv PČR



(8)

jablonecký měsíčník / březen 2011 ze zastupitelstva města

Zprávy z jednání rady 
a zastupitelstva města
27. ledna a 10. února

Plány městské policie 
Ředitel Městské police Jablonec n. N. Jiří Rulc

předložil zastupitelům plán hlavních úkolů na rok
2011. Jednadvacet zastupitelů jej schválilo. 

Mezi hlavními úkoly MP je udržet výkonnost stráž-
níků, zajistit pokračování projektu Okrskář, zavést
nový kontrolní systém a zajistit plynulý přechod ze
starého systému na nový.

„Letos se chceme ještě více zaměřit na některá vytipo-
vaná krizová místa, jako jsou například Tyršovy sady
a přehrada Mšeno. Soustředíme se hlavně na veřejný
pořádek, alkohol, krádeže, dění v restauracích, parko-
vání, in-line dráhy, cyklisty, pejskaře, hřbitovy a černé
skládky. Stranou naší pozornosti nezůstanou ani loka-
lity jako je Zelené údolí, ulice Plynárenská, Dlouhá, Re-
voluční, sídliště Na Vršku, nádraží ČD a ČSAD, pro-
story kolem obchodních domů,“ říká Jiří Rulc.

MP se také podílí na městském programu prevence
kriminality, v jehož rámci pracuje poměrně úspěšně
s dětmi, mládeží, ale i seniory. Dobré výsledky také
přinesla spolupráce s Policií České republiky. Podle
údajů za minulý rok společné hlídkování výrazně sní-
žilo páchání trestné činnosti.

Odstartoval poslední ročník prevence
Součástí lednového jednání zastupitelů byl také

nový program prevence kriminality. Jeho cílem je
chránit lokální komunity před kriminalitou, před-
cházet páchání trestné činnosti, a to i omezováním
příležitostí k ní, snížit majetkovou a násilnou trest-
nou činnost a ve výsledku posílit pocit bezpečí ob-
čanů.

Jablonec se do městské úrovně prevence kriminali-
ty zapojil už v lednu 2008. Od té doby je tento pro-
gram v plném proudu. Jako podklad pro vytvoření
Městského programu prevence kriminality na rok 2011
sloužila bezpečnostní analýza, schválená Koncepce
prevence kriminality na léta 2009–2011, výsledky práce
Policie ČR, městské policie a úspěšná opatření z pro-
gramu roku minulého. Na jednotlivé projekty z progra-
mu, které mají například podporovat dopravní výcho-
vu, volnočasové aktivity rizikové mládeže, opravy
plácků a dětských hřišť, bude město žádat o dotace. 

Jablonec je na krizové situace připraven
Jablonečtí zastupitelé si na lednovém zasedání

vyslechli zprávu o tom, jak je město a městský

úřad připravený na mimořádné události a řešení
krizových situací.

Podle slov vedoucího oddělení krizového řízení Jiřího
Vaníčka je na území města devět zařízení civilní
ochrany k zajištění evakuace, pět k nouzovému přeži-
tí a organizované humanitární pomoci. Další čtyři
jsou ve čtyřech obcích správního obvodu Jablonce, ja-
kožto obce s rozšířenou působností.

Kvalitativních změn dosáhl systém varování a vyro-
zumívání obyvatelstva. „Celé správní území města je
pokryto varovným signálem rotačních nebo elektronic-
kých sirén Jednotného systému varování a vyrozumění.
Varovný a informační systém obyvatelstva se rozšířil
z 26 na 46 bezdrátových hlásičů. Tak je zajištěno rych-
lé, adresné a nezkreslené předávání informací a poky-
nů obyvatelům v záplavových územích Lužické Nisy,
Bílé Nisy (Rýnovické), Mšenského potoka, v oblastech mož-
ného ohrožení nebezpečnými látkami, s hustou zástav-
bou a v rizikových oblastech při řešení mimořádných
událostí nebo krizových situací,“ konstatoval Vaníček. 

Zastoupení města v dopravním podniku
Protože oprávnění zástupců města Liberce na

valné hromadě Dopravního podniku měst Liberce
a Jablonce (DPMLJ) nebyla na počátku ledna zcela
jasná, musela být na 17. února svolána nová valná
hromada společnosti. Proto zastupitelé v Jablonci
schvalovali znovu svého zástupce na jednání. Tím
se stal starosta Petr Beitl.

Valná hromada DPMLJ schvalovala změny ve sta-
tutárních orgánech společnosti, tedy v představenstvu
a dozorčí radě. Jablonec zastupuje v představenstvu Ka-
rel Dlouhý a Jana Hamplová, v dozorčí radě František
Pešek a Miroslav Pelta. (fr)

Zveme na březnové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se usku-

teční ve čtvrtek 24. března od 9 hodin ve velké za-
sedací síni radnice. 

Informace o projednávaných bodech najdete na
www.mestojablonec.cz týden před zasedáním. Upo-
zorňujeme občany, kteří se chystají vystoupit k pro-
blematice, jež není zařazena do programu jednání, že
příležitost dostanou v bodu diskuze. Tento bod bývá
zpravidla na pořadu jednání až po 12. hodině. 

Rada města bude jednat 10. března, její zasedání je
ale neveřejné.

■ Stalo se...
Ve středu 26. ledna
si vedení jablonecké radnice pro-
hlédlo zrekonstruované budovy
bývalé hasičské zbrojnice, kam se
hned o následujícím víkendu stě-
hoval její první uživatel – městská
policie. Ta zahájila měsíční zku-
šební provoz budovy a modernizo-
vaného kamerového systému
v sobotu 29. ledna. Oficiálně bude
nové sídlo městské policie a krizo-
vého řízení otevřeno ve čtvrtek 3.
března. 
(Více informaci k rekonstrukci na-
jdete na str. 2.)

Petici na záchranu Gymnázia
U Balvanu
převzal od Petičního výboru rodi-
čů ve čtvrtek 3. února starosta Petr
Beitl. Petici společně s 592 podpiso-
vými archy, na nichž je podepsáno
11 472 lidí, předal starosta Zastu-
pitelstvu Libereckého kraje, které
má rozhodnout o dalších osudech
nejen jabloneckého gymnázia, ale
i dalších středních škol v kraji na
svém březnovém zasedání.

V pondělí 14. února 
vystoupil místostarosta Petr Tulpa
na tiskové konferenci v Úřadu vlá-
dy ČR pořádané k zahájení Ná-
rodního týdne manželství, jenž za-
štítil předseda vlády Petr Nečas.
Právě Jablonec se v roce 2010 při-
pojil k této celorepublikové kam-
pani jako jediné město ve státě.
Z toho důvodu byl pozván do
Prahy. Vystoupení místostarosty
Tulpy s jabloneckým schématem
prorodinné politiky vzbudilo tako-
vý ohlas, že byl osloven, zda by
z jabloneckých zkušeností mohla
čerpat i další města či jejich části,
jako například Praha 14. 

Veřejný prostor a veřejný zájem
– nebo zájmy soukromé? To byl ná-
zev přednášky Ivana Ryndy z Fa-
kulty humanitních studií Univerzity
Karlovy v Praze, s níž přijel do Jab-
lonce nad Nisou v úterý 15. února.
Dopolední přednášku s besedou
v aule Vyšší odborné školy v Jab-
lonci n. N. navštívili hlavně poslucha-
či z řad profesionálů, ta odpolední
byla určena nelhostejným obča-
nům. Součástí přednášky bylo také
vysvětlení některých dnes často ne-
správně užívaných pojmů, jakými
je například trvale udržitelný roz-
voj, a jejich praktických významů.

Vlastními silami 
provedl městský úřad personální
audit plánovaný na letošní rok.
Tím ušetřil 4 miliony korun a nečer-
pal dotaci, kterou získal z Evrop-
ské unie. Od 1. dubna úřad nastar-
tuje svou reorganizaci, jejímž cí-
lem bude vytvořit z radnice opět
konkurenceschopného zaměstna-
vatele. Nová struktura úřadu si si-
ce vyžádá zeštíhlení zhruba o jed-
nu pětinu zaměstnanců, vznikne
však kvalitní instituce jednodušeji
přístupná veřejnosti (více informa-
cí o nové podobě úřadu najdete
v dubnovém čísle JM).

(fr)

Foto Jiří Jiroutek
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
28. 2. /po/ 18.00 hodin
NICKYHO RODINA

28. 2.–2. 3. /po–st/ 20.00 hodin
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ

1.–2. 3. /út–st/ 17.30 hodin
NORSKÉ DŘEVO 

3.–5. 3. /čt–so/ 17.30 hodin
ČERNÁ LABUŤ

3.–6. 3. /čt–ne/ 20.00 hodin
SPRÁVCI OSUDU

4.–5. 3. /pá–so/ 22.15 hodin
DRIVE ANGRY (3D)

5. 3. /so/ 15.00 hodin
6. 3. /ne/ 14.00 hodin
MÉĎA BÉĎA (3D)

6. 3. /ne/ 16.45 hodin
DON QUICHOTE 
(BOLŠOJ BALET MOSKVA)
Přímý přenos baletního představení
Bolšovo baletu z Moskvy.
Předpokládaná délka přenosu 180 min. 

7.–9. 3. /po–st/ 17.30 hodin
DRIVE ANGRY (3D)

7.–9. 3. /po–st/ 20.00 hodin
NEVINNOST

10.–13. 3. /čt–ne/ 17.30 hodin
14.–16. 3. /po–st/ 20.00 hodin
KRÁLOVA ŘEČ
Příběh anglického krále Jiřího VI., otce
Alžběty II, který se po abdikaci svého
bratra stává dědicem anglického
trůnu. Kvůli jeho koktavosti ho však
okolí považuje za neschopného...

10.–13. 3. /čt–ne/ 20.00 hodin
SVĚTOVÁ INVAZE: 
BITVA O LOS ANGELES
Po mnoho let byly zaznamenány případy
pozorování UFO po celém světě. Když
je Země napadena, Los Angeles se
stane poslední výspou lidstva v bitvě,
kterou nikdo nečekal.

11.–12. 3. /pá–so/ 22.15 hodin
SPRÁVCI OSUDU

12.–13. 3. /so–ne/ 15.00 hodin
RANGO

14.–16. 3. /po–st/ 17.30 hodin
127 HODIN

17.–18. + 20. 3. /čt–pá + ne/ 17.30 hodin
RANGO

17.–18. + 20. 3. /čt–pá + ne/ 20.00 hodin
SANCTUM (3D)

18. 3. /pá/ 22.15 hodin
OBŘAD

19.–20. 3. /so–ne/ 15.00 hodin
NA VLÁSKU (3D)

19. 3. /so/ 17.45 hodin
Gaetano Donizetti 
– LUCIA DI LAMMERMOOR
Přímý přenos z Metropolitní opery NY.

21.–23. 3. /po–st/ 17.30 hodin
SVĚTOVÁ INVAZE: BITVA O LOS
ANGELES

21.–23. 3. /po–st/ 20.00 hodin
OBŘAD

24.–27. 3. /čt–ne/ 17.30 hodin
AUTOPOHÁDKY

24.–27. 3. /čt–ne/ 20.00 hodin
ODCHÁZENÍ

25.–26. 3. /pá–so/ 22.15 hodin
SANCTUM (3D)

26.–27. 3. /sobota-neděle/ 15.00 hodin
RANGO

28. 3. /po/ 19.30 hodin
COPPÉLIE (BALET PAŘÍŽSKÉ
OPERY)
Přímý přenos baletního představení
Baletu Pařížské opery
Předpokládaná délka přenosu 105 min.

29.–30. 3. /út–st/ 17.30 hodin
KRÁLOVA ŘEČ

29.–30. 3. /út–st/ 20.00 hodin
OPRAVDOVÁ KURÁŽ

31. 3.–1. 4. /čt–pá/ 17.30 hodin
ČERNÁ LABUŤ

31. 3.–3. 4. /čt–ne/ 20.00 hodin
SUCKER PUNCH

Kino Junior
2. 3. /st/ 20.00 hodin
DOBA MĚDĚNÁ

3.–6. 3. /čt–ne/ 18.00 hodin
HABERMANNŮV MLÝN

3. 3. /čt/ 20.00 hodin
TAXIDERMIA – filmový klub

4.–6. 3. /pá–ne/ 20.00 hodin
THE SOCIAL NETWORK

9. 3. /st/ 20.00 hodin
KRÁSNÁ JUNIE

10. 3. /čt/ 20.00 hodin
KABINET DOKTORA CALIGARIHO
– filmový klub

11.–13. 3. /pá–ne/ 20.00 hodin
POUTA

12.–13. 3. /so–ne/ 17.30 hodin
KUKY SE VRACÍ

16. 3. /st/ 20.00 hodin
ČESKÝ MÍR

17.–18. 3. /čt–pá/ 16.45 hodin
PAN NIKDO

17. 3. /čt/ 20.00 hodin
DVA VE VLNĚ – filmový klub

18.–20. 3. /pá–ne/ 20.00 hodin
OBČANSKÝ PRŮKAZ

19.–20. 3. /so–ne/ 18.00 hodin
SINGLE MAN

23. 3. /st/ 20.00 hodin
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ

24.–27. 3. /čt–ne/ 16.45 hodin
BIUTIFUL

24. 3. /čt/ 20.00 hodin
FISH TANK – filmový klub

25. 3. /pá/ 20.00 hodin
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY

26. 3. /so/ 20.00 hodin
DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA
S OHNĚM

27. 3. /ne/ 20.00 hodin
DÍVKA, KTERÁ KOPLA
DO VOSÍHO HNÍZDA

30. 3. /st/ 20.00 hodin
JAN KLUSÁK – AXIS TEMPORUM

31. 3.–3. 4. /čt–ne/ 18.00 hodin
MAMA GÓGÓ

31. 3. /čt/ 20.00 hodin
NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ 
LINKOU – filmový klub

NEDĚLNÍ BIJÁSEK PRO NEJMENŠÍ
6. 3. /ne/ 16.00 hodin
KRAKONOŠOVY POHÁDKY 3

13. 3. /ne/ 16.00 hodin
VLÁČEK KOLEJÁČEK

20. 3. /ne/ 16.00 hodin
KRTEK A MEDICÍNA

27. 3. /ne/ 16.00 hodin
JAK STAŘEČEK MĚNIL

■ Městské divadlo
2. 3. /středa/ 19.00 hodin (ND)
ČACHTICKÁ PANÍ
VÝCHODOČESKÉ DIVADLO
PARDUBICE 
Bizarní historický příběh o odvěké
lidské touze po lásce a nesmrtelnosti.
Děj se odehrává na čachtickém hradě
Alžběty Báthory, v pomyslné soudní
síni, kde je hraběnka souzena za své
krvelačné vražedné činy.

10. 3. /čtvrtek/ 19.00 hodin (DB)
KSICHT (OŠKLIVEC)
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ PRAHA
Skvělá satira, v níž autor nabízí
humorný pohled na současnou
posedlost vzhledem, kdy je krása
ceněna nadevše, aniž by se kdokoli
ptal, na co krásu vlastně potřebujeme. 

16. 3. /středa/ 19.00 hodin
RADŮZA
Koncert známé interpretky za doprovodu
Petera Bindera (kytara), Jana Jakubce
(basa) a Miloše Dvořáčka (bicí). Zazní
písně z posledního CD „Miluju vás“
i starší skladby.

20. 3. /neděle/ 19.00 hodin (DA)
JEN ŽÁDNÝ SEX PROSÍM, JSME
PŘECE BRITOVÉ!
aneb Všichni v tom jedou
DIVADLO NA FIDLOVAČCE PRAHA
Bláznivá komedie o tom, co všechno se
může stát, když zásilkový obchod pošle
mladým manželům místo švédských
skleniček erotické zboží. 

21. 3. /pondělí/ 19.00 hodin (DS)
JAROMÍR JÁGR, KLADEŇÁK
STŘEDOČESKÉ DIVADLO KLADNO
Hrají: David Matásek, Miroslav
Večerka, Marcel Rošetský a další. 
Jeviště jako hokejové kluziště, vrcholné
momenty, ale i slabší chvíle sportovního
osobního života významné kladenské
osobnosti Jaromíra Jágra. 

TANEC SRDCEM 2011
Regionální přehlídka dětských
a dospělých tanečních skupin scénic-
kého tance a pohybového divadla. 
TS MAGDALÉNA, NIPOS ARTAMA
PRAHA, MĚSTSKÉ DIVADLO
Za finanční podpory MK ČR a LK
a města Jablonec nad Nisou. 

25. 3. /pátek/ 18.00 hodin
PŘEHLÍDKOVÝ VĚCER

26. 3. /sobota/ 17.00 hodin
II. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER

27. 3. /neděle/ 15.00 hodin (RD)
MAKOVÝ MUŽÍČEK
DIVADLO AHA! PRAHA
Hrají: Vendula Svobodová, Miloš
Mazal, Radovan Klučka, Veronika
Stasiowská.
Bezdětná babička s dědečkem si pod
stromeček přejí vnoučátko a jejich
přání se vyplní. Z makovice se jim
narodí maličkatý Makový mužíček 

RODÁCI JABLONECKA XI. ROČNÍK
Hudebně dramatický cyklus, ve kterém
se představují rodáci z jabloneckého
regionu, kteří se výrazně prosadili
v oblasti umění. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2011

30. 3. /středa/ 19.00 hodin (H – prémie)
AIREDALE TRIO
Jiří Holeňa – klavír, 
Anna Červenková Holeňová – hoboj,
Jan Holeňa – violoncello
Ojedinělý koncert tria, jež tvoří jablo-
necký rodák, vynikající klavírista Jiří
Holeňa, jeho dcera Anna a syn Jan –
oba absolventi pražské HAMU. 

31. 3. /čtvrtek/ 19. hodin (ND)
TANEČNÍ DELIKATESY
Choreografie tří hvězd světového
tanečního umění. 
Jiří Kylián – Václav Kuneš – Attila
Egerházi
Balet Jihočeského divadla České
Budějovice, v němž tančí jablonecká
rodačka Světlana Mládková.

VÝSTAVY

8. 2.–28. 3. 
LADISLAV ŠIKOLA – AKVARELY
Autorizované otisky akvarelů inspiro-
vané zdejší krajinou a přírodou.

30. 3.–28. 4.
BOHUMÍR MÍČ - PASTELY
Abstraktní tvorba
Vernisáž 30. března od 17.00 hodin.

Výstava ve foyer divadla je
zpřístupněna v době divadelních
představení.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz

Kostel svaté Anny je v březnu uzavřen.

Baletní exkluzivitka v jabloneckém kině

6. 3. /neděle/ 16.45 hodin – kino Radnice
DON QUICHOTE
Kino Radnice nabídne svým divákům od března přímé přenosy
špičkových baletních děl. První představení, na které se můžete
těšit, bude DON QUICHOTE Bolšovo baletu z Moskvy.

Foto archiv Kina Jablonec n. N.
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■ Eurocentrum
3. 3. /čtvrtek/ 9.00 hodin
ZMĚNY ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ
PRO ROK 2011
Přednáší Ing. Ivana Pilařová, 
auditor a DP. 
Pořádá Commerce Base s. r. o.
Informace a přihlášky na tel. 484 846 220

5. 3. /sobota/ 20.00 hodin
7. HEJTMANSKÝ PLES
Bohemia Universal Band, Petra Janů,
Roman Vojtek
Informace na tel. 485 226 383, 739 541 521

10.–11. 3 /čtvrtek–pátek/ 
9.00–17.30 hodin
12. 3. /sobota/ 9.00–12.00 hodin
EUROREGION TOUR 2011 
– RODINNÁ DOVOLENÁ
11. ročník veletrhu cestovního ruchu
Více na straně 13.

17. 3. /čtvrtek/ 19.00 hodin
SWING NESTÁRNE!
Koncert Jabloneckého klarinetového
kvarteta.

18. 3. /pátek/ 9.00–17.00 hodin
DEN VODY
Akce jabloneckého ekocentra pro
širokou veřejnost věnovaná vodě.
Hravé aktivity, při kterých se dozvíte
mnoho zajímavého nejen o vodě. 
Vhodné pro děti od 6 let.
Více informací na www.jablonec.com
Pořádá Středisko ekologické výchovy
Český ráj ve spolupráci s JKIC

19. 3. /sobota/ 20.00 hodin
TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ PLES
Hraje Rytma, bohatá tombola
Předprodej vstupenek Optik Zemánek,
Soukenná 10, Jablonec n. N.

20. 3. /neděle/ 14.00 hodin
KRKONOŠSKÁ 12
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem.

24. 3. /čtvrtek/ 20.00 hodin
LENKA FILIPOVÁ – RECITÁL
První dáma domácí kytary a přední
písničkářka v doprovodu 
Mirka Linharta a Seana Barryho.

25. 3. /pátek/ 20.00 hodin
PLES ZŠ ARBESOVKA
O zpestření večera se postarají členové
tanečního klubu 
Top Dance a Taneční studio Image.

26. 3. /sobota/ 20.00 hodin
SLAVNOSTI SVATÉHO PATRIKA
Nejnovější choreografie tanečních
skupin Irské sestry, Divokej Ir
a Keltský tygr.
Info na www.irskesestry.cz
Hraje: Goblin
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2011

31. 3. /čtvrtek/ 20.00 hodin
MELANIE SCHOLTZ QUARTET
Koncert nadějné jihoafrické jazzové
zpěvačky.

VÝSTAVA

2. 3.–3. 5. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
KRAJINA U JABLONNÉHO
Výstava fotoklubu Obscura.
Vernisáž 2. 3. /středa/ 17.00 hodin

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

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
1. 3. /úterý/ 17.00 hodin
PLANETKY 
– kolik jich máme, zkoumání
kosmickými sondami...
Astronomické okénko Martina Gembece.

7. 3. /pondělí/ 10.00 hodin
SOPRÁN GABRIELY BEŇAČKOVÉ
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

8. 3. /úterý/ 14.00 hodin
JABLONECKÝ PRŮMYSL
Beseda s Václavem Vostřákem.

10. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
KPR (kardio pulmonální resuscitace)
Z cyklu přednášek Naučme se
poskytnout první pomoc.
Lektorka Soňa Fiedlerová z Oblastního
spolku Českého červeného kříže.

15. 3. /úterý/ 14.00 hodin
EVROPSKÉ VULKÁNY
Pravidelné promítání.

15. 3. /úterý/ 17.00 hodin
VENEZUELA
Beseda s cestovatelem Jiřím Kovalčíkem.

16. 3. /středa/ 9.00, 10.00, 11.00 hodin
JAK VZNIKLA EMA A KOUZELNÁ
KNIHA
Beseda s autorským čtením spisovatelky
pro děti Petry Braunové (zadáno).

17. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
STANISLAV KUBÍN – LAHODNÁ
VTEŘINA
Kombinace autorského čtení ze sbírek
básníka a esejisty Stanislava Kubína
a doprovodných textů Františka
Novotného, Alfreda Strejčka, Jiřího
Vaníčka a Petra Štěpánka ze záznamu
namluveného Benjaminem Mlýnkem.

22. 3. /úterý/ 17.00 hodin
HISTORIE KNIHOVNY
V JABLONCI N. N.
Beseda s Václavem Vostřákem.

24. 3. /čtvrtek/ 16.30 hodin
ALENA ZÁRYBNICKÁ
Povídání o počasí, předpovědích
a knížkách se známou rosničkou
a moderátorkou.

31. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
DROBNÉ PAMÁTKY JIZERSKÝCH
HOR
Beseda s Josefem Kunou, členem
spolku PATRON.

DALŠÍ AKCE K BŘEZNU, 
MĚSÍCI ČTENÁŘŮ
HRÁTKY S LITERATUROU PRO
MALÉ ČTENÁŘE 
1. 3. a 2. 3. /úterý, středa/ oddělení pro
děti a mládež
15. 3. /úterý/ pobočka Mšeno 
17. 3. /čtvrtek/ pobočka Šumava
30. 3. /středa/ pobočka Kokonín (zadáno)

VÍTÁNÍ JARA 
29. 3. a 30. 3. výtvarné dílny v oddělení
pro děti a mládež (zadáno)

CESTA ZA SVĚTLEM
3. ročník amatérské fotografické soutěže
Do soutěže se mohou přihlásit všichni
bez rozdílu věku.
Uzávěrka příspěvků 13. května 2011.
Příhlášky a další info 
www.knihovna.mestojablonec.cz

TIBET
Cestovatelka Radka Tkáčiková vystaví
své fotografie v prostorách schodiště.

TOUHA PO SVĚTLE II
Své fotografie v prostorách schodiště
představí manželé Majtánovi.

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz

9. 3. a 23. 3. /středa/ 17.00 hodin
STAROVĚKÝ EGYPT
Přednáška s projekcí o Egyptě,
přednášející Pavel Felgr.
Informace a přihlášky N. Mitbauerová.

16. 3., 30. 3., /středa/ 9.00–11.00 hodin,
16.00–18.00 hodin 
BALANČNÍ MÍČE pro děti do 3 let
Cvičení na balančních míčích
pro rodiče (prarodiče) s dětmi.
Informace a přihlášky do 14. 3.
u S. Příhonské.

19. 3. /sobota/ 8.30 hodin 
DĚTSKÁ SCÉNA 2011
Oblastní kolo celostátní přehlídky
dětských recitátorů.
Informace a přihlášky do 14. 3.
u S. Příhonské. 

19. 3. /sobota/ 8.40–16.15 hodin 
PUTOVÁNÍ ZA KRAKONOŠEM
Výlet vlakem pro rodiny i jednotlivce.
Informace a přihlášky do 16. 3.
u M. Tauchmanové.

20. 3. /neděle/ 14.00 hodin
MAŠKARNÍ REJ NA LEDĚ 2011
Kulturně sportovní akce spojená
s volbou „Miss maškara 2011“.
Informace P. Dostál.

23. 3. /středa/ 15.30 hodin
PRAMENY A STUDÁNKY
JABLONECKA
Akce k příležitosti oslav Světového dne
vody, povídání o pramenech a studán-
kách. Informace I. Literová, A. Francová.

25.–26. 3. /sobota–neděle/
NOČNÍ PUTOVÁNÍ
Setkání s doktorem Kittlem.
Informace M. Tauchmanová.

29. 3. /úterý/ 16.30 hodin
FOLKLÓRNÍ PODVEČER V DDM
VIKÝŘ
Vystoupení souboru Malá Nisanka
a dětského folklórního souboru
Planeta dětství z Moskvy.
Informace A. Francová.

OLYMPIÁDY
9. 3. /středa/ 9.00 hodin
OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ
OLYMPIÁDY
Gymnázium Dr. Randy

18. 3. /pondělí/
MATEMATICKÝ KLOKAN
Korespondenční soutěž probíhající
na školách

21. 3. /pondělí/ 9.00 hodin
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY
V ČESKÉM JAZYCE II.
Gymnázium Dr. Randy

22. 3. /úterý/ 9.00 hodin
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY
V ČESKÉM JAZYCE I.
ZŠ Mozartova

24. 3. /čtvrtek/ 8.00 hodin
OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY
Gymnázium Dr. Randy

30. 3. /středa/ 8.00 hodin
OKRESNÍ KOLO FYZIKÁLNÍ
OLYMPIÁDY kat. E, F
ZŠ Mozartova

Bližší informace k soutěžím podá
I. Literová, A. Francová tel: 483 711 725,
731 615 621

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

8. 3. /úterý/ 17.00 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ ŽÁKŮ
VÝTVARNÉHO ODDĚLENÍ ZUŠ
„V HLUBINĚ“

14. 3. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47

23. 3. /středa/ 16.30 hodin
KONCERT KOMORNÍCH
SOUBORŮ ZUŠ
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47

■ Projekt 
Jablonec 2011
21. 3. /pondělí/ 10.00 hodin
Sekce Downův syndrom/SPMP ČR 
SETKÁVÁNÍ 2011 
www.downuv-syndrom.cz

24. 3. /čtvrtek/ 8.30 hodin
ZŠ v Liberecké ul. 
ZLATÉ KLADÍVKO 
A ZLATÁ JEHLA 2011

Tip na jazzovou lahůdku

31. 3. /čtvrtek/ 20.00 hodin – Eurocentrum
MELANIE SCHOLTZ QUARTET
Jihoafrická jazzová zpěvačka Melanie Scholtz vyhrála v roce 2002
cenu „Best Jazz Vocalist“ v kategorii tradičního jazzu. Během
své kariéry spolupracovala i s takovými jazzovými veličinami,
jakými jsou Al Jarreau nebo Joe McBride.

Jaký je život pod vodou, prozrazují práce dětí
z výtvarného kroužku ZUŠ. Na výstavě V hlubi-
ně je představí veřejnosti. Foto archiv školy

Foto archiv Eurocentra
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin

Do 11. 3. – prodlouženo
JABLONEC NAD NISOU, 
MĚSTO MEDAILÍ A MINCÍ
Výstava připomínající tradici a součas-
nost medailérské a mincovní tvorby. 
Záštitu nad výstavou převzal
starosta města Petr Beitl.

17. 3.–15. 4.
JAROSLAV KLÁPŠTĚ – výběr 
z grafického díla 
Výstava umělce, který patřil
s Vladimírem Komárkem a Josefem
Jírou k nejvýznamnějším výtvarným
umělcům konce 20. století v našem
regionu.
Vernisáž 17. března od 17.00 hodin.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

1. 3.–25. 3.
MADE IN WROCLAW
Výstava prací pedagogů sklářských
ateliérů Akademia Sztuk Pieknych
ve Vratislavi (Wroclaw – Polsko)
Vernisáž 1. března od 17.00 hodin.

29. 3.–29. 4.
SKLO N – SZKŁON 
Výstava prací prof. Kazimierze Pawlaka
a studentů Akademie Sztuk Pieknych
ve Vratislavi (Wroclaw – Polsko)
Vernisáž 29. března od 17.00 hodin.

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4
www.msb-jablonec.cz, tel. 483 369 011
úterý–neděle 9.00–17.00 hodin

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

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

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
úterý–pátek 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin

Stálá expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK

Tematická výstava
Do 13. 5.
100 LET ČESKÉHO SKAUTINGU 
POHLEDEM SBĚRATELE
JAROSLAVA JETIHO PRŮŠKA

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 3. /úterý/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
LIBEREC ve hře: 
ŠAVLOVÝ TANEC 007 
aneb jubilejní 73. repríza. 
Hra, která vaše psychické problémy
rozhodně nevyřeší... 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2011

4. 3. /pátek/ 20.00 hodin
STO ZVÍŘAT
Koncert – ska, swing a rocksteady.

5. 3. /sobota/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2011 
1. kolo IV. ročníku soutěžního festivalu
amatérských kapel. 
Představí se Hegesh, Sotvarock, Exil 51
a Nottingham.

8. 3. /úterý/ 20.00 hodin
TIBET A BARMA 
Promítání a povídání cestovatelky
Radky Tkáčikové.

9. 3. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Poezie třetího věku (portrét) 
Pod vedením Filipa Nováka.

10. 3. /čtvrtek/ 19.30 hodin
JABLONECKÝ BLUEGRASSOVÝ
SALOON
Účastní se kapely BG Bazar a Handl
z Jablonce a Spare Parts z Liberce.

11. 3. /pátek/ 20.00 hodin
PLASTIC PEOPLE 
OF THE UNIVERSE A GARAGE
Vzpomínkové turné spoluhráčů Mejly
Hlavsy k jeho nedožitým
60. narozeninám.

12. 3. /sobota/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT
Rozjetý rock’n’roll & punk & ska
mejdan. DJ Igorek.
www.igproduction.cz

13. 3. /neděle/ 14.00 hodin
FOLKOVÝ KVÍTEK
Předkolo autorské soutěže pro
začínající muzikanty.
Host: Lucie Foltýnková Dobrovodská
(Brno).
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2011

JEDEN SVĚT 2011
festival dokumentárních filmů
o lidských právech

12. 3. /sobota/ 17.00 hodin
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
S JAROSLAVEM DUŠKEM
Projekce dokumentu o J. Duškovi
Když kámen promluví a beseda s ním.
Vystoupení Barrel Battery. 

JEDEN SVĚT – PROGRAM
14. 3. /pondělí/
16.00 Zachraňte Edwardse, 72 min, ČR
18.00 Haiti – zemětřesení zblízka, 87

min, Kanada
20.30 Moje reinkarnace, 100 min, USA,

Niz., Něm., Švýc., It. 

15. 3. /úterý/ 
16.00 Šitkredit, 30 min, ČR

Stalin. Proč ne? 14 min, Rusko
17.30 Vše pro dobro světa a Nošovic,

82 min, ČR
20.00 Zločinci podle zákona, 91 min,

Izrael

16. 3. /středa/ 
16.00 Medvědí ostrovy, 70 min, ČR
18.00 Plavou v tom, 70 min, Švédsko, VB
20.00 Na stupních vítězů, 90 min, Něm.

17. 3. /čtvrtek/ 
16.00 Z kola ven – Co za tím je?

30 min, Slovensko
Muž, který sázel stromy, 30 min,
Kanada

18.00 Prokurátor, 90 min, Kanada
20.30 Krev v mobilech, 82 min,

Dánsko, Dom. rep., Kongo

18. 3. /pátek/
18.00 Nebe, Peklo, 82 min, ČR

Projekce pro školy – od 14. 3. do 18. 3.
od 8.30, 11.00 a 13.00 hodin 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2011

18. 3. /pátek/ 20.00 hodin
CONNECTIONS 
Reggae, Dancehall a Rub-A-Dub,
5 DJu a 3Mc, 
Emergency JBC OneLove Station
Equal-I-zer Sound a hosté.

19. 3. /sobota/ 20.00 hodin
ORFEUS BEAT & ROCK’N’ROLL
PÁRTY
Kapela a její hosté křtí své první CD –
„Ante Portas“ www.orfeusbeat.cz
Poté r’n’r mejdan s DJ Igorkem
www.igproduction.cz

20. 3. /neděle/ 17.00 hodin
O SMOLÍČKOVI
Nestárnoucí pohádka o jelenu se
zlatými parohy a malém neposluchovi
Smolíčkovi. Zahraje Miroslav Los 
z libereckého loutkového Divadla 
Na cestě. 
http://divadlonacesteliberec.com/

21. 3. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Novinky z astronomie a začátek jara
i na obloze. 

22. 3. /úterý/ 20.00 hodin
THE BREW (UK)
Renomovaná západoevropská kapela
poprvé v Česku a pouze jeden den.
Fascinující energie.

23. 3. /středa/ 20.00 hodin
STAND UP COMEDY
Vystoupí Richard Nedvěd, Daniel Čech,
Petr Vydra.

25. 3. /pátek/ 20.00 hodin
NVU + NEŽFALEŠ + MUERTI
Pogo, punk a r’n’r z Hradce Králové,
punk – r’n’r z Prahy a punk / street Oi
z Jablonce. 

26. 3. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

28. 3. /pondělí/ 17.00 hodin 
BUBENICKÁ DÍLNA 
Nový kurz – 8 lekcí pro středně
pokročilé. 
Zájemci hlaste se na slupka@centrum.cz

30. 3. /středa/ 19.00 hodin
UMÍRÁNÍ A SMRT Z POHLEDU
BUDDHISMU
Pořádá Buddhismus Diamantové cesty,
přednáší Jakub Kadlec.

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

2. 3. /úterý/ 10.00 hodin
PREZENTACE MODERNÍCH
BAVLNĚNÝCH PLEN

3. 3. /čtvrtek/ 16.00 hodin
SCHŮZKA AKTIVCŮ
A DOBROVOLNÍKŮ

7. 3. /pondělí/ 10.00 hodin
BEZPEČNOST
Jak zajistit bezpečnou domácnost pro
děti.

8. 3. /úterý/ 16.00 hodin
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM 
s doprovodným programem
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2011

17. 3. /čtvrtek/ 10.00 hodin
ZDRAVÉ ZOUBKY
Zábavný a poučný pořad pro děti. 

19. 3. /sobota/ 10.00 hodin
JABLONECKÉ PUTOVÁNÍ
Objevujeme krásy jabloneckého okolí.

20. 3. /neděle/ 8.30–12.30 hodin
VÍKENDOVÝ KURZ PRO TĚHULKY

22. 3 /úterý/ 10.00–12.00 hodin
BAZÁREK OBLEČENÍ 

24. 3. /čtvrtek/ 10.00 hodin
SEBAMED
Mléčné dezerty a další dobroty.

26. 3. /sobota/ 10.00 hodin
PEDIG 
Výuka výroby jarní dekorace
z papírového pedigu.
Info na jablickomc@seznam.cz

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

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE 
Pondělí 15.00 hodin – dívky 
Úterý 18.00 hodin – ženy
Čtvrtek 15.00 hodin – tanec s miminky

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 
Pondělí 18.30 hodin 
Úterý 17.00 hodin

CVIČENÍ PRO KOJENCE
Úterý 10.00 hodin (3–12 měsíců)
Úterý 11.15 hodin (1–4 roky)

ANGLIČTINA PRO DĚTI 
Pondělí 16.00 hodin (Mgr. P. Drobníková)
Středa, čtvrtek 16.30 hodin (K. Škreková)

DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA
Pondělí–čtvrtek 7.30–16.00 hodin
Pátek 7.30–15.30 hodin
Nový tel. 731 317 887

26. 3. /sobota/ 9.00–17.00 hodin
Odborníci dětem a rodičům
Blok přednášek, konzultací, tanců
a cvičení.

Fascinující energie Na Rampě

22. 3. /úterý/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
THE BREW (UK)
Trojice vynikajících instrumentalistů: Jason Barwick – kytara, zpěv,
Tim Smith – basa, zpěv a Kurtis Smith – bicí.

Foto archiv Klub Na Rampě
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Kopaná
FC Baumit Jablonec n. N.
www.fkjablonec.cz

Gambrinus liga
Chance arena
13. 3. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT – SK HRADEC
KRÁLOVÉ

Přátelské utkání
Hřiště UMT ZŠ Mozartova
5. 3. /sobota/ 13.30 hodin
FK BAUMIT Muži B – Semily 

Corny městská hala
www.sportjablonec.cz

5. 3. /sobota/ 10.30 hodin
TJ Sokol Jablonec nad Nisou –
Sportcentrum
JABLONECKÝ KORÁLEK 
Soutěž jednotlivkyň v moderní
gymnastice – (také veteránky
a handicapované)
Akce Projektu Jablonec nad
Nisou 2011

5. 3. /sobota/ 9.30 hodin
kurt č. 4
TJ Bižuterie Jablonec 
– Nový Bor
(volejbal – ženy)
TJ Bižuterie Jablonec 
– Karlovy Vary
(volejbal – muži A)

6. 3. /neděle/ 15.30 hodin
centrkurt
MH SK ALFA Liberec –
Litoměřice
Futsal

12. 3. /sobota/ 14.30 hodin
Vem Camará Capoeira Jablonec
nad Nisou, o. s. 
MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ
CAPOEIRY
(brazilské bojové umění) 
Akce Projektu Jablonec nad
Nisou 2011

12. 3.–13. 3. /sobota–neděle/ 
TJ ELP Jablonec a Český svaz
házené 
INDUSTRIAL CUP 2011
Mezinárodní turnaj juniorských
reprezentačních družstev v házené. 
Turnaje se zúčastní družstva
Belgie, Norska, Slovenska a České
republiky.

12. 3. /sobota/ 
10.00 hodin Slovensko – Česko
12.00 hodin Norsko – Belgie
17.30 hodin Česko – Belgie
19.30 hodin Slovensko-Norsko

13. 3. /neděle/ 
10.00 hodin Belgie – Slovensko
12.00 hodin Norsko – Česko

12. 3. /sobota/ 9.30 hodin
kurt č. 4
TJ Jablonex – TJ SLOVAN
Varnsdorf
Odbíjená – ženy

13. 3. /neděle/ 8.30 hodin
kurt č. 4
TJ Bižuterie – Mnichovo
Hradiště
Odbíjená – ženy 

13. 3. /neděle/ 15.00 hodin
centrkurt
TJ ELP Jablonec n. N. – TJ
Sokol Chrudim
Házená – ml. dorostenci II. liga
Jablonec – 1. HC Pardubice
Házená – muži II. liga

13. 3. /neděle/ 20.00 hodin
centrkurt
JASIP – FC York Liberec
Futsal

18. 3. /pátek/ 20.00 hodin
centrkurt
SK ALFA Liberec – Mladá
Boleslav
Futsal

19. 3. /sobota/ 
TaPŠ ILMA – Regionální kolo
formací 

20. 3. /neděle/ 10.00 hodin
kurt č. 4
TJ Bižuterie – Liberec
Odbíjená – ženy

20. 3. /neděle/ 15.00 hodin 
centrkurt
TJ ELP Jablonec n. N.
– TJ Sokol Úvaly 
Házená – ml. dorostenci II. liga
TJ ELP Jablonec n. N. – HK
Chomutov
Házená muži – II. liga

26. 3./sobota/ 10.00 hodin
kurt č. 4
TJ Bižuterie 
Odbíjená – ženy

26.–27. 3. /sobota–neděle/ 
11.00 hodin
JUDO KLUB Jablonec nad Nisou 
VELKÁ CENA 
JABLONCE NAD NISOU 
V JUDU 
Český pohár mladších a starších
žáků a žákyň, dorostenců
a dorostenek, juniorů a juniorek.
Akce Projektu Jablonec nad
Nisou 2011

Corny atletická hala
www.sportjablonec.cz

2. 3. /středa/ 17.00–19.30 hodin
TJ Liaz Jablonec 
– 9. halová středa

8.–9. 3. /úterý–středa/ 
8.00–12.00 hodin
Atletická Žákovská liga

12.–13. 3. /sobota–neděle/ 
TJ LIAZ Jablonec – Mistrovství
České republiky žactva

19. 3. /sobota/ 13.00 hodin
AC Jablonec nad Nisou 
VÝŠKAŘSKÝ MÍTINK –
JABLONECKÁ LAŤKA
Akce Projektu Jablonec nad
Nisou 2011

26.–27. 3. /sobota–neděle/
Sdružení hasičů ČMS okres
Jablonec nad Nisou 
JABLONECKÁ HALA 2011
Info na: osh.jablonec@quick.cz
Akce Projektu Jablonec nad
Nisou 2011

Nabídka sportovních programů

■ Fandíme našim juniorům

Čtyři Jablonečané se zúčastnili Zimního
evropského olympijského festivalu mládeže
(EYOWF) 2011, který poprvé ve své historii
zavítal do Česka, a navíc i do jabloneckého
areálu Břízky. 

Když přebíral koncem ledna jablonecký
starosta Petr Beitl společně se svými kolegy
z pořadatelských měst Liberce a Kořenova
olympijský plamen, byla vrcholná klání stále
ještě trochu jen představou. Na reálných obry-
sech nabraly hry, když do vysokoškolských ko-
lejí v Liberci dorazilo 1511 členů sportovních
výprav ze 44 zemí, mezi nimi i 60 Čechů. 

V libereckých areálech ve Vesci a na Ještědu,
v jabloneckých Břízkách a ve snowparku
v Kořenově-Rejdicích se soutěžilo ve 28 discip-
línách. Mladé sportovní naděje v nich svedly
boj o 216 medailí. Bojovalo se v alpských dis-
ciplínách, běhu na lyžích, biatlonu, krasobrus-
lení, ledním hokeji, severské kombinaci, skoku
na lyžích a snowboardingu. 

Hry měly skutečně olympijskou atmosféru.
Slavnostně začaly v neděli 13. února večer v li-
berecké Tipsport aréně za přítomnosti prezi-
denta Mezinárodního olympijského výboru
Jacquese Roggeho. Kromě něj zde byl napří-
klad také prezident Asociace evropských olym-
pijských výborů Patrick Hickey, mezi hosty se

objevily sportovní legendy jako Vlade Divac,
Katarina Wittová, Jean Michel Saive, Jan Želez-
ný, Květa Pecková a mnohé další.

Nejpočetnější delegaci na festival vyslalo s 99
účastníky Rusko, které je se 116 medailemi (56 –
36 – 24) historicky nejúspěšnější zemí. Českou
výpravu tvořilo 98 členů – z toho 60 sportovců
(44 chlapců, 16 dívek), zbytek byl servisní do-
provod. Mezi sportovci měl bohaté zastoupení
především Liberecký kraj – české barvy hájilo
osmnáct závodníků z dvanácti regionálních
klubů. 

Své čtyři zástupce měl i Jablonec, a to v alp-
ských disciplínách Dominiku Drozdíkovou (TJ
Bižuterie Jablonec), v běhu na lyžích Petra
Knopa (Ski klub Jablonec nad Nisou), v biatlo-
nu Lukáše Jíru a Jessicu Jislovou (oba SKP
Jablonec nad Nisou). Jessica byla také olympij-
skou tváří této disciplíny. Petr Knop byl zase
jednou z nadějí české výpravy. V pondělí 14.
února v závodě na 10 km klasicky doběhl mezi
85 závodníky na 16. místě. Závody biatlonistů
v Břízkách odstartoval jablonecký starosta Petr
Beitl. Odtud si z tratě dlouhé 12,5 km odnesl
další 16. místo Lukáš Jíra, který si tak splnil
přání dostat se do první dvacítky.

V době uzávěrky měsíčníku byly hry ještě
v plném proudu. Všechny výsledky jsou na
www.eyowf2011.cz. (fr)

Evropská olympiáda mládeže poprvé
v Česku a v našem městě

Foto archiv EYOWF
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Euroregion TOUR 2011
Nevíte ještě, kam jet s rodinou na dovolenou

nebo na víkend? Veletrh cestovního ruchu
Euroregion TOUR 2011, který se uskuteční
od 10. do 12. března v Eurocentru, vám urči-
tě napoví. 

Přesně 40 vystavovatelů tam představí turis-
tické zajímavosti českých měst, krajů, regionů
a příhraničí. Poprvé se výstavy zúčastní zástupci

ze Slovenska – Prešovský kraj nabídne tipy
prázdninových cílů ve Vysokých Tatrách. Sou-
částí doprovodného programu jsou cestopisné
besedy, přednášky a kulturní pořady. Na vele-
trhu bude také 60 místních výrobců prezento-
vat své produkty – výroby pocházející z regionu
a pyšnící se značkou regionální produkt. Vstup
na výstaviště je zdarma.

Další informace o výstavě najdete v progra-
mové nabídce na straně 10 nebo na webových
stránkách www.eurocentrumjablonec.cz

Pomozte zachytit velikonoční zvyky
Eurocentrum připravuje výstavu České Ve-

likonoce – zvyklosti v našem regionu. Srdeč-
ně vás zve ke spolupráci a účasti na výstavě.
Pochlubte se nejrůznějšími velikonočními vý-
robky – kraslicemi, pomlázkami, věnci, ale
i říkadly, koledami nebo zvyky. Připomeňte,
co se traduje.

Výstava se uskuteční od 11. do 23. dubna 2011
v prostorách Eurocentra a v příštím roce popu-
tuje do polské Jelení Hory. Pět vylosovaných
účastníků získá odměnu, nejlepší práce dosta-
ne hlavní cenu etnografa.

Exponáty pro výstavu přijímá recepce Euro-
centra, Jiráskova 9, denně od 9.00 do 19.00 hodin,
a to až do 4. dubna. K výtvorům připojte kon-
taktní údaje. Odevzdané příspěvky se nevracejí. 

Více informaci naleznete na internetových strán-
kách www.setkavani.eurocentrumjablonec.cz. 

Výstava je pořádána v rámci projektu „Setká-
vání – tradice, kultura a život v česko-polském
pohraničí“, který je spolufinancován z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj. (mp)

Chystané výstavy Eurocentra

Rozhovor s ředitelkou Katolické základní
školy majora Rudolfa Háska Janou
Kocourkovou 

Příští rok bude škola slavit již 20 let od
svého založení. Jste církevní škola, svým žá-
kům nabízíte první i druhý stupeň vzdělá-
vání, přesto zůstáváte školou rodinného ty-
pu. Jaké to má výhody?

Naším cílem bylo dát dětem pocit svobody.
Děti vyrůstají v klidném, pěkném, rodinném
prostředí. Všichni se vzájemně známe, nedochá-
zí k projevům nesnášenlivosti nebo ubližování.
I citlivé děti zde mohou rozvinout svou osob-
nost. Škola má 110 dětí. Menší třídy je motivují
k výkonům. Je na ně více času, jsou častěji vy-
volávány a jedno před druhým se stydí neumět. 

Zaměřujeme se na rozšířenou výuku ci-
zích jazyků. V nabídce samozřejmě nechybí
etika a estetika. Co vše škola ještě nabízí?

Učíme od 1. třídy anglický jazyk a od 6. třídy
mají děti možnost si vybrat němčinu, ale i fran-
couzštinu. Etika a náboženství se vyučuje od
1. ročníku, ale žáci si mohou vybrat, který
z těchto předmětů si zvolí. Chceme, aby všech-
ny děti znaly Bibli a vyznaly se v ní, aby znaly
církevní svátky a jejich význam, a aby se na-
učily uvádět do života Desatero božích přikázání.

Nabízíme dětem spoustu kroužků hudebních
(pěvecký sbor, hra na flétnu, hra na kytaru, bu-
benická dílna, některé roky i školní orchestr),
výtvarných (keramika, výtvarné dílny) i taneč-
ních. Samozřejmě máme i kroužky sportovní,
výuky počítačů a kroužek šachový.

Školu zahajujeme pobytem v jižních Čechách,
kde se dobře poznáme a lépe se nám celý rok
pracuje. Pořádáme pobytové kurzy lyžařské,
vodácké, cyklistické. Velice nám pomáhají švý-
carští přátelé i tím, že berou do svých rodin na-
še děti, učitele i rodiče, a tak vlastně motivují
žáky k výuce cizích jazyků. Udržujeme i kon-
takty s partnerskou základní školou na Istrii
v Chorvarsku. 

Je vaše škola otevřená také veřejnosti? 
Někdy pořádáme výukové kurzy na počíta-

čích pro dospělé a nabízíme i jazykové kurzy,
máme totiž kvalitní kantory. 

(red)

Společně objevujeme dar života

Rozhovor s ředitelkou Svobodné základní
školy o. p. s. Jablonec nad Nisou Dagmar
Sacherovou 

Škola byla založena v roce 1993, na co se
zaměřuje?

Škola realizuje všestrannou přípravu dětí pro
další studium, aktivní přístup k životu a zdravý
životní styl. Naši žáci vědí, co je svoboda, re-
spekt, tolerance. Učíme je, že svoboda každého
člověka končí tam, kde začíná svoboda druhé-
ho. Garantujeme individuální přístup a práci
s nadanými dětmi, v každé třídě je jedno místo
pro dítě s oslabením. Celkově je ve škole 78 dě-
tí. Dbáme na to, aby si všichni žáci našli něco,
co je ve škole baví, proč tam, alespoň někdy,
jdou rádi. Naši učitelé vědí, že není nejlepší
ten, kdo se nejlépe učí. Uvědomují si, že pro
některé děti je školní docházka tou nejčernější
můrou v jejich životě. Všichni naši žáci, bez
ohledu na nadání, jezdí každý rok na lyže a kolo,

v 5. třídě na vodácký kurz na Vltavu, umějí pla-
vat a bruslit, dělat keramiku, tančit, zpívat nebo
moderovat slavnost či večírek. Od první třídy se
učí anglicky a běžně využívají k učení počíta-
čovou učebnu.

Škola nabízí 1. stupeň. Kam poté žáci pře-
cházejí? 

V paté třídě už jsou natolik samostatní, že ne-
jsou závislí na škole, která je nejblíž k jejich do-
movu. Na 2. stupeň přecházejí do škol podle
svých zájmů. Pokud máme zpětnou vazbu o na-
šich žácích, tak přestup je obvykle bez problé-
mů. Přibližně pětina z nich složí přijímací
zkoušku na osmileté gymnázium, větší část jich
v posledních letech přestupuje do tříd se spor-
tovním zaměřením. 

Co nabízí škola veřejnosti?
Žákům nabízíme nadstandardní akce školní

i mimoškolní – poznávací exkurze, zájezdy do

divadel, sportovní kurzy, keramickou, vánoční
a velikonoční dílnu. Některé akce pořádáme
pro celé rodiny, třeba zahradní slavnost ke Dni
rodin, poslední buřt, cyklistický závod, zpívání
v kostele. Vždy to jsou příležitosti k vzájemnému
poznávání a sbližování. Další aktivitou školy je
Školička pro předškoláky a pedagogické pora-
denství školní zralosti. (red)

Dětem necháváme vlastní iniciativu

Foto Jana Kocourková

Foto Dagmar Sacherová
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■ Krátké zprávy
Nesvítí lampa?
Každý z Jablonečanů může rychle
přispět k tomu, že TSJ, s. r. o. ope-
rativně opraví poškozené lampy
veřejného osvětlení. Stačí je nahlá-
sit na bezplatnou telefonní linku
800 155 151 (sekce TSJ) nebo zavolat
přímo panu Halamovi 775 790 308. 

Tipy z Rychnova
V pátek 11. 3 od 19.30 hodin vy-
stoupí v hudebním klubu Bažina
v restauraci Beseda Pavlína Jíšová
a přátelé.
Výstavní síň MěÚ Rychnov hostí
od 12. 3. do 25. 3. výstavu fotogra-
fií Radoslavy Sodomkové – Květi-
ny makroobjektivem.

Mincovní Jablonec vydal 
publikaci 
Nákladem 150 kusů vydalo město
publikaci Jablonecká medailérská
škola. Poprvé ji představil veřejnosti
ředitel Střední uměleckoprůmyslo-
vé školy a VOŠ Jiří Dostal na úno-
rové vernisáži výstavy Jablonec
nad Nisou, město medailí a mincí
v Městské galerii MY. Autory knihy
jsou fotografové Jiří Kovanic a Jiří
Jiroutek, text napsala Kateřina Nora
Nováková. K dostání je v informač-
ním centru radnice za 500 korun.

Čtení o Jizerkách
Dům česko-německého porozumě-
ní zve na autorské čtení a povídá-
ní se Siegfriedem Weissem a Oto-
karem Simmem o knize Píseň o le-
se. Uskuteční se 8. března od 17.00
hodin. Knihu vydal Ještědsko-jizer-
ský horský spolek.

Liberecký kraj přispěl 
na knihovnu
Liberecký kraj uvolní letos 5,5 mi-
lionu korun na regionální činnosti
knihoven v kraji. Městská knihov-
na v Jablonci nad Nisou získá z té-
to částky 959 000 korun. Nejvyšší
příspěvek, a to 1,99 milionu korun,
obdrží Krajská vědecká knihovna
v Liberci.

Peníze z evropské banky 
a dotace na územní plán
Jablonec byl zařazen do programu
financovaného ze zdrojů Evropské-
ho fondu. Peníze z dotace Evrop-
ské banky pro obnovu a rozvoj
(EBRD) použije město na krytí úro-
kových nákladů vázaných na do-
čerpání úvěru u Komerční banky.
Další dotaci 4 miliony korun z EU
a ČR získalo město v rámci Integ-
rovaného operačního programu
na zpracování nového územního
plánu. Součástí projektu je koncept
územního plánu, vyhodnocení jeho
vlivů na udržitelný rozvoj území
včetně životního prostředí (SEA)
a nakonec zpracování územního
plánu. Projekt za téměř šest milio-
nů korun započal 30. září loňské-
ho roku a skončí 31. května 2012.

Prožila jste dvě etapy Červeného kříže. Můžete je
srovnat? Jaké jsou důvody vašeho odchodu? 

Na nějaký čas jsem odešla z Jablonce a po svém ná-
vratu přijala nabídku znovu se ucházet o místo na
Českém červeném kříži. V červnu 2006 jsem nastou-
pila do funkce ředitelky Oblastního spolku ČČK. Ná-
stup to byl skoro symbolický. Stávající ředitelka zaba-
lila věci ve starém sídle spolku v Pražské ulici a já je
přestěhovala do nového sídla. Pro mě bylo zajímavé
srovnání činnosti v době před listopadem 1989 a po
něm. Český červený kříž je humanitární občanské
sdružení působící na celém území ČR a od 1. 1. 1994
je Oblastní spolek ČČK v Jablonci samostatnou orga-
nizační jednotkou. To znamená, že na činnost si fi-
nanční prostředky zajišťujeme sami. V tom nám po-
máhá Červený kříž v Praze, respektive ministerstvo
zdravotnictví, město Jablonec nad Nisou, Liberecký
kraj i mnoho nadací a firem. I na ně ale dolehla krize
a já se po těch letech už cítím unavená a vyčerpaná. 

Pocházíte z Jablonce?
Jsem tu od roku 1982. Žiju v Lučanech. Přistěhova-

la jsem se z Bíliny. Zdravotnickou školu jsem dokon-
čila v Teplicích a tam jsem také nastupovala do svého
prvního zaměstnání v nemocnici. 

Co vás přivedlo ke zdravotnické práci, je na za-
čátku nějaká touha pomáhat? 

Myslím, že nejvíc se na výběru mého povolání po-
dílelo moje znamení. Jsem panna a o těch se mimo jiné
říká, že své umění a vědění považují pouze za pro-
středek k tomu, aby sloužily ostatním. U mě to tak
opravdu je. Pod sklem na pracovním stole jsem kdysi
měla motto: „Cos dal lidem, zůstane tvým.“ Nevím,
kdo slavný to řekl, ale můj životní postoj to vystihuje.

Přiblížila byste laikům historii dárcovství krve?
Lidstvo od pradávna vědělo o důležitosti krve.

V dávných dobách, kdy se prováděla jen přímá trans-
fúze od člověka k člověku, se hovořilo o pramenu no-
vého života. Pro zajímavost: fyzik, matematik a lékař
Geronimo Cardano v 16. století uvádí možnost krevní
transfúze z tepny do žíly pomocí dvou trubic. Podmín-
kou však bylo, aby dárcem krve byl mladík dobrých
mravů. V Čechách je historie krevních převodů
a krevních skupin spojena se jmény českého chirurga
Karla Maydla a psychiatra Jana Janského. Janského
tvář a jméno nesou i medaile, jež jsou předávány
mnohonásobným dárcům krve.

Někomu nedělá dobře pohled na krev, může být
přesto dárcem?

Myslím, že různé strachy, předsudky, negativní po-
city a zkušenosti jsou s krví často spojovány. Vždy ale
záleží jen na nás, jak se s nimi dokážeme vyrovnat. To
je velmi individuální. I proto jsme nedávno na trans-
fuzním oddělení natočili krátký film Cesta krve, který
byl promítán na jablonecké listopadové konferenci
o dárcovství. 

Červený kříž určitě nejsou jen dárci krve.
Zabezpečujeme toho mnohem víc. Snažíme se, aby

každý znal alespoň zásady poskytování první pomoci. Je

to nejen naší morální povinností, ale vzhledem k pře-
technizovanému a uspěchanému životu téměř nut-
ností. Často se dostáváme do situací, kdy je potřeba
první pomoc rychle a účinně poskytnout. Proto pořá-
dáme mnoho kurzů. Školíme zaměstnance, budoucí
řidiče, maminky s dětmi, ženy v domácnosti, děti ve
školkách a školách. Pořádáme rekondiční pobyty pro
zdravotně oslabené děti i seniory. A taky poskytujeme
humanitární pomoc v krizových situacích, nejčastěji
při povodních. 

Odcházíte od rozeběhnuté práce, nemrzí vás to?
Oblastní spolek bude mít stejně zapálené vedení ja-

ko dosud, dohlédla jsem na to. Já odcházím na vlast-
ní žádost, cítím, že nastal čas se posunout. Mým cílem
je pomáhat ženám, aby si uvědomily ženskost a doká-
zaly se z ní radovat.

(red)

Helena Ungermannová 
■ Tvář měsíce března

Cos dal lidem, zůstane tvým
Helena Ungermannová (*1958) věnuje veškerý čas a energii neúnavnému
propagování bezplatného dárcovství krve a obětavé práci pro Český červený kříž.
S ním je v Jablonci nad Nisou spojována už od roku 1982, kdy začala pracovat
na tehdy Československém červeném kříži. Odešla po 10 letech, ale opět se
vrátila. Nyní je opět na odchodu. Obecně prospěšné a veřejné práci
na Jablonecku se ale bude věnovat i v budoucnu.

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Při příležitosti druhého ročníku Meziná-
rodního trienále Jablonec 2011 jsme pro čte-
náře měsíčníku připravili devítidílný seriál
o historii Jabloneckých výstav. Jedná se
vlastně o úryvky z připravované knihy, kte-
rou při této příležitosti chystá k vydání
Muzeum skla a bižuterie. V první části se
budeme věnovat účasti jabloneckých firem
na průmyslových výstavách v 19. století.

1. Účast jabloneckých firem na nejstar-
ších průmyslových výstavách

Prosperita jabloneckého regionu stojí nejmé-
ně 200 let na výrobě a exportu bižuterie. K tomu

vždy neoddělitelně patřilo i vystavování zboží.
Fenomén průmyslových výstav se zrodil v dru-
hé polovině 18. století v Londýně a rozšířil se
záhy po celé Evropě a později i do zámoří. 

Výrobce a obchodníky s bižuterií z Jablonce
najdeme mezi vystavovateli poprvé v roce 1829.
Tehdy na výstavě pořádané guberniem v hlav-
ním městě království Praze vystavovalo šest fi-
rem z Jablonecka. Dvě z nich sídlily přímo
v Jablonci. Firma Josef Pfeiffer & Co. byla oce-
něna čestným uznáním a Heinrich Göble získal
bronzovou medaili. Ani na dalších pražských
výstavách v roce 1831 a 1836 jablonecké firmy
nechyběly.

V druhé polovině 19. století patřily rozvoj
průmyslové výroby, nárůst významu stále šir-
ších trhů a dokumentace pokroku k nejmar-
kantnějším znakům doby. Předvádění zboží na
průmyslových výstavách mělo pro výrobce
a obchodníky stále větší význam. Vystavovalo
se zvláště kvalitní zboží, ale také typové a tech-
nologické novinky. Vystavovatelé se pak mohli
honosit cenami, které na těchto výstavách zís-
kali, a jejich zboží tak získalo na důvěryhod-
nosti. To se projevovalo na zájmu zákazníků.

Vzhledem k sílícímu exportu byly pro jablo-
necké firmy přitažlivé především světové výsta-
vy. Prezentace na takto obrovském podniku
nebyla ovšem levnou záležitostí a mohli si ji
dovolit jen ti nejúspěšnější podnikatelé. Na-
příklad Josef Pfeiffer ml. – syn zakladatele fir-
my, která se představila již v roce 1829 na vý-
stavě v Praze, a starosta Jablonce se v roce 1855
zúčastnil světové výstavy v Paříži. Vystavené vý-
robky získaly stříbrnou a bronzovou medaili.
Pfeiffer byl dokonce členem jury.

Velmi hojná účast jabloneckých firem, nava-
zující na konjunkturu zdejšího průmyslu, byla
na výstavě ve Vídni v roce 1873. Aby předvedly

jablonecký průmysl světu v co největším lesku,
sdružily se nejvýznamnější exportní domy
z celé oblasti. Radost vystavovatelům kazilo jen
nevhodné místo, které jim výstavní komise
vyhradila. Cítili se dotčeni tím, že nedocenila
význam zdejšího průmyslu. To však nebylo to
nejhorší. V době výstavy došlo na vídeňské bur-
ze ke krachu. Ten odstartoval hospodářskou
krizi, která sužovala jablonecký průmysl v ně-
kolika následujících letech.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Historie výstav bižuterie v Jablonci nad Nisou

Pamětní střelecký štít z roku 1874 upomíná na 25. výročí vlá-
dy císaře Františka Josefa I., které se vztahovalo k roku 1873.
V pozadí vpravo je vidět kupole hlavního pavilonu Světové
výstavy, jež proběhla v tomtéž roce ve Vídni. Foto archiv

„Zemřel fotograf Kirchner, pokud jsi to neza-
znamenal. 58 let.“ vyskočil na mne jako po-
zdrav z pekla dovětek e-mailu od Pavla Vo-
ničky, předsedy Jizersko-ještědského horského
spolku, jehož jsem také členem. Bylo to zrovna
v to pondělí, kdy se mnoho lidí našeho kraje
loučilo na pohřbu či v mysli s raspenavským fa-
rářem a ředitelem hejnického Mezinárodního
centra duchovní obnovy Milošem Rabanem. 

„Blbej den,“ pomyslel jsem si a vzpomínal,
kolikrát jsme se vloni s Milošem viděli. Jednou
na oslavě kulatin u nás na zahradě, kde se s ky-
tarou připojil k muzikantům. Pak když jsme
spolu a ještě s libereckým fotografem Zdeňkem
Línem hodnotili fotky na Krajských dnech
v Jablonci, no pak už jen párkrát u mne
v ateliéru.

Většinou jsme u toho vypili trochu Ruland-
ského a já Miloše obdivoval, jak mimo své prá-
ce stihne vést workshopy, degustovat víno, hrát
na housličky a kytárku, najít si čas na kamará-
dy a kamarádky, ale hlavně tvořit překrásné
snímky z našeho kraje. Ta jeho vitalita. Tím mě
snad nejvíc fascinoval. Trochu jsem mu někdy
i záviděl, že focení měl jako koníček a tudíž si
vybíral jen to, co ho bavilo.

Miloše jsem poznal někdy začátkem 90. let.
Nevím, zda již tenkrát fotil hodně, ale ve vzpo-
mínkách mi to připadá, že s focením se na ve-
řejnost moc nedral. Postupem času však jeho
fotografie začaly být stále více vidět a člověk
poznal již i jeho rukopis. Málokdo ví, že pro

svého zaměstnavatele, firmu ABB, dělal tech-
nické fotografie. Rád vzpomínal na snímky
z Pražského hradu, kde fotil interiéry a vypína-
če v nich nainstalované.

Podle mne se Miloš nejvíce prosadil v posled-
ních deseti letech, kdy jeho fotky začaly plnit
časopis Krkonoše a Jizerské hory. Vznikaly mu
autorské kalendáře a krása jeho přírodních fo-
tek těšila milovníky našich hor a reprezentova-
la kraj. 

Proč právě on? To je otázka, která mě bude
ještě dlouho pronásledovat.

Milan Drahoňovský
fotograf, Liberec 

Vzpomínka na fotografa 
Miloše Kirchnera

Diplom, který Josef Pfeiffer ml. obdržel na Světové výstavě
v Paříži v roce 1855. Foto archiv

Místo výstav 
trienále

Na věhlasné jablonecké bižuterní výroby na-
vazuje Mezinárodní trienále Jablonec 2011.
Organizuje ho Muzeum skla a bižuterie v Jab-
lonci nad Nisou a letošní ročník má podtitul
Oděv a jeho doplněk. Hlavní myšlenkou soubo-
ru akcí je pomoci při záchraně bižuterní tradi-
ce na Jablonecku.

První částí trienále byla lednová módní pře-
hlídka. Renomovaní čeští návrháři, umělecko-
průmyslové i odborné školy na ní představili
současné trendy a dokázali přitom, že šperky
z Jablonecka jsou ve světě stále pojem. V létě
pak projekt přinese výstavu v hlavní budově
muzea a v Galerii Belveder a také Bižuterní
jarmark v Eurocentru.

Jablonecká bižuterie dnes živí asi 3 000 až
4 000 lidí z regionu, před 20 lety jich zaměstná-
vala v celém Československu zhruba 27 000. Tra-
diční jablonecké odvětví výrazně poškodil před
dvěma lety rozpad Jablonexu, který pro firmy
z regionu zajišťoval odbyt a výrobu komponentů.
„Už nikdy nebudeme zřejmě vyrábět v takových
kvantech. Konkurovat ale můžeme bižuterním
šperkem,“ soudí předseda Svazu výrobců skla
a bižuterie Jaroslav Hlubuček. 

Svaz výrobců otevře v dubnu v budově Jablo-
nexu obnovenou reprezentativní prodejnu bi-
žuterie. S podporou kraje, státu a Evropské unie
se chystá ve městě vybudovat Centrum pro pod-
poru bižuterní výroby. Projekt, který chce z bi-
žuterní výroby udělat velkolepou turistickou
atrakci, přijde na 100 milionů korun. (lau) 

Fotografové Milan Drahoňovský, Miloš Kirchner
a Zdeněk Lín při setkání na jablonecké radnici. 

Foto archiv



Bílý Potok, ČD – Bártlova bouda (2,5 km) –
Paličník (6 km) – rozcestí Na Písčinách (8 km)
– pod Nebeským žebříkem (9 km) – Tišina
(11 km) – Hubertka (13,5 km) – Bílý Potok,
ČD (16,5 km).

Pryč jsou ty doby, kdy se turisté ještě počát-
kem května brodili Jizerkami v hlubokém sně-
hu. Dnes k nám předjaří i jaro přichází mno-
hem dříve. A bude-li tomu tak i letos, můžeme
mu jít naproti třeba na Paličník.

Výchozím místem je konečná stanice ČD
v Bílém Potoce, odkud nás až na vrchol pove-
dou žluté značky. K Bártlově boudě procházíme
obcí, v jejíž horní části mineme několik po-
hledných chalup či opravených božích muk.
Nad Bártlovkou opustíme asfaltku, vstoupíme
do smíšeného lesa a stoupáme údolím Háje-
ného potoka. Loňské povodně zanechaly ná-
padné stopy i zde. Cesta je na mnoha místech
hluboce vymletá, výš smetla voda i dva menší
mostky. První bytelný ale nápor vydržel. Vpravo
na skále je upevněn tzv. Kratzerův obrázek,
který připomíná nehodu svážeče dřeva z roku
1890 (v mapách je chybně zakreslen). 

Vodou poničená cesta střídá levý a pravý břeh
horské bystřiny, až odbočí v ostrém úhlu doprava.
Stezka pak strmě stoupá a její schůdnost se zhor-
šuje. Zhruba po půl hodině dojdeme k vyhlíd-
kovému skalisku Paličníku. Na jeho vrcholovou
plošinu vystoupáme s pomocí zábradlí a žebří-
ku. O přístupnost se postarali turisté němec-
kého horského spolku již v roce 1902. A vybrali
si dobře – rozhled z Paličníku je velkolepý: od
Krkonoš přes Jizerské hory po Frýdlantsko. Pod
námi vidíme oblíbené cíle horolezců – Kohoutí

hřeben, Supí hlavu, Paličku… Kříž na vrcholu
byl postaven až v roce 1992; zasloužil se o to
nedávno zesnulý pater Miloš Raban. 

Od vyhlídky pokračujeme po modrých znač-
kách k rozcestí Na Písčinách, kde se připojí čer-
vené značení. To nás dovede až k chatě Hu-
bertka. Asfaltová lesní silnice traverzuje jižní
úbočí hory Smrk. Přehlédnout bychom neměli
krátkou odbočku k vyhlídce Tišina. Otevře se
nám z ní působivý pohled do hlubokého údolí
Hájeného potoka a na protější horské srázy. Sil-
nička teď klesá a prochází kolem Francouz-

ských kamenů, jejichž název souvisí s napo-
leonskými válkami. Za mostem přes Velkou ry-
bí vodu nesmíme minout odbočku k Hubertce,
kde v sezoně najdeme posezení s občerstvením.
Do Bílého Potoka nás od chaty dovedou zelené
značky. Sestup trvá necelou hodinku.

V údolí Hájeného potoka i výše musíte v břez-
nu ještě počítat se sněhem. V případě prodlouže-
né zimní sezony neničte, prosím, lyžařské stopy
– z Paličníku se můžete vrátit stejnou cestou.
Výlet lze výhodně podniknout i z parkoviště
u Bártlovy boudy. Otokar Simm

Hledání jara na Paličníku
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Zaznamenali jste v březnovém povětří ně-
co neznámého, exotického a zároveň podiv-
ně zneklidňujícího? Pokud ano, pak vás nej-
spíše ovanul „föhn“. Liberecký spisovatel
a přírodovědec Miloslav Nevrlý ho popisuje
takto: „Hebký a mámivý vítr, přinášející vů-
ni krásnějších světů, připomínky cizích, ne-
známých zemí a životů, které by bylo možno
nádherněji prožít, van krajů, kde lidé jistě
neznají sněhy a starosti, mrazy a práci.“

Máte-li po přečtení předchozích řádků touhu
vyrazit po dlouhé zimě za vůněmi a barvami
někam na jih, nekupujte hned letenky. Tím nej-
bližším uspokojivým místem se mohou stát na-
příklad pelíkovické mokřiny u Rychnova, vzdá-
lené jen pár kilometrů jižně od Jablonce.

Mezi ty, kdo nevyužijí služeb MHD a raději
těch sedm kilometrů poletí, patří včely. Každé

jaro je sem láká na sladkou fialkovou vůni více
než 15 000 květů bledule jarní. Zdejší velký,
převážně bíle prostřený stůl, nabízí (nejen vče-
lám) i spoustu dalších vonných delikates. Na-
příklad v podobě žlutých prvosenek, neboli pe-
trklíčů. Ty mají slabší vůni než okolní bledule,
a proto si při lákání hmyzu pomáhají výrazně
žlutou barvou květů. 

Jiná květina zdejších mokřin, drobná kráska
s nepříliš poetickým názvem – dymnivka dutá,
vše vsadila na barvu červenohnědou a vůni
pryskyřičnou. Čmeláky vábí tak silně, že nevá-
hají na svrchní straně nedostupných květů
pracně vykusovat náhradní otvory, jen aby se
jimi procpali dovnitř. Další omamně vonící
a navíc nepřehlédnutelnou rostlinou této loka-
lity je v pozdním jaru kvetoucí lilie zlatohlavá.
Její atraktivní, exotický vzhled budí dojem, že
pro okolní hmyz je právě krása tím hlavním lá-
kadlem, ale není tomu tak. Opylovači lilií jsou
totiž lišajové – noční motýli, létající výhradně
za jejich vůní. 

K nejvíce obdivovaným květům pelíkovic-
kých mokřin nepochybně patří orchideje, nic-
méně hlavní pozornosti přírodovědců se zde tě-
ší nenápadná bylina s tajemným názvem krva-
vec toten. To proto, že je živnou rostlinou mod-
ráska bahenního. Jeho housenky vylučují lát-
ku, díky níž je mravenci považují za své larvy
a jsou jimi odnášeny do mravenišť. Zde se hou-
senky živí larvami a kuklami svých hostitelů až
do vylíhnutí. 

Právě kvůli výskytu vzácného modráska ba-
henního byl jeden ze zdejších mokřadů zařa-
zen do soustavy Natura 2000. Budoucnost této

evropsky významné lokality je přesto nejistá.
Silně totiž zarůstá náletem a krvavec s modrás-
kem pomalu mizí. Je tomu tak paradoxně díky
nečinnosti člověka. 

V jiných případech – třeba při pokusech
o přesazení vzácných vlhkomilných rostlin do
soukromých zahrádek – přináší naopak činnost
člověka zkázu. Mokřadní rostliny jsou vázány
na specifické podmínky svých stanovišť, v pří-
padě orchidejí i na symbiózu s houbami, a ta-
kovýto zásah nepřežijí. Tím největším ohro-
žením zdejší přírody je silný tlak ze strany
developerů.

Pokud máte chuť zastavit se na chvíli v čase
a na čerstvém jarním povětří obdivovat krásu
květin v jejich přirozeném prostředí, jarní mo-
křiny vás určitě nezklamou. 

Milan Bajer / Ekocentrum JKIC o. p. s.

V Pelíkovicích se probudila příroda

■ Tip na výlet

z přírody

Foto Milan BajerFoto Milan Bajer

Tato skalka se nachází asi 500 m JV od Paličníku. Cesty k ní však nevedou. Foto Otokar Simm
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Alžběta Oklamčáková

Anežka Hásková

Katka Košková

Téma na měsíc duben: Moji kamarádi (obrázky kamarádů, jak si společně hrajete. Vašimi kamarády můžou byt třeba i zvířátka).
K malování si můžete zazpívat s Jaroslavem Uhlířem a Zdeňkem Svěrákem „Není nutno“.

www.jabloneckarodina.cz

Milé děti,
děkuji za obrázky vašich oblíbených jídel. Nakreslily jste je moc
zdařile a ještě lépe určitě chutnají ve skutečnosti! Malujte vesele
dál, protože na příští měsíc mám jedno veselé téma – KAMARÁDI.
Už teď se těším na nové obrázky, váš skřítek Pastelka.

Oceněné práce
Anežka Hásková (6 let), Držkov 211
Katka Košková (7 let), Budovatelů 17, Jablonec nad Nisou
Alžběta Oklamčáková (2 roky), Pod Skalkou 16, Jablonec nad Nisou
Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Dubnové obrázky s tématem „Moji kamarádi“
očekáváme do čtvrtka 10. března na podatelně v přízemí jablonecké
radnice nebo na adrese redakce: Městský úřad, redakce Jabloneckého
měsíčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na obálku
napište heslo – „Skřítek Pastelka“. Soutěžní formát výkresu je A4.
NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!
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Město nabízí k prodeji tyto nemovitosti.
Jejich kupní ceny se stanovují dohodou. 

Zájemce o koupi má možnost využít tzv. slo-
ženou kupní cenu, to znamená, že část kupní
ceny není uhrazena kupujícím před podpisem
kupní smlouvy, ale její splatnost je časově od-
ložena. Pokud je předmětná částka proinvesto-
vána na opravách vnějšího pláště objektu ve

stanovené době, je plnění poskytnuté formou
investic považováno za splnění této části kupní
ceny. 

Není-li uvedeno jinak, spravuje objekty Měst-
ská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou,
s. r. o., Mírové náměstí 3100/19, PSČ 467 51,
Jablonec nad Nisou. Prohlídku objektu lze sjed-
nat na telefonu 483 300 640. 

Další informace najdete na aktualizované
úřední desce, na www.mestojablonec.cz (úřed-
ní deska), nebo je sdělí majetkoprávní oddělení
MěÚ Jablonec nad Nisou, tel. 483 357 348.

Nabídky adresované majetkoprávnímu oddě-
lení MěÚ předkládejte v podatelně úřadu (bu-
dova radnice), Mírové náměstí 19, 467 51 Jablo-
nec nad Nisou. 

Město Jablonec nad Nisou nabízí 
k prodeji nemovitosti

č. p. 2046 Saskova 27
st. p. č. 1954 o výměře 290 m2

p. p. č. 1036/19 o výměře 305 m2

k. ú. Jablonec nad Nisou
4 byty, z toho 1 volný

č. p. 59 Podhorská 150
st. p. č. 221/5 o výměře 680 m2

k. ú. Jablonecké Paseky
4 byty, 1 volný nebytový prostor

č. p. 1422 Liliová 13
st. p. č. 1245 o výměře 266 m2

p. p. č. 1894/13 o výměře 64 m2

p. p. č. 1894/18 o výměře 224 m2

k. ú. Jablonec nad Nisou
6 bytů, z toho 3 volné

č. p. 1456 Revoluční 54
st. p. č. 1281 o výměře 451 m2

p. p. č. 338/31 o výměře 22 m2

k. ú. Jablonec nad Nisou
5 bytů, z toho 1 volný

č. p. 863 Střelecká 12
st. p. č. 741 o výměře 217 m2

část p. p. č. 251/4 o výměře 392 m2

k. ú. Jablonec nad Nisou
4 byty, z toho 2 volné, 
nebytový prostor (garáž) obsazená

č. p. 1811 Mlýnská 4 
(stavba občanského vybavení – bývalá zá-
kladní umělecká škola)
objekt je nemovitou kulturní památkou a na-
chází se v památkově chráněném území.
st. p. č. 1679 o výměře 366 m2

p. p. č. 1115/7 o výměře 365 m2 Jablonec nad Nisou
Objekt spravuje oddělení hospodářské správy
MěÚ Jablonec nad Nisou.
Prohlídku objektu je možno sjednat telefonicky
na tel. č. 724 759 777, 483 357 297 (pan Cvrček).

č. p. 2045 Saskova 25
st. p. č. 1955 o výměře 300 m2

p. p. č. 1036/20 o výměře 318 m2

k. ú. Jablonec nad Nisou
4 obsazené byty

č. p. 37 Rychnovská 37
část st. p. č. 192
část p. p. č. 766
p. p. č. 1002 a p. p. č. 767/6
k. ú. Kokonín
4 byty, z toho 1 volný

č. p. 83 Lukášov 83 
(objekt bývalé základní školy)
st. p. č. 1 o výměře 320 m2

p. p. č. 2 o výměře 1 545 m2

k. ú. Lukášov 
Celková výměra nebytových prostor v objektu:
1 217 m2

Objekt spravuje oddělení hospodářské správy
MěÚ Jablonec nad Nisou.
Prohlídku objektu je možno sjednat telefonicky
na tel. č. 725 676 038, 483 357 128 (pan Kopal).

Další informace 
www.mestojablonec.cz 
(úřední deska)
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Vyplatíme předem až

50%
z ceny nemovitostí

Vyplatíme předem až

50%
z ceny nemovitostí

• zprostředkování prodeje nemovitostí 
• výkup nemovitostí • vyplatíme exekuce

VOLEJTE ZDARMA 800 500 222
Pro naše klienty hledáme byty v Jablonci nad Nisou a Liberci

POBOČKA JABLONEC NAD NISOU 725 826 796

www.bleskove-reality.cz

KURZ KRESLENÍ PRAVOU
MOZKOVOU HEMISFÉROU
Dne 26. 3. 2011 v Jablonci nad Nisou 

•
Myslíte si, Ïe neumíte kreslit? Myslíte si, Ïe
nemáte talent? Ale máte! KaÏd˘, kdo umí drÏet
tuÏku, umí kreslit. I Vy namalujete za jeden den
takov˘to portrét. UkáÏeme Vám jak na to – uká-
Ïeme Vám, jak aktivovat Va‰i pravou mozkovou
hemisféru, ve které máte tyto dovednosti uloÏeny.
Vhodné pro v‰echny vûkové skupiny, pro dyslekti-
ky, i jako pfiíprava na umûleckou ‰kolu. Na pro-
fesi ani pohlaví nezáleÏí. Cena 1600,– Kã.

•
Kurz OLEJOMALBY BOBA ROSSE 

dne 24. 4. 2011
viz. www.atelier-zebra.eu 

•
www.zeichenkurs.eu Tel: 773 07 08 08

TÁBORY SpT
Rab‰tejnská Lhota u Chrudimi

2800 Kč
21 let tradice

stany s podsadou
vedoucí s osvědčením

velká etapová hra
doprava z JBC

www.sptlomnice.net

2.–16. 7. Hvězdná pěchota
16.–30. 7. Madagaskar

30.7.–13.8. Transkontinentální železnice
13.–27. 8. Legendy divokého západu

SpT, Na Bídě 567/II, 460 01 Liberec
Mgr. Pavel Coufal

po‰leme Vám info: 

606 384 400 (i SMS)

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

V¯KUP, PRODEJ, PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
Poboãka nejvût‰í realitní spoleãnosti svûta

Century21 Sever si Vám dovoluje nabídnout sluÏby
v oblasti obchodu s nemovitostmi.

Neváhejte nás kontaktovat na
tel.: 725 293 455 nebo nás nav‰tivte v na‰í 

kanceláfii na Komenského ul. 37
v Jablonci nad Nisou (u hlavní po‰ty).

Na základû rostoucích obchodÛ hledáme dal‰í
spolupracovníky na pozici makléfie!

MITON CZ
– poradíme jak se prosadit na internetu
Ozvûte se na e-mail: sales@miton.cz

nebo na tel.: +483 367 813
a domluvte si konzultaãní schÛzku.

Vytvofiíme vám web ãi eshop na míru,
nov˘ grafick˘ styl firmy nebo vám doporuãíme

nejlep‰í moÏnost propagace na internetu.
Hledáte práci? Pfiidejte se k nám do t˘mu.
Aktuálnû hledáme: Obchodního zástupce

PRONÁJEM PRODEJNY
pronajmu prodejnu, nebytové a bytové prostory

na Dolním námûstí 3 v Jablonci nad Nisou
(RODINKA)

BliÏ‰í info na tel.: 603 727 611

PRODEJ A POKLÁDKA
podlahov˘ch krytin, malífiské a natûraãské práce,

ãistûní kobercÛ a sedacích souprav.
Kalkulace a poradenství ZDARMA

www.interierynovotny.cz, tel.: 604 503 848

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. Akce SAPELI
„·ET¤ETE, ALE NESLEVUJTE“.

V·ECHNY DRUHY DVE¤Í, kvalitní
LEVNÉ VCHODOVÉ i BEZPEâNOSTNÍ dvefie.

Nyní: 20 % SLEVA NA KOVÁNÍ
+15 % sleva na montáÏ a sleva i na dvefie.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!

Kompletní montáÏ. Okna dfievo i plast.
www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861

âeská geodetická s. r. o.
geometrické plány, vytyãení pozemkÛ, 

v˘‰kopis, polohopis. ·védská 27, Jablonec n. N.
tel.: 604 608 467

e-mail: ceskageodeticka@atlas.cz

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2011
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

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

vám poskytneme i na telefonu: 603 512 887

B¤EZEN VE STUDIU FIT
Klasická masáÏ lávov˘mi kameny – 40 min. 250 Kã
Depilace nohou – 15% sleva 29. 3. od 16 do 18 hod.

Odpoledne s Justem + ZDARMA
líãení kosmetikou Mary Kay

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

vstup z ulice Po‰tovní

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

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

JAZYKOVÉ KURZY – Je‰tû volná místa
moÏnost náslechu zdarma, profesionální a trpûliví

lektofii, ovûfien˘ systém v˘uky.
T¯DENNÍ INTENZIVNÍ KURZY – angliãtiny

POâÍTAâE – základy – rekvalifikace
kurz út, ãt: 17.30–19.30 nebo so: 8.00–12.15

KURZ ÚâETNICTVÍ – od 19. 3. soboty 8.00–13.00
Akreditace M·MT, 20 let zku‰eností

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

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.autof ics.cz

Autocentrum Fics Îelivského 1
602 466 185 Jablonec n. N.
483 368 893 (naproti Intersparu)

Autocentrum Fics Îelivského 1
602 466 185 Jablonec n. N.
483 368 893 (naproti Intersparu)

www.autof ics.cz servis a prodej vozidel


