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Šťastný život nedělají peníze
Vážení čtenáři,
už je to rok, co jste na tomto místě četli před-

vánoční promluvu nového starosty Jablonce.
Nebyla tehdy čistě sváteční. Spíše popisovala vizi
nového vedení města a varovala před důsledky
krize. Rád bych dnes řekl, že situace je lepší, že
těžký čas máme za sebou a všechna úsporná
opatření, která jsme přijali, jsou zbytečná.
Bohužel tomu tak není. To, čemu jsme dosud ří-
kali krize, musíme přijmout za setrvalý stav. Rád
ale konstatuji, že tento rok jsme zvládli a město
dokáže hospodařit daleko úsporněji než bylo
v minulosti zvykem.

Před vánočními svátky a koncem roku jsme
zvyklí bilancovat. Prostoru na titulní stránce mě-
síčníku, který mi byl svěřen, chci využít k za-
vzpomínání na dřívější časy. Možnosti tehdy by-
ly daleko omezenější a přesto jsme se dokázali
radovat z maličkostí. Ta doba tu skutečně byla,
jen se na ní rychle zapomnělo. Dnes je předvá-
noční čas spojen se shonem, vybíráním a sháně-
ním dárků. Ženy se ke všem svým běžným po-
vinnostem snaží napéci něco cukroví, vyzdobit
domovy a připravit sváteční pohodu. Zdá se
však, že všechen ten spěch a snaha stihnout ne-
možné vedou jen k tomu, že se Vánoce promě-
ňují v jakýsi soubor úkolů, jenž je nutno splnit.
Při pohledu na nákupní centra mám někdy do-
konce dojem, že Vánocemi snad končí svět. Při-
tom ty nejlepší věci na Zemi jsou zadarmo. 

Zkusme se tím letos řídit. Obdarujme se tím
nejkrásnějším a nejpotřebnějším. Vnesme do

našich domovů klid, pohodu a lásku, to, na co
mnohdy v celoročním kolotoči pod tíhou pra-
covního vytížení nezbývá čas. Užijme si rodiny,
přátel, vypravme se na výlet do kouzelného okolí
našeho města. Vždyť my, Jablonečané, máme
právě tu výhodu, že stačí sednout do autobusu
MHD a za pár minut se ocitneme uprostřed
jizerskohorského ticha. Využijme svátky také
k odpočinku, relaxaci a načerpání nové síly, kte-
rou budeme tolik potřebovat.

Zmínit je totiž třeba i to, co přijde, až sváteční
dny pominou. Myslím, že rok 2012 nebude pro
mnohé z nás jednoduchý. Jistě všichni pocítíme
na svých rodinných rozpočtech zvýšení výdajů
způsobené navýšením DPH, nárůst cen energií
a v neposlední řadě i ekonomické důsledky
spuštěných vládních reforem. To nebude snad-
né. Mně k tomu přibude ještě jedna starost, a to
sestavit rozpočet města pro rok 2012. Vycházet
musím z toho, že příjmy budou o 30 milionů ko-
run nižší, než byly v letošním úsporném roce. Ve
výčtu negativ, která nás mohou zasáhnout, bych
mohl pokračovat. Dělat to ale nebudu.

Věřím, jsem dokonce přesvědčen, že se nám
povede s nastraženými překážkami vypořádat
a prožít krásný rok. Mějme na mysli, že to, co
dělá život bohatým a šťastným, nejsou právě ony
dlouze citované peníze. Přeji vám do nového
roku hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a v ne-
poslední řadě i dobré nálady.

Miloš Vele, 
místostarosta
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Tvář měsíce – Ondřej Raška. Foto archiv JM

Cesta ke Královce
Foto Radana Schaeferová
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Vedení města se požadavkem využití parteru radni-
ce pro odbavovací a informační terminál zabývá již
více než deset let. O vylepšení dostupnosti služeb ob-
čanům se v minulosti snažil i bývalý tajemník Jiří
Nesvadba. Dosud však scházelo řešení, kam následně
umístit galerii a služby pro turisty. 

„Považujeme za výhodné a logické soustředit kul-
turně-turistické aktivity do jednoho společného místa.
Tím bude památník manželů Scheybalových, nebo-li
bývalá fara a kostel sv. Anny,“ vysvětluje místosta-
rosta Petr Vobořil. Od počátku roku město projedná-
valo změnu s Jabloneckým kulturním a informačním
centrem a Městskou galerií MY. V srpnu upravený
projekt schválil také poskytovatel dotace. „V památníku
tak kromě stylizovaných zátiší či knihovny doktora
Scheybala v horní patře, najde své místo i galerie.
V přízemí pak centrum pro turisty s přístupem do
Getsemanské zahrady,“ doplňuje místostarosta.

Dostupnější služby, větší bezpečnost úředníků 
V pracovišti takzvaných rychlých služeb ve vstupní

hale by fungovala podatelna, pokladna, část agend
vnitřního infocentra. Lidé by se tam také dozvěděli,
na koho se mají se svými záležitostmi obrátit a kde
úředníky, které potřebují, najdou. „Také bychom
odtud získali jakýsi vizuální přehled o tom, kdo do
radnice přichází,“ poznamenává tajemník městského
úřadu Marek Řeháček.

Radnice je v současné době, na rozdíl od úřadů v ji-
ných městech, zcela volně přístupná. Lidé z ulice tam
hledají zvláště v zimě útočiště, využívají toalety
a bloudí mezi kancelářemi. Úředníci nikdy nevědí,
kdo vezme za kliku jejich dveří. Své kanceláře muse-
jí i během krátké nepřítomnosti úzkostlivě zamykat.
Například v sousedním Liberci, jak na magistrátu, tak
i na krajském úřadu, se lze do budovy dostat pouze na
čipovou kartu nebo přes recepci. 

Dispoziční změna využití bývalé fary, kterou již po-
světil poskytovatel dotace i město, přestavbu zdraží na
31,5 milionu korun, přičemž dotace pokryje 23,5 mi-
lionů korun. Navýšení původního rozpočtu o zhruba
tři miliony korun zaplatí město ze svých zdrojů.
Investor stavby, Jablonecké kulturní a informační
centrum (JKIC), hledá nyní ještě další zdroje, z nichž
by se mohla financovat obnova bývalé farní a Getse-
manské zahrady. 

Obnova dražší než novostavba
Podle ředitele JKIC Romana Krále je rekonstrukce

finančně náročnější než novostavba. „Spolu s projek-
tem se musel provést stavebně-historický průzkum,
ani ten neodhalil některé limity, nástrahy a možné
komplikace při obnově domu,“ podotýká. Nikdo totiž
nevěděl, jaká je kvalita základů, jak vypadá konstruk-
ce pod podlahami a v podkroví, anebo jak budou
v staré budově pracovat stropy. Musely se například
provést statické zásahy, zpevnit základy, musel se sní-
žit terén, aby do domu neprosakovala vlhkost. Dalším
důvodem navýšení rozpočtu projektu jsou také inves-
tice do vybavení interiéru. 

Historický dům, v němž od roku 1966 žili manželé
Scheybalovi, je státem chráněná památka. Oba národo-
pisci již během svého života vytvořili z bývalé fary neofi-
ciální centrum umělecké tvorby, sběratelské a doku-
mentační činnosti. Po jejich smrti získalo faru město. 

Ve faře bude po opravě turistické a informační
centrum, památník manželů Scheybalových, galerie,
spolková a víceúčelová místnost, místní depozitář
a elektronická badatelna umožňující přístup k ulože-
ným sbírkovým souborům. Do fary se dostanou i vo-
zíčkáři. Rekonstrukce začala letos na jaře a skončit by
měla v příštím roce.

Další informace o bývalé faře a rekonstrukci najdete
na webu www.jablonec.com (lau)

Ke zlepšení zákaznického servisu
radnice přispěje i bývalá fara 
Městský úřad v Jablonci chce zlepšit přístup ke svým návštěvníkům. V přízemí historické
funkcionalistické radnice se chystá vybudovat moderní vstupní pracoviště. V něm by byla
recepce, lidé by tam mohli vyřídit jednoduché agendy, maminky bez obav zaparkovat
kočárek, prostor by byl snadno přístupný i pro vozíčkáře. Myšlenku na zřízení moderního
vstupu umožnila probíhající rekonstrukce někdejší fary. V ní by mimo jiné našla nové
útočiště Městská galerie My a turistické a informační centrum. Uvolněné prostory
v radnici by tak mohly sloužit pro výše zmíněný zákaznický servis.

■ Ze stavebního
deníku

Během podzimu odstranili sta-
vební dělníci původní asfaltové
penetrace obvodových stěn. V prv-
ním patře jsou již některé míst-
nosti a chodby potažené štukovou
omítkou. Začaly se rovněž osazo-
vat vnější okenní rámy, jejichž
barva je jemně okrová. Vnitřní
okna zůstávají v původním tvaru
a postupně se opraví.

V přízemí se prováděla protira-
donová hydroizolace a štukování
stěn. „Problém nastal při štuková-
ní nad ohništěm v bývalé černé
kuchyni, kde vystupovaly černé,
mastné saze,“ popisuje Regina
Fučíková z JKIC. Další opatření si
vyžádaly i stropy v prvním patře,
kde opadaly omítky, ale přitom
bylo nutné tam kvůli požadavkům
památkářů zachovat původní
stropní latě. Nepříjemným obyva-
telem bývalé fary byl malý brou-
ček – vrtavec. Jeho likvidace zača-
la už vloni a pokračovala i letos.
Deratizační firma se ho snažila
vypudit speciálním plynem. 

V prvním patře, kde bude po do-
končení rekonstrukce galerie, jsou
betonové podlahy již položeny.
Bývalý půdní prostor se připravu-
je na pokládku dubové podlahy.
Slunný říjen umožnil začít praco-
vat na obnově břidlicové střechy
a přednostně řešit novou přístav-
bu na západní straně objektu. Pro-
jektant ji vsadil záměrně do zadní
části, aby nenarušila čelní pohled
na historickou budovu. V přístav-
bě bude výtah, který zajistí bezba-
riérový přístup i do vyšších pater
budoucího kulturního centra. 

Foto Milan Bajer

Foto archiv JKIC

Foto archiv JKIC

Foto archiv JKIC
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Jablonec se připojil v minulých dnech
k projektu www.verejnyportal.cz. Cílem to-
hoto kroku je maximálně zprůhlednit a ze-
fektivnit zadávání veřejných zakázek. 

Projekt vznikl z iniciativy obcí Libereckého
kraje, které usilovaly o větší transparentnost při
zadávání veřejných zakázek. Portál je určený
zadavatelům veřejných zakázek a uchazečům
o ně. Každý na něm snadno najde přehled všech
veřejných zakázek včetně odkazů na stránky
zadavatelů. 

VEŘEJNÝPORTÁL.CZ umožňuje zakázky li-
bovolně prohlížet, nabízí však také možnost od-
běru e-mailového avíza dle oboru zájmu.
VEŘEJNÝPORTÁL.CZ je pro zadavatele i uživa-

tele zdarma. Iniciátorem připojení k serveru
byl starosta Petr Beitl, který dlouhodobě usiluje
o to, aby zakázky města byly jasné, průhledné
a hospodárné. „Připojením se rozšířily možnosti
přiblížit se dodavatelům. Zároveň systém umož-
ňuje průběžnou veřejnou kontrolu aktivit v ob-
lasti veřejných zakázek,“ vysvětluje.

Veřejný portál byl spuštěn na konci dubna. Za
půlrok provozu se k němu připojilo 28 obcí,
měst, městských částí a městských společností.
Největší zastoupení zadavatelů má Liberecký
a Středočeský kraj. Zadavatelé vložili na portál
kolem 60 zakázek v celkové hodnotě přes 160
milionů korun. Garant projektu, semilský sta-
rosta a poslanec Jan Farský, tvrdí, že systém
může obcím ušetřit až pětinu nákladů. (fr)

Jablonec zprůhlednil veřejné zakázky

Jablonec podepíše se Severočeskými komu-
nálními službami (SKS), s. r. o. dodatek
smlouvy o cenách za nakládání s komunál-
ním odpadem pro rok 2012. Oproti roku 2011
se zvýší o 1,4 procenta. Důvodem je oče-
kávané navýšení DPH. Město vydá na na-
kládání s odpady 3,25 milionu korun, za-
tímco letos to bylo o 250.000 korun méně. 

„Důvodem nových cen za nakládání s komu-
nálním odpadem je navýšení sazby DPH z de-
seti na 14 procent. Tím výdaje na celé odpado-
vé hospodářství stoupnou o cca 1,18 milionu
korun, i když cenový výměr od společnosti SKS,
s. r. o. zůstává stejný,“ vysvětlil místostarosta
Miloš Vele.

O 1,4 procenta stoupnou v roce 2012 ceny ná-
dob na odpady pro občany. Zatímco za popelni-
ci o objemu 120 litrů letos občan zaplatil při tý-
denním svozu 2613 korun, příští rok to bude
2650 korun. Za kontejner o objemu 1100 l se
dosud platí 21.494 korun, příští rok pak to bude
21.795 korun. 

„Protože však stoupá produkce separovaného
odpadu, stoupají i odměny od společnosti EKO-
KOM, které částečně, společně s dotací města,
kryjí zvýšenou sazbu DPH,“ vysvětluje místo-
starosta.

Celkové náklady na odpadové hospodářství
Jablonce budou činit cca 34 milionů korun. 

(fr)

Růst DPH ovlivní ceny za odpady

Ilustrační foto archiv JM

Zamykejte, vyzývá 
městská policie

Městská policie v Jablonci přichází s novou
preventivní kampaní. Zamykejte dobře do-
movní dveře, vyzývá občany bytových domů
a vydala samolepky, které jim to budou při-
pomínat. Cílem tohoto opatření je zabránit
nezvaným návštěvám bezdomovců. Právě
v zimě hledají lidé bez přístřeší v bytových
domech svá útočiště.

„Jedním z hlavních úkolů městské policie je
přispívat k ochraně a bezpečnosti lidí a majet-
ku. Proto jsme v rámci prevence kriminality
připravili samolepící etikety na vchody domů,“
vysvětluje novou kampaň ředitel MP Jablonec
nad Nisou Luboš Raisner. Zvláště v zimě řešili
strážníci opakovaně neoprávněné vstupy nepo-
volaných osob do bytových domů.

Samolepky se objeví na vchodových dveřích
domů v nejbližších dnech. Jsou doporučením,
aby Jablonečané důsledně dbali na zamykání
vchodů. „Chrání tak svůj majetek, zabrání vstu-
pu cizích osob a bezdomovců, výrazně sníží ri-
ziko krádeží,“ vypočítává Raisner a dodává, že
o umístění etiket na vchody se postarají zejmé-
na strážníci okrskáři. 

Právě oni mají nejlépe zmapovaný svůj rajón
a mají přehled o domech v majetku města.
Bezpečnostní samolepky budou chránit i sou-
kromé a družstevní domy. Strážníci si ale před
nalepením etikety na dveře budou muset vyžá-
dat souhlas vlastníka nemovitosti.

Na etiketách budou dva druhy textu. Na první
samolepce je nápis Neotevíráme cizím lidem,
na druhé pak Nezvoňte zbytečně u našich dve-
ří. Nic neprodáváme, nic nekupujeme.

(fr)

IUVENTUS, GAUDE! 
– další triumf

Dětský pěvecký sbor IUVENTUS, GAUDE!
přivezl počátkem listopadu z Mezinárodního
festivalu dětských a mládežnických sborů
v Pardubicích již podruhé za sebou absolutní
vítězství a hlavní cenu Miroslava Raichla. 

Odborná porota navíc jabloneckým zpěváč-
kům udělila zvláštní cenu za dramaturgii sou-
těžního programu. Podle ní sbor působí tím
nejlepším dojmem, jeho projev je uvolněný
a radostný, má bohatý dynamický rejstřík a tím
je jeho interpretace přesvědčivá. 

Nejdůležitější pro samotné děti byla skuteč-
nost, že si společný víkend a všechna vystoupe-
ní v Pardubicích opravdu užily a už teď se těší
na další společná dobrodružství na zájezdech
i s muzikou. Sbor nyní shání peníze na cestu do
USA, kde by chtěl svou poctivou přípravu zúro-
čit na největší sborové soutěži světa WORLD
CHOIR GAMES 2012.

Tomáš Pospíšil

Více možností bezplatné 
linky

Bezplatná zelená linka 800 155 151, určená
k rychlému sběru informací o tom, že někde
něco nefunguje nebo není v pořádku, se dočka-
la svého rozšíření. Zatímco dosud se podněty
občanů na ní dělily do tří oblastí, nyní ještě
jedna přibyla, a to zimní údržba a poruchy
veřejného osvětlení. 

Po vytočení čísla si z nabízeného menu vybe-
rete další volbu podle povahy svého problému.
Jednička platí pro komunální odpad, dvojku zvo-
líte, pokud chcete upozornit na zimní údržbu
nebo nefunkční veřejné osvětlení. Trojka slouží
k podnětům na opravy silnic či chodníků a čtyř-
ka je určena ke sdělení městskému úřadu. 

„Bezplatná linka slouží ke sběru podnětů
a oznámení událostí, jejichž řešení spadá do
kompetence městského úřadu,“ vysvětluje
Martin Oklamčák, vedoucí oddělení interního
auditu a stížností, a dodává, že linka není urče-
ná k podávání stížností. Lidé si prostřednictvím
zelené linky také nemohou prověřovat, v jakém
stádiu je jejich dříve podaná stížnost a nemo-
hou po uplatnění podnětu počítat se zpětnou
vazbou. Nikdo je už nebude kontaktovat a sdě-
lovat jim, jak byl jejich podnět vyřešen.

Přijímání hovorů zajišťuje automat. Pouze na
klapce číslo tři je během pracovní doby úřadu
zaměstnanec radnice. Oddělení auditu a stíž-
ností všechny podněty občanů pečlivě archivu-
je. V databázi úřadu zůstavají celý rok.

Doba kontaktu na lince je omezená pěti minu-
tami. Proto je třeba své připomínky a sdělení
formulovat jasně a přesně. Pokud bude vzkaz
nesrozumitelný a nekonkrétní, oddělení interní-
ho auditu a stížností jej zaeviduje a odloží. (fr)

Foto archiv ZUŠ Jablonec nad Nisou

Ilustrační foto Milan Bajer
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Změny ve vydávání pasů 
a občanských průkazů

Správní oddělení, které mimo jiné zajišťuje
vydávání občanských průkazů a cestovních do-
kladů, se připravuje na vydávání nových typů
občanských průkazů se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem, tzv. „e-OP“.
Pracoviště prochází stavebními úpravami, po
kterých se zvýší rozsah i komfort poskytova-
ných služeb. Podle vedoucího správního odbo-
ru Petra Karlovského je plánovaná centrální
odstávka systému. Lidé musí počítat v prosinci
s těmito omezeními:

cestovní pasy
• o vydání cestovních dokladů s biometrickými

prvky (CDBP) bude na příslušném obecním
úřadu možno žádat nejpozději do 19. 12.

• v době od 27. do 30. 12. nebudou CDBP vydá-
vány 

• dosavadní občanské průkazy (OP) zůstávají
v platnosti po dobu v nich uvedenou

• vydávání cestovních pasů bez biometrických
prvků se odstávky netýkají
občanské průkazy

• o vydání stávajícího OP je možné žádat nejpoz-
ději do 30. 11. v místě odlišném od trvalého
pobytu (TP) žadatele

• o vydání stávajícího OP je možné žádat nejpoz-
ději do 14. 12. 2011 na úřadu v místě TP žadatele

• v době od 15. do 30. 12. lze vydat OP s dobou
platnosti na 1 měsíc

Úřední hodiny o Vánocích
Během vánočních svátků se změní otevírací

hodiny ve vnitřním informačním centru v pří-
zemí radnice. Po oba pátky, 23. a 30. prosince,
skončí úřední hodiny místo v 17.00 hodin ve
14.00 hodin. Pokud tedy potřebujete některou
ze služeb, které toto centrum v přízemí jablo-
necké radnice nabízí, nebo oddělení správy byto-
vých domů počítejte se změnou pracovní doby.

Co dělat při havárii vody?
Obyvatele městských bytů, kteří potřebují vy-

řešit problém například s havárií vodovodního
řadu, mohou volat číslo 724 678 830 a oznámit

poruchu pracovníkům oddělení správy bytů.
Linka slouží pouze pro havarijní situace.

Zimní Jizerské 
noviny a kalendář akcí
v infocentrech

V prosinci vyjde zimní vydání Jizerských no-
vin, které vydává dvakrát ročně Turistický re-
gion Jizerské hory. Jizerské noviny na zimu
2011/2012 nabízejí ucelený přehled lyžařských
sjezdových areálů, mapu běžeckých tratí a dal-
ší možnosti zimního sportovního a kulturního
vyžití v regionu. V novinách naleznete i jízdní
řády skibusů, seznam rozhleden přístupných
v zimě, zajímavé články či tipy na výlety.

Jizerské noviny doplňuje kalendář akcí od
listopadu 2011 do května 2012. Jedná se o vý-
znamnější akce regionálního charakteru,
u nichž je již předem známý termín. 

Obě turistické tiskoviny jsou k dispozici od
prosince ve všech informačních centrech Jizer-
ských hor. 

Půjčky z Fondu 
na zlepšení úrovně bydlení

Jablonecká radnice půjčí i v příštím roce li-
dem a firmám peníze na opravy soukromých
nemovitostí. Vyčlenila si na to pět milionů ko-
run. Půjčka z fondu je určena fyzickým či práv-
nickým osobám, jež mají ve vlastnictví nemo-
vitosti (budovy) se způsobem využití – bytový
nebo rodinný dům na území města Jablonec
nad Nisou. 

Město poskytuje půjčky z fondu pouze jed-
nou za kalendářní rok. Informace o druzích po-
skytovaných půjček najdete na www.mestojab-
lonec.cz (modul životní situace – finance –
půjčky z FZÚB) a na úřední desce. Jejich
součástí je i formulář žádosti o půjčku. Ten je
k dispozici také na vnitřním informačním stře-
disku MěÚ. Řádně vyplněné žádosti se všemi
přílohami je nutné odevzdat nejpozději do středy
29. února 2012 do 12.00 hodin na MěÚ, odbor
ekonomiky, kancelář č. 332, Helena Kočová, tele-
fon 483 357 226. Po tomto termínu nebude mož-
né v žádosti opravit případné nedostatky ani

přijímat další. Výbor FZÚB rozhodne o všech
žádostech najednou. Materiál s doporučením
výboru FZÚB bude předložen zastupitelstvu
města ke schválení. Všichni budou bezprostřed-
ně vyrozuměni o výsledku a vybraní žadatelé
budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce.

O odsouzené uživatele 
drog se stará Laxus

Lidem, kteří se dostali do konfliktu se záko-
nem kvůli užívání drog, nabízí své služby za
podpory města Jablonec nad Nisou, kraje
a státních institucí občanské sdružení Laxus.

Cílem služeb, jež sdružení Laxus poskytuje
přímo ve věznici Rýnovice, je pomoci odsouze-
ným k návratu do života bez drog. „Obrátit se
na nás mohou samozřejmě i jejich rodiče, part-
neři a další osoby, které se díky drogám dostaly
do potíží se zákonem,“ dodává vedoucí Centra
drogových služeb ve vězení Silvie Promberge-
rová. Více informací najdou případní zájemci
na webových stránkách www.laxus.cz. 

Šance pro skláře 
a bižuterní firmy

Jablonecké kulturní a informační centrum
připravuje nové, v pořadí již 7. vydání katalogu
bižuterních a sklářských firem (pro Jablonecko
a Železnobrodsko). Využijte jedinečnou příleži-
tost prezentace vaší firmy. Bližší informace zís-
káte v turistickém informačním centru v budově
jablonecké radnice, nebo na telefonním čísle
775 585 045, či herkommerova@jablonec.com.
Uzávěrka katalogu je 16. prosince.

S MHD až do Malých 
Vrkoslavic a ke Kauflandu

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce ne-
bude v Jablonci rušit žádné spoje. Navíc nově
budou autobusy MHD jezdit až do Malých
Vrkoslavic a i k budovanému Kauflandu u Střel-
nice. Nový jízdní řád zde bude platit od 1. pro-
since ve zkušebním režimu. Po prvnímčtvrtletí
příštího roku se upraví dle požadavků jablo-
neckých klientů. (red)

■ Užitečné tipy

Ze tří nových, moderních a zároveň bez-
bariérových výtahů se mohou od září těšit
obyvatelé v bytových domech v ulici Nová
Pasířská 17, 19 a 21. Jejich kompletní rekon-
strukce přišla na 3,3 milionu korun, přičemž
dotace z EU a státního rozpočtu ČR činila
40 procent. „Jsme rádi, že se nám projekt po-
dařilo zrealizovat,“ upřesňuje předseda
SVBJ pan Janáček.

Žádost o dotaci předložilo společenství vlast-
níků bytových jednotek v rámci druhé výzvy na
regeneraci bytových domů na jaře roku 2010.
„Tehdy na město přišly dvě žádosti, z nichž jed-
na nesplňovala formální náležitosti,“ říká Iveta
Habadová, vedoucí oddělení dotací městského
úřadu a manažerka IPRM. 

Integrovaný plán rozvoje města zcela jasně
pomáhá zlepšení bytového fondu ve vymezené
zóně města. Právě tento dům se jako jediný
pustil do rekonstrukce výtahů. Ostatní žadatelé

o dotaci opravují střechy, zateplují nebo mění
okna. „Práce s dotacemi z integrovaného plánu
je sice složitá administrativně, přesto přináší
své ovoce,“ komentuje čerpání dotací z IPRM
místostarosta Petr Tulpa.

V letošním roce se podařilo uskutečnit ještě
další dvě akce z dotací EU a ČR v zóně IPRM.
Oba projekty byly úspěšné v podzimní výzvě
roku 2010. Revitalizoval se bytový dům Lu-
žická 1, který je v majetku společenství vlast-
níků jednotek domu. Druhý projekt provedlo
Stavební bytové družstvo Bižuterie. Šlo o sanaci
a zateplení stropu technického podlaží objektu
Na Výšině 24-34.

Další, v pořadí již čtvrtou výzvu na regenera-
ci bytových domů v rámci IPRM se město
Jablonec nad Nisou chystá vyhlásit v 1. pololetí
roku 2012.

Nové výtahy v zóně IPRM Žižkův Vrch
a okolí vylepšily lidem bydlení

Foto archiv JM
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■ Naši jubilanti
v prosinci
96 let
Jaroušová Vlasta

93 let
Mádlová Zdeňka

92 let
Macháčková Irena, 
Muzikářová Marie, Šikola Miloš

91 let
Dobešová Hana, Knížková Emilie,
Nerovská Karla, Poljak Mikuláš,
Šafaříková Božena

90 let
Čermáková Věra, Pazour Josef,
Pitašová Blanka, Štekrová Jitka,
Tregl Vladimír

85 let
Drobníková M., Holec B.,
Hrazdírová M., Jirásek B.,
Krykorková Z., Malá V., Peldová J.,
Pfefrová A., Štěpánková Z.,
Tomášová L., Zitková V.

80 let
Bezdička J., Bischofová H.,
Čonková H., Endler J., Flek E.,
Havelková I., Chládková M.,
Kalvach J., Matochová M.,
Mužíček M., Pelzel J., Plívová J.,
Sládek J., Sudová E., Šikola J.,
Šimáňová V., Tomášek J.,
Tylová E., Ullsperger I., Vélová E.,
Veselá E., Želinská B.,
Žemličková B.

75 let
Bíglová E., Černá E.,
Doležalová E., Dostálek A.,
Hanáková M., Heřman V.,
Hrabánková D., Jaskulová L.,
Jerie J., Kepák E., Kovářová V.,
Kvapil M., Mikula M., Mrňa L.,
Pařiková M., Petr M., Šoltysová J.,
Šrytr J., Tóthová J., Vokněr J.,
Volný J., Zahoranová K.

70 let
Albani W., Barošová J., Budina E.,
Černá L., Dejmek J., Diringer R.,
Folková M., Handlířová N.,
Janatová J., Janus F., Jeřábková V.,
Kortusová V., Koucký M., Kvoch J.,
Lindner K., Malík J.,
Mänertová E., Pecina J., Prokop J.,
Pukyová V., Riegrová E.,
Sobotka Z., Veselá M., Vítková I.,
Winterová J., Zapadlík F.,
Znyková E.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody

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

■ Výročí sňatku
Manželé Ludvík a Miroslava Jur-
níčkovi oslavili 26. listopadu 65. vý-
ročí svatby. Do dalších let přejí děti
s rodinami hodně zdraví a pohody.

Starosta se potká
na Štědrý den
s osamělými
Na Vánoce nemá být nikdo sám.
Starosta města Jablonce nad Nisou
Petr Beitl se potká s osamělými se-
niory na odpolední štědrovečerní
večeři v sobotu 24. prosince od
14.00 hodin v hotelu na Petříně.
Lidé, kteří nemohou trávit Vánoce
v kruhu své rodiny nebo přátel, se
mohou přihlásit do 13. prosince
u Heleny Roudné, tel. 483 357 292. 

Adventní setkání 
pro handicapované
Sdružení Artefaktum.CZ společně
s Centrem pro zdravotně postižené
Libereckého kraje, o. s., zvou na 8.
ročník projektu Tvoříme duší –
Adventní setkání pro děti i dospělé.
Akce je určená pro handicapované
umělce jabloneckého regionu, vý-
tvarníky, herce a hudebníky. 
Setkání se uskuteční v sobotu 3.
prosince od 10.00 hodin ve Spol-
kovém domě v Jablonci nad Nisou.
Připraven je bohatý kulturní pro-
gram a výstava výtvarných děl, od-
poledne od 14.00 hodin pak kon-
cert v kostele Dr. Farského. Záštitu
nad akcí převzala senátorka Soňa
Paukrtová a starosta Petr Beitl.

DPMLJ má nového
generálního ředitele
Bez výběrového řízení představen-
stvo ve funkci potvrdilo Luboše
Wejnara, který byl řízením podni-
ku dočasně pověřen už v září.
V čele podniku Wejnar nahradil
Jiřího Veselku. Ten je od 1. září ge-

nerálním ředitelem Krajské ne-
mocnice v Liberci. Čtyřicetiletý Jab-
lonečan Wejnar, předseda dopravní
komise města Jablonce, je zkuše-
ným odborníkem na dopravu. Po
střední škole nastoupil do ČSAD
Jablonec nad Nisou, kde pracoval
v různých funkcích 20 let. Nako-
nec odešel v roce 2010 z postu ře-
ditele ČSAD Jablonec nad Nisou do
DPMLJ, a. s. a zastával tam funkci
dopravního ředitele. Veřejná do-
prava je jeho celoživotní profesní
náplní i koníčkem. 

S biotronikem 
o záhadách života
Zamyslet se nad otázkami a záha-
dami života můžete s biotronikem
Tomášem Pfeifferem. Setkání se
uskuteční ve Spolkovém domě
v úterý 6. prosince od 18.00 hodin.
Vstupné je dobrovolné. Info na:
www.dub.cz

Třetí kvetoucí 
Jablonec
Letos vyhlásila Komise pro ochra-
nu zvířat a životního prostředí už
3. ročník soutěže Kvetoucí Jablo-
nec. Soutěžilo se ve dvou katego-
riích – o nejpěknější balkon a o nej-
pěknější zahrádku.

V první kategorii komise posuzo-
vala šest soutěžících, ve druhé
osm. S nejhezčím balkonem vyšel
ze soutěže Antonín Beneš, druhý
byl Milan Kasan a třetí Alena Dolá-
ková (viz foto). Nejhezčí zahrád-
kou se může pochlubit Emilie
Matochová ze Mšena. Titul získala
již podruhé po sobě, hned za ní je
Eva Kokešová a třetí příčku obsa-
dila Kazimiera Holubetzová. 

Dárci dostali zlaté 
medaile
Starosta Petr Betil předal v říjnu
zlaté medaile za 40 bezplatných
odběrů krve Petře Herrmannové, Ji-
římu Kujanovi, Olze Hájkové, Janě
Kyselkové, Petru Ottovi, Jaroslavu
Bendlovi a Milanu Štěpánkovi.

Vítání dětí
V sobotu 12. listopadu se uskuteč-
nilo na radnici vítání nových mi-
minek.
Mezi nimi byli Adámek Karel,
Adámek Martin, Černá Viktorie,
Došek Tomáš, Drobňák Kryštof,
Gottwaldová Magdalena Anna,
Grossgottová Tereza, Herrmann
Patrik, Hornová Stela, Hudák Fran-
tišek, Janoušek Štěpán, Kratoch-
vílová Kateřina, Křapková Adéla,
Kvapil Martin, Makula Santiago
Onur, Malá Kristýna, Marek Voj-
těch, Novotná Dorota, Patočka Pat-
rik, Pelouch Filip, Polák Jindřich,
Poláková Nikola, Procházková Eve-
lina, Prokop Tomáš, Rauscherová
Eliška, Rázková Nikol, Růžičková
Adéla, Rynešová Veronika, Slavík
Roman, Stadtherrová Adéla, Strán-
ská Natálie, Škvorová Denisa, Štim
Samuel, Švárny Matěj, Valtrová
Lucie, Vitmajerová Tereza, Zou-
nek David.

Advent v Jablonci nad Nisou
První adventní neděli, 27. listopadu v 17.00 hodin, se na Mírovém náměstí rozzáří vánoční strom.
Pod ním najdou děti již tradičně zvláštní poštovní schránku na dopisy a přání pro Ježíška.
V doprovodném programu vystoupí skupina Firelovers s ohňovou show a taneční škola DaM.
Je třeba počítat s tím, že slavnostní událost může ovlivnit počasí. Na bronzovou, stříbrnou a zlatou
adventní neděli již přichystalo město zábavu raději v teple – v Eurocentru a městském divadle.
Program najdete v kulturní nabídce Jabloneckého měsíčníku.

Informační centrum
slaví 15 let
Turistické informační centrum
v Jablonci nad Nisou letos slaví 15
let od své vzniku. Radnice ho zalo-
žila v prosinci 1996 jako první in-
focentrum v Jizerských horách. Od
roku 2009 je informační centrum
součástí obecně prospěšné společ-
nosti Jablonecké kulturní a infor-
mační centrum (JKIC). V témže
roce centrum prošlo malou úpra-
vou, zvětšil se prostor pro návštěv-
níky a byl zřízen veřejný internet.
Informační centrum sídlí v budově
radnice. Celý rok nabízí řadu slu-
žeb návštěvníkům města a Jizer-
ských hor. Turisté žádají informace
o atraktivitách regionu, o kultur-

ních a sportovních akcích, pro zá-
jemce je připraven propagační
materiál v 11 jazykových verzích.

Každou letní sezónu návštěvní-
kům umožňuje centrum výstupy
na radniční věž, pořádá akci Jab-
lonecké kostely otevřeny, v září Den
evropského dědictví. Na tuzem-
ských a zahraničních veletrzích
cestovního ruchu úspěšně repre-
zentuje město Jablonec a Jizerské
hory.
Informační centrum se kromě své
tradiční role, tj. podávání informa-
cí, zabývá i vydáváním knih, tisko-
vin, katalogů, map a kalendářů, za
které získalo několik ocenění
v soutěži Tourpropag a Tour Re-
gion Film. 
Dne 8. prosince na všechny návš-
těvníky informačního centra čeká
malé překvapení. Přijďte a oslavte
společně s námi toto malé výročí
naší existence.

Foto archiv MÚ

Foto archiv JKIC
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Česká mincovna v Jablonci a Rakouská
mincovna sídlící ve Vídni razí společnou
sadu mincí a medailí na motivy Svatovác-
lavské koruny. Unikátní projekt spojil tu-
zemskou mincovnu s jejím rakouským pro-
tějškem. 

Z mincovních dílen vzešly zlatá rakouská
mince s podobiznou Rudolfa II. a stříbrná me-
daile s motivem knížete Václava. „Spolupráci
s rakouským partnerem vnímáme jako výji-
mečnou příležitost pro sběratele a investory,“
uvedl ředitel České mincovny a člen jejího
představenstva Radek Šulta. 

Emise sady je striktně limitovaná na 500 ku-
sů. Nápad vytvořit společnou sadu mince a me-
daile, iniciovaný Českou mincovnou, navazuje
na záměr Rakouské mincovny razit v letošním
roce zlatou minci o nominální hodnotě 100 eur,
která bude tematicky věnována právě Svato-
václavské koruně coby koruně jedné z historic-
kých zemí dědičně držených Habsburky.

Lícová strana zlaté mince nese královskou
korunu, z rubu pak shlíží Rudolf II. s dominan-
tou Hradčan v pozadí. Motiv Svatováclavské
koruny zdobí rovněž lícovou stranu stříbrné
medaile, z rubu pak vystupuje svatý Václav
s chrámem svatého Víta v pozadí. Autorem ná-
vrhu rakouské mince je Herbert Wähner, min-
ce obsahuje 16 gramů čistého zlata a má prů-
měr 30 milimetrů. Autorem medaile z dílny
České mincovny je Zbyněk Fojtů, medaile váží
16 gramů a má průměr 34 milimetrů.

„Investice do zlata v podobě mincí je z hle-
diska zákazníka zajímavá zejména kvůli osvo-
bození od DPH,“ řekl Tomasz Surdy, obchodní
ředitel České mincovny. Podle něj sběratelskou
hodnotu sady umocňuje malá emise. Jablo-
necká mincovna bude v ražbě sběratelsky hod-

notných produktů pokračovat i nadále. Ra-
kouská mincovna je oficiální a jedinou minco-
vnou v Rakousku. Její tradice se datuje do doby
před 800 lety, kdy vznikla původní Wiener
Münze. 

(red)

Jablonecká a vídeňská mincovna provedly
unikátní ražbu

Tajemně temná, ale i zlatá a třpytivá bi-
žuterie bude „in“ tuto zimu. Čtyři směry no-
vých trendů pro nadcházející sezónu před-
stavují místní výrobci bižuterie pod společnou
obchodní značnou Made in Jablonec v ob-
chodním paláci v Palackého ulici u přehra-
dy. Právě jednotná značka je zárukou toho,
že zboží bylo vyrobeno na Jablonecku,
splňuje nároky na kvalitu, design a hygie-
nické normy Evropské unie. 

Podle návrhářů se do módy znovu, už poně-
kolikáté, vrací černá barva, tentokrát v kombi-
naci se zažloutlou bílou. Šperky z kolekce
Black Magic připomínající zašlé černobílé
fotky okouzlují luxusním vzhledem. „Nosit se
budou dlouhé náhrdelníky, figurální přívěsy,
mixované obojky, masivní náramky – vše
v tmavé galvanizaci s často až zaprášeným
vzhledem,“ upřesňuje Květuše Mlejnková ze
společnosti JBX Retail, která je provozovatelem
prodejny.

Inspirací pro nové trendy se stal také retro
styl 70. let minulého století, jehož hlavními at-
ributy jsou velké motivy, mihotavý lesk a pří-
jemné měkké barvy. Do módy se vracejí třásně
a peří. Ponurost zimy mají projasnit záblesky
zlata. „Odvážné ženy mohou sáhnout po všech
jeho odstínech a bižuterii doplněné křišťálem.
Ve šperkovnicích nesmí chybět řetězy a řetízky,
klasické voskované a rokajlové náhrdelníky,
náramky i náušnice,“ připomíná Mlejnková.
Podle ní jsou v kurzu i klasické broušené, vos-
kové a mačkané perle nebo štrasové kamínky
ve vtipném a nápaditém pojetí.

V obchodním paláci v bývalé budově Jab-
lonexu je nabízeno přes 5000 kusů bižuterie.
Zákazníci z řad velkoobchodníků, majitelé pro-
dejen, ale i koncoví zákazníci zde najdou zboží
od 30 regionálních firem. V poslední době vy-
hledávají Palace Made in Jablonec i turisté a li-
dé se zájmem o módu, kteří chtějí vědět, čím si
vylepšit vizáž a čím doladit nový oděvní model. 

„Svaz výrobců skla a bižuterie, který jej pro-
vozuje, je nezisková organizace. Jejími členy je
53 výrobních a obchodních firem, šest škol
a Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou,“ dodala tajemnice Svazu výrobců skla
a bižuterie Irena Bulířová. 

Další informace na www.palace.svbi.cz.
(mk)

Předseda představenstva České mincovny Karel Zoubek a Gerhard Starsich, generální ředitel a předseda
představenstva Münze Österreich, společně s investiční sadou zlaté mince (Münze Österreich)

a stříbrné medaile (Česká mincovna). Foto archiv JM

Zimní bižuterní trendy
Made in Jablonec

Jablonecká společnost Jablotron začala
provozovat vlastní Bezpečnostní centrum,
které střeží přes 16.000 budov. 

Tímto krokem skončila restrukturalizace
holdingu, při níž firma koupila poskytovate-
le služeb pultu centrální ochrany, společ-
ností SV-Agency a Jablosec (dříve divize
ADT Security Center společnosti Tyco
International). Ty nyní sfúzovaly do společ-
nosti JABLOTRON SECURITY, která má
183 zaměstnanců.

„Cílem je nabídnout zákazníkovi komplet-
ní ochranu. Nejen důmyslnou techniku, ale
i kvalitní a spolehlivé služby od jasně defi-
novaného a spolehlivého dodavatele,“ říká
Dalibor Dědek, ředitel holdingu Jablotron.
V Česku jde o unikátní propojení výroby
a poskytování následných služeb pod jednou
značkou. Jablotron má celkem 3000 certifi-
kovaných montérů alarmů. Výjezd v případě
poplachu poskytuje více než stovka spolu-
pracujících regionálních zásahových agen-
tur.

Jablotron vznikl před 20 lety. Dnes se řadí
mezi největší společnosti na severu Čech.
Loni dosáhl obratu 1,361 miliardy korun,
v roce 2009 to bylo o 340 milionů korun mé-
ně. Počet zaměstnanců holdingu, tvořeného
sedmi firmami, se loni zvýšil ze 168 na 446.
Jablotron Security má 183 zaměstnanců.
Obrat společností SV-Agency a Jablosec činil
v roce 2010 dohromady 204 milionů korun.

(red)

Jablotron
střeží budovy

Inspirace pro letošní zimu
Foto archiv JM



(7)

jablonecký měsíčník / prosinec 2011 zajímá nás

Zatímco známý český krajinolog Václav
Cílek ve své knize Krajiny vnitřní a vnější
uvádí, že důvodem stoupání na rozhlednu
pro něj není jen samotná krajina, tajemník
jabloneckého městského úřadu Marek Řehá-
ček má i jiné argumenty.

„Chodím na rozhledny pro pocit jakéhosi ,od-
lepení se od země‘, pro to v dnešním rychlém
světě tolik potřebné povznesení se nad realitu.
Jako by tam nahoře na vyhlídkových plošinách
bylo blíže k veselému furiantství svátečních vý-
letníků, velkorysosti urozených pánů a ztrace-
né rozšafnosti mladíků. Zkrátka k něčemu, co
většina současných lidí v udýchaném hemžení
kdesi dole pod rozhlednou asi jen těžko pocho-
pí,“ uvádí v úvodu nové knihy Příběhy jizersko-
horských rozhleden.

Řeháček je jedním z autorů knížky plné pří-
běhů spojených s jizerskohorským fenoménem
– vyhlídkovými věžemi. Fotografický doprovod

zajistil Jan Pikous, historické pohlednice a ma-
teriály pocházejí zejména ze sbírek Petra
Kurtina a Jaroslava Lubase. Řadu z nich zde
čtenáři spatří poprvé. Kurtin je také dalším
spoluautorem.

Rozhledny v sympatickém díle nejsou vní-
mány jen jako technické památky se zajímavou
historií, ale spíše jako svědkové putování auto-
rů křížem krážem horami i časem. Vedle čet-
ných a často i nepublikovaných informací je
kniha naplněna vyprávěními a vzpomínkami
spojenými s rozhlednami. 

Nová publikace, jakkoliv je dosud nejrozsáh-
lejší prací vydanou o jizerskorských rozhled-
nách, není odbornou monografií. Mnohem více
má ambice skončit na stolcích či v ruksacích
všech milovníků Jizerských hor. Kniha má 220
stran a zakoupit si ji můžete v místních knih-
kupectvích či v Jabloneckém kulturním a in-
formačním centru.

(os)

Jizerskohorské rozhledny mají novou knihu

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou otevřelo v Galerii Belveder v Mlýnské
ulici osmou výstavu z regionálně-historické-
ho cyklu Otcové města Jablonce. Projekt
začal v roce 2003. Prvních pět pokračování
vyšlo dokonce v roce 2007 knižně. Letošní
výstava seznamuje návštěvníky s významný-
mi osobnostmi, korporacemi a událostmi
z historie Jablonce 19. a počátku 20. století,
kdy město zaznamenalo největší rozvoj.

Jablonecký řemeslnický spolek
Výstava je věnována Řemeslnickému spolku

(Gewerbeverein). V roce 1866 ho pod původ-
ním názvem Průmyslový vzdělávací a podpůrný
spolek (Industrieller Bildungs- und Unter-
stützungsverein) založili mladí řemeslníci, pře-
devším pasíři. Ve druhé polovině 19. století,
v době plné změn, technického pokroku a roz-
víjející se občanské společnosti, tak chtěli řešit
některé problémy, s nimiž se řemeslná a počí-
nající průmyslová výroba potýkala. Především
to byla potřeba soustavného odborného vzdělá-
vání a finančních institucí poskytujících úvěr.
Proto spolek na základě myšlenky svépomoci
začal pořádat odborné přednášky a kurzy a za-

ložil spořící a podpůrný fond. Postupně aktivity
přerostly ve vznik institucí, z nichž některé do-
dnes existují a slouží jablonecké veřejnosti.

Pro osvětu a vzdělávání svých členů byla za-
ložena a provozována spolková knihovna.
Z původního spolkového fondu vznikl samo-
statný Spořitelní a záloženský spolek (Gablon-
zer Spar- und Vorschußverein). Vzdělávací
snahy vyústily v roce 1870 v založení odborné
školy, která sice po čtyřech letech zanikla, ale
již v roce 1880 byla s podporou státu obnovena
a stále vychovává budoucí tvůrce bižuterie,
šperkaře a medailéry. Podobně spolek přispěl
ke vzniku jabloneckého muzea, jehož základ
můžeme nalézt ve sbírce, která vznikla v sou-
vislosti s uspořádáním první průmyslové výsta-
vy v Jablonci v roce 1871. Později byla oboha-
cena o předměty národopisného charakteru
a v roce 1904 spolek otevřel první muzejní ex-
pozici.

S historií a činností spolku i s významnými
osobnostmi, jabloneckými řemeslníky a podni-
kateli, kteří byli jeho členy, se návštěvníci Ga-
lerie Belveder mohou seznámit do 6. ledna ná-
sledujícího roku. Školám nabízí Muzeum skla
a bižuterie komentované prohlídky.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Osvícení řemeslníci – otcové města Jablonce

V tomto případě nejde o herbář jizerských
bylinek, ale pestrou kyticí přesto nové dílo
autorské dvojice Marka Sekyry a Otokara
Simma nazvat můžeme. Právě vydaná kni-
ha Jizerské květy má v podtitulu napsáno,
že jde o antologii německy píšících autorů
z Jablonecka a Semilska 19. a 1. poloviny
20. století. Vydavatelem je Krajská vědecká
knihovna v Liberci. 

Česko-německá antologie Jizerské květy vol-
ně navazuje na knihu Ještědské květy (2008),
jež se zabývala německy píšícími literáty
z Liberce. Tentokrát může být téma čtenářům
z Jablonecka ještě bližší, neboť nyní jsou před-
kládány medailonky 42 německy píšících spiso-
vatelů narozených nebo tvořících na Jablo-
necku a Semilsku. Většinu medailonů provázejí
opět i ukázky z díla. Jmenujme jen několik
zastoupených autorů: Marie Hübner, Marie

Kwaysser, Adolf Bengler, Anton H. Bielau, Karl
R. Fischer, Franz Grundmann, Gustav Leutelt
či Josef Meißner.

Jelikož jsou některé texty psané v místním
německém nářečí, představuje jejich zveřejně-
ní a překlad i jedinečný krok k zachování těch-
to děl pro další zájemce; znalost dialektu totiž
pomalu mizí, čímž se výrazně snižuje možnost
jejich překladů v budoucnu. 

Vydání Jizerských květů podpořila řada insti-
tucí, mezi nimi např. Ministerstvo kultury ČR či
města Jablonec n. N. a Liberec. V souvislosti
s vydáním proběhnou v Jablonci i doprovodné
akce, z nichž lze zmínit čtení v městské kni-
hovně, v Domě česko-německého porozumění
v Rýnovicích nebo výstavu v Městské galerii
MY. Vážní zájemci o knihu se 192 stranami ji
mohou získat v Jabloneckém kulturním a in-
formačním centru.

(os)

Ojedinělá výstava 
jizerskohorských spisovatelů
a ilustrátorů

Městská galerie MY uspořádá výstavu k vydání
knihy Jizerské květy.

Antologie německy píšících literátů Jablonec-
ka a Semilska druhé poloviny 19. a první polo-
viny 20. století doplní ukázky dobové tvorby
místních ilustrátorů, kterým nebyla dosud vě-
nována téměř žádná pozornost. 

Vernisáž výstavy proběhne v Městské galerii
MY ve čtvrtek 8. prosince od 17.00 hodin za
účasti obou autorů. V hudebním programu vy-
stoupí Michal Müller, hráč na koncertní citeru,
nástroj v nedávné době v Jizerských horách
a na Jablonecku oblíbený, dnes však téměř za-
pomenutý.

(js)

Jizerské květy se znovu probudily k životu

Vernisáž výstavy Jablonecký řemeslnický spolek,
Osvícení řemeslníci – řemeslnická osvěta 

v Galerii Belveder. Foto archiv MSB
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■ Stalo se...
Plovoucí dřevěné molo 
na hladině mšenské přehrady je
odpojené od přístupových lávek,
odsunuté dál od břehu, kde je zno-
vu volně ukotveno. Důvodem toho-
to přemístění je snaha o to, aby se
co nejvíce omezily možnosti poško-
zení jeho konstrukce během zimy,
kdy bude kolísat zamrzlá hladina
vody. Na přesunuté molo platí přís-
ný zákaz vstupu. 

Jízdenky pro Romy skončí
Město nefinancuje ani se jinak ne-
podílí na vydávání zvýhodněné
jízdenky pro sociálně slabé rodiny
žijící v Zeleném údolí, prohlásil
starosta Petr Beitl v okamžiku, kdy
DPMLJ, a. s. dal 22 zvláštních jíz-
denek MHD platných pouze v úse-
ku od stanice Měnírna (Zelené
údolí) do Jablonce nad Nisou do
oběhu a které vydal na vlastní
náklady především pro děti ze so-
ciálně slabých rodin žijících
v Zeleném údolí na cestu tramvají
do školy.
„Návrh na zřízení zlevněné přenos-
né jízdenky jsme ve vedení města
odmítli jako nesystémový a tento
názor jsem tlumočil při osobním
jednání řediteli dopravního podni-
ku,“ řekl starosta. Projekt platí do
konce roku, kvůli negativním reak-
cím veřejnosti už nebude podle ře-
ditele dopravního podniku Luboše
Wejnara dál pokračovat.

Jablonec je třináctý
Společnost MasterCard ve spolu-
práci s Vysokou školou ekonomic-
kou v Praze a Sdružením CZECH
TOP 100 zveřejnila výsledky uni-
kátního projektu MasterCard čes-
ká centra rozvoje. Zatímco loni
projekt hodnotil kvalitu života
a ekonomickou kondici měst, letos
byla v zorném poli zájmu sociální
situace šedesáti tří největších měst
České republiky. 
Liberecký kraj reprezentoval Libe-
rec, Jablonec nad Nisou a Česká
Lípa. V celorepublikovém žebříčku
sociální situace je Jablonec na cel-
kovém 13. místě. Přeskočil tak
krajské město, a to hlavně v daleko
menším počtu trestných činů a ta-
ké nejnižším podílem dlouhodobé
nezaměstnanosti.

Další prodloužení smlouvy 
budoucí kupní na pozemky v Li-
panské ulici neschválili jablonečtí
zastupitelé firmě Proctus 3, s. r. o.,
která zde měla vystavět polyfunkč-
ní dům s padesáti byty, velkopro-
dejnou, malými krámky, kavár-
nou, veřejným WC a parkovištěm
pro zákazníky obchodů i garáže-
mi pro vlastníky bytů. Původní
smlouva o smlouvě budoucí kupní
byla uzavřena v roce 2006 s tím, že
kolaudace bude do 31. 1. 2009. Ta
se přesouvala v březnu loňského
roku do 31. 10. 2011. Těsně před
koncem termínu požádala společ-
nost Proctus 3, s. r. o., o další pro-
dloužení do 30. 9. 2014. 

(fr)

Městský úřad prošel 
zeštíhlovací kúrou

Snížení o jednu pětinu míst
Čtyřicet funkčních míst, to je celá jedna pětina

všech pracovních pozic na Městském úřadě v Jab-
lonci, bylo v roce 2011 zrušeno. Pro rok 2012 a patrně
i celý zbytek volebního období bude úřad pracovat
v této zeštíhlené podobě. Počet pracovníků úřadu
(úředníků i obslužného personálu) se pro závěr roku
2011 ustálil na čísle 210. Díky dalším optimalizačním
krokům a připravovanému odchodu pracovníků za-
jišťujících agendy sociálních dávek na úřad práce
(7–8 pracovníků), by počet všech osob zaměstnaných
v pracovním poměru na úřadě měl poklesnout pod
dvě stovky. 

Úspory téměř dvacet milionů Kč ročně
Jedná se tak o poměrně zásadní krok, který si nové

vedení města po volbách na podzim 2010 předsevzalo
učinit s ohledem na zhoršující se příjmovou stránku
města. Pro zajímavost: vedle výpadků daňových příj-
mů byl i příspěvek na výkon státní správy v letech
2010 až 2011 snížen o více jak sedm milionů korun,
nicméně rozsah agend, které město pro stát zajišťuje,
zůstal nezměněn. Pokud by tedy k redukcím nedošlo,
dotoval by Jablonec n. N. správu České republiky ze své-
ho rozpočtu na úkor běžného „chodu“ města či investic.

Důvodem pro reorganizaci městského úřadu a sní-
žení počtu pracovníků byla zejména rychle se zhor-
šující situace městského rozpočtu. Z toho důvodu do-
šlo od ledna 2011 nejprve k plošnému snížení platů
všech pracovníků úřadu bez rozdílu o 10 procent pla-
tových tarifů (fakticky o 5–7 procent platu); v rámci
stabilizace byl v pololetí plat opět zvýšen u cca 20 pra-
covníků s nejnižším příjmem. V současné době se
průměrný plat pracovníka městského úřadu, spočíta-
ný jako měsíční podíl ke všem platovým plněním, kte-
ré ročně dostává od zaměstnavatele, pohybuje okolo
částky 23 tisíc Kč v hrubém vyjádření. 

Z ekonomických důvodů byly i některé činnosti na-
opak na úřad nově převedeny; zavedeny zde tak byly
agendy správců komunikací a městského bytového
fondu. Ty byly ještě v roce 2010 vykonávány v jiných
městských obchodních společnostech cca deseti další-
mi pracovníky. Úspora je zde předpokládána nejen
v režijních výdajích, které zajistí stávající správní
struktura úřadu, ale vzniknout by měla i snížením
fakturací, kde je v případě externích subjektů cena
práce většinou navýšena ještě o zisk a daň z přidané
hodnoty. Drobnou zajímavostí je, že obdobně došlo
k analýze nákladů na úklid úředních budov, kde bu-
dou stávající kmenoví zaměstnanci posíleni o pracov-
níky veřejně prospěšných prací a případně brigádníky
s tím, že dojde k ukončení spolupráce s externími
úklidovými službami. Jen v rámci výdajů na úklid bu-
dov úřadu by mohlo dojít k úspoře až čtvrt milionu
korun ročně. 

Rozpočet na platy zaměstnanců Městského úřadu
Jablonec nad Nisou 

rok schválený rozpočet (na 12 měsíců v roce) 

2010 72 milionů Kč

2011 65,3 milionu Kč

2012 62 milionů Kč (návrh předkládaný 
pro projednávání rozpočtu) 

Pozn.: Jedná se čistě o prostředky schválené na platy;
jejich výši odpovídají navíc i povinné odvody cca 1/3
částky a další personální výdaje (vzdělávání, cestovné,
stravné atd.), které jsou přímo úměrné počtu pracovní-
ků. V prostředí jabloneckého městského úřadu nejsou
žádné třinácté a další platy.

Úspory v městském rozpočtu by se tak po provedení
zeštíhlovací kúry v roce 2011 měly projevit v řádech
milionů korun, odhadem se jedná ve srovnání s ro-
kem 2010 o necelých 20 milionů korun ročně oproti
rozpočtu schválenému pro rok 2010. Tato částka se
skládá z prostředků uspořených na platech (asi deset
milionů), povinných odvodech (přibližně čtyři milio-
ny), prostředky uspořené za deset pracovníků exter-
ních společností (zhruba pět milionů) a úspora dalších
výdajů spojených s redukcí personálu. Veškeré výdaje
na propouštění, tedy odstupné, nebyly po rozhodnutí
rady města o snížení počtu pracovníků již zvláště roz-
počtovány tak, že by zatěžovaly městský rozpočet, ale
byly pokryty ze schválených příjmů na platy. 

Úřad chce opustit Anenskou
V souvislosti s redukcí počtu personálu se uvažuje,

že v roce 2012 městský úřad úplně opustí objekt
v Anenské ulici. Sociální agendy, které nepřejdou na
úřad práce, by byly umístěny do objektu radnice.
S tímto krokem bude spojeno také stěhování jednotli-
vých útvarů úřadu tak, aby byly řazeny ve vazbě na
bezbariérovost prostor, logičnost uspořádání a návaz-
nost. Restrukturalizací umístění pracovišť městského
úřadu by tak mělo dojít k poměrně velké úspoře pro-
vozních výdajů spojených s objektem v Anenské ulici,
ale také k novému a pro veřejnost přívětivějšímu
uspořádání jednotlivých pracovišť.

Přijďte v prosinci na zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva se uskuteční ve

čtvrtek 15. prosince od 9.00 hodin ve velké zasedací
síni radnice. Informace o programu najdete na webu
www.mestojablonec.cz týden před jednáním. Radní
budou zasedat 2. a 15. prosince od 13.00 hodin. Jed-
nání rady jsou neveřejná.

Petr Beitl
starosta

Foto archiv JM
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice, kino Junior 
R kino Radnice
J kino Junior

1. 12. /čtvrtek/
17.30 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. ČÁST
18.00 /J/ CIGÁN
20.00 /R/ HRANAŘI
20.00 /J/ IRINA PALM

2. 12. /pátek/
17.30 /R/ KOCOUR V BOTÁCH (3D)
18.00 /J/ CIGÁN
20.00 /R/ HRANAŘI
20.00 /J/ ZROZENÍ PLANETY OPIC

3. 12. /sobota/
13.00 /R/ MICIMUTR
15.30 /R/ KOCOUR V BOTÁCH (3D)
18.15 /R/ RODELINDA

Přímý přenos MET NY

4. 12. /neděle/
15.00 /R/ KOCOUR V BOTÁCH (3D)
16.30 /J/ PŮLNOČNÍ PŘÍHODA
17.30 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. ČÁST
18.00 /J/ BASTARDI 2
20.00 /R/ HRANAŘI
20.00 /J/ ZROZENÍ PLANETY OPIC

5. 12. /pondělí/
17.30 /R/ HRANAŘI
20.00 /R/ MILOVANÍ

6. 12. /úterý/
17.00 /R/ MILOVANÍ
20.00 /R/ HRANAŘI

7. 12. /středa/
17.30 /R/ PERFECT DAYS – I ŽENY

MAJÍ SVÉ DNY
19.00 /J/ TRAFAČKA – CHRÁM

SVOBODY
20.00 /R/ HRANAŘI

8. 12. /čtvrtek/
17.30 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. ČÁST
20.00 /R/ RUMOVÝ DENÍK
20.00 /J/ KONEC

9. 12. /pátek/
17.30 /R/ VÁLKA BOHŮ (3D)
17.30 /J/ JANA EYROVÁ
20.00 /R/ HRANAŘI
20.00 /J/ ALOIS NEBEL

10. 12. /sobota/
13.00 /R/ ŽRALOCI NA S(O)UŠI
15.30 /R/ KOCOUR V BOTÁCH (3D)
17.30 /J/ JANA EYROVÁ
18.45 /R/ FAUST

Přímý přenos MET NY
20.00 /J/ ALOIS NEBEL

11. 12. /neděle/
15.00 /R/ KOCOUR V BOTÁCH (2D)
16.00 /J/ KRTEK A KALHOTKY
17.30 /R/ VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA (2D)
17.30 /J/ JANA EYROVÁ
20.00 /R/ RUMOVÝ DENÍK
20.00 /J/ ALOIS NEBEL

12. 12. /pondělí/
17.30 /R/ JESKYNĚ ZAPOMENU-

TÝCH SNŮ (3D)
20.00 /R/ PERFECT DAYS – I ŽENY

MAJÍ SVÉ DNY

13. 12. /úterý/
17.30 /R/ TINTINOVA

DOBRODRUŽSTVÍ (3D)
20.00 /R/ LOVCI HLAV

14. 12. /středa/
14.30 /R/ TŘI MUŠKETÝŘI (2D)

Projekce (nejen) pro seniory
17.00 /R/ MILOVANÍ
19.00 /J/ VENKU

+ beseda s tvůrci filmu
20.00 /R/ HRANAŘI

15. 12. /čtvrtek/
17.30 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. ČÁST
17.30 /J/ NORSKÉ DŘEVO
20.00 /R/ MISSION: IMPOSSIBLE

– GHOST PROTOCOL
20.00 /J/ HRANICE OVLÁDÁNÍ

16. 12. /pátek/
17.30 /R/ HRANAŘI
17.30 /J/ NORSKÉ DŘEVO
20.00 /R/ MISSION: IMPOSSIBLE

– GHOST PROTOCOL
20.00 /J/ DŮM

17. 12. /sobota/
15.00 /R/ ŽRALOCI NA S(O)UŠI
17.30 /R/ VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA (2D)
18.00 /J/ PŮLNOC V PAŘÍŽI
20.00 /R/ MISSION: IMPOSSIBLE

– GHOST PROTOCOL
20.00 /J/ DŮM

18. 12. /neděle/
13.00 /R/ KOCOUR V BOTÁCH (3D)
15.45 /R/ LOUSKÁČEK

Přenos záznamu Bolšoje
baletu

16.00 /J/ VÁNOČNÍ SEN
18.00 /J/ PŮLNOC V PAŘÍŽI
19.00 /R/ MILOVANÍ
20.00 /J/ DŮM

19. 12. /pondělí/
17.30 /R/ POUPATA
20.00 /R/ VĚC: POČÁTEK

20. 12. /úterý/
17.30 /R/ VĚC: POČÁTEK
20.00 /R/ RUMOVÝ DENÍK

21. 12. /středa/
17.30 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. ČÁST
20.00 /R/ HRANAŘI

22. 12. /čtvrtek/
17.30 /R/ KOCOUR V BOTÁCH (3D)
17.30 /J/ NEVĚSTINEC
20.00 /R/ MONEYBALL
20.00 /J/ PONYO

23. 12. /pátek/
17.30 /R/ VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

(2D)
18.00 /J/ ALOIS NEBEL
20.00 /R/ MISSION: IMPOSSIBLE

– GHOST PROTOCOL
20.00 /J/ NEVĚSTINEC

24. 12. /sobota/
22.00 /R/ ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3

25. 12. /neděle/
15.00 /R/ ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
17.30 /R/ KOCOUR V BOTÁCH (3D)
18.00 /J/ ALOIS NEBEL
20.00 /R/ PERFECT DAYS – I ŽENY

MAJÍ SVÉ DNY
20.00 /J/ NEVĚSTINEC

26. 12. /pondělí/
15.00 /R/ ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
17.30 /R/ VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

(3D)
18.00 /J/ ALOIS NEBEL
20.00 /R/ MILOVANÍ
20.00 /J/ NEVĚSTINEC

27. 12. /úterý/
15.00 /R/ ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
17.30 /R/ TINTINOVA

DOBRODRUŽSTVÍ (3D)
18.30 /J/ PANIKA V MĚSTEČKU
20.00 /R/ HRANAŘI
20.00 /J/ MUŽI V NADĚJI

28. 12. /středa/
15.00 /R/ VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

(3D)
17.30 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. ČÁST
18.30 /J/ PANIKA V MĚSTEČKU
20.00 /R/ MISSION: IMPOSSIBLE

– GHOST PROTOCOL
20.00 /J/ MUŽI V NADĚJI

29. 12. /čtvrtek/
15.00 /R/ VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

(2D)
17.30 /R/ PŘIZDIS*ÁČI
18.00 /J/ SAXÁNA A LEXIKON

KOUZEL
20.00 /R/ ČERNÁ HODINA (3D)
20.00 /J/ LŮNO

30. 12. /pátek/
15.00 /R/ VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

(2D)
17.30 /R/ PŘIZDIS*ÁČI
18.00 /J/ SAXÁNA A LEXIKON

KOUZEL
20.00 /R/ ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
20.00 /J/ LŮNO

31. 12. /sobota/
Kina nehrají a těší se na Vás zase
v novém roce!
Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

4. 12. /neděle/ 19.00 hodin
ADVENTNÍ KONCERT
JAN DISMAS ZELENKA
MISSA NATIVITATIS DOMINI D dur
Barokní orchestr a sbor MUSICA
FLOREA

6. 12. /úterý/ 19.00 hodin
FILMOVÝ FANDA
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
JABLONEC N. N.
Původní muzikál

8. 12. /čtvrtek/ 19.00 hodin
PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ 
DIVADLO ROKOKO PRAHA

9. 12. /pátek/ 19.00 hodin (DS)
POSEL Z LIPTÁKOVA
DIVADLO JÁRY CIMRMANA PRAHA
Expedice do kraje Cimrmanova stáří
a nově objevené hry Posel světla
a Vizionář. 

10. 12. /sobota/ 16.00 hodin
VÁNOCE S NISANKOU
Host: Národopisný soubor FORMANI
Slatiňany. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011.

11. 12. /neděle/ 19.00 hodin
XVIII. ADVENTNÍ KONCERT DPS
VRABČÁCI
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011.

12. 12. /pondělí/ 19.00 hodin (ND)
DOBRODRUŽSTVÍ
DIVADLO ROKOKO PRAHA
Dramatický příběh z lékařského
prostředí třicátých let minulého století.

16. 12. /pátek/ 19.00 hodin
FEŠÁCI
Tradiční vánoční salon oblíbené
country skupiny s podtitulem Fešáci
v pokušení, program je doplněn
parodií na filmy Ženy v pokušení
a Muži v naději. 

17. 12. /sobota/ 15 hodin (RD)
ŠTĚDREJ VEČER NASTAL
DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ

18. 12. /neděle/ 15.00 hodin
SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ
Smíšený pěvecký sbor JANÁČEK,
soubor zobcových fléten
JABLONECKÁ PÍŠŤALKA,
školní pěvecký sbor ANIMA SAXÍ
4. adventní neděle pořádaná městem
Jablonec n. N.
Část vstupenek k dispozici zdarma
v pokladně divadla od 2. 12. 

19. 12. /pondělí/ 19.00 hodin (DB)
SOUKROMÝ SKANDÁL
STUDIO DVA PRAHA
Groteskní komedie o lásce v době
finanční krize.

21. 12. /středa/ 19.00 hodin (H)
VÁNOČNÍ KONCERT
Koncert kvinteta, jehož jádro tvoří
rodinné houslové kvarteto manželé
Petr a Věra Matějákovi a jejich potomci
– dcera Lenka a syn Petr, na klavír
spoluúčinkuje Miroslav Sekera.

26. 12. /pondělí/ 17.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT SPS JANÁČEK
Program: J. J. Ryba – Česká mše
vánoční „Hej mistře“, A. Dvořák – Mše
D dur (Lužanská) a vánoční koledy. 

1. 1. 2012 /neděle/ 19.00 hodin
NOVOROČNÍ KONCET
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Program: slavné melodie a valčíky
J. Strausse ml., P. I. Čajkovského,
A. Ponchieliho a dalších. 

VÝSTAVA
JIŘÍ BÍM – BARVA V NÁS (OBRAZY)
9. 12. 2011–15. 1. 2012
Vernisáž se uskuteční 9. 12. v 17.00 hodin.
Výstava ve foyer divadla je zpřístupněna
v době divadelních představení. 

INFORMACE PRO ABONENTY
Výměna a prodej abonentek stávajícím
předplatitelům proběhne od 12. 12. do
16. 12. 2011. Prodej novým zájemcům
bude zahájen 19. 12. 2011. 

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz

27. 11. 2011–7. 1. 2012
VÁNOCE S BETLÉMY
Vyřezávaný Jablonecký betlém Jiřího
Bíma.
Výstava přístupná v úterý a v sobotu
od 13.00 do 16 hodin, na Štědrý den
otevřeno od 10.00 do 13.00 hodin.

■ Kostel Božského 
srdce Páně
v Horním Maxově
11. 12. /neděle/ 16.00 hodin
JABLONECKÁ PÍŠŤALKA
Vánoční koncert.

Louskáček ve velkém stylu

18. 12. /neděle/ 15.45 hodin – Kino Radnice
Balet na motivy Hoffmannovy pohádky, která je symbolem
Vánoc na celém světě, v podání Bolšoje baletu udělá radost ce-
lým rodinám. 
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

2. 12. /pátek/ 20.00 hodin
SUPPORT LESBIENS
Koncert skupiny na turné k novému
albu Homobot.

3. 12. /sobota/ 20.00 hodin – kino Junior
BERUŠKY
Koncert k novému autorskému albu
dívčí jablonecké kapely.

4. 12. /neděle/ 14.30 hodin
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ
Hry, kouzelník, zábava a samozřejmě
Mikuláš s čertem a andělem.
2. adventní neděle pořádaná městem.

6. 12. /úterý/ 9.00 hodin
ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 2011
Přednáší Ing. Ivana Pilařová, auditor
a DP. Informace a přihlášky na tel.
484 846 220.

6. 12. /úterý/ 19.00 hodin
BYL JEDNOU JEDEN SVĚT
Se Zdeňkou Jordánovou a s písničkami
na texty karet pro děti v podání Hany
a Jiřího Rakušanových.

8. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin – kino Junior
ČESKÉ VÁNOCE S POLSKÝM
HOSTEM
Zvyklosti v našem regionu.
Více na straně 18.

10. 12. /sobota/ 20.00 hodin
OLYMPIC
Koncert stálice české hudební scény.

11. 12. /neděle/ 15.00 hodin 
VÁNOČNÍ SWINGOVÝ ČAJ
Speciální společenské odpoledne
s Orchestrem Rudy Janovského.
3. adventní neděle pořádaná městem.

15.–16. 12. /čtvrtek–pátek/ 9.00–18.00 hodin
17. 12. /sobota/ 9.00–15.00 hodin
areál Eurocentra, Mírové nám.,
nám. Dr. Farského, Podhorská ul.

VÁNOČNÍ TRHY
Tradiční trhy s adventním doprovodným
programem. Návštěvníci si vyberou
z nabídky více než 100 prodejců.

Doprovodný program 

15. 12. /čtvrtek/
10.00 Speciální MŠ
10.15 MŠ Sídliště, Vratislavice n. N.
10.30 DPS Pod Peřinkou,

MŠ Pod Peřinkou
10.30 Divadlo Matěje Kopeckého

Zimní pohádka z Malé Strany
(kino Junior)

10.45 DPS Sluníčko, MŠ Motýlek
11.00 MŠ a ZŠ Montessori 
11.15 DPS Jablíčko, ZŠ Liberecká
11.30 Fialenky, Katolická ZŠ
11.45 Bubo Bubo, Katolická ZŠ

– bubenické vystoupení
15.00 Brass Quintet Železný Brod –

vánoční melodie
16.00 Mladá dechovka – vánoční melodie
15.00–17.00 Oživlý Betlém s dobročin-

nou akcí pro pejska a kočičku

16. 12. /pátek/
10.15 DPS Mravenci, Žlutá školka
10.30 DPS Skřivánek, MŠ Mšeňáček
10.45 MŠ Pampeliška
11.00 DPS Pastelky, DPS Pastelka
11.15 DPS Zvoneček, ZŠ Liberecká
11.30 DPS Rolnička, ZŠ Liberecká
15.00 Tomáš Kočko & Orchestr –

koledy, folk/folklór
16.00 Jablonecká píšťalka a Anima

saxí – vánoční melodie
16.30 Folklórní soubor Šafrán:

Živý Betlém
15.00–17.00 Starostův svařák 

17. 12. /sobota/
11.00, 12.00, 13.00, 14.00

Grál – středověká hudba

Změna programu vyhrazena.
www.slavnosti.mestojablonec.cz
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011.

VÁNOČNÍ DÍLNA V EKOCENTRU
(budova Eurocentra)
Po celou dobu Vánočních trhů je připra-
vena tvořivá dílna s vánoční tématikou
pro děti i dospělé. Přijďte si vyrobit ori-
ginální vánoční ozdobu nebo přáníčko
z přírodních materiálů. Seznámíte se
s lidovými vánočními zvyky
a s tradičními štědrovečerními pokrmy. 
Akci společně pořádají Středisko ekolo-
gické výchovy Český ráj a JKIC, o. p. s.

15. 12. /čtvrtek/ 10.30 hodin
kino Junior
ZIMNÍ POHÁDKA Z MALÉ STRANY
Zimní pohádka plná písniček
a sněhuláků pro děti od tří let.

27. 12. /úterý/ 18.00 hodin 
VÁNOCE S IUVENTUS, GAUDE!
Učinkují: Iuventus, gaude!, Amici,
gaudete!, Pueri, gaudete
Prodej vstupenek: od 12. 12. v kanceláři
ZUŠ, Podhorská 47 nebo před koncertem.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011.

29. 12. /čtvrtek/ 20.00 hodin
...A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
PŘED SILVESTREM
Orchestr Rudy Janovského hraje
taneční melodie 30.–60. let.

VÝSTAVY

Do 31. 12. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin 
OLGA HAVLOVÁ
Výstava fotografií k 20. výročí založení
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové.

28. 11.–4. 1. /pondělí–pátek/
8.00–18.00 hodin 
ZAOSTŘENO NA JIZERKY
Výstava nejlepších snímků stejnojmenné
fotosoutěže. Vernisáž je ve středu
28. 11. v 18.30 hodin.

8.–21. 12. /pondělí–pátek/ 8.00–18.00 hodin
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Více na straně 18.

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

5. 12. /pondělí/ 10.00 hodin
VÁNOCE S HUDBOU
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

6. 12. /úterý/ 14.00 hodin
JABLONECKÁ NEMOCNICE
Beseda s Václavem Vostřákem.

6. 12. /úterý/ 17.00 hodin
KRÁSY ZIMNÍ OBLOHY
Astronomické okénko Martina Gembece.

7. 12. /středa/ 16.30 hodin
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
11. ROČNÍKU LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
„ten umí to a ten zas tohle“ (Jan Werich)
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011.
Záštitu nad soutěží převzalo
nakladatelství Bor.

7. 12. /středa/ 18.00 hodin
O ŽENÁCH, MUŽÍCH
A SKŘÍTCÍCH V HLAVĚ
Beseda s autorem knížky Petrem
Petříčkem, ilustrátorem Jiřím
Dostálem a nakladatelkou Evou
Koudelkovou.

8. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin
(NE) ŽIVOT V CENTRU II aneb
posezení po architektonické procházce.
Hosté Ida Čapounová, Jakub Chuchlík,
Jan Kadlas a David Pavlišta přiblíží
svůj názor na urbanistický vývoj
města Jablonce n. N.

13. 12. /úterý/ 14.00 hodin
KRÉTA
Pravidelné promítání

13. 12. / úterý/ 17.00 hodin
JIZERSKÉ KVĚTY
Autorské čtení Marka Sekyry
a Otokara Simma.

14. 12. /středa/ 15.30 hodin
ZLATÁ MAKOVICE
Vyhlášení výsledků 5. ročníku
luštitelské soutěže.

15. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ŠOU SPISOVATELKY
Dejte si pod stromeček svobodu nebo
si vraťte svoji identitu! Povídání si
s Katerinou Kaltsogianni, a to nejen
o její knize Psychopat.

20. 12. /úterý/ 17.00 hodin
JABLONECKÁ DOPRAVA
Beseda s Václavem Vostřákem.

NOVÁ VÝSTAVA
VÝLETY DO DURYNSKÝCH MĚST
V prostorách knihovny vystavuje své
fotografie Lubomír Lacina.

Provoz knihovny ke konci roku 2011
V den svátků je knihovna mimo
provoz a dále pak:
Hlavní budova:
23. 12. provoz do 16.00 hodin
30. 12. do 17.00 hodin
Pobočky:
Janovská naposledy 20. 12.
Kokonín naposledy 21. 12.
Mšeno naposledy 20. 12.
Šumava naposledy 15. 12.

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

4. 12. /neděle/ 14.30 hodin
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ 
V EUROCENTRU
Informace P. Dostál.

3. 12. /sobota/ 7.30 hodin
S VIKÝŘEM ZA VÁNOČNÍMI
TRADICEMI
Zájezd pro celé rodiny na Polabské
vánoční trhy – Kersko – Praha 
Informace M. Tauchmanová.

5.–9. 12. /pondělí–pátek/
INTERNET V ICM ZDARMA

9. 12. /pátek/ 14.00 hodin
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM
FOTBÁLKU
Informace N. Mitbauerová.

9. 12. /pátek/ 16.00–17.30 hodin
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ MPM
Informace N. Mitbauerová.

10. 12. /sobota/ 16.00 hodin
VÁNOCE S NISANKOU
V MĚSTSKÉM DIVADLE
Informace J. Polanská, A. Francová.

11. 12. /neděle/ 14.30 hodin
KUŽELKÁŘSKÝ TURNAJ
Informace P. Dostál.

11.12./ neděle/ 9.00 hodin
SKANZEN ZUBRNICE
Informace A. Francová, 
přihlášky do 1. 12.

13. 12. /úterý/ 16.00–18.00 hodin
VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Informace N. Mitbauerová.

15. 12. /čtvrtek/ 10.00–12.00 hodin
a 14.00–16.00 hodin
JAK NA STŘEDNÍ ŠKOLU?
Workshop pro žáky ZŠ zaměřený
na výběr budoucího povolání.
Informace N. Mitbauerová.

15. 12. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
OŽIVLÝ BETLÉM S CHARITOU
PRO ZVÍŘÁTKA
Pochod svatých městem ze Mšena
končí na Mírovém náměstí. 
Charitní sbírka pro hlodavce
z chovatelské stanice Vikýř a pro
pejsky a kočičky z lučanského útulku
Dášenka. 
Informace J. Polanská.

■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

5. 12. /pondělí/ 18.00 hodin
Koncertní sál ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ VEČER

7. 12. /středa/ 18.00 hodin
Koncertní sál ZUŠ
VÁNOČNÍ KONCERT 
Jablonecký komorní orchestr

13. 12. /úterý/ 17.00 hodin 
Koncertní sál ZUŠ
VÁNOČNÍ POHODA
Vernisáž výtvarného oboru

14. 12. /středa/ 18.00 hodin
Koncertní sál ZUŠ
VÁNOČNÍ KONCERT 

21. 12. /středa/ 18.00 hodin
Koncertní sál ZUŠ
VÁNOČNÍ KONCERT
Třída Luboše Lachmana

Support Lesbiens v Eurocentru

2. 12. /pátek/ 20.00 hodin – Eurocentrum
Support Lesbiens zařadili tradičně Jablonec mezi 16 zastávek,
na kterých představí své poslední album Homobot. Jako host
turné vystoupí nadějná kapela Goodfellas.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin

8. 11.–2. 12.
HANA FOUSKOVÁ - OBRAZY
Výstava osobité malířky a básnířky
ze Světlé pod Ještědem.

9. 12. 2011–30. 1. 2012
JIZERSKÉ KVĚTY
Německy píšící spisovatelé a ilustrátoři
jejich literárních děl. 

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

6. 12. 2011–6. 1. 2012
TAPISSERIE – JIŘÍ HOLEK

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4, www.msb-jablonec.cz 
tel. 483 369 011
úterý–neděle 9.00–17.00 hodin
otvírací doba o vánočních svátcích:
otevřeno: 27., 28., 29., 30. 12. 2011
9.00–17.00
zavřeno: 24., 25., 26., 31. 12. 2011
a 1. 1. 2012

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

Tematické výstavy 
Do 1. 4. 2012
MILAN VOBRUBA 
DVĚ ZEMĚ – DVA DOMOVY – DVĚ
INSPIRACE

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

Stálá expozice
VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE –
ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK 

Tematická výstava: 
1. 11. 2011–6. 1. 2012
OTCOVÉ MĚSTA JABLONCE – VIII.
JABLONECKÝ ŘEMESLNICKÝ
SPOLEK, OSVÍCENÍ ŘEMESLNÍCI,
ŘEMESLNICKÁ OSVĚTA

13.–16. 12. /úterý–pátek/
VÁNOCE V BELVEDERU
ZIMNÍ KRAJINA 
Podmalba na skle
Dopoledne pro předem objednané
školy (tel. 483 310 947, 724 705 200), 
odpoledne pro veřejnost. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

3. 12. /sobota/ 20.00 hodin
ERVĚNICKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
Komedie M. Frayna Bez roucha. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011.

4. 12. /neděle/ 16.00 hodin 
MIKULÁŠ DĚTEM
Písničky, hrátky, nadílka pro děti od
2 let. Rezervace na: info@rampaklub.cz

7. 12. /středa/ 19.30 hodin
SLUNEČNÍ TURNÉ
Ve spolupráci s M. Pavlíčkem koncert
Ivy Marešové a 999 a akustického tria
Šťastní a Veselí na podporu ekologické
školy v Himálaji, aktivní meditace,
výrobky z Himálaje. 

8. 12. /čtvrtek/ 19.00 hodin
S HVĚZDÁŘI POD POLYNÉSKOU
OBLOHOU 
Slávka Chrpová a Linda Rumlová
na kolech po ostrovech Francouzské
Polynésie. 

9. 12. /pátek/ 20.00 hodin 
RADIM HLADÍK A BLUE EFFECT 
Koncert rockové kytarové legendy
s kapelou na turné k novému DVD. 

10. 12. /sobota/ 20.00 hodin
MIGHTY TOUR 2011
Putovní mejdan s kapelami Queens Of
Everything, Prague Conspiracy
a Unholy Preachers. 

13. 12. /úterý/ 19.00 hodin 
VELKÝ HIMÁLAJSKÝ TREK
Trek kolem osmitisícového vrcholu
Manaslu do údolí Naar a Phu přiblíží
Zdeněk Skořepa.

14. 12. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Objektivy, histogram + tvoříme zátiší. 
Pod vedením Filipa Nováka.

15. 12. /čtvrtek/ 20.00 hodin
MAYBE A FLASTR
Dvojkoncert folkrockové kapely Maybe
a bluegrassového Flastru.

16. 12. /pátek/ 20.00 hodin 
VISACÍ ZÁMEK
Punková legenda na tradičním místě
činu na Rampě. 

17. 12. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

19. 12. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ 
Zajímavosti na zimní obloze.

20. 12. /úterý/ 20.00 hodin
VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY
Vánoční koncert.

21. 12. /středa/ 20.00 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU KAPELU
TutaBota – tepající rytmy západní
Afriky v podání pěti bubeníků a Dpos
triou – dívčí trio hrající severské funky. 

23. 12. /pátek/ 20.00 hodin
VICHR Z HOR
Pravidelné předvánoční vystoupení
jabloneckého divadelního spolku
s hudebním doprovodem kapely Nůž.

24. 12. /sobota/ 23.00 hodin
JEŽÍŠEK TU NECHAL PRO VÁS...
Dárek, hudbu na přání a pohodu.

27. 12. /úterý/ 20.00 hodin
PARTY PŘEDKŮ 
70.–80. léta (Elán, Olympic…)

28. 12. /středa/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT
Rock’n’roll & punk & ska mejdan.
DJ Igorek.

29. 12. /čtvrtek/ 20.00 hodin
KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS
Český „rockový Ježíš“ s kapelou.

30. 12. /pátek/ 20.00 hodin
MARŠÁL BAZÉN A BAY BAY
A hosté. Koncert domácích kapel
na konci roku. Silvestr o den dřív.

■ Rodinné centrum
Magnet
28. října 23, www.brisnitancejablonec.cz

DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA
Pondělí–čtvrtek 7.30–16.00 hodin
Pátek 7.30–15.30 hodin
Více info: 731 317 887

Cvičení pro těhotné – středa 18.00 hodin
Cvičení pro kojence (3–12 měsíců) 
– středa a pátek 10.00 hodin 
Cvičení pro děti (1–4 roky) 
– středa 11.00 hodin
Masáž dětí a kojenců
– objednávky: 728 400 700
Power joga 
– středa 14.30 hodin a čtvrtek 19.00 hodin 
Tanec s miminky (3–9 měsíců)
– čtvrtek 10.00 hodin
Joga – středa 16.30 hodin
Zumba – středa 19.00 hodin
Taneční improvizace – čtvrtek17.00 hodin
Orientální tance
– pondělí 16.00 hodin (pokročilí) 
17.15 (mírně pokročilí)
– čtvrtek 15.00 hodin (začátečnice)
16.00 hodin (pokročilí) 

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
Spolkový dům, www.jablicko.estranky.cz
jablickomc@seznam.cz, 773 270 271

Každé pondělí 9.00–15.00 hodin
VÝROBA NETRADIČNÍCH
KALENDÁŘŮ

1. 12. /čtvrtek/ 16.00 hodin
SETKÁNÍ NOVÝCH I STÁLÝCH
AKTIVNÍCH ČLENŮ

3. 12. /sobota/ 10.00 hodin 
PAPÍROVÝ PEDIG 

4. 12. /neděle/ 14.00 a 16.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Děti ZTP a ZTP/P zdarma. Nutné se
nahlásit předem.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011. 

5. 12. /pondělí/ 9.00–15.00 hodin
VÁNOČNÍ FOCENÍ DĚTÍ

8. 12. /čtvrtek/ 15.30 hodin
KORÁLKOVÉ KREACE 
Pomáháme Ježíškovi – výroba dárků.

18. 12. /neděle/ 10.00 hodin
STROMEČEK PRO ZVÍŘÁTKA 
Zimní procházka se zdobením stromečku. 

22. 12. /čtvrtek/ 10.00 hodin
VÁNOČNÍ POSEZENÍ 

22. 12. /čtvrtek/ 16.00 hodin
VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO
AKTIVNÍ ČLENY

23.–31. 12. ZAVŘENO 

31.12. /sobota/ 15.00–20.00 hodin
SILVESTR NEJEN PRO DĚTI 

■ Dům 
česko-německého 
porozumění 
www.dumrynovice.org

16. 12. /pátek/ 18.00 hodin
POMNÍČKY JIZERSKÝ HOR
Výstava o. s. Patron

■ d-EppL music & 
board club 
www.deppl.com

2. 12. /pátek/ 
PEKLO SONIC FORCE B-BOY JAM 
Rap, Break, Street Dance, Hip Hop party

7. 12. /středa/
OLIWER LOWE A TALPAS – HIP
HOP, JAZZYFUNKY

9. 12. /pátek/ 
DYSKO
Experimental Cabaret-(break beat),
Dysko (electro)

16. 12. /pátek/ 
D’N’B NIGHT S DJS EDDRUM A 2K
(SHADOWBOX)

17. 12. /sobota/ 
WAKE UP DJ ZAK PRESENT HIP
HOP NIGHT

23. 12. /pátek/ 
JUNGLE BELLS BY SWO
Djs Inspecta/Pupshmeer and Guests.

30. 12. /pátek/ 
EMERGENCY JBC
Předsilvestrovská party-reggae, ragga,
dub, dance hall.

31. 12. /sobota/ 
SILVESTR
Dj Raketa-mix

Každou středu free DJs

■ Klub WOKO
www.klubwoko.cz

2. 12. /pátek/ 19.00 hodin
PRAGO UNION+LIVE BAND
koncert hip hopové kapely

3. 12. /sobota/ 20.00 hodin
MIKULÁŠSKA PARTY 
koncert kapely Ve vývoji

9. 12. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION with PIXIE
Drum’n’bass party s několikanásobným
vítězem Czech Drumandbass Awards.

10. 12. /sobota/ 20.00 hodin
ROCKOTÉKA S DJ OVO

16. 12. /pátek/ 20.00 hodin
PARTYSHIT S DJ SWIFT

17. 12. /sobota/ 20.00 hodin
30’s BIRTHDAY MADNESS

23. 12. /pátek/ 20.00 hodin
TIME TO DANCE S DJ SAKUL

24. 12. /sobota/
CHRISTMAS PARTY

30. 12. /pátek/
PŘEDSILVESTR
Vystoupí MANDRAGORA.

31. 12. /sobota/
SILVESTRPARTY

■ Centrum
Generace
www.jbc.centrumgenerace.cz
Přihlášky tel. 603 782 820

6. 12. /úterý/ 17.00 hodin
KLUB ZDRAVÍ
Zdravé Vánoce
7. 12. /středa/ 9.00 hodin
TVOŘIVÁ DÍLNA
Dárečky, vánoční přáníčka.
Každý pátek 16.00–19.00 hodin
GOSPELOVÝ ZPĚV

Půlnoční od Vaška

20. 12. /úterý/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY
Václav Neckář zazpívá v čase vánočním hity z 60. a 70. let i ba-
ladu Půlnoční z nového úspěšného českého filmu Alois Nebel.
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Kopaná 

Gambrinus liga
Chance arena

4. 12. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– AC SPARTA PRAHA

Městská hala
www.sportjablonec.cz

KOPANÁ
3. 12.–4. 12. /sobota–neděle/ 
8.00 hodin
FK Baumit Jablonec – mládež pořádá
v městské hale u přehrady
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ 
V KOPANÉ
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011.

11. 12. /neděle/ 8.30 hodin
SK Rapid Jablonec 05 pořádá
v městské sportovní hale
MEZINÁRODNÍ HALOVÝ
FOTBALOVÝ TURNAJ 
PŘÍPRAVEK R. 2000 A ML.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011.

18. 12. /neděle/ 9.00 hodin
MEZINÁRODNÍ FOTBALOVÝ
TURNAJ MUŽŮ 
VÁNOČNÍ CUP 2011

HÁZENÁ

3. 12. /sobota/ 16.00 hodin 
16.00 hodin 
ELP JABLONEC – SOKOL PLZEŇ
KOŠUTKA 
II. liga mladších dorostenců

18.00 hodin 
ELP JABLONEC – SLÁVIE PRAHA
II. liga mužů

ODBÍJENÁ
Kurt č. 4 

3. 12. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC –
TJ SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ 
(juniorky) 

4. 12. /neděle/ 9.30 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC 
– TJ NOVÝ BOR (ženy)

10. 12. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC 
– CHABAŘOVICE (ženy)

11. 12. /neděle/ 9.30 hodin
TJ JABLONEX – TJ TURNOV (muži)

17. 12. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ V ODBÍJENÉ DÍVEK
TJ BIŽUTERIE 
na kurtech č. 1 a 2.

Atletická hala Na Střelnici

3. 12. /sobota/ 10.00 hodin
POMERANČOVÝ MÍTINK
Mezinárodní atletické halové závody
žactva.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011.

7. 12. /středa/ 10.00 hodin
MIKULÁŠSKÝ VÍCEBOJ 
Atletické závody žactva.

31. 12. /sobota/ 9.00 hodin
SILVESTROVSKÝ DESETIBOJ –
TRADIČNÍ SETKÁNÍ SPORTOVCŮ
NA KONCI ROKU
Účast potvrdila Bára Špotáková.

Lyžařský areál Břízky
SKB Maják

26.–31. 12. /pondělí–sobota/ 
JABLONECKÁ ŠESTIDENNÍ
Závody v běhu na lyžích pro veřejnost
všech věkových kategorií. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011.

Plavecký bazén
Sv. Čecha

3. 12. /sobota/ 10.00–13.00 hodin
TRADIČNÍ SETKÁNÍ
S MIKULÁŠEM V PLAVKÁCH
Soutěže pro děti, připraveno malé
pohoštění.

9. 12. /pátek/ 17.00 hodin
Oddíl triatlonu a plavání TJ Bižuterie
pořádá v plaveckém bazénu
PŘEDVÁNOČNÍ PLAVÁNÍ
aneb „Štafetka 3×25 m“. Plavecký
závod pro širokou veřejnost. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011.

Základní škola Na Šumavě
3. 12. /sobota/ 14.00–17.00 hodin
BODYBUILDING PRO CELÉ TĚLO
Info: 603 812 214.

Provoz sportovišť o svátcích
Městská hala
24.–26. 12. zavřeno
27.–30. 12. otevřeno 7.00–22.00 hodin
31. 12. otevřeno 8.00–16.00 hodin
1. 1. zavřeno

Atletická hala
24.–26. 12. zavřeno
27.–30. 12. otevřeno 6.00–20.00 hodin
31. 12. otevřeno 7.00–13.00 hodin
1. 1. zavřeno

Zimní stadion
24. 12. otevřeno 8.00–16.00 hodin
25.–30. 12. otevřeno 8.00–22.00 hodin
31. 12. otevřeno 8.00–16.00 hodin
1. 1. otevřeno 10.00–22.00 hodin

Plavecký bazén
15.–26. 12. odstávka
27.–30. 12. otevřeno 10.00–21.30 hodin
31. 12.–1. 1. zavřeno

Nabídka sportovních programů

Ochranovský sbor při
Českobratrské církvi
evangelické

18. 12. /neděle/ 9.30 hodin
VÁNOČNÍ SLAVNOST

25. 12. /neděle/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY S VYSLUHOVÁNÍM
SV. VEČEŘE PÁNĚ

1. 1. /neděle/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY S LOSOVÁNÍM
BIBLICKÝCH HESEL A SV. VEČEŘÍ
PÁNĚ

Církev československá
husitská
Chrám Dr. Farského 

24. 12. /sobota/ 22.30 hodin
J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
„HEJ, MISTŘE“

25. 12. /neděle/ 9.00 hodin
BOHOSLUŽBY – HOD BOŽÍ
VÁNOČNÍ

31. 12. /sobota/ 16.00 hodin
POBOŽNOST - ROZLOUČENÍ
S UPYNULÝM ROKEM

1. 1. /neděle/ 9.00 hodin
BOHOSLUŽBY V NOVÉM ROCE

Od 20. prosince do 6. ledna od 12.00
do 18.00 hodin vystaven Jizerský
dřevěný betlém s figurkami v životní
velikosti. 

Bratrská jednota baptistů
Kostel Bratrské jednoty baptistů
v Máchově parku

16. 12. /pátek/ 18.00 hodin
DĚTSKÝ VÁNOČNÍ MUZIKÁL

24. 12. /sobota/ 15.00 hodin
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST

25. 12. /neděle/ 9.30 hodin
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA NA BOŽÍ
HOD

31. 12. /sobota/ 18.00 hodin
MLÁDEŽNICKÁ BOHOSLUŽBA 

1. 1. /neděle/ 9.30 hodin
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ
BOHOSLUŽBA

Křesťanský sbor
Dobrá zpráva
Sál Spolkového domu

27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12. /neděle/
15.30 hodin, pouze 4. 12. v 9.30 hodin
ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Starokatolická církev
Kostel Povýšení sv. Kříže

24. 12. /sobota/ 24.00 hodin
PŮLNOČNÍ EUCHARISTICKÁ
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

25. 12. /neděle/ 10.00 hodin
EUCHARISTICKÁ SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ 

30. 12. /pátek/18.00 hodin
EUCHARISTICKÁ SLAVNOST
SVÁTKU SVATÉ RODINY

1. 1. /neděle/ 10.00 hodin
EUCHARISTICKÁ SLAVNOST
MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

Církev bratrská
Smetanova 26

27. 11., 4., 11. a 18. 12. /neděle/ 9.30 hodin
ADVENTNÍ NEDĚLE

24. 12. /sobota/ 23.00
PŮLNOČNÍ V CB LIBEREC 
(Puchmajerova ul.) 

25. 12. /neděle/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBA NA BOŽÍ HOD
VÁNOČNÍ

31. 12. /sobota/ 16.00 do 18.00 hodin
SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ

1. 1. /neděle/ 9.30 hodin 
NOVOROČNÍ NEDĚLNÍ
BOHOSLUŽBA

Českobratrská církev
evangelická
Pod Baštou 10

4. 12. /neděle/ 9.30 hodin 
DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

7. 12. /středa/ 18.00 hodin
KYTARA & HLAS

11. a 18. 12. /neděle/ 9.30 hodin 
ADVENTNÍ NEDĚLE – BOHOSLUŽBY

24. 12. /sobota/ 9.30 hodin
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST

25. 12. a 26. 12. /neděle/ 9.30 hodin 
BOHOSLUŽBY S VYSLUHOVÁNÍM
SV. VEČEŘE PÁNĚ

31. 12. /sobota/ 16.00 hodin 
ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM

1. 1. /neděle/ 9.30 hodin 
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY

Římskokatolická církev
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

24. 12. /sobota/
Vigilie slavnosti Narození Páně
6.00 Roráty
13.00 Otevření Betlému v kostele

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

25. 12. /neděle/
Slavnost Narození Páně
9.30 Jablonec nad Nisou
14.00 Rádlo, Rýnovice
18.00 Jablonec nad Nisou

26. 12. /pondělí/
Svátek sv. Štěpána
9.30 Jablonec nad Nisou
18.30 Jablonec nad Nisou

27. 12. /úterý/
Svátek sv. Jana Evangelisty 
15.00 DD Jablonecké Paseky
18.00 Jablonec nad Nisou

28. 12. /středa/
Svátek sv. Mláďátek
18.00 Jablonec nad Nisou

29. 12. /čtvrtek/
Pátý den v oktávu Narození Páně
16.30 Nemocniční kaple 
18.00 Mšeno

30. 12. /pátek/
Šestý den v oktávu Narození Páně
17.00 Jablonec n. N

31. 12. /sobota/
8.00 Jablonec n. N.
9.00 adorace
16.00 Jablonec nad Nisou, Lučany

1. 1. /neděle/
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 Jablonec nad Nisou
14.00 Nová Ves
18.00 Jablonec nad Nisou

6. 1. /pátek/
Slavnost Zjevení Páně
9.00 adorace
17.00 Jablonec n. N.

8. 1. /neděle/
Svátek Křtu Páně, konec doby vánoční
7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 Jablonec nad Nisou
14.00 Rádlo
18.00 Jablonec nad Nisou
Betlém otevřen pro veřejnost vždy
v průběhu bohoslužeb, v ostatní
dny dle rozpisu:
24. 12. 13.00–18.00
25. 12.–8. 1. 8.30–18.00

Vánoční bohoslužby v Jablonci n. N.
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Prosinec je pro většinu lidi vel-
mi těžkým měsícem. Horké chví-
le nás čekají při nákupech vá-
nočních dárků a velmi lehce se
můžeme stát terčem zlodějů ne-
bo podvodníků.

„Aby nejen nákupy, ale i všech-
ny následující sváteční dny pro-
běhly v klidu a v pohodě, je třeba
se dopředu vyvarovat rizik, které
nám mohou tento čas znepříjem-
nit,“ varuje krajská policejní
mluvčí Ludmila Knopová. Tím
největším nebezpečím jsou podle
ní kapesní zloději neboli kapsáři. 

Zneužívají toho, že jsme zamyš-
lení, lámeme si hlavu, co kde kou-
pit, a nedáváme příliš pozor na své
tašky, kabelky nebo nakoupené
dárky. Pracují přitom velmi rychle
a pohotově, navíc často ve skupi-
nách. Většinou na své oběti čekají
před bankou. Ztráta peněz ale ne-
musí být jedinou nepříjemností.
Ještě horším problémem mohou
být odcizené doklady, kreditní karty,
klíče od bytů, aut a jiné cennosti,
které s sebou lidé nosí.

Případy z Jablonce
Osmasedmdesátiletá žena se vy-

dala na nákup. Šla do prodejny
ovoce – zelenina nakoupit čerstvé
vitamíny. V batohu na zádech mě-
la uloženou koženkovou peněžen-

ku s penězi, doklady a platební
kartou. V úzké uličce mezi regály
se na ní natlačily dvě ženy. Jedna jí
nenápadně z batohu peněženku
odcizila. Zlodějky si sice mnoho
nepomohly, protože žena měla
v peněžence jen okolo 300 korun,
ale pro seniorku bude běhání po
úřadech při vyřizování nových do-

kladů a karet velmi zatěžující udá-
lostí.

Jiná seniorka zase zapomněla
kabelku v košíku u obchodního
domu Kaufland. Na ztrátu nepřišla
hned. Když se později do obchodu
vrátila a tašku hledala, měla štěstí.
Poctivý nálezce ji odevzdal na in-
formacích. Majitelka kabelky mu
touto cestou srdečně děkuje.

Podvodníci lezou až do bytů
Kromě kapesních zlodějů sužují

čas od času občany Jablonce také
podvodníci, kteří chodí po domech
a nabízejí různé zboží či služby.
„Vyzýváme především starší důvě-
řivější občany, aby na takovéto
služby nepřistupovali,“ varuje po-
licejní mluvčí Ludmila Knopová. 

Pokud se u domovních dveří ob-
jeví neznámý člověk, který chce
například spravovat topení či kon-
trolovat únik plynu, vždy je povi-
nen se prokázat nějakým průka-
zem a doložit svoji důvěryhodnost.
„Verzí, s nimiž podvodníci přichá-
zí, již bylo nesčíslně. Byl to prodej
hrnců, dek či povlečení. Ze služeb
výměna vodoměru, kontrola tope-
ní, digestoře. Z proseb žádost o za-
půjčení peněz na opravu vozidla,
na léčebné výdaje v nemocnici ne-
bo výměna cizí měny za české ko-
runy,“ vypočítává mluvčí.

(red)

■ Poradna
Jsme vícegenerační rodina, žijeme
s dědečkem, který již vyžaduje
nepřetržitou péči a má navíc
problémy s alkoholem. Nevíme
jak tuto situaci řešit.
V tomto případě je vhodné zvolit
sociální pobytové zařízení domov
pro seniory se zvláštním režimem
(domov důchodců). Kontakty na
tato nejbližší zařízení vám poskyt-
neme na Městském úřadě v Jab-
lonci n. N., Anenská 5, oddělení so-
ciálních služeb.

Jsme manželé, oba seniorského
věku. Manžel má přiznaný pří-
spěvek na péči IV. stupně, já
mám přiznaný příspěvek na pé-
či I. stupně. Manžel potřebuje
nepřetržitou péči. Tu mu však
ani za podpory sociálních slu-
žeb a rodiny nejsme schopni po-
skytnout. Proto bychom si rádi
podali žádost do domova pro
seniory, ale nevíme, zda nám
bude vzhledem k odlišné míře
potřeby péče vyhověno.
Na váš dotaz nelze jednoznačně od-
povědět. Doporučujeme kontakto-
vat vámi vybraný domov pro senio-
ry. Kompetentní sociální pracovnice
individuálně posoudí vaši žádost.

Pečuji o svého otce a sama jsem
již v seniorském věku. Hledám
službu, která mi s péčí o otce
pomůže – v časovém rozsahu
jedno dopoledne a ve frekvenci
dvakrát až třikrát týdně.
Ve vašem případě je vhodné volit
sociální službu osobní asistence ne-
bo terénní pečovatelskou službu.
Více informací na Městském úřadě
v Jablonci n. N., Anenská 5, oddě-
lení sociálních služeb. 

■ Programy 
8. 12. /čtvrtek/ 14.00–15.30 hodin
INFORMAČNÍ A VAROVNÉ
SIGNÁLY PRO KRIZOVÉ
SITUACE
Spolkový dům Jablonec nad Nisou
– malý sál

9. 12. /pátek/ 10.00 hodin
SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ
ABSOLVENTŮ AKADEMIE
SENIORŮ 
Obřadní síň – radnice Jablonec
nad Nisou

13. 12. /úterý/ 14.00–16.00 hodin
VÁNOČNÍ TURNAJ
V KUŽELKÁCH
TJ Bižuterie – kuželna

15. 12. /čtvrtek/ 13.00–15.00 hodin
VÁNOCE V POEZII A V HUDBĚ
Spolkový dům Jablonec nad Nisou
– velký sál

16. 12. /pátek/ 15.00–17.00 hodin
PÁTEČNÍ POSEZENÍ
S MUZIKOU – HRAJE ŠRAML
– JIZERSKÉ TRIO
Spolkový dům Jablonec nad Nisou
– velký sál

30. 12. /pátek/ 13.00–17.00 hodin
SILVESTR PŘED SILVESTREM
Spolkový dům Jablonec nad Nisou
Předsilvestrovské společenské
odpoledne s programem
a překvapením.

Novou klubovnu jako lehce
předčasný vánoční dárek dosta-
li před nedávnem jablonečtí se-
nioři od města a Centra sociál-
ních služeb Jablonec nad Nisou,
p.o. Dveře do Klubovny seniorů
ve Spolkovém domě ve Floriá-
nově ulici se poprvé otevřely 25.
října, a to za účasti Rady star-
ších - poradního orgánu ředitel-
ky CSS, starosty města Petra
Beitla a místostarosty Petra
Tulpy.

„Tohle je něco fantastického, to
je to, o co jsme dlouhá léta
v Jablonci nad Nisou usilovali. Byl
to náš velký požadavek,“ uvedla
jedna z členek Rady starších.
Senioři se zejména těšili na to, že
bude klubovna vybavena počíta-
čem, kde si mohou vyzkoušet své
nabyté znalosti z oblasti počítačo-
vé gramotnosti, které se naučili na
počítačových kurzech právě ve
spolkovém domě.

Klubovna seniorů je vybavena
zařízením, které Centrum sociál-
ních služeb získalo v rámci orga-
nizačních změn v průběhu le-
tošního roku, tedy bez nutnosti
navyšování nákladů organizace.
Jedná se zejména o dva počítače
s připojenou tiskárnou a bezplat-

ným přístupem na internet. K dis-
pozici je i rádio s CD přehráva-
čem, knihy, časopisy a také koutek
pro přípravu kávy nebo čaje z do-
nesených vlastních zdrojů. Senioři
ji mohou využívat jako prostor pro
společenská setkávání se svými
vrstevníky v klidném a komorním
prostředí.

Klíče od klubovny jsou připrave-
né k vyzvednutí na recepci každý
den od pondělí do pátku od 8.00 do
16.00 hodin. Vstup do klubovny je
možný oproti zápisu do knihy ná-
vštěvníků klubovny pro senior-
skou veřejnost, tzn. pro každého
občana z Jablonce nad Nisou nad
50 let. (mar)

■ Aktuálně

Senioři mají novou klubovnu

Foto archiv Centra sociálních služeb

Jak se bránit kapsářům?
Čeho se vyvarovat

• nenoste peněženku navrchu
otevřené tašky či kabelky

• nezavěšujte tašky s doklady
a penězi na nákupní košík

• v autobusech a v tlačenicích
nenechávejte batoh na
zádech 

• nenoste osobní doklady
v peněženkách

• nenoste peněženky
v zadních kapsách kalhot

• PIN platebních karet
ukládejte odděleně od karty

• při nesení více zavazadel,
držte kabelku u těla

• buďte pozorní při odchodu
z banky
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■ Krátce
Tip z Rychnova
V rychnovském Hudebním klubu
Bažina v restauraci Beseda vystou-
pí 9. prosince v 19.30 hodin Devít-
ka. Síň městského úřadu bude pat-
řit od 10. do 23. prosince prodejní
výstavě skleněných šperků Lenky
Skrbkové a fotografiím Pavla Ho-
reckého. Expozice je přístupná den-
ně 9.00–11.00 a 14.00–16.00 hodin.

Ztráty a nálezy
Najdete-li peněženky, průkazy nej-
různějšího druhu, klíče, zavazadla
nebo cokoli dalšího, odevzdávejte
je do vnitřního informačního stře-
diska v přízemí radnice. Zde je za-
evidují a uloží do skladu, kde bu-
dou maximálně jeden rok čekat na
svého majitele. Osobní doklady
odevzdávejte ve druhé budově
městského úřadu v ulici Komenské-
ho na správní odbor. 

Panelorama pro Mšeno
Rozpracovaný výsledek grafické
diskuze k estetickému ztvárnění
zateplení fasád sídliště Mšeno si
můžete prohlédnout ve výloze
Městské galerie My. Stáhnout si jej
můžete také na webových strán-
kách města. „Ke stažení je zde při-
pravená podrobně zpracovaná bro-
žura, kterou lze použít jako poklad
pro jednání zástupců družstev
s vlastníky bytových jednotek. 

Nadace Tyršův park 
nepromění
Tyršův park se obnovy financované
prostřednictvím Nadace Proměny
nedočká, přestože se přichystaný
plán regenerace dostal mezi nej-
úspěšnější projekty. „Ukázalo se to-
tiž, že by finanční spoluúčast města
byla příliš vysoká,“ řekl místo-
starosta Miloš Vele. Podle něj by se
nakonec mohla vyšplhat až na 15
milionů korun. Dalším možným
problémem by mohlo být pozdější
financování udržování parku, kte-
rý se poprvé slavnostně otevřel
v roce 1893.

Letos s věží dr. Farského
Již pátý hrneček s motivem jablo-
necké věže si budou moci Jablo-
nečané a návštěvníci Vánočních
trhů koupit v pátek 16. prosince.
V ten den od 15.00 hodin začne do
hrnečků s vyobrazením věže koste-
la Dr. Farského starosta Petra Beitl
s místostarosty nalévat horké sva-
řené víno. I letos budou hrnečky za
symbolickou padesátikorunu, ale
je možné za něj dát i větší sumu.
Celý výtěžek z prodeje je tentokrát
určen jabloneckému pracovišti ob-
čanského sdružení Fokus. Předvá-
noční prodej svařáku v památném
hrnečku s jabloneckou věží se
uskutečnil v minulosti už čtyřikrát.
V roce 2007 získalo o. s. mateřské
centrum Jablíčko 12.000 korun.
O rok později přinesla sbírka
16.150 korun Diakonii Českobratr-
ské církve evangelické. V roce 2009
dostalo téměř 22.500 korun o. s.
Compitum. Loni se radovala Ro-
dina 24 (osobní asistence) z téměř
24.000 korun. (fr)

Kolik vlastníků má Miton, tvoříte nové projekty
společně nebo si úkoly rozdělujete?

Jsme čtyři, Michal Jirák, Tomáš Matějček, Milan
Zemánek a já. Známe se už od střední školy, respek-
tive já s Mílou už od základky. Každý z nás je dobrý
v něčem jiném a myslím, že se dobře doplňujeme.
Společně řešíme hlavně nové oblasti, příležitosti, pří-
padně problémy v projektech. I společné rozhodování
je výhoda, když už něco projde sítem čtyř lidí, tak je
velmi pravděpodobné, že to bude fungovat.

Mezi vaše projekty patří i srovnávač cen Heu-
reka, Hotel.cz, Stable.cz, Hafici nebo nízkonákla-
dová fotobanka Pixmac.com. Věnujete se i tvorbě
interaktivních řešení pro další zákazníky. Co po-
važujete vy sami za skutečnou pecku?

Nedá se vyjmenovat jedna. Bylo, je a snad i bude
jich ještě hodně. 

Své projekty prý rozdělujete takzvaně na maso
a na mléko podle toho, jaký z nich bude užitek. Na
mléko jsou ty, které vydělají na nové věci. Na ma-
sa zase neodolatelné nabídky na prodej. Víte vždy
dopředu, jaký prospěch projekt přinese? 

Předem to nevíme nikdy. Pracujete na tom, aby byl
projekt, a tím i firma, úspěšný. Snažíte se, aby se uži-
vatelům líbil, nabízel přidanou hodnotu. Když se to
povede, zákazníci to ocení a nám to přinese peníze.
Letos jsme prodali projekt SW.cz (obchod se software)
portálu Centrum.cz. Stabilní webhostigovou firmu
Stable.cz si zase koupili zaměstnanci, kteří projekt
několik let vedli. Mám radost, že tyto společnosti dě-
lají radost svým novým majitelům.

Překvapil vás vývoj nějakého z vašich záměrů?
O překvapení není nikdy nouze. Když se ohlédnu,

tak vlastně všechno je překvapení. V denním chodu se
snažíme tyto situace eliminovat. K projektu přijde
třeba v jeden den negativní zpráva, kvůli níž byste
nejraději všechno zavřeli. Za chvíli se ale objeví
pozitivní informace, že byste hned investovali dvakrát

víc prostředků. Proto je dobré neztratit hned hlavu
a jet podle plánu, znova a znova.

Kolik zaměstnáváte lidí, považujete se za worko-
holiky?

Když budu mluvit o projektech, kde má Miton podíl,
tak zde pracuje něco přes 200 lidí. Workoholiky nejsme.
Jsou období, kdy jedete víc, a období, kdy je to volnější.

V portfoliu máte i další společnosti, třeba Miton
Media nebo Miton Investmens, co to má za účel
a kde platíte daně?

Když Miton začínal, měl spoustu oddělení a nevědě-
lo se, která část jak vydělává. Kvůli tomu jsme začali
na velké projekty zakládat oddělené společnosti, aby
bylo vše průhledné a lehce zjistitelné. Tyto firmy ne-
sídli jen v Jablonci, ale i v Liberci, Praze nebo Sofii.
Sídlo v Jablonci mají ale mateřská MITON CZ, s. r. o.
i MITON INVESTMENT, a. s. Ty zde také odvádějí daně.

Hodně firem si stěžuje na důsledky ekonomické
krize. Jak se dotkla vás?

Jsou trhy, kde to bylo cítit hodně. Jako třeba reklam-
ní trh. Ale jinde se paradoxně daří líp. My se snažíme
využít krizi v náš prospěch. Hledáme věci, kam lidi
budou kvůli krizi přecházet, které je budou zajímat.

Liší se něčím požadavky tuzemských uživatelů
webů od zahraničních? Je třeba řídit byznys
z Prahy nebo to jde i z Jablonce?

Internetové firmy mohou být kdekoliv. I v rámci
jednoho týmu členové nemusí sedět v jedné zemi, což
je třeba případ Pixmacu. Nepodceňuji osobní kontakt.
Když se můžete vidět naživo v týmu, se zákazníky, do-
davateli, lidmi z oboru, je to vždycky lepší. Osobně
jsem nějak zbyl v Praze. Máme tam několik projektů,
o které se starám. Dva roky jsem pendloval mezi
Jabloncem a Prahou. Když jsem jednou přijel do jab-
loneckého bytu, kde už nic nebylo, tak jsem se rozhodl
ho pronajmout. Kluci jsou věrní Jablonci, resp. Li-
berci, a mě taky to pořád táhne zpět.

Děkuji za rozhovor
Petra Laurin

Kluci z Jablonce připoutali
k počítači miliony lidí 

■ Tvář měsíce prosince

Ondřej Raška představuje společnost Miton 
Babička nám donesla ochutnat bábovku. „Recept mám z internetu,“ těšila se nejen z výsledku
pečení. Na portál Vaření.cz, kde hledala ona, stejně jako na Slevomat, Chytrého Honzu nebo
Stahuj, kde jsem zase já našla kompletní učebnici psychologie, kterou jsem předtím marně sháněla
v knihkupectví, se proklikají měsíčně čtyři miliony uživatelů webu. Všechny tyto internetové
trháky mají přitom něco společného. Vymyslel nebo provozuje je jablonecký Miton – firma, 
kterou před 11 lety založili čtyři někdejší spolužáci. Jak se podniká ve virtuálním internetovém
světě prozradil Jabloneckému měsíčníku Ondřej Raška, jeden ze zakladatelů společnosti. 

Zleva: Milan Zemánek, Tomáš Matějček, Ondřej Raška, Michal Jirák
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Při příležitosti druhého ročníku Meziná-
rodního trienále Jablonec 2011 jsme pro čte-
náře měsíčníku připravili seriál o historii
jabloneckých výstav. Pokud vás téma zauja-
lo a budete chtít o výstavnictví v Jablonci
zjistit více, pak právě pro vás vydalo Mu-
zeum skla a bižuterie před nedávnem knihu
Jablonecké výstavy 1959–1987.

9. Výstavy skla a porcelánu

Mezinárodní výstavy bižuterie, které na jab-
loneckém výstavišti probíhaly od roku 1965, se
konaly ve tříletých intervalech. Od roku 1969
byly ve stejném rytmu pořádány výstavy spot-
řebního zboží Svět předmětů. V roce 1973 dopl-
nila letní program výstaviště další mezinárodní
akce – výstava skla a porcelánu. V několika ná-
sledujících letech se pak všechny tři typy výstav
pravidelně střídaly.

O náplni I. mezinárodní výstavy skla a porce-
lánu Jablonec ’73 Noviny Jablonecka napsaly
že: „dokumentuje tvůrčí výsledky a inovace ve

výrobě skla a porcelánu a blahodárný vliv socia-
lismu na rozvoj tohoto průmyslového odvětví“.
Československou produkci na výstavě repre-
zentovaly podniky Průmyslu jablonecké bižute-
rie a dále Užitkové sklo Nový Bor, Sklounion
Teplice, Tatrasklo Trnava, Karlovarský porce-
lán Stará Role, Průmysl technického skla Praha
a Ústředí uměleckých řemesel Praha. 

Československé výrobky slavily úspěch a mezi-
národní jury je ocenila dvěma hlavními cenami
a 13 medailemi. Ze zahraničních účastníků si
tisk všímal především sovětské expozice, která se
v úspěšnosti řadila hned za československou.
Sovětské výrobky získaly jednu hlavní cenu a tři
medaile. Zúčastnily se i další země socialistic-
kého tábora, Maďarsko a Polsko, ale rovněž ze-
mě z druhé strany železné opony. Pro mnohé
bude možná překvapením účast rakouské fir-
my s jizerskohorskými kořeny Tiroler Glas-
hütte, která patřila Clausi J. Riedelovi. Získala
jednu hlavní cenu a dvě medaile. Podobně jako
na výstavách bižuterie, i zde se prezentovaly ta-
ké výrobky uměleckoprůmyslových škol.

Ve stejném duchu se odehrály i II. a III. me-
zinárodní výstava skla a porcelánu v letech
1976 a 1979. Na přelomu 70. a 80. let byl zaběh-
nutý systém narušen. Další výstava skla a por-
celánu, která připadala na rok 1982, se již ne-
uskutečnila. Jen v Muzeu skla a bižuterie se
konala výstava 270. let Harrachovské sklárny,
jež představila aktuální produkci stále fungují-
cího podniku. 

V polovině 80. let se sklo ještě naposledy do
prostor jabloneckého výstaviště vrátilo, a to
hned dvěma výstavami. V roce 1984 to byla vel-
koryse pojatá přehlídka současného sklářství
s názvem Československé sklo 1984 a hned rok
nato Výstava skla československých a zahranič-
ních sklářských umělců. Jednalo se vlastně
o přehlídku výsledků prvního mezinárodního
sklářského sympozia, jež proběhlo v Novém
Boru v roce 1982. Současně s výstavou probíhal
v Novém Boru další ročník akce. 

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.

1. prosince 1911, číslo 276, strana 5
První putovní schůze německo-brazilského

sdružení se uskuteční 3. prosince od 14.00 ho-
din v Lučanech v hotelu „Kronprinz“ (Násled-
ník trůnu). Písemné i ústní dotazy o příbuzných
v Brazílii svědomitě a bezplatně zodpoví pan
Augustin Möller z Kunratic.

2. prosince 1911, číslo 277, strana 7
O sebevraždu se pokusil tkadlec Johann

Marischka, 43 let starý, který byl zaměstnán
v tkalcovně v Brandlu. Odpoledne ještě mluvil
o svých úmyslech v hostinci, pak se vydal na
paseckou stranu přehrady, kde vstoupil do vo-
dy. Upadl a těžce se zranil na hlavě. Zachránil
ho hlídač Franz Johann Seidl ještě s jedním
mužem. Příčinou zoufalého činu prý bylo pro-
puštění z práce.

3. prosince 1911, číslo 278, strana 27
Kvůli hracím automatům a provozování za-

kázaných her stanulo před litoměřickým sou-
dem 42 hostinských z Teplic a okolí. Automaty
různých systémů instalovala liberecká automato-
vá společnost. Podle znalců naděje na výhru spo-
čívala částečně na šikovnosti hráčů, ale hlavně
na náhodě. 31 hostinských bylo odsouzeno
k pokutě 10 K, jedna hostinská zaplatila 20 K (za
opakovaný přestupek), 10 bylo viny zproštěno.

8. prosince 1911, číslo 282, strana 7
Turecká konkurence staví v Damašku sklár-

nu na křišťálové i duté užitkové sklo. Plány jsou
německého původu a také hlavními provozní-
mi techniky jsou Němci. Jedná se o pánvovou
pec s 12 dílnami. Denní výkon má dosáhnout
3600 kg. Sklářský písek mají dopravovat z pouště
za nepatrný peníz osli.

12. prosince 1911, číslo 284, strana 4
Nový rychlík Liberec–Vídeň nebude od 1. květ-

na 1912 stavět v Rychnově! První stanicí má být
Turnov. To je bezohlednost. Město hodlá pod-
niknout proti dráze energické kroky.

22. prosince 1911, číslo 293, strana 4
Policie varuje před dotěrnou vykladačkou ka-

ret, která tropí své rejdy v Jablonci a okolí.
Cikánka uděluje své konzultace za 2 koruny
a chlubí se, že umí hojit každou nemoc, přivést
ženicha a vidět do budoucnosti.

24. prosince 1911, číslo 295, strana 6
Sáňkařská dráha Černá Studnice–Smržovka

se využívá již několik dní, nová sportovní drá-
ha na Dobré Vodě je také ve výborném stavu.
Ještě lepší podmínky jsou v Krkonoších: na
Sněžce a hřebenech dosahuje sněhová pokrýv-
ka 1,5 metru.

31. prosince 1911, číslo 299, strana 4
Sněhová vichřice řádí na Šumavě – cesty jsou

nesjízdné, vlaky jezdí se zpožděním. Sníh půso-
bí velké škody na lesních porostech. 

31. prosince 1911, číslo 299, strana 5
Jablonecký Turnverein (Tělocvičný spolek) zve

na maškarní ples na téma „Středověké maška-
ry“, který se uskuteční 10. února. Ve výkladních
skříních obchodů pánů Dresslera, Juppeho
a Hollmana najdete různé návrhy kostýmů pro
vaši inspiraci. 

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Poutač na výstavu skla a porcelánu Jablonec '73 
před vstupem do výstaviště. Foto archiv MSB 

Výstava skla československých a zahraničních 
sklářských umělců v roce 1985. Foto archiv MSB 

Vstup do výstavy Československé sklo 1984.
Foto archiv MSB 

Císařským rozhodnutím ze dne 28. prosince 1911
byl městys Rychnov u Jablonce n. N. povýšen na
město (samotné privilegium je z 19. března 1912).
Zároveň s povýšením byl Rychnovu udělen městský
znak, zachycující místní kostel a řeku Mohelku s laní. 

Foto archiv Graphis
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Janov nad Nisou – Trniště (1,5 km) – poutní
místo (2 km) – Malinový vrch – Bedřichov-
ské sedlo (5 km) – Česká chalupa (6,5 km) –
Ježíškovy kameny – Strážní buk (8 km) –
Lidové sady (celkem 9,5 km).

Během posledního letošního výletu si to na-
míříme za Ježíškem. Budeme-li mít štěstí, moh-
li bychom jej potkat u Ježíškových kamenů. Ale
nepředbíhejme, nejdříve tam musíme dojít…
Vyrazit můžeme z Janova nad Nisou, od zastávky

MHD u hotelu Praha. Zde najdeme zelené
značky a po nich se vydáme po vedlejší silnici,
brzy ale odbočíme doleva strmě vzhůru na
Vysoký hřeben. Po překročení další silnice
vstoupí naše cesta do lesa a za stálého stoupání
pokračuje ke skále Trniště. Z té býval dříve hez-
ký rozhled, proto ji turisté již v roce 1891 opat-
řili schodištěm a zábradlím. Jenže dnes je pře-
rostlá stromy, takže výhled nenabízí. Se skálou
je spojena pověst o ukrytém pokladu: vypráví
o matce s malým děckem, jež na Velký pátek
našla skálu otevřenou, a v ní poklad. Vstoupila
dovnitř, nabrala co se dalo, ale zapomněla na
své děcko… Když si vzpomněla, byl již vchod
zavřený a robě zůstalo v jejích útrobách. Vysvobo-
zeno mohlo být zase až za rok, o příštích Veliko-
nocích. 

Vrátíme se na cestu a po ní zakrátko dorazí-
me k hotelu Murano. Tady najdeme odbočku
ke křížové cestě, která nás přivede k zázračné
studánce. Jednotlivé sloupy se zastaveními tady
stojí od roku 1878. Od hotelu pokračujeme dál
po zelených značkách, míjíme lyžařské vleky,
projdeme kolem hotelu Weber a klesneme do
Bedřichovského sedla (také sedlo Maliník). Sem
se dá též dojít za pouhých 20 minut z konečné
linky MHD č. 1 v Bedřichově, čímž můžeme vy-
cházku zkrátit o 5 km a ušetřit si tak i většinu
stoupání. Ze sedla půjdeme po červených znač-
kách z kopce do Rudolfova a k restauraci Česká
chalupa. 

Z křižovatky cest a silnic pokračujeme do Li-
dových sadů. Asi po půl kilometru zahlédneme
vpravo nad cestou nápadnou skálu, která patří
do skupiny Ježíškových kamenů. Báje o ní vy-
práví, že se tu zastavila svatá rodina, jež prchala

do Egypta (ve fantazii zdejších lidí přes Jizerské
hory), aby Panna Maria mohla uvařit malému
Ježíškovi kaši a vykoupat jej. K tomu jí měly
posloužit prohlubně, kterým dnes říkáme skal-
ní mísy. A že jste tu dnes Ježíška nezahlédli?
Nic si z toho nedělejte, snad někdy příště…

Cesta dále klesá kolem Strážního buku do
Lidových sadů. Zvolíme-li malou zacházku, mů-
žeme se podívat, jak probíhají opravy známé
Liberecké výšiny.

Otokar Simm

Vánočně naladěná procházka

II. díl – Jak na to?

Rok se pomalu uzavírá a poslední pod-
zimní barvy brzo zmizí pod sněhem. Pokud
nepatříte mezi milovníky různých odstínů
šedi, budou vám v nastávajícím ročním ob-
dobí všechny ztracené barvy asi trochu chy-
bět. Jedním ze způsobů, jak zahnat občasný
stesk po nich, může být například úvaha
o založení květnaté motýlí louky, protože
málokterá představa může asociovat více
barev. 

Hned na začátku bych chtěl zdůraznit, že vel-
kou pomocí přírodě může být i docela malá
květnatá loučka, pokud jich ve městě vznikne
víc. Motýli je na svých cestách využívají jako

čerpací stanice. Například tažný motýl babočka
admirál urazí při své pouti z jihu Evropy do
Jablonce i vzdálenost 2000 km. Bez možnosti
průběžně doplňovat energii by k nám nedolétl. 

Typickým obyvatelem květnatých luk admirál
ale není. Jeho housenky se totiž živí kopřivami
a dospělí motýli zejména nektarem bodláků.
Podobně zaměřené jsou i naše další babočky.
Například bodláková, kopřivová nebo paví oko.
Kdo by tedy chtěl pomoci především babočkám,
jež patří mezi naše největší a nejkrásnější mo-
týly, může udělat dobrý skutek i bez vynalože-
ní většího úsilí. Stačí, když nechá alespoň malý
kus svojí zahrady v nějakém vlhkém koutě za-
růst kopřivami a bodláky. 

Pokud máte chuť a sílu udělat k oživení na-
šich luk něco víc, můžete si pro inspiraci zajet
na Frýdštejn. Ve stráni nad skalním hradem
tam pan Igor Vícha založil opravdu velkou mo-
týlí louku a pro zvídavé kolemjdoucí k ní navíc
umístil i zajímavé informační panely.

Založení motýlí louky není nijak složité. Vy-
mezenou plochu prostě zryjete a osejete směsí
lučních bylin. Rytí je nutné, protože v konku-
renci vzrostlých trav by vám z přímého osevu
nic nového nevzešlo. Nemáte-li dost síly na ry-
tí, můžete půdu na jeden rok pokrýt silnou vrst-
vou mulče – výsledek bude stejný. Semena luč-
ních květin lze získat buď sběrem odkvetlých
rostlin na loukách v okolí, nebo zakoupením
hotové směsi. Pokud se rozhodnete směs kou-
pit, udělejte si výlet za bylinářem Bohumilem
Bradnou do Markvartic u Sobotky. Veškeré mo-
týlí louky, které občané na území Českého ráje
ve spolupráci se správou CHKO Český ráj zalo-

žili, vzešly právě z jeho speciálních směsí. Na
požádání vám namíchá směs semen ideální
právě pro vaši lokalitu a také poradí jak často
a kdy louku sekat, protože právě to je pro mo-
týly a jejich housenky životně důležité. 

Závěrem ještě zmíním některé okrasné rost-
liny do květinového záhonu, silně přitahující
motýly: Komule (Buddleia), třapatka srstnatá,
třapatkovka nachová, ostálka, levandule, aksa-
mitník, rozchodníkovec, hvězdnice, bělotrn, ta-
lovín, vřesovec pleťový, šafrán, violka vonná,
sasanka půvabná, zběhovec, popenec...

Bližší informace najdete například na webu
www.plantanaturalis.com nebo www.ledioptera.cz 

Milan Bajer
Ekocentrum JKIC, o. p. s

Motýlí louky

■ Tip na výlet

Žluťásek čičorečkový Foto Milan Bajer Perleťovec stříbropásý Foto Milan Bajer

Poutní místo na Trništi Foto Otokar Simm Ježíškův kámen Foto Pavel Fajgl
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Příští téma: Moje oblíbené hračky. K malování si můžete zazpívat písničku Zdeňka Svěráka „Kluci, kluci s klukama“.

Milé děti, 
prosinec je poslední měsíc v roce. Máme ho rádi hlavně proto, že jsou
Vánoce. Určitě se také těšíte na dárky a Ježíška. Nahlédl jsem Ježíš-
kovi do vánoční pošty (to my skřítci můžeme) a viděl jsem hromadu
dopisů, které jste napsaly. A v nich plno přání. A víte, že skoro všech-
ny děti si přejí nějakou novou hračku? Tak mě napadlo, co byste mi
mohly na závěr roku nakreslit: vaši oblíbenou hračku! Můžete na-
malovat i několik hraček a jak si s nimi hrajete.

Těším se na vaše obrázky, děkuji také za Betlémy, které jste mi po-
slaly, a hlavně přeji ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE!

Váš skřítek Pastelka.

Oceněné práce na téma „Betlém“
Vojtěch Štukavec, 8 let, ZŠ Rychnovská 216
Vítek Kapeš, 5 let, MŠ Adélka, 28. října 16
Karolínka Slačíková, 5 let, MŠ Na kopečku, V. Nezvala 12
Martínek Klimunda, 7 let, MŠ Motýlek, Střelecká 14

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Moje oblíbené hračky“ očekáváme
do pondělí 12. prosince na podatelně v přízemí jablonecké radnice nebo
na adrese redakce: Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíčníku, Mí-
rové 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!

Vojtěch Štukavec

Martínek Klimunda Karolínka Slačíková Vítek Kapeš
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České Vánoce s polským 
hostem

Známe vánoční zvyky a tradice našich
sousedů v Polsku? Co je pro oblast Jab-
lonecka typické? Na tyto otázky odpoví ve
své přednášce etnografka Vladimíra Jakou-
běová. Vánoční odpoledne s ní se uskuteční
v kině Junior ve čtvrtek dne 8. prosince od
17.00–18.30 hodin. 

„Představíme vánoční tradice našeho regionu,
jak vznikaly a vyvíjely se. Lidé se také dozvědí,
které zvyky se do dnešního dne zachovaly,“ do-
dala ředitelka Eurocentra Marta Procházková.
Vyprávění bude doprovázet řada obrázků. 

S pásmem scénicky zpracovaných vánočních
koled, říkadel, zvyků a povídaček „Štědrej ve-
čer nastal aneb veselé obrázky vánoční“ vy-
stoupí folklorní soubor Jizera z Liberce. Polské
vánoční koledy zazpívá dětský pěvecký sbor ze
základní školy v Jelení Hoře.

Zároveň bude v malém sále Eurocentra otev-
řena Vánoční výstava, jež nabídne kolekci vý-
robků místních lidí. Výstava potrvá až do 21.
prosince a je přístupná v pracovní dny od 8.00
do 18.00 hodin. Vstup je zdarma.

Obě akce jsou součástí projektu Setkávání –
tradice, kultura a život v česko-polském pohra-
ničí a v příštím roce se počítá s jejich pokračo-
váním. Projekt je spolufinancován z Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj.

Víla Izerína, patronka 
Jizerských hor očima dětí

V průběhu léta malovaly děti z české i pol-
ské strany Jizerských hor obrázky na téma
Víla Izerína, patronka Jizerských hor. Z té-
měř 700 obrázků vybrala odborná porota 100
dětských prací. Z nich sestavená putovní vý-
stava zavítá do polského města Swieradow
Zdrój. K vidění bude v Hejnicí, v Liberci
a v březnu 2012 doputuje do jablonecké rad-
nice.

Protože obrázků bylo velké množství a velký
byl i zájem o jejich prezentaci, nezávisle na
projektu Turistického regionu Jizerské hory
jsou práce dětí dále vystaveny ve Smržovce
a Tanvaldu.

Další osudy dětských obrázků sledujte na
www.jizerky.cz.

Projekt vznikl díky podpoře fondu malých
projektů. 

Snadný přehled o dění 
v Euroregionu Nisa

S podporou evropského Fondu malých
projektů vznikl dvojjazyčný kulturní portál,
který přináší přehled o kultuře a sportu
v Euroregionu Nisa. Jeho cílem je hlavně lá-
kat do regionu nové turisty. 

Nabídka se neomezuje pouze na velká centra,
ale zahrnuje i venkovské oblasti. Kromě obec-
ných informací a zajímavých odkazů jsou na
stránkách aktuality, kalendář akcí nebo typy
z regionu. 

Pomocí vyhledavače lze rychle a jednoduše
najít jakoukoli akci na obou stranách česko-ně-
mecké hranice. V nabídce je trvale přes 800 ti-
tulů. Nový web bude také sloužit jako prostře-
dek k budování příhraniční spolupráce mezi
jednotlivými kulturními organizacemi. Ty se
mohou samy podílet na jeho plnění a bezplatně
tak prezentovat své aktivity.

Mezi občany česko-německého příhraničí se
čím dál více projevuje zájem o kulturní a spor-
tovní dění v sousední zemi. Společný server nese
název Nisarevue a navazuje na dříve vydávaný
stejnojmenný dvojjazyčný magazín. Německá
verze má kvůli lepšímu vyhledávání němec-
kých uživatelů koncovku de, česká zase ob-
vyklé cz. Unie uvolnila na půlroční projekt
z Programu přeshraniční spolupráce 243.000
korun. Více na www.nisarevue.cz. (red) 

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

prodává 
nejvíce 

realit 
na svûtû

Zajistíme
• prodej nemovitostí
• konzultace zdarma

• kompletní právní servis
• odhady nemovitostí

• nejvhodnûj‰í typ hypotéky

RESTAURACE VIKING si Vás dovoluje pozvat na
obûdové menu v cenû 69,– Kã (polévka, hlavní
chod, káva, voda) a na vánoãní posezení se speciální
skandinávkou nabídkou JULBORD – coÏ je tradiãní

vánoãní ‰védská hostina 

Otvírací doba 
Po–Út 10.30–19.00 – kavárensk˘ provoz
St–ât 10.30–22.00
Pá–So 10.30–23.00
Ne ZAV¤ENO
Divadelní pfiedstavení – otevfieno vÏdy 

RELAX FJORD 
Vás zve na posezení s pfiáteli 
v saunû a vífiivce s masáÏí.

Poukaz jako vhodn˘ vánoãní dárek

RESTAURACE VIKING A RELAX FJORD
Po‰tovní 5 (u divadla), Jablonec nad Nisou

www.scandiaczech.cz nebo volejte 602 402 099 

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
JEDINEâNÁ MOÎNOST do konce roku DPH 10 %,

Levnûji neÏ jinde. Kvalitní LEVNÉ vnitfiní,
vchodové i BEZPEâNOSTNÍ dvefie.

Stavební pouzdra pro posuvné dvefie.
Akãní ceny na dvefie, kování i na montáÏ.

PROFI v˘fiez kovov˘ch zárubní.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!

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

TANEâNÍ KURZY – JARO 2012
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
HAPPY DAY v prosinci

kaÏdé úter˘ havajská masáÏ lávov˘mi kameny
na 30 min. za pouh˘ch 195 Kã

NOVINKA v kosmetice
Ultrazvuková ‰pachtle – povrchov˘ peeling

a bezbolestné hloubkové ãi‰tûní pleti
více na www.studiofit.cz

Nám. dr. Farského 4, JBC, tel.: 773 48 58 00

âI·TùNÍ KOBERCÒ A SEDACÍCH SOUPRAV
prodej a pokládka podlahov˘ch krytin,

malífiské a natûraãské práce,
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

KRÁSNÉ VÁNOâNÍ SVÁTKY pfieje
AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
profesionální sluÏby, osobní pfiístup,

kompletní opravy, kvalitní znaãkové díly
(ATE, BOSCH, SACHS, VALEO...) za SUPER CENY,

diagnostika ¤J, spolupráce s poji‰Èovnami
AKCE zima 2011 – autobaterie BANNER!!!

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

Letní 22, Jablonec n. N. – Kokonín

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

MITON CZ vám pfieje klidné proÏití Vánoc
a do nového roku hezãí webové stránky :)

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.
Pfiidejte se k nám do t˘mu – aktuálnû hledáme:

– programátora (PHP, CSS, HTML)
– obchodního zástupce

ZIMNÍ TANâENÍ od ledna 2012
– NOVÉ KURZY pro zaãáteãnice – bfii‰ní tance
Pfiijìte i s tímto inzerátem a první lekci zkuste

ZDARMA! Platnost do 29. 2. 2012
– TANâENÍ BERU·EK: pohybová pfiípravka

v orientálním stylu pro MALÉ SLEâNY
– ZUMBA Fitness
info a pfiihlá‰ky:

recepce Studio FIT – tel.: 773 485 800
www.studiofit.cz, 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-strechy.cz

PRODEJNA ADELMAR
ekologicke ãistící prostfiedky ze ·panûlska CODI

a kosmetika BABARIA.
Komenského 545, 1. patro, Jablonec n. N.

vchod vedle prodejny ALPINE PRO

PROFESIONÁLNÍ âI·TùNÍ KOBERCÒ
A SEDACÍCH SOUPRAV

nov˘m strojem zn. Kärcher.
– nízké zavádûcí ceny

– doprava v Jbc a okolí zdarma
tel.: 728 361 635

cisteni.kobercu.jana@seznam.cz

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

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

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

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. ã. 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!

VáÏené klientky kosmetického salonu IREN
V‰em dûkuji za pfiízeÀ v tomto roce

a tû‰ím se na Vás v roce novém 2012.
Pfiijìte vyzkou‰et spoustu novinek napfi.:

rituál Matangi, Tokoriki.
Také si uÏijte nejkrásnûj‰í svátky roku

ve zdraví a pohodû.
Tû‰í se na Vás Irena Pincová,

Poliklinika M‰eno, tel.: 723 086 220

STUDIO IVETA
nabízí: permanentní make-up, kosmetické sluÏby,

tetování obrázkÛ, na v‰e dárkové poukazy.
krásné Vánoce a ‰Èastn˘ nov˘ rok

Podhorská 3, Jbc, tel.: 602 172 122

VYTVO¤ÍME VÁM
vlastní nebo firemní parfém pomocí speciálního

konfigurátoru. MoÏnost míchání jednotliv˘ch
sloÏek nebo v˘bûr z pfiipraven˘ch vÛní. V˘bûr

vlastního flakonu, víãka, potisku a obalu.
Cena od 680,– Kã/ks.

tel.: 602 870 941
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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
prodej a servis vozů SUZUKI

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

Poliklinika I
AKCE RELAXAâNÍCH SLUÎEB

poskytovan˘ch v pfiízemí Polikliniky I v Jablonci n. N.:

➀ v hodnotû 300,– Kã (pÛvodní cena 400,– Kã)
1x masáÏ zad a ‰íje + 30 min. Dream Healther

➁ v hodnotû 400,– Kã (pÛvodní cena 570,– Kã)
1x masáÏ zad a ‰íje + 30 min. Dream Healther + 3x vífiivka na nohy

➂ v hodnotû 700,– Kã (pÛvodní cena 900,– Kã)
1x masáÏ celého tûla + 60 min. Dream Healther

➃ v hodnotû 800,– Kã (pÛvodní cena 1 120,– Kã)
1x masáÏ celého tûla + 60 min. Dream Healther + 3x vífiivka na nohy

Ke koupi 5 balíãkÛ v jakékoliv hodnotû dárek zdarma dle v˘bûru: 
20 min. Dream Healther nebo 1x vífiivka na nohy. 

BliÏ‰í informace a objednávky termínÛ:
– osobnû na Rehabilitaci v pfiízemí Polikliniky I – telefonicky: 483 341 275 nebo 483 341 280

Novû nabízíme DÁRKOVÉ POUKAZY na relaxaãní sluÏby.

Po‰tovní 2428/8
Jablonec nad Nisou

Akce platí 

do 31. 12. 2011
Prosinec 2011

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

Vánoãní akãní nabídky

PS3 320GB
+ UNCHARTED (7 390,–)

UNCHARTED 3 
VE 3D S CZ TITULKY (1 499,–)

PS3 160GB 
SAMOSTATNÁ (5 990,–)

PSP E1000 (2 490,–)
+ VELK¯ V¯BùR HER OD 260,–

KE KAÎDÉMU PS3 BUNDLU
DRUH¯ OVLADAâ ZA POLOVINU 

Začněte věřit v něco lepšího
Vyrazte dnes na cestu – do světa her, filmů, přístupu k internetu,
online konverzace, k novým událostem, službám a zážitkům.
Zjistěte, jakým způsobem dokáže systém PlayStation®3 přinést
něco pro každého. A hned teď.

PlayStation®3

Odhalte pravdu
Vydejte se s Nathanem Drakem 
za dobrodružstvím plným nebezpečí...


