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Užijme si léto u přehrady
My Jablonečané, co nám není Jablonec lhostej-

ný, cítíme, že jsou místa, která k městu zkrátka
patří. Jedním z nich je, zvlášť teď v létě, mšenská
přehrada. Dalším takovým je budova bývalé dět-
ské nemocnice v Bezručově ulici. Před nedávnem
jsem předložil zastupitelstvu návrh na její zpětný
odkup a zastupitelé ho schválili. Souvisí to se stár-
nutím populace, o kterém nestačí jen mluvit, ale je
třeba se na něj připravit. 

Rád bych, aby se tento dům se zahradou v atrak-
tivním místě přebudoval na byty zvláštního určení
– tak se totiž říká bytům s poskytovanou pečova-
telskou službou. 

Takových bytů má dnes skoro padesátitisícový
Jablonec přesně 243. Až na Dům s pečovatelskou
službou v Novoveské ulici, který byl vybudován
v roce 1995, jsou všechny ostatní ve staré zástavbě
a vyžadují v mnohých případech velké a drahé
opravy. 

Moderní byty, které chceme postavit v Bezru-
čově ulici, by splňovaly veškerý standard senior-
ského bydlení. Samozřejmě včetně bezbariérovosti
a dostupnosti potřebné péče. Mohlo by jich být 27
až 33. V rekonstruovaných prostorách by bylo místo
i na rehabilitační místnost, masérnu, jídelny, klu-
bovny, sociální zázemí, prádelnu, mandlovnu a pros-
tory pro personál. U budovy je velký pozemek, který
by v budoucnu umožnil objekt rozšířit.

Z první studie proveditelnosti vyplývá, že přebu-
dování budovy, která dříve sloužila jako dětská ne-

mocnice, je kvůli podobnosti využití velmi výhod-
né. Přesto jsem pečlivě posoudil i druhou stránku
věci. Ano, financování stavby. Uvědomuji si, že
pustit se do tak velkého projektu nebude jedno-
duché. Prvotní cenové odhady na rekonstrukci se
totiž pohybují okolo 70 milionů korun. Stavbu pro-
to budeme moci zrealizovat jen s pomoci dotací.

Další důležitou informací, kterou chci zmínit, je
časová osa, jak budou nyní jednotlivé kroky postu-
povat. Do 15. července podepíšeme smlouvu o vý-
kupu objektu, pak bude následovat zpracování
projektové dokumentace. Celý investiční záměr
předložím zastupitelům v září 2011. Do konce ro-
ku by měla být hotová dokumentace ke stavební-
mu povolení a potom bude následovat realizace.
Termín dokončení zatím nechávám otevřený, pro-
tože je nutné mít zajištěné financování. Vlastní
představu si ale přeci jen dovolím sdělit, chtěl bych
kolaudaci do konce roku 2013.

Co dodat na konec, anebo vlastně na začátek?
My Jablonečané, co nám není Jablonec lhostejný,
nechceme, aby se z budovy stalo jakési chátrající
ghetto. Je určitě dobrá vize, že budova v Bezručově
ulici tu zůstane, opraví se a bude sloužit k něčemu
potřebnému a smysluplnému.

Přeji všem hezké slunečné léto. Náměty, jak ho
prožít, najdete i v tomto měsíčníku. 

Miloš Vele,
místostarosta pro finance
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„Změny jsme úmyslně načasovali na začátek prázd-
nin, kdy je provoz slabší, protože linky využívají méně
děti a studenti,“ vysvětlil dopravní ředitel Dopravního
podniku města Liberce a Jablonce (DPMLJ) Luboš
Wejnar. Přestupní uzel v Kamenné byl podle něj mís-
tem, na které si pasažéři nejvíce stěžovali. V posled-
ním velkém průzkumu, který nechal DPMLJ provést
na jaře, ho kritizovalo 94 z 650 oslovených lidí.

Po skončení opravy se do Kamenné ulice autobuso-
vé zastávky zase vrátí, ale hlavní přestupní místo zů-
stane trvale na autobusovém nádraží. „Výhledově lze
protáhnout otevřené nábřeží Lužické Nisy z Ovoc-
ného trhu a může se také vybudovat lepší pěší propo-
jení se železniční zastávkou Centrum,“ zdůvodnil
místostarosta Petr Vobořil.

V centru města cestujícím slouží zástávka v Lipan-
ské ulici pod muzeem. Dále vznikne od 1. července
nová zastávka na Dolním náměstí. Tu budou využívat
hlavně linky MHD, které jsou vedeny ze zastávky Lázně
na autobusové nádraží. Podrobný rozpis upraveného
linkového vedení MHD v centru města je k dispozici
na www.dpmlj.cz, v autobusech MHD a v předprode-
ji na autobusovém nádraží. Na budově na autobuso-
vém nádraží je také nová světelná informační tabule,
z níž se cestující dozvědí místo a čas odjezdu bez zd-
louhavého hledání v jízdním řádu. „Její pořízení nás
přišlo na 400.000 korun,“ podotkl Vobořil.

S MHD je v Jablonci spokojených zhruba 91 pro-
cent klientů dopravního podniku, zatímco v soused-
ním Liberci to jsou o tři procenta lidí méně. Velký
průzkum přitom hodnotil nabídku spojů, přesnost
a spolehlivost. „Menší šetření si děláme od loňského
dubna měsíčně sami. V Jablonci vždy oslovíme 50 li-
dí, v Liberci stovku,“ vysvětlil Wejnar s tím, že právě
reakce cestujících umožňují firmě rychle reagovat na
aktuální požadavky. Z průzkumu třeba vyplynulo, že
lidé pozitivně přijali eletronické jízdné. Co krizitují, je
nepořádek na zastávkách. 

Od září bude jezdit divadelní autobus až do
Kokonína

Na přání cestujích bude v Jablonci opět jezdit diva-
delní autobus až do Kokonína. Divadelní bus provo-
zuje na základě smluvního vztahu s divadlem společ-
nost BusLine, a. s., jeho provoz platí divadlo. Autobus
jezdí po trase Rýnovická, Želivského, Mšeno, Paseky,
střed města, a dále na Vrkoslavice a do Kokonína, po-
kud tam někdo potřebuje dopravit. Jinak skončí na
zastávce Pražská.

Změny v jízdném, radují se hlavně senioři
Provozovatelem městské dopravy ve dvou největ-

ších městech v kraji, v Liberci a v Jablonci nad Nisou,
je Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad
Nisou. DPMLJ provozuje v Jablonci 19 autobusových
linek a tři spoje pro školáky. Denně přepraví 26.000
osob. Od 1. července se sjednotily tarifní podmínky
v obou městech, a to v kategorii žákovského a stu-
dentského jízdného, prodeje jízdenek u řidiče a bez-
platné přepravy seniorů.

Dosud mohli v Jablonci jezdit zadarmo jen senioři
nad 80 let, nyní budou MHD jezdit bez placení už i se-
dmdesátníci. Podle výsledků průzkumu již nyní jezdí
zadarmo 16 procent cestujících. „Mimo důchodců to
jsou ještě držitelé průkazu ZTP, děti v průzkumech
nesledujeme,“ upřesňuje Wejnar.

Dopravní podnik města Liberce a Jablonce (DMPLJ)
bude respektovat tři typy dokladů, kterými se dů-
chodci budou muset v případě potřeby prokázat.
Nejsnadnější je, když budou i nadále využívat čipovou
kartu Opuscard, na níž si nechají v předprodeji zdar-
ma nahrát časový kupon na příslušný rok. Lidé, kteří
kartu nevlastní, si mohou nechat za deset korun vy-
stavit na autobusovém nádraží papírovou průkazku
s fotografií. Mohou se ale také jednoduše prokázat
předložením občanského průkazu. 

Na přepravu seniorů bude přispívat jablonecká rad-
nice. Ročně na ni musí najít ve svém rozpočtu 700.000
korun. Jablonečtí senioři nad 70 let již zdarma v měst-
ské hromadné dopravě jezdili, a to do roku 1997.

Více autobusů na plyn, méně emisí
Na městských linkách v Jablonci jezdí v současné

době 13 autobusů na stlačený zemní plyn (CNG).
„V září přibude dalších šest, pak budou dvě třetiny au-
tobusů ve městě na plyn,“ dodal Wejnar. V příštích
třech letech nakoupí dopravce pak ještě dalších šest
vozů s alternativním pohonem díky evropské dotaci.

Využívat plynové autobusy dovolila dopravnímu
podniku před nedávnem otevřená čerpací stanice na
zemní plyn. Ta vyrostla v areálu bývalého Liazu
a právě úspěšně prošla zkušebním provozem. Město
dalo na podporu plynofikace autobusů 1,5 milionu
korun a 2,5 milionu na zřízení plničky. Autobusy na
CNG mají výrazně nižší emise. Ve srovnání s klasic-
kým naftovým autobusem vyprodukuje v městském
provozu vůz na plyn za rok asi o pět tun oxidu uhliči-
tého méně. 

(lau)

Na autobusové nádraží se 
přesunují městské autobusy
Autobusové nádraží, které až dosud dělalo městu spíš ostudu, se přeměňuje v posledních
týdnech v moderní dopravní terminál. Od začátku července se tam přesunou i autobusy
městské hromadné dopravy. To proto, že kvůli celkové obnově mostu bude do konce října
uzavřená ulice Kamenná, a to od křižovatky s ulicí 5. května po křižovatku s ulicí Lipanská.

■ Kde nastoupit
bez bloudění
Stanoviště autobusů MHD
Autobusové nádraží 

Stanoviště 1 (u opěrné zdi)
8 směr Žižkův Vrch
12 směr Žižkův Vrch
19 směr Žižkův Vrch

Stanoviště 2 (u opěrné zdi)
10 směr Vrkoslavice – Kokonín
13 směr Vrkoslavice – Kokonín
N1 směr Kokonín (noční okružní

linka)

Stanoviště 3 (u opěrné zdi)
1 směr Vrkoslavice – Kokonín –

Rychnov 
15 směr Rychnov (rychlospoj)
18 směr U Balvanu, gymnázium
21 zimní víkendová linka 

Stanoviště 4 (u opěrné zdi)
4 směr P. Bezruče – Rýnovice –

Lukášov
14 směr P. Bezruče – Horní Proseč

Stanoviště 5 (nový ostrůvek)
4 směr Šumava – Paseky – Lu-

čany n. N. – Maxov
14 směr Šumava / Nádraží Paseky
18 směr Plavecký bazén – Mšeno,

Arbesova
19 směr Šumava – Nádraží Paseky
31 školní linka

Stanoviště 6 (nový ostrůvek)
2 směr Paseky 
3 směr Na Hutích
8 směr Paseky
16 směr Paseky

Stanoviště 10 (nový ostrůvek)
1 směr Mšeno – Janov n. N. –

Bedřichov
6 směr Divadlo – P. Bezruče –

Želivského
7 směr Mšeno – Ostrý Roh – Že-

livského
10 směr Mšeno – Rýnovice / Ja-

novská
12 směr Mšeno - Rýnovice
15 směr Jablonex / Paseky (rychlo-

spoj)
16 směr Nemocniční – Na Roli 
21 směr Bedřichov – Hrabětice

(zimní víkendová linka)
32 školní linka 
N1 směr Rýnovice – Mšeno – Pa-

seky (noční okružní linka)

Dálková a regionální doprava
7 Liberec

Hodkovice nad Mohelkou
Turnov přes Frýdštejn

8 Turnov přes Malou Skálu
Jablonec nad Nisou, Rýnovice
Jilemnice – Vrchlabí – Trutnov 

9 Železný Brod přes Alšovice
Rádlo

11 Praha
12 Nová Ves nad Nisou

Smržovka
Tanvald
Harrachov
Vysoké nad Jizerou
Jilemnice přes Tanvald

13 Železný Brod přes Bratříkov
Železný Brod přes Jirkov
Hradec Králové – Brno
Špindlerův Mlýn
Berlín

14 Železný Brod přes Huntířov
Železný Brod – Semily – Lom-
nice nad Popelkou
Nový Bor – Ústí nad Labem 

Foto Jiří Jiroutek
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Město Jablonec uzavřelo v dub-
nu 2007 smlouvu s libereckou
firmou Luxembourg Invest o vý-
stavbě polyfunkčního domu a re-
zidenčního bydlení pro seniory
s komerčními prostorami. O ko-
laudaci měla společnost dle
smlouvy požádat v září 2009. Na
pozemku nad Bulvárem 5. květ-
na však dosud nikdo ani nekopl.
Zastupitelům došla trpělivost
a firmě v květnu další prodlou-
žení termínu neschválili.

Smlouvu o smlouvě budoucí
kupní na prodej pozemků o celko-
vé výměře 5597 m2 za 450,- Kč/m2

schválili jablonečtí zastupitelé
v květnu 2006. Podmínkou bylo, že
společnost Luxembourg Invest po-
žádá o územní rozhodnutí do kon-
ce září 2006, o stavební povolení
v březnu 2007 a o kolaudační roz-
hodnutí v září 2009. Do doby ko-
laudace měla společnost platit mě-
stu nájemné ve výši 35,– Kč/m2/rok
a po dobu prokazatelné výstavby
ve výši 1,– Kč/m2/rok. 

Už na konci března 2008 však
Luxembourg Invest, s. r. o. požádal
o oddálení kolaudace o jeden rok.
Svou žádost zdůvodnil průběžnými
změnami v projektové dokumenta-
ci, počínající finanční krizí a změ-
nou stavebního zákona. Zastu-
pitelé v červnu 2008 žádosti vyho-
věli. 

V listopadu téhož roku společ-
nost získala stavební povolení na

stavbu polyfunkčního domu a ozná-
mila, že zahájí hrubé terénní úpra-
vy a stavební práce, takže od 15. li-
stopadu se jí změnilo nájemné dle
smlouvy na 35 korun za metr čtve-
rečný a rok. Město tak mělo dostá-
vat ročně nájemné 5597 korun. 

Další průtahy a žádné výsledky
Jenže loni v srpnu Luxembourg

Invest, nyní už akciová společnost,
opět požádal o posunutí termínu
kolaudace, a to do prosince 2011.
Důvody byly totožné jako v prvním
případě. Luxembourg však stavět
nezačal, jak říkal, jedinými terén-
ními úpravami byl jednorázový
prořez náletové zeleně. 

Nájemné neplatí, ačkoliv jej od
února 2008 právní oddělení úřadu
pravidelně vyzývá a již dvakrát po-
dalo město žalobu u Okresního
soudu v Liberci. Na platební morál-
ku společnosti to nemá žádný vliv,
prakticky žádné nájemné není hra-
zeno řádně a včas. Nic na tom ne-
mění ani skutečnost, že za každou
pozdní platbu je požadovaná
smluvní pokuta. 

Zástupce společnosti Luxem-
bourg Invest Jakub Murdych fi-
nančnímu výboru města loni řekl,
že důvodem posunutí termínů jsou
další změny projektové dokumenta-
ce, napojení na nově vybudovanou
železniční zastávku Jablonec – Cen-
trum a především rozšíření kapa-
city trafostanice, které je v jednání
se společností ČEZ. Neplacení ná-

jmu způsobila dle jeho slov admi-
nistrativní chyba. Výbor požádal
o nový harmonogram stavby. 

Podle něj měly v říjnu 2010 začít
práce. Avšak ani tentokrát se nic
budovat nezačalo. Jediným výsled-
kem je jen vykácený nálet a geode-
tické práce. 

Zastupitelům došla trpělivost 
Výbor pro hospodaření s majet-

kem loni v listopadu konstatoval,
že město ztrácí jistotu, že Lu-
xembourg Invest, a. s. vůbec něco
postaví. Výboru dalo za pravdu
i zastupitelstvo a prodloužení ter-
mínu neschválilo. 

Společnost se v letos v lednu pro-
ti tomuto rozhodnutí odvolala,
město začalo zkoumat aktuální
stav a zjistilo, že v ulici Horská
a Raisova se žádné stavební práce
v říjnu a listopadu 2010 neprová-
děly. Místní šetření neukázalo žád-
ný zásah do komunikace, správce
kanalizace a vodovodu, SČVaK,
o žádné realizaci stavby nevěděl. 

Společnost Luxembourg Invest,
a. s. v únoru zaslala městu další
upravený a aktualizovaný harmo-
nogram, podle nějž stavební práce
měly pokračovat letos v květnu.
Měly, ale nepokračují. V tuto chví-
li Luxembourt Invest, a. s. nedodr-
žuje smlouvu uzavřenou s městem
a dluží na nájemném. Proto zastu-
pitelé v květnu 2011 neschválili
další prodloužení termínu.

(fr)

Kauza Luxembourg

Nemocniční bufet otevře
v srpnu

Během léta zprovozní nemocni-
ce u hlavního vchodu bufet. Uvnitř
bude 30 míst k sezení, na venkov-
ní terase 24. Bufet bude mít ce-
lodenní provoz. Nabízet bude ob-
čerstvení, ale i noviny, časopisy
a drogistické zboží. Do bufetu bu-
de zkušebně napojena elektronic-
ká tabule, která upozorní čekající
pacienty, že se blíží jejich vyšetře-
ní. Pacient si předtím vyzvedne
v příslušné čekárně pořadový lís-
tek a bude moci strávit dobu čeká-
ní v bufetu. Této novinky se zatím
dočkají pacienti urologické ambu-
lance. 

Parkování v areálu nemocnice
Nedostatek parkovacích míst

v areálu nemocnice je dlouholetý
problém. Vloni byly upraveny par-
kovací plochy u starého hlavního
vjezdu do areálu a pro veřejnost je
tam nyní k dispozici 40 parkova-
cích míst. Nové parkoviště pro za-
městnance nemocnice se 43 par-
kovacími místy vzniklo v červnu
v areálu nemocnice, v místě býva-
lé interny. Tímto opatřením by se
částečně měla uvolnit kapacita na
parkovištích u hlavního vchodu.
Větší z těchto dvou parkovišť bude
zpoplatněno. Nemocnice tím chce
zamezit parkování aut po celý den. 

Investice nejen do přístrojové
techniky

Do přístrojové techniky plánuje
nemocnice v letošním roce inve-
stovat 12 milionů korun, sedm
z vlastních zdrojů a 5 milionů ko-
run jí přispělo město jako zřizo-
vatel. 

Na operační sály budou z pří-
spěvku města například zakoupeny
laparoskopická věž a videoendo-
skopy pro gastroenterologii. Řada
přístrojů může být zakoupena dí-
ky finančním darům sponzorů.
V letošním roce byla z příspěvku
Nadace Preciosa zakoupena za
100.000 korun motorová dlaha,
která slouží k rehabilitaci pacientů

po výměně kolenního kloubu
a operaci křížových vazů kolene.
Velkou investicí v následujících
dvou letech bude vybudování
centrální přípravny cytostatik pro
onkologicky nemocné pacienty
v prostorách nemocniční lékárny
v areálu nemocnice. 

Nemocnice stále usiluje o získá-
ní peněz na vybudování pavilonu
onkologie, kam by přesunula am-
bulanci z Liberecké ulice. Za-
staralá je i technologie v prádelně,
která měsíčně vypere kolem 35
tun prádla. Rekonstrukce a výmě-
na technologie bude nemocnici
v budoucnu stát okolo 25 milionů
korun.

Sečteno a podtrženo
Jablonecká nemocnice má 310

akutních lůžek a 67 lůžek násled-
né péče. O pacienty se stará 109 lé-
kařů, 370 sester a další nelékařští
pracovníci. V roce 2010 zde bylo
hospitalizováno 14.861 pacientů,
provedeno 6686 operačních výko-
nů a narodilo se 1384 dětí. Celkem
má nemocnice 680 zaměstnanců.
Podrobné informace se dočtete
v nové výroční zprávě, která je
k dispozici na www.nemjbc.cz

Petra Krajinová,
tisková mluvčí a manažerka

kvality nemocnice

Aktuálně z naší nemocnice 

■ Správní odbor 
rozšíří úřední dny

Širší služby občanům a zefektiv-
nění práce úřadu – to jsou hlavní
důvody, proč správní odbor měst-
ského úřad rozšíří od září úřední
dny. Lidé si budou moct vyřídit
své úřední záležitosti jakýkoliv
všední den a jednou za měsíc dokon-
ce i v sobotu. Informoval o tom ta-
jemník Marek Řeháček.

„Masivní vstup internetu do ve-
řejné správy, vyšší požadavky na
pružnost úřadu a využití osvěd-
čených manažerských postupů
rozbořily český mýtus dvou úřed-
ních dnů,“ řekl tajemník. Dosud si
podle něj lidé mohli vyřizovat své
záležitosti na správním odboru
v Komenského ulici jen v pondělí
a středu od 8.00 do 17.00 a ve čtvr-
tek od 8.00 do 12.00 hodin. „Ne-
dávné zrušení přestávek na oběd
v úředních dnech se ukázalo jako
efektivní a veřejnost to jen uvíta-
la,“ podotkl Řeháček. 

Rozšířený provoz si podle něj ne-
vyžádá žádné finanční náklady,
protože většina úředníků pracuje
v úředních prostorách i v takzvané
neúřední dny. Zkušební rozšíření
provozu město ke konci roku vy-
hodnotí, a pokud se nové opatření
osvědčí, zůstane správní odbor
otevřený v celotýdenním režimu
trvale.

Nové úřední hodiny (od 1. září)
Pondělí a středa 8.00–17.00 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek 8.00–14.00 hodin
Sobota (první v měsíci)

8.00–12.00 hodin

(red)

Foto Leoš Chodura

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Až šedesátiprocentní úspory energie má
přinést nová technologie veřejného osvětlení,
kterou před nedávnem namontovaly Technic-
ké služby Jabonec n. N., s. r. o. v okolí mšenské
přehrady. Pokud budou světla spolehlivá
a osvědčí se jejich účinnost, objeví se v bu-
doucnu na dalších místech ve městě. 

„Lokalitu pro pilotní projekt jsme vybrali
společně s městem. Lidé mohou výhody no-
vých světel sami dobře posoudit, navíc původní
zastaralé osvětlení v těchto místech potřebova-
lo modernizaci,“ řekl Jabloneckému měsíčníku
Miroslav Halama ze společnosti Technické

služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. Stovka bílých
světel, která svítí pouze na zem, neozařují zby-
tečně jiný prostor a zaručují kontrastnější ob-
raz, se objevila kolem in-linové dráhy u pře-
hrady. Nové osvětlení vede od hlavní hráze
k Rybářské baště a je také mezi první a druhou
přehradou. Další LED diodová svítidla namon-
tovaly technické služby v Průběžné ulici, od bu-
dovy ABB až k Tajvanu, a v části Arbesovy uli-
ce nad zahrádkářskou osadou. „Vyzkoušeli
jsme tak kabelové zemní rozvody i vrchní ve-
dení,“ upřesnil Halama. 

Novinka od místních vývojářů
Nové osvětlení využívající LED diodové tech-

nologie vyvinula společnost JabloPCB – dceři-
ná společnost Jablotronu vyrábějící zakázkou
elektrotechniku, zejména pro automatizaci do-
mácností. Na Jablonecku jím od loňska svítí
část Maršovic, testují ho v Rychnově a na něko-
lika dalších místech na Pardubicku. Obce před-
pokládají, že díky nové technologii výrazně
ušetří. „Veřejné osvětlení ve městě funguje ji-
nak než v obcích,“ podotýká Halama. Zatímco
ekonomická úspora za sníženou spotřebu elek-
trické energie se prokáže během krátké doby,
ověřit další vlastnosti bude trvat mnohem déle.

Podle jednatele společnost JabloPCB Petra
Heinla trvalo testování a porovnávání spotřeby
nových světel s klasickými sodíkovými výboj-

kami dlouhé měsíce. První srovnávací lampy
stály vedle sebe v Rádle. Zatímco původní sodí-
ková spotřebovala za měsíc 48 kW, LED diodo-
vé stačilo jen 14 kW. „Každá obec sice svítí ji-
nak, ale úspora na jedné lampě se bude pohy-
bovat zhruba kolem 1200 korun,“ vypočítává
Heinl. Přibližně za čtyři roky se tak obcím jejich
investice vrátí. 

Město Jablonec nad Nisou dá ročně ze svého
rozpočtu technickým službám 13,65 milionu
korun. Letos dostanou technické služby ještě
investiční dotaci na rekonstrukci osvětlení 1,5
milionu.

(lau)

Kolem přehrady se testuje nové osvětlení 

Nadace nemocnice 
vyhlašuje grant

Nadace nemocnice vyhlašuje grantové řízení
z výnosů za rok 2010 na pořízení, obnovu zdra-
votnické techniky a pomůcek při poskytování
péče o nemocné a zdravotně postižené organi-
zacím a institucím, které mají registrováno své
sídlo nebo působení organizační složky v okre-
se Jablonec nad Nisou. Uzávěrka přihlášek je
31. 8. 2011. Bližší informace jsou zveřejněny na
www.nemjbc.cz. 

Cesty ke zdraví 
s oddělením rehabilitace

Jak si pomoci od bolestí zad, poznat jejich
příčiny a podívat se na ně z pohledu klasické
i alternativní medicíny, se dozvíte na akci, kterou
pořádá oddělení rehabilitační a fyzikální medi-
cíny nemocnice v Jablonci nad Nisou. Akce se
koná 6.–9. října 2011 a pobyt je zajištěn v nád-
herném místě Krkonoš na chatě Rozhled.
Lektory jsou primářka jablonecké rehabilitace
Alena Svárovská, Jana Havelková, fyzioterapeut-
ka Zuzana Koutová a léčitelka Zdenka Štroblo-
vá. Přihlásit se lze na tel. 483 345 811, nebo na
e-mail svarovska@nemjbc.cz. Podrobný pro-
gram je zveřejněn na www.nemjbc.cz

V Koberovech a Jablonci 
poradí se stavbou 
pasivních domů 

Poradny pro lidi, kteří uvažují o stavbě pasiv-
ního domu, začaly fungovat v Koberovech
a Jablonci nad Nisou. Stavebníci si tam mohou
nechat zkontrolovat projekt, poradit se o úspo-
rách energie, větrání, topení, oknech nebo izo-
laci. Odborným poradcem pro Jablonec nad
Nisou je Tomáš Krupa z architektonického ate-

liéru Symbiosa, v Koberovech je poradcem
Zdeněk Zikán. Kontakty naleznete na portálu
www.pasivnidomy.cz.

Za energeticky pasivní je považován takový
dům, jehož roční spotřeba tepla na vytápění ne-
překročí 15 kWh/m2. „Díky dokonalé izolaci je
schopen šetřit až 90 procent nákladů na vytá-
pění,“ řekl Jan Bárta z Centra pasivních domů.
Podle něj mají domy většinou řízené větrání
a jsou proto ideální také pro alergiky.

V zemi pracují celkem čtyři poradny, které le-
tos upořádají 25 seminářů pro veřejnost a ve-
řejnou správu. Jejich činnosti podporuje Státní
fond životního prostředí a ministerstvo životní-
ho prostředí.

Výzva pro seniory: zapojte
se do komunitního 
plánování

V současné době připravuje město druhý ko-
munitní plán sociálních služeb, který by měl do
budoucna udržet a dále zkvalitňovat stávající
služby pro seniory. Protože největšími odborní-
ky v této oblasti jsou senioři sami, měli by se do
plánování aktivně zapojit. Je to pro ně nejlepší
příležitost, jak ovlivnit svou budoucnost.

Stáří je nevyhnutelný proces. Je součástí ži-
vota, na kterou je dobré se připravit. Senioři by
si měli sami naplánovat vše tak, aby mohli na-
dále žít plnohodnotný život i s méně silami. 

„Naším úkolem v pracovní skupině je plánovat
takové sociální služby, aby se seniorům v Jab-
lonci nad Nisou žilo co možná nejlépe. Ať již ve
svém domácím prostředí, v denním centru nebo
v domově pro seniory,“ říká Michaela Albrech-
tová, manažerka pracovní skupiny. 

Komunitní plánování se snaží služby rozvrh-
nout tak, aby byly efektivní a kvalitní. Pro aktivní
seniory jsou to hlavně vzdělávací a aktivizační
programy prostřednictvím klubů pro seniory.
Nedílnou součástí plánování jsou i navazující
služby, tedy domácí zdravotní péče nebo palia-
tivní péče. 

Více informací o komunitním plánování – Mi-
chaela Albrechtová, jablonec@diakoniecce.cz,
telefon 721 008 313 nebo Ing. Dana Holcová –
dana.holcova@mestojablonec.cz, tel. 483 357 630,
602 778 284.

Prázdniny omezí provoz 
úřadu

Kvůli nižšímu zájmu klientů o služby a také
z provozních důvodů bude mít vnitřní infor-
mační středisko a oddělení správy bytových do-
mů v červenci a srpnu zkrácenou otevírací do-
bu. Lidé si mohou své záležitosti vyřídit každý
pracovní den od osmi hodin, v úterý a ve čtvr-
tek se ale přepážky zavřou v 16.00 hodin a v pá-
tek ve 14.00 hodin.

Novou službou, která začne od začátku
prázdnin fungovat, je řešení kritických situací
souvisejících s činností správního odboru pří-
mo s vedoucím odboru. Mimo úřední hodiny
mohou lidé ve zcela mimořádných případech,
které nesnesou odkladu, volat na číslo 602 411
304. Další informace najdete v sekci životní si-
tuace na webu www.mestojablonec.cz.

Prázdninový provoz vnitřního infocentra
a oddělení správy bytových domů

Pondělí a středa 8.00–17.00 hodin
Úterý, čtvrtek 8.00–16.00 hodin
Pátek 8.00–14.00 hodin

■ Užitečné tipy

Foto Miroslav Halama Foto Jiří Gerš

Foto Aneta Třeštíková



Šance pro děti se 
specifickými 
potřebami
V Mateřské škole Montessori v Jab-
lonci nad Nisou skončil pilotní cy-
klus vzdělávacího projektu pro dě-
ti se specifickými potřebami. Deset
předškoláků připravil na školní do-
cházku. Děti se do něj zapojily na
doporučení pedagogicko-psycho-
logické poradny. Další cyklus pro-
gramu začne na podzim. Projekt je
spolufinancován Evropským sociál-
ním fondem. Více informací najde-
te na www.montessori-jbc.cz. 

Skauti hledají 
nové členy
Skautské středisko Watakí přijme
chlapce a dívky od šesti do deseti
let. Úvodní schůzka se uskuteční

ve čtvrtek 1. září v 16.00 hodin ve
skautské klubovně na sídlišti Šu-
mava ve Vysoké ulici 41. Kontaktní
osoba pro dívky: Beruška – Gab-
riela Duchovičová 731 749 272, kon-
taktní osoba pro chlapce: Ducho –
Jan Duchovič 777 283 875. 

Senioři chystají
další počítačové 
kurzy
Klub jabloneckých seniorů chystá
další kurzy počítačové gramotnos-
ti. Projevilo o ně zájem asi 60 pen-
zistů, kteří chtějí poznat práci s po-
čítačem nebo si rozšířit své znalosti.
Kurz pro mírně pokročilé začne
8. září a povede ho David Torák.

Začátečníky povede opět místosta-
rosta Petr Tulpa, jejich výuka zač-
ne 5. října. Kurzy pořádá Centrum
sociálních služeb a jsou zdarma.
Další zájemci o počítače se mohou
přihlásit u vedoucí klubu Blanky
Svobodové na čísle 773 547 891.

Agrofakta na webu
Deset dílů osvětového pořadu o ze-
mědělství Libereckého kraje mo-
hou lidé zhlédnout na webu
www.kraj-lbc.cz/videa/agrofakta.
Pořad, který připravil kraj, je ur-
čen laické veřejnosti, včetně dětí,
aby si uvědomila, jak zdravé
a chutné zemědělské a potravinář-
ské produkty v Libereckém kraji
vznikají.

Znáte policejní 
antikonfliktní tým?
V Policii České republiky působí
speciální skupina vybraných poli-
cistů, nazvaná antikonfliktní tým.
Tvoří ho policisté, kteří vedle své
hlavní pracovní činnosti, převážně
ve volném čase, plní roli komuni-
kátorů směrem k veřejnosti. Tým
vznikl jako reakce na násilnosti,
které doprovázely nejrůznější de-
monstrace či fotbalová utkání.
Jeho členové se od běžných poli-
cistů odlišují na první pohled. Na
civilním oblečení nosí žlutou re-
flexní vestu s viditelným označe-
ním Policie ČR.
Tým Libereckého kraje, jehož
hlavním koordinátorem je Michal
Soukal z Jablonce, má 11 členů.
Vloni byl nasazen 13krát, letos za-
sahovat sedmkrát.

(lk)
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800 155 151
Město provozuje bezplatnou zelenou linku. Jablonečané
na ni mohou hlásit své problémy s veřejným osvětlením,
s úklidem, odpady nebo podněty k rozbitým komunikacím.
Mimo pracovní dobu je na ní v pohotovosti záznamník.
Stížnosti a informace se dostanou hned do rukou toho
správného úředníka. Přestože by linka měla sloužit hlavně
komunálním problémům, nedávno posloužila i jako linka
bezpečí. „Přestože nejde o krizovou linku, jsem rád, že pomohla
vyřešit těžkou osobní situaci,“ řekl starosta Petr Beitl.

■ Naši jubilanti
v červenci
97 let
Kleinová Františka

93 let
Branda Karel, 
Pečenková Anna, 
Zavoral Zdeněk

92 let
Novotná Božena, Vlková Marta

91 let
Fialová Anna, Neruda Zdeněk,
Vlček Vladislav, Zobelová
Gertruda

90 let
Alexa František, Durstová
Růžena, Hánková Františka,
Chramostová Anna,
Lenemayerová Anna, Pilařová
Vlasta, Plešáková Anna, Rubličová
Marie, Sazimová Natálie,
Vejdělková Marie

85 let
Dupačová A., Farský Č., Hodková
M., Horáčková V., Jersáková V.,
Kočárek J., Koštejnová I., Krasl A.,
Malcová A., Pečenková A.,
Preclíková V., Roudnická O.,
Zajíček R.

80 let
Algerová J., Fulka V., Hujerová A.,
Janků L., Ježek A., Junová A.,
Marxová B., Poborská Z., Roubal
V., Sedláčková H., Solovinská J.,
Stejskal R., Stejskalová V.,
Strádalová M., Zajda J.

75 let
Cabalková D., Chládková J.,
Jandová L., Langhammer A.,
Másilková N., Podobová V.,
Příhonská Z., Řezníčková M.,
Smrček J., Solomonovski S.,
Svatošová Z., Šťastný J., 
Štefek J., Veselá B., Vitáková L.,
Zeman J.

70 let
Barochová V., Beitl J., Bernard J.,
Brodský J., Brzobohatá E.,
Daníček J., Drážný J., Egerová E.,
Holická J., Holman K., Kadlec L.,
Krátký J., Kroupa J., Lacinová J.,
Landa A., Márinková H.,
Müllerová E., Paldusová A.,
Paukrt J., Pipková H., 
Podskalský J., Pohanková J., 
Polák S., Procházka A., Schmid I.,
Simon G., Stuchlíková I., 
Svoboda J., Štrop Z., Velová J.,
Vinš J.

■ Naši jubilanti
v srpnu
97 let
Lédlová Vlasta

95 let
Šulcová Marie

92 let
Pěničková Katarina, 
Plachý Miroslav, 
Sůvová Edita

91 let
Pulščáková Marie, Ročková Marie,
Valhová Anna

90 let
Jiráková Marie, Lukešová Terezie,
Musilová Rozálie, Šimáčková
Hedvika, Tonarová Liduška,
Votoček Jaroslav

85 let
Čiháková V., Deml M., Draštíková
Z., Fialová E., Haraš B., Hlavatá
H., Hubatá V., Kabíčková O.,
Ludvarová M., Matušková L.,
Pokorná M., Šmídová M.,
Živná M.

80 let
Gerlichová J., Hozáková H.,
Hudcová E., Chvalinová M.,
Jechová E., Kaltner H., Letošník
C., Milerová L., Novotná V.,
Pištorová A., Porsch J., Rácová H.,
Slavíková S., Šimčíková H., 
Štolbová A., Šubin P., Václavek J.,
Vejvoda L., Vincencová M.,
Vogtová G.

75 let
Bacílek P., Brůhová E., Ciller Z.,
Dáňová M., Hollerová A.,
Jodasová H., Kanalasová L.,
Kohoutková E., Kyselová B.,
Lachman J., Luhanová H., Mikula
L., Neumanová J., Novák O., Špal-
ková A., Šťastný J.

70 let
Baudyš B., Brandejská M., Ceeová
H., Čapková Z., Dostálová H.,
Dvořáčková J., Fečková J.,
Fejtková L., Holasová B., Hubrt P.,
Chlubnová R., Jakoubková D.,
Kertészová M., Klápště J.,
Knotková M., Koudelka P., Králová
B., Králová J., Krejza V.,
Krouželová J., Kříž V., Kuk J.,

Mikulová H., Oktábcová M.,
Pelcová J., Pinter P., Poláková A.,
Radkovičová V., Rulec J.,
Svoboda J., Synková R., Šedivka J.,
Ullmann H., Vanturová I.,
Vasilevová H., Wiener A.

Redakce měsíčníku přeje všem
jubilantům hodně zdraví
a radosti.

Pokud si nepřejete být v Jablonec-
kém měsíčníku zveřejněni, napište
nám na mesicnik@mestojablonec.cz
nebo volejte 483 357 292,
H. Roudná, a to vždy do 10. dne
předchozího měsíce.

■ Vítáme nová 
miminka
V sobotu 21. května se uskutečni-
lo na radnici slavnostní vítání no-
vých miminek. Byli mezi nimi 
Béreš Ján, Bobko Emma Leonie,
Ďúran Michal, Eršilová Simona,
Fanta David, Helísek Tomáš,
Chocholoušová Jasmina Anna,
Kindl Filip, Kittlerová Thea,
Klabanová Jana, Kohoutová
Markéta, Krásný Jakub,
Krejbichová Tereza, Krupka
Radim, Musilová Veronika,
Palounek Daniel, Pour Tobiáš,
Pradlerová Tereza, Riegr Vojtěch,
Skála Matyáš, Skuhravý Filip,
Slavík Lukáš, Stadtherr Jáchym,
Stejskal Nathaniel, Štěpánek Petr,
Štréglová Josefína, Švarc
Sébastien, Vikerová Natálie, Vlk
Radek, Vobořil Lukáš Jan.

Všem šťastným rodičům srdečně
blahopřejeme.

Foto archiv JM

Foto Ludmila Knopová
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Červen – archeologický výzkum 
Červen byl na bývalé faře, která se díky ev-

ropské a státní dotaci přemění v městské
kulturní centrum, v režii archeologů. „Pro-
váděli sondy podél základů a při své práci
odhalili řadu cenných nálezů,“ řekl ředitel
Jabloneckého kulturního a informačního
centra Roman Král. 

Archeologové podle něj objevili například
staré kanalizační kamenné šachty nebo původ-
ní kamenné ostění zazděných dveří na západní
straně, které sloužily jako vchod do chléva.
V interiéru přízemí pod dřevěnou podlahou pak
našli původní základy barokních kachlových
kamen a v sousední místnosti, takzvané černé
kuchyni, zachované topeniště. Další cenný ob-
jev byl podle archeologa libereckého muzea
Petra Brestovanského ukrytý ve sklípku. Pod
zeminou, kterou badatelé odkryli, se po celé
ploše objevila téměř neporušená původní cih-
lová dlažba. V prvním patře, rovněž po roze-
brání dřevěné podlahy, byl nalezen dlouhý,

hluboký prostor s klenbou. Čemu sloužil, je za-
tím tajemstvím. 

S novými objevy nyní pracuje architekt Libor
Sommer. „Snaží se začlenit nálezy do svého již
schváleného projektu. Zajímavosti, u kterých se
to nepodaří, budou za odborného dohledu za-
konzervovány a znovu zakryty,“ dodal Král. 

Fara pochází z roku 1794. Vznikla podle sta-
vebních plánů Josefa Arnolfa na místě původní

fary z roku 1737. Dům, jenž se nachází přesně
deset sáhů od hlavní vstupní věže kostela sv.
Anny, postavili tehdy dělníci během zhruba
čtyř měsíců. 

Historický objekt, v němž od roku 1966 žili
manželé Scheybalovi, je státem chráněná pa-
mátka. Oba národopisci z bývalé fary vytvořili
již během svého života neoficiální centrum
umělecké tvorby, sběratelské a dokumentační
činnosti. Po jejich smrti získalo faru od státu
město. Obnova, o níž se stará Jablonecké kul-
turní a informační centrum, přijde na 26 milio-
nů korun a z 92,5 procent ji zaplatí Evropská
unie a stát. 

Ve faře bude po opravě turistické a informač-
ní centrum, památník manželů Scheybalových,
galerie, spolková a víceúčelová místnost, míst-
ní depozitář a elektronická badatelna umožňu-
jící přístup k uloženým sbírkovým souborům.
Do fary se dostanou i vozíčkáři.

Další informace na www.jablonec.com v sekci
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových.

(red)

Přeměna bývalé fary na kulturní centrum

Archeologové při práci Foto Lea Machurová

Evropské a státní dotace pomohly rekon-
struovat v Jablonci nad Nisou první bytové
domy. Všechny se nacházejí ve staré panelo-
vé zástavbě v lokalitě Žižkův Vrch a okolí,
kterou se město snaží od roku 2009 v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města moder-
nizovat. „Byla to první výzva na rekon-
strukce domů, o podporu se mohly ucházet
fyzické i právnické osoby,“ uvedla vedoucí
oddělení dotací Městského úřadu v Jablonci
Iveta Habadová. Přihlásilo se celkem sedm
žadatelů a tři z nich uspěli.

Město dalo novou tvář komplexu bytových
domů v ulici Řetízková, Na Kopci a Skřivánčí,
dříve takzvaný Dům hrůzy. Stavbaři tam od
dubna do září 2010 vyměnili okna, dveře a čás-
tečně zateplili fasádu. Vyřešili také nové vstupy
do objektu, upravili sklepy, společné prostory
a střechu. V domě jsou nové podlahy, elektroin-
stalace a vzduchotechnika. Celkové náklady na
opravu činily 9,2 milionu korun, z toho dotace
byla 2,9 milionu korun. 

Rekonstrukci dalšího domu realizovalo Spo-
lečenství vlastníků jednotek v ulici Budovatelů
19. Dům vykazoval před rekonstrukcí vysoké
tepelné ztráty, které se díky modernizaci sníži-
ly o 45 procent. „Většina lidí také dostala po zi-
mě zpět přeplatky za teplo, a nebyly to malé
částky,“ pochvaluje si zástupce Společenství
vlastnictví jednotek (SVJ) Michal Bursa. 

Nejtěžší bylo podle něj nájemníky nadchnout
a přesvědčit, aby pro projekt zvedli ruku.
Znamenalo to pro ně totiž hlavně vyšší platby
záloh na fond oprav. V domě je 60 bytů a lidé
tam platí do fondu měsíčně za jeden metr čtve-
reční obytné plochy 30 korun. Pro rodiny v tří-
pokojových bytech to znamená zhruba 2000 ko-
run. „Museli jsme si půjčit i na vypracování
projektu, různé posudky a doplacení rekon-
strukce,“ dodal Bursa s tím, že nájemníci bu-
dou vylepšení bytového domu splácet 20 let.

Společenství vlastníků si pochvaluje spolu-
práci s městem, které jim radilo, jak postupo-
vat. „Jejich zástupci museli být aktivní, aby
zvládli tu obrovskou administrativní a někdy

i psychickou zátěž,“ přiznal místostarosta Petr
Tulpa.

V domě v ulici Budovatelů se vloni od léta do
Vánoc zateplila střecha i obvodový plášť pane-
lového domu. Netěsná stará dřevěná okna na-
hradila plastová, stavební firma vyměnila také
lodžie, opravila vchod a vymalovala společné
prostory. „Bohužel si toho všichni neváží a už to
tam je znovu špinavé od psů,“ zlobí se Bursa.
Na fasádě domu jsou umístěny budky pro rorý-
se. Celkové náklady rekonstrukce činily 16,7
milionu korun, z toho dotace 6,6 milionu ko-
run.

Třetí úspěšný projekt je panelový dům v Li-
berecké 47. Také v tomto případě získalo dotace
společenství vlastníků. Oprava začala vloni
v červenci a skončila letos v květnu. Dům se při
ní zateplil a vylepšil podobně jako předcházejí-
cí objekty. Součástí projektu byla i výměna vý-
tahu a vybudování bezbariérového vstupu do
domu. Renovace domu přišla na sedm milionů
korun, z toho dotace činila 2,8 milionu korun.

(ih)

Dotace vylepšily první bytové domy

Dům v Liberecké ulici 47 po rekonstrukci
Foto archiv JM

Po modernizaci
Foto Realitní kancelář REWA

Dům v ulici Budovatelů 19 před modernizací
Foto archiv JM
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V celostátním kole Helpíkův pohár 2011,
které se konalo na konci května v lyžařském
areálu Kouty nad Desnou, skončily ve skvělé
první desítce hned tři týmy z Jablonecka.
Celého klání se zúčastnilo 32 škol.

Helpíkův pohár je zdravotně-výchovná sou-
těž určená žákům pátých tříd základních škol
(10–11 let). Právě v tomto věku se děti učí mno-
ha potřebným dovednostem, začínají rozumně
uvažovat, jsou schopné použít své znalosti a po-
skytnutout kvalifikovanou první pomoc. 

V celostátní kole, které proběhlo 28. května,
uspěly tři týmy z Jablonecka velmi dobře.

V konkurenci 32 základních škol skončila na
čtvrtém místě 1. ZŠ z Rychnova u Jablonce nad
Nisou, na pátém místě jablonecká 5. ZŠ a na
sedmém místě tanvaldská základní škola. 

Vítězné týmy postoupily z krajského kola, kte-
ré se uskutečnilo už tradičně v Jablonci u pře-
hrady. O doprovodný program se zde postaraly
složky Integrovaného záchranného systému,
městská i státní policie, hasiči, záchranná
a vodní záchranná služba. 

Město Jablonec poskytlo do soutěže prostřed-
nictvím oddělení krizového řízení ceny v hod-
notě 3.500 korun. 

(fr)

Děti z Jablonecka umí zachránit lidský život

Foto Petr Vitvar

Světelná bouře, kterou zachytila svým objek-
tivem Tereza Vodičková, se stala v kategorii do
16 let nejúspěšnějším snímkem celoroční foto-
soutěže jablonecké městské knihovny. Nesla
název Cesta za světlem a celkově se do ní zapo-
jilo 70 autorů z celé republiky se 177 snímky.
Nejlepší z nich jsou k vidění na schodišti kni-
hovny. O prázdninách je knihovna ale otevřená
jen v úterý a ve čtvrtek. Soutěž je jednou z akcí
Projektu Jablonec nad Nisou 2011.

Výsledky soutěže
Kategorie do 16 let

1. místo Tereza Vodičková – Světelná bouře

2. místo Tomáš Drofa – Odchyt sluníčka

3. místo Kamila Trnková – Květ došel konce
cesty za světlem

Kategorie nad 16 let

1. místo Roman Jaroš – Brána

2. místo Lenka Herynková – Tichý pozorovatel

3. místo Martin Faltejsek – Uzavřené ve skle

Zvláštní cena Fotoklubu Balvan
Lukáš Trgiňa

Cesta za světlem
Fotografická soutěž městské knihovny už má vítěze

Tereza Vodičková – Světelná bouře Roman Jaroš – Brána

Rok 2011 byl vyhlášen Radou EU Evrop-
ským rokem dobrovolnictví. Této činnosti se
věnují i dvě dobrovolnické organizace
v Jablonci. Obě se systematicky zaměřují na
práci dobrovolníků v rodinách s dětmi,
které se nacházejí v obtížné životní situaci.

První z nich je organizace Host-Home Start,
o. s. (http://www.hostcz.org), druhou Občanské
sdružení Compitum (compitum@seznam.cz).
Občanské sdružení Compitum se rovněž pouští
do nového projektu SPOLU, jehož podstatou je
dobrovolnictví mezi seniory v domech s pečo-
vatelskou službou. Za zmínku stojí i zkušenost
jablonecké nemocnice, kam po několik let do-

cházeli dobrovolníci na vytipovaná oddělení
zpestřit čas pacientům upoutaným na lůžko.

Důležitým klíčem pro rozhodnutí, zda se stát
aktivním dobrovolníkem, je zhodnocení otá-
zek: Proč se chci stát dobrovolníkem? Co od to-
ho očekávám? Kolik času mohu dobrovolnické
činnosti věnovat? Mám nějaké speciální doved-
nosti, schopnosti nebo zkušenosti? Jaká oblast
dobrovolnické činnosti mne zajímá?

Pro každého dobrovolníka se lépe hodí jiné
uplatnění. Mezi nejoblíbenější sféry dobrovol-
nického působení patří sociální oblast, životní
prostředí, humanitární akce, kulturní a spor-
tovní činnosti. Dobrovolníkem je člověk, který
vypomůže v neděli odpoledne s odklízením od-

padků podél řeky, i ten, kdo dochází do domo-
va pro seniory. 

V případě, že jste v sobě objevili chuť pomáhat
a nevíte, kam přebytek kladného potenciálu na-
směrovat, můžete oslovit některou organizaci
věnující se profesionální pomoci, např. osamě-
lým rodičům s dětmi, mladým lidem v krizi,
osobám se zdravotním postižením, seniorům,
lidem bez přístřeší. Celá řada jich je uvedena
v Katalogu sociálních služeb města Jablonec n. N.
(www.mestojablonec.cz). Další inspiraci obje-
víte na www.dobrovolnik.cz. Poradit mohou
i pracovníci Oddělení sociálních služeb města
(kontakt: dana.holcova@mestojablonec.cz, tel.
483 357 630). (tš)

Co dělám pro sebe, dělám pro druhé 
– co dělám pro druhé, dělám pro sebe
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Zajímavosti ze zastupitelstva a rady
Hospodaření města se vyvíjí příznivě
Za první čtvrtletí roku 2011 přesáhly příjmy měs-

ta o téměř 16 milionů korun jeho výdaje. Odpo-
vídající plnění vykazují hlavně daňové a nedaňové
příjmy.

Právě zejména daňové příjmy tvořící 52 procent pří-
jmů města jsou naplňovány ve stejném objemu jako
v loňském roce. Celkové plnění příjmů bez financo-
vání ke schválenému rozpočtu za období od ledna do
března dosáhlo 24,1 procent. 

„Příznivý vývoj pozorujeme například u daně z pří-
jmů právnických osob, daně z příjmu ze samostatné
výdělečné činnosti i ze závislé činnosti fyzických osob.
Poplatky ze psů jsou třeba plněny z 80 procent. To je
však ovlivněné tím, že jejich splatnost je do konce
března. Výrazný příjem ve výši téměř 73 procent je ta-
ké z poplatku z veřejného prostranství, 53 procenta či-
ní odvod výtěžku z provozování loterií, kde termín
splatnosti byl taktéž do konce března,“ vysvětluje mís-
tostarosta Miloš Vele s tím, že příznivé plnění vykazu-
jí i nedaňové příjmy.

Z dotací tvoří největší objem sociální dávky, a to
37,6 milionu korun, a dotace na výkon státní správy
10,2 milionu korun.

Výdaje se vyčerpaly z pětiny, z toho běžné výdaje 21
procent a kapitálové ze 17 procent. Z posledně jme-
nované kategorie se nejvíce čerpalo na rekonstrukci
bývalé požární zbrojnice, a to 24,8 milionu korun. 

Držíme se schváleného rozpočtu – komentář
místostarosty pro finance Miloše Veleho

Město Jablonec nad Nisou hospodařilo během
prvního pololetí v souladu se schváleným roz-
počtem. 

Zatím můžeme být bez obav, že bychom museli krá-
tit plánované výdaje. V druhém čtvrtletí se sice proje-
voval propad na straně příjmů, přesněji řečeno příj-
mů z DPH. Ten byl ale jen dočasný a v posledním týd-
nu druhého čtvrtletí došlo k jeho narovnání. Situaci
v oblasti příjmů stále monitorujeme a věříme, že nás
žádný nepředvídaný výrazný výkyv už nečeká.

Město sestavovalo letos velmi uvážený rozpočet. Při
plánování jsme byli opatrní hlavně v odhadech příjmů.
To se nyní ukázalo jako rozumné. Skutečné příjmy
rozpočtu korespondují s příjmy, které jsme si naplá-
novali. To je velké plus, rozpočet proto už nemusíme
korigovat. 

Jako velmi účelné se jeví i vytvoření rezervy 33 mi-
lionů korun na opravy bytového a nebytového fondu,
opravy silnic a školských zařízení. Metodika vytvoře-
ní této rezervy vede k operativnímu a účelnému čer-
paní pro skutečně potřebné opravy.

Mám ještě jednu dobrou zprávu. Po jednání s Ko-
merční bankou se nám podařilo na úvěry uzavřené
v předchozích letech dohodnout výrazné snížení úro-
ku. Začátkem června jsme podepsali smlouvu o změ-
ně úrokových sazeb, díky které ušetříme v příštích le-
tech osm milionů korun. 

Jablonecká radnice se dočká obnovy části oken
Více než jeden milion korun získal Jablonec nad

Nisou od ministerstva kultury z Programu regene-
race městských památkových zón. Původně byla
tato částka určená na opravu střechy domu
v Jiráskově ulici, nakonec ji však město investuje
do oprav oken radnice. 

Komise pro realizaci Programu regenerace Městské
památkové zóny schválila přidělení státní dotace 1,2
milionu korun a stejnou částku z městského rozpočtu
na opravu střešního pláště městského objektu Ji-
ráskova 7. „Protože však z výběrového řízení vyšla
nejlevnější nabídka za 2,8 milionu korun, výběrové
řízení město zrušilo a státní dotaci převedlo na rekon-
strukci radnice,“ vysvětluje místostarosta Petr Vobořil.

Radnice by měla v budoucnu projít celkovou rekon-
strukcí. „Budova je chráněna jako celek, státní dotaci
lze využít pouze na rekonstrukci exteriéru budovy,
nikoli interiéru, proto jsme se rozhodli investovat pe-
níze do repasí oken, nová budou i ve velké zasedací
síni,“ doplňuje Vobořil. 

Pro překladiště je třeba změna územního plánu 
Novou lokalitu pro zřízení sběrného dvora vyti-

povalo město v Zeleném údolí. Z toho důvodu se
musel změnit dosud platný územní plán. 

„Pozemky označené jako plochy v kategorii přírod-
ní ochrany, parkoviště, částečně i lesní plochy se změ-
nily v zastavitelné plochy určené k výstavbě zařízení
na zpracování odpadů a komunikační síť,“ vysvětluje
místostarosta Petr Vobořil. 

Město aktualizovalo smlouvu na odchyt zvířat
Město má s Ligou na ochranu zvířat uzavřenou

smlouvu o odchytu zvířat, jež řeší i další péči o ně.
Nyní jablonečtí radní schvalovali její aktualizaci.

Podle ní bude muset liga, pokud neprovede svou prá-
ci dobře a včas, zaplatit sankci. Smlouva stanovuje spo-
lupráci mezi útulkem Dášenka, který liga provozuje,
a Městskou policií v Jablonci nad Nisou při odchytu
volně pobíhajících, ztracených a opuštěných zvířat.
Praxe je taková, že odchyt zvířete zajistí útulek a do-
praví ho do svého zařízení, nebo městská policie, kte-
rá ho odveze do záchytného kotce k MVDr. Baudyšovi. 

Město zaplatí za odchyt takového zvířete podle veli-
kosti 150–350 korun, jeho pobyt v útulku přijde podle
aktualizované smlouvy na 100 korun za den. Město
má povinnost ho platit po dobu jednoho měsíce. Za
loňský rok, kdy město připlácelo na jednoho psa 80
korun denně, tak útulek získal 363.500 korun. 

(fr)

Přijďte na příští zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva se uskuteční ve

čtvrtek 22. září od 9.00 hodin ve velké zasedací síni
radnice. Informace o programu naleznete na webu
www.mestojablonec.cz týden před jednáním. Radní
budou zasedat 25. srpna, jednání rady je neveřejné.

■ Stalo se...
Dvacátý biskup litoměřický, 
Mons. Jan Baxant přijal v pátek
10. června pozvání starosty Petra
Beitla. Do Jablonce přijel, aby byl
přítomný biřmování. Poprvé se obě
osobnosti setkaly v květnu v Lito-
měřicích, kam biskup pozval všech
45 starostů své diecéze. Baxant za-
vítá do Jablonce ještě na podzim
při příležitosti 20. výročí vzniku
katolické školy. Vůbec poprvé na-
vštívil město hned po svém nástu-
pu do úřadu v lednu 2009. 

Občanské sdružení Kultura 
pro všechny
uspořádalo 11. června v kostele sv.
Anny z vlastních zdrojů koncert
Hvězdy a hvězdičky. Cílem tohoto
cyklu je podpora a rozvoj mladých
hudebních talentů. Tentokrát je přijel
podpořit kytarový virtuos, skladatel
Štěpán Rak, jeho syn Jan Matěj Rak
a Alfred Strejček, který koncert mo-
deroval. Záštitu nad sdružením pře-
vzal místostarosta Petr Tulpa.

Násilí na seniorech
si připomněl Jablonec nad Nisou.
Město se letos poprvé připojilo ke
Světovému dni připomenutí násilí
na seniorech. Připravilo společně
s Centrem sociálních služeb Jablo-
nec nad Nisou a Diakonií ČCE v di-
vadle hudební představení pro tuto
věkovou skupinu. Program byl se-
staven ze slavných operetních melo-
dií v podání orchestru Divadla F. X.
Šaldy. Senioři dostali vstupenky
zdarma. 

Sjíždění, svěcení a čištění řeky
nebo průvod jejím korytem a pro-
hlídka štoly jablonecké přehrady
byly opět součástí Festivalu Nisa –
řeka, která nás spojuje. Letos se
uskutečnil od 8. do 24. června. Do
slavností se zapojila i všechna další
města na řece Nise, a to i v Sasku,
se svou nabídkou kulturních, spo-
lečenských a ekologických akcí.
Nisa – řeka, která nás spojuje, je
ojedinělý projekt euroregionálního
významu. Jablonec se díky němu
zviditelňuje na mezinárodní úrov-
ni jako místo, kde řeka pramení. 

Tátové se setkali
v rámci Dne otců na jablonecké pře-
hradě. Dni otců patří vždy třetí ví-
kend v červnu. Slaví se ve více než
40 zemích světa. I Jablonec jako Obec
přátelská rodině se hlásí ke Dni otců
a jeho oslavy uspořádal již potřetí.
Sportovně zábavné odpoledne přilá-
kalo na Tajvan celé rodiny. Na pro-
gramu se podíleli skauti, horská služ-
ba nebo Mateřské centrum Jablíčko.

Autobusy do Prahy 
bez doplňkových služeb
Expresní linku mezi Jabloncem
nad Nisou a Prahou opustili ste-
vardky, nápoje a denní tisk. Na-
mátkové průzkumy ukázaly, že
cestující považovali tyto služby na
krátké trase za zbytečný nadstan-
dard. Podle dopravního ředitele Ja-
roslava Semlera je důležitější čisto-
ta, pohodlí, spolehlivost vozidel
a cena jízdného. Prostředky ušetře-
né na službách bude společnost in-
vestovat do vozového parku.

Foto archiv JM
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Červenec
Kino Radnice a Letní kino

R Radnice
L Letní kino

27. 6. /pondělí/
17.30 /R/ PAN POPPER A JEHO

TUČŇÁCI
20.00 /R/ PRINC A PRUĎAS
22.00 /L/ NEZNÁMÝ

28. 6. /úterý/
17.30 /R/ PAN POPPER A JEHO

TUČŇÁCI
20.00 /R/ PRINC A PRUĎAS
22.00 /L/ NEZNÁMÝ

29. 6. /středa/
17.30 /R/ PAN POPPER A JEHO

TUČŇÁCI
20.00 /R/ PRINC A PRUĎAS
22.00 /L/ NA VLÁSKU

30. 6. /čtvrtek/
17.30 /R/ V PEŘINĚ (3D)
20.00 /R/ TRANSFORMERS 3 (3D)
22.00 /L/ NA VLÁSKU

1. 7. /pátek/
17.30 /R/ V PEŘINĚ (3D)
20.00 /R/ TRANSFORMERS 3 (3D)
22.00 /L/ RIO

2. 7. /sobota/
15.00 /R/ KUNG FU PANDA 2

(3D)
17.00 /R/ PIRÁTI Z KARIBIKU:

NA VLNÁCH PODIVNA
(3D)

20.00 /R/ TRANSFORMERS 3 (3D)
22.00 /L/ RIO

3. 7. /neděle/
14.30 /R/ V PEŘINĚ (3D)
17.00 /R/ PIRÁTI Z KARIBIKU:

NA VLNÁCH PODIVNA
(3D)

20.00 /R/ TRANSFORMERS 3 (3D)
22.00 /L/ RIO

4. 7. /pondělí/
17.30 /R/ LIDICE
20.00 /R/ TRANSFORMERS 3 (3D)
22.00 /L/ LIMONÁDOVÝ JOE

ANEB KOŇSKÁ OPERA

5. 7. /úterý/
17.30 /R/ LIDICE
20.00 /R/ TRANSFORMERS 3

(3D)
22.00 /L/ COCO CHANEL 

6. 7. /středa/
17.30 /R/ LIDICE
20.00 /R/ TRANSFORMERS 3

(2D – titulky)
22.00 /L/ ŽENY V POKUŠENÍ

7. 7. /čtvrtek/
17.30 /R/ V PEŘINĚ (3D)
20.00 /R/ LIDICE
22.00 /L/ CASABLANCA 

8. 7. /pátek/
17.30 /R/ V PEŘINĚ (3D)
20.00 /R/ LIDICE
21.45 /L/ SUCKER PUNCH

9. 7. /sobota/
15.00 /R/ PAN POPPER A JEHO

TUČŇÁCI
17.00 /R/ V PEŘINĚ (3D)
19.30 /R/ Balet Pařížské opery:

DĚTI RÁJE
21.45 /L/ SPALOVAČ MRTVOL

10. 7. /neděle/
15.00 /R/ KUNG FU PANDA 2

(3D)
17.30 /R/ V PEŘINĚ (3D)

20.00 /R/ LIDICE
21.45 /L/ KURZ NEGATIVNÍHO

MYŠLENÍ

11. 7. /pondělí/
17.30 /R/ ŽENY SOBĚ
20.00 /R/ X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
21.45 /L/ ČTYŘI VRAŽDY STAČÍ,

DRAHOUŠKU

12. 7. /úterý/
17.30 /R/ ŽENY SOBĚ
20.00 /R/ TRANSFORMERS 3

(3D)
21.45 /L/ EDITH PIAF 

13. 7. /středa/
17.30 /R/ ŽENY SOBĚ
21.00 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 1
– premiérový dvojprogram 1. část
21.45 /L/ CZECH-MADE-MAN

14. 7. /čtvrtek/
00.01 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

– premiérový dvojprogram 2. část
13.30 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

17.00 /R/ HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

20.30 /R/ HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

21.45 /L/ MECHANICKÝ
POMERANČ

15. 7. /pátek/
13.30 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

17.00 /R/ HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

20.30 /R/ HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

21.45 /L/ RYCHLE A ZBĚSILE 5

16. 7. /sobota/
13.30 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

17.00 /R/ HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

20.30 /R/ HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

21.45 /L/ RYCHLE A ZBĚSILE 5

17. 7. /neděle/
13.30 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

17.00 /R/ HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

20.30 /R/ HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

21.45 /L/ PANIKA V MĚSTEČKU

18. 7. /pondělí/
17.00 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

20.30 /R/ HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

21.45 /L/ ADÉLA JEŠTĚ
NEVEČEŘELA

19. 7. /úterý/
17.00 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

20.30 /R/ HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

21.45 /L/ VÉVODKYNĚ 

20. 7. /středa/
14.30 /R/ V PEŘINĚ (2D!) 
– odpolední projekce (nejen) pro seniory
17.00 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(2D - titulky)

20.00 /R/ HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI 2
(2D – titulky)

21.45 /L/ NEVINNOST

21. 7. /čtvrtek/
17.30 /R/ JMENUJI SE OLIVER

TATE
20.00 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

21.45 /L/ SHINING (OSVÍCENÍ)

22. 7. /pátek/
17.30 /R/ JMENUJI SE OLIVER

TATE
20.00 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

21.30 /L/ PAŘBA V BANGKOKU

23. 7. /sobota/
14.30 /R/ V PEŘINĚ (2D!)
17.00 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

20.00 /R/ ŽENY SOBĚ
21.30 /L/ PAŘBA V BANGKOKU

24. 7. /neděle/
14.30 /R/ KUNG FU PANDA 2

(3D)
17.00 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

20.00 /R/ ŽENY SOBĚ
21.30 /L/ PAŘBA V BANGKOKU

25. 7. /pondělí/
17.30 /R/ HANNA
20.00 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

21.30 /L/ TAJEMSTVÍ HRADU
V KARPATECH

26. 7. /úterý/
17.30 /R/ HANNA
20.00 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

21.30 /L/ WARHOLKA 

27. 7. /středa/
17.30 /R/ HANNA
20.00 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(2D – titulky)

21.30 /L/ OBČANSKÝ PRŮKAZ

28. 7. /čtvrtek/
17.30 /R/ AUTA 2 (3D)
20.00 /R/ STROM ŽIVOTA
21.30 /L/ VYMÍTAČ ĎÁBLA 

29. 7. /pátek/
17.30 /R/ AUTA 2 (3D)
20.00 /R/ STROM ŽIVOTA 
21.30 /L/ PIRÁTI Z KARIBIKU:

NA VLNÁCH PODIVNA

30. 7. /sobota/
14.00 /R/ AUTA 2 (3D)
17.00 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

20.00 /R/ STROM ŽIVOTA
21.30 /L/ PIRÁTI Z KARIBIKU:

NA VLNÁCH PODIVNA

31. 7. /neděle/
14.00 /R/ AUTA 2 (3D)
17.00 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

20.00 /R/ STROM ŽIVOTA
21.30 /L/ ZMIZENÍ ALICE

CREEDOVÉ

Změna programu vyhrazena.
Časy promítání v Letním kině jsou
orientační, promítá se až po setmění.

Srpen
V době uzávěrky a tisku tohoto
dvojčísla nebyl program kin
na srpen znám.

Srpnový program kin bude
s ohledem na aktualizaci
filmových premiér v digitálním
formátu zveřejněn v závěru
měsíce července. 

Naleznete jej na plakátech, 
letácích, na webových stránkách
(www.kinajablonec.cz) 
a na Facebooku 
(Kina Jablonec nad Nisou). 

Poslední Potterova sága v Radnici

13. 7. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 1 + 2 (3D)
– Kino Radnice
Speciální premiérový dvojprogram poslední části ságy o Harry
Potterovi. Ve velkolepém finále eskaluje bitva mezi dobrem
a zlem do otevřené války čarodějného světa. Blíží se rozhodují-
cí bitva s Lordem Voldemortem… Začínáme ve středu 13. 7. ve
21.00 hodin úvodní částí „Harry Potter a relikvie smrti 1“
a přesně minutu po půlnoci následuje velké finále – „Harry
Potter a relikvie smrti 2“.

Foto archiv JM
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■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz

2. 7. /sobota/ 19.00 hodin
JANÁČKOVO KVARTETO
Miloš Vacek – housle, Vítězslav
Zavadilík – housle, Jan Řezníček –
viola, Břetislav Vybíral – violoncello
Program: Erwin Schulhoff – Smyčcový
kvartet č. 1, Antonín Dvořák –
Smyčcový kvartet G-dur, op. 106.

14. 7. /čtvrtek/ 19.00 hodin
BARBORA PERNÁ – soprán
PETRA VILÁNKOVÁ – housle
MIROSLAV SEKERA – klavír
Průvodní slovo: Lubomír Havlák
Program: árie z oper Bedřicha
Smetany a skladby Josefa Suka,
Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka
a Ference Liszta.

3. 8. /středa/ 19.00 hodin
IVO KAHÁNEK – klavír
Klavírní recitál excelentního interpreta,
jednoho z nejvýraznějších talentů
mladé generace, vítěze mezinárodní
soutěže Pražské jaro 2004. 
Program: Leoš Janáček – Po zarostlém
chodníčku
Bohuslav Martinů – Tři české tance
Fryderyk Chopin – Scherzo cis moll
op. 39, Scherzo E dur op. 54
Ferenc Liszt – Sen lásky, Koncertní etuda
Šumění lesa, Uherská rapsodie č. 2. 

18. 8. /čtvrtek/ 19.00 hodin
YASUKO TANAKA – trubka
RIE MICHIMURA – klavír
Koncert dvou vynikajících japonských
interpretek, které svá studia zahájily
ve svém rodném Japonsku a poté
pokračovaly na hudebních školách
v Čechách, kde také provedly již řadu
koncertů v komorním duu i jako
sólistky s mnoha orchestry. 

30. 8. /úterý/ 19.00 hodin
IVETA HEJDUKOVÁ – zpěv
IRENA ŠPINLEROVÁ – klavír,
varhany
Koncert mladých talentovaných
interpretek, v němž zazní skladby
Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany,
Wolfganga Amadea Mozarta a dalších.

Vstupenky od 1. července v pokladně
Eurocentra a před koncertem
na místě. 

VÝSTAVA

1. 7.–30. 8.
JIŘÍ SKLENIČKA ZDERAZSKÝ –
OBRAZY
Vernisáž v pátek 1. 7. 2011 od 17 hodin.

Kostel otevřen vždy v úterý a v sobotu
od 10.00 do 16.00 hodin.

■ Jablonecké 
kostely otevřeny
Až do konce září jsou jablonecké kostely
otevřeny každé úterý v době 13.00 do
17.00 hodin. Během prázdnin se v nich
uskuteční navíc komentované prohlídky
interiérů s odborným výkladem
a doprovodné koncerty. 

Termíny prohlídek, vždy od 16.00 hodin

19. 7. – KOSTEL SV. ANNY – odborný
výklad Václava Vostřáka

2. 8. – KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
– odborný výklad Václava Vostřáka

16. 8. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA – odborný výklad
Radúze Drozena

30. 8. – KOSTEL DR. FARSKÉHO –
odborný výklad Benjamína Mlýnka

Termíny koncertů, vždy od 17.00 hodin 

12. 7. – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA – barokní skladby
v podání Šárky Langové, Šárky
Kourkové, Kláry Kubátové a Aleše Filipa.

26. 7. – KOSTEL DR. FARSKÉHO 
– ZÁMECKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO

9. 8. – KOSTEL SV. ANNY 
– JANA LIŠKOVÁ KVOCHOVÁ 
a ILONA VESELOVSKÁ – barokní
sonáty s flétnou a cembalem 

23. 8. – KOSTEL POVÝŠENÍ
SV. KŘÍŽE – ARIES, soubor bicích
nástrojů

Akce projektu Jablonec n. N. 2011
Více informací naleznete 
na www.jablonec.com

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

JABLONECKÉ KULTURNÍ LÉTO 

3. 7. /neděle/ 10.30 hodin
Letní scéna Eurocentra
MUSIKVEREINIGUNG
NEUGABLONZ (NĚMECKO)
A MLADÁ DECHOVKA

4. 7.–9. 7. /pondělí–sobota/
LÉTO TANČÍ 2011
Workshop pro veřejnost plný tance,
pohybu a rytmu.
Semináře: Dancehall a MTV Style
(Angeé Svobodová)
Hraní v kapele Marimba Live Drums
(V. Kabát st., V. Kabát ml., J. Kabát,
D. Medvedev)
Polynéské tance – havajský hula
a tahitský otea (Ajna Řezníčková)

Doprovodné programy pro veřejnost

4. 7. /pondělí/ 17.30 hodin
Letní scéna Eurocentra
PIRUET JERUZALEM (IZRAEL)
folklórní soubor 

5. 7. /úterý/ 17.30 hodin
Malý sál
POLYNÉSIE – PŘEDNÁŠKA
S PROMÍTÁNÍM A UKÁZKY
POLYNÉSKÝCH TANCŮ S AJNOU
ŘEZNÍČKOVOU

6. 7. /středa 17.30 hodin
Malý sál 
DANCEHALL A MTV STYLE –
lektorský pořad s Angée Svobodovou

7. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin
Letní scéna Eurocentra 
MARIMBA
velká bubenická show

8. 7. /pátek/ 17.30 hodin
Malý sál
CONTEMPORARY DANCE – 
lektorský pořad Lenky Vágnerové

9. 7. /sobota/ 14.00 hodin
Malý sál
RUKODĚLNÝ WORKSHOP
VÝROBA LEI – VÝROBA
KVĚTINOVÝCH VĚNCŮ Z PACIFIKU

9. 7. /sobota/ 19.00 hodin
Velký sál
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
ÚČASTNÍKŮ A LEKTORŮ

14. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin
Letní scéna Eurocentra 
SÁNDOR MESTER (MAĎARSKO)
Koncert klasického kytaristy.

16.–24. 7., 14.00–17.00 hodin
Areál Eurocentra
BIŽUTERNÍ JARMARK
Hudební vystoupení od 15.00 hodin
Módní přehlídky od 16.00 hodin
Ukázky sklářského a bižuterního
řemesla, prodej bižuterie.
Akce Mezinárodního trienále
JABLONEC 2011

Kulturní program:
16. 7. APATHEIA 
17. 7. HOUND DOGS 
18. 7. GOODFELLAS 
19. 7. SIXIN 
20. 7. CCTV ALLSTARS (Velká
Británie/USA/Mexiko/Švédsko/ČR) 
21. 7. ŽENA S OVOCÍM (Slovensko)
22. 7. HITFAKERS
23. 7. RUBIANO
24. 7. MAKO!MAKO (ČR/Slovensko)

28. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin
Letní scéna Eurocentra
ANPU: DVĚ POHÁDKY NA BŘIŠE

4. 8. /čtvrtek/ 17.00 hodin
Letní scéna Eurocentra

IDA KELAROVA & JAZZ FAMELIJA
(ČR/Slovensko/Izrael)

11. 8. /čtvrtek/ 17.00 hodin
Letní scéna Eurocentra
TYM SĘK (Polsko)
Fúze folkrocku a latiny.

18. 8. /čtvrtek/ 17.00 hodin
Letní scéna Eurocentra
ÁRSTÍ-DIR (Island)

18. 8. /čtvrtek/ 18.00 hodin
Velký sál Eurocentra
FOLKOVÉ LÉTO – FOLKOVÁ
CISKOTÉKA
Akce projektu Jablonec n. N. 2011

26. 8. /pátek/ 14.00 hodin
Letní scéna Eurocentra
ROCK NA KONEC LÉTA
Festival hudebních skupin
Euroregionu Nisa
Vystoupí: DAVID GORE &
LOUISIANA ALLEY (USA/ČR),
22TiMES (Německo),
BREAKING THE GODSPELL (Polsko),
DROM, 9431, EXIL 51

VÝSTAVA

29. 6.–5. 9. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
Foyer 
FOTOKLUB NEKRAS 
Výstava fotografií 

■ Městská 
knihovna
Dolní náměstí 1
www.knihovna.mestojablonec.cz
tel. 483 310 951

Letní provoz 

Hlavní budova
4. 7.–31. 8. 
Otevřeno jen v úterý a čtvrtek
studovna, čítárna, multimediální oddě-
lení 8.00–18.00 hodin
oddělení pro dospělé 9.00–18.00 hodin
oddělení pro děti

9.00–12.00 hodin a 12.30–17.00 hodin

V pondělí, středu, pátek a o svátcích
je hlavní budova zavřená. 
Běžný provoz začne 1. září. 

Pobočky
Janovská – zavřeno 9. 8.–16. 8.
Kokonín – zavřeno 1. 8.–7. 9.
Mšeno – zavřeno 1. 7.–6. 9.
Šumava – zavřeno 1. 7.–1. 9.

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz
tel. 483 713 004

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

4.–8. 7. /pondělí, čtvrtek–pátek/
PRÁZDNINOVÉ HRAVÉ DNY
Dny s pohádkou pro nejmenší dětičky
od 2,5 let, příprava na MŠ.
Informace S. Příhonská

4.–15. 7. /pondělí–pátek/
SPORTOVNÍ ZAMĚŘENÍ 
Dny plné výletů a sportů od 8 let.
Informace P. Dostál

11.–15. 7. /pondělí–pátek/ 
18.–22. 7. /pondělí–pátek/ 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
PRO NEJMENŠÍ S POHÁDKOU
(obsazeno)

11.–22. 7. /pondělí–pátek/ 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
PRO NEJMENŠÍ SE ŠMOULÍKY
Dny s celotáborovou hrou Šmoulíci,
pro předškolní děti od 3 let.
Informace S. Příhonská

Síla a energie z Islandu

18. 8. /čtvrtek/ 17.00 hodin – letní scéna Eurocentra
ÁRSTÍ_DIR (ISLAND)
Árstídir přináší tajemnou vůni osamělého Islandu převázanou
elegantní stužkou současného pop-rocku a ozdobenou skvělý-
mi melodiemi. V severské polyfonii se proplétá šest mužských
hlasů a a vytváří pocit mrazivého napětí.

Foto archiv Eurocentra
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18.–22. 7. /pondělí–pátek/ 
PŘÍRODOVĚDNÉ ZAMĚŘENÍ
(obsazeno)

25.–29. 7. /pondělí–pátek/ 
PRÁZDNINOVÉ HRAVÉ 
DOPOLEDNE
Zábava pro děti od 2,5 let.
Informace S. Příhonská

25.–29. 7. /pondělí–pátek/ 
VÝTVARNÉ SOUSTŘEDĚNÍ
S DENNÍ DOCHÁZKOU
(obsazeno)
Akce projektu Jablonec n. N. 2011

1.–5. 8. /pondělí–pátek/ 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI
Hry, výtvarné tvoření, cvičení, kontakt
se zvířátky z chovatelského kroužku.
Věk účastníků: 7–26 let.
Akce projektu Jablonec n. N. 2011

1.–5. 8. /pondělí–pátek/ 
LETNÍ FANTASY PARK
Všeobecně zaměřený tábor s tématikou
fantasy, pro děti od 6 let.
Informace N. Mitbauerová

8.–12. 8. /pondělí–pátek/ 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
TANEČNÍ A TVOŘIVÝ TANEC
(obsazeno)
Akce projektu Jablonec n. N. 2011

15.–19. 8. /pondělí–pátek/
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
Batika, hedvábí, lehané sklo a další
techniky, pro děti od 9 let.
Informace M. Tauchmanová

15.–19. 8. /pondělí–pátek/
SPORTOVNÍ ZAMĚŘENÍ
Výlety a hry pro děti od 6 let.
Informace P. Dostál

22.–26. 8. /pondělí–pátek/ 
KONEC PRÁZDNIN S VIKÝŘEM
(obsazeno)
Akce projektu Jablonec n. N. 2011

POBYTOVÉ TÁBORY

6.–13. 8. /sobota–sobota/
IMAGE PRO DÍVKY
Ladný i sportovní pohyb v Náchodě
pro dívky od 6 do 15 let.
Informace S. Příhonská

14.–24. 8. /neděle–středa/
SIJESTA IV.
Všeobecně zaměřený pobyt pro děti
od 6 let na Benecku. Celotáborová hra
Asterix a Obelix.
Informace S. Příhonská

AKCE

16. 8. /úterý/ 14.00–17.00 hodin
KNIHAŘSKÁ DÍLNA
Informace N. Mitbauerová

1.–2. 9. /čtvrtek–pátek/ 
10.00–13.00 a 14.00–18.00 hodin
ZÁPIS DO ZÁJMOVÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ 
NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

■ Český červený 
kříž
Příměstský tábor pro děti od 6 do 14 let
1. turnus 11. 7.–15. 7. 
2. turnus 18. 7.–22. 7. 
3. turnus 1. 8.–5. 8. 
4. turnus 8. 8.–12. 8. 
5. turnus 15. 8.–19. 8. 
Od pondělí do pátku, vždy od 8.00 do
16.00 hodin

Program: základy první pomoci,
výtvarné činnosti, hry, výlety,
procházky, maškarní rej.
Exkurze: policie, hasiči, nemocnice.

Výprava za pokladem.
Přihlášky havlova@cck-jablonec.cz

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

Do 26. 8. 
CESTA MOU KRAJINOU
Výstava k otevření naučné stezky Jany
a Josefa V. Scheybalových.

■ Univerzitní 
galerie N
V červenci a srpnu bude galerie
uzavřená.

■ 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.

Tematické výstavy 
Do 25. 9.
ODĚV A JEHO DOPLNĚK 
/ SOUČASNOST
Mezinárodní trienále 
JABLONEC 2011
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

21. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin
KŘEST PUBLIKACE JABLONECKÉ
VÝSTAVY
Publikace pojednává o historii
jabloneckých výstav bižuterie, její
kapitoly vycházejí také v Jabloneckém
měsíčníku. Podstatnou část knihy tvoří
obrazový doprovod, fotografie
ze sbírkového fondu Muzea skla 
a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 
Součástí křtu bude přednáška
historičky Jany Nové.

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

Stálá expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK

VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE...
ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ
ODĚV A JEHO DOPLNĚK /
HISTORIE
Nová stálá expozice věnovaná
unikátnímu souboru šperků, doplňků
a praktických předmětů ve
šperkařském provedení, z nichž
některé jsou staré téměř 3000 let. 
Expozice vznikla za finanční podpory
Ministerstva kultury České republiky,
Nadace Preciosa a města Jablonec nad
Nisou.

Tematická výstava
Mezinárodní trienále 
JABLONEC 2011
17. 6.–25. 9. 
ODĚV A JEHO DOPLNĚK 
/ BUDOUCNOST
Budoucnost je prezentována modely
vytvořenými studenty 
uměleckoprůmyslových, odborných
a vysokých škol, kteří se nechali
inspirovat historií.

PAMÁTNÍK SKLÁŘSTVÍ
V JIZERSKÝCH HORÁCH
KRISTIÁNOV
Bedřichov v Jizerských horách, 
tel. 483 369 011
pondělí–neděle 9.00–17.00 hodin

Stálá expozice
KRISTIÁNOV – KLÍČ K SRDCI 
JIZERSKÝCH HOR

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

2.–9. 7. /sobota–sobota/
Janovská chata na Bedřichově
LETNÍ TÁBOR PRO RODINY
S DĚTMI

6. 7. /středa/ 10.00 hodin
STOPOVANÁ
naučný výlet za pokladem v Jizerkách
Akce projektu Jablonec n. N. 2011

10.–19. 7. /neděle–úterý/ 
OZDRAVNÝ POBYT CHORVATSKO
Dovolená u moře plná nevšedních
zážitků.

25.–29. 7. /pondělí–pátek/
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
NA STŘELNICI
Sport, zábava, tvoření.
Zájemci se mohou hlásit do 20. 7.

25. 7.–7. 8. 
CELÝ SPOLKOVÝ DŮM JABLONEC
UZAVŘEN

26. 7. /úterý/ 10.00 hodin
Střelnice
KALAKAGHATIA
Rozvoj těla i ducha při zábavných
soutěžích.
Akce projektu Jablonec n. N. 2011

27. 7. /středa/ 9.30 hodin 
Start u haly na Střelnici.
VÝLET NA PETŘÍN S ÚKOLY
Akce projektu Jablonec n. N. 2011

29. 7. /pátek/ 9.30 hodin 
PRÁZDNINOVÁ OLYMPIÁDA
NA STŘELNICI
Pro sportovce od 1 do 99 let.
Registrace od 8.00 hodin.
Akce projektu Jablonec n. N. 2011

4.–7. 8. /čt + víkend/ 
STANOVÁNÍ NA KRISTÝNĚ

20. 8. /sobota/ 
BORŮVKOVÁ PARNÍ MAŠINA,
OZUBNICOVÁ DRÁHA
Výlet z cyklu Jablonecká putování.

24. 8. /středa/ 
VÝLET DO POLSKA ZA DINOSAURY
Více na webu Jablíčka.

26.–28. 8. /pátek–neděle/ 
Klášter Marienthal 
DO POHÁDKY ZA ŘEMESLY
Poznáváme zvyky našich sousedů.

29.–30. 8. /pondělí, úterý/ 9.00 hodin
Úklid MC před začátkem školního roku.
Uvítáme stálé návštěvníky i nové
pomocníky.

30. 8. /úterý/ 20.00 hodin 
STEZKA ODVAHY U DRUHÉ
PŘEHRADY
Pohádková strašidla, tma a tajemné
úkoly pro odvážné od 1 do 99 let.

31. 8. /středa/ 14.00–18.00 hodin 
Volnočasový areál Čelakovského
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Akce projektu Jablonec n. N. 2011

Bližší informace k jednotlivým akcím
na webu www.jablicko.estranky.cz.

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

Provoz přes prázdniny nepřerušen

DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA
Pondělí–čtvrtek 7.30–16.00 hodin
Pátek 7.30–15.30 hodin

11.–15. 7. /pondělí-pátek/ 
LÉTO V ORIENTU
Tvůrčí a taneční dílna
Kontakt Najla – 774 801 087

■ Centrum Ganéša
Lipová 7
Tel. 603 782 820

20. 7. a 10. 8. /středy/ 9.00–12.00
VÝTVARNÁ DÍLNA – MALOVÁNÍ
A TISK NA TEXTIL
Pro děti od 4 let a dospělé.
Přineste si to, co chcete ozdobit.
(tričko, tepláky, ubrus, povlečení...)

Do Belvederu za touhou po kráse

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE V GALERII BELVEDER
V nově zrekonstruovaném výstavním prostoru zhlédnou ná-
vštěvníci šperky tří tisíciletí, například unikátní pás ze zbroje
samnitského válečníka ze 4. století př. n. l., spony kněžských
plášťů z doby baroka a rokoka, vzácné miniatury motýlů na
empírových knoflících nebo luxusní secesní šperky. 
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Kopaná

Fotbalový stadion Chance arena
FK Baumit Jablonec n. N.
www.fkjablonec.cz

14.–21. 7. /čtvrtek–čtvrtek/
EVROPSKÁ LIGA
2. kvalifikační kolo

30. 7. /sobota/
GAMBRINUS LIGA
1. kolo 
(los bude až koncem června)

29.–30. 7. /pátek, sobota/
JUNIOR NORTH CUP 
FK Jablonec, o. s. pořádá ve Mšeně 
17. ročník mezinárodního turnaje
fotbalových mužstev – pro ročník
1997.
Pro ročník 1999 na hřišti v Tan-
valdě.
Akce projektu Jablonec n. N. 2011 

15.–19. 8. /pondělí–pátek/ 
8.00-16.30 hodin

22.–26. 8. /pondělí–pátek/
8.00–16.30 hodin 
FOTBALOVÁ ŠKOLA
FK Jablonec, o. s. pořádá na
travnatých hřištích ve Mšeně
celodenní fotbalovou školu pro
ročníky 2001, 2002 a 2003, 2004.
Informace na adrese 
milan.kykal@fkjablonec.cz 
Akce projektu Jablonec n. N. 2011 

Příměstské tábory

11.–15. 7. /pondělí–pátek/
8.00–16.00 hodin
PRÁZDNINOVÍ UMĚLCI

TJ Sokol pořádá v sokolovně ve
Fügnerově ulici tábor zaměřený
na sportovní, taneční, hudební
a výtvarnou činnost pro děti od 4
do 10 let. 
Informace na telefonu 606 561 921 
Akce projektu Jablonec n. N. 2011 

29. 7.–1. 8. /pátek–pondělí/ 
MALÁ CENA JABLONCE NAD
NISOU 2011
Pořádá KČT Tatran Jablonec nad
Nisou.
Informace www.tatran.org/petitprix
Akce projektu Jablonec n. N. 2011 

20. 8. /sobota/ 15.00 hodin
MLADÁ EVROPA 2011
Atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec
pořádá na atletickém stadionu
Střelnice mezinárodní atletické zá-
vody juniorů a juniorek do 19 let. 
Předprogram od 12.30 hodin.
Akce projektu Jablonec n. N. 2011 

20.–21. 8. /sobota, neděle/
Novoveské koupaliště 

20. 8.
44. JABLONECKÁ KOTVA

21. 8.
40. MODRÁ STUHA
Info na: info@klom-admiral.cz 
Akce projektu Jablonec n. N. 2011 

Městská hala

Do 31. července technická odstávka

Dálkové plavání

6. 8. /sobota/ 9.00 hodin 
TJ Bižuterie
8. ZÁVOD ČESKÉHO POHÁRU
2011 V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ
(soutěž na 3,5 a 10 km)

12. ROČNÍK OTEVŘENÉHO
PLAVECKÉHO ZÁVODU
OSTYLE CUP PŘES
JABLONECKOU PŘEHRADU
Závod na 500 m nebo 1000 m pro
mládež a veřejnost.
Přihlášky honza@silvigroup.cz

Nabídka sportovních programů

Školní družstva
a jednotlivci měřili
síly v šestihodinovce

Šestnáct tříčlenných štafet a pět
jednotlivců měřilo koncem května
své síly v extrémním šestihodino-
vém cyklistickém závodu. Na ly-
žařském kolečku v Břízkách ho
uspořádal Dům dětí a mládeže
Vikýř spolu s místními školami
a Ski klubem Jablonec. 

Nejlépe si vedl Jiří Řešátko z Lu-
čan, který vytrvalostní soutěž ab-
solvoval jako jednotlivec. Za šest
hodin urazil na zhruba dvoukilo-
metrovém okruhu 141 kilometrů.
Ve štafetách se dařilo nejlépe ly-
žařkám z Janova a Bedřichova
Markétě Davidové, Elišce Němeč-
kové a Karolíně Pospíšilové. Ujely
celkem 163 kilometrů a byly tak
rychlejší než chlapci v kategorii od
15. do 19. let.

(red)

Jablonečtí školáci
bodovali 
v minifotbale

Třetí a čtvrtí skončili jablonečtí
školáci v krajském turnaji McDo-
nald’s cup v minifotbale.

Již 14. ročníku se v základních
a okresních kolech zúčastnilo
v Libereckém kraji 83 škol a 148
družstev. Účastníkům blahopřál
také prvoligový fotbalista FC
Slovan Liberec Miroslav Holeňák.

Pořadí: 
2.–3. třídy 
1. ZŠ Vrchlického ulice, Liberec
2. ZŠ Rovensko p. T., 
3. ZŠ Mimoň, 
4. ZŠ Na Šumavě Jablonec n. N.

4.–5. třídy 
1. ZŠ Barvířská Liberec
2. ZŠ Zákupy
3. ZŠ Na Šumavě, Jablonec n. N
4. ZŠ Skálova Turnov

Rally Bohemia 
nabídne na
Jablonecku 
nejhezčí podívanou

Rally Bohemia je automobilová
soutěž pověstná svými náročnými
rychlostními zkouškami nejen
v České republice, ale i v zahrani-
čí. I letos nabídne divácky nejzají-
mavější úseky právě na Jablonec-
ku.

Letošní ročník, v pořadí již osm-
atřicátý, se uskuteční od 1. do 3.
července. Soutěž se započítává do
FIA Evropského poháru – Central
s koeficientem 10 a do Mediasport
mezinárodního mistrovství České
republiky. Jejím pořadatelem je
Autoklub Bohemia Sport a Auto-
motoklub ČR. Mezi významné
partnery patří město Mladá Boles-
lav, Středočeský a Liberecký kraj. 

Start a cíl jsou soustředěny do
města automobilů, Mladé Boles-
lavi. Celková délka soutěže je 680
km, z čehož 16 rychlostních zkou-
šek představuje 214 ostrých kilo-
metrů.

Zájemcům o nevšední podíva-
nou lze doporučit průjezd údolím
řeky Kamenice. Jízdní řád vlaků
z Železného Brodu do Tanvaldu
kopíruje časový harmonogram
Rally Bohemia, resp. start RZ 11
a 14 – Návarov.

Kvůli závodu budou také uzavře-
ny některé silnice v regionu.

Uzavírky na Jablonecku 

2. 7. /sobota/ 
6.30–16.30 hodin
Rychlostní zkouška (RZ) 2,5 km

Splzov, Bzí, Veselí, Chlístov, Těpe-
ře, Alšovice, Pěnčín

7.00–17.00 hodin
RZ 3,6 km
Kokonín, Nová Ves, Horní Černá

Studnice, Smržovka, Nová Ves, Lu-
čany, Smržovka

7.30–17.30 hodin
RZ 4,7 km
Velké Hamry, Bohdalovice, Po-

pelnice, Tanvald, Šumburk, Rejdi-
ce, Zlatá Olešnice, Haratice

3. 7. /neděle/
7.00–17.00 hodin
RZ 10,13 km
Líšný, Prosíčka, Vrát, Chloudov,

Dlouhý

7.30–17.30
RZ 11,14 km
Hrubá Horka, Jirkov, Radčice,

Jílové, Navarov, Lhotka, Vrcha

8.30–18.30 
RZ 12,15 km
Malá Skála, Sněhov, Klíčnov, Pu-

lečný, Rychnov, Pelíkovice, Radoňo-
vice, Hodkovice n. M., Sedlejovice,
Vrchovina, Třtí, Radostín, Sychrov

Pro podporu
školního sportu
a tělovýchovy

Liberecký kraj vyčlenil ze svého
rozpočtu 660.000 Kč na podporu
školního sportu a tělovýchovy.
Vyhlášeným programem chce
zlepšit stav sportovních potřeb ur-
čených k výuce tělesné výchovy
a organizaci sportovních aktivit
(školní olympiády, turnaje) pro
žáky základních a středních škol.
Podrobné informace k vyhlášené
výzvě k předkládání žádostí o do-
taci z rozpočtu Libereckého kraje
v programu Podpora školního
sportu a tělovýchovy jsou k nale-
zení na webu www.edulk.cz.

Foto Dominik Pech

Foto Jiří Langer

Foto Dominik Pech
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Čas dovolených a odpočinku
Letní příloha Jabloneckého měsíčníku

Prázdniny 2011
Aktivity pro předškoláky

Město Jablonec nad Nisou vybralo šest sub-
jektů, které se stejně jako v minulých dvou le-
tech postarají o předškoláky v době prázdnin.
S nimi podepsalo smlouvu, na základě které
budou tuto náhradní péči o předškoláky posky-
tovat. Rodiče, kteří nabídku využijí, dostanou
denní slevu 100 korun. Musí mít ale potvrzení
ze školky, kam jejich děti chodí, že mateřince
nic nedluží. Podrobné informace dostanete
na oddělení školství městského úřadu, v jed-
notlivých MŠ, na webových stránkách města
a na www.jabloneckarodina.cz. 

V roce 2009 službu nabízely čtyři subjekty
a využilo ji 64 dětí. Vloni to již bylo osm sub-
jektů a 135 dětí. Podpora města za minulé dva
roky dosáhla 105.000 korun. Z letošního rozpo-
čtu si radnice na prázdniny předškoláků vyčle-
nila 245.000 korun.

Subjekty, s nimiž městu uzavřelo smlouvu
• Dům dětí a mládeže Vikýř
• SK Tuleň – Jablonečák (SUNDISK)
• Občanské sdružení – MC Jablíčko
• Svobodná základní škola, o. p. s.
• Mgr. Radim Štryncl – ŽL – všestranný příměst-

ský tábor
• Martina Chvátalová – ŽL – in-line bruslení

Přehrada oslaví stoleté 
výročí

Letos uplyne sto let od kolaudace vodní nádr-
že Mšeno, přehrady v klínu hor. Přehradu oči-
ma dětí představuje výstava výtvarných prací
jabloneckých mateřských a základních škol
v radniční věži. 

Zhlédnout ji můžete ve všední dny v době
úředních hodin, to je v pondělí a středu od 9.00
do 16.00 hodin, v úterý a čtvrtek od 9.00 do
15.00 hodin a v pátek od 9.00 do 14.00 hodin.
Výstup na věž je možný v každou celou hodinu
s průvodcem, sraz je v turistickém v informač-
ním centru. 

Jablonecká přehrada je unikátním místem.
Žádné jiné město ve střední Evropě se nemůže
pochlubit tak velkou vodní plochou téměř
v centru města. Právem se tedy nazývá největší
vnitroměstskou vodní nádrží na sever od Ženev-
ského jezera. Přehrada leží ve výšce 513 metrů
nad mořem a vejdou se do ní tři miliony krych-
lových metrů vody. Je také unikátní technickou
památkou a nejatraktivnějším rekreačním zá-
zemím města i celého širokého okolí. Za pěk-
ného počasí k sobě dokáže přitáhnout až 5000
lidí denně. Jablonecký měsíčník přináší k její-
mu jubileu letní soutěž o hodnotné ceny.
Najdete ji na straně 20.

(ref)

Turistické informační 
centrum otevře i v neděli

Od začátku prázdnin budou moci návštěvníci
Jablonce získat informace, aktuální kulturní
přehled, propagační materiály z regionu či za-
koupit mapy okolí nebo suvenýry z Jablonce
a Jizerských hor sedm dní v týdnu. Turistické
informační centrum se otevře i v neděli, a to od
9.00 do 12.00 hodin. 

Ročně do něj zavítá více než 40.000 návštěv-
níků. Nejčastěji chtějí poradit, kam vyrazit.
Zajímají se ale i o kulturní nabídku, otevírací
hodiny nebo dopravní spojení. 

Mezi nejoblíbenější poptávané produkty patří
především sezónní Jizerské noviny a obou-
stranná mapa Jizerských hor s kombinací let-
ních cykloturistických a běžeckých tras, dále
pak kalendář akcí, prospekt se základními in-
formacemi o Jablonci a plánek města. Velký zá-
jem projevují turisté i o katalog sklářství.

Nabídka zboží centra je nyní obohacena o ně-
kolik novinek, například turistické medaile
Jablonce n. N., čtvrté vydání nejznámějšího dí-
la Miloslava Nevrlého Kniha o Jizerských ho-
rách, soubor her nebo kšiltovky. Ty si kupují
hlavně jablonečtí patrioti. 

Většina informací je také v elektronické po-
době na www.jablonec.com. 

(ref)

Foto Jiří Jiroutek

Foto Milan Bajer

Foto Aleš Majer Foto archiv JKIC



(14)

jablonecký měsíčník / červenec–srpen 2011 reportáž

Biker Jan Kopka zavede na Jablonecko
první evropský ultramaraton
„Jablonec mám rád, je to malé město se sportovní duší.“

Od Harrachova přes Jizerku do Bedři-
chova vede zlomek trasy prvního evropské-
ho ultramaratonu. Uspořádal ho jablonecký
biker Jan Kopka – extrémní jezdec, jenž
v minulých letech absolvoval nejdrsnější
cyklistické závody na všech kontinentech.
A protože nikdo v civilizované Evropě po-
dobný podnik dosud nezorganizoval, roz-
hodl se protáhnout tvrdé sportovce odlehlý-
mi místy podél celé někdejší československé
hranice sám. Náročný závod na 1600 kilo-
metrů, respektive přesně 1000 mil, odstartuje
3. července téměř na ukrajinských hranicích,
končit se bude v obci Skalná na Chebsku.

„Už během ledna se přihlásila stovka závod-
níků, Češi, Slováci a Italové. Další jsme museli
odmítnout, abychom mohli zajistit pořadatel-
ské povinnosti,“ vysvětluje Kopka, který kvůli
ultramaratonu letos více úřaduje, než sportuje.
Závod je otevřený pro vytrvalce pohybující se
vlastní silou, a to bez zabezpečení a doprovodu,
tedy hlavně bikerům, ale i lidem na koloběž-
kách nebo běžcům. Ti mohli absolvovat jen po-
loviční trasu, všichni se ale rozhodli projít
celou zkouškou ohněm. Závodníci budou po-
užívat navigaci s danou trasou, kterou musí do-
držet. Většinou se vyhýbá příliš obydleným mís-
tům.

Všechny čeká obtížná zkouška. „Nikdo netuší,
do čeho jde. Extrémní zátěž je daná nejen vzdá-
leností, ale i osaměním na cestě,“ upozorňuje

Kopka. Závodníky nesmí nikdo doprovázet, sa-
mi si musí doplňovat zásoby a udržovat své
stroje v provozu. Spát mohou v penzionech ces-
tou, většinou to ale při podobných soutěžích ne-
dělají. Zbytečně to zdržuje, zdržení je i stavět
stan nebo se s ním táhnout. 

Kopka vydrží při ultramaratorech v sedle 18
až 20 hodin denně. Když dojdou síly, na pár ho-
din ulehne u cesty a trochu se prospí. Zbytečné
zdržování je podle něj i nakupování potravin
nebo vaření. Třeba při závodu ledovou Aljaškou
do sebe soukal na kost zmrzlé kusy sýru nebo
špeku, než aby rozdělal oheň a uvařil čaj. „Ne-
hýbat se tam, totiž znamená zmrznout,“ kon-
statuje. 

Kopka projel Aljašku několikrát. V roce 2007
tam extrémní maraton vyhrál, zúčastnil se také
4000 kilometrů dlouhého závodu z Kanady do
Mexika, v přejezdu Austrálie z jihu na sever
skončil čtvrtý. Loni jako jediný Čech absolvoval
ultramaraton v Mongolsku. „Důležité je sebe-
poznání, dobrodružství a smír s přírodou, vý-
sledky nejsou podstatné. Člověk si urovná život
a může přemýšlet o tom, jestli není jen loutkou
v nějakém kolotoči. Uvědomí si také omezenost
lidského života,“ vypráví Kopka. Když mluví,
napínají se mu svaly i v obličeji. Přiznává, že
závod je prolínání eufórie s depresemi. O svých
cestách píše knihy a vypráví na přednáškách.
Lidé mu v diskuzi na jeho webových stránkách
děkují, že jim dává odvahu čelit nepřízni osudu
i zdravotním problémům. 

Na kole jezdí Kopka 30 let. Extrémním závo-
dům zasvětil jablonecký biker poslední deseti-
letí. Přítelkyně, kterou nechává doma s dětmi,
má pro jeho touhu po dobrodružství pochope-
ní. „Nepřál bych si být v její kůži,“ přiznává.

Několikrát si totiž sáhl až na dno svých sil.
Třeba když mu při sněžné bouří v minus 40
stupních přimrzla kukla pevně k tváři a on mu-
sel pokračovat v závodu, nebo když se propadl
do potoka a oblečení na něm udělalo ledový
krunýř. „Když na Aljašce člověk zahyne, může
se stát, že to několik týdnů nikdo ani nezjistí.
Závodníci musí před startem podepsat, že pořa-
datel nebude nikoho hledat,“ vzpomíná. 

Československý ultramaraton bude oproti to-
mu snazší. Jen v divoké přírodě na Slovensku
hrozí, že účastníci potkají medvěda. Pojede se
v létě a závodníci se budou muset každý den
ohlásit a udat svou polohu. Příbuzní budou dí-
ky internetu vědět o pohybu svých blízkých. Na
trase budou čtyři kontroly, kterými musí vytr-
valci projet, a kde najdou vlídné zázemí. 

Jedna z nich bude na Jablonecku, v soukro-
mé chatě na Bedřichově. V Jablonci, který má
Kopka, přestože odtud nepochází, zvlášť rád,
sídlí také kancelář závodu, v níž se budou stří-
dat na telefonu tři lidé. Dalších 40 pořadatelů se
podílí na organizaci. Kopka předpokládá, že ti
nejrychlejší budou v cíli za týden, někteří bike-
ři budou potřebovat ale celý měsíc. Největší
únava podle něj přichází třetí den, kdy se tělo
začne nadměrné zátěži a nedostatku spánku
bránit. Pak si ale dá říct a začne fungovat jako
ten nejdokonalejší stroj.

Petra Laurin

Více o závodu na www.1000miles.cz
Více o Janu Kopkovi na www.jankopka.cz 

Foto archiv Jana KopkyFoto archiv Jana Kopky

Foto archiv Jana KopkyFoto archiv Jana KopkyFoto archiv Jana Kopky



(15)

jablonecký měsíčník / červenec–srpen 2011 z historie města

Město Jablonec nad Nisou pomohlo před
nedávnem vydat knihu někdejšího jablonec-
kého starosty Karla R. Fischera o legendár-
ním doktorovi Eleazaru Kittelovi, známém
jako Faust Jizerských hor. 

O reedici útlé publikace, která přináší nejen
pověsti o věhlasném ranhojiči s novodobými
vysvětlujícími dovětky, ale také rozebírá Kitte-
lův život, vydalo jako svůj publikační počin
Kittelovo muzeum v Krásné u Pěnčína. 

„Shromažďuji Kittelův archiv a původní kni-
ha je jeho součástí,“ řekl Jabloneckému měsíč-
níku majitel muzea Jan Vokurka. 

Fischer napsal poprvé o Kittelovi v roce 1924.
Další vydání vyšlo dva roky před jeho smrtí v ro-
ce 1932. Obě knihy byly vytištěné takzvaným šva-
bachem, zdobným zkrouceným písmem. Na-
psány byly částečně i místním dialektem. 

Knihu doprovázenou ilustracemi Eduarda
Enzmanna přeložil Petr Pospíšil. Dílo si díky je-
ho citlivému přístupu uchovalo svou zvláštní
tajemnou atmosféru a historický nádech.
„Uplynulo už více než 70 let od smrti autora,
nemuseli jsme proto s dědici řešit autorská prá-
va,“ podotkl Vokurka.

Přepracovaná verze podle něj neobsahuje ně-
které neaktuální dobové odkazy, její součástí je
ale zase dosud nikde nepublikovaný Enz-
mannův životopis. Vypuštěné pasáže čtenáři
najdou na internetu.

Kniha vyšla v nákladu 1000 kusů. Prodávat se
bude v KitteIově muzeu a v infocentrech
v Jablonci a okolí. Koupit si ji budou moct i li-
dé, kteří přijdou 30. června od 18.00 hodin na
besedu s překladatelem a vydavatelem do
Domu česko-německého porozumění. 

Zájem o Kittelovsko a Kittelův odkaz roste.
Jen vloni navštívilo muzeum v Krásné 3000 li-
dí. Jan Josef Antonín Eleazar Kittel se narodil
v roce 1704 a zemřel ve věku 79 let. Přestože
zřejmě nestudoval žádnou lékařskou fakultu,
ve svém tajemném domě měl prý pitevnu, lid-
ské kostry, skleník se vzácnými bylinami i láz-
ně. Vodoléčbu zavedl dříve něž Kneipp nebo
Priessnitz a operoval také oči. Mezi jeho paci-
enty patřili Des Foursové a Harrachové. Pro své
neobyčejné léčitelské schopnosti a bohatství ho
lidé podezírali ze spolčení s ďáblem. Údajně,
aby svou zaprodanou duši vykoupil, nechal po-
stavit vedle svého domu školu, studánku, faru
a kostel a pomáhal chudým. 

Nejbližší akce ke Kittelovu odkazu
30. 6. /čtvrtek/ – Dům česko-německého

porozumění
Čtení a povídání o knize Doktor Kittel – seve-

ročeský Faust v legendách a pověstech

16. 7. /sobota/ – Kittelovo muzeum 
Den pravěkých sekerek s ukázkami výroby

a dřevorubeckými soutěžemi. 

Více na www.kittel.cz (lau)

Město pomohlo vydat knihu o tajemném
doktoru Kittelovi

Kojenci, batolata, děti a pak i senioři.
Takový bude zřejmě osud bývalé nemocnice
v Bezručově ulici v Jablonci, o jejíž historii
se s vámi chci podělit. Její minulost mi po-
mohl osvětlit místní pamětník Václav Vos-
třák. 

Krátce před rokem 1930 již nevyhovoval své-
mu účelu původní kojenecký ústav spojený
s porodnicí, kterou využívala chudší vrstva
obyvatelstva. Nacházel se v objektu, jež pro ty-
to účely daroval městský zastupitel Konrad
Jäger. Dům stál v ulici Glasschleiferstrasse (dle
historické mapy dnes také ulice Petra Bezruče).
Nedostatečnost zařízení vedla k rozhodnutí po-
stavit nový kojenecký ústav, respektive dětský
domov pro kojence a batolata a také porodnici,
která nebude sloužit už jen Jablonci, ale i pro
potřeby širšího okolí. 

Některé historické prameny uváděly, že auto-
rem projektu byl architekt Robert Hemmrich.

Mimochodem letos slavíme 140. výročí jeho
narození. Později se ale ukázalo, že skutečným
autorem projektu byl Josef Ulbrich. 

Nový objekt byl zkolaudován 26. října 1931.
Jako porodnice se využíval až do šedesátých let

minulého století. Později se z budovy stala dět-
ská nemocnice, kterou si již mnozí z nás pama-
tují.

Jablonec má moderní nemocnici a dětské od-
dělení je jeho součástí. Budovu po bývalé dět-
ské nemocnici prodalo zastupitelstvo v roce
2005 společnosti Bezručova investiční, a. s. se
sídlem v Praze. Ta ji chtěla přebudovat na se-
niorské rezidence hotelového typu. Později od
projektu ustoupila a v roce 2008 žádala zastu-
pitelstvo o možnost objekt zrekonstruovat na
byty. 

Zároveň firma chtěla prodloužit termín do-
končení výstavby do konce roku 2010. Pro-
dloužit termín pak chtěl i právní nástupce in-
vestora, akciová společnost Jardin Property.
Nakonec ale i ona od svého záměru ustoupila.
Nyní od ní chce město bývalou nemocnici vy-
koupit zpět do svého majetku a nechat přesta-
vět na byty pro seniory.

Miloš Vele

Od kojenců k seniorům
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■ Krátce
O zeleň se postará ISS
Liberecká pobočka pražské společ-
nosti ISS se bude v příštích třech le-
tech starat o trávníky a zeleň na
veřejných prostranstvích v Jablonci
nad Nisou. Zvítězila ve výběrovém
řízení v konkurenci osmi firem.
V minulých letech o zeleň pečovala
SKS.

Město se chystá na oslavy 
založení mincovny
Česká mincovna, která si připomí-
ná 18 let od otevření, vydala ke
svému výročí jedinečnou medaili
s motivem přehrady. V příštím ro-
ce bude mincovna slavit 20. let své-
ho založení. „Na přípravě oslav,
které už začaly, se bude podílet
i město,“ prozrazuje starosta Petr
Beitl. Mezi poslední novinky v sor-
timentu mincovny patří stříbrná
medaile k životnímu jubileu 70 let.
Mincovna nabízí také stříbrné me-
daile k ukončení studia s možností
personifikace.

U hřišť ve Mšeně jednosměrka
Ulice U Hřiště mezi fotbalovým hřiš-
těm a volnočasovým areálem v Če-
lakovského ulici je jednosměrná.
Vjezd do ní je povolen pouze vo-
zidlům do 3,5 tuny, a to z ulice Že-
livského. „Jednosměrný provoz je
k parkovišti u halových garáží.
Odtud do Mšena je pak provoz opět
obousměrný,“ vysvětluje Radka Šil-
hánová z dopravního a silničního
úřadu. Úpravu provedlo město na
přání občanů, kteří se báli o bez-
pečnost dětí přebíhajících mezi fot-
balovým hřištěm a in-linovou drá-
hou. Jednosměrný provoz bude
platit do podzimu, potom město
výsledky změny vyhodnotí.

Zlatou popelnici letos získal 
Bedřichov
Zlatou popelnici za třídění odpa-
du získala v krajské soutěži obec
Bedřichov. Jablonec nad Nisou se
umístil mezi městy na pátém místě,
první byl Jablonec nad Jizerou.
Ceny vítězům předal krajský radní
pro zemědělství a životní prostředí
Jaroslav Podzimek v prostorách
Horského hotelu Ještěd. „V roce
2010 obyvatelé Libereckého kraje
průměrně vytřídili 39,9 kg na oby-
vatele/rok, z toho 22,8 kg papíru,
6,2 kg plastů a 9,3 kg skla. Opět te-
dy patříme k nejlepším v rámci ce-
lé České republiky,“ uvedl radní
a připomněl, že projekt se koná ve
spolupráci Libereckého kraje a au-
torizované společnosti EKO-KOM
již šestým rokem. Vítězové obdrže-
li poukázku v hodnotě 50.000 ko-
run na venkovní herní prvky na
dětská hřiště.

Mapa Jablonce získala titul
Nová turistická mapa města Jab-
lonce nad Nisou získala na festivalu
Tourmap 2011 ocenění jako nejlepší
titul letošního roku. Mapu vydalo
Jablonecké kulturní a informační
centrum. 

Pocházíte z Hradecka, co vás přivedlo do Jab-
lonce a ke sklu?

Byla to náhoda. Po svatbě jsme bydleli ve východ-
ních Čechách, v místě, kde se nám nelíbilo. Manželku
to lákalo do Jablonce, kde to znala. Tak jsem se tu za-
čal v roce 1973 ucházet o zaměstnání. Jako mladý
ekonom jsem dostal práci na generálním ředitelství
Jablonecké bižuterie. O sklu jsem nic nevěděl, byl
jsem úplný laik. Nastudoval jsem si ale rychle všech-
ny technologické postupy výroby skla a bižuterie, až
jsem se vypracoval do pozice znalce pracovních čin-
ností v oboru. Později jsem byl ekonomickým náměst-
kem Bižuterie. Zůstal jsem dlouho na stejné židli, jen
firma měnila názvy a já střídal různé manažerské
funkce.

Mincovna oslavuje plnoletost, 1. července si při-
pomíná 18 let od otevření. Kdy ale ve skutečnosti
vznikla a co tomu předcházelo?

Zakládací listiny jsme podepsali už v roce 1992.
Nutnost vzniku mincovny přinesl rozpad Českoslo-
venska. Až mnohem později jsem se dozvěděl, že se
ČNB (Česká národní banka) starala už dlouho před-
tím tajně o to, kde razit novou českou měnu, i že jsme
byli 22. zájemci v pořadí. Když jsme prvně uvažovali
s nynějším ředitelem umělecké průmyslovky Jiřím
Dostálem, jestli máme pro vznik mincovny předpo-
klady a jestli máme vzít za kliku centrální banky, po-
važoval jsem to za velkou troufalost. Jirka (Dostál),
který jezdil do Kremnice realizovat své návrhy a učil
mladé medailéry, to měl už tehdy dokonale promyšle-
né. Do ČNB mě tenkrát doprovázel spolužák ze studií
na vysoké škole ekonomické, pracoval tam. Naše na-
bídka je překvapila. Zkoušeli mě, co je to razidlo,
a pak okamžitě zavětřili. Uměli jsme v Bižuterii vyrá-
bět velice složité raznice a zaměstnávali 55 rytců.
Mincovna v Kremnici jich tehdy neměla víc než pět.

Musel jste se kvůli mincovně naučit opět novým
věcem?

Nejen kvůli ní. Po sametové revoluci bylo jasné, že
mé ekonomické vzdělání je v tržní ekonomice nepou-
žitelné. Přihlásil jsem se v Praze na německou Ev-
ropskou obchodní školu (Europan Bussynes Schol)
a v pětačtyřiceti jsem se vrátil do studentských let.
V němčině jsem se učil jak plánovat, financovat a dě-

lat obchodní strategie a pak jsem odjel na dvouměsíč-
ní stáž do německé sklářské firmy sídlící na hranicích
s Francií a Lucemburskem. Předtím jsem se nikdy na
západ nepodíval, z Bižuterie jezdili do ciziny jen tech-
nici a obchodníci. Nezdokonalil jsem se tehdy jen
v oboru, ale také v němčině. Německým příslovím
Leben und leben lassen (žít a nechat žít) jsem se také
celý život řídil. Snažil jsem se jít svou cestou a nekří-
žit cestu jiným. 

Mnozí manažeři nechtějí opustit své pozice. Co
vás přimělo myslet na odchod?

Dlouho mě přemlouvala manželka, která si důcho-
du začala užívat dříve. Já jsem k tomu rozhodnutí do-
spěl, když jsem se stal služebně i věkově nejstarším
ředitelem mincovny v Evropě a málem i na světě.
Starší již byl jen ředitel v Alžíru. Všichni mí obchodní

partneři a ředitelé bank najednou začali mizet. A za
každého se objevil nový mladý kluk. Pochopil jsem, že
nastal čas výměny generací. Příroda je moudrá. Mladí
se musejí prát a jít do toho naplno. K mému věku se
hodí vyrovnanost. 

Byla to pro vás velká změna?
Musel jsem si zvyknout na český důchod, což není

jednoduché, ale už se mi to snad povedlo. Jinak už si
nemusím nic dokazovat. Vím, že jsem odešel v pravý
čas a že to bylo správné rozhodnutí. Věnuji se koníč-
kům a je mi dobře. Někde jsem slyšel, že důchodci
mají šest dnů v týdnu sobotu a jeden den neděli a mně
to někdy tak skutečně připadá. Pravdu má i můj pří-
tel, dvaaosmdesátiletý sklářský výtvarník a medailér
Jiří Harcuba. Podle něj je stáří vrchol života, akorát
chodíme častěji k lékaři. 

Děkuji za rozhovor. Petra Laurin

Celý rozhovor najdete na www.mestojablonec.cz 

Jan Vízek
zakladatel České mincovny

■ Tvář prázdnin

Život na vrcholu 
Jan Vízek má za sebou kariéru úspěšného manažera. Řídil ekonomiku místní
Bižuterie, zasloužil se o vznik České mincovny a až do loňského roku stál v jejím čele.
Dnes, jak sám říká, si užívá penze. Zajímá se sice dál, co se v Jablonci a jeho oboru
děje, hodně času ale tráví jako zahradník a pěstitel.

■ Jan Vízek /65 let/ 
Pochází z Nového Bydžova / Vystudoval VŠE /
Stál u zrodu mincovny / Má dva syny a dvě vnučky

Zásada
Žít a nechat žít 

Foto Petra Laurin

Jan Vízek a Jiří Dostál při setkání s prezidentem
na Pražském hradě. Foto archiv Jiřího Dostála
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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 knihy, kterou představí
v červenci Muzeum skla a bižuterie. Věno-
vali jsme se už účasti jabloneckých firem na
průmyslových výstavách v 19. století a prů-
myslovým výstavám pořádaným přímo
v Jablonci a v nejbližším okolí. Třetí pokra-
čování se zabývalo poválečnou dobou a prv-
ní jabloneckou celostátní výstavou bižuterie.
Psali jsme už také o I. mezinárodní výstavě
bižuterie v roce 1965. Páté pokračování vě-
nujeme pohádkovému létu 1968

5. Jablonecké pohádkové léto roku 1968

Mezinárodní výstavy bižuterie se od roku
1965 konaly v tříletých intervalech. Ta z roku
1968 byla v mnoha směrech vyvrcholením do-

savadní výstavní činnosti. Uskutečnila se ještě
v uvolněné atmosféře těsně před začátkem nor-
malizace a vyznačovala se nebývalou originali-
tou a invenčností. Scénář byl dílem Jindřicha
Santara a projekt vypracoval architekt Aleš Be-
neda. Jejich tvůrčí přístup ocenila komise od-
borníků udělením Zlatých výstavních medailí.

Podobně jako u předchozí výstavy v roce
1965 byl pavilon A vyhrazen pro zahraniční vy-
stavovatele. Jejich expozice se nesla v konvenč-
ním duchu. Hlavní atrakcí výstavy byl pavi-
lon B s československou výstavou. Stěžejním
tématem instalace se staly pohádky, především
ty, v nichž se hovořilo a pokladech a klenotech.
Na motivy dvanácti pohádek z celého světa
vytvořili výtvarníci Jaroslav Vožniak, Vincenc
Vingler, Theodor Pištěk, Bedřich Dlouhý, Kvě-
toslav Bubeník, Oldřich Šimáček, Josef Flejšar
a další scénické instalace. V pohádkových výje-
vech byly vystaveny skvosty jabloneckého bižu-
terního průmyslu, dalších československých
výrobců, ale i individuelních výtvarníků před-
stavujících volnou tvorbu. Jejich účast byla
z organizačního hlediska novinkou.

Inovativní tvůrčí pojetí se ve světle hodnoce-
ní mezinárodní jury ukázalo jako kontrapro-
duktivní. Bylo sice více než vděčné z hlediska
diváckého, připravilo však o ceny některé
z exponátů, které byly instalovány jako součást
pohádkových scén a jejich originalita a kvalita
zpracování byla zastíněna pompézností insta-
lace.

Ve výstavních prostorách Muzea skla a bižu-
terie vystavovali své práce žáci českosloven-
ských i zahraničních uměleckoprůmyslových
škol. Zde se uplatnil naprosto odlišný způsob
instalace. Vyznačovala se jednoduchostí až stro-

hostí a dávala tak skutečně vyniknout exponá-
tům. Hodnotitelská komise to ocenila udělením
kolektivní Zlaté medaile jejím tvůrcům – archi-
tektu Vladimíru Horovi a výtvarníku Emilu
Zavadilovi.

Pohádkovost v moderním pojetí na výstavě
reprezentovala především vstupní hala, jejíž vý-
tvarnou dominantou byl cyklus portrétů zahra-
ničních i domácích hvězd stříbrného plátna. Por-
tréty slavných hereček, mezi nimiž nechyběla
Marylin Monroe, Brigitte Bardot, Ursula Andress,
ale také Olga Schoberová a Karla Chadimová,
svým zpracováním připomínaly pravoslavné
ikony s plamínky věčného světla. Součástí ob-
razů byla rovněž skutečná bižuterie. S tématem
instalace byl úzce provázán také estrádní kul-
turní pořad. Nesl název „Orloj“ a scénář napsa-
li Jindřich Santar a Darek Vostřel. Nastudoval
ho soubor divadla Rokoko. 

Jana Nová,
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Historie výstav bižuterie v Jablonci nad Nisou

Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

2. července 1911, číslo 149, strana 4
Zloděj se vloupal okénkem do skladu zásilek

na hlavním nádraží v Jablonci nad Nisou. Roz-
bil dvířka ohnivzdorné pokladny, prohledal ji
a nechal v ní ležet tři koruny v měděných min-
cích. Ve stejnou dobu byla vyloupena i trafika
paní Josefiny Weissové u hlavního nádraží. Ko-
lik zmizelo tabáku, se zatím nezjistilo.

5. července 1911, číslo 151, strana 9
Ve Smržovce zemřel ve věku 63 let Iwan Weis-

kopf, rytíř řádu Franze Josefa, továrník, lékař – li-
dumil, zakladatel a první předseda společnosti
pro výrobu dutých perlí. (chemik Weiskopf zavedl
vnitřní stříbření a zlacení perliček – pozn. red)

15. července 1911, číslo 160, strana 5 
Nové kratší železniční spojení vznikne mezi

městy Drážďany a Most. Trať dlouhá 79,2 km
povede přes Krušné hory a bude sloužit k do-
pravě uhlí z mosteckého revíru do Saska.

26. července 1911, číslo 169, strana 5
V lučanském tunelu našli mrtvého čtyřiapa-

desátiletého drážního zaměstnance Johanna
Wonku. Měl utrženou nohu a promáčklou
hruď. Wonka měl osm dětí, z nichž čtyři chodí
ještě do školy. Okolnosti neštěstí se vyšetřují.

12. srpna 1911, číslo 184, strana 3 
Artista Lange vyjel na kole od Obří boudy po

Jubilejní cestě na Sněžku! Takový výkon se do-
sud nikomu nepovedl.

15. srpna 1911, číslo 186, strana 5
V noci shořel v Břízkách bufetový stánek, kte-

rý postavily nákladem asi tisíc korun všechny
mšenské spolky. Hasiči měli velké potíže, pro-
tože v přehradě byl právě nízký stav vody. Požár
byl asi založen úmyslně.

20. srpna 1911, číslo 190, strana 5 
Nový elektrický kinematograf „American“ otev-

řeli v Tanvaldě. Licenci získal tiskař Eduard
Müller. Představení v tělocvičně mělo dobrou
návštěvnost.

24. srpna 1911, číslo 193, strana 5 
V důsledku velkých veder vypukla v pruském

Slezsku epidemie nebezpečného průjmu. Jsou
hlášena četná úmrtí.

27. srpna 1911, číslo 196, strana 5
Jiřetínem se procházely po několik dní falešné

jeptišky. Prosily o dary, které jim lidé v hojné
míře dávali. Policie zjistila, že jedna jeptiška je
převlečený muž.

27. srpna 1911, číslo 196, strana 17
Pivní sanatorium na Dobré Vodě zve každou

neděli a pondělí na taneční zábavu. Hrají tři
elektrické orchestriony, v zimě je v provozu
mechanický betlém a sáňkařská dráha. Restau-
race může obsloužit najednou až 2000 hostů.
Na návštěvu se těší majitel Heinrich Lang.
K dispozici je i domácí lékárna a stání pro de-
set párů koní.

27. srpna 1911, číslo 196, strana 25
Na Černé Desné bude největší přehrada v Če-

chách. Na rozdíl od mšenské přehrady se plá-
nuje sypaná hráz, která je třikrát levnější než
žulová nebo betonová. Velikost přehrady zaru-
čuje účelnost, menší přehrady selhávají při po-
vodních nebo suchu. Vedení stavby je v rukách
Ing. Emila Gebauera.

31. srpna 1911, číslo 199, strana 4
Představitelé tří největších pivovarů tajně ro-

kovali o svých stále vyšších nákladech, přičemž
cena piva byla posledních 25 let stabilní. Dá se
očekávat zvýšení cen, a to i Plzeňského piva.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

I během léta roku 1911 lákala k návštěvě rozhledna
na vrcholu Smrku. Staré prameny uvádějí, že za dobré
viditelnosti býval výhled až do vzdálenosti 120 km, tj.

území o rozloze více jak 45 000 km2! Foto archiv Graphis 

Vstupní hala s cyklem Ikon od Jaroslava Vožniaka
Foto archiv muzea skla a bižuterie

Scénu na motivy pohádky Abdaláh 
ze země, Abdaláh z moře vytvořil Theodor Pištěk. 

Foto archiv muzea skla a bižuterie



Vysoké nad Jizerou – Sklenařice, Mexiko
(2,5 km) – U Tomášova kříže (3,5 km) – hos-
poda Prdek (6 km) – Hutterův kříž – Ště-
pánka (9,5 km) – chata Hvězda – Tesařov
(celkem 11 km).

Nad údolím Jizery se vypíná Příchovický hřbet,
který odděluje Krkonoše od Jizerských hor a je-
jich jižního předhůří. Vycházka po jeho výši-
nách nás provede krajinou nabízející spoustu
působivých výhledů na Krkonoše, Ještědský
hřbet i do kraje.

Vyjít můžeme z Vysokého nad Jizerou, kam
se dá dojet linkovými autobusy. Vystoupíme na
náměstí, kde najdeme turistický rozcestník; ten
nás nasměruje po modrých značkách do Skle-
nařic. Trasa vede kolem horní stanice lyžař-
ských vleků, načež začne mírně klesat. U sochy
sv. Josefa, stojící vlevo nad cestou, můžeme po-
sedět a kochat se panoramatem Krkonoš s do-
minantou Kotle. Pak již brzy dojdeme k restau-
raci Mexiko, odkud modré značky pokračují
k Tomášovu kříži. Projdeme kolem kapličky,
ale ještě dříve nám pamětní kámen připomene
místo, kde stála dávná sklářská huť. Archeolo-
gové zjistili, že zde pracovala již v polovině
15. století. 

U Tomášova kříže zaměníme modré značky
za žluté. Klesneme k silnici, ale brzy poté zač-
neme zvolna stoupat. Louky střídají lesíky
a půvabná horská stavení dokreslují malebnost
zdejšího kraje. Po chvíli dojdeme k téměř le-
gendárnímu hostinci Na Prdečku, který zde

stojí už od roku 1862. V mapách není jeho po-
jmenování jednotné, většinou v nich najdeme
název Na Perlíčku. Návštěvníci mu ale sotva
řeknou jinak, než Prdek či Na Prdečku. Jenže
i na samotném hostinci jsou názvy oba…

Následný delší lesní úsek bez rozhledů nám
zpestří zastavení u Hutterova kříže. Pískovcový
kříž, dílo semilského kameníka Františka Pro-
kopa, dal postavit revírní hajný Wenzel Hutter
z Pasek v roce 1834. Legenda praví, že tak uči-
nil z vděčnosti za to, že šťastně vyvázl z nebez-
pečného zabloudění. 

Naše cesta vyústí u restaurace Hvězda. Krátká
odbočka nás odtud zavede k rozhledně Štěpán-
ka. Za příznivého počasí si nenechejte výstup
na věž ujít – rozhled z ní je opravdu velkolepý.
Od chaty Hvězda půjdeme opět po modrém
značení. Brzy přijdeme k renovovanému po-
mníčku, na kterém nápis sděluje: „Poutníku
zemský, buď klidné mysli. Kříž je ti znamením
spásy tvé, potěšením zarmoucených.“ Původní
boží muka pocházejí z roku 1883 a v roce 2005
je nechala obnovit paní Marguerite de Rohan. 

V těchto místech odbočíme ze silničky vpravo
do lesa. Cesta teď trvale klesá až k motorestu
v Tesařově, odkud můžeme odjet linkovým au-
tobusem. Je též možné pokračovat až k vlakové
stanici Kořenov. Tím si ovšem trasu prodlouží-
me o další tři kilometry.

Doporučujeme mapu Krkonoše – západ, 1: 25000,
nakladatelství ROSY.

Otokar Simm

Pomezím Krkonoš a Jizerských hor
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I. díl – Permakultura
Určitě znáte, jaký je to pocit být v přírodě
a vnímat krásu a energii všeho kolem, cítit
vůni květů, spadaného listí, slyšet štěbetání
ptactva, koncert cvrčků na rozkvetlé louce,
nebo šumění rákosu na břehu rybníka. Lidé
chodí do přírody pro inspiraci, obnovit síly,
načerpat energii a pozorovat, jak se mění
roční období. Probíhá neustálá změna, je-
jímž jediným cílem je více krásy, více energie
a více užitku – to je základní princip přírody. 

Nyní si představte normální průměrnou zahra-
du u rodinného domku: krátký trávník, chodník
z betonových dlaždic, řada ořezaných tújí, pár
růží a skalniček, možná nějaký ovocný stromek. 

Každá zelená složka této zahrady je samo-
zřejmě živá, ale ve srovnání s bujnou divokou
přírodou to vypadá, jako by tato zahrada ležela
připojená na jednotce intenzivní péče, závislá
na ošetřujícím personálu. 

Knihy a časopisy o zahradách a zahrádkách
jsou plné zajímavých schémat a designů osáze-

ní podle barev, velikostí, optických efektů ke
zmenšení či zvětšení prostoru a dalších estetic-
kých měřítek rostlin, ale udržet takovou rostlin-
nou „stavebnici“ v životaschopné kondici po
následující roky či desetiletí, to vyžaduje spou-
stu práce, času, energie a peněz. Někdy ani to
není dost, a když majitel své snažení vzdá, za-
hradní systém se zhroutí. To je důvodem, proč
tato schémata většinou nadále zůstávají jen
v časopisech. 

Občas jsou zakládány i tzv. „bezúdržbové za-
hrady“ tvořené převážně jehličnany a stálezele-
nými listnáči. Takové zahrady jsou sice bez
práce, ale také bez života, bez proměny, bez
plodů – neplní funkci zahrady, jak byla po sta-
letí vnímána. Přitom i zahrada tvořená převáž-
ně plodícími keři, stromy a jedlými bylinami,
které rostou v souladu s přírodou, může být při-
rozeně bezúdržbová. V přírodě také nikdo nic
nezastřihává, neuklízí, nehnojí a nehubí…
a všechno roste a prospívá. Pokud chceme, aby
naše zahrada byla krásná, zdravá, produktivní
a přitom téměř bezúdržbová, musí být všechny
její složky ve vzájemně vyváženém poměru.

Taková zahrada je pak dokonale fungujícím zá-
zrakem. 

Jak tuto rovnováhu obnovit? Některé princi-
py odkoukané od přírody se dají dobře uplatnit
i na zahradě. Hmyzí škůdce zbaští jejich přiro-
zení hmyzí a ptačí predátoři, plevel bude utla-
čen bujnými trvalkami a mulčem a v chytře
kombinované zeleninové zahrádce pro něj ne-
zbude moc místa. Necháte za sebe většinu času
pracovat přírodní zákony – pracují totiž rády,
zdarma a elegantně. Jenom je nutné ozbrojit se
trpělivostí. Každý keř i strom potřebuje čas
k růstu a proto zahrada k dosažení svého maxi-
málního potenciálu potřebuje minimálně 10
let. Znamená to, že za rok či dva ještě nebude
hezká, funkční a užitečná, ale na oplátku vám
nabídne energii a atmosféru, kterou na běžné
zahradě nenajdete ani za sto let. 

Více informací o tomto nově se rodícím stylu
zahrádkaření nazývaném Permakultura a také
konkrétní rady naleznete v příštích vydáních mě-
síčníku nebo na webu www.ekozahrady.com
a www.permakultura.cz. 

Milan Bajer,
Ekocentrum JKIC, o. p. s.

Živá zahrada – krásná i bez velké údržby

■ Tip na výlet

z přírody

Tůň pro obojživelníky Foto Milan Bajer

Krkonoše od sochy sv. Josefa. Foto Otokar Simm

Hadník v kompostu Foto Milan Bajer

Foto Milan Bajer
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Hygienici sledují kvalitu 
rekreačních vod

Hygienici sledují od poloviny května kvalitu
rekreačních vod a aktuální zpravodajství zve-
řejňují na webu na stránkách www.khslbc.cz.
V sekci rekreační vody jsou kromě údajů o čis-
totě a kvalitě vody také archivní údaje z uply-
nulých koupacích sezón. Z jabloneckého okre-
su tam přinášejí informace o sedmi koupacích
lokalitách. 

„Sledujeme vody na koupalištích, která mají
provozovatele, ale i koupací oblasti ve volné
přírodě využívané větším počtem lidí,“ uvedla
mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci
Zuzana Balašová. 

Mezi oblíbenou koupací oblast bez provozo-
vatele patří jablonecká přehrada. Její vodu sle-
dují hygienici každých 14 dní a budou v tom
pokračovat až do konce srpna. Během května
byla její kvalita vynikající a teplota vody dosa-
hovala již tehdy 19,5 stupňů Celsia.

Mimo přehrady se mohou lidé na Jablonecku
v teplých dnech osvěžit u přírodního koupališ-
tě ve Frýdštejně, v Huti, Lučanech nad Nisou,
Tanvaldu nebo u umělého koupaliště v Želez-
ném Brodě. Oblíbené koupací místo je také
u Jizery na Malé Skále.

(pl)

Prázdninové akce u vody
Na období prázdnin připravilo Středisko eko-

logické výchovy Český ráj ve spolupráci
s Jabloneckým kulturním a informačním cent-
rem, o. p. s. dvě akce určené pro děti. Obě jsou
směřovány na místo, kde bude jistě řada
Jablonečanů trávit svůj volný čas – k jablonec-
ké přehradě. Zejména rodinám s dětmi se tak
nabízí možnost zpestřit si pobyt u vody a kou-
pání účastí na zajímavé akci. 

HRÁTKY V PŘÍRODĚ
2. 7. u přehrady – naproti Městské hale
od 11.00 do 18.00 hodin
Akce pro děti a jejich rodiče plná hravých a zá-
bavných aktivit zaměřených na přírodu.
Na účastníky čekají drobné tvořivé dílny, setká-
ní se zvířátky, smyslové i výtvarné aktivity. 

DEN ŘEMESEL
20. 8. u přehrady – naproti Městské hale
od 11.00 do 18.00 hodin
Děti i jejich rodiče si tu budou moci vyzkoušet
svoji zručnost a šikovnost například při tkaní
na kolíkovém stavu, metodou drátkování si vy-
robit drobný šperk a i ti nejmenší potom jistě
zvládnou například navlékání korálků a další.
Připravena bude i dílnička práce s ovčí vlnou,
vyřezávání lodiček z kůry, či práce s pedigem
a s hlínou. 

Obě akce pořádá Středisko ekologické výchovy
Český ráj ve spolupráci s JKIC, o. p. s.

Více informací na www.jablonec.com

PROJEKT STŘEDA
Každou středu v 18.15 hodin u přehrady
Potápěčské akce pro potápěče i amatéry
Možnost vyzkoušet si potápění, sestrojit výstroj

a další. Vše pod odborným dohledem Snakesub,
s. r. o.

KOUPALIŠTĚ NOVÁ VES
20. 8. Novoveské koupaliště od 8.00 do 18.00
hodin 
Jablonecká kotva NS – 44. ročník závodů lod-
ních modelů.
Makety a polomakety lodí všech skupin, včetně
modelů poháněných funkčním parním strojem
regaty historických plachetnic.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

21. 8. Novoveské koupaliště od 8.00 do 15.00
hodin 
Modrá stuha NS – 40. ročník závodů lodních
modelů.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

Tipy ze Smržovky
22. 7. /pátek/
Hamrska, U Kašparů
KRAUSBERRY 
Více na www.ukasparu.tode.cz

19.-21. 8. /pátek–neděle/
LETNÍ SLAVNOST EURION 
pátek: hudební festival – Eggnoise, Prago
Union a další
sobota a neděle: hudba, pohádky pro děti,
Irena Budweiserová s doprovodem, divadlo na
chůdách, módní přehlídka, Ester Kočičková
a Kujooni, ohňová show, taneční veselení ve-
černí, deskové hry
doprovodný program: sportovní a výtvarný
program v lesoparku, vyhlídkový vláček,
Pivrncova jízda veteránů, muzeum místní his-
torie, kostel sv. Archanděla Michaela, „Pošli to
dál“ aneb Kdo ví, kam se co hází, bez odměny
neodchází a další
Více na www.smrzovka.cz

26. 8. /pátek/
Hamrska, U Kašparů
BLUES SESSION – PETR KALANDRA
S KAPELOU 
Hraje původní kapela Petra Kalandry v novém
složení. 
Více na www.ukasparu.tode.cz

K významnému výročí, které letos oslaví
přehrada Mšeno, jsme pro malé i velké ná-
vštěvníky připravili soutěž. Jedná se o anketu
s deseti otázkami, které tématicky souvisejí
s vodní nádrží. Správné odpovědi budou
slosovány v Den památek 17. září v turistic-
kém informačním centru v přízemí radnice. 

Tři výherci získají odměnu. Anketu naleznete
kromě Jabloneckého měsíčníku (na str. 20)
také v Info magazínu. Uzávěrka soutěže je 31.
srpna, vyplněné anketní lístky odevzdávejte
v turistickém informačním centru nebo zašle-
te poštou na adresu: Jablonecké kulturní a in-
formační centrum, o. p. s., Mírové nám. 19,
466 01 Jablonec nad Nisou. 

Těšíme se na vaše odpovědi. 

Letní soutěž o zajímavé ceny na téma
„Jablonecká přehrada“

Foto archiv Graphis 

Letní pozvánka

✄
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Letní křížovka Jabloneckého měsíčníku
Tajenku posílejte do 31. srpna na adresu Redakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou nebo odevzdejte
v turistickém infocentru v přízemí radnice. Křížovka je o tři ceny z JKIC. Autor křížovky Petr Chlupáček.

1) Proč byla postavena přehradní nádrž
Mšeno? 

a) K akumulaci vody pro odběr užitkové
vody z nádrže a její využití v malé vodní
elektrárně.

b) Kvůli zvýšené poptávce obyvatelstva po
odpočinkové zóně s možností letního
koupání a bruslení v zimě.

c) Kvůli povodni v červenci r. 1897 s kata-
strofálními následky pro okolní zástavbu.

2) Který architekt navrhl vodní dílo? 
a) Dr. Ing. Otto Intze
b) Ing. Vilhelm Plenkner
c) Arch. a stavitel Emilian Herbig

3) Kdy byla stavba započata a dokončena? 
a) V listopadu r. 1902 započaty zemní práce,

kolaudace r. 1904.
b) Zákl. kámen položen 5. 9.1906, kolauda-

ce r. 1911.
c) 1908 schválen projekt, 1911 proběhly

první výkopové práce, kolaudace r. 1915.

4) Jak se jmenuje potok, na kterém je pře-
hrada vybudována?

a) Blatný potok
b) Bílá Nisa
c) Mšenský potok

5) Co se nacházelo v místě přehrady před
zatopením? 

a) Část původní osady Mšeno se sklářskou
hutí J. Priebsche.

b) Pouze louky, území bylo nezastavěné.
c) Obchodní cesta spojující Jablonec nad

Nisou s osadami v Jizerských horách.

6) Kdy vznikla první loděnice veslařského
klubu?

a) 1920
b) 1915
c) 1913

7) Kdy byla přehrada naposledy vypuště-
na kvůli vyčištění?

a) na jaře 1999
b) na podzim 1998
c) na podzim 2000

8) Jak dlouhá je přehradní hráz? 
a) 425 m
b) 515 m
c) 600 m

9) Jaké jsou další přehrady vystavěné ve
stejném období jako jablonecká přehrada
v povodí Nisy?

a) vodní nádrž Harcov – Liberecká přehrada 
b) vodní nádrž Souš
c) vodní nádrž Mlýnice na Albrechtickém

potoce 

10) Jaké sportovní oddíly mají u přehrady
stálou základnu? 

a) oddíl divoké vody a vodní turistiky 
b) sportovní potápění 
c) klub lodních modelářů 

Jméno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

✄
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www.jabloneckarodina.cz

Příští téma: Kde jsme byli na prázdninách. K malování si můžete zazpívat písničku Ivana Mládka „Prachovské skály“.

Milé děti,
konečně jsou tady prázdniny. Určitě jste se na ně těšily už od Vánoc!
O prázdninách se totiž zažije spousta legrace, ať už je trávíte doma,
u babičky, pod stanem nebo u moře. A taky je víc času na kreslení.
Tak toho využijte a namalujte, kde všude jste byly. Své prázdninové
obrázky mi pak můžete poslat. Ještě bych rád poděkoval za vydaře-
né kresby hradů a zámků z minulého měsíce. Když jsem si je prohlí-
žel, jako bych cestoval s vámi!
Hezké prázdniny přeje skřítek Pastelka.

Oceněné práce na téma „Jak vypadá hrad“
Oliver Sýkora, 6 let, MŠ Mšeňáček, J. Hory 31
Adélka Kusalová, 1. třída 7 let, Svobodná základní škola, o. p. s.
Max Šubrt, 6 let, MŠ Pampeliška, Lovecká 11
Martin Kubec, 5 let, MŠ Na kopečku, V. Nezvala 12
kolektiv žáků 1. třídy, Svobodná základní škola, o. p. s

Odměnu dětem předá místostarosta Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Kde jsme byli na prázdninách“
očekáváme do středy 10. srpna na podatelně v přízemí jablonecké rad-
nice nebo na adrese redakce: Městský úřad, redakce Jabloneckého
měsíčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na obálku
napište heslo „Skřítek Pastelka“. Doporučený formát výkresu je A4.
NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!

Oliver Sýkora

Adélka Kusalová Max Šubrt Martin Kubec



(22)

jablonecký měsíčník / červenec–srpen 2011 inzerce

Jablonecké cyklobusy

www.busline.cz www.busline.cz

530210 Jablonec n. N. – Liberec – Bedfiichov – Turnov
Provoz: 30. 4.– 28. 9. 2011 – soboty, nedûle a svátky
* Provoz: 1. 7.–31. 8. 2011 – pracovní dny

530211 Jablonec n. N. – Liberec – Oseãná – Hamr na Jezefie
Provoz: 30. 4.– 28. 9. 2011 – soboty, nedûle a svátky

www.busline.cz • tel. 481 368 701
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STùHOVÁNÍ ORDINACE
praktického lékafie pro dospûlé

Z pÛvodní adresy 28. fiíjna 22 
na novou:

MEDICLINIC
U Kostela 5, Jablonec n. N.

tel. 734 433 149

ambulance zvaní
Po 8.00–12.30 12.30–13.30
Út 12.00–18.00
St 8.00–12.30 12.30–13.30
ât 8.00–12.30 12.30–13.30
Pá 8.00–12.30 12.30–13.30

EDUCA, Ml˘nská 46a Jablonec n. N.
tel./fax: 483 318 621, mobil: 602 505 288

www.educa-jbc.cz
info @ educa-jbc.cz

★ t˘denní intenzivní kurzy v˘borné k rozmluvení,
zopakování, roz‰ífiení slovní zásoby

LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY

★ JAZYKY – Angliãtina, ‰panûl‰tina, 
francouz‰tina, nûmãina, ru‰tina, ãín‰tina, 
ãe‰tina pro cizince, konverzace, pfiíprava 
na zkou‰ky 1+1, firemní v˘uka, pfieklady

★ PC KURZY REKVALIFIKAâNÍ 
Základy obsluhy osobního poãítaãe: 

13. 10.– 30. 11.,  Po, st: 17.30–19.30 a dal‰í 
★ ÚâETNICTVÍ  

DaÀová evidence (rekvalifikaãní): 
od fiíjna v So: 8 – 12.15 nebo po–pá: 8–13.30

Úãetnictví (rekvalifikaãní): 
24. 9.–18. 2., So: 8–13 nebo po–pá: 8–13

20 let zku‰eností, akreditace, v˘borní lektofii, seriózní jednání 

ZÁPIS DO KURZÒ 2011/12

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. V·ECHNY DRUHY

DVE¤Í, kvalitní LEVNÉ vnitfiní,
vchodové i BEZPEâNOSTNÍ dvefie.

Stavební pouzdra pro posuvné dvefie
vãetnû jejich profesionální montáÏe.

Nyní: SLEVA na kování, montáÏ i na dvefie.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!
MontáÏ a demontáÏ. Okna dfievo i plast.

www.dverehybner.cz
tel.: 604 404 861

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

STUDIO FIT – LETNÍ AKCE:
ANTICELULITIDOVÁ MASÁÎ S DETOXIKAâNÍM

ZÁBALEM Z MO¤SK¯CH ¤AS – 60 min.
za zavádûcí cenu 290 Kã!!!

Pedikúra, manikúra, kosmetika.
Zumba Fitness, Jogalates, Powerjoga, tanãení.

Infrasauna se solnou terapií 7 dní v t˘dnu.
více na www.studiofit.cz, tel.: 773 485 800

Komenského 37, Jablonec nad Nisou
– vstup z ulice Po‰tovní

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

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!

PRODÁM
zaveden˘ cyklistick˘ obchod a opravnu kol.

Za pofiizovací cenu zásob
a zÛstatkovou hodnotu vybavení.

tel.: 724 291 588

PRÁZDNINOVÉ TANâENÍ
NOV¯ LETNÍ KURZ B¤I·NÍCH TANCÒ

(intenzivní i bûÏná forma v˘uky),
ZUMBA FITNESS

(stfieda a nedûle – omezen˘ poãet míst)
podrobné info a pfiihlá‰ky:

T: 773 485 800, www.studiofit.cz
e-mail: info@studiofit.cz

T: 776 653 153
www.brisnitancekareemah.cz

POSPÍCHAL s.r.o.
Prodáváme:

palubky, podlahová prkna, plovoucí podlahy,
obkladové panely, dfievûné li‰ty, prahy,

nábytek z masivu, postele, skfiínû,
komody, Ïidle a stoly

Podhorská 128a, Jablonec nad Nisou
tel.: 483 310 880

e-mail: jablonec@pospichal-strechy.cz
www.pospichal-strech.cz

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

RC MODELY – www.RC66.cz
Nav‰tivte na‰i novû otevfienou 

prodejnu s RC modely!
Vyberte si z pestré nabídky modelÛ na ovládání,

vrtulníky, letadla, lodû, auta, tanky.
Kde nás najdete? V ulici Bfiezová 31,

hned vedle Benziny...

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
CELKOVÁ PROHLÍDKA jen za Kã 350,–

DIAGNOSTIKA ¤J jen za Kã 290,–
GEOMETRIE NÁPRAV jen za Kã 390,–

také rÛzné akce (oleje, stûraãe, v˘fuky),
ãi‰tûní klimatizace, spolupráce s poji‰Èovnami

pfii ãekání káva ãi jin˘ nápoj ZDARMA
www.autoservismokosin.cz

tel.: 483 313 977
604 242 111

Letní 22, Jablonec n. N. – Kokonín

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

a ãistûní kobercÛ a sedacích souprav
kalkulace a poradenství ZDARMA

www.interierynovotny.cz
tel.: 604 503 848

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

JAN REJSEK – PODLAHY
VINYLOVÉ PODLAHY

vzory dfieva, kamene, plechÛ a uni barev
odoln˘ vÛãi vlhkosti, vodû a po‰kození,

snadná lokální oprava,
nízká hluãnost (ideální pro panelové domy)

vhodné pro podlahové vytápûní
Více na: www.rejsek-podlahy.cz
Perlová 8, Jablonec nad Nisou

tel.: 724 119 523

KOSMETIKA – IREN
o‰etfiení kosmetikou ALCINA od 380,– Kã

masáÏ tûla od 250,– Kã,
tepl˘ parafín, prázdninové slevy na v‰e

www.iris.osoba.cz
tel.: 723 086 22

Pincová I., Poliklinika M‰eno – JBC 

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

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
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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

AUTOCENTRUM Fics s. r. o. Želivského 1, Jablonec n. N.
www.autofics.cz (naproti Intersparu)
Tel.: 483 368 893 mobil: 606 608 997, 602 466 148

PROSTù MOJE

SUZUKI ALTO
Volné prostory 

k pronájmu

Eurocentrum Jablonec n. N., s. r. o. 
nabízí 

pronájem 

54 m2 

prodejna
(kancelářské prostory)

136 m2

(výstavní pavilon S4)

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

d.kalasova@eurocentrumjablonec.cz 

HORÁK ELEKTRO • BudovatelÛ 6 • Jablonec n. N. • tel.: 483 312 550

AKâNÍ NABÍDKY

VyuÏijte v˘hody karty EURONICS
Pro nákup dárkÛ za vysvûdãení 

Slevy a je‰tû lep‰í akãní ceny 

AÏ 150 Kã kaÏd˘ mûsíc 
jako odmûna za nákupy 

OkamÏitá hotovost vÏdy po ruce 

ProdlouÏená záruka o jeden rok

O podmínkách získání karty EURONICS 
a dal‰ích v˘hodách se informujte u prodavaãÛ.

K NÁKUPU S KARTOU
NEPOT¤EBUJETE 
ÎÁDNOU 
HOTOVOST 

Nejnovûj‰í technologie pro brilantní záÏitek z TV. Aby bylo moÏné jej dosáhnout, jsou pouÏity 
nejmodernûj‰í a energeticky úsporné technologie, jako podsvícení LED a ãtvrtá základní barva (Quattron). 
V prodejnû HORÁK ELEKTRO se mÛÏete dozvûdût nûco více o technologii, která je skryta za brilantními obrazy.

AQUOS Quattron – více než televize

JÍZDNÍ KOLA
PRODEJ
SERVIS

V¯ROBA

NOVÁ PRODEJNA
PALACKÉHO 4


