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Šťastný rok 2012 před námi
Vážení Jablonečané, 
rok 2012, do kterého vstupujeme, je svým způso-

bem velmi zvláštní. Doufám, že mě neobviní z šíření
poplašných zpráv, když se zde zmíním o termínu
předpovídaného konce světa. Pokud dáte dohromady
Nostradamova proroctví, mayský kalendář, svobodné
zednáře a výpočty indianského kmene Hopiů, zjistíte,
že tento rok je nanejvýš vhodný k uzavírání závazků
a půjček všeho druhu. Jenom datum plnění a splá-
cení je nutno naplánovat po 21. 12. 2012, kdy se
Slunce vzhledem k Zemi dostane do pozice galaktic-
kého středu a to způsobí na Zemi rozsáhlé změny.

Konec světa může mít mnoho podob. Pro naše více
či méně přizpůsobivé občany může být koncem svě-
ta, když se příjem sociálních dávek spojí s jasnými
povinnostmi a příjem na osobu a rodinu bude limi-
tován tak, aby si ten, kdo nedělá, nemohl žít lépe než
ti, kteří pracují. A až zjistí, že se na úřady nechodí
pro peníze, ale pro pomoc a rady.

Svou teorii o konci světa mají i členové Evrop-
ského parlamentu. Jsou pravděpodobně jediní, kdož
se na něj připravují zodpovědně – konec světa nasta-
ne, až evropské země začnou hospodařit s nulovým
deficitem. Laicky řečeno, každý utratí jen to, co vy-
dělá. V ještě horší variantě dokonce počítají s tím, že
skončí přerozdělování – Norské fondy, operační pro-
gramy, žádosti o dotace. O penězích z daní si budou
rozhodovat obce, na jejichž území se hodnoty vytvá-
řejí. Evropský parlament se rozpustí a Evropská unie

bude opět sloužit pouze volnému pohybu lidí, zboží
a peněz.

I v našem parlamentu by mohl nastat konec světa,
kdyby se zákonodárci dohodli, že bez reforem náš
stát fungovat nemůže, a přiznali, že nejenom nemů-
žeme dělat další dluhy, ale musíme začít splácet ty
staré. Nepříliš prozíravě jsou také na podzim roku
2012 naplánovány dokonce dvoje volby – krajské
a senátní. Po dvouleté pauze si tak opět užijeme vo-
lební kampaně i návštěv volebních místností... 

Pokud jde o běžný chod městského úřadu, nemáme
ze strany státu pro případ konce světa žádné instrukce
– to je nakonec obvyklé při všech zásadních změnách.
Obecní samospráva je vycvičená, aby případné změny
zvládla operativně. Také prognózy daňových příjmů
sice věští různé katastrofy, ale počítají s celým kalen-
dářním rokem, tedy až do 31. prosince 2012. Nezbylo,
než tomu přizpůsobit i městský rozpočet.

Ať už konec světa nastane, či nikoli, Městský úřad
v Jablonci je připraven i v roce 2012 poskytovat ob-
čanům co nejlepší servis. Pevně věřím, že se městská
správa za spolupráce s občany proplete všemi zálud-
nostmi a na konci příštího roku budeme zase o něco
zkušenější a budeme mít víc porozumění pro věci
kolem nás.

Přeji všem šťastný rok 2012. Ať skončí jen to, co
brání naplňování našich životních cílů. 

váš starosta
Petr Beitl
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Takzvaná karta obce z Plánu rozvoje vodovo-
dů a kanalizací Libereckého kraje (PRVKLK)
popisuje Kokonín jako území s rozptýlenou zá-
stavou a trvalým počtem obyvatel do 2000.
Podle ní většina území spadá do povodí
Mohelky, jež je v této části velmi významným
tokem. Kokonín nemá vybudovanou kanalizaci
pro veřejnou potřebu, má pouze kanalizační
stoky zaústěné právě do Mohelky. Jejich délka
dosahuje 2,8 km a je na ně napojených 38 pro-
cent obyvatel. Ostatní odpadní vody likvidují
Kokonínští individuálně v biologických septi-
cích – z toho 40 procent těchto septiků má pře-
pady vyústěné do místní kanalizace nebo pří-
mo do vodoteče, více než pětina obyvatel pak
odpadní vody odvádí do bezodtokových jímek. 

Rok 2004–2006: 
Centrální čerpací stanice

V roce 2004 se v plánu kraje objevuje návrh
přivádět splaškové odpadní vody z Kokonína do
centrální čerpací stanice a odtud je čerpat vý-
tlačným řadem dlouhým 1,5 kilometru do jab-
lonecké kanalizační sítě. „Následně byla zahá-
jena příprava této varianty. Investiční záměr byl
schválen v lednu 2006, ale museli jsme ho pře-
hodnotit,“ říká Dagmar Haltmarová, tisková
mluvčí SVS, a. s. Podle jejích slov k tomu vodo-
hospodáře vedla změna ve výhledu napojenos-
ti na základě požadavku města, průchodnost
trasy výtlaku, problematické technické řešení
výtlaku s ohledem na převýšení a stav navazu-
jící stoky. „Z těchto důvodů byla zpracována
studie, která posoudila základní tři varianty
možného řešení, z nichž jako nejefektivnější
byla rozpracována varianta dostavby kanali-
zační sítě a výstavby nové ČOV v Kokoníně. Ta
byla pak zařazená mezi investiční záměry do
června 2007,“ dodává mluvčí.

Rok 2007–2011: 
Projekt k odstranění kanalizačních
výustí – ČOV Kokonín

Varianta dostavby kanalizační sítě a výstavby
nové ČOV v Kokoníně rozpracovala SVS, a. s. do
podoby projektové dokumentace, jejíž první va-
rianta byla předložena v dubnu 2008. Podle
Změny plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Libereckého kraje, kterou vypracovala společ-
nost Hydroprojekt cz, a. s., a již krajští zastupi-
telé schválili v září 2010, řeší tato projektová
dokumentace odstranění stávajících kanalizač-
ních výustí z vodoteče Mohelka a jejich připo-
jení na nově navrhovaný páteřní kanalizační
sběrač v Rychnovské ulici. Tím mají být odpad-
ní vody odvedeny na novou čističku odpadních
vod v Kokoníně. 

Projekt pracuje s návrhem mechanicko-bio-
logické čističky s chemickou eliminací fosforu,
z níž by se stabilizovaný přebytečný kal odvážel
k dalšímu zpracování na ČOV Liberec. K od-
stranění kanalizačních výustí v Kokoníně navr-
huje nové splaškové a dešťové kanalizační řady,
v ulici Rychnovská pak nový kanalizační sbě-
rač jednotné kanalizace. Kapacitně návrh kana-
lizace počítá i s další výstavbou v obci. Do nové
čistírny mají být odváděné také odpadní vody
z levého břehu Mohelky, a to prostřednictvím
čerpacích stanic a kanalizačních výtlaků. 

„V průběhu let 2008–2010 byl projekt dopra-
cováván tak, aby umožnil minimalizaci zatíže-
ní okolí. V roce 2011 byla projednána změna
územního plánu a možnost výstavby ČOV na
pozemku, který SVS, a.s. za tímto účelem získa-
la od města, potvrzena. Projekt je nyní připra-
ven a je v souladu s územním plánem města
i s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací LK,“
doplňuje mluvčí vodohospodářů.

Rok 2009–2011: 
čističku tu nechceme

Proti výstavbě ČOV se však rezolutně postavi-
li lidé bydlící v rodinných domech v blízkosti
vytipovaného místa. Tvrdí, že problém není čis-
tička samotná, ale její umístění, a že svůj ne-
souhlas stáhnou, pokud zařízení SVS postaví
jinde. Město společně s SVS prověřovalo další
varianty možného umístění, avšak konečný
verdikt byl stále stejný – vytipované místo je
optimální. Další alternativy jsou buď nerealizo-
vatelné nebo finančně velmi náročné. 

„Zvláštní pozornost byla věnována prověření
varianty odvedení odpadních vod do Rychnova
a čištění na ČOV Rychnov, avšak narazila na vy-
soké investiční náklady a při projednání na
Ministerstvu zemědělství ČR také na nesouhlas
se změnou plánu Libereckého kraje a na ne-
možnost získat podpory pro toto řešení,“ kon-
statuje Dagmar Haltmarová. V rámci další
osvěty investor opakovaně nabídl exkurzi do
stejného typu čističky, aby si místní mohli ově-
řit, že jim zařízení kvalitu bydlení nijak nesní-
ží, byl ale odmítnut.

Problém Kokonínští postavili velmi katego-
ricky – buď bude čistička minimálně o 400 met-
rů dál, než je v plánu, nebo nebude žádná. Tak
to bylo řečeno i na posledním setkání k čističce,
které proběhlo v prostorách Eurocentra Jablo-
nec, s. r. o. 5. září 2011.

Když nebude čistírna žádná...
Pokud bude odpor místního obyvatelstva tak

velký, že se skutečně výstavba čistírny odpad-
ních vod zastaví, zůstane stav kanalizační sítě
v Kokoníně víceméně na současné úrovni.
Jedna věc se ale přece změní. Kokonínští budou
muset začít intenzívně řešit způsob likvidace
odpadních vod. „U novostaveb to není tak velký
problém, tam jsme si to hlídali už během stav-
by, problém bude u starých domů, kterých je
právě v Kokoníně poměrně hodně. A instalaci
čistících zařízení budou hradit majitelé domů,“
říká Marcela Kubíčková z vodoprávního úřadu
jablonecké radnice. (fr)

Kam ještě s čističkou?
Prověřované varianty dalšího umístění
Mimo varianty navržené SVS nechalo město
prověřit ještě další dvě možnosti, kde by
ČOV mohla stát. Obě se ukázaly jako ne-
vhodné a pro investora SVS, a. s. nereálné.

Rychnov u Jablonce nad Nisou
Čistička by mohla stát na pozemku za vodo-

tečí Mohelky nedaleko od silnice spojující
Kokonín s Rychnovem u Jablonce n. N. Kromě
toho, že je pozemek soukromý, je podmáčený
právě vlivem blízké vodoteče a vyžadoval by
poměrně vysoké náklady na zpevnění. Více než
polovina pozemku je ohrožovaná stoletou vodou.
Vzhledem k odtoku a přepadu by čistička musela
být umístěná v násypu s čerpací stanicí, musel
by k ní být vystavěn nový příjezd s přemostě-
ním vodoteče a nátok na ni veden v chráničce
jako nadzemní nad korytem vodoteče. V ochran-
ném pásmu čističky je také chata vlastníka po-
zemku. Tato varianta je z hlediska finančních
nákladů, náročnosti provedení a existenci re-
kreačního objektu nepřijatelná. Oproti umístě-
ní čističky v Kokoníně se tady přidávají navíc
k nákladům na výstavbu delší kanalizace také
náklady na přemostění a čerpací stanici.

Pulečný
Pozemek k této variantě je vlevo od silnice

Kokonín – Rychnov u Jablonce n. N. těsně za
koncem Kokonína. Pozemek je v katastrálním
území vedený jako „lesní“ a vlastní ho společ-
nost Lesy ČR. Protože je zde svažitý terén se
souvislým vzrostlým lesním porostem, je pro
stavbu ČOV nevhodný.

Kokonínská čistička
– ano či ne?
Kokonín chce vyhlásit referendum o odtržení od Jablonce nad Nisou.
Důvodem k tomu je údajně fakt, že jablonecké zastupitelstvo odsouhlasilo
změnu územního plánu, která umožňuje výstavbu čistírny odpadních vod
na okraji kokonínské obytné zástavby. Místní prý nejsou proti výstavbě
čističky jako takové, ale vadí jim místo, kde má vyrůst. Investor, Severočeská
vodárenská společnost (SVS), a. s., však nedovede umístění změnit.

Ilustrační foto Milan Bajer
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■Názor starosty
Petra Beitla

Dobré řešení pro všechny 
kolem Mohelky

Odpadní voda z Kokonína, splašky
ze stovek toalet, praček, myček a ji-
ných zdrojů znečištění proudí dnes
oficiálně nebo neoficiálně přímo do
Mohelky. Nejsou proto jen problé-
mem Kokonínských, ale i jejich sou-
sedů v Pulečném, Rychnově a v dal-
ších místech po proudu řeky. Pokud
někdo za této situace tvrdí, že zabrá-
něním realizace projektu výstavy čis-
tírny hájí zájmy občanů, klame podle
mě veřejnost. Je jen otázkou času
a trpělivosti dozorčích orgánů, kdy
ignorování řešení této problematiky
dopadne na místní lidi.

Varianty umístění kokonínské čis-
tičky se zkoumaly tři roky. Nikdo ne-
měl zájem komplikovat projednávání
výběrem problémové lokality. Inves-
tor – SVS, si zase nemohl dovolit na-
vyšovat cenu akce tím, že bude tech-
nicky nadstandardně řešit dopady na
okolní území. A pokud se nakonec
podařilo získat souhlasná stanoviska
všech dotčených orgánů, bylo splně-
no zadání. Zadáním bylo vybudovat
v Kokoníně kanalizační síť a napojit ji
na odpovídající zařízení. Cena tohoto
díla je řádově 100 miliónů korun.
Jestliže se komukoli podaří projekt
zastavit, doplatí na to především lidé
z Kokonína.

Fráze „Not on my back yard“ (Ne
na mém dvorku) platí, zdá se, nejen
ve staré dobré Anglii, kde vznikla, ale
i v české kotlině a také Kokoníně.
Způsoby, jimiž je odpor k dění poblíž
mého dvorku vyjadřován, mohou být
však různé. Když se ale smíchá de-
magogie, osobní ambice jednotlivců
a předvolební kampaň, může být ten-
to koktejl docela smrtící.

Technické řešení není ideální, ale
je dobré. Je to pozitivní zpráva nejen
pro většinu z 1842 obyvatel Kokoní-
na, ale i pro tisíce dalších lidí na bře-
zích Mohelky. Podstatou demokracie
je totiž to, že pokud se držíme dohod-
nutých pravidel, měla by menšina re-
spektovat vůli většiny.

Referendum o Kokoníně 19. 2.
Zastupitelé stanovili, že referendum o Kokoní-

ně se uskuteční 19. února od 9.00 do 17.00 hodin.
Návrh referenda přijal starosta Petr Beitl od
zmocněnce přípravného výboru pro konání refe-
renda Josefa Šikoly v listopadu. 

Podle něj mělo referendum řešit dvě otázky:
1. Souhlasíte s výstavbou čističky odpadních vod

v intravilánu místní části Jablonce nad Nisou – Ko-
konín, na pozemcích p. č. 106 a p. č. 309/3 v k. ú.
Kokonín? 

2. Chcete oddělení místní části Kokonín od Jab-
lonce nad Nisou a vznik samostatné obce Kokonín? 

Město se zabývalo každým návrhem samostatně.
„Podle názoru úřadu nemůže být místní referendum
s výše uvedenými dvěma otázkami jen v části měs-
ta. Zákon o místním referendu předpokládá konání
referenda jen na území části obce pouze v případě,
když řeší její oddělení. Referendum na téma postoje
občanů ke stavbě čistírny ovšem za takové není
možné považovat,“ vysvětluje tajemník Městského
úřadu v Jablonci Marek Řeháček. 

Zastupitelé z řad ČSSD s tímto posouzením návr-
hu referenda nesouhlasili a podali dva protinávrhy
usnesení. Lukáš Pleticha navrhl, aby bylo hlasováno
o referendu v podobě navržené přípravným výbo-
rem. Jindřich Berounský zase ve svém protinávrhu
požadoval odmítnutí výstavby čistírny v Kokoníně
a chtěl pověřit místostarostu Vobořila vyhledáním ji-
né lokality nebo jiného řešení. Ani jeden z protiná-
vrhů neprošel hlasováním. 

Zastupitelé nakonec stanovili den konání referenda
na neděli 19. února 2012. Náklady na konání míst-
ního referenda se odhadují zhruba na 80.000 korun.

Proč nemůže být v Kokoníně 
referendum o čističce?

Městský úřad Jablonec nad Nisou návrh pří-
pravného výboru musel nejprve posoudit tak, jak
mu ukládá zákon o místním referendu. Shledal
při tom, že o první otázce, týkající se čističky od-
padních vod, není možné na území Kokonína re-
ferendum uspořádat.

Zákon o místním referendu připouští konání refe-
renda v určité části obce jen tehdy, kdy to říká spe-
ciální právní úprava. „To je právě případ odtržení
části Jablonec nad Nisou a vznik nové obce
Kokonín, kdy skutečně hlasují občané pouze v této
části města,“ vysvětluje tajemník jablonecké radni-
ce Marek Řeháček. Výsledkem místního referenda
v otázce čističky odpadních vod má být podle něj po-
stoj občanů ke stavbě. Přestože se výstavba a provoz
čistírny dotýká především části obyvatel v Kokoníně
a na občany v ostatních částech Jablonce bude mít
minimální či žádný dopad, zákon vyžaduje, aby byl

zjištěn postoj všech občanů Jablonce. Přípravný vý-
bor pro uspořádání místního referenda by pro jeho
vyhlášení musel navíc zajistit podporu deseti pro-
cent všech oprávněných osob, zjednodušeně řečeno
– podpisy z řad všech jabloneckých voličů. „Jelikož
návrh přípravného výboru, podaný 24. listopadu
2011, tuto náležitost nesplňoval, neměl být v části
týkající se čistírny odpadních vod vůbec podán,“
uzavírá Řeháček. 

Nejčastější připomínky proti 
výstavbě ČOV
Umístění v blízkosti domů
Kolem ČOV je navržené standardní ochranné pás-
mo o poloměru 50 metrů, za ním již budou mini-
malizovány negativní jevy, kterými odpůrci ČOV ar-
gumentují tak, aby splňovaly příslušnou legislativu.

Zápach
K projektové dokumentaci patří dle zákona o ochra-
ně ovzduší expertní posudek, který zpracovala firma
Envikon, s. r. o. a předložila jej společně s rozptylo-
vou studií firmy EkoMod. Dokument hodnotil roz-
ptyl amoniaku z ČOV a jeho koncentraci u nejbliž-
ších rodinných domů. Podle posudku bude výrazně
nižší, než je nejnižší uváděná hodnota čichového
prahu této látky. Nová ČOV využívá technologie mi-
nimalizující zápach, je navržená s aerobní stabiliza-
cí kalu a nad zemí je celá zakrytá.

Hluk
Vzhledem k zakrytí čističky a dostatečné vzdálenos-
ti od obytných domů je hluk z ní zanedbatelný, jedi-
ným jeho zdrojem jsou dmychadla. Ta však mají
protihlukové kryty a jsou v zastřešeném objektu. 

Kontaminace okolí exkrementy
Závady na technologii čističky nebo tání kontami-
naci okolních pozemků exkrementy nezpůsobí.
Naopak nyní jsou pozemky běžně znečišťovány,
protože splašky nejdou do čističky, ale rovnou bez
čištění do Mohelky. Nová čistírna předčistí na hru-
bém předčištění i při závadě na technologii biolo-
gické linky. Čistička je nyní navržená výškově nad
úrovní stoleté vody na hutněném opevněném násy-
pu, takže ji povodně ovlivnit nemohou. 

Odkanalizování pouze části obce
Obec nebude odkanalizována kompletně, ale součas-
né umístění čističky vychází z finanční možnosti
SVS, a. s. a i tak výrazně zkvalitní čistotu vody v Mo-
helce. Kapacita ČOV byla, po dohodě s městem, na-
vržena s ohledem na budoucí přiměřený rozvoj.

Zdroj SVS, a. s.

Studie SVS
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V lednu znovu o územním 
plánu
Zastupitelé budou na svém lednovém zasedání
schvalovat důležitý dokument, takzvané poky-
ny pro zpracování návrhu Územního plánu
Jablonce nad Nisou. Na základě projednání
konceptu územního plánu a vyhodnocení sta-
novisek dotčených orgánů, vyjádření ostatních
orgánů a organizací, včetně námitek, připomí-
nek a věcně shodných připomínek uplatněných
ke konceptu řešení návrh pokynů pro zpraco-
vání návrhu územního plánu vypracoval poři-
zovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem.
Následovat bude zpracování návrhu územního
plánu a jeho projednání. O těchto skutečnos-
tech budeme veřejnost informovat.

Nové občanky od 2. ledna
„Vydávání nového osobního dokladu ve velikos-
ti platební karty se strojově čitelnými údaji
a případně elektronickým čipem zahájí od led-
na příštího roku i pracoviště správních agend
městského úřadu v ulici Komenského,“ říká ve-
doucí odboru Petr Karlovský s tím, že se nejed-
ná o plošnou výměnu dokladů. Současné ob-
čanské průkazy zůstávají v platnosti, která je
v nich uvedená. Žadatelé o novou občanku už
nemusí nosit s sebou fotografii: „Tu pořídí úřed-
ník přímo na přepážce tak, jak jsme již zvyklí
při vydávání cestovních dokladů,“ vysvětluje
Karlovský. V průkazu totožnosti nebude zapsá-
no jméno manžela nebo partnera, ani dětí. Za
500 korun mohou zájemci mít na průkazu i čip,
do kterého si mohou nechat načíst svůj elek-
tronický podpis. 

Výměna jízdenek MHD
Od 1. ledna se zvyšuje jízdné pro jednotlivou
jízdu MHD v Jablonci nad Nisou o dvě koruny.
Změna cen se týká jak papírových jízdenek, tak
i jízdenek pro jednotlivou jízdu zakoupených
prostřednictvím elektronické peněženky. Ceny
předplatného zůstávají v dosavadní výši. Kvůli
úpravě tarifu papírových jízdenek bude cestují-
cím do konce března umožněna výměna jízde-
nek platných v roce 2011 za nové. Jízdenky pro
MHD Jablonec nad Nisou bude možné vyměnit
na autobusovém nádraží v Luční ulici, musí být
ale nepoškozené. Peníze za neplatné jízdné se
nevracejí, to znamená, že jízdenky bude možné

pouze vyměnit a doplatit. Smluvním prodej-
cům bude ve shodném období umožněna vý-
měna jízdenek na výdejních místech, kde je
odebírají. Jízdenky platné v roce 2011 bude
možné využít do 8. ledna. Do tohoto data budou
tedy při kontrolách uznávány oba typy. Nově
zavádí DPMLJ papírovou jednodenní jízdenku
platnou v Liberci i v Jablonci za 100 korun
(zlevněná jízdenka 50 korun). Více informací
najdete na www.dpml.cz

Sklářské a bižuterní firmy 
budou mít nový katalog
Sedmé vydání Katalogu bižuterních a sklář-
ských firem pro oblast Jablonecka a Železno-
brodska připravuje téměř po třech letech
Jablonecké kulturní a informační centrum ve
spolupráci s městy Jablonec nad Nisou a Želez-
ný Brod. Místní výrobci skla a bižuterie tak ma-
jí jedinečnou příležitost k výhodné prezentaci
vlastní firmy. Katalog je velmi žádaný mezi ob-
chodníky, ale i turisty. Náklad dosáhne 15.000
kusů. Katalogy budou volně k dostání v infor-
mačních centrech Euroregionu Nisa, v partner-
ských městech, na veletrzích cestovního ruchu,
kterých se bude účastnit Jablonec nad Nisou,
Liberecký kraj a agentura Czech Tourism.
Liberecký kraj se na nich bude v roce 2012 pre-
zentovat sklem, bižuterií a pivem. Definitivní
uzávěrka katalogu je 5. ledna. 

Bližší informace o katalogu v turistickém in-
formačním centru v budově jablonecké radnice,
na telefonním čísle 775 585 045, či na e-mailu
herkommerova@jablonec.com. 

Jak funguje spotřebitelská 
poradna?
Občanské sdružení spotřebitelů TEST nabízí
v rámci poradny bezplatně na čísle 299 149 009
právní poradenství z oblasti spotřebitelského
práva (reklamace, nedodání zboží v termínu,
poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce,
ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vy-
účtování za energie, podmínky pojistných, úvě-
rových a leasingových smluv a jiné). Pora-
denství je zdarma, platí se pouze cena běžného
hovoru, linka je v provozu v pracovní dny od
9.00 do 17.00 hodin. Více informací najdete na
http://www.dtest.cz/

Šance pro zájemce 
o gymnázium
Ve středu 4. ledna se v jabloneckém Gymnáziu
v ulici Dr. Randy uskuteční Den otevřených
dveří pro žáky z 5. tříd ZŠ, kteří uvažují o pře-
chodu na osmileté gymnázium. Program bude
připraven i pro jejich rodiče. Začátek je v 17.00
hodin. O týden později, ve středu 11. ledna, bu-
dou mít stejnou možnost i žáci 9. tříd ZŠ. Bližší
informace k akcím na www.sportgym.cz.

TV RTM z radnice
Dne 9. 12. 2012 spustila TV RTM zařízení pro
vykrytí digitálního signálu pro Jablonec nad
Nisou na 46. kanálu. Vysílač je umístěn stejně
jako u analogového na budově radnice. Výkon
vysílače oproti analogu je dvojnásobný, čímž se
zkvalitnil signál a zvýšila dosažitelnost. Nyní
mají v některých místech Jablonce diváci mož-
nost volby podle toho, co je pro ně výhodnější,
příjem z 32. kanálu z Liberce nebo 46. kanál
z Jablonce (budova radnice). V domech se spo-
lečnou anténou, v nichž není aktivován příjem
TV RTM, se musí lidé obrátit na bytové družstvo
nebo správce nemovitosti se žádostí o zařazení
programu do nabídky.

Přes Smědavu až na jaře
Silnice Smědava–Souš je od počátku prosince
uzavřená. Důvodem pro každoročně opakova-
né zimní opatření je ochrana vodárenské nádr-
že Souš. Silnice se znovu otevře až na jaře.
V minulých letech to bylo vždy koncem dubna,
někdy i počátkem května. O znovuzprovoznění
bude občany informovat krajský úřad.

■ Užitečné tipy

Městská nemocnice v Jablonci si pořídila
nový digitální rentgen. Je vybaven moderní
třídetektorovou konfigurací, kterou údajně
zatím žádná jiná nemocnice v zemi nevyuží-
vá. Pacienti již nemusejí čekat na vyvolání
snímku. Lékař ho má okamžitě k dispozici.

„Radiologičtí laboranti mohou také hned
zhodnotit, zda byl snímek správně pořízen,“
vypočítává výhody mluvčí nemocnice Petra
Hybnerová.

Předností digitálního systému je i to, že léka-
ři mohou nález konzultovat na dálku s odbor-
níkem z jiné nemocnice. Přístroj je navíc vyba-
ven softwarem pro automatické sestavování
snímků dlouhých kostních struktur (např. páte-
ře). Zatímco doposud se musel lékař orientovat
mezi třemi a více dílčími snímky, nyní se mu
na monitoru zobrazí jeden přehledný snímek.
Funkci ocení hlavně ortopedi. 

„Protože je digitální systém snímkování rych-
lejší, museli jsme provést stavební úpravy, kte-
ré umožnily zvýšení kapacity oddělení,“ dopl-
ňuje primář radiologie Jaromír Frydrych. Nový
přístroj šetří čas také tím, že zdravotníci nemu-
sejí manuálně zadávat všechny potřebné údaje
o pacientovi. 

Náklady na nákup rentgenu dosáhly téměř
7,9 milionu korun. Nemocnice koupila přístroj
z vlastních zdrojů, 110.000 korun jí přispěla
Nadace nemocnice a 200.000 korun společnost
Jablotron. Ročně je na rentgenu vyšetřeno přes
25.000 pacientů. (red)

Nemocnice má moderní digitální rentgen 

Foto archiv nemocniceFoto archiv nemocnice

Ilustrační foto Graphis
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■ Postřehy čtenářů
Eva H. (Jablonec)
Už několik let, když chodím kolem
zhasnutého vánočního stromku před
radnicí, přemýšlím, proč vlastně
zastupitelé města investují do této
vánoční výzdoby čas a peníze. Pro
koho vlastně je vánoční strom, kte-
rý nesvítí, když chodí děti okolo?
Proč svítí až v noci, kdy je město li-
duprázdné? Stromek se rozsvěcí ko-
lem 16.00 hodiny, kdy už je opravdu
tma. Ale zase u něj není nikdo, kdo
by jej obdivoval. Poslední strom je
krásně rostlý a když svítí, je nád-
herný. Vídám ho každý den, když
jedu kolem páté ráno do práce.
Odpoledne jsem ho svítit ještě nevi-
děla. Šetřete elektřinou, nechte strom
svítit od rána do večera a ne obrá-
ceně. Proč nezdobí strom nějaké
ozdoby? Zrovna v Jablonci, ve městě
skla, bižuterie a vánočních ozdob?

Věra Petrová (Mšeno)
Překvapilo mě, s jakou pílí a nápa-
ditostí si paní Alžběta Papageorgiu
zařídila po dřívější ztrátě zaměst-
nání ve svém rodinném domě
v Lučanech opravdu krásnou cuk-
rárničku s atmosférou, jako byste
navštívili francouzskou Provence.
Vše s manželem pořídili z vlastních
investic, zcela bez jakékoliv podpo-
ry, a to je opravdu obdivuhodné.
Paní si dokonce sama malovala
i obrázky na výzdobu. Těší mne, že
v Jablonci žijí šikovní lidé, co do-
káží navázat na českou kvalitu,
která se z našeho města postupem
doby začínala vytrácet. Věřím, že
takových provozoven bude přibý-
vat. Například i obchůdek paní
Svobodové – Gracie v Podhorské uli-
ci je rovněž na úrovni a majitelka
se stará, aby tradice obchodu, kam
se rádi vracíte, zůstala zachována.
Určitě občany našeho krásného
města potěší, že se najdou jednotliv-
ci, kteří do své práce dají nejen fi-
nance, ale i srdce a duši.

Eliška Šídová (Jablonec)
Když půjdete ulicí Generála Mráz-
ka, tak si možná ani nevšimnete,
že míjíte nově vzniklou kavárnu
LaKavárna. Neláká velkou rekla-
mou, jen skromným vývěsním ští-
tem. O to víc ale budete překvapeni
zajímavým interiérem kavárny.
Kavárna se specializuje na dodávky
fairtrade od malopěstitelů a malo-
výrobců. Frouncouzský člen La
v názvu kavárny vyjadřuje spojení
dvou směrů, které tam budou mít
prostor – literatury a umění (art).
Na ose divadla, umělecké průmy-
slovky a kina by tak nová kavárna
mohla být tím správným místem
pro pořádání kulturních setkávání.

Dvojnásobný zájem
o web
Návštěvnost webové stránky spo-
lečnosti Jablonecké kulturní a in-
formační centrum se během
minulého roku zdvojnásobila.
V prosinci na ni zavítalo přes
50.000 unikátních uživatelů. Web
slouží turistům i občanům města
1,5 roku, v nové podobě funguje od
června 2010. Stránky vznikly za
podpory projektu Jablonecko jako
centrum cestovního ruchu, čímž
se podařilo po mnoha letech oddě-
lit turistickou prezentaci města od
úředních informací umístěných na
www.mestojablonec.cz.
Zprávy na webu se dělí do tří sek-
cí – turistické informační centrum,
budoucí Dům Jany a Josefa V. Schey-
balových a Ekocentrum. Stránky
jsou propojeny s datovým skladem
Libereckého kraje, což značně
zjednodušuje jejich obsluhu a roz-
šiřuje oblast dosahu veškerých in-
formací. Najdete zde například
aktuality z regionu a kalendář ak-
cí, virtuální prohlídky města, web-
kamery nebo fotogalerie.

Literární soutěž 
knihovny má vítěze
Celkem 105 prací přihlásili žáci
a studenti jabloneckých škol do 11.
ročníku literární soutěže městské
knihovny. Jejím mottem bylo heslo
Jana Wericha „Ten umí to a ten zas
tohle.“ Práce se dělily podle věku
autorů do tří kategorií a také žán-
rově na prózu, poezii a úvahu.
Soutěž měla opět svoji patronku,
a to profesorku a nakladatelku
Evu Koudelkovou. Vítěze vybrala
odborná porota a ocenění jim pře-

dal počátkem prosince místosta-
rosta Petr Tulpa. Slavnostní vyhlá-
šení nejlepších tvůrců doprovázel
kulturní program, jehož součástí
bylo vystoupení Spolku loutkářů
VOZICHET z Jablonce nad Nisou
s komponovaným pořadem Na-
stavte uši a pozorujte.

Výsledky soutěže

1. KATEGORIE
Próza 

1. Matěj Žucha, ZŠ Liberecká
2. Radka Bělíková, ZŠ Mozartova
3. Vladimír Vykoukal, Svobodná

základní škola
Poezie

1. Anna Bobková, ZŠ Liberecká
2. Marie Šmídová, ZŠ Liberecká
3. Lucie Výborová, ZŠ Liberecká

Úvaha 
1. Dominika Matulová, ZŠ Liberecká

2. KATEGORIE 
Próza

1. Pavel Mony, ZŠ Liberecká
2. Andrea Bělíková, ZŠ Mozartova
3. Filip Zadražil, Gymnázium Dr.

Randy
Poezie

1. Kristýna Kourková, Gymnázium
Dr. Randy

2. Anežka Chlumová, Gymnázium
Dr. Randy

3. Patricie Bolková, Gymnázium
U Balvanu

Úvaha
1. Anna Faltová, Gymnázium Dr.

Randy
2. Michaela Hujerová, ZŠ 5. Květen

3. KATEGORIE
Próza

1. Jakub Petřvalský, Střední škola
obchodní a právní, s. r. o. 

Poezie
1. Martina Válková, Gymnázium

Dr. Randy
2. Vojtěch Ondřej, Gymnázium

U Balvanu
Úvaha

1. Pavlína Hornová, Střední umě-
leckoprůmyslová škola sklářská
Železný Brod

2. Christina Bočáková, Gymná-
zium U Balvanu

3. Petra Myslivcová, Vyšší odborná
škola mezinárodního obchodu
a Obchodní akademie

Inventura zavře 
infocentrum
Kvůli inventuře zůstane turistické
informační centrum v suterénu
radnice v pondělí 2. ledna uzavře-
no. Děkujeme za pochopení.

Vítání dětí
V sobotu 3. prosince se uskutečnilo
na radnici vítání nových miminek.
Mezi mini byli Botoš Damiano,
Dubcová Marie, Gajak Richard, Ha-
da Alexandr Andrej, Hájek Šimon,
Hrdá Kateřina, Jahodová Leontý-
na, Kohoutová Eliška, Kušnírová
Anežka, Lánská Lucie, Mihaĺo Ju-
raj, Moravcová Markéta, Mrlina To-
máš, Nigrin Lukáš, Nováková Ka-
rolína, Nováková Nikola, Novotný
Matouš, Novotný Šimon, Oravcová
Amálie, Ouhrabková Lucie, Pasty-
říková Natálie, Pavlinský Dominik,
Penc Václav, Pönisch Michael, Por-
kert Tomáš, Ruta Martin, Suchar-
dová Marie, Šída Dominik, Trejbal
Antonín, Ulmanová Vanesa, Van-
čurová Adéla, Vávrová Amálie, Vlach
Kryštof, Vokurka Vítek, Zavřel An-
tonín, Žemba Adam.

Starosta Beitl: Přijďte na ples
Starosta města Jablonce nad Nisou Petr Beitl si vás dovoluje pozvat na 17. ples města
Jablonce nad Nisou. Uskuteční se v sobotu 28. ledna od 20.00 hodin v Eurocentru.
K tanci a poslechu hraje Orchestr Ladislava Bareše, v programu vystoupí kapela
Mandragora a ZUŠ Jablonec nad Nisou. Předprodej vstupenek bude zahájen
ve čtvrtek 12. ledna 2012 od 15.00 hodin v pokladně Eurocentra. Vstupné činí 299 korun,
část výtěžku ze vstupného pomůže tradičně neziskové organizaci ze sociální oblasti.
Tentokrát to bude občanské sdružení Naděje, jež se stará o bezdomovce. 
Další informace: K. Hronová, 483 357 277, e-mail: hronova@mestojablonec.cz

Zdravotní klauni 
v nemocnici
Zdravotní klauni, kteří přijíždějí
jednou za dva týdny rozveselit dět-
ské pacienty jablonecké nemocnice,
byli i u předání šeku. Dům vína
daroval dětskému oddělení 10.800
korun z prodeje burčáku a dýní.
Peníze pro nemocnici se sbírají po
celou zimu. Z každého litru svaře-
ného vína jde na konto nemocnice
pět korun. Pediatrie za výtěžek ak-
ce pořídí pojízdné stolky pro dět-
ské pacienty připoutané na lůžko,
například po operacích. Stolky se

nejvíce využijí na JIP dětského od-
dělení. Cena jednoho stolku je
zhruba 5500 korun. Dům vína
přispěl celkově na konto dětského
oddělení jablonecké nemocnice
částkou 31.650 korun.

Múza v obřadní 
síni
Slavnostní vyhlášení a předání cen
úspěšným autorům literární sou-
těže Múza na téma „A říkám dost!“
se uskuteční v pondělí 30. ledna
v obřadní síni jablonecké radnice.
Od 15.30 hodin proběhne setkání
s porotou a literární čajovna, od
16.30 hodin vlastní vyhlášení
a předání cen oceněným auto-
rům. 
Další informace: K. Hronová, tele-
fon 483 357 277, 
e-mail: hronova@mestojablonec.cz

Slavnostní zahájení provozu LaKavárny
18. listopadu 2011. Foto Jan Fišar

Foto archiv nemocnice
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Stavebními pracemi na výtahové věži pokra-
čovala koncem roku přeměna bývalé fary na
kulturní a společenské centrum. Na střeše
zase pokládali pokrývači novou střešní kry-
tinu. Provizorně se osadila vnější okna, vy-
budovala se dešťová a splašková kanalizace,
vodovod a vodovodní přípojka. Informoval
o tom ředitel Jabloneckého kulturního a in-
formačního centra Roman Král.

Investorovi se také podařilo dohodnout pod-
mínky pro realizaci fasády, dělníci sejmuli štu-
kové prvky, aby se během zimních měsíců
mohly opravit, případně nahradit replikami dle
původního vzoru. Ve většině místností budovy

jsou také už nové omítky včetně štukových po-
vrchů. „V přízemí v bývalé černé kuchyni se
stále nedaří najít technologický postup, který
by zakryl omítky znečištěné dehtem, ale záro-
veň splňoval doporučení památkářů,“ podotkl
Král.

V podkroví byla zaklopena podlaha a usku-
tečnil se výběr vzorků vlysových i prkenných
podlah. Půdní prostor je zateplený a izolace za-
krývají sádrokartonové desky. Ke konci roku se
povedlo také dokončit všechny rozvody vody,
plynu, topení a elektřiny. 

Historický dům, v němž od roku 1966 žili
manželé Scheybalovi, je státem chráněná pa-
mátka. Oba národopisci zde během svého života

vytvořili neoficiální centrum umělecké tvorby,
sběratelské a dokumentační činnosti. Po jejich
smrti získalo faru město, které ji od loňska s po-
mocí evropské dotace opravuje. 

Ve faře bude po opravě turistické a informač-
ní centrum, památník manželů Scheybalových,
galerie, spolková a víceúčelová místnost, míst-
ní depozitář a elektronická badatelna umožňu-
jící přístup k uloženým sbírkovým souborům.
Do fary se dostanou díky výtahu i vozíčkáři. Re-
konstrukce začala letos na jaře a skončit by měla
v příštím roce. Přestavba přijde na 31,5 milionu
korun, z toho dotace kryje 24 milionů korun.

(fuč)

Rekonstrukce fary pokračuje 

Výtahová věž Foto archiv JKIC Štukování speciální hmotou Foto archiv JKIC Pokládka střešní krytiny Foto archiv JKIC

Výběrová řízení 
na pronájem bytů

Město Jablonec nad Nisou vyhlašuje
výběrová řízení na pronájem bytů:

Byty se smluvním nájemným

Komenského 11/595, č. bytu pro VŘ: 1/2012
Byt 1+4, 3. patro, podlahová plocha 131,30 m2. 
Minimální výše smluvního nájemného pro
účast ve VŘ je 6677,– Kč/měsíc bez služeb spo-
jených s užíváním bytu a plateb za vybavení
bytu.
Prohlídka bytu je 4. 1. 2012 od 15.15 hodin.

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 2/2012
Byt 1+3, 3. patro, podlahová plocha 59,65 m2. 
Minimální výše smluvního nájemného pro
účast ve VŘ je 3033,- Kč/měsíc bez služeb spo-
jených s užíváním bytu a plateb za vybavení
bytu.
Prohlídka bytu je 11. 1. 2012 od 15.00 hodin.

Podhorská 18/2127, č. bytu pro VŘ: 3/2012
Byt 1+3, 2. patro, podlahová plocha 94,40 m2. 
Minimální výše smluvního nájemného pro
účast ve VŘ je 4801,- Kč/měsíc bez služeb spo-
jených s užíváním bytu a plateb za vybavení
bytu.
Prohlídka bytu 4. 1. 2012 od 15.45 hodin.

Malometrážní byty

Skřivánčí 66/3058, č. bytu pro VŘ: 4/2012
Byt 1+1, 5. patro, podlahová plocha 44,57 m2. 
Prohlídka bytu 9. 1. 2012 od 15.00 hodin.

Na Kopci 13/3057, č. bytu pro VŘ: 5/2012
Byt 1+1, 2. patro, podlahová plocha 44,96 m2. 
Prohlídka bytu 9. 1. 2012 od 15.15 hodin.

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 6/2012
Byt 1+1, 6. patro, podlahová plocha 40,46 m2. 

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 7/2012
Byt 1+1, 4. patro, podlahová plocha 40,46 m2. 
Prohlídka bytů Na Vršku 10 – 11. 1. 2012
od 15.30 hodin.

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 8/2012
Byt 0+1, 8. patro, podlahová plocha 28,68 m2. 
Prohlídka bytu 11. 1. 2012 od 15.00 hodin.

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 9/2012
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 28,40 m2. 

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 10/2012
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 28,40 m2. 

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 11/2012
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 28,40 m2. 
Prohlídka bytů Lípová 9 – 5. 1. 2012 od 15.45
hodin.

Liberecká 29/3510, č. bytu pro VŘ: 12/2012
Byt 1+1, 5. patro, podlahová plocha 37,18 m2. 
Prohlídka bytu 5. 1. 2012 od 15.00 hodin.

Liberecká 27/3509, č. bytu pro VŘ: 13/2012
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 37,17 m2. 
Prohlídka bytu 5. 1. 2012 od 15.15 hodin.

Na Úbočí 21/4325, č. bytu pro VŘ: 14/2012
Byt 1+1, 5. patro, podlahová plocha 36,06 m2. 

Na Úbočí 21/4325, č. bytu pro VŘ: 15/2012
Byt 1+1, 4. patro, podlahová plocha 36,06 m2. 
Prohlídka bytů Na Úbočí 21 – 16. 1. 2012 
od 15.00 hodin.

Nájemné v malometrážních bytech je stano-
veno na 46,23 Kč/m2/měsíc. 

Sraz zájemců je vždy ve stanovenou dobu
před vchodem do daného objektu. Žádosti do
výběrového řízení včetně stanovených příloh

podávejte na předepsaných formulářích. Ty lze
vyzvednout na oddělení správy bytových domů
MěÚ (OSBD), ve vnitřním informačním stře-
disku MěÚ nebo na www.mestojablonec.cz. 

Přihlášku doručte na OSBD nebo do podatel-
ny MěÚ v zalepené obálce od 2. do 18. ledna do
15.00 hodin. 

Obálka musí být zřetelně označena nápisem
Výběrové řízení s označením čísla bytu (tj. na-
př. 1/2012 – NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍ-
ZENÍ – PRONÁJEM BYTU). Žadatel obdrží po-
tvrzení o podání nabídky. Neúplně označené
a před nebo po termínu podané obálky jsou ne-
platné.

Další zateplená škola
díky evropským fondům

Jablonec uspěl u evropských fondů s žá-
dostí o dotaci na zateplení Základní školy
v Liberecké ulici. Vedle unie modernizaci
školy podpoří také Státní fond životního
prostředí. Celkové náklady jsou vyčísleny
na téměř 33 milionů korun, město se na
nich bude podílet jen necelými 17 miliony
korun.

„Podporu využijeme na opatření vedoucí
k úspoře energie školní budovy. Zateplíme ob-
vodové stěny a střechu a vyměníme mezioken-
ní panely,“ vysvětluje vedoucí oddělení dotací
Iveta Habadová. Ve škole se budou vyměňovat
také okna a dveře, na jižní fasádě se objeví
předokenní horizontální žaluzie.

Stavět se začne 15. června 2012, úpravy mají
skončit 22. srpna 2013. „Zatím se nepočítá se
zkrácením školního roku 2011/2012,“ nepotěší
školáky místostarosta Petr Vobořil a dodává, že
možnost zkrácení školního roku 2012/2013 se
bude odvíjet od postupu prací.
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Úctyhodné devadesátiny slavila před ne-
dávnem Vyšší odborná škola mezinárod-
ního obchodu a Obchodní akademie v Jab-
lonci nad Nisou. Během své existence prošla
pod vedením deseti ředitelů různými změ-
nami, ale dodnes vychovává odborníky na
středoškolské úrovni pro obchodně-podni-
katelskou sféru, zahraniční obchod a cestov-
ní ruch, v oblasti vyššího odborného studia
navíc pro pojišťovnictví.

Vše začalo v roce 1891
První zmínky o německé obchodní akademii

na Horním náměstí se objevují v roce 1891,
o deset let později na ní studuje 39 žáků ob-
chodní akademie, 151 tříleté obchodní školy
(z nichž pouze 13 je Čechů) a 22 dívek v jedno-
ročním obchodním kurzu. Česká matiční jedno-
třídka se otevírá teprve v roce 1889 v Kamenné
ulici, kde pak v roce 1920 iniciuje otevření čes-
ké obchodní akademie Svaz českých průmysl-
níků a vývozců jabloneckého zboží. Je jednou
z šesti podobných českých škol v republice a je-
dinou v pohraničí. Výuka první stovky studentů
začíná 16. září 1921. Dobrá pověst školy roste
a v roce 1930 má už nálepku jedinečnosti.
Druhá světová válka znamená stěhování do
Turnova, odkud se škola do původní německé
budovy na Horním náměstí vrací v roce 1946
a opět je jedinou školou v zemi zaměřenou na
zahraniční obchod. V roce 1959 se otvírá speci-
alizace provoz a ekonomika spojů, od konce 50.
let běží večerní studium a na nějakou dobu
i studium dálkové. Na konci 80. let přibývá na

denním studiu specializace cestovní ruch, vyšší
odborné studium zahraničního obchodu, pojiš-
ťovnictví a cestovního ruchu vzniká v letech 90. 

Počet studentů klesá, ale obchodní
akademie drží kvalitu

„Největším úskalím současnosti je demogra-
fický pokles. I přesto se naší škole stále daří u-
držovat si svou úroveň. Vyučujeme šest jazyků,
úspěšnost našich absolventů v přijetí na vyšší
odborné a vysoké školy je velmi vysoká, jen
malé procento maturantů odchází přímo do
praxe,“ říká současný ředitel školy Jiří Kabelka,
podle nějž kvalita školy je daná širokým zákla-

dem výuky odborných, ale hlavně specializač-
ních předmětů nezbytných pro specifická za-
měření a výuka cizích jazyků na všeobecné
i odborné úrovni. „Škola se snaží v maximální
míře spojit teoretickou výuku s praxí, ta je pro-
to nedílnou součástí studia. Studenti tak prakti-
kují i v zahraničních firmách, například v SRN,
Velké Británii, Francii, Irsku, a to v rámci pro-
jektu Leonardo da Vinci,“ dodává Kabelka.

Nadační fond Ing. Mirko Valenty
V září 2007 založil absolvent zdejší školy Ing.

Mirko Valenta svůj Nadační fond, který posky-
tuje každoročně příspěvky sociálně slabým stu-
dentům, a to zejména na úhradu učebnic a po-
můcek, povinných kurzů, tuzemských i zahra-
ničních exkurzí, které jsou součástí školního
vzdělávacího programu obchodní akademie
a akreditovaných vzdělávacích programů vyšší-
ho odborného studia.

Škola adoptovala děti v Bangladéši 
„Žáci i učitelé naší školy se rozhodli na dálku

adoptovat děti z Bangladéše v rámci projektu
Bangbaby,“ vysvětluje ředitel. Žáci sponzorují
chlapce, učitelský sbor dívku. „Díky naší po-
moci mohou děti chodit do školy, kde dostanou
pravidelně i najíst. Abychom mohli odeslat roč-
ně každému z dětí 8400 korun, což je měsíčně
700 korun, pořádáme různé akce – např. sběro-
vý den nebo aukce. Příspěvky dáváme rovněž
do pokladničky umístěné u nás ve škole,“ uza-
vírá Jiří Kabelka. 

(fr)

Devadesát let si drží známku jedinečnosti

10. ledna /úterý/ 8.00–16.00 hodin
KATOLICKÁ ZŠ MJR. RUDOLFA HÁSKA
www.katolickaskola.cz
Prohlédnout si můžete obě budovy, v Průběžné
ulici 12 a v Saskově ulici 34.

12. ledna /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
ZŠ JABLONEC N. N., 5. KVĚTNA 76
www.zsjbc5kvetna.cz
Zájemci si mohou prohlédnout všechny prosto-
ry školy (obě budovy – 5. května 76 a Sokolí 9), 
nahlédnout do tříd 1.–9. ročníku ZŠ i do tříd
Montessori. V dopoledních hodinách bude
možné podívat se do výuky v jednotlivých tří-
dách a odpoledne budou probíhat ukázky prá-
ce dětí v zájmových kroužcích. 

12. ledna /čtvrtek/ 10.00 – 17.00 hodin
ZŠ JABLONEC N. N., PASÍŘSKÁ 72
www.zspasirskajbc.cz
Škola se sportovním zaměřením (na 1. stupni
se sportovními přípravkami a na 2. stupni se
sportovními třídami - atletika, lední hokej), kte-
rá však neopomíjí kvalitní vzdělávání žáků.
Dále nabízí širokou škálu zájmových mimo-
školních aktivit.

12. , 19. a 26. ledna /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
ZŠ JABLONEC N. N.-MŠENO, 
MOZARTOVA 24 
www.6zs-jablonec.cz

Budete si moci prohlédnout celou školu, navští-
víte moderní učebny, zhlédnete ukázky výuky
v 1. třídách. O děti se hravou formou postarají
žáci ze školního parlamentu. 

17. ledna /úterý/ 13.00–17.00 hodin
ZŠ JABLONEC N. N., LIBERECKÁ 26
www.zsliberecka.cz
Můžete zhlédnout výuku v 1. třídách včetně
ukázky práce s interaktivní tabulí, připravena
je prohlídka školy. 
Zodpovíme vaše dotazy a poskytneme infor-
mační materiály.

17. ledna /úterý/ 16.00–17.30 hodin
ZŠ JABLONEC N. N.-MŠENO, 
ARBESOVA 30
www.arbesovka.cz
Získáte informace o provozu školy (výuka,
školní družina, školní jídelna), rádi zodpovíme
případné dotazy. 
Další informace najdete na webových strán-
kách školy.

17. ledna /úterý/ 8.00–16.30 hodin
SVOBODNÁ ZŠ JABLONEC N. N.,
RYBÁŘSKÁ 35
www.szsjablonec.cz
Dostanete informace o provozu školy (výuka,
školní družina, školní jídelna), rádi zodpovíme
případné dotazy.

19. ledna /čtvrtek/ 13.00–17.00 hodin
ZŠ JABLONEC N. N.-KOKONÍN,
RYCHNOVSKÁ 216 
www.zskokonin.com
Navštivte všechny budovy naší školy (Rych-
novská 215 a 216 a Janáčkova 42).

26. ledna /čtvrtek/ 16.00–18.00 hodin
ZŠ JABLONEC N. N., NA ŠUMAVĚ 43
www.zssumava.cz
Pro budoucí prvňáčky je připraveno putování
pohádkovou Šumavou. Všichni jsou srdečně
zváni.
Začátek putování v budově ve Švédské 12 (ob-
jekt bývalých jeslí), Jablonec n. N.

26. ledna /čtvrtek/ 14.00–17.00 hodin
ZŠ JABLONEC N. N. - RÝNOVICE, 
POD VODÁRNOU 10
www.zsrynovice.cz
Za doprovodu pedagoga se seznámíte s třídami,
odbornými učebnami, jídelnou i tělocvičnou.
Lze se též zúčastnit právě probíhajících krouž-
ků. Počítačové učebny nabídnou možnost vy-
zkoušet si opravdový školní výukový program.

1. února /středa/ 15.00–17.00 hodin
ZŠ JABLONEC N. N., PIVOVARSKÁ 15
www.7zsjbc.cz
Provedeme vás školou, podáme informace o je-
jím provozu a rádi zodpovíme vaše dotazy.

Dny otevřených dveří na základních
školách v Jablonci nad Nisou
Inspirace pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

Pohled do auly, jedné z nejhezčích učeben školy.
Foto archiv VOSMOA
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■ Stalo se...
Bruslaři pozor u hráze
Nebezpečí pro bruslaře, kteří si ob-
líbili přehradu ve Mšeně, předsta-
vuje nové bublinkovací zařízení.
Vodohospodáři ho instalovali letos
poprvé u první věže na hrázi ve
směru od města. Bublinky napoje-
né na kompresor mají za úkol brá-
nit tvorbě ledu. Ten v minulých le-
tech opakovaně poškodil plastový
kryt vodotečné latě. Podle hrázné-
ho Jiřího Chmelaře nebude vodní
hladina zamrzat zhruba dva met-
ry kolem věže. Bruslaře na nebez-
pečí upozorňují výstražné tabule
zákazu vstupu.

Cenu Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa
pro rok 2011 za nejlepší spoluprá-
ci samospráv převzal 1. prosince
starosta Petr Beitl v polské Jelení
Hoře. Jablonec cenu získal za
dlouhodobou přeshraniční spolu-
práci s Budyšínem a Jelení Horou
v kategorii Komunální partnerství.
Slavnostní konference ke 20. výročí
Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa se
zúčastnilo na 300 zástupců spolu-
pracujících samospráv a organizací. 

Se seniory se setkávali
jablonečtí místostarostové již od
začátku prosince. Trochu předvá-
noční nálady a rozjímaní, vyprá-
vění o novinkách z úřadu nebo
o dění ve městě z pohledu komu-
nálních politiků, posezení nad ká-
vou či čajem s domácím dortem
patří k dlouholetým zvykům
v městských DPS. Na Štědrý den
odpoledne pozval k dřívější slav-
nostní večeři starosta Petr Beitl do
hotelu Petřín osamělé seniory, kteří
by jinak neměli s kým výjimečný
den trávit.

Studenti pozvali starostu 
v pátek 2. prosince na projektový
den Gymnázia U Balvanu, kterého
se dále zúčastnili také plastický
chirurg Vladimír Dobeš, sportovní
redaktor Tomáš Kohout, poslanky-
ně Ivana Weberová či sokolník
Milan Straka. Podobné setkání se
na gymnáziu uskutečnilo již po
čtvrté. Petr Beitl mluvil o své cestě
do čela města, vysvětlil fungování
úřadu z politického hlediska. Před-
stavil postupně činnost všech odbo-
rů městského úřadu a pak odpoví-
dal na otázky. 

S bývalými pracovníky 
radnice se ve středu 7. prosince se-
šel starosta Petr Beitl. Pozvání
k obědu se starostou přijala zhruba
třetina ze 191 někdejších zaměst-
nanců včetně bývalého tajemníka
Jiřího Nesvadby.

Již pátý hrnek s věží
Do hrníčků s věží kostela Dr. Far-
ského nalévali horké svařené víno
a získávali tak finanční pomoc pro
občanské sdružení Focus starosta
a místostarostové o vánočních tr-
zích na Mírovém náměstí. Výtěžek
akce dosáhl přes 18 tisíc korun. 

Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Projekt Jablonec nad Nisou 2012 má svůj
rozpočet
V září schválili jablonečtí zastupitelé finanční rá-
mec projektu „Jablonec nad Nisou 2012“ ve výši
3.045.000 korun. V listopadu dostali do rukou
strukturu projektu a v prosinci odhlasovali rozpo-
čet na jednotlivé akce. 

V projektu „Jablonec nad Nisou 2012“ proběhly ně-
které změny, které se dotkly například již tradičních
tzv. povinných akcí, kam patří velikonoční a vánoční
slavnosti, lampiónový průvod s ohňostrojem, Svěcení
řeky Nisy, Jablonecké kulturní léto, Den evropského
dědictví. 

Původní akce Nisa – řeka, která nás spojuje se mění
na Svěcení řeky Nisy. To má zúžený program pouze
na Jablonec. Jablonecké podzimní slavnosti se mění
na Podzimní trhy financované z rozpočtu Eurocentra. 

Vzhledem k rostoucímu počtu žadatelů o příspěvek
na příměstské tábory je v roce 2012 vyčleněna samo-
statná částka ve výši 120.000 korun, na kulturní
a sportovní akce je v projektu vyčleněno vždy po
840.000 korunách. Město tak podpoří 78 kulturních
a 73 sportovních akcí a 11 příměstských táborů. 

Město digitalizuje svůj archiv
Město začalo digitalizovat svůj archiv. Stohy papí-
rů se postupně převádí do elektronické podoby.
Cílem procesu je uchránit historické dokumenty.
Kvalitnější archivace se postupně dočkají spisové
materiály oddělení stavebního, investičního, územ-
ního plánování a památkové péče. Informoval
o tom místostarosta Petr Vobořil. 

Současný systém evidence archivních fondů je
technologicky zastaralý, neumožňuje operativní edi-
taci a aktualizaci údajů. Jednotlivé evidence fungují
odděleně a téměř vše je jen v papírové podobě. To kla-
de velké nároky na prostor. „Vyhledání více informací
podle určitého kriteria je hodně zdlouhavé,“ doplňuje
místostarosta.

Hlavními výhodami digitálního archivu jsou rych-
lejší přístup k informacím a odstranění rizika zničení,
poškození nebo ztráty historických dokumentů.
Snadná pak bude i jejich elektronická distribuce
a prezentace. Nový elektronický systém umožní navíc
archivní materiály sdílet s dalšími organizacemi, s ni-
miž městský úřad spolupracuje. Velmi podstatný je ta-
ké fakt, že se zlepší a zjednoduší přístup k informacím
pro občany.

Jablonec se před vlastní digitalizací inspiroval ově-
řeným způsobem z Chomutova. „V roce 2006 byl oce-
něný projekt digitalizace stavebního archivu chomu-

tovského magistrátu a ten se stal naším vzorem,“
vzpomíná místostarosta Vobořil. Shodou okolností za-
kázku na jabloneckou archivaci vyhrála firma provo-
zující stejný systém i v Chomutově. „Na digitalizaci se
spolu s námi podílí i Muzeum skla a bižuterie, státní
okresní archiv, Jablonecké kulturní a informační
centrum, střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ,
Spolek přátel města Jablonec nad Nisou a Muzeum
Českého ráje v Turnově,“ doplňuje místostarosta.

Od začátku digitalizace – tedy od poloviny roku
2010 – se z listinné podoby převedlo, popsalo a uloži-
lo více než 200.000 dokumentů ve formátech od A4 až
po A0+.

Pokyny schválí zastupitelé v lednu
Pokyny ke zpracování návrhu Územního plánu
města Jablonce nad Nisou budou jablonečtí zastu-
pitelé schvalovat tento měsíc. Důvodem posunutí
termínu je pozdější vydání stanoviska Odboru život-
ního prostředí a zemědělství Krajského úřadu LK.

„Koncept územního plánu Jablonce nad Nisou prochá-
zel v minulých dnech fází posouzení a vyhodnocení
stanovisek dotčených orgánů, vyjádření ostatních or-
gánů a organizací, včetně námitek, připomínek a věc-
ně shodných připomínek ke konceptu řešení,“ říká
vedoucí oddělení územního plánování Michaela
Smrčková, které jako pořizovatel územního plánu
v rámci připomínkovacího řízení obdrželo téměř 240
připomínek/námitek, devět věcně shodných připomí-
nek a tři věcně shodné připomínky, které neměly pří-
slušné náležitosti. 

Jablonec je proti hazardu
Do tří let zmizí z Jablonce herny a hrací automaty.
Podle nové vyhlášky, kterou schválili zastupitelé na
svém prosincovém zasedání, nebude město od 1. led-
na 2012 povolovat žádná nová výherní zařízení.

Pro povolené herny bude platit tříleté přechodné
období. K 31. prosinci roku 2014 by měly všechny ty-
to podniky svůj provoz skončit. V současnosti je v Jab-
lonci 47 heren a provozoven loterií se 150 výherními
hracími automaty.

Přijďte v lednu na zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva se uskuteční ve
čtvrtek 26. ledna od 9.00 hodin ve velké zasedací sí-
ni radnice. 

Informace o programu najdete na weboových strán-
kách www.mestojablonec.cz týden před jednáním.
Radní budou zasedat 5. a 19. ledna od 13.00 hodin.
Jednání rady je neveřejné.

Foto Radana Schaeferová
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice, kino Junior 
R kino Radnice
J kino Junior

1. 1. /neděle/
14.30 /R/ KOCOUR V BOTÁCH (3D)
16.30 /R/ PŘIZDIS*ÁČI
19.00 /R/ ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

2. 1. /pondělí/
17.30 /R/ POUPATA
20.00 /R/ ČERNÁ HODINA (3D)

3. 1. /úterý/
17.30 /R/ POUPATA
20.00 /R/ ČERNÁ HODINA (3D)

4. 1. /středa/
17.30 /R/ MONEYBALL
20.00 /R/ MISSION: IMPOSSIBLE

– GHOST PROTOCOL

5. 1. /čtvrtek/
17.30 /R/ PŘIZDIS*ÁČI
20.00 /R/ SHERLOCK HOLMES:

HRA STÍNŮ
19.00 /J/ TULPAN

6. 1. /pátek/
17.30 /R/ PŘIZDIS*ÁČI
17.30 /J/ MELANCHOLIA
20.00 /R/ SHERLOCK HOLMES:

HRA STÍNŮ
20.00 /J/ DŮM

7. 1. /sobota/
15.00 /R/ VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

(2D)
17.30 /R/ PERFECT DAYS - I ŽENY

MAJÍ SVÉ DNY
17.30 /J/ MELANCHOLIA
20.00 /R/ SHERLOCK HOLMES:

HRA STÍNŮ
20.00 /J/ DŮM

8. 1. /neděle/
15.00 /R/ KOCOUR V BOTÁCH (3D)
16.00 /J/ O DOROTCE
17.30 /R/ PERFECT DAYS – I ŽENY

MAJÍ SVÉ DNY
17.30 /J/ MELANCHOLIA
20.00 /R/ SHERLOCK HOLMES:

HRA STÍNŮ
20.00 /J/ DŮM

9. 1. /pondělí/
17.30 /R/ JESKYNĚ ZAPOMENU-

TÝCH SNŮ (3D)
20.00 /R/ SHERLOCK HOLMES:

HRA STÍNŮ

10. 1. /úterý/
17.30 /R/ POUPATA
20.00 /R/ SHERLOCK HOLMES:

HRA STÍNŮ

11. 1. /středa/
17.30 /R/ PŘIZDIS*ÁČI
20.00 /R/ SHERLOCK HOLMES:

HRA STÍNŮ

12. 1. /čtvrtek/
17.30 /R/ KAZATEL KALAŠNIKOV
20.00 /R/ PERFECT DAYS - I ŽENY

MAJÍ SVÉ DNY
19.00 /J/ LEKCE FAUST

13. 1. /pátek/
17.30 /R/ KAZATEL KALAŠNIKOV
18.00 /J/ LURDY
20.00 /R/ MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ

ŽENY
20.00 /J/ MUŽI V NADĚJI

14. 1. /sobota/
15.00 /R/ ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
17.30 /R/ VÁLKA BOHŮ (3D)
18.00 /J/ LURDY
20.00 /R/ MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ

ŽENY
20.00 /J/ MUŽI V NADĚJI

15. 1. /neděle/
15.00 /R/ KOCOUR V BOTÁCH (3D)
16.30 /J/ PŘÍBĚHY CVRČKA A

ŠTĚŇÁTKA

17.30 /R/ PERFECT DAYS – I ŽENY
MAJÍ SVÉ DNY

18.00 /J/ LURDY
20.00 /R/ MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ

ŽENY
20.00 /J/ MUŽI V NADĚJI

16. 1. /pondělí/
18.00 /R/ LABYRINT
20.00 /R/ LE HAVRE

17. 1. /úterý/
18.00 /R/ LABYRINT
20.00 /R/ SHERLOCK HOLMES:

HRA STÍNŮ

18. 1. /středa/
15.00 /R/ PERFECT DAYS - I ŽENY

MAJÍ SVÉ DNY
Promítání (nejen) pro seniory

17.30 /R/ MONEYBALL
20.00 /R/ MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ

ŽENY

19. 1. /čtvrtek/
17.30 /R/ LÁSKA JE LÁSKA
20.00 /R/ MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ

ŽENY
19.00 /J/ HAROLD A MAUDE

20. 1. /pátek/
17.30 /R/ HAPPY FEET 2 (3D)
18.00 /J/ PŮLNOC V PAŘÍŽI
20.00 /R/ LÁSKA JE LÁSKA
20.00 /J/ PŘEPADENÍ

21. 1. /sobota/
13.30 /R/ HAPPY FEET 2 (2D)
16.00 /R/ VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

(3D)
18.00 /J/ PŮLNOC V PAŘÍŽI
18.45 /R/ KOUZELNÝ OSTROV

Přímý přenos MET NY
20.00 /J/ PŘEPADENÍ

22. 1. /neděle/
15.00 /R/ HAPPY FEET 2 (3D)
16.30 /J/ KRTEK A OSLAVA
17.30 /R/ LÁSKA JE LÁSKA
18.00 /J/ PŮLNOC V PAŘÍŽI
20.00 /R/ DĚTI MOJE
20.00 /J/ PŘEPADENÍ

23. 1. /pondělí/
17.30 /R/ DĚTI MOJE
20.00 /R/ SHERLOCK HOLMES:

HRA STÍNŮ

24. 1. /úterý/
18.00 /R/ LE HAVRE
20.00 /R/ MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ

ŽENY

25. 1. /středa/
17.30 /R/ LÁSKA JE LÁSKA
20.00 /R/ WEST SIDE STORY

26. 1. /čtvrtek/
17.30 /R/ VRTĚTI ŽENOU
20.00 /R/ KONTRABAND
19.00 /J/ BLACK POWER

27. 1. /pátek/
17.30 /R/ KONTRABAND
18.00 /J/ ALOIS NEBEL
20.00 /R/ VRTĚTI ŽENOU
20.00 /J/ KONEC ROBERTA

MITCHUMA

28. 1. /sobota/
15.00 /R/ KOCOUR V BOTÁCH (3D)
17.30 /R/ VRTĚTI ŽENOU
18.00 /J/ ALOIS NEBEL
20.00 /R/ KONTRABAND
20.00 /J/ KONEC ROBERTA

MITCHUMA

29. 1. /neděle/
15.00 /R/ HAPPY FEET 2 (3D)
16.30 /J/ KYTICE POHÁDEK 4
17.30 /R/ LÁSKA JE LÁSKA
18.00 /J/ ALOIS NEBEL
20.00 /R/ NEBEZPEČNÁ METODA
20.00 /J/ KONEC ROBERTA

MITCHUMA

30. 1. /pondělí/
17.30 /R/ NEBEZPEČNÁ METODA
20.00 /R/ SOUKROMÝ VESMÍR

31. 1. /úterý/
18.00 /R/ SOUKROMÝ VESMÍR
20.00 /R/ NEBEZPEČNÁ METODA

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

1. 1. /neděle/ 19.00 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Slavné melodie a valčíky z pera známých
autorů J. Strausse ml., P. I. Čajkovského,
A. Ponchieliho a dalších. 

8. 1. /neděle/15.00 hodin
TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVAŃÍ
XIV. ročník
Účinkují: Dětské pěvecké sbory
VRABČÁCI, VRABČATA, SKŘIVÁNEK,
SMRŽOVÁČEK, ROLNIČKA,
SOKOLÍČEK, Soubor zobcových fléten
JABLONECKÁ PÍŠŤALKA a další.

10. 1. /úterý/ 19.00 hodin (ND)
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Brilantní komedie, která získala
mnohá prestižní ocenění. 
Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová,
Jana Malá a další.

11. 1. /středa/ 19.00 hodin 
(DS – prémie)
NÁŠ TATÍNEK MÁ VŽDYCKY
PRAVDU
DIVADLO NA OKRAJI PRAHA
Volné pokračování Deníku Adama
Krtka a Olina Houbičky, které je
zaměřeno především na problémy
mladé generace.

15. 1. /neděle/ 15.00 hodin (RD)
PETER PAN A VANDA
DIVADLO AHA! PRAHA
Magická pohádka

17. 1. /úterý/ 19.00 hodin 
ŽENA VLČÍ MÁK
UA ČESKÁ LÍPA
Hraje: Hana Maciuchová
Monolog starší dámy, která prožívá
nečekané citové vzplanutí.

19. 1. /čtvrtek/ 19.00 hodin (DA)
ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM
PACIFIKU
DIVADLO KALICH PRAHA –
MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ
BOLESLAV
Hudební komedie, v níž se
svobodymilovní trampové střetávají
s pražskou smetánkou.

23. 1. /pondělí/ 19.00 hodin
JAN A FRANTIŠEK NEDVĚDI
S DOPROVODNOU KAPELOU
Vzácné setkání bratrů Honzy
a Františka Nedvědů.

25. 1. /středa/ 19.00 hodin (H)
KRISTINA A MARTIN KASÍKOVI
Koncert ve čtyřručním klavírním
podání.

26. 1. /čtvrtek/ 19.00 hodin (DS)
NAŠI FURIANTI
DIVADLO V DLOUHÉ PRAHA
Klasická česká hra o otázkách
národního charakteru.

29. 1. /neděle/ 19.00 hodin (DB)
SHAPIRA
DIVALO NA FIDLOVAČCE PRAHA
Hrají: Eliška Balzerová, Ondřej
Brousek, Martina Randová, Zuzana
Vejvodová, Otakar Brousek ml., Jiří
Racek a další. 
Jedna z nejpozoruhodnějších her
českého divadla 20. století.

VÝSTAVY

9. 12. 2011–15. 1. 2012
JIŘÍ BÍM – BARVA V NÁS
obrazy

17. 1.–12. 2. 2012
ZDENĚK DANIEL – FASÁDY XI
kresby
Vernisáž se uskuteční 17. 1. v 17.00 hodin.

Výstavy ve foyer divadla je zpřístupněna
v době divadelních představení. 

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz

VÝSTAVA

Do 7. 1.
VÁNOCE S BETLÉMY
Tradiční výstava symbolů Vánoc,
která tentokrát mimo jiné představí
velký vyřezávaný Jablonecký betlém
Jiřího Bíma.
Výstava je přístupná každé úterý
a sobotu od 13.00 do 16.00 hodin.

Od 8. 1. bude kostel uzavřen.

Pražští herci na jablonecké scéně

10. 1. /úterý/ 19.00 hodin (ND) – Městské divadlo
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI 
Brilantní komedie s Václavem Vydrou a Libuší Švormovou o stár-
noucím mládenci, který se konečně chystá oženit, získala mno-
ho prestižních divadelních cen.
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

12. 1. /čtvrtek/ 19.00 hodin 
MADE IN JABLONEC 2012
Premiéra módní přehlídky Svazu
výrobců skla a bižuterie.

13. 1. /pátek/ 20.00 hodin
CHICAGO
Maturitní ples Obchodní akademie
Tanvald
Kontakt: 
Alina Kohutych, tel.: 721 342 740,
Adéla Kurpitová, tel.: 737 756 251

14. 1. /sobota/ 20.00 hodin
SKAUTSKÝ PLES
Hraje Bohemia Mini Band.
Informace na tel.: 733 465 135, 
e-mail: listkynaples@email.cz

15. 1. /neděle/ 16.00 hodin
5ANGELS – OLMÍCI TOUR 
Koncert k novému albu dívčí skupiny.

16. 1. /pondělí/ 9.00 hodin
NOVELA ZÁKONA O DANI
Z PŘIDANÉ HODNOTY 2012
Informace a přihlášky na tel.:
484 846 220

20. 1. /pátek/ 19.00 hodin
END OF THE WORLD… 
OUR BEGINNING
Maturitní ples V8A Gymnázia
Dr. Randy.
Hraje Orchestr Ladislava Bareše.
Kontakt: sl. Mužáková, 
tel.: 722 765 495, 
k.muzakova@seznam.cz

22. 1. /neděle/ 14.00 hodin
MLADÁ DECHOVKA
Tradiční taneční odpoledne pro seniory.

25. 1. /středa/ 20.00 hodin
JUSTIN ECHOLS QUARTET
(USA/ČR)
Koncert skupiny amerického jazzového
zpěváka a pianisty.

27. 1. /pátek/ 19.30 hodin
S OKTÁVOU DO PODSVĚTÍ
Maturitní ples oktávy Gymnázia
U Balvanu.
Hraje skupina Domestic.
Kontakt: Kateřina Vencbauerová, 
tel.: 728 417 962,
KackaVencbauerova@seznam.cz

28. 1. /sobota/ 20.00 hodin
17. PLES MĚSTA JABLONCE
NAD NISOU
Hraje Orchestr Ladislava Bareše.
Vystoupí kapela Mandragora,
ZUŠ Jablonec nad Nisou.
Předprodej vstupenek v recepci
Eurocentra od 12. 1.
Pořádá město Jablonec nad Nisou.

30. 1. /pondělí/ 9.00 hodin
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU FO
A PO 2011
Informace a přihlášky na tel.: 
484 846 220

3. 2. /pátek/ 20.00 hodin
PRVNÍ SPOLEČNÝ PLES 
Ples Policie ČR, Hasičského
záchranného sboru a Vězeňské správy
Kontakt: Martina Bartošová, 
tel.: 974 474 229

PŘIPRAVUJEME:

TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
A DOSPĚLÉ
Každé úterý (příp. středa), celkem
13 lekcí včetně dvou prodloužených
a věnečku 

Pořádá Josef Svoboda, tel.: 603 512 887,
info@tanecnisvoboda.cz
První lekce: 31. 1. /úterý/, 18.30 hodin

VÝSTAVA

4. 1.–5. 3. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin 
foyer
FOTOKLUB OBSCURA 
Výstava fotografií
Vernisáž se uskuteční ve středu 
4. ledna v 17.00 hodin.

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

2. 1. /pondělí/ 10.00 hodin
VARHANY
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

3. 1. /úterý/ 17.00 hodin
URAN – VÝROČÍ OBJEVU
PLANETY A JEHO MĚSÍCŮ,
PRSTENCE A JINÉ ZAJÍMAVOSTI
Astronomické okénko Martina
Gembece.

10. 1. /úterý/ 14.00 hodin
JABLONECKÁ DOPRAVA
Beseda s Václavem Vostřákem.

10. 1. /úterý/ 16.30 hodin
JAN NOVÁK
Autorský večer se spisovatelem,
scénáristou a dramatikem. Jako
scénárista spolupracoval s Milošem
Formanem na filmu Valmont. 
Dále spolupracoval na scénářích 
k filmům Báječná léta pod psa, Šeptej,
Nejasná zpráva o konci světa...

12. 1. /čtvrtek/ 17.00 hodin
PRVNÍ POMOC HROU 
Z cyklu přednášek Naučme se
poskytnout první pomoc určené pro
děti od 4 do 8 let.
Lektorka Soňa Fidlerová z Oblastního
spolku Českého červeného kříže.

17. 1. /úterý/ 14.00 hodin
IZRAEL
Pravidelné promítání

17. 1. /úterý/ 17.00 hodin
MÝTICKÁ HISTORIE SKLÁŘŮ
Přednáška s doprovodnými fotografiemi
vlastivědného badatele Milana Turka
se zaměřením na severní Čechy.

24. 1. /úterý/ 17.00 hodin
BYDLENÍ V JABLONCI NAD NISOU
Beseda s Václavem Vostřákem.

25. 1. /středa/ 17.00 hodin
NA VLNÁCH HUDBY A SLOV
Setkání s Miloňem Čepelkou
(zakládajícím členem Divadla Járy
Cimrmana) a Josefem „Pepsonem“
Snětivým.

31. 1. /úterý/ 17.00 hodin
VÝLETNÍ CÍL: BERLÍN
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

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

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz
tel. 483 711 725

2. 1. /pondělí/ 
ZPĚVÁČCI 2012
Vyhlášení soutěže dětských zpěváků
lidových písní pro kategorii 10–15 let.
Informace S. Příhonská

13. 1. /pátek/ 
ZKROCENÍ VODY
Výtvarné zpracování různých
skupenství vody v Železném Brodě.
Informace M. Tauchmanová

16.–20. 1. /pondělí až pátek/ 
INTERNET V ICM ZDARMA

19. 1. /čtvrtek/ 14.00–18.00 hodin
ZÁPIS KYTARA
Pro začátečníky od deseti let
Pravidelný kroužek se bude konat
od února každé úterý 16.30–17.30 hodin.
Informace S. Příhonská

19. 1. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin 
BESEDA MEGALOMEDIALIZACE
Beseda na téma média.
Přihlášky do 16. 1. u N. Mitbauerové

21. 1. /sobota/
ZLATÁ STRUNA
Účast se soutěžícími kytaristy na finále
hudební soutěže v Plzni.

26. 1. /čtvrtek/ 
NÁVŠTĚVA MUZEA ENERGIE

27. 1. /pátek/ 13.00–14.30 hodin 
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ MĚSTSKÉHO
PARLAMENTU MLÁDEŽE

28. 1. /sobota/ 14.00 hodin
TVOŘIVÁ SOBOTA
Výroba ptačích budek a krmítek
Informace A. Francová

30. 1. /pondělí/ 15.30 hodin
LITERÁRNÍ ČAJOVNA
S AUTORSKÝM ČTENÍM
Beseda a čtení literárních prací soutě-
že Múza 2012.
Od 16.30 vyhlášení výsledků
16. ročníku soutěže Múza.
(více na straně 5)
Akce se koná v obřadní síni radnice.

OLYMPIÁDY
18. 1. /středa/ 8.00 hodin 
OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY
Soutěž pro žáky 6.–8. tříd ZŠ
a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií se uskuteční v Gymnáziu 
Dr. Randy.

25. 1. /středa/ 8.00 hodin 
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5, Z9
Soutěž pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ
a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií se uskuteční v Gymnáziu 
Dr. Randy.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
3. 2. /pátek/ 8.00 hodin 
PŘÍRODOVĚDNÝ DEN
Prázdninový program v chovatelské
stanici, výtvarná dílnička. 
Informace A. Francová

3. 2. /pátek/ 
PUTOVÁNÍ ZA 12 MĚSÍČKY
Podvečerní putování pro rodiče s dětmi.
Informace M. Tauchmanová

4. 2. /sobota/ 8.00–10.00 hodin 
TVOŘÍME Z ODPADŮ
Výtvarná dílna pro veřejnost.
Informace M. Tauchmanová 

■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

6. 1. /pátek/ 18.00 hodin
KONCERT KONZERVATORISTŮ
Koncertní sál ZUŠ

23. 1. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ

Co právě letí v bižuterii?

12. 1. /čtvrtek/ 19.00 hodin – Eurocentrum
MADE IN JABLONEC 2012
Premiéra módní přehlídky Svazu výrobců skla a bižuterie
představí exkluzivní modely téměř dvaceti místních bižuter-
ních firem. Show bude v průběhu roku prezentovat bižuterní
průmysl doma i v zahraničí.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin

do 30. ledna /pondělí/ 
JIZERSKÉ KVĚTY
Německy píšící spisovatelé a ilustrátoři
jejich literárních děl. 

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

do 6. 1. /pátek/
TAPISSERIE – Jiří Holek

24. 1. /úterý/ 17.00 hodin
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STUDENTŮ 
Katedra designu Fakulty textilní
Technické univerzity v Liberci
TEXTIL–ODĚV

■ 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 hodin
zavřeno: 24., 25., 26., 31. 12. 2011
a 1. 1. 2012
Stálé expozice
KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století.

Tematická výstava 
Do 1. 4. 2012
MILAN VOBRUBA 
DVĚ ZEMĚ – DVA DOMOVY – DVĚ
INSPIRACE

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
Do 6. ledna otevřeno 
úterý–pátek 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin
Od 10. ledna otevřeno 
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

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

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

20. 1.–16. 3.
JAROSLAV BEJVL
MINCE – MEDAILE – KRESBY
K 70 letům narození.

Pro organizované skupiny možnost
návštěvy i mimo otvírací dobu 
na základě předchozí objednávky
na tel. 483 369 011.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

7. 1. /sobota/ 19.00 hodin 
RAMPA MÁ 15 LET
Občanský průkaz předají místní
kapely a osobnosti ze všech let jejího
fungování. Program oslavy najdete 
na www.klubnarampe.cz 
a na facebooku Klub Na Rampě.

11. 1. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Pokročilejší funkce fotoaparátu +
ateliérové nasvícení hlavy. 

12. 1. /čtvrtek/ 19.30 hodin
GORILY V MLZE
Hovory Na Rampě s jabloneckým
cestovatelem Afrikou, fotografem,

horolezcem a vydavatelem knih
Petrem Hejtmánkem, tentokrát
o Rwandě a Ugandě.

13. 1. /pátek/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT
Rock’n’roll & punk & ska mejdan, 
hraje DJ Igorek.

14. 1. /sobota/ 20.00 hodin
KRAUSBERRY
Blues-rocková legenda.

16. 1. /pondělí/ 18.00 hodin 
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ 
Aktuální dění ve vesmíru. V případě
příznivého počasí pozorování zimní
oblohy. 

17. 1. /úterý/ 19.30 hodin 
INDIE
Z Dillí přes Tajmahal, Varanasi
a Khajuraho do Kalkaty a pak na sever
přes čajové plantáže Darjelingu až
do sikkimského království vás provede
cestovatelka Radka Tkáčiková.

19. 1. /čtvrtek/ 19.30 hodin 
LEZENÍ V AMERICE
Jirka Prcek Slavík a spol. na skalách
Kalifornie. Beseda a promítání.

20. 1. /pátek/ 20.00 hodin 
THE ORIGINAL 50’S PARTY VOL. 2
Rokenrol párty ve stylu 50. let.
Největší hity rokenrolové éry zahraje
kapela The Slapdash.

21. 1. / sobota / 20.00 hodin
SKLIZEŇ
Nejlepší soundsystémová 
reggae/dancehall show v ČR.

22. 1. /neděle/ 17.00 hodin
PAPÍROVÉ POHÁDKY 
aneb Jak se pohádky o zvířátkách
dostaly mezi lidi.
Pohádku pro děti od 3 let zahraje
Divadlo Kordula Liberec.

25. 1. /středa/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
Ve hře: Stará Hajtra není co bejvala
aneb Večer bez záruky.

26. 1. /čtvrtek/ 19.30 hodin
VELKÝ HIMÁLAJSKÝ TREK
Pokračování treku kolem Manaslu
z údolí Naar a Phu až do mystického
království Mustang přiblíží Zdeněk
Skořepa.

27. 1. /pátek/ 20.00 hodin
ZNOUZECTNOST
Plzeňská kapela se svérázným mixem
punku, folku, bigbítu a písničkářství.
Support: Hegesh.

28. 1. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

1. 2. /středa/ 19.30 hodin 
VLADIVOSTOP – STOPEM
Z TŘEBÍČE NA SIBIŘ 
Cestovatelka Kateřina Mandulová nás
zavede do sibiřské tajgy, na jezero
Bajkal, opuštěný ostrov Sachalin
a podělí se o své zážitky z nekoneč-
ných ruských silnic.

■ 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 
– úterý 18.00 hodin, středa 14.30 hodin
a čtvrtek 19.00 hodin 
Tanec s miminky (miminka 3–9 měsíců)
– čtvrtek 10.00 hodin 
Joga – středa 16.30 hodin
Zumba – středa 19.00 hodin
Tan. improvizace – čtvrtek 17.00 hodin
Orientální tance
– pondělí 16.00 hodin (pokročilí) 
17.15 (mírně pokročilí), 18.30 hodin
– čtvrtek 15.00 hodin (začátečníce),
16.00 hodin (pokročilí) 

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
Spolkový dům, E. Floriánové 8
www.jablicko.estranky.cz
jablickomc@seznam.cz
773 270 271, 604 209 547

Běžný provoz 
pondělí–pátek 9.00–12.00 hodin
středa dopoledne – kroužky
info o nabídce na webu

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

5. 1. /čtvrtek/ 16.00 hodin
AKTIVCI 
šance pro všechny, kdo chtějí pomoct
a blíže se seznámit s chodem centra.

10. 1. /úterý/ 10.00 hodin
KOSMETIKA PRO DĚTI 

12. 1. /čtvrtek/ 16.00 hodin
SNĚHULÁCI 
Dílnička pro děti na sněhu i bez něj.

12. 1. /čtvrtek/ 16.00 hodin
PLESOVÉ ŠPERKY Z VLASTNÍ
DÍLNY
Dílnička pro dospělé, výroba ze skle-
něných perlí, vede zkušená šperkařka.

15. 1. /neděle/ 9.00 hodin
S ÚCTOU A V DOBRÉM
Kurz výchovy dětí pro zástupce 
organizací a pedagogy.

17. 1. /úterý/ 10.00 hodin
VÝŽIVA PRO DĚTI

19. 1. /čtvrtek/ 10.00 hodin
KOSMETIKA PRO DĚTI

19. 1. /čtvrtek/ 16.00 hodin
ASTROLOGIE 
Kozoroh – povídání doplněné 
hudbou a tancem.

24. 1. /úterý/ 10.00–13.00 hodin
BAZÁREK

29. 1. /neděle/ 10.00 hodin
BOBAŘSKÝ SJEZD
Akce pro celou rodinu

■ Dům 
česko-německého 
porozumění 
www.dumrynovice.org

19. 1. /čtvrtek/ 17.00 hodin
JIZERSKÉ KVĚTY 
Autorské čtení Marka Sekyry
a Otokara Simma.

21.–22. 1. /sobota–neděle/ 
8.00–16.00 hodin
ŠPRECHTÍME NĚMECKY
Konverzační víkendový kurz němčiny
zaměřený na cestovní ruch.
Informace na telefonu 732 551 425

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

6. 1. /pátek/
PESS IN D*EPPL
Ragga Jungle-Drum and Bass-Hardtek
PESS DJ’s & guests

13.1 /pátek/
DEEP SSAUCE PAERY
House-deepHouse-techHouse
Djs Eazy/Mimoid

14.1./sobota/ 20.00 hodin
ANIMAL PARTY ANEB DVĚ
KR***Y SLAVÍ SVÉ NAROZENÍ
Masky na téma ANiMAL
The Rocket Dogz (pha psychobilly) 
Dj Gargoil (Pha) Dj Sněhurka (HMV) 
Kočka Kakina z Firefly Studia

20. 1. /pátek/
FUNK IS BACK
Dj Jooky(feel the funk)
funk-soul-rap-funky breaks-jazz
Dj Panther(Plzeň)-Hip hop

27. 1. /pátek/
NON STOP ON TOP
Mozkocuc-SoundSystem
Techno-minimal-acid 

■ Klub WOKO
www.klubwoko.cz

14. 1. /sobota/ 20.00 hodin
MONIKA NAČEVA & JUSTIN
LAVASH (UK)
Anglický písničkář a bluesový kytarista
ve společném vystoupení s Načevou

20. 1. /pátek/ 19.00 hodin
DNB SESSION
Djs ED RUSH (virus, UK), Drumshot,
Ladis
Ed Rush stál už 90. letech stál u zrodu
drum and bassu

Neutuchající energie Martina Krause

14. 1. /sobota/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
KRAUSBERRY
Blues-rocková legenda z Hanspaulky, fenomén pražské klubové
scény opět hraje! 
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Městská hala
www.sportjablonec.cz

ODBÍJENÁ

14. 1. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N.
- SK RUBENA NÁCHOD 
(juniorky) 
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N.
– LIBEREC
(muži A)
na kurtu č. 4 

15. 1. /neděle/ 10.00 a 14.00 hodin
TURNAJ DÍVEK VE VOLEJBALE
Pořádá Krajský volejbalový svaz.
na kurtu č. 3 a 4 

28. 1. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N.
– ERVĚNICE 
(muži A) 
na kurtu č. 4 

29. 1. /neděle/ 9.30 hodin
TJ JABLONEX 
– TJ MNICHOVO HRADIŠTĚ
(ženy) 
na kurtu č. 4 

KOPANÁ

21. 1. a 28. 1. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ V KOPANÉ
MLADŠÍCH A STARŠÍCH
PŘÍPRAVEK 
Pořádá FK Jablonec, o. s.
na centrkurtu

FLORBAL

28. 1. /sobota/ 18.00 hodin
FBK JABLONEC NAD NISOU –
FB HURRICAN KARLOVY VARY
(2. liga muži)
na centrkurtu

29. 1. /neděle/ 10.00 hodin
FBK JABLONEC NAD NISOU –
FLK TJ SLAVOJ TACHOV 
(2. liga muži)
na centrkurtu

Atletická hala Na Střelnici

4. 1., 11. 1., 18. 1., 25. 1. /středy/
15.00 hodin
HALOVÉ STŘEDY 
Atletické závody žactva

14. 1. /sobota/ 12.00 hodin
MISTROVSTVÍ DOLNÍHO
SLEZSKA 
Atletické závody mládeže

21.–22. 1. /sobota, neděle/ 
13.00 hodin
PŘEBORY LKAS V HALOVÝCH
VÍCEBOJÍCH A HALOVÉ
CHŮZI VŠECH KATEGORIÍ

28. 1. /sobota/ 15.00 hodin
JABLONECKÁ HALA 2012
Tradiční atletické závody

29. 1. /neděle/ 10.00 hodin
KP PARDUBICKÉHO 
A KRÁLOVEHRADECKÉHO
KRAJE 

KONDICE

3. 1. /úterý/ 18.00 hodin
VYZKOUŠEJTE ZUMBU,
PILATES, POWER JOGU,
PORTE DE BRAS, P CLASS,
BODYBUILDING, STEP AE
A DALŠÍ LEKCE

ZŠ Na Šumavě

2. 1. /pondělí/ 18.00–20.00 hodin
PRAVIDELNÉ CVIČENÍ
V TĚLOCVIČNĚ
Info: 603 812 214

TJ SOKOL Jablonec n. N.
www.jablonec.org /sokol/
Sokolovna, Fügnerova 5

Od 2. ledna pravidelná cvičení
dle nového rozvrhu:

Pondělí
9.30–10.30 Seniorky – zdravotní

cvičení
18.00–19.00 Ženy – kondiční

cvičení

Úterý
9.30–10.30 Rodiče s dětmi
9.30–11.00 Stolní tenis (volná

místa)
16.00–17.00 Věrná garda – nácvik

na slet
17.00–18.00 Aby záda nebolela –

ženy a muži

18.00–19.00 Ženy nácvik na slet
19.00–20.30 Florbal muži a ženy
20.30–22.00 Muži – kondiční

cvičení

Středa
8.30–9.30 Seniorky – zdravotní

cvičení

Čtvrtek
9.30–12.00 Senioři st. tenis

(obsazeno)
15.30–16.30 Rodiče s dětmi

Žákyně (7–11 let)
16.30–17.30 Předškoláci a školáci

(4–7 let)
17.30–18.30 Ženy kondiční

cvičení 
18.30–19.30 Florbal žáci 

Pátek
19.00–20.00 Ženy kondiční cvičení

Přijďte si k nám zacvičit.

Lyžařský areál Břízky
SKB Maják

21. 1. /sobota/ 13.00 hodin
5. ROČNÍK JABLONECKÉHO
ZIMNÍHO TRIATLONU
Všechny věkové kategorie (od žáků
po veterány) a všechny výkonnostní
kategorie (od začátečníků
po specialisty).
Informace a aktuality: 
www.multiman.cz
Přihlášky: jandera@sportgym.cz

Nabídka sportovních programů

Na post radního rezignoval na prosinco-
vém zasedání městské rady zastupitel Miro-
slav Pelta. Před nedávnem se stal prvním
mužem českého fotbalu a nová funkce ho
zcela pohltila. Denně pendluje mezi Jablon-
cem a Prahou a přestože žije v poklusu,
v jabloneckém zastupitelstvu zůstane. Černé
na bílém už má také to, že není střetem záj-
mu, když bude dál šéfovat jabloneckému
Baumitu, který vlastní.

„Našel jsem zástupce, jenž se ujme klubu po
sportovní stránce, a na zkušenou ekonomku
jsem přesunul hospodaření,“ dodal fotbalový
boss. Rodina mu dala plnou podporu a široké
soukromé podnikatelské aktivity převzala jeho
manželka. Zvolení do čela Fotbalové asociace
České republiky považuje Pelta za víceméně lo-
gické pokračování své dvacetileté funkcionář-
ské a manažérské práce v profesionálním
i v krajském fotbalu. Na novou funkci se nyní
plně soustředí a během svého jedenapůlletého
šéfování fotbalu chce přesvědčit veřejnost, že
jeho zvolení bylo správným krokem. Slibuje ta-
ké, že díky svým kontaktům, perfektní znalosti
prostředí a schopnosti předvídat přinese do fot-
balu soukromé a státní peníze.

„Ekonomická situace je zlá. Musíme vytvořit
nové marketingové produkty. Zatáhnout do fot-
balu nové partnery a získat prostředky hlavně
pro mládežnický fotbal a reprezentaci,“ říká
Pelta. Podle médií jej výrazně podporuje šéf
Sparty Daniel Křetínský, který mu otevřel cestu
k jednáním s finančními skupinami J&T a PPF.

„Mám svou vizi,“ dodává a věří, že až se všech-
ny nové úkoly zaběhnou, zklidní se i jeho uspě-
chaný osobní život. „I teď mám ale dobré a klid-
né spaní a v noci nepracuji,“ poznamenává.

To, co si Pelta předsevzal, není žádné malé
sousto. Stojí před ním příprava na mistrovství
Evropy, uzavírání marketingových smluv a ve-
dení fotbalového kolosu s 650.000 členy. Hlavně
však slíbil, že zlepší pověst a zvýší prestiž ná-
rodního týmu. A také v Jablonci chce dodržovat
v zastupitelstvu dobrou účast a být u všeho dění.

(pl)

Pelta – první muž českého fotbalu
■ Miroslav Pelta 
Narozen 27. listopadu 1964 ve Varnsdorfu
Funkcionářská kariéra: předseda
FK Jablonec (1991–99 a od 2007),
generální ředitel Sparty Praha
(1999–2005), obchodní ředitel
marketingové společnosti svazu STES
(2005–07), někdejší dlouholetý člen
výkonného výboru ČMFS
Vzdělání: Střední průmyslová škola
stavební v Liberci
Další aktivity: šéf a majitel FK Baumit
Jablonec, člen městského zastupitelstva
za ODS; úspěšný podnikatel.
Před sedmi lety byl spojován
s rozsáhnou korupční aférou v lize,
podezření se ale nikdy nepotvrdila. 
Je otcem tří dětí.

Foto Jiří Jiroutek
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Centrum 
sociálních služeb
Jablonec nad Nisou
Spolkový dům
Herní dny 
HÁZENÍ ŠIPEK NA TERČ 
pondělí–pátek 8.00–16.00 hodin

NORDIC WALKING
Každý pátek – vycházky a výlety
dle počasí. Informace na tel. 
774 722 942 nebo 603 949 114
KLUBOVNA SENIORŮ
pondělí–pátek 8.00–16.00 hodin

3. 1. /úterý/ 15.00 hodin
velký sál 
NOVOROČNÍ KONCERT

11. 1. /středa/ 14.30 hodin
velký sál 
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
JABLONECKÝCH
DOBROVOLNÍKŮ
Své zkušenosti s dobrovolnictvím
představí PhDr. Jiřina Šiklová.

13. 1. a 27. 1. /pátek/ 
15.00–17.00 hodin 
velký sál
PÁTEČNÍ HUDEBNÍ 
ODPOLEDNE 
– HRAJE JIZERSKÉ TRIO

Bližší informace k jednotlivých
akcím jsou u Markéty Jeníčkové,
specialistky pro volnočasové aktivity,
tel. 774 722 942, nebo u Blanky
Svobodové, koordinátorky klubů
seniorů, tel. 774 722 945.

Klub jabloneckých 
seniorů
10. 1. /úterý/ 13.00 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
NA ŽIDLÍCH

17. 1. /úterý/ 13.00 hodin
VÝTVARNÝ KLUB PRO
ŠIKOVNÉ RUCE SENIORŮ
Ivanka Makovcová vás naučí, jak
si vytvořit ozdobné rámečky
nejenom na fotografie.

Svaz důchodců
4. 1. /středa/ 14.00 hodin
UVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
S HUDBOU

11. 1. a 18. 1. /středa/ 14.00 hodin
POSEZENÍ U KÁVY

25. 1. /středa/ 14.00 hodin
MĚŘENÍ TLAKU

Dia club senior
13. 1. /pátek/
VÝLET DO MUZEA ČESKÉHO
RÁJE V TURNOVĚ
na výstavu o historii výroby čoko-
lády. Přesný čas odjezdu najdete
na nástěnce Spolkového domu.

Další akce ve Spolkovém domě
17. 1. /úterý/ 18.00 hodin
SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
TOMÁŠEM PFEIFFEREM
Zamyšlení nad otázkami a záha-
dami života. Vstupné je dobrovolné.
Info: www.dub.cz

■ Naši jubilanti
v lednu
97 let
Krupková Marie

96 let
Svoboda František

94 let
Friedrichová Marie

92 let
Hudec František, 
Vaníčková Kalina

91 let
Erbenová Ema, Gaberová Anna,
Havránková Anna, Kašparová
Růžena, Matějková Libuše,
Pozděnová Rudolfína,
Vlachová Marta

90 let
Fichtnerová Božena, Hrubý
Jaroslav, Jílková Božena,
Kůželová Marta, Sláma Václav,
Šochman František,
Trojanová Cecilie

85 let
Baslová M., Čížková D., Dubská M.,
Frauenterková B., Gottwaldová I.,
Jakubíková E., Kočíbová M.,
Mojrová M., Musilová V.,
Neugebauer Š., Neumann V.,
Nováková M., Odehnalová M.,
Paldusová Z., Riesnerová M.,
Šebková L., Vejvoda Z.

80 let
Černá S., Durdová I., Francik W.,
Hančová D., Jeřábek V., Kasan M.,
Lukavcová M., Ptáček V., Rájek B.,
Rösslerová J., Stuchlíková V.,
Špringerová J., Vargová V., Zappe A.

75 let
Brožková Z., Brzáková Z.,
Daníčková V., Dvořáková S.,
Gargel J., Hánová D., Horych A.,
Houska V., Kolková I.,
Kratochvílová H., Křenek F.,
Mannichová A., Mizerová O.,
Najmanová J., Nožičková B.,
Pourová H., Pultarová Z., Suttner E.,
Šimůnková V., Šitinová J., 
Špotová L., Topolová R.,
Václavková B., Vinický V.,
Vítková S., Vokálová I.

70 let
Badstieberová J., Folprecht J.,
Házová V., Hofrichterová H.,
Holubec H., Hulinová I.,
Hušková E., Košková J., Kunz J.,
Laštovková M., Lubas J.,
Miklíková J., Mrklasová M.,
Nováková E., Novotný L., Patka I.,
Penz J., Prášek L., Rašková A.,
Spies K., Strnadová J., Tauš V.,
Urbánková A., Víznerová A.,
Walderová I.

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).

Sociální reforma I, účinná od
1. ledna 2012, přináší mnoho
změn. Týká se především někte-
rých dávek státní sociální pod-
pory, dávek sociální péče pro
osoby se zdravotním postižením
či nového způsobu výplaty a ad-
ministrace dávek na jednom
místě. Tím se nově stává Úřad
práce ČR. V praxi to znamená,
že na kterémkoli kontaktním
pracovišti úřadu práce lze vyří-
dit služby v oblasti nezaměstna-
nosti, státní sociální podpory,
hmotné nouze i dávky pro osoby
se zdravotním postižením.

V Jablonci nad Nisou tak dochází
k převedení dávek pomoci v hmotné
nouzi, příspěvku na péči, mimo-
řádných výhod (průkazy TP, ZTP,
ZTP/P), příspěvku na provoz mo-
torového vozidla (nově příspěvek
na mobilitu) a ostatních dávek so-
ciální péče pro osoby se zdravot-

ním postižením (nově příspěvek
na zvláštní pomůcky) z Městského
úřadu Jablonec nad Nisou do pů-
sobnosti Úřadu práce ČR. Kon-
taktní pracoviště krajské pobočky
v Liberci sídlí v Jablonci nad
Nisou na Mírovém náměstí 484/2.
Tam musí občané od 1. ledna žá-
dat o všechny výše uvedené dávky.

Na Městském úřadu v Jablonci
nad Nisou nebudou tedy sociální
pracovníci od ledna vykonávat již
dávkové agendy, ale budou vyko-
návat sociální práci a zajišťovat
další agendy v sociální oblasti. Je-
jich úkolem bude zajišťovat sociál-
ní poradenství, vykonávat sociální
šetření, terénní sociální práci,
funkci veřejného opatrovníka, ře-
šit nepříznivé sociální situace ob-
čanů, vydávat parkovací průkaz
označující vozidlo přepravující
osobu těžce zdravotně postiženou,
koordinovat poskytování sociál-
ních služeb, připravovat komunitní

plán rozvoje sociálních služeb nebo
spolupracovat s neziskovými orga-
nizacemi z oblasti sociální a zdra-
votní.

Všichni občané, kterým byly při-
znány mimořádné výhody a vydán
průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, do-
stali od města v prosinci informační
dopis s vysvětlením, jaké změny
v této oblasti nastávají. V případě,
že jste držitelem průkazu mimo-
řádných výhod a dopis jste ne-
obdrželi nebo jste jeho znění
nerozuměli, obraťte se s žádostí
o informace na pracovníky odděle-
ní sociální péče Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ, Mírové
nám. 19, nebo na pracovníky Úřa-
du práce ČR, kontaktní pracoviště
Mírové náměstí 2, Jablonec nad
Nisou, kde můžete současně požá-
dat o sociální dávky.

Mgr. Miroslava Rýžaková
vedoucí odboru humanitního

■ Aktivní věk

Změny sociální reformy

Senioři při tréninku paměti
Všechna fota archiv CSSOslavy vinobraníV kuželně jsou senioři jako doma

Rada starších v nové klubovně
Senioři na návštěvě v domově 

důchodců ve Frýdlantě
Místostarosta Vele blahopřeje 

účastníkům počítačového kurzu
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Na americkou školu jste se dostala díky tenisu.
Bylo to obtížné?

Myslím, že už když mi rodiče jako malé holčičce dali
do ruky tenisovou raketu, doufali, že mi sport pomůže
dostat se dál. Studovat v Americe byl můj sen. Po gym-
náziu jsem nastoupila na univerzitu v Pardubicích
a rok se věnovala literatuře. Podat přihlášku na českou
vysokou školu bylo snadné, ale najít vhodnou univer-
zitu v USA nikoli. Díky tenisu jsem dostala plné sti-
pendium, ale podstatnou podmínkou byly testy
z angličtiny a americké přijímací zkoušky, na jejichž
základě mě přijali. Poté zbývalo dořešit požadavky
Americké sportovní asociace a víza. Když jsem držela
v ruce dopis o přijetí na Northeastern State University,
konečně jsem tomu uvěřila. 

Kde nyní žijete a po čem se vám stýská?
Bydlím v malém městě Tahlequah, které je centrem

indiánského kmene Cherokee. Jsem součástí osmi-
členného tenisového týmu, v němž je jen jedna Ame-
ričanka. Bydlíme ve čtyřech apartmánech, což je
obrovská výhoda: vaříme si samy jídlo a každá má
vlastní pokoj. Máme úžasného trenéra, který se o nás
stará a se vším pomáhá. 

Jsem vděčná za tu příležitost, ale Jablonec mi chy-
bí. A hodně. Prvních pár týdnů bylo těžkých. Chybí mi
krásná jablonecká architektura, důvěrně známá mís-
ta, kavárny, dokonce i cesty autobusem. Stýská se mi
po rodině, přátelích a překvapivě i po jídle. Člověk by
čekal, že po této stránce bude mít Amerika to nejlep-
ší, ale není to pravda. Není tu pečivo, na které jsme
zvyklí, to zdejší je měkké tak, že chleba můžete
zmáčknout do úplné placičky. Není nad maminčin
rýžový nákyp a řízky se zelím a bramborovou kaší,
o kterých sním.

Kdy jste začala hrát tenis a jak vypadá vaše pří-
prava?

Začala jsem v šesti letech s dřevěnou pálkou v tě-
locvičně ZŠ Mozartova. Dlouho jsem pak trénovala
v Břízkách, chvilku na Proseči. Mladší sestra je také
tenistka, dlouho hrajeme spolu, poslední tři roky
v Českém ráji. Máme tam skvělého trenéra, je tam
klid a pěkné prostředí. V Oklahomě sezóna začne na
jaře, budeme hodně cestovat a hrát proti jiným uni-
verzitám. Abychom byly připravené k reprezentaci
školy, denně máme tenisový trénink, navíc chodíme
třikrát týdně do posilovny a běhat. Ve škole nicméně
nemáme žádné úlevy. Chodíme na přednášky, plníme
úkoly a píšeme seminární práce. Sportovní asociace
nám kontroluje prospěch.

Vedle sportu jste napsala a stihla vydat knihu ze
života zvláštních teenegarů, v níž tajemná dvojča-
ta mají spasit společnost před nepojmenovanou
zkázou. Kdy jste začala psát a kreslit?

Pokusy něco napsat jsem měla už na základní ško-
le, osm let jsem chodila do ZUŠ k paní Činčarové na
výtvarku. Nápady přibývaly a jeden z nich se rozvinul
natolik, že jsem si řekla, že to nemůžu nechat jen tak.
Tehdy se zrodil můj další sen – vydat knížku. Často
bylo těžké najít si na tvorbu čas, ale hnala mě touha
vše dokončit, zrodit svůj příběh, pro sebe, pro rodi-
nu, pro všechny. Trvalo to dlouho, ale byl to úžasný
pocit vidět své dílo v knižní podobě na pultě knih-
kupectví. 

Kniha je luxusní zboží a knižní trh je přesycený
tituly. Nakladatelství nechtějí riskovat a zřejmě
proto raději vydají překlad nějakého zahraničního
bestselleru než knihu začínající české autorky. Jak
jste našla vydavatele?

Během roku v Pardubicích jsem se naučila hodně
o tom, jak kniha vzniká, což mi pomohlo. Hledala
jsem kontakty na vydavatelství, psala emaily a setká-
vala se s více či méně příjemnými odmítnutími, až
jsem narazila na vydavatelství Lika klub. Od té chvíle
mě čekaly další úkoly: korektury, práce na obálce
a dalších věcech. Bylo to ve stejnou dobu, kdy jsem ře-
šila odjezd do Ameriky, takže hektický rok. Jsem rá-
da, že mi přitom pomohli moji blízcí. Z vydavatelství
vím, že na to, že jsem začínající autorka, se kniha pro-
dává dobře. Mám z toho radost a jsem vděčná čtená-
řům, kteří do mě vložili důvěru. To mě motivuje k dal-
ší tvorbě, ke zlepšování sebe sama. 

Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Pracuji na druhém dílu Lantuin. Jsem teď zkuše-

nější. Mám vymyšlený koncept ke dvěma dalším kni-
hám. Především se teď ale budu muset soustředit na
tenis a školu, abych vše zvládla. 

Mluvíte o naplněných tajných snech, opravdu to
funguje?

Člověk může snít každý den. Právě Nový rok je pří-
hodným časem podívat se před sebe, nadechnout se
a ucítit sílu budoucnosti. Pojmout ji jako výzvu, zaho-
dit obavy a věnovat se tomu, co nás doopravdy naplní.
Věřím, že pokud má člověk sen a udělá všechno pro
to, aby se splnil, vytrvale si za tím půjde, tak se opravdu
vyplní. Časem. Nesmíte však přestat věřit. Vyplnění
tajných přání přeji i všem Jablonečanům.

Děkuji za rozhovor. Petra Laurin

Více o knize: www.likaklub.cz/products/lantuin-svitani-osudu/

Barbora Jiříčková
Důvěra je velkou motivací

■ Tvář měsíce ledna

Důvěru považuje Barbora Jiříčková za motivaci. Přiznává, že ji nutí, aby na sobě pracovala
a zlepšovala se. Dvacetiletá studentka, absolventka Gymnázia U Balvanu, cestuje mezi
Jabloncem a Oklahomou. Při studiu hraje za americkou univerzitu tenis, píše a sama si
ilustruje knihy. V rozhovoru pro Jablonecký měsíčník vypráví, jak se jí vyplnily tajné sny.

■ Krátce
Tip z Rychnova
V rychnovském Hudebním klubu
Bažina v restauraci Beseda se
uskuteční 20. ledna od 19.30 hodin
v pořadí 120. hudební klubový ve-
čer. Půjde o mimořádný zážitek,
protože v klubu bude vystupovat
Petr Skoumal, Jaroslav Olin Nejez-
chleba a Norbert Kovacs.

Nejkritičtější místa jsou 
spravená
Patnáct milionů korun uvolnilo
vedení města z finanční rezervy na
opravy nejvíce zničených komunika-
cí. Poslední realizovanou opravou
byla ulice Lovecká, kterou občané
chválí. Mrzí je jen, že s vozovkou
nebyly opravené i chodníky. „Ty ne-
byly předmětem opravy, v Lovecké
ulici proběhlo vše dle zadání,“ brá-
ní se místostarosta Miloš Vele a do-
dává: „Patnáct milionů není zase
tak velká částka, jak se může zdát.
Předsevzali jsme si opravit co nej-
více kritických míst na ulicích. Na
chodníky přijde řada příště.“

Tři měsíce trvala kontrola
projektu Rozšíření památníku obětí
2. světové války v Rýnovicích. „Zá-
stupci ministerstva obrany kontro-
lovali využití prostředků státní in-
vestiční dotace ve výši 1,7 mil. korun
z programu Zachování a obnova
historických hodnot,“ komentova-
la kontrolu vedoucí oddělení dota-
cí Iveta Habadová a dodala, že mi-
nisterští úředníci byli spokojení
s dodržením dotačních podmínek.
Rýnovický památník byl slavnost-
ně odhalen loni v květnu, kdy se
pietního aktu u něj zúčastnili spo-
lečně s představiteli města a zá-
stupci ministerstva obrany delega-
ce šesti velvyslanectví zemí, jejichž
občané zemřeli v rýnovickém zaja-
teckém táboře.

Repase oken radnice 
je dokončená. Finančně se na její
první etapě podílela stejným dílem
dotace ministerstva kultury z Prog-
ramu regenerace městských pa-
mátkových rezervací a městských
památkových zón a město částkou
1,21 milionu korun. Opravená jsou
okna v zasedacích síních pro
jednání rady a zastupitelstva,
v kancelářích a na chodbách úřa-
du zejména ve 2. patře a ve všech
sociálních zařízeních celé budovy.
Dubová okna v zasedacích míst-
nostech získala červenohnědou la-
zuru, ostatní jsou v odstínu vanil-
kové žluté, což odpovídá historicky
prvnímu nátěru. „Ve většině přípa-
dů měla okna nefunkční kování,
často byly některé dřevěné prvky
uhnilé a scházelo těsnění,“ vysvět-
luje místostarosta Petr Vobořil. 

Do sauny i v sobotu
Sauna Bižuterie v ulici Za Hrází,
kterou spravuje městská společnost
Sport, rozšířila své služby. Nově je
v provozu také v sobotu, a to vždy
od 12.00 do 20.00 hodin.

(fr)

Foto archiv JM
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Stavební proluky, nevyužité plochy v za-
stavěné ploše protínají Jablonec od Horního
náměstí až po břehy Nisy. O možnostech je-
jich přeměny začala diskutovat skupina
mladých architektů s veřejností, ale i s měs-
tem. Cílem iniciativy je přetvořit tyto kouty
v celodenně živé plochy, které budou vyvolá-
vat v lidech pocit bezpečí a stanou se znovu
dobrou adresou pro bydlení i lukrativní lo-
kalitou pro kvalitní obchody. Jabloneckému
měsíčníku to řekl architekt Jakub Chuchlík. 

„Se zástupci města jsme komunikovali v sou-
vislosti s podanou námitkou k územnímu plá-
nu. Sešli jsme se také už se senátorkou Soňou
Paukrtovou, místostarostou Petrem Vobořilem
a zastupitelkou Janou Hamplovou. Jejich pří-
stup byl vstřícný,“ upřesňuje. Spolu s dalšími
architekty uspořádali v říjnu při příležitosti
Mezinárodního dne architektury procházku
městem, při níž tato místa ukázali Jablone-
čanům. V prosinci o nich mluvili s lidmi
v městské knihovně. 

Architekti Ida Čapounová a Jakub Chuchlík
začali svou říjnovou procházku na Horním ná-
městí. Hned vedle kostela Nejsvětějšího srdce
Páně od architekta Josefa Zasche. Poukázali na
elegantní rohový dům od architekta Rudolfa
Güntera a později i jeho další vynikající dílo,
expresionistický dům z lícového zdiva na rohu
Komenského a Máchovy ulice. Minuli několik
významných staveb Roberta Hemmricha a mno-

ho dalších neorenesančních, secesních a mo-
dernistických domů z období jabloneckého
rozkvětu, které dodnes vytvářejí tvář města. Nic
z toho však nebylo předmětem jejich zájmu. 

Místo vytříbeného stylu sto let starých domů
sledovali, v jakém prostředí stojí tyto domy
dnes. Procházeli prázdným městem a zastavo-
vali se na místech, kde domy nejsou, ale měly
by být. Na cestě po vybraných prolukách,
prázdných domech, ale i náměstích se ve spo-
lečné debatě zamýšleli nad tím, jaký vliv má
stav těchto míst na život v centru města. 

Co je na prolukách špatného?
Aniž bychom si to často uvědomovali, archi-

tektura ovlivňuje téměř každou chvíli našeho
života. Na proluky a prázdné prostory jsme si

často zvykli a přestali je vnímat jako problém.
Proč bychom se na ně měli zaměřit a proč by se
měly zastavět? Kvůli tomu, abychom se ve měs-
tě cítili dobře, abychom z něj neutíkali, tvrdí ar-
chitekti. Touha po bydlení za městem oslabuje
krajinu i město. „Budeme-li více pečovat o pří-
rodu ve městě, nebudeme mít tolik potřebu se
z něho stěhovat,“ zdůrazňuje Chuchlík.

Volné nevyužité plochy lemují také přírodní
osu města kolem řeky Nisy. Na jednotlivých za-
staveních debatovali odborníci s místními lidmi
o možnosti vytvoření lineárního parku, který
by propojoval konečnou tramvaje s autobu-
sovým nádražím. Tématem úvodní debaty byl
vítězný diplomní projekt jabloneckého rodáka
a absolventa liberecké fakulty architektury
Davida Pavlišty. Jeho odvážný a inspirativní
projekt posloužil k odstartování diskuze. 

Nejde o to všechno zastavět
Ochabující zájem o centrum a rozšiřování

města do volné krajiny jsou dvě strany jedné
mince. „Je to mince, kterou si v Jablonci sami
navrhujeme, sami razíme a sami užíváme.
Záleží tedy jen na nás, zda se do široka rozku-
tálí nebo dobře využije. Pracujme s kapitálem,
který tu už máme. Tím je dobře založené měs-
to a volná krajina okolo,“ zdůrazňuje Chuchlík.

Své podněty můžete psát na e-mailovou adresu
iucharchitektura@gmail.com.

(red)

Architekti chtějí zútulnit Jablonec

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

3. ledna 1912, číslo 1, strana 1
Velká Británie. Včera v noci se za hrozného

rachotu, slyšitelného v celém okolí, odloučily
velké masy kamene z „bílých útesů Doverských“
a sesunuly se do moře. Na rozbouřeném moři
tančily rybářské bárky jako korky na vodě.

4. ledna 1912, číslo 2, strana 2
Ve vinárně hotelu Koruna hostuje od 1. ledna

dámská kapela z Vídně. Tento sextet se skvěle
uvedl. Školené ručky ovládají první a druhé
housle, čelo, basu, klavír a harmonium. Návště-
va vinárny tedy nabízí velmi příjemnou změnu.

4. ledna 1912, číslo 2, strana 5
Zemřel při tanci. Na silvestrovské zábavě

tělocvičného spolku v Proseči byl raněn mrtvi-
cí oblíbený místní učitel Reinhold Endler. Pří-
tomných se zmocnila smutná nálada nad před-
časnou smrtí tohoto silou kypícího nadějného
muže oblíbeného v celé obci.

11. ledna 1912, číslo 7, strana 5
Spisovatel Karl May před soudem. Známý

tvůrce Old Shatterhanda se soudí s panem
Rudolfem Lebiusem, který tvrdí, že K. M. byl
v mládí vůdcem lupičů. Přelíčení se bude konat
v rodné vesnici K. M. Hohenstein-Ernstthal,
kde se má nacházet i loupežnická jeskyně.

17. ledna 1912, číslo 12, strana 3
Neštěstí při sáňkování. V Potočné sáňkovali

sourozenci Vikovi na kopci v blízkosti krámu
řezníka Urbana. Oba chlapci (4 a 7 roků staří)
nestačili své sáně včas přibrzdit při vjezdu na
silnici a dostali se pod nákladní sáně vezoucí
písek. Starší chlapec vyvázl s leknutím, mladší

se dostal oběma nohama pod sáně. Sáně byly
nadzvednuty hevery až po delší době. Těžce
zraněný chlapec podlehl v noci v tanvaldské
nemocnici svým zraněním. 

18. ledna 1912, číslo 13, strana 5
Na Dobré Vodě se bude v sobotu 10. února

pořádat myslivecký ples ve stylu „Den ve štýr-
ských Alpách“. Sálová dekorace bude znázor-
ňovat nejkrásnější partie Ennského údolí. Hrát
bude oblíbená kapela pana Antona Pilze.

19. ledna 1912, číslo 14, strana 5
V Rychnově se udála drzá krádež. Pekař Karl

Sladetschek se vracel s koněm a saněmi z ob-
chodní cesty. Stavil se v hostinci U města Prahy,
přičemž svlékl kožich a položil ho do saní.
V půl osmé večer však nenašel koně ani sáně.
Také domů povoz nedorazil. Policie zatím pátrá
marně.

25. ledna 1912, číslo 19, strana 1
Svárovská stávka pokračuje. Z počátečních

1100 stávkujících se do práce vrátilo 300 dělníků.

Kvůli pobuřování byli zatčeni dělníci Preissler
a Šafránek. Okresní hejtman Müller z Müllers-
heimu je odsoudil k osmi dnům vězení. Firma
odmítá jednat se stávkovým výborem. Čeští sta-
rostové převzali úlohu zprostředkovatelů. 

26. ledna 1912, číslo 20, strana 5
Hledají se dědicové! Okresní soud dává na vě-

domí, že v Brazílii, ve státu Paraná, zemřel
Adolf Pilz ze Mšena bez zanechání závěti. Pří-
buzní nechť se hlásí u advokáta Gustava
Lanzenbergera v Jablonci, který je ustanoven
kurátorem pozůstalosti.

26. ledna 1912, číslo 20, strana 5
Meteor, jenž jasně rozzářil oblohu v noci

v neděli 14. ledna asi v 21 hodin, spadl v blíz-
kosti selské usedlosti v obci Parnik blízko
Lanškrouna. V místě dopadu roztál sníh a oko-
lí je pokryto žlutám pískem. Meteor dosud leží
v zemi.

28. ledna 1912, číslo 22, strana 2
50 let firmy Klaar. Nejvýznamnější jablonec-

ký obchodní dům se sídly v Jablonci, Berlíně,
Drážďanech, Londýně, Manchesteru a Moskvě
slaví své jubileum. Zakladatel Wilhelm Klaar
(* 24. 10. 1837) byl předtím obchodním příru-
čím v Berlíně u firmy Leuffgen, Neidt et Co. Po-
čáteční kapitál firmy činil 25 tolarů. Firmu po-
ctil svou návštěvou v roce 1906 i císař František
Josef. 

31. ledna 1912, číslo 24, strana 3
Konec střílení kvíčal. Od 1. února platí zákaz

střílení těchto hostů z chladných krajů severní-
ho Ruska, kteří si u nás pochutnávali na hojné
úrodě jeřabin. Tuto zimu jich bylo postříleno ti-
síce – cena klesla na 16 haléřů za kus. Nyní jim
hrozí už jen chytání do smyček. 

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Mariánskohorské boudy v Jizerských horách byly za-
loženy v roce 1705 pro pasení panského dobytka po
vzoru budního hospodářství známého ze soused-
ních Krkonoš. Zimní čas sem již před sto lety lákal
sportovně založené turisty se sáňkami a lyžemi. 

Foto archiv Graphis

Montáž Jakub Chuchlík
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Žitavská stezka památek a kulturního
dědictví se představuje od prosince v nové
přepracované podobě. Zastávky na trase
historickým městem, jež vznikla v roce 1914,
lemují nové informační tabule s texty ve čty-
řech jazycích. I čeští turisté se z nich dozvědí
podrobnosti o pamětihodnostech příhranič-
ního města ve své mateřštině. 

Žitava leží v místě, kde ústí řeka Mandava do
Lužické Nisy a kde se sbíhají hranice Německa,
Polska a Čech. Návštěvníci, kteří přijíždí ze se-
veru a zahlédnou město položené v Žitavské
pánvi, obklopené Žitavským pohořím a výběž-
ky Ještědského a Jizerského pohoří, stejně jako
Lužické vrchoviny, si rychle uvědomí, jakou

zvláštní atmosféru prožívají lidé v Trojzemí.
Stezka představuje Źitavu jako idylické kultur-
ní a univerzitní městečko s více než 750letou
historií. Dějiny jsou i dnes přítomné v mnoha
stavbách, památkách a náměstích. Stará část
města Žitavy je z velké části památkově chrá-
něna. V posledních letech se podařilo mnoho
památek opravit a vrátit do nich znovu život.

Kdo se vypraví na procházku žitavským cent-
rem, měl by mít dost času. Prohlídka začíná pří-
mo na trhu v těsném sousedství radnice a má
54 zastávek. 

Nové označení Stezky památek a kulturního
dědictví podpořil evropský program malých
projektů přeshraniční spolupráce mezi Svobod-
ným státem Sasko a Českou republikou. Kan-
celář turistických informací, která sídlí přímo
v budově žitavské radnice, nabízí výletníkům
pro lepší orientaci také vícejazyčné brožury
s podrobnými texty k jednotlivým památkám
a skládací plánky s nákresem stezky.

Další informace o městě Žitavě najdete na
www.zittau.eu.

(red)

Žitavské památky s českými popiskami

Podzimní a zimní měsíce jsou obdobím
zvýšeného výskytu nachlazení, jehož příči-
nou jsou především klimatické vlivy. Zatímco
počasí neovlivníme, náchylnost k nemoci
ovlivnit jde, a to především posílením imu-
nitního systému. 

Více než množství zkonzumovaných pastilek
nám pomůže dostatek spánku, pohybu na čer-
stvém vzduchu, otužování a strava bohatá na
přísun ovoce a zeleniny. V neposlední řadě také
omezení přísunu sladkých jídel. Bakterie se to-
tiž cukrem živí. 

Pokud máte sladké rádi a nechcete být o svůj
oblíbený zdroj endorfinů připraveni, sáhněte
po medu. Na rozdíl od cukru vám imunitní
systém neoslabí – právě naopak. Je to dáno je-

ho složením. Med se skládá především z fruk-
tózy a glukózy, zatímco cukr je tvořen sacharó-
zou. Aby mohla být sacharóza využita k výživě
buněk, musí ji tělo na fruktózu a glukózu nej-
prve rozštěpit. Při štěpení tělo spotřebovává vi-
tamín B, vápník, hořčík a další látky, které je
potom nutné doplnit. Med nejenom že minerál-
ní látky a vitamíny ke štěpení nepotřebuje, ale
dokonce je tělu dodává. Zejména draslík, sodík,
vápník a hořčík. Ale také třeba železo, mangan,
křemík, zinek, řadu vitamínů B, antioxidanty,
bílkoviny, aminokyseliny a další látky. 

Med by byl lidskému organismu prospěšný
i v případě, že by tělu „pouze“ dodával energii
ve formě jednoduchých sacharidů. Jeho použití
je ale mnohem širší, a to zejména v lidovém lé-
čitelství. 

Jak známo, na virová onemocnění nemá léčba
antibiotiky vliv a bohužel ani většina ostatních
léků samotnou příčinu virového onemocnění
nevyřeší, pouze potlačuje její příznaky. Hlavní
boj tedy musí vést imunitní systém. V počáteč-
ním stádiu onemocnění můžete s úspěchem vy-
zkoušet některý z receptů lidového léčitelství
ověřený dlouhou historií jeho používání.

Například na kašel jsou výborné sirupy z me-
du a cibule nebo z medu a citronu. Od bolesti
v krku vám může pomoci kloktání tekutin s an-
tiseptickými účinky. Dobře se osvědčil nejen
včelí propolis, ale i obyčejná, teplá slaná voda
nebo šalvějový nálev. Na pocení je dobrý čaj
z lipového květu slazený medem. Při slazení ča-
je hlavně nezapomínejte na to, že nejcennější
látky v něm obsažené jsou při zahřátí nad
46 °C zcela zničeny! Pitím tekutin slazených me-

dem si zároveň zlepšíte obranyschopnost orga-
nismu, protože med patří do skupiny potravin,
které aktivují imunitní systém proti infekcím,
virům a bacilům a zároveň zvyšuje jeho odol-
nost proti stresu.

Zkoumáním pozitivních účinků včelích pro-
duktů na lidské zdraví se zabývalo a zabývá
mnoho lékařů a vědců. Pokud chcete vědět
o propolisu, mateří kašičce, vosku, jedu, pylu
i o samotném medu více, doporučuji navštívit
stránky www.vcelky.cz. O včelách a problema-
tice včelaření si také můžete popovídat v jablo-
neckém Ekocentru s včelařkou Vendulou Pala-
tovou, která lektoruje programy o včelách pro
jablonecké školy.

Milan Bajer
Ekocentrum JKIC, o. p. s.

Včely – přírodní léčitelé

■ Tip na výlet

Včela medonosná na jívě Foto Jiří Šťastný Včely medonosné na úlu Foto Vendula Palatová

Foto archiv JM Foto archiv JM Foto Rolf Hill
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www.jabloneckarodina.cz

Témata pro rok 2012
Únor: Chystáme se na karneval 
Březen: Kamarádi zvířátka 
Duben: Veselé Velikonoce!
Květen: Viděli jsme duhu! 
Červen: Už ovládám kola! – jak jezdím na kole, 
koloběžce, odrážedle... 
Červenec/srpen: Kam pojedu na prázdniny?
Září: Čím rádi cestujeme?
Říjen: Chodíme do lesa, chodíme na houby. 
Listopad: Strašidla a bubáci 
Prosinec: Zdobíme stromeček
(Uzávěrka je vždy předcházející měsíc.)

Ahoj kamarádi, 

právě začíná plesová sezóna. A nejen pro dospělé, ale také pro vás,
děti! Že na plesy nechodíte? Ale ano! Určitě už chystáte masky na
karneval nebo na maškarní ples. A možná někdo z vás půjde za
skřítka! Jsem na vaše masky moc zvědavý a budu rád, když mi je na-
kreslíte a obrázky pošlete. Můžete malovat, jak se chystáte, za co se pře-
vléknete nebo jak se na karnevale bavíte. Děkuji také malým uměl-
cům, kteří poslali do naší redakce obrázky svých oblíbených hraček. 

Těším se na další rok s vámi!

Skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Moje oblíbené hračky“
Emička Klátiková, MŠ Pod Peřinkou, 5 let
Viki Segeš, MŠ Pod Peřinkou, 5 let
Nelinka Vojtková, MŠ Pod Peřinkou, 5 let

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Chystáme se na karneval“ očekává-
me do čtvrtka 12. ledna 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!

Emička Klátiková

Viki Segeš Nelinka Vojtková

Příští téma: Chystáme se na karneval. K malování si můžete zazpívat písničku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře „Maškarní plesy“.
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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

www.ck-net.czwww.ck-net.cz

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
– ZUMBA Fitness

Info a pfiihlá‰ky: recepce Studio FIT
– tel.: 773 485 800, www.studiofit.cz

www.brisnitancekareemah.cz

KADE¤NICTVÍ KZ
dámské, pánské, dûtské

Minimální objednací a ãekací lhÛty, pfiíjemné
ceny, stále pfiijímáme nové zákazníky. 
Nabízíme ve‰keré kadefinické sluÏby, 

vãetnû prodluÏování vlasÛ.
Dále nabízíme – prodej profesionální vlasové
kosmetiky nejen kadefinicím, ale i pro domácí

pouÏití za v˘hodné ceny.
Pfii ãekání káva nebo ãaj zdarma.

Jungmannova ulice 8, Jablonec nad Nisou
tel.: 602 953 757, 606 943 661

web: www.kadernictvi-kz.cz

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER zal. 1999
Levnûji neÏ jinde. Kvalitní LEVNÉ vnitfiní,

vchodové i BEZPEâNOSTNÍ dvefie.
Stavební pouzdra pro posuvné dvefie.
U nás stále DPH 10 % – HESLO: DPH

Akãní ceny na dvefie, kování i na montáÏ.
PROFI v˘fiez kovov˘ch zárubní.

Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!
Kvalitní âESKÁ okna dfievo i plast i HLINÍK.

www.dverehybner.cz
tel.: 604 404 861

ÚâETNÍ SLUÎBY JN – ãlen svazu úãetních
nabízí zpracování a vedení

– podvojného úãetnictví, daÀové evidence
– personální a mzdové agendy
– daÀov˘ch pfiiznání (tvrzení)

Úãetnictví zpracovávají certifikované úãetní,
spolupracujeme s daÀ. poradcem a auditorem.

budova Repropacku, Zlatá 10-12,
Jablonec nad Nisou, tel.: 739 080 921,

mail: ucetni.sluzby.jn@seznam.cz
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• Autoservis, pneuservis, prodej náhr. dílÛ, 
ãi‰tûní interiérÛ a exteriérÛ vozidel, 

odtah vozidel, autopÛjãovna.
• Opravy osobních, dodávkov˘ch, off road 

a mal˘ch nákladních automobilÛ. 
• Zdarma uskladnûní va‰ich pneu.

• Rychloservis, zaji‰tûní STK, 
mechanické opravy vozidel, opravy v˘fukÛ, 

v˘mûny provozních kapalin, 
zimní asistence – startování, rozmrazování.

• ZapÛjãení náhradního vozidla, 
odvoz do místa bydli‰tû. 

––––––––––––––––––––––––––––––
Nová Ves nad Nisou 456, na koneãné mûstského 
autobusu odboãte na Luãany, po 80 m je ná‰ servis.

servis@autocentrumnisa.cz
tel. 602 404 826, 607 489 882
Nyní zavádûcí cena 250,–/hod. 

Autocentrum Nisa s.r.o.

www.autocentrumnisa.cz

NABÍZÍME EXTERNÍ ZPRACOVÁNÍ:

• ÚâETNICTVÍ
• DA≈OVÉ EVIDENCE
• MZDOVÉ EVIDENCE

• P¤IZNÁNÍ (tvrzení) K DANÍM
• zastupování na úfiadech

• moÏnost vyzvedávání dokladÛ
ve Va‰í firmû

Na‰e sdruÏení je poji‰tûné:
„poji‰tûní profesní odpovûdnosti“

Bc. Sedláková Gabriela 603 233 148
Studená Monika 604 868 451

www.ucetnictvi-komplet.cz

Kožní 
a estetická 
soukromá 
ordinace 
MUDr. Hana Sluková

nabízíme: 
• ošetření špičkovým přístrojem 

Alma lasers Accent XL (po objednání) 
• redukce vrásek v obličeji, dekoltu a krku 
• redukce tukové tkáně, neinvazivní liposukce

• redukce celulitidy 
• redukce strií 

• korekce jizev a zlepšení akné 
•běžné ambulantní ošetření bez objednání 
Liberecká 15 • 466 01 Jablonec n. N. 

tel.: 483 313 920, 607 649 722 
E-mail: ordinace@koznislukova.cz 
www.koznislukova.cz

Prodej nových věcí
* bazar * komise *

Dále doplňkový prodej
* prodej elektroniky *
* led diody * pásky *

* truck shop *
tel. 736 256 349

OOdděěvvyy
RRýýnnoovviicckkáá  5599

OOdděěvvyy
RRýýnnoovviicckkáá  5599

EDUCA, Ml˘nská 46a, Jablonec n. N., tel./fax: 483 318 621, mobil: 602 505 288
www.educa-jbc.cz ★ info @educa-jbc.cz

★ JAZYKOVÉ KURZY – mÛÏete se hlásit na nové kurzy 
v˘uka zamûfiena na komunikaci a praktick˘ jazyk, profesionální a trpûliví
lektofii, ovûfien˘ systém v˘uky. 

★ POâÍTAâE – rekvalifikace, intenzivní i víkendové 
★ KURZ ÚâETNICTVÍ – od 25. 2., soboty 8.00–13.00 hodin
★ KURZ DA≈OVÉ EVIDENCE – dle zájmu
★ REKVALIFIKAâNÍ KURZY 
V‰em na‰im klientÛm, partnerÛm a lektorÛm pfiejeme hodnû zdraví, ‰tûstí a úspûchÛ v novém roce.

ZÁPIS DO 
KURZÒ 

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

KLIENTSKÉ CENTRUM
Podhorská 3, Jablonec n. N., tel. 483 329 329

NNeebboojjttee  ssee  nnaa  nnááss  oobbrrááttiitt,,  rrááddii
VVáámm  ppoommÛÛÏÏeemmee..

KKlliieennttsskkéé  cceennttrruumm  IINNVVIIAA..CCZZ  uuÏÏ  jjee
ii  vv  JJaabblloonnccii  nn..  NN..  aa  jjee  ttuu  pprroo  VVááss..

SLEVOV¯ KUPÓN 
PARKOVÁNÍ AUTA ZDARMA KE KAÎDÉMU

ZAKOUPENÉMU LETECKÉMU ZÁJEZDU 
pprroo  ooddlleett  zz  PPrraahhyy  

vv  oobbddoobbíí  oodd  11.. 11.. 22001122  ddoo  3311.. 11.. 22001122..
Platí jen pro Klientské centrum INVIA.CZ 

– poboãka Jablonec nad Nisou,
Podhorská 3, 466 01, tel. 483 329 329

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

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.: 773 485 800

V NOVÉM ROCE V·ECHNO NEJ P¤EJE
AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN

!!! mimofiádná akce – LEDEN 2012:
originál brzdy zn. ATE=nejlep‰í kvalita na trhu

za naprosto bezkonkurenãní ceny!!!
ZDARMA Vám vypracujeme nabídku

na Va‰e konkrétní vozidlo – kontaktujte nás!
dal‰í akce na: www.autoservismokosin.cz

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

STUDIO IVETA
nabízí: permanentní make-up,

kosmetic. sluÏby, tetování obrázkÛ,
na v‰e dárkové poukazy.

Podhorská 3, Jbc, tel.: 602 172 122

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

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

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

e-mail: first.r@centrum.cz

JAN REJSEK – PODLAHY
VINYLOVÉ PODLAHY

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

snadná lokální oprava
nízká hluãnost (ideální pro panelové domy)

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

tel.: 724 119 523

PRODEJNA ADELMAR
ekologicke ãisticí prostfiedky 

ze ·panûlska CODI
a kosmetika BABARIA.

Komenského 545 1. patro, Jablonec n. N.
vchod vedle prodejny ALPINE PRO

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

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

V še nejlepší, hodně
zdraví, mnoho osobních 

i pracovních úspěchů
v roce 2012

přeje všem čtenářům 
i inzerentům

EUROCENTRUM
Jablonec nad Nisou, s. r. o.

V še nejlepší, hodně
zdraví, mnoho osobních 

i pracovních úspěchů
v roce 2012

přeje všem čtenářům 
i inzerentům

EUROCENTRUM
Jablonec nad Nisou, s. r. o.
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◆ 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

POâÍTAâOVù ¤ÍZENÁ 
LYMFODRENÁÎ 

vã. manuálního uvolnûní uzlin
V‰e provádí odbornû a zdravotnû vy‰kolen˘ personál!!

DÁREK PRO PRVNÍCH 50 KLIENTÒ 
60 MIN. LYMFODRENÁÎE ZDARMA!! 

(nutno se pfiedem objednat!!!)
Permanentky zakoupené v mûsících LEDEN–B¤EZEN 2012 budou slosovány o dárek: 

POUKAZ V HODNOTù 5.000,– Kã (lze vyuÏít na lymfodrenáÏ a vibraãní plo‰inu Dream Healther)
BliÏ‰í informace a objednávky termínÛ:

– osobnû v Energy studiu Jablonec (4. patro, Poliklinika I) – telefonicky na: 777 799 228
www.energystudiojablonec.cz, www.medsix.cz 

Po‰tovní 2428/8, 4. patro, Jablonec nad Nisou

NOVINKA


