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Léto končí, zpátky do školy
Září. Termín vytoužené dovolené se spoustou zralé-

ho ovoce a mírnějšími slunečními paprsky u moře
nebo začátek zlátnoucího podzimu. Pro děti a jejich
učitele jednoznačně začátek nové práce. Po dvoumě-
síčním sladkém nicnedělání zasednou do škamen
a postaví se před tabuli, aby získali i předali co nejví-
ce informací. 

Ačkoliv se zdá, že prázdniny jsou pro děti i pro ty,
kdo se kolem škol pohybují, dobou klidu a odpočívá-
ní, není tomu tak. Právě léto je nejvhodnější dobou,
kdy do škol vtrhnou stavbaři a řemeslníci. Asi nejvi-
ditelnější a nejrozsáhlejší školní stavbou je zateplení
Základní školy v Liberecké. Harmonogram trochu
zkomplikoval azbest, jehož výskyt si město pro jistotu
nechalo změřit. A oprávněně, neboť jeho přítomnost
zkoušky potvrdily, ačkoliv v míře zdraví neškodlivé.
Přesto se práce schovaly do prostředí, které bránilo
úniku nebezpečných vláken do ovzduší. Další měření
potvrdilo, že azbest je pryč, a tak se dle plánu část
oken vyměnila a sloupky mezi nimi vyzdily. Přesto
právě tento problém znamenal posunutí školního roku
starším školákům o dva týdny. Těm delší prázdniny ji-
stě nevadí, ale pedagogům asi trochu starostí přiděla-
ly. Celý projekt zateplení školy se bude dokončovat
ještě v roce 2013 a i v něm je prodloužení prázdnin
pravděpodobné.

Dalšími významnými stavbami, respektive staveb-
ními úpravami jsou ty ve školách v ulicích Mozartova
a Sokolí. V první tak vznikla jedna, ve druhé hned dvě
třídy pro předškoláky, čímž se nám podařilo zvýšit
kapacitu mateřských škol – mšenské i té v Lovecké
ulici – o 52 míst.

Letní volno také přináší každoročně starost o to, jak
v jeho době zabezpečit malé děti, aby rodiče mohli
chodit do zaměstnání. I učitelky školek mají právo na
odpočinek, proto se těmto požadavkům musí přizpů-
sobit také letní provoz těchto zařízení. I přes tuto
skutečnost sedm MŠ v průběhu prázdnin zajišťovalo
náhradní prázdninový provoz pro předškoláky a trou-
fám si říci, že k plné spokojenosti rodičů i dětí.

Už několik let také město přispívá na prázdninovou
činnost soukromých subjektů, a to částkou jedno sto
korun na dítě a den. Kvůli úsporám jsme však letošní
vyplácení příspěvku museli omezit u každého dítěte
jen na jeden prázdninový týden. I tak si myslím, že to
není pomoc zanedbatelná. Letos jsme na ni v rozpočtu
vyčlenili 60 tisíc korun.

Myslíme však na celé rodiny, nejen na děti. Proto
jsme i letos připravili už tradiční Kulturní léto. Každý
čtvrtek odpoledne od páté hodiny nabídla letní scéna
Eurocentra nějaký zajímavý koncert. A letos byla
ruka dramaturga při jejich plánování obzvláště dobrá,
což mi jistě potvrdí každý z návštěvníků. I když to
nebylo hned, své obecenstvo si čtvrtky našly. A ná-
vštěvnost nebyla skutečně skromná. Troufám si říct,
že lavičky amfiteátru zaplnily zhruba vždy tak dvě
stovky posluchačů. 

Co dodat závěrem? Školákům a učitelům přeji dob-
ré vykročení do tříd, prvňáčkům a jejich rodičům pří-
jemný začátek další životní etapy a nám všem krásný,
teplý, barevný podzim s kapkou babího léta alespoň
v době Podzimních trhů a Dne památek. 

Petr Tulpa, 
náměstek primátora

Foto Miroslav Gorčík

Foto Milan Bajer
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Kdo kandiduje?
Krajské zastupitelstvo
Zastupitelstvo Libereckého kraje je vr-
cholný orgán vyššího územně samos-
právného celku – kraje. Prvně bylo
zvoleno v roce 2000, a protože volební
období krajských zastupitelů je čtyřle-
té, čekají nás v říjnu v pořadí již čtvrté
volby krajských zastupitelů organizo-
vané podle principu poměrného za-
stoupení s některými prvky většinové-
ho volebního systému. Zastupitelstvo
kraje bude také v příštím volebním ob-
dobí tvořit 45 zastupitelů. Zákon č.
130/2000 Sb. o volbách do zastupitel-
stev krajů a o změně některých zákonů
ve znění pozdějších právních předpisů
(dále jen zákon o volbách do zastupi-
telstev krajů) přiznává volebním stra-
nám možnost uvést na svém hlasova-
cím lístku maximálně 50 kandidátů.
Volič při použitém volebním systému
vloží za zástěnou do úřední obálky zís-
kané od volební komise jeden vybraný
hlasovací lístek, na kterém může při-
znat preferenci maximálně 4 vybra-
ným kandidátům zakroužkováním je-
jich pořadového čísla.

Senát PČR
Volby do Senátu Parlamentu České re-
publiky se řídí zákonem 247/1995 Sb.
o volbách do Parlamentu České repub-
liky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů ve znění pozdějších
právních předpisů. O mandáty se u-
chází ve volebním obvodu č. 35 pro na-
stávající šestileté volební období cel-
kem 10 kandidátů. Dochází tak k pra-
videlné obměně 1/3 senátorů. Tento
volební obvod zahrnuje celkem 83 ob-
cí. Věk kandidáta do Senátu PČR musí
být nejpozději v druhý den voleb 40 let.

Kdy k volbám?
Prezident republiky vyhlásil tyto volby
na dny 12. – 13. října 2012. Budeme te-
dy v průběhu dvou dnů absolvovat dva
typy voleb, do zastupitelstva kraje a do
horní komory Parlamentu ČR, tedy do
Senátu. V pátek 12. října 2012 budou
volební místnosti otevřeny od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00
hodin. Jestliže však žádný z kandidátů
pro volby do Senátu PČR nezíská
v prvním kole nadpoloviční většinu o-
devzdaných platných hlasů, budeme
muset jít k volebním urnám ještě za tý-
den, a to 19. a 20. října 2012. Volební
místnosti budou přístupné opět v pátek
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od
8.00 do 14.00 hodin.

Kam k volbám?
V našem městě nedojde ke změně po-
čtu volebních okrsků a bude jich vy-
tvořeno 49. Jejich dislokace bude stej-
ná jako u posledních voleb v roce 2010
vyjma OVK 3 a 21. Oznámení o voleb-
ních místnostech a popisu volebních
okrsků bude zveřejněno na interneto-
vých stránkách města (www.mestojab-
lonec.cz), na výlepových plochách ve

městě, a to nejpozději 27. září 2012. Stej-
nou informaci lze získat i na vnitřním
informačním středisku v přízemí bu-
dovy radnice. Občané voliči, kteří mají
z úřední moci trvalý pobyt evidován na
radnici (cca 1000 osob), se mohou vo-
leb účastnit (pokud nebudou mít volič-
ský průkaz) ve volebním okrsku č. 1 –
volební místnost v budově radnice.

Voličské průkazy
Krajské zastupitelstvo
Nově zákon o volbách do zastupitelstev
krajů umožňuje volit i mimo trvalé byd-
liště. Abyste mohli své aktivní volební
právo uplatnit v jiné obci Libereckého
kraje (seznam obcí je zveřejněn na we-
bových stránkách), je nezbytné mít vo-
ličský průkaz. O voličský průkaz je
možné žádat od vyhlášení voleb, a to
písemně s úředně ověřeným podpisem
(ověření je osvobozeno od povinnosti
hradit správní poplatek) nebo elektro-
nicky s uznávaným elektronickým pod-
pisem nebo prostřednictvím datové
schránky (datová schránka statutárního
města Jablonec nad Nisou je wufbr2a)
doručené nejpozději 5. října 2012.
O voličský průkaz je možné žádat
i osobně (Magistrát města, Komen-
ského ul. 8, oddělení správních agend)
nejpozději do 16.00 dne 10. října 2012.
Magistrát města předá voličský průkaz
přímo voliči nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle na jím uvedenou adresu.

Senát PČR
Volič může požádat o vydání voličské-
ho průkazu (na I. i II. kolo voleb) ve
stejných lhůtách a stejnými způsoby
jako o voličský průkaz pro volby do za-
stupitelstva kraje. Magistrát města pře-
dá voličský průkaz přímo voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průka-
zu, anebo jej voliči zašle na jím uvede-
nou adresu nejdříve 27. září 2012.
Voličský průkaz opravňuje voliče
uplatnit své aktivní volební právo
v kterémkoliv volebním okrsku spada-
jícím do senátního volebního obvodu č.
35 (83 obcí – jejich seznam je zveřej-
něn na webových stránkách), v jehož
územním obvodu je tento volič přihlá-
šen k trvalému pobytu.

Hlasovací lístky
Magistrát města zajistí zkompletování
všech hlasovacích lístků jak pro volby
do zastupitelstva kraje, tak pro volby
do Senátu PČR. Celou sadu ve společné
obálce doručí každému voliči společně
s poučením nejpozději v úterý 9. října
2012 do místa jeho trvalého bydliště.
I tentokrát vyzýváme občany, aby si
prověřili, zda mají správně označeny
svoje poštovní schránky. Pokud se výji-
mečně stane, že volič lístky neobdrží
do výše uvedeného data, může si celou
sadu vyzvednout denně do 17.00 hodin

na vnitřním informačním středisku
v přízemí budovy radnice a v den voleb
i ve volební místnosti. 
V případě konání II. kola voleb do
Senátu PČR nebudou hlasovací lístky
již doručovány do místa trvalého poby-
tu, ale každý volič obdrží hlasovací líst-
ky přímo ve volební místnosti.

Aktivní volební právo
Krajské zastupitelstvo
Státní občan ČR, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
a je přihlášen k trvalému pobytu v ob-
ci, která náleží do územního obvodu
kraje tj. volič.

Senát PČR
Státní občan ČR, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
V případě konání II. kola voleb do Se-
nátu PČR může volit i občan, který
alespoň druhý den konání II. kola vo-
leb dosáhl věku nejméně 18 let.

Krajské zastupitelstvo a Senát PČR
Volič, který přijde do volební místnosti
je povinen prokázat komisi svoji totož-
nost a státní občanství České republi-
ky. Musí k tomu použít platný občan-
ský průkaz nebo cestovní pas. 

Volby mimo volební
místnost
Krajské zastupitelstvo
Volit se nebude ve věznici v Rýnovicích
ani v jablonecké nemocnici. 

Senát PČR
Volič, který bude v den voleb ležet
v jablonecké nemocnici a bude mít tr-
valý pobyt v územním obvodu spadají-
cím do senátního volebního obvodu
č. 35 (83 obcí – jejich seznam je zveřej-
něn na webových stránkách), o své ak-
tivní volební právo nepřijde. Vedení ne-
mocnice nahlásí Magistrátu města
v pátek 5. října 2012 tyto pacienty, kte-
ří budou zahrnuti v tzv. zvláštním se-
znamu. Druhý den voleb se dostaví zá-
stupci jedné okrskové volební komise
a umožní pacientům volit. I zde však
platí prokázání totožnosti a občanství.
Obdobně proběhnou volby ve věznici
v Rýnovicích.

Krajské zastupitelstvo a Senát PČR
Volební komise určitě navštíví s pře-
nosnou schránkou Domy pro seniory,
aby zde mohli odvolit ti občané, kteří
o to požádají.
Ze závažných, zejména zdravotních
důvodů, můžete požádat Magistrát
města v Jablonci nad Nisou e-mailem:
reichelova@mestojablonec.cz, tel. č.:
483 357 364 a v den voleb také okrsko-
vou volební komisi o to, abyste mohli
hlasovat doma. Příslušná komise
k vám v takovém případě vyšle své čle-
ny s přenosnou volební schránkou, ú-
řední obálkou a hlasovacími lístky.
Komise ale může vyjíždět s volební
schránkou pouze na území svého vo-
lebního okrsku.

Volební orgány
Na organizačně technickém zabezpe-
čení voleb se podílí řada volebních or-
gánů od Státní volební komise přes pri-
mátora města, Magistrát města až
k okrskové volební komisi. Okrskové
volební komise budou sestaveny dle
zákona o volbách do zastupitelstev
krajů, ale současně budou plnit funkci
okrskové volební komise pro volby do
Senátu PČR. Komise dbá na pořádek ve
volební místnosti, zajišťuje hlasování
a sčítá odevzdané hlasy. Komise budou
složeny přednostně z delegátů voleb-
ních stran a dále z dobrovolníků jme-
novaných primátorem města. Případní
zájemci o tuto práci se mohou hlásit na
e-mail: reichelova@mestojablonec.cz,
tel. č.: 483 357 364, a to do 12. září 2012.
Všem dobrovolníkům – zájemcům o tu-
to práci za ochotu pomáhat při tech-
nickém zvládnutí voleb děkujeme. 

Výsledky voleb
Volební výsledky zpracovávají z pod-
kladů okrskových volebních komisí or-
gány Českého statistického úřadu. Český
statistický úřad spravuje internetové
stránky www.volby.cz, kde jsou uveřej-
ňovány výsledky průběžně tak, jak
jsou předávány jednotlivými okrskový-
mi volebními komisemi sumarizačním
útvarům Českého statistického úřadu
za jednotlivé kraje, volební obvody, ob-
ce i za jednotlivé okrskové volební ko-
mise.

Soudní přezkum
Podáním návrhu na neplatnost hlaso-
vání, neplatnost voleb nebo neplatnost
volby kandidáta se může domáhat
ochrany u soudu mimo jiné každý ob-
čan zapsaný v seznamu voličů ve vo-
lebním okrsku. Návrh je nutno podat
nejpozději do 10 dnů po vyhlášení vo-
leb Státní volební komisí.

Informace
Za materiálně technické zabezpečení
voleb ve městě odpovídá na Magistrátu
města Jablonce tajemník úřadu JUDr.
Marek Řeháček. 
Připomínky, podněty, návrhy můžete
podávat na telefon: 483 357 364 nebo
e-mail: reichelova@mestojablonec.cz

Úřední den MMJN 
v pondělí 15. října 2012
Na technickém zabezpečení voleb se
aktivní prací ve volebních orgánech
a při sumarizaci volebních výsledků za
město a 12 okolních obcí bude podílet
většina zaměstnanců MMJN se svojí
výpočetní technikou. To je důvodem,
proč v pondělí 15. října 2012 bude pro-
voz MMJN značně omezen. 
Toto omezení se netýká úředního dne
22. října 2012, který následuje po pří-
padném druhém kole senátních voleb,
protože tyto výsledky budou sčítány již
bez použití výpočetní techniky. 

Volby do krajského zastupitelstva
a Senátu Parlamentu České republiky
12.–13. října 2012 (II. kolo voleb do Senátu PČR 19.–20. října 2012)

Foto Graphis
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Dům Musilových je v majetku města
Ke zdárnému konci vede dlouholetý spor

mezi statutárním městem Jablonec a ex-
manžely Musilovými, původními vlastníky
domu v ulici 5. května. Po mnoha jednáních
se podařilo najít shodu a vleklý spor ukon-
čit dohodou.

Vlastníkem domu je v katastru nemovitostí
zapsáno statutární město Jablonec,“ říká s po-
těšením náměstek primátora Miloš Vele, jenž
jednání vedl a při nástupu do funkce bylo pro
něho vyřešení sporu jednou z priorit.

Jednání se oproti původnímu plánu protáhla,
neboť na majetek dnes již bývalých manželů
byly uvaleny tři exekuce. „Musela se uzavřít

dohoda, že z částky, kterou město Musilovým
vyplatí (3 + 3 miliony), budou zaplaceny nejpr-
ve pohledávky a teprve potom se majetek pře-
vede. To se stalo a počátkem srpna začala paní
Musilová s rekonstrukcí domu v ulici Skřivánčí
12, který dostala směnou za dům v ulici 5. květ-
na,“ vysvětluje dále Vele.

Následně zveřejnila Rada města na úřední
desce informaci o prodeji objektu. „Ředitelství
silnic a dálnic si nechává zpracovat znalecký
posudek a během čtrnácti dnů přijde s nabíd-
kou, za kolik od nás dům odkoupí. Věřím, že
k celé transakci i k demolici dojde ještě v letoš-
ním roce,“ věří Miloš Vele.

(end)

Rekonstrukce mostu v Kamenné ulici
byla po roce dokončena

Ke zdárnému konci dospěla rekonstrukce
mostu v Kamenné ulici, která započala 30.
srpna loňského roku. Stavební práce byly
ukončeny 14. srpna. „Ve středu 22. srpna jsme
dostali od stavebního úřadu souhlas s před-
časným užíváním stavby,“ sdělil náměstek
primátora Miloš Vele. 

Slavnostní otevření se uskutečnilo 29. srpna.
„V podstatě šlo o to, že zhotovitel předal stavbu
objednavateli. Rekonstrukce stála 13,4 milionu
korun včetně DPH, z toho práce na vlastní

mostní konstrukci byly vyčísleny na 8,9 milio-
nu korun. Zbytek částky se proinvestoval na
přeložkách inženýrských sítí, což vůbec nebylo
snadné, neboť vše je vedeno konstrukcí mostu
a jde o hlavní přívod do středu města. Vše se
nejprve muselo přeložit na provizorní mostek
a po rekonstrukci mostu vrátit na původní místo.
Stavbu kompletně financuje statutární město
Jablonec,“ vysvětluje náměstek, kterého trochu
mrzí, že po odkrytí mostní konstrukce se neob-
jevily žádné historické nálezy. Nad rámec opra-
vy mostu byl položen asfalt od ulice 5. května

až na Dolní náměstí. Po obou stranách byly vy-
budovány nové chodníky. 

„Rovněž jsme nechali postavit dvě nové proti-
lehlé zastávky a opravili stěnu bývalé tržnice,
aby nekazila estetický dojem,“ dodává Miloš
Vele. Od 3. září se do Kamenné ulice vrátí měst-
ská hromadná doprava. 

„Přestupní terminál byl vybudován na auto-
busovém nádraží a tam také zůstane, v Ka-
menné ulici budou pouze zastávky,“ upřesňuje
informace náměstek.

(end)

Při opravě schodů se vyskytly komplikace
Se začátkem prázdnin začali řemeslníci

s opravou schodiště před jabloneckým ma-
gistrátem. 

Ještě předtím neskrýval náměstek primátora
Miloš Vele v souvislosti s touto opravou obavy.
„Schodiště bude demontováno a přiznám se, že
jsem zvědav na to, co nás čeká, neboť u tako-
vých prací může dojít k nějakému překvapení.“
Bohužel se obavy naplnily. „Objevily se drobné
komplikace a postup některých prací se určoval
přímo na místě. I přesto se pracuje podle har-
monogramu a termín dokončení oprav (konec
října) bude dodržen,“ tvrdí Vele. Dodavatelská
firma následně vyčíslí částku za vícepráce. 

(end)
Foto 4 x Miroslav Gorčík

Foto Graphis
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Novelou zákona o rozpočtovém určení
daní získá Jablonec přes 21 milionů Kč

Města, obce a kraje jsou financovány sdíle-
nými daněmi, to znamená, že mají podíl na
výnosu daně z přidané hodnoty, daně z pří-
jmů fyzických i právnických osob, pouze
daň z nemovitosti je v plném rozsahu příj-
mem obce. 

V minulosti došlo k situaci, že sdílené daně
byly rozdělovány velmi nerovnoměrně. Čtyři
statutární města – hlavní město Praha, Plzeň,
Ostrava a Brno dostávaly ze sdílených daní da-
leko vyšší částky než ostatní města v ČR. Je
logické, že hlavní město má svým způsobem
výsadní postavení a musí plnit některé úkoly,
které jiná města zajišťovat nemusí. Plzeň,
Ostrava a Brno však měly vysoké příjmy na ob-
čana a rok od roku 2000, kdy došlo k reformě
veřejné správy, a to bez racionálního důvodu.
Liberec například financuje právě tak jako
Plzeň divadla, zoologickou zahradu atd. Proto
byl předložen tento návrh zákona, na kterém se
nejvíce podílelo celostátní hnutí Starostů. Senát
novelu schválil 17. srpna.

Co je podstatou tohoto zákona:
Novela změnila kritéria, podle kterých se ob-

ce podílejí na sdílených daních, zejména se
mění jejich vzájemná váha. Počet obyvatel se
má podílet z 10 %, ze 7 % počet dětí mateřských
škol a žáků základních škol, ze 3 % rozloha ka-
tastrálního území obce a z 80 % tzv. postupné

přechody, tedy kritérium počtu obyvatel upra-
vené přepočítacími koeficienty. Do novely zá-
kona se bohužel nedostalo kritérium nadmoř-
ské výšky, které by pro Jablonec nad Nisou by-
lo významnou posilou. 

Novela zákona o rozpočtovém určení daní
tedy zavádí tato nová kritéria pro rozdělení,
jsou to: 

• 10 % počet obyvatel,
• 7 % počtu dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících

školu zřizovanou obcí,
• 3 % rozloha katastrálních území obce (max.

10 ha na obyvatele),
• 80 % postupné přechody 

Předpokládá se navýšení sdílených daní pro
obce o 12 miliard Kč, z toho 1,5 miliardy na za-
pojení kritéria počtu dětí mateřských a základ-
ních škol. Pokles sdílených daní Prahy, Brna,
Ostravy a Plzně o 1,1 miliardy byl předmětem
mnoha debat jak na půdě Poslanecké sněmov-
ny ČR, tak i Senátu ČR. Nakonec bylo schvále-
no kompromisní řešení tak, že snížení u hlav-
ního města Prahy sice činí 0,65 miliardy Kč,
a 0,45 miliardy Kč u měst Plzně, Ostravy a Brna.
Nicméně dochází k postupnému snižování
v závislosti na připravených a smluvně váza-
ných investičních akcích těchto měst. 

Podobný problém se týká některých obcí
s malým počtem obyvatel a velkým katastrál-
ním územím.

Váha kritéria celkové rozlohy katastrálních úze-
mí obce se návrhem nemění, zůstává ve výši
3 %. Dochází však k významné změně, pokud
jde o rozsah, v jakém je katastrální území obce
promítnuto do propočtu. Výměra, která je zo-
hledněna v propočtu, se omezuje maximálně na
plochu 10 hektarů na obyvatele. 

Výrazná většina obcí a měst v ČR na přijetím
novely zákona získá větší a spravedlivěji rozdě-
lené finanční prostředky, hlavní město Praha,
statutární města Brno, Plzeň a Ostrava ztratí
část sdílených daní a právě tak i obce s malým
počtem obyvatel a velkým katastrálním úze-
mím. 

Soňa Paukrtová

Autobusy budou vyjíždět 
i z Lipanské

Společně s rekonstruovaným mostem
v Kamenné ulici znovu zprovozní město od
3. září pro autobusovou dopravu dosud za-
vřený výjezd z nádraží ulicí Lipanskou na
ulici 5. května. 

Křižovatka ulic Lipanská a 5. května byla od
rekonstrukce bulváru uzavřená. Od 3. září bu-
de pro autobusy opět v obou směrech průjezd-
ná. „Bylo třeba odstranit přechod pro chodce
v ulici 5. května, přerušit chodník a nahradit jej
vozovkou s novým přechodem. V Lipanské bu-
de zastávka pouze pro výstup cestujících něko-
lika dálkových linek,“ říká náměstek primátora
Petr Vobořil.

Úprava křižovatky je součástí rekonstrukce
autobusového nádraží, jež začala v květnu loň-
ského roku. Cílem bylo propojit městskou, pří-
městskou a dálkovou dopravu a přispět k poho-
dlnějšímu a rychlejšímu cestování. Za terminál
město zaplatilo 4,5 milionu korun, aktuální od-
jezdy autobusů mohou cestující sledovat na
velkoplošné světelné tabuli, na niž radnice vy-
dala 400 000 korun. (jn)

Lesopark se otevře 
návštěvníkům v říjnu

Od října bude moci veřejnost užívat leso-
park na Žižkově Vrchu. Stavební práce skon-
čily s prázdninami, během září se odstraůjí
vady a nedodělky. Slavnostní otevření je plá-
nované na 3. října.

„V době, kdy jsme předkládali žádost o dotaci
v rámci IPRM – Žižkův Vrch a okolí, rovnaly se
náklady na lesopark částce 24,5 milionu korun.

Dotace z EU činila něco přes 19 milionů,“ říká
náměstek primátora Petr Vobořil. Výběrovým
řízením na dodavatele stavby se položka na re-
vitalizaci zarostlého parku snížila o 7,5 milionu
korun, takže park vyšel na necelých 17 milionů
s dotací ve výši 85 %.

V novém lesoparku bude nejen zajímavý mo-
biliář se vzkazy v morseovce, altán s vyhlídkou
a jezírko s molem, z něhož bude možné po-
zorovat život pod vodní hladinou, ale také mo-
týlí louka osázená 80 druhy trav a kvetoucích
rostlin. Návštěvníci se budou moci projít také
třemi alejemi – lipovou, těžce poškozenou sně-
hovou kalamitou v říjnu 2009, osikovou a mod-
řínovou. (jn)

Azbest v Liberecké 
budeme kontrolovat

Azbest je pryč, vyzdívání meziokenních pilí-
řů, výměna oken a zateplování fasády pokra-
čuje. Průzkum a kontrolní měření výskytu
nebezpečných vláken však práce na projektu
zateplení školy v Liberecké ulici protáhly. 

„Jelikož se v poslední době objevují často při
opravách nebo zateplování škol z 2. poloviny
minulého století azbestová vlákna, nechali
jsme si raději provést preventivní měření. Ta,
bohužel, azbest potvrdila,“ říká náměstek pri-
mátora Petr Vobořil. Naštěstí pouze v konstruk-
cích, měření prokázalo, že se neuvolňuje do o-
vzduší. 

„Harmonogram prací se upravil tak, že se le-
tos vymění okna a zateplí jeden pavilon,“ vy-
světluje Vobořil. Kolem konstrukcí s azbestem

se vytvořilo kontrolované, hermeticky uzavře-
né pásmo s podtlakem, aby se při vybourávání
vlákna neuvolňovala do okolí. Odborná firma
pak kontaminovaný materiál demontovala, od-
borně zabezpečila a předala k likvidaci.

„Kontrolní měření po demontáži nadlimitní
přítomnost azbestu v ovzduší nepotvrdila a sta-
vební firma mohla pokračovat v projektu za-
teplení podle upraveného harmonogramu,“ do-
dává náměstek. Provoz ve škole tak začal
27. srpna, školní rok 3. září však zahájí jen žáci
1. stupně. Větší děti si prodlouží prázdniny do 17.
září. Před jejich nástupem se ještě jednou změří
přítomnost azbestových vláken v interiéru.

Azbest se většinou objevuje ve školách posta-
vených v 70. a 80. letech z takzvaných boletic-
kých panelů nebo tam, kde jsou meziokenní
vložky z azbestových desek. Není pravidlem, že
v těchto budovách azbest v ovzduší být musí,
pokud panely a desky jsou neporušené, nebez-
pečí nehrozí. Objevuje se právě při rekonstruk-
cích. 

Podle údajů ministerstva školství by se pro-
blém s azbestem měl týkat 291 škol v celé re-
publice, z toho dvanácti v Libereckém kraji.
„Jablonecký magistrát bude v rekonstruované
škole provádět další kontrolní měření a dohlí-
žet nad tím, aby se v budově ani jejím okolí ne-
bezpečná vlákna neobjevila,“ slibuje náměstek
primátora. 

Projekt „Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci
nad Nisou“ by měl přijít na necelých 33 milio-
nů korun, přičemž dotace z EU činí více jak
14 milionů a 800 000 korun jde ze Státního fondu
Životního prostředí ČR, na ostatních nákladech
se podílí město. Hotovo by mělo být v srpnu
příštího roku. (jn)

Ilustrační foto Miroslav Gorčík

■ Informace z města
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■ Naši jubilanti
v září
94 let
Marta Čepeláková 

93 let
Marie Hajdová, Anna Menclová,
Svatopluk Ország, Marie Reslová 

92 let
Jiřina Cabrnochová,
Augusta Faiglová, Albert Hudec,
Bohuslav Kohout, Marie Krejzová 

91 let
Ladislav Kodejš, Hikmat Kroupová,
Marie Petanová, Miloslav Prskavec 

90 let
Marie Florianová, Anna Kvízová,
Ludmila Najmanová 

85 let
Dlouhá I., Ferko O., Fuchsová M.,
Kořínek J., Koucká L., Kovářová E.,
Mendlová V., Procházková M.,
Štekrová B., Tvarohová J.,
Vaníčková B., Veverková E.

80 let
Devátá V., Hermsdörferová L.,
Hušek J., Jirků V., Linková V.,
Lněničková V., Mužíček R.,
Pelešková M., Raim V., Valenta V.,
Vích V. 

75 let
Augustová V., Černá Z.,
Hlubučková V., Housková E.,
Kholová L., Kremlová M.,
Kůtková J., Laža F.,
Markalousová J., Maršík J.,
Matzig H., Neradová H.,
Neumann F., Nowotny M.,
Pastyřík M., Pavelková V., Peukert K.,
Stratilová H., Süsser J., Šimonová
V., Vajc L., Vítková E., Zajac M.

70 let
Birkeová K., Čaba Š., Devátá M.,
Doleček J., Doubová I.,
Dressler E., Holečková B.,
Holubová M., Hořejš F., 
Chvalina M., Jiřička F., Kotyza J.,
Kvíz B., Lamačová V., Majorová D.,
Mazánek J., Ondrouchová V.,
Polák J., Polák M., Rakoušová G.,
Rožňová J., Sedlická K.,
Stejskalová L., Stránský J.,
Švarcbek K., Tancibudek K.,
Tomešová V., Václavů J.,
Vavřichová O., Vítová E.,
Vrbatová H., Zajícová R.,
Zemanová H., Žanta J.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody

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

■ Výročí sňatku
V pátek 10. srpna oslavili 
zlatou svatbu manželé 
Libuše a Bohumil Poznarovi 
ze Mšena. Dcera s rodinou jim
přeje vše nejlepší, mnoho zdraví
a lásky v dalších dnech
společného života.

Připravované změny
jízdních řádů 
MHD v Jablonci
nad Nisou
S otevřením mostu v ulici Ka-
menná mohou od září využívat
jablonečtí cestující MHD i nově
zrekonstruovanou autobusovou
zastávku. Ulice Kamenná byla
uzavřena 1. 7. 2011 z důvodu cel-
kové rekonstrukce mostu.
V nově zrekonstruované zastávce
Kamenná bude opět obnoven pro-
voz linek MHD. Zastávka se otevře
jako standardní bez možnosti pře-
stupu. Přestupním uzlem linek
městské hromadné dopravy v Jab-
lonci nad Nisou bude i nadále
autobusové nádraží. 
Z tohoto důvodu dojde k mírné
úpravě jízdních řádů některých
linek. Autobusy jedoucí ze zastáv-
ky Lázně ulicí Budovatelů budou
na autobusové nádraží i nadále
jezdit přes Dolní náměstí. Linky č.
8, 18 a 19 pojedou ze zastávky
Pražská, směrem na autobusové
nádraží, přímo přes zastávku Ka-
mennou.
Na základě požadavků cestujících
DPS Novoveská vznikne od 3. 9.
2012 nová linka č. 20. Začátek
a konec této linky je na autobuso-
vém nádraží. V dopoledních hodi-
nách autobusy č. 20 obslouží třemi
spoji zastávku na autobusovém

nádraží – Podhorská - Podhorská,
Vikýř – Novoveská – Jarní – auto-
busové nádraží. 
Linka č. 20 bude v pracovní dny
zabezpečovat dopravní obslužnost
dané oblasti v časech, kdy nejede
linka č. 16 na trase Na Roli –
Paseky, ELP.

(tm)

VZP se přestěhovala
do centra
Klientské pracoviště VZP ČR v Jab-
lonci nad Nisou se v červenci pře-
stěhovalo do nových prostor. Nyní se
nachází na adrese Mírové nám. 17
v Jablonci n. N. (dříve hotel Corso). 

Den otevřených 
dveří v nemocnici
Ve čtvrtek 13. 9. se v jablonecké
nemocnici uskuteční Den otevře-
ných dveří. Otevřeno bude 13
zdravotnických a tři zajímavá
technická pracoviště. V premiéře
bude uveden instruktážní film
o hospitalizaci pacienta a plánova-
né operaci s herečkou Pavlou To-
micovou. Každý z návštěvníků,
který vyplní soutěžní kvíz, získá
dárek. 
Připraven je i další bohatý pro-
gram:
9.00–11.30 hodin – pro školy. Pro-

hlídku pracoviště je třeba si pře-
dem rezervovat.
12.15–12.45 hodin: Pokus o český
rekord v kardiopulmonální resus-
citaci. Na parkovišti u vjezdu do
areálu nemocnice ho pořádá OS
ČČK Jablonec nad Nisou pod zá-
štitou primátora Petra Beitla a pri-
máře ARO oddělení MUDr. Mar-
tina Bartoně.
13.00–17.00 hodin – pro veřejnost:
K prohlídce pracoviště se zaregist-
rujte v prostoru vedle lékárny.
Podrobný program a další infor-
mace najdete na webové stránce
www.nemjbc.cz.

V nemocnici lze 
platit kartou
Nemocnice Jablonec n. N., p. o.,
umožňuje od pondělí 16. 7. 2012
platit již vyúčtované regulační po-
platky a hrazenou zdravotní péči
bezhotovostně, a to díky nově umís-
těnému platebnímu terminálu
v hlavní pokladně. 
Nemocnice přijímá platební karty
VISA, VISA Elektron, MasterCard,
Maestro, Diners Club a JCB. Hlav-
ní pokladna je otevřena v pracovní
dny v době 7.00 až 9.00, 9.30 až
11.45 a 12.30 až 14.30 hodin. Tento
způsob platby byl dosud možný
pouze v nemocniční lékárně. Ne-
mocnice tak reaguje na potřeby
pacientů, a zlepšuje tím komfort
platebních služeb.

Olympijskou vítězku přijal primátor
Vítězka olympiády v Londýně, úspěšná oštěpařka a jablonecká rodačka Barbora Špotáková navštívila v úterý
21. srpna jabloneckou radnici. Primátor Petr Beitl ji nejprve přijal ve své pracovně, kde spolu hovořili o tom, ja-
kým dárkem by se jí město Jablonec mohlo odvděčit za skvělou reprezentaci a výjimečné úspěchy. Na tiskové
konferenci, která na setkání navazovala, primátor prozradil, že se s Bárou domluvili na několika způsobech
ocenění. Jednak to bude originální autorský dárek – šperk či předmět ze skla a bižuterie jako symbol Jablonce.
Dalším projevem uznání bude veřejný happening, který město uspořádá – koncert Bářiny oblíbené kapely Tři
sestry. „Mluvili jsme o termínu někdy začátkem listopadu. Je to pro mě naprosto vyhovující, teď jsem tak una-

vená, že bych si nějakou další větší
oslavu neužila a na podzim bude
příjemné si to všechno znovu pro-
žít a připomenout,“ sdělila Špotá-
ková a dodala, že sezona navíc
dosud neskončila a ještě ji čekají
nějaké závody. 
Oceněním, kterého si podle svých
slov Bára váží nejvíc, byl primáto-
rův návrh na udělení čestného ob-
čanství. „Předložím zastupitelstvu
návrh, aby se Bára Špotáková stala
čestnou občankou Jablonce, a vě-
řím, že bude přijat,“ řekl primátor
Beitl. „Jablonec mám moc ráda, rá-
da sem jezdím a velmi mě návrh
pana primátora potěšil,“ komento-
vala to Špotáková. (mh)

Iuventus, Gaude! 
si splnil svůj 
americký sen
Smích, zpěv a hudba se nesly Hor-
ním náměstím ve čtvrtek 12. čer-
vence po čtvrté hodině odpolední.
Jablonecký sbor Iuventus, Gaude!
si splnil svůj americký sen. Děti se
vrátily z cesty do amerického Cin-
cinnati, kde se zúčastnily olym-
piády pěveckých sborů. Jablonečtí

„Iuvenťáci“ patří mezi nejlepší
sbory na světě. Hned dvakrát se
dostali do zlatého pásma s vyso-
kým počtem bodů. „Obstáli jsme
ve světové konkurenci a všechny
jsme přivezli zpátky v pořádku,“
sděloval rozesmátý sbormistr To-
máš Pospíšil. Svá „americká zlatíč-
ka“ přišli přivítat nejen rodiče, ale
také ředitel ZUŠ Vítek Rakušan,
primátor města Petr Beitl a náměs-
tek primátora Petr Tulpa. 

(red)

Foto Miroslav Gorčík
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V červenci byla dokončena fasáda na po-
slední, a to západní stěně domu. V těchto
místech se nachází také výtahová šachta se
schodištěm. Šachta bude propojena s pod-
krovím a dalšími podlažími objektu, a umož-

ní tak bezbariérový přístup do památníku
a galerie. 

Uskutečnil se výběr z několika vzorků fasád-
ního nátěru. Po ověření přímo na venkovní plo-
še v konfrontaci s barevností osazených rámů
oken byl odsouhlasen architektem, investorem
a zástupci památkové péče i vedení města vzo-
rek v tzv. holubičí šedi. 

V těchto dnech se provádí první podkladový
nátěr, jehož odstín je světlejší než požadovaná
výsledná barva. Ta bude docílena až po nane-
sení dalších dvou vrstev pigmentového nátěru.
K závěrečnému nátěru bude přistoupeno až po
stanovené technologické odstávce, která je nut-
ná pro řádné vyzrání fasádní barvy. 

V přízemních místnostech je již položená
veškerá dlažba. Provedlo se zaměření pro výro-
bu skleněných výstavních panelů a dalšího in-
teriérového vybavení, které se již postupně na-
váží.

Výstavní plochy a kanceláře v 1. patře mají již
položenou dřevěnou podlahu. Ve 2. patře, v pro-
storách budoucího památníku, byla provedena
technická příprava pro odsouhlasenou klimati-
zaci. Postupně dochází k výmalbám interiéru. 

Rekonstrukce fary – výběr fasádní barvy,
pokládka dlažeb, výmalba interiérů

Lazurní nátěry zajistí autentický odstín 
O prázdninách se začala fasáda Domu

manželů Scheybalových natírat. Bývalá fara
bude vypadat jako ve 30. letech minulého
století, kdy její fasáda měla barvu holubičí
šedi. První nátěr ale je světle modrý. Je to
dáno technologií nanášení barevných od-
stínů.

„Technologický postup počítá s dalšími dvě-
ma vrstvami lazurního nátěru šedé barvy, kte-
ré budou nanášeny po dostatečném vyzrání
prvního nátěru,“ vysvětluje nanášení barvy na
fasádu architekt Libor Sommer, specialista na
restaurování a rekonstrukce historických ob-
jektů. Teprve další dvě vrstvy zajistí fasádě fi-
nální tlumený šedomodrý odstín, jaký byl
i v minulosti. 

Plochy fasády, které nejvíce trpí vlhkostí způ-
sobenou odstřikující dešťovou vodou nebo sně-

hem, dostanou navíc ochranný hydrofobní nátěr.
Ten se bude aplikovat mezi jednotlivé vrstvy.
„Tímto způsobem bude zaručeno, že se výsled-
ná barva ochranným nátěrem nezmění a také
odpadne nutnost ho po několika letech obnovo-
vat, což vede i k finanční úspoře,“ komentuje
Sommer.

S ohledem na zachování autenticity odbor-
ným stratigrafickým průzkumem doloženého
nátěru fasády a v zájmu zajištění její dlouhé ži-
votnosti bylo po vzorkování odsouhlaseno pou-
žití tzv. silikátového lazurního nátěrového
systému.

Výsledky průzkumu barevnosti byly předsta-
veny zastupitelům vloni v září. Ti po konzulta-
ci s památkáři vzali na vědomí, že fasáda fary
bude obnovena v šedomodrém odstínu. 

Pokládka dlažby Foto archiv JKIC Pohled do pracovny Foto archiv JKIC

Foto Radka Baloghová

Protipovodňová štola je ze čtvrtiny hotová
Statutární město Jablonec nad Nisou na

sebe při stavbě protipovodňové štoly vzalo
úlohu zprostředkovatele informací mezi in-
vestorem - Povodí Labe, s. p., zhotovitelem
– konsorcium firem Metrostav, a. s., SYNER,
s. r. o., a občany Jablonce. Na úvodní strán-
ce městského webu byla proto zřízena sekce
s názvem Protipovodňová štola. 

Vedle obecných informací je zde také umístě-
no video s vizualizací stavby štoly, fotografie
a aktuality. 

V článku nazvaném Trhací práce lidé nalez-
nou odpovědi na své nejčastější dotazy, které
jsme v této souvislosti zatím zaznamenali. Na
webu nechybí ani kontakty na odpovědné osoby. 

Během prázdnin stavba pokročila. Ražba no-
vé odpadní štoly (SO 05) je zhruba ze čtvrtiny
hotová. Raziči postoupili o cca 210 metrů od vý-
ústního objektu nedaleko soutoku Lužické
a Bílé Nisy a o cca 95 metrů z druhého konce od
přehrady Mšeno. Souběžně probíhají práce na
přeražbě přívodní štoly v Pasekách (SO 02).
V současnosti je zde vyraženo cca 260 z celko-
vých 633 metrů. 

V úterý 21. srpna navštívil staveniště nedale-
ko soutoku také jablonecký primátor Petr Beitl
a další členové vedení města. Nechali si po-
drobně vysvětlit průběh a technologii ražby.
Exkurze se spolu s vedením města zúčastnila
i olympijská vítězka Barbora Špotáková.
Ochrannou ruku nad zdárným průběhem stav-
by drží její jmenovkyně – patronka horníků
svatá Barbora, která je umístěna v malém vý-
klenku u vstupu do štoly. 

V případě požadavku na podrobnější infor-
mace k ražbě můžete kontaktovat zhotovitele –
firmu Metrostav, a. s. (Ing. Miroslav Vlk – 725
351 484, miroslav.vlk@metrostav.cz)

Kontaktní osoby za investora – Povodí Labe: stá-
lý technický dozor Ing. Petr Zajíc (603 869 604,
e-mail: zajic@vrv.cz) a Martin Pala (602 229 888,
e-mail: palam@pla.cz). (mh)

Foto Markéta Hozová Foto Markéta Hozová
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Výběrová řízení 
na pronájem bytů
Statutární město Jablonec nad Nisou vy-
hlašuje výběrová řízení na pronájem bytů:

Byty se smluvním nájemným
Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 38/2012
Byt 1+3, 12. NP, podlahová plocha 59,65 m2. Mini-
mální výše smluvního nájemného pro účast ve
VŘ je 3 033,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu se koná 10. 9. 2012 od 15.15 hodin.

Podhorská 16A/378, č. bytu pro VŘ: 39/2012
Byt 1+1, suterén, podlahová plocha 63,10 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro
účast ve VŘ je 3 209,– Kč/měsíc bez služeb spo-
jených s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.

Prohlídka bytu se koná 11. 9. 2012 od 15.00 hodin.

Malometrážní byty
Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 40/2012
Byt 1+1, 11. NP, podlahová plocha 40,46 m2.

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 41/2012
Byt 1+1, 3. NP, podlahová plocha 40,46 m2.

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 42/2012
Byt 1+1, 1.NP, podlahová plocha 40,46 m2.
Prohlídka bytů Na Vršku 10 se koná 10. 9. 2012
od 15.30 hodin.

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 43/2012
Byt 1+1, 11. NP, podlahová plocha 43,66 m2.

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 44/2012
Byt 1+1, 10. NP, podlahová plocha 40,57 m2.

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 45/2012
Byt 0+1, 8. NP, podlahová plocha 28,68 m2. 
Prohlídka bytů Na Vršku 16 se koná 10. 9. 2012
od 16.00 hodin.

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 46/2012
Byt 0+1, 5. patro, podlahová plocha 28,40 m2.

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 47/2012
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 28,40 m2.

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 48/2012
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 28,40 m2.

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 49/2012
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 28,40 m2. 

Prohlídka bytů Lípová 9 se koná 12. 9. 2012
od 15.00 hodin.

Na Kopci 11/3056, č. bytu pro VŘ: 50/2012
Byt 1+1, 5. patro, podlahová plocha 44,40 m2.
Prohlídka bytu – viz níže

Na Kopci 11/3056, č. bytu pro VŘ: 51/2012
Byt 1+1, 2. patro, podlahová plocha 43,00 m2.
Prohlídka bytu – viz níže

Na Kopci 9/3055, č. bytu pro VŘ: 52/2012
Byt 1+1, 3. patro, podlahová plocha 45,74 m2.
Prohlídka bytu – viz níže

Řetízková 11/3054, č. bytu pro VŘ: 53/2012
Byt 1+1, 4. patro, podlahová plocha 46,15 m2.

Prohlídka malometrážních bytů (Na Kopci 11, 9,
Řetízková 11) se koná 12. 9. 2012. Sraz všech zá-
jemců je v 16.00 hodin u objektu Na Kopci 11.

Na Úbočí 21/4325, č. bytu pro VŘ: 54/2012
Byt 1+1, 11. patro, podlahová plocha 36,06 m2.
Prohlídka bytu se koná 19. 9. 2012 od 15.00 hodin.

Opletalova 33/2682, č. bytu pro VŘ: 55/2012
Byt 0+1, 3. patro, podlahová plocha 34,00 m2.

Opletalova 33/2682, č. bytu pro VŘ: 56/2012
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 34,00 m2.

Opletalova 31/2683, č. bytu pro VŘ: 57/2012
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 36,06 m2.
Prohlídka bytů v ul. Opletalova se koná 17. 9. 2012
od 15.00 hodin.

Nájemné v malometrážních bytech je stanove-
no na 46,23 Kč/m2/měsíc.

Byty s věcně usměrňovaným nájemným
Na Kopci 13/3056, č. bytu pro VŘ: 58/2012
Byt 1+1, 6. patro, podlahová plocha 39,55 m2.
Prohlídka bytu – viz níže

Na Kopci 13/3057, č. bytu pro VŘ: 59/2012
Byt 1+1, 6. patro, podlahová plocha 37,16 m2.
Prohlídka bytu – viz níže

Řetízková 7/3052, č. bytu pro VŘ: 60/2012
Byt 0+1, 6. patro, podlahová plocha 30,33 m2.
Prohlídka bytů s věcně usměrňovaným nájemným
(Na Kopci 13, Řetízková 7) se koná 19. 9. 2012.
Sraz všech zájemců je v 16.00 hodin u objektu
Na Kopci 13.

Rybářská 8B/4604, č. bytu pro VŘ: 61/2012
Byt 1+1, přízemí, podlahová plocha 46,41 m2.
Prohlídka bytu se koná 17. 9. 2012 od 16.00 hodin.

Nájemné v bytech s věcně usměrňovaným ná-
jemným je stanoveno na 49,65 Kč/m2/měsíc.

Sraz zájemců je vždy ve stanovenou dobu před
vchodem do daného objektu.

Přihlášky a žádosti do VŘ včetně stanovených
příloh podávejte na předepsaných formulářích.
Formuláře lze vyzvednout na odd. správy byto-
vých domů MM (OSBD), ve vnitřním informač-
ním středisku MM nebo na www.mestojablo-
nec.cz. Žadatel doručí přihlášku na OSBD nebo
do podatelny MM v zalepené obálce od 5. 9. do
24. 9. 2012 do 15.00 hodin. 
Obálka musí být zřetelně označena nápisem VŘ
s označením čísla bytu (tj. např. 38/2012 –
NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRO-
NÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky nebudou akceptovány!

Výstava minerálů se letos uskuteční
v prostorách Gymnázia U Balvanu

Občanské sdružení Minerál klub Jablonec
připravuje tradiční výměnnou a prodejní
výstavu minerálů, drahých kamenů, zkame-
nělin a šperků z přírodních kamenů. 

Akce se uskuteční v rámci Projektu Jablonec
nad Nisou 2012 v sobotu 6. října v prostorách
Gymnázia U Balvanu, vstupné činí 20 korun,
důchodci a studenti zaplatí polovic.

„Účastní se tradiční vystavovatelé z České re-
publiky, Německa, Polska a Maďarska. Každým
rokem si rezervuje místo vystavovatel z Maro-
ka, ale ani jednou ještě nepřijel,“ říká Antonín

Zajíček, jednatel Minerál klubu. Prodejní výsta-
va se oproti zvyklostem přesunula do prostor
jabloneckého gymnázia, neboť restaurace Střel-
nice, kde organizátoři dlouhá léta výstavu po-
řádali, je uzavřena. 

„Náš klub je zařazen v celoevropském katalogu
výstav LAPIS, kam musíme informace o výstavě
hlásit dlouho dopředu. O plánované demolici
Střelnice jsme se dozvěděli pozdě a způsobilo
nám to jisté komplikace. Nakonec jsme našli
náhradní prostor v gymnáziu, byť je to tam
menší,“ posteskl si Zajíček.

(end)

V Domě vína chystají tradiční dýňobraní 
Tradiční zářijová akce se zajímavým a kul-

turním programem pro celou rodinu se
uskuteční v Domě vína v Jablonci ve dnech
21. a 22. září. 

„K vidění budou stovky vyřezávaných dýní
od dětí ze základních a mateřských škol
z Jablonce a okolí. Připravíme chlazené odrů-
dové burčáky z Burčákomatů a gastronomické
speciality,“ láká návštěvníky na akci Jindřich
Sobota, jednatel společnosti Dům vína, s. r. o.,
která akci pod záštitou statutárního města

Jablonec pořádá. Dýně všech možných tvarů
a podob pohádkových strašidel budou vystave-
ny na záhoně před Domem vína na Komen-
ského ulici. 

„Součástí programu je kromě prohlídky vy-
stavených dýní i nabídka dětského šampaňské-
ho, prodej dýní, odpolední soutěže pro děti
s diskotékou a od 19.00 slavnostní zapálení dý-
ňových strašidel, od 20.00 budeme pokračovat
Dýňovou zábavou při vínečku a burčáku,“ sli-
buje Sobota.

(end)

Foto Libor SLovák
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Vydávání parkovacích 
průkazů ZTP

V rámci reorganizace a stěhování radnice
se přesunula i agenda vydávání označení vo-
zidla přepravující osobu těžce postiženou ne-
bo těžce pohybově postiženou (označením
O 7) a označení vozidla praktického lékaře
konajícího návštěvní službu (označení O 5)
pod oddělení dopravní a silniční, odbor sta-
vební a životního prostředí.

Označení Vám budou po předložení potřeb-
ných dokladů vystaveny ve 3. patře budovy rad-
nice na Mírovém náměstí, č. dvěří 332 – paní
Michaela Kovačová.

Označení vozidel O 5 i O 7 je vydáváno dle
ustanovení § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích a dále dle
§ 27 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 30/2001 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na po-
zemních komunikacích a úprava a řízení pro-
vozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.

S KARTY (zveřejňujeme na žádost odd. so-
ciální péče). Karty sociálních systémů, takzva-
né sKarty, vydává od července letošního roku
Úřad práce ČR. sKarta je určena příjemcům so-
ciálních dávek, které se vyplácejí buď jednorá-
zově, nebo pravidelně.

Jedná o tyto dávky: Dávky státní sociální pod-
pory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pří-
spěvku na péči, dávky pro osoby se zdravotním
postižením, dávky v nezaměstnanosti.

Každý občan, který je příjemcem některé
z uvedených dávek, bude úřadem práce vyzván
dopisem, aby se dostavil k převzetí svojí sKarty.
Ta mu bude vydána na základě zaslané výzvy.
Je tedy nutné vyčkat na doručení vyzývacího
dopisu, dříve je zbytečné Úřad práce kontakto-
vat, či navštěvovat.

Držitelé průkazů TP, ZTP či ZTP/P si mohou
zatím nechat vyhotovit průkazovou fotografii,
kterou předloží při vydání sKarty.

sKarta vypadá a užívá se jako běžná platební
karta. Lze s ní platit v obchodech nebo vybírat
z bankomatu. Držitelé průkazů TP, ZTP
a ZTP/P navíc obdrží sKartu se svojí fotografií
a bude jim sloužit jako náhrada průkazů TP,
ZTP, ZTP/P. Sociální dávky budou vypláceny

příjemcům prostřednictvím této karty. Do doby
vydání sKarty budou sociální dávky vypláceny
tak, jako doposud (v hotovosti, složenkou či
bankovním převodem na účet příjemce).

Povinné očkování psů
Oddělení správy veřejné zeleně MM Jablo-

nec n. N. oznamuje, že v níže uvedeném ter-
mínu se provádí hromadné očkování psů
proti vzteklině.

Chovatelé jsou povinni zajistit dle §4 zákona
č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, aby byli psi
ve stáří od 3 do 6 měsíců očkováni proti vztek-
lině a následně revakcinováni dle použité vak-
cíny. Výrobce námi použité vakcíny doporučuje
zvíře nechat očkovat v roce následujícím po
první vakcinaci, a poté vždy jednou za dva
roky.

Pejsek musí být opatřen náhubkem a vodít-
kem a musí být v doprovodu dospělé osoby.

Termín:
Úterý 25. 9. 2012

10.00–12.00 hodin Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
13.15–16.00 hodin Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)

Náhradní termíny u soukromých lékařů v or-
dinačních hodinách.

Za porušení výše uvedené povinnosti může
Krajská veterinární správa uložit – dle § 71,
odst. 1, písm. a) 1 shora uvedeného zákona –
pokutu až do výše 10 000 Kč. (kh)

Jablonec pouze dnes nad 
Nisou: Sen o městě u řeky 

Jedinečné procházky s architekty a teoreti-
ky nabídne druhý ročník festivalu Den ar-
chitektury, který se koná 29.–30. září.

I letos tedy budou moci během posledního
zářijového víkendu obyvatelé a návštěvníci více
než třiceti českých a moravských měst objevo-
vat architektonické zajímavosti a neznámá zá-
koutí svých měst. 

Po své loňské úspěšné celorepublikové pre-
miéře, které se zúčastnilo více než 3 000 lidí,
expanduje letos Den architektury i do dalších
měst, kde proběhne celkem téměř šedesát akcí.

Jablonec pouze dnes nad Nisou, tak je nazván
Den architektury v Jablonci. Celodenní živý
park kolem řeky mezi konečnou tramvaje a au-
tobusovým nádražím připraví architekti Ida
Čapounová, Jakub Chuchlík, Jan Kadlas a Da-
vid Pavlišta. Architektura nejsou jen domy, ale
i prostory mezi nimi; šumění vody, setkání nad
kávou, diskuze u piva i tanec u vína. Na jeden
den zažijme sen o městě, kde u řeky potkáme
známé a poznáme neznámé, kde nábřeží láká
k nedělní procházce s kočárkem, volejbalu, hře
v pétanque, grilování a pobývání. Přesvědčme
se, že kvalitní architektura může dělat radost
a chtějme ji. Akce probíhá celý den, připojit se
je možné kdykoliv. Sraz 30. 9. od 10.00 hodin na
břehu řeky Nisy u Kamenné ulice. (end)

Jablonecká rodina 2012 
– soutěž pro všechny 
jablonecké rodiny

Statutární město Jablonec nad Nisou vy-
hlašuje první ročník soutěže o Jabloneckou
rodinu roku. Všechny rodiny se mohou zú-
častnit soutěže o Jabloneckou rodinu 2012,
získat toto ocenění a zajímavé ceny.

Vytvořte plakát o vaší rodině a o tom, co všech-
no zažila v roce 2012. Plakát o velikosti A2 nebo
A1 označený názvem rodiny nebo přezdívkou
musí obsahovat nejméně 5 fotek a 1 obrázek
o vaší rodině a jejích společných aktivitách
v roce 2012. 

Odborná porota vybere v lednu 2013 nejzají-
mavější díla a jejich tvůrci, rodiny, získají hod-
notné ceny: rodinnou permanentku do bazénu,
rodinnou vstupenku do kina, společenské hry
pro celou rodinu a mnoho dalších. Slavnostní
vyhlášení Jablonecké rodiny 2012 se bude ko-
nat na rodinném filmovém představení v kině
v únoru během Týdne partnerství. 

Vaše plakáty odevzdávejte do 31. prosince ve
vnitřním informačním centru v budově radni-
ce. Na zadní stranu uveďte své jméno a kon-
taktní údaje, na které budete informováni o ko-
nání slavnostního vyhlášení soutěže.

Více informací na webu jablonecké rodiny:
www.jabloneckarodina.cz; Simona Hušková,
tel.: 483 357 630, 721 932 892

Zajímavý den evropského dědictví 
V sobotu 15. září se v Jablonci v rámci

Dne evropského dědictví otevřou brány pa-
mátek pro veřejnost od 9.00 do 17.00 hodin.
„V Jablonci chceme letos upozornit zejména
na jeho architektonicky hodnotné, ale méně
známé stavby, které městu dodávají specific-
ký ráz a připomínají doby hospodářského
rozkvětu. Toho si všímají i mladí místní ar-
chitekti, kteří by rádi na historické hodnoty
navázali. Přesvědčit se o tom budeme moci
po celý den na výstavě jejich projektů v měst-
ské galerii MY,“ říká Borek Tichý z Jablo-
neckého informačního a kulturního centra. 

Navíc si v letošním roce připomínáme něko-
lik výročí spojených právě s architektonickou
tváří města. V roce 1962 se poprvé přistoupilo
ke komplexnímu řešení výstavby podle sou-
borných územních plánů a v roce 1992 byla vy-
hlášena Městská památková zóna. Významným
výročím je také 110 let od narození architekta
Rudolfa Günthera, autora bytových domů
v Jablonci (nárožní domy na Horním náměstí,
v Komenského ulici nebo u zimního stadionu).
Kolem nich zájemce provede poznávací trasa
s úkoly nejen pro rodiny s dětmi. Všechny, kdo
poznávací trasu absolvují, potěší originální od-
měna. Bude jí GROSSUS MELOPOLITANUS

(„jablonecký groš“), vytvořený speciálně pro le-
tošní den absolventem Vyšší odborné školy – obor
ražená medaile a mince, Vojtěchem Dařbu-
janem (mj. autorem zlatého medailového daru
z roku 2000 pro papeže). Možnost získat tuto
příležitostnou ražbu zdarma budou mít ti účas-
tníci Dne evropského dědictví, kteří na místě
předloží potvrzený pracovní list z poznávací
trasy. Kdo se neprokáže pracovním listem, bu-
de moci získat ražbu pouze po úhradě „regu-
lačního“ poplatku ve výši 100,– Kč. Později ne-
bude možné tuto letošní ražbu získat, a to ani
za úplatu – razidla budou v podvečer veřejně
zničena za dohledu primátora města Petra
Beitla. 

V rámci letošního Dne evropského dědictví se
návštěvníci v Jablonci nad Nisou mohou těšit
opět na řadu památek, které budou po celý den
bezplatně přístupné a také na bohatý doprovod-
ný program. Den bude na dvoře uměleckoprů-
myslové školy ukončen koncertem mladé kape-
ly jablonecké ZUŠ Jazztet. Po památkách bude
jezdit oblíbený historický autobus, který tento-
krát poveze účastníky napříč městem a propojí
i zastavení poznávací trasy. První autobus vyjede
v 9.00 z Dolního náměstí, jízda je zdarma.

Den evropského dědictví je akce evropského
záběru. Letošní ročník se i v Jablonci ponese
v duchu národního tématu „Mladí památkám“.
Smyslem této celoevropské iniciativy je upo-
zornit veřejnost na zajímavá místa v jejich
bezprostředním okolí, a podpořit tak zájem
a snahu o jejich zachování pro příští generace.
Zábavnou formou se můžete dozvědět něco no-
vého o našem městě.

Akci pro statutární město Jablonec nad Nisou
a v rámci Projektu Jablonec n. N. 2012 pořádá Jab-
lonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.,
společně s řadou partnerů.

Podrobný program na webových stránkách
města. 

(bt)

Foto Milan Bajer
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice
a kino Junior 
/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 9. /sobota/
13.30 /R/ REBELKA (3D)
16.00 /R/ BATMAN ZAČÍNÁ
19.00 /R/ TEMNÝ RYTÍŘ
22.00 /R/ TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
20.30 /L/ AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

2. 9. /neděle/
15.00 /R/ REBELKA (3D)
17.30 /R/ LET’S DANCE:

REVOLUTIONS (3D/T)
20.00 /R/ TOTAL RECALL

3. 9. /pondělí/
17.30 /R/ REBELKA (3D)
20.00 /R/ 7 DNÍ V HAVANĚ

4. 9. /úterý/
17.30 /R/ REBELKA (2D)
20.00 /R/ MÉĎA

5. 9. /středa/
17.30 /R/ DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ

V POHYBU (3D)
20.00 /R/ SVATÁ ČTVEŘICE

6. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ LET’S DANCE:

REVOLUTIONS (3D/T)
20.00 /R/ EXPENDABLES:

POSTRADATELNÍ 2

7. 9. /pátek/
17.30 /R/ NORMAN A DUCHOVÉ (3D)
20.00 /R/ EXPENDABLES:

POSTRADATELNÍ 2

8. 9. /sobota/
15.00 /R/ NORMAN A DUCHOVÉ (3D)
17.30 /R/ LET’S DANCE:

REVOLUTIONS (3D/T)
20.00 /R/ EXPENDABLES:

POSTRADATELNÍ 2

9. 9. /neděle/
15.00 /R/ REBELKA (2D)
17.30 /R/ SVATÁ ČTVEŘICE
20.00 /R/ EXPENDABLES:

POSTRADATELNÍ 2

10. 9. /pondělí/
17.30 /R/ DIVOKÁ STVOŘENÍ

JIŽNÍCH KRAJIN
20.00 /R/ SVATÁ ČTVEŘICE

11. 9. /úterý/
17.30 /R/ 7 DNÍ V HAVANĚ
20.00 /R/ EXPENDABLES:

POSTRADATELNÍ 2

12. 9. /středa/
17.30 /R/ MÉĎA
20.00 /R/ FRANKENSTEIN

Záznam divadelního
představení z National
Theater London

13. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ LET’S DANCE:

REVOLUTIONS (3D/T)
20.00 /R/ EXPENDABLES:

POSTRADATELNÍ 2
20.00 /J/ SEDMIKRÁSKY

14. 9. /pátek/
17.30 /R/ DRUHÁ ŠANCE
18.00 /J/ BŮH MASAKRU
20.00 /R/ EXPENDABLES:

POSTRADATELNÍ 2
20.00 /J/ NEDOTKNUTELNÍ

15. 9. /sobota/
14.00! /R/ REBELKA (3D)
16.30!/R/ DRUHÁ ŠANCE
18.00 /J/ BŮH MASAKRU
19.00! /R/ ANDRÉ RIEAU – LIVE IN

MAASTRICHT 2011
20.00 /J/ NEDOTKNUTELNÍ

16. 9. /neděle/
15.00 /R/ NORMAN A DUCHOVÉ (2D)
17.30 /R/ DRUHÁ ŠANCE
18.00 /J/ BŮH MASAKRU
20.00 /R/ MÉĎA
20.00 /J/ NEDOTKNUTELNÍ

17. 9. /pondělí/
17.30 /R/ ANDĚLSKÝ PODÍL
20.00 /R/ TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL

18. 9. /úterý/
17.30 /R/ NORMAN A DUCHOVÉ (2D)
20.00 /R/ SVATÁ ČTVEŘICE

19. 9. /středa/
15.00 /R/ BÁJEČNÝ HOTEL

MARIGOLD
Projekce (nejen) pro seniory

17.30 /R/ LET’S DANCE:
REVOLUTIONS (3D/T)

20.00 /R/ EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ 2

20. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ THE WORDS
20.00 /R/ BASTARDI 3
20.00 /J/ KLIP

21. 9. /pátek/
17.30 /R/ DRUHÁ ŠANCE
20.00 /R/ BASTARDI 3
20.00 /J/ VRTĚTI ŽENOU

22. 9. /sobota/
15.00 /R/ REBELKA (2D)
17.30 /R/ DRUHÁ ŠANCE
20.00 /R/ FRANKENSTEIN

Záznam divadelního
představení z National
Theater London

20.00 /J/ VRTĚTI ŽENOU

23. 9. /neděle/
15.00 /R/ NORMAN A DUCHOVÉ (3D)
17.30 /R/ SVATÁ ČTVEŘICE
18.00 /J/ VĚRA 68
20.00 /R/ THE WORDS
20.00 /J/ VRTĚTI ŽENOU

24. 9. /pondělí/
17.30 /R/ SUPERCLÁSICO
20.00 /R/ ZEMĚ BEZ ZÁKONA

25. 9. /úterý/
17.30 /R/ ANDĚLSKÝ PODÍL
20.00 /R/ DIVOKÁ STVOŘENÍ

JIŽNÍCH KRAJIN

26. 9. /středa/
17.30 /R/ SVATÁ ČTVEŘICE
20.00 /R/ ZEMĚ BEZ ZÁKONA

27. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ THE WORDS
19.00 /J/ NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ

S delegací tvůrců
20.00 /R/ DIVOŠI

28. 9. /pátek/
15.00 /R/ NORMAN A DUCHOVÉ (2D)
17.00 /J/ MODRÝ TYGR
17.30 /R/ DRUHÁ ŠANCE
19.00 /J/ ROZCHOD NADERA

A SIMIN
20.00 /R/ DIVOŠI

29. 9. /sobota/
15.00 /R/ NORMAN A DUCHOVÉ (3D)
17.00 /J/ MODRÝ TYGR
17.30 /R/ DO ŘÍMA S LÁSKOU
19.00 /J/ URBANIZED

S besedou s architekty
20.00 /R/ DIVOŠI

30. 9. /neděle/
14.30!/R/ REBELKA (3D)
17.00 /R/ LA SYLPHIDE

Přímý přenos Bolshoj baletu
17.00 /J/ MODRÝ TYGR
20.00 /R/ THE WORDS

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

15. 9. /sobota/ 9.00–17.00 hodin
DEN EVROPSKÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Den otevřených dveří do historických
objektů v rámci Dnů evropského
kulturního dědictví. 

17. 9. /pondělí/ 19.00 hodin
HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
Divadlo Na Fidlovačce Praha. 
Hrají: Iva Pazderková, Ludmila
Molínová, Vanda Chaloupková, Denny
Ratajský, Daniel Rous, Václav Svoboda
a další. Francouzská komedie
o smrtelných i nesmrtelných věcech.
Skupina DB

21. 9. /pátek/ 19.00 hodin
PRAŽSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE
Gaetano d’Espinosa (Itálie). 
Slavnostní zahajovací koncert Mezi-
národního festivalu Lípa Musica 2012. 
Program: Gioacchino Rossini – přede-
hra k opeře Italka v Alžíru, Antonín
Dvořák – Česká suita D dur, op. 39, 
Ludwig van Beethoven – Symfonie č. 5
„Osudová“. Skupina H. 
Koncert se koná pod záštitou
statutárního města Jablonec n. N. 

23. 9. /neděle/ 15.00 hodin
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Divadlo Scéna Zlín. 
Režie: Gustav Řezníček, j. h. 
Hrají: Hana Mrázková, Petr Nýdrle.
Podivuhodné příběhy ze života
svérázné devítileté dívenky s nevšed-
ním chováním, jménem i vzezřením.
Skupina RD

24. 9. /pondělí/ 19.00 hodin
PROUTNÍK POD PANTOFLEM
Divadlo Na Fidlovačce Praha. 
Hrají: Sandra Pogodová, Marek Holý,
Martina Randová, Václav Svoboda,
Petr Rychlý, Daniel Rous, Lilian
Malkina a další. Klasická komedie
o lehkovážném muži mezi dvěma
ženami. Skupina DA

25. 9. /úterý/ 19.00 hodin
DRUHÝ BŘEH
Studio Dva Praha. 
Hrají: Tereza Gübelová, Zuzana
Bydžovská, Eva Holubová, Vladimír
Javorský. Lyrická komedie o touhách
naplněných i nenaplněných, o svobodě,
pravdě a lásce. Skupina ND

26. 9. /středa/ 18.00 hodin
BENEFICE PRO HOSPIC 
S PETROU JANŮ 
Akce spojená s vyhlášením soutěže
„Můj nejveselejší zážitek“ (výtvarná
soutěž pro děti v pěstounské péči)
a soutěže „O nejlepšího pracovníka
v sociálních službách LK“. 
Účinkují: Petra Janů, DPS Vrabčáci
Jablonec n. N., ZUŠ Jilemnice (taneční
vystoupení vozíčkářů).
Výtěžek z benefice bude věnován
Hospicové péči sv. Zdislavy.
Akci pořádá Liberecký kraj.

VÝSTAVY
15.–23. 9.
15.–28. 10.
VĚRA KLUCKÁ 
– „JEMNOST ŽENSKOSTI“
Energetické obrazy, 
vernisáž 15. 9. od 15.00 hodin

24. 9.–14. 10.
VRABČÁCI SLAVÍ 20 LET
Fotografický průřez mapující 20 let
pěveckého sboru.

Výstavy ve foyer divadla jsou zpřístup-
něny v době divadelních představení.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz
Otevřeno každé úterý a sobotu 
vždy od 10.00 do 16.00 hodin.

11. 9. /úterý/ 19.00 hodin
PETR HOSTINSKÝ – varhany, 
PAVEL HERZOG – trubka
Program: skladby autorů
D. Buxtehuda, H. Purcella, 
G. F. Händla, J. S. Bacha a J. Strejce. 

15. 9. /sobota/ 9.00–17.00 hodin
DEN EVROPSKÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Den otevřených dveří do historických
objektů v rámci Dnů evropského
kulturního dědictví. 

15. 9. /sobota/ 19.00 hodin
KONCERT PRO 51 STRUN
Kazumi Hashimoto (Japonsko) – harfa,
František Lamač (ČR) – housle

23. 9. /neděle/ 19.00 hodin
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
KOMORNÍ HUDBY 
XV. ročník
Pocta sv. Václavu, gotická a renesanční
hudba.
Účinkují: Renesanční flétnový soubor
Paduana Hispanica a gotická kapela
Duro Nux (ČR), Irena Sallmann – hra
na tibetské mísy (PL), Stanley – lidová
hudba Afriky (Zambie), Kníže Václav
s družinou – SHŠ Rytíři Gwydionu (ČR). 
Koncert pořádá SPHŠ, o. s., Jablonec
nad Nisou ve spolupráci s Městským
divadlem Jablonec n. N., o. p. s.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

VÝSTAVA
8. 9.–2. 10.
MARIE ANNA HYBNEROVÁ 
– „HLEDÁNÍ MONY LÍZY“
Olejomalby, 
vernisáž 8. 9. od 14.00 hodin

Vrabčáci oslaví 20 let

5. 10. /pátek/ 18.00 hodin – Městské divadlo
DPS Vrabčáci oslaví v pátek 5. října 20 let od svého založení.
V rámci oslav se v Městském divadle v Jablonci pod vedením sbor-
mistra Pavla Žura uskuteční koncert členů DPS a hostů. Večerem
bude provázet Jan Musil, hostem bude zpěvačka Daniela Šinkorová.



(10)

jablonecký měsíčník / září 2012 kam za kulturou v Jablonci n. N.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

16. 9. /neděle/ 14.00 hodin
TURNOVANKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem pro seniory.

21.–22. 9. /pátek–sobota/ 
9.00-20.00 hodin
JABLONECKÉ PODZIMNÍ 
SLAVNOSTI
Největší jablonecké městské slavnosti
navazují na tradici výročních jarmarků.
Akci pořádá statutární město Jablonec
nad Nisou, realizuje Eurocentrum.
Více informací přinášíme na straně 12.

28. 9. /pátek/ 20.00 hodin 
YVONNE SANCHEZ & PEDRO
TAGLIANI
Jeden z mála koncertů v rámci
krátkého turné před plánovaným
návratem dlouhodobého profesního
partnera Y. Sancheze, kytaristy Pedra
Taglianiho, na domovskou brazilskou
scénu.

2.–7. 10. /úterý–neděle/
TÝDEN SENIORŮ
12. ročník kulturně-společenské akce
k Mezinárodnímu dni seniorů. 
Více informací přinášíme na straně 16.

5. 10. /pátek/ 9.00–18.00 hodin 
AMOS
Burza škol, vzdělávání, pracovních
příležitostí a volnočasových aktivit.
Módní přehlídky, taneční vystoupení,
Český červený kříž, ekologická show
„Odpad z nebe nespad“.

7. 10. /neděle/ 14.00 hodin 
POSEZENÍ S CIMBÁLOVKOU
A SPS JANÁČEK
V programu vystoupí i pěvecké sbory
Senior a Radost.

8. 10. /pondělí/ 15.30 a 19.30 hodin 
LEOŠ ŠIMÁNEK: NOVÝ ZÉLAND
Zimní putování po ostrovech
přírodních superlativů.
Velkoplošná panoramatická 
live-diashow se sedmi projektory.

VÝSTAVY:
3.–14. 9. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin 
PŘÍRODA VOLÁ O POMOC
Audiovizuální putovní výstava
o Pozemkových spolcích, které jsou
jednou z moderních forem aktivní
ochrany přírody. Výstavu pořádá 
Čmelák – společnost přátel přírody.

5. 9.–1. 10. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin 
SALUD, DINERO Y AMOR 
– MEXIKO OČIMA GRINGOS
POHŘEB V TANA TORAJA 
(INDONESIE)
Výstava fotografií Piotra Kloczkowskeho.
Vernisáž 5. 9. od 17.00 hodin.

3. 10.–2. 11. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, foyer
JAK ŽIJEME
Fotovýstava českých a polských autorů,
kteří se letos zúčastnili stejnojmenné
soutěže. Snímky zachycují okamžiky
z života lidí v našem regionu. 
Vernisáž 3. 10 od 18.00 hodin. 
Výstava je součástí projektu 
„Setkávání – tradice, kultura a život
v česko-polském pohraničí“.

PŘIPRAVUJE SE:
12. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
BUTY
Koncert v rámci turné k novému albu
skupiny.

13. 10. /sobota/ 20.00 hodin
ROOT
Koncert blackmetalové skupiny
na podporu aktuálního alba.

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

3. 9. /pondělí/ 10.00 hodin
ANTONÍN DVOŘÁK
O hudbě s Věrou Štrynclovou

11. 9. /úterý/ 14.00 hodin
INDONÉSIE
Pravidelné promítání

11. 9. /úterý/ 17.00 hodin
NA HRANICÍCH SLUNEČNÍ
SOUSTAVY
Astronomické okénko Martina Gembece

13. 9. /úterý/ 17.00 hodin
SASKO-ANHALTSKO
Cestopisný pořad Lubora Laciny

15. 9. /sobota/ 9.00–17.00 hodin
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Promítání filmů o Jablonci

15. 9. /sobota/ 13.00 hodin
STARÁ RADNICE OBRAZEM
I SLOVEM – PROMĚNY OBJEKTU
A JEHO VYUŽITÍ V KONTEXTU
DOBY
Beseda s Janem Kašparem, ředitelem
okresního archivu, a Jitkou Noskovou,
vedoucí oddělení pro dospělé čtenáře
MK, ke Dni památek.

18. 9. /úterý/ 17.00 hodin
LUŽIČTÍ SRBOVÉ – SPOLEČNÉ
DĚJINY
Vyprávět o životě a zvycích Lužických
Srbů a jejich společném soužití
s Čechy bude vedoucí informačního
centra pod Ještědem Milan Turek.
Přednášku doplní fotografie 
a videoprojekce.

20. 9. /čtvrtek/ 16.30 hodin
VĚRA ČÁSLAVSKÁ: ŽIVOT 
NA OLYMPU
Beseda s naší nejúspěšnější sportovky-
ní všech dob Věrou Čáslavskou a spiso-
vatelem a autorem jmenované knihy
Pavlem Kosatíkem.

25. 9. /úterý/ 14.00 hodin
VZNEŠENÉ KRAJINY
Pravidelné promítání

25. 9. /úterý/ 17.00 hodin
V BLÍZKOSTI SLAVNÝCH
Povídání o autogramech ve sbírce
Michala Polmana, člena Českosloven-
ského klubu sběratelů autogramů.

V oddělení mládeže pokračuje již
6. ročník luštitelské soutěže
O ZLATOU MAKOVICI

NOVÁ VÝSTAVA: „STOPY VE TMĚ“
V prostoru schodiště se představí 
fotoklub Balvan se svými fotografiemi
„pro náročného diváka“. 

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

1. 9. /sobota/ 15.00–17.00 hodin
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Akce ve spolupráci s MC Jablíčko 
v areálu volnočasových aktivit 
ve Mšeně, stánek s dílničkou
z recyklovatelných materiálů,
informace M. Šípková.

2. 9. /neděle/ 14.00–17.00 hodin
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 
S VIKÝŘEM
Zábavné odpoledne pro celé rodiny
u přehrady (ze strany u městské haly),
předzápis, ukázka zájmové činnosti aj.,
informace podají všichni pracovníci DDM.

3.–5. 9. /pondělí–středa/
10.00–13.00 a 14.00–18.00 hodin
ZÁPIS NÁ ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Zápis k zájmovému vzdělávání na
školní rok 2012/2013 pro předškoláky,
žáky, studenty, dospělé i seniory.

10. 9. /pondělí/
KYTAROVÁ STRUNA V.
Vyhlášení krajského kola hudební
soutěže pro kytaristy, zpěváky ve věku
9–18 let s postupem do celonárodní
přehlídky v Plzni. Klub na Rampě, 
informace S. Příhonská.

10. 9. /pondělí/ 16.00 hodin
MLÁDEŽ V AKCI 
Beseda pro mládež a mladé lidi
o možných aktivitách a iniciativách,
akce vhodná pro jednotlivce, skupiny,
pracovníky s mládeží a neziskové
organizace, informace A. Tauchmanová.

11.–12. 9. /úterý–středa/ 8.00–16.00 hodin
SVĚTLUŠKA 
Celonárodní sbírka, akce pořádaná 
ve spolupráci s Gymnáziem U Balvanu,
informace M. Tauchmanová.

17. 9. /pondělí/
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK V.
Vyhlášení krajského kola pěvecké
soutěže pro žáky ZŠ ve věku 6–15 let
s postupem do celonárodní přehlídky
v Karlových Varech. 
Informace S. Příhonská.

17. 9. /pondělí/ 
ZAHÁJENÍ ČINNOSTÍ
Zahájení činností zájmového vzdělávání
ve školním roce 2012/2013.

16.–22. 9. /pondělí–pátek/
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2012
Kampaň pro občany měst a obcí
s cílem upozornit na narůstající
automobilovou dopravu, výstava,
soutěže, závody a další aktivity,
informace A. Tauchmanová.

22. 9. /sobota/ 9.00–13.00 hodin
SETKÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 
Práce se sklem (perličky a perle), 
akce pro širokou veřejnost, cena 100,– Kč,
přihlášky do 17. 9., 
informace M. Tauchmanová.

28. 9. /pátek/ 10.00–11.00 hodin
S HOUBOVÝM DĚDKEM 
NA ROZHLEDNU NISANKA aneb
Pohádkové putování trochu jinak.
Start 10.00–11.00 hodin na nádraží
Jablonecké Paseky, 
od 11.00 hodin program u rozhledny
Nisanka, 
13.00 hodin Drakiáda s vlastní výrobou
draků, informace M. Šípková.

28. 9. /pátek/ 10.00–13.00 hodin
ZÁBAVNÉ BUBNOVÁNÍ 
Workshopy na Nové Vsi, ve 14.00 hodin
průchod městem do Tyršova parku,
cena 30,- Kč, pro děti a mládež,
přihlášky do 24. 9., 
informace S. Příhonská.

29. 9. /sobota/
VÁCLAVSKÉ POCHODY 
Turistická akce nejen pro rodiče 
s dětmi, trasa 8 km s přespáním
v DDM Frýdlant. Přihlášky do 17. 9., 
informace M. Tauchmanová.

30. 9. /neděle/
NEDĚLE V TĚLOCVIČNĚ
Dopoledne plné her a pohybu 
v sokolovně pro děti, mládež i dospělé,
cena 20,– Kč, přihlášky do 10. 9., 
informace A. Tauchmanová.

■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

12. 9. /středa/ 19.00 hodin
MAREK ŠTRYNCL a IUVENTUS,
GAUDE!
Kostel Nejsvětějšího srdce Páně
Jablonec nad Nisou
Unikátní provedení výběru z oratoria
Mesiáš G. F. Händela
Účinkuje dětský sbor IUVENTUS,
GAUDE! pod vedením světoznámého
jabloneckého rodáka Marka Štryncla.

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

15. 9.–26. 10.
ARCHITEKTURA 
Architekti mladé generace z Jablonce
nad Nisou prezentují své projekty.
Zahájení se koná v sobotu 15. 9. od
15.00 hodin v rámci Dnů evropského
dědictví (letošní národní téma „Mladí
památkám“). Zuzana Novosadová
a Ondřej Novosad /Ida Čapounová
a Jakub Chuchlík /Jan Kadlas 
a David Pavlišta / Jana Menšíková /
Jana Kučerová /Eliška Šídová / 
Dita Procházková / Matěj Jakoubek /
Petr Klápště a Eva Klápšťová / 
Tereza Dědková / Monika Švorcová /
Jana Pytlíková / Tomáš Foltýn 
a Jan Nikendey. 

Vzhledem k probíhající rekonstrukci
náměstí bude galerie do 14. 9. uzavřena.

Yvonne Sanchez & Pedro Tagliani

28. 9. /pátek/ 20.00 hodin – Eurocentrum
Jeden z mála koncertů v Česku žijící zpěvačky s kubánsko-
polskou krví Yvonne Sanchez, která vystoupí spolu v duetu
s brazilským kytaristou Pedrem Taglianim. V rámci vystoupení
představí songy z nového alba Songs About Love.
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■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4 
www.msb-jablonec.cz 
tel. 483 369 011
úterý–neděle 9.00–17.00 hodin

1. 9. /sobota/ 8.00–16.00 hodin
MARIÁNSKÁ SKLÁŘSKÁ POUŤ 
Muzeum skla a bižuterie pořádá na
Kristiánově v Jizerských horách
tradiční sklářskou pouť v místě bývalé
sklářské osady. Od 10.00 hodin ranní
mše svatá, po celý den stylový program
pro děti i dospělé, tržiště s řemeslnou
výrobou a tradičním zbožím,
občerstvení. Na pouť uprostřed
jizerskohorských lesů se dostanete
pěšky či na kole po značených turistic-
kých cestách a cyklotrasách
z Bedřichova, Hrabětic a Josefova Dolu.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

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

Výstava:
11. 5.–28. 10. 2012
INGRID – VÍC NEŽ JEN ZNAČKA
Komerčně úspěšný český sklářský
design z období mezi světovými
válkami firem Heinrich Hoffmann –
Curt Schlevogt. Na jednom místě je
k vidění největší muzeální a soukromá
sbírka umělecké krystalerie, kterou
spravuje jablonecké muzeum.
Po celou dobu trvání výstavy probíhá
samoobslužná dílna ve spolupráci se
speciálními centry pro slabozraké,
která přibližuje svět očima lidí se
zrakovým postižením.

GALERIE BELVEDER
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin
Mlýnská 27 
466 02 Jablonec nad Nisou,
tel.: 483 310 947

Stálá expozice
VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE –
ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ
Historické šperky a doplňky ze sbírky
Waldes. Po předchozí domluvě
možnost komentovaných prohlídek.
Bližší informace a objednávky skupin
Mgr. Kateřina Hrušková, 
tel. 483 310 947, e-mail:
katerina.hruskova@msb-jablonec.cz

Do 28. 9.
A PŘECE SE TOČÍ! PIVNÍ HOLBY,
KORBELE PŮLLITRY A SKLENICE
OD A PO Z
Za pivním sklem s pivovarem KONRAD
a Rudou Pivrncem! Výstava pivního
skla od 18. století po současnost
představuje nejen typické exempláře,
ale též kuriozity a zajímavosti a návrhy
vzešlé ze soutěže sklářských škol
regionu. Dozvíte se něco o historii
vaření piva v kraji, výstavu doprovází
výrobky vratislavického pivovaru
KONRAD a zbrusu nové, speciálně pro
tuto příležitost vytvořené kresby Petra
Urbana. 

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 9. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
První poprázdninová videoparty Petra
Vobořila.

7. 9. /pátek/ 21.00 hodin 
THE ORIGINAL 50’S PARTY VOL. 3
Rokenrol party ve stylu 50. let. Největší
hity rokenrolové éry zahraje kapela
Twisted Rod. Stylový ohoz se cení.

8. 9. /sobota/ 21.00 hodin
HUGOTEURISM VOL. 33
Akce v rytmu Elektra a Breakbeatu.
DJs: známé pražské duo KapSak
(Dj Kaplick a Saku – Breakbeat.cz)
a oblíbená liberecká skvadra Dyzlectic
Division Mortal Combat
s Dj Hugoteuerem.

10. 9. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Co zajímavého bylo k vidění
na prázdninové obloze a co nás čeká
na té podzimní. V případě příznivého
počasí pozorování oblohy. 
Vede Martin Gembec a Aleš Majer.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

12. 9. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO
KAŽDÉHO
Úvodní setkání nového cyklu fotodílen
(10 x v tomto školním roce) pod
vedením Zbyňka Cincibuse. 

13. 9. /čtvrtek/ 19.00 hodin
FASHION FIGHT 
Módní přehlídka. Ivana Céeová, Míša
Žalská a Daniel Faina, LS„D“ - Lucie
Šantrochová Design.

14. 9. /pátek/ 18.30 hodin
DOČISTA NEČISTÁ BENEFICE 
Autorské divadelní představení
KatajeBarajeSkala + 1 a koncert kapely
Kabája. 
Spojení několika mladých, nadějných
a talentovaných společenství.

16. 9. /neděle/ 17.00 hodin
O ZAKLETÉ LABUTI
Půvabnou loutkovou pohádku pro děti
od 4 let zahraje liberecké divadlo
Spojáček. 

17. 9. /pondělí/ 21.00 hodin
BUBENÍCI ZE SENEGALU
Výživný koncert senegalské hudby do-
provázený profesionálním tanečníkem.
Senegalští umělci zavítají do jablone-
ckého Klubu Na Rampě na svůj jediný
koncert v ČR. Jejich vystoupení bude
završením workshopu tance Seuruba
a Mbalax s tanečníkem Malangem
a workshopu senegalského bubnování,
které proběhnou v klubu od 17.00.
Přihlášky na webu.

18. 9. /úterý/ 20.00 hodin 
RAMPA FREE PRO KAŽDOU 
KAPELU
I začínající si může vyzkoušet „prkna“
Rampy s dobrým ozvučením. Dejte
o sobě vědět a přijďte si zahrát!

20. 9. /čtvrtek/ 20.00 hodin
ZLOČINCI PODLE ZÁKONA
Alexander Gentelev /Izrael/ 2010 / 91 min.
Z nabídky FF Jeden svět – projekt
Promítej i ty. Šokující výpovědi čelních
představitelů ruskojazyčného podsvětí,
komplexní pohled na rozvoj organizo-
vaného zločinu v Rusku od perestrojky
až do dnešní doby.

21. 9. /pátek/ 21.00 hodin
TRIBUTE TO PAVEL KOPAL
Vzpomínkový večer na jednoho z nej-
lepších jabloneckých kytaristů, častého
hosta Klubu Na Rampě († 28. 7. 2012).
Projekce, fotky a rocková muzika v po-
dání jeho spoluhráčů a kamarádů.

22. 9. /sobota/ 21.00 hodin
CROSSCZECH A STARÉ PUŠKY
Koncert. Power Oi z Prahy a punk-rock
z Ostravy a okolí.

25. 9. /úterý/ 20.00 hodin
VILIAM POLTIKOVIČ A MAESTRA
AYAHUASCA 
Hovory na Rampě s režisérem duchov-
ních filmů a cestovatelem Viliamem
Poltikovičem a projekce jeho doku-
mentu Maestra Ayahuasca o Amazon-
ském deštném pralese, tamějších
šamanech a hlavně nápoji Ayahuasca.

26. 9. /středa/ 20.00 hodin
N. O. C. ERIDU
Jan Krajník – prezentace gramofonové
desky. Zpráva o nahrávání jako za
časů Deep Purple: Zesilovač – magne-
tofon – vinyl. Hudební vložka.

27. 9. /čtvrtek/ 21.00 hodin 
TAM TAM ORCHESTRA
Sedmičlenná, hodně taneční, groovová
kapela pod vedením Miloše Vacíka
čerpá hlavně z brazilských,
kubánských a afrických rytmů.

29. 9. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videoparty Petra Vobořila.

2. 10. /úterý/ 20.00 hodin
ARCHITEKT ODPADU
Nesmírně živý a zajímavý portrét ame-
rického architekta Michaela
Reynoldse, který se proslavil stavbami
z odpadů, zaznamenával přední brit-
ský dokumentarista Oliver Hodge po
tři roky. Po projekci beseda.

BUBENICKÉ DÍLNY od října 2012 
V říjnu zahajujeme nový cyklus 10 lekcí
bubenických dílen pod vedením
dlouholetého lektora Jana Vorlíčka,
pro začátečníky i pokročilé.

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
www.jablicko.estranky.cz
jablickomc@seznam.cz

1. 9. /sobota/ 15.00–17.00 hodin
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
MC Jablíčko pořádá v areálu Čelakov-
ského. Program na ekologické téma plné
soutěží, her a výtvarných dílen. 

3.–7. 9. /pondělí–pátek/ 9.00–12.00 hodin
ZÁPISY DO KROUŽKŮ
Info na webu nebo přímo v MC.

5.–6. 9. /středa–čtvrtek/ 9.00–16.30 hodin
ZÁPISY DO KROUŽKŮ
Info na webu nebo přímo v MC.

6. 9. /čtvrtek/ 10.00 hodin
SUNÁREK
Testování a ochutnávka nového výrobku.

6. 9. /čtvrtek/ 15.30 hodin
SETKÁNÍ AKTIVNÍCH ČLENŮ
Otevřeno pro všechny, kteří chtějí
změnit chod MC.

10. 9. /pondělí/ 9.00–16.30 hodin
ZÁPISY DO KROUŽKŮ 
Info na webu nebo přímo v MC.

11.–14. 9. /úterý–pátek/ 9.00–12.00 hodin
ZÁPISY DO KROUŽKŮ
Info na webu nebo přímo v MC.

12. 9. /středa/ 9.00 a 15.00 hodin
UKÁZKOVÁ HODINA ANGLIČTINY
Pro děti od 2 let až po školáčky, lektor
z anglické MŠ v Lbc.

13. 9. /čtvrtek/
JIČÍN – MĚSTO POHÁDEK
Výlet vláčkem za pohádkami.

21. 9. /pátek/ 10.00 hodin
VÝTVARNÉ DÍLNY POD ŠIRÝM
NEBEM
V rámci Jabloneckých podzimních
trhů, za příznivého počasí u letní scény.

22. 9. /sobota/
VÝLET NA OYBIN
V rámci projektu „Babi, dědo...“

■ Spolkový dům
11. 9. /úterý/ 18.00 hodin
SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
TOMÁŠEM PFEIFFEREM
Chcete poznat věci, o kterých se
ve škole neučí? Info: www.dub.cz

■ Dům 
česko-německého 
porozumění 
www.dumrynovice.org
středa–sobota 14.00–17.00 hodin

od 13. 9. /čtvrtek/ do 5. 10. /pátek/ 
20. LET SPOLKU PŘÁTEL MĚSTA
JABLONEC NAD NISOU
Výstava o historii a aktivitách spolku.

15. 9. /sobota/ 10.00–16.00 hodin
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

22.–23. 9. /sobota–neděle/ 
ŠPRECHTÍME NĚMECKY
Víkendový konverzační kurz 

KONVERZAČNÍ NĚMČINA
každý čtvrtek 17.15–18.45 hodin
Informace na telefonu 603 555 502

■ Starokatolický 
kostel Povýšení
sv. Kříže
nám. Boženy Němcové, Jablonec n. N. 

20. 9. /čtvrtek/ 19.00 hodin
ALASTAIR
Tradiční irská, skotská a shetlandská
hudba – vstupné dobrovolné.

Tam Tam Orchestra 

27. 9. /čtvrtek/ 21.00 hodin – Klub Na Rampě
Sedmičlennou, taneční a groovovu kapelu Tam Tam Orchestra
vede Miloš Vacík a její tvorba čerpá především z brazilských,
kubánských a afrických rytmů. Koncert Tam Tam Orchestry je
strhující zábavou, vhodná jak do klubů, na festivalová pódia,
tak na taneční party.



(12)

jablonecký měsíčník / září 2012 kam za kulturou

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

1. 9. /sobota/ 20.00 hodin
PEKLOSONIC FORCE
Keipex birthday party, Dj’s break dance,
bboys

7. 9. /sobota/ 20.00 hodin
DECKADANCE
Lathis/Hugo birthday celebration, 
house-break beat-drum and bass

14. 9. /sobota/ 20.00 hodin
KICK THE HITS,
DADDY’S GROUND 
DJ BURCHO, DJ BJALY, DJ RADAN
JUST Frýdek-Místek, hip hop, funky,
old-new pop, house, urban, nufunk,
ghetto funk, breakbeat, breaks, dub
step, electro a ragga jungle

21. 9. /sobota/ 20.00 hodin
WAKE UP
Hip hop mejdan, Dj Zak/MC Max Price

28. 9. /sobota/ 20.00 hodin
NEUTRON DUB
APSU Dj’s Kryskral/A.den

■ Chronos
Sokolovna Paseky
Rezervace tel.: 724 746 025

KAŽDÝ PÁTEK RETRO-KRČMA!
17.30 hodin Středověká krčma
21.00 hodin Retro old 70.–90. léta.
Místa pouze k sezení.
Rezervace 14.00–17.00 hodin

■ Klub WOKO
Podzimní 21, www.klubwoko.cz

28. 9. /pátek/ 20.00 hodin
URBAN DISCO
Otevírací party po úpravách klubu, DJ
WICH (Praha), BUICK (Praha), Sakul.

29. 9. /sobota/ 17.30 hodin
DRAČÍ LODĚ - AFTERPARTY
Vyhlášení výsledků závodu dračích
lodí z jablonecké přehrady. 
Vystoupí: JOHN SILVER. Vstup volný.

30. 9. /neděle/ 16.00 hodin
PŘÍBĚH DOMU
Interaktivní pohádka, spolek taškářů
a loutkoherců „VESELÉ LOUTKY“,
17.00 hodin pro děti a jejich doprovod
hraje band R.A.D.O.B.Y. ORCHESTR. 

■ Studio FIT
nám. Dr. Farského 4, JBC
www.studiofit.cz

1. 9. /sobota/ 9.00 hodin
MALOSKALSKÝ JARMARK
V přednáškovém stanu, přednáška
o Irisdiagnostice (vyšetření zdravotního
stavu celého těla z oční duhovky,
bělma a panenky, měření cukru v krvi,
krevního tlaku, bioimpedanční váha –
procenta tuku, svalů a viscereálního
tuku v těle.

6. 9. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ODPOLEDNE S RUŠ METODOU
Tato převratná metoda spočívá v roz-
pouštění a odstraňování emocionál-
ních a mentálních bloků uložených
v naší mysli. Výsledkem je trvalý stav
pohody a rovnováhy.

20. 9. /čtvrtek/ 17.30 hodin
OCHRANA PŘED
ELEKTROSMOGEM
Chraňte sebe i své děti před elektro-
magnetickým zářením, když už se
nechcete obejít bez vymožeností dnešní
moderní doby (mobily, počítače, hifi).

KURZY VAŘENÍ
Jihoamerická masa – grilování – 7. 9.
Domácí krémové polévky – 21. 9.
Francouzská kuchyně II – 6. 10. 
Zveme vás na půlroční KURZ VAŘENÍ
S DĚTMI – září–prosinec, vhodné pro
děti od 4 let. Kontakt: Studio Fit, 
tel. 773 485 800, info@studiofit.cz.

■ Český červený 
kříž
Jablonec n. N. Florianova ulice

4. 9. /úterý/ 9.00 hodin
ŠKOLENÍ PRO MAMINKY NA MD
učebna ČČK

■ Oříšek 
– studio pro děti
www.studiorisek.cz, tel.: 604 945 507

7. 9. /pátek/ 9.00–17.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY
2012/2013
Miniškolka pro děti již od 1,5 roku.
Přiveďte své dítko mezi vrstevníky!
AKCE – při koupi 10 dnů pobytu
v miniškolce, získáte slevu 50 %
na materiály kurzu Yamaha Class.

10. 9. /pondělí/ 9.30 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
YAMAHA CLASS
Hudební výchova pro děti trochu jinak.
„Není nehudebních lidí. Jsou jen
nerozvinuté talenty!“ Program pro
předškolní děti s dospělým doprovodem.
Od 9.30 Robátka (4 měsíce–1,5 roku),
od 10.15 a od 16.00 První krůčky
k hudbě (1,5–4 roky), od 16.45
Rytmické krůčky (4 roky–6 let). 
Cena od 1700,– Kč za pololetí. 
Akce – při koupi kurzu Yamaha class,
získáte slevu 50 % na 1 den v miniškolce.

12. 9. /středa/ 16.00 hodin
ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLNÍ
DĚTI
Začátek od 12. 9. a zároveň ukázková
lekce. Od 16.00 začátečníci, 17.00 mírně
pokročilí (loňská skupina). Lektorka:
Andrea Sláviková, 
cena 1240,– Kč /pololetí.
Nabízíme hlídání Vašich dětí, jak

pravidelně, tak jednorázově. Naše
hlídání zahrnuje i vyzvedávání ze
školky, doprovod dětí do zájmových
kroužků. Můžeme s dětmi navštěvovat
plavání, cvičení, hudební kurzy nebo
mateřská centra.

■ Agentura Duo Cis
Tel.: 737 637 211

12. 9. /středa/ 14.00–17.00 hodin
ZÁPIS DO HUDEBNÍ ŠKOLY
Soukromá hudební škola Dalibora
a Zuzany Cidlinských se sídlem
v Jiráskově ulici 18 v Jablonci nad
Nisou vypisuje zápis v hudebním
oboru - výuka hry na kytaru, dne 12. 9. 
Vhodné pro začátečníky a mírně
pokročilé.

■ Hotel Praha
Komenského ulice, Jablonec n. N.

21. 9. /pátek/ 19.00 hodin 
Z JIZEREK DO BRAZÍLIE 
FS Nisanka pořádá ve zrekonstruova-
ném sále Hotelu Praha u příležitosti
návštěvy folklorního souboru Grupo
de Danc, as Böhmerland ze
spřáteleného města Jablonce n. N.
Nova Petrópolis (Brazílie). Výstava
fotografií, představení kultury obyvatel
Nova Petrópolis, výuka tanců a vystou-
pení souborů Grupo de Danc, as
Böhmerland a Nisanka. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka

21. 9. /pátek/ 14.00 hodin
BAZAR PŘED LA KAVÁRNOU
V rámci akce „Zažít město jinak“
(Auto-mat), malé uliční setkání na
podporu zkvalitnění veřejného
prostoru.

KULTURNÍ PROGRAM 

Pátek 21. 9.
Dolní nám.
10.00 Základní umělecká škola

Jablonec nad Nisou
11.00 Berušky (Jablonec n. N.) – folk

/ country
12.00 Liberečtí harmonikáři

(Jablonec n. N. / Liberec)
13.00 KaBáJa (Jablonec n. N.) – folk
14.00 Zuzka Vrbová (Jablonec n. N.)

– folk 
14.30 Hudební studio Kokos

(Jablonec n. N.) – vystoupení
žáků pod vedením Aleny Vítové

15.50 Šafrán (Jablonec n. N.) –
folklórní soubor

16.20 Ciskotéka (Jablonec n. N.) –
žáci hudební školy 

17.30 BG Bazar (Jablonec n. N. /
Liberec) – bluegrass 

Letní scéna
12.30 Grupo de Danc,as

Böhmerland (Nova Petropolis,
Brazílie) – krajanský folklorní
soubor 

13.00 DDM Vikýř (Jablonec n. N.) –
hudební pásmo 

13.40 Volanické mažoretky
(Volanice) – mažoretky 

13.50 Bonbonky (Libštát) –
mažoretky

14.05 TK Xtream (Jablonec n. N.) –
country tance

14.25 Rarášci: O třech prasátkách
(Lomnice n. Pop.) – loutková
pohádka

14.50 Oficiální zahájení slavností
primátorem města

14.55 Iuventus, gaude! (Jablonec n. N.)
– dětský pěvec. sbor

15.40 Quatro Jablonec (Jablonec n. N.)
– romská hudební skupina 

16.30 Wild Fire (Jablonec n. N.) – 
taneční skupina 

17.30 Swanflower (Turnov) –
rock/pop

18.45 Nobody Knows (Liberec) –
rock/metal 

19.45 Wild Fire (Jablonec n. N.) –
taneční skupina, fireshow 

Sobota 22. 9. 

Dolní nám.
10.00 Jablonečanka (Jablonec n. N.)

– dechový orchestr 

10.50 Najla (Jablonec n. N.) –
orientální studio 

11.25 Jan Ostrov (Jablonec n. N.) –
folk 

12.20 Štírius (Bradlecká Lhota) –
písničkář, folk/rock 

13.30 Lost Angels (Liberec) – blues /
rock’n’roll 

14.30 Tasmina (Jablonec n. N.) –
orientální studio 

Letní scéna
10.00 Taneční studio Image

(Jablonec n. N.) – disco dance /
show dance 

10.25 Irské sestry (Jablonec n. N.) –
irský step

11.00 Jablonecká jablíčka
(Jablonec n. N.) – mažoretky

11.25 TS Magdalena: 
Prázdniny pro Mikuláše 
aneb Mamut a umělé
dýchání (Rychnov u Jablonce
n. N.) – pohádka, pohybové
divadlo

12.10 Nautica (Jablonec n. N.) –
folkrock 

12.40 Topdance (Jablonec n. N.) –
taneční škola, latinskoamerické
tance

13.00 AngelBreakers (Jablonec n. N.)
– taneční skupina, hip hop

13.40 Namoll (Jablonec n. N.) –
bluegrass

15.00 Street’N’banana (Jablonec n. N.)
– alternativní rock

16.15 The Branx (Liberec) – indie
rock

17.30 Rónin (Lomnice nad
Popelkou) – alternativní rock 

18.45 Last Exit (Liberec) –
rock/crossover

19.45 Fire Show Jbc (Jablonec n. N.)
– fireshow

STÁNKOVÝ PRODEJ
Pátek 9.00–18.00 hodin 
Sobota 9.00–15.00 hodin

Dolní náměstí, ulice U Muzea
Tradiční Farmářský trh na Dolním
náměstí bude přesunut ze čtvrtka
20. 9. na pátek a sobotu 21.–22. 9. 
Po dobu slavností bude probíhat
v přilehlé ulici U Muzea.

Akci financuje statutární město
Jablonec nad Nisou.

Jablonecké podzimní slavnosti 21.–22. 9. 2012 
pořádá statutární město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Eurocentrem

Foto archiv Foto archiv Eurocentra
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Nabídka sportovních pořadů
Cvičíme pro radost
3.–7. 9. /pondělí–pátek/
NIKDY NESMÍ BÝT SMUTNO
ANEB CVIČÍME PRO RADOST
TJ Aerobik Elán pořádá akci pro
veřejnost. 

PONDĚLÍ
Tělocvična ZŠ Na Šumavě, 
18.00 hodin Bodybuilding, středně
rychlé cvičení pro ženy i muže.
Městská hala, 19.00 hodin calanetika –
pomalé, příjemné cvičení.

ÚTERÝ
Městská hala, 16.00 hodin – Junior
aerobik do 10 let, 17.00 hodin Junior
aerobik 10–15 let
Městská hala, 18.00 hodin – Porte de
bras – novinka – lehce náročné cviče-
ní, 19.00 hodin Pilates – pomalé, ale
náročné cvičení. 
Tělocvična ZŠ Šumava – 19.00 hodin
– Zumba s Danem. 

STŘEDA
Tělocvična ZŠ Na Šumavě 
– 19.00 hodin Zumba s Danem. 
Městská hala – 19.00 hodin Step aerobik.

ČTVRTEK
Tělocvična ZŠ Na Šumavě – 18.00 hodin
P class – velmi účinné cvičení.
Městská hala 16.30–18.00 hodin
Pohybové hry pro děti od 7–12 let.

PÁTEK
Městská hala, 18.00 hodin Power joga
– pomalé, náročné cvičení.
Informace: 603 812 214. 
Vstup ZDARMA! 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

Požární sport
15. 9. /sobota/ 8.00 hodin 
O MALÉHO SOPTÍKA 
Sbor dobrovolných hasičů Jablonecké
Paseky pořádá na hřišti za sokolovnou
v Pasekách 19. ročník soutěže pro děti
od 3 do 15 let ve štafetě 4 x 60 m
a v požárním útoku. Součástí progra-
mu bude ukázka hasičské techniky
HZSLK. 
Během soutěžního odpoledne budou
vyhlášeny výsledky doprovodných
soutěží: výtvarné – Hasiči očima dětí -
a zábavné – O Miss hasičku, nejhezčí-
ho hasiče (chlapce) a nejsympatičtěj-
šího dospěláka.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012. 

Triatlon
22. 9. /sobota/ 9.00 hodin
16. JABLONECKÝ TRIATLON
MTB 2012
Oddíl triatlonu TJ Bižuterie pořádá
v plaveckém bazénu a na Jindřichově
závod pro širokou veřejnost a hlavně
mládež. 
Informace na tel.: 603 180 225 nebo
muzicekj@volny.cz, 
web: www.triatlonbizuterie.cz., 
prezentace 7.30–8.30 hodin
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

22. 9. /sobota/ 9.00 hodin
XIII. JABLONECKÝ OPEN
LÉKAŘSKÝ TRIATLON
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.,
ve spolupráci s Tri-club Jablonec nad
Nisou Bižuterie Jablonec – oddíl triat-
lonu pořádá XIII. ročník tradičního
závodu v terénním triatlonu nejen pro
lékaře, farmaceuty, pracovníky ve
zdravotnictví a členy Integrovaného
záchranného systému. Závod je vyhlá-
šen i pro kategorii příchozích.

Městská hala
VOLEJBAL
29. 9. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – NOVÝ BOR
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

HÁZENÁ
29. 9. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – DVŮR
KRÁLOVÉ
Liga mladšího dorostu, centrkurt

29. 9. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – DVŮR
KRÁLOVÉ
II. liga mužů, centrkurt

Sportovní a rekreační kluby
Sportovní 310, Jablonec nad Nisou, 
areál Břízky, www.brizky.wz.cz 

PRAVIDELNÁ CVIČENÍ

PONDĚLÍ
10.00–11.00 hodin – Rodiče a děti (od

1,5 roku)
16.00–17.00 hodin – Předškolní děti
19.00–20.15 hodin – Aerobik a kondič-

ní cvičení

ÚTERÝ
18.00–19.00 hodin – Pilates
19.00–20.30 hodin – Kondiční aerobní

cvičení

STŘEDA
16.00–17.00 hodin – Kondiční cvičení

(kardiaci, senioři)
17.45–18.55 hodin – Sálová kopaná
19.00–20.15 hodin – Základy kondiční

kulturistiky

ČTVRTEK
16.00–17.00 hodin – Lyžařská školka

(SKI Jablonec)
17.30–18.30 hodin – Rehabilitační

cvičení dle SM
systému

19.00–20.00 hodin – Zumba

PÁTEK
16.00 – 17.00 hodin – Pilates

Fotbalový stadion Břízky

8. 9. /sobota/ 10.15 hodin
JISKRA MŠENO – ÚSTÍ N. O.
5. kolo, Divize skupiny C, fotbal

11. 9. /úterý/ 15.30 hodin
FK BAUMIT JABLONC JUN. 
– 1. FK PŘÍBRAM JUN.
7. kolo, juniorská fotbalová liga

15. 9. /sobota/ 10.15 hodin
JIKSRA MŠENO – NOVÝ BYDŽOV
6. kolo, Divize skupiny C, fotbal

24. 9. /pondělí/ 15.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC JUN. 
– FK TEPLICE
9. kolo, juniorská fotbalová liga

29. 9. /sobota/ 10.15 hodin
JISKRA MŠENO – NÁCHOD
8. kolo, Divize skupiny C, fotbal

Chance aréna Jablonec
10. 9. /pondělí/ 17.30 hodin
ČESKÁ REPUBLIKA – WALES
Kvalifikační utkání reprezentací hráčů
U 21

14. 9. /pátek/ 20.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– 1. FK PŘÍBRAM
Fotbalová Gambrinus liga, 7. kolo,
TV utkání

30. 9. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC – DUKLA
PRAHA
Fotbalová Gambrinus liga, 9. kolo,
změna termínu možná

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

PRAVIDELNÁ CVIČENÍ OD 3. 9.

PONDĚLÍ
9.30–10.30 hodin – seniorky –

zdravotní cvičení
18.00–19.00 hodin – ženy – kondiční

cvičení

ÚTERÝ
9.30–10.30 hodin – rodiče s dětmi
9.30–11.00 hodin – stolní tenis (volná

místa)
16.00–17.00 hodin – zdravotní cvičení

senioři
17.00–18.00 hodin – aby záda nebolela

– ženy a muži
19.00–20.30 hodin – florbal muži

a ženy
20.30–22.00 hodin – muži – kondiční

cvičení

STŘEDA
8.30–9.30 hodin – seniorky –

zdravotní cvičení

ČTVRTEK
9.30–12.00 hodin – senioři st. tenis

(obsazeno)
15.30–16.30 hodin – rodiče s dětmi
15.30–16.30 hodin – žákyně (7–11 let)
16.30–17.30 hodin – předškoláci

a školáci (4–7 let)
17.30–18.30 hodin – ženy kondiční
cvičení
18.30–19.30 hodin – florbal žáci

PÁTEK
19.00–20.00 hodin – ženy kondiční

cvičení
Přijďte si k nám zacvičit!

Atletický stadion Střelnice
8. 9. /sobota/ 11.30 hodin
MEZINÁRODNÍ ZÁVODY ŽACTVA
Liaz Jablonec pořádá závody za účasti
atletů Libereckého kraje, Saska
a Dolního Slezska.

9. 9. /neděle/ 9.15 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
MUŽŮ A ŽEN
4. kolo, pořádá Liaz Jablonec.

11. 9. /úterý/ 15.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
MLADŠÍHO ŽACTVA
3. kolo, pořádá Liaz Jablonec.

12. 9. /středa/ 15.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
STARŠÍHO ŽACTVA
3. kolo, pořádá Liaz Jablonec.

15. 9. /sobota/ 9.15 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR VE
VÍCEBOJÍCH NEJMLADŠÍHO
ŽACTVA
Pořádá AC Jablonec.

28. 9. /pátek/ 9.15 hodin
MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY DRUŽSTEV
DOROSTENCŮ A DOROSTENEK
Pořádá TJ Liaz Jablonec.

Kajakář Ondřej Tunka v reprezentaci

Člen oddílu kanoistiky TJ Delfín Jablonec nad Nisou bojoval v let-
ních závodech v dresu české reprezentace do 23 let. V reprezen-
taci není nováčkem. Již v roce 2008 vybojoval na ME juniorů
bronz, na loňském ME do 23 let skončil devátý a česká hlídka ka-
jaků byla zlatá. Český vodní slalom se dlouhodobě drží na světo-
vé špičce. Letošním sportovním cílem Ondřeje Tunky a jeho re-
prezentačního trenéra Jiřího Prskavce jsou medailová umístění
na MS třiadvacítek ve Wausau v USA a na ME ve Slovinsku.
Ondřej Tunka je úspěšným následníkem reprezentantů Zdeňka
Tunky, Miroslava Šimka, Ondřeje Raaba a Jiřího Prskavce, kteří
v minulé generaci vyrostli v kanoistickém oddíle Delfín Jablonec.

Text a foto J. Prskavec sen.
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Farářkou Ochranovského sboru při Českobratrské
církvi evangelické v Jablonci nad Nisou je jedenatři-
cetiletá Dagmar Oupická. Kromě práce ve svém sboru
druhým rokem v rámci jablonecké ekumeny působí
v roli „mluvčí“, byť toto slovo nemá příliš ráda. „Spíše
koordinuji naši společnou činnost, informuji o ní
opravdu jen příležitostně,“ říká sympatická farářka
jednoho z mnoha jabloneckých křesťanských sborů.

Kde vznikl Ochranovský sbor? 
Slovo Ochranovský v názvu je odvozeno od městečka

Ochranov – Herrnhut, které leží v Sasku asi 60 kilo-
metrů od Jablonce. Zde za spolupůsobení exulantů
z Moravy vznikla naše církev – Jednota bratrská. Dnes
je rozšířena po celém světě, nejvíce členů máme v Tan-
zánii. V zahraničí vnímají Čechy a Moravu jako „zemi
otců“, proto k nám míří různé výpravy. Jednota bratr-
ská se u nás bohužel před pár lety rozdělila, náš sbor
se stal součástí Českobratrské církve evangelické. 

Kdo Vás k víře přivedl?
Narodila jsem se do křesťanské rodiny, k víře mě

vedli především prarodiče, babička působila jako ka-
zatelka. Není to vůbec samozřejmé, že jsem zůstala
víře a církvi věrná. V dospívání jsem si prošla různými
krizemi a pochybnostmi, ale Pán Bůh si mě podržel.

Studovala jste teologii?
Ano, v době kolem maturity na gymnáziu jsem se

na poslední chvíli rozhodla, že půjdu studovat teolo-
gii. Bylo to v mém dalším krizovějším období, kdy
jsem si říkala, že mi studium pomůže mnoho věcí si
ujasnit. Studium teologie je velké dobrodružství, hodně
mi dalo, dost mě zformovalo a rozšířilo obzory. Vedlo
mě ke kritickému myšlení, musela jsem studovat heb-
rejštinu, řečtinu, latinu, filozofii, religionistiku, etiku,
systematické teologie, zkrátka nic jednoduchého.

Chtěla jste být od počátku farářkou?
Každý student teologie nemusí nutně skončit na fa-

ře a na kazatelně. Pro mě to bylo dost otevřené.
Prodloužila jsem si studia ročním pobytem v Mainzu.
Nakonec jsem se pro tohle náročné povolání rozhod-
la, v Jablonci působím tři roky.

Jak vnímá současná mládež a veřejnost církve
z Vašeho pohledu?

Myslím, že v současné České republice je těžké dojít
k víře, najít cestu k Bohu. Lidé mají různé předsudky

a berou církev mnohdy tak, že ani nestojí za úvahu se
její nabídkou a zvěstí zabývat. Na druhou stranu se
stává, že ti, kteří se zajímají, mohou narazit, získají
špatnou zkušenost. Někteří to vzdají, jiní hledají dál.
Určitou šancí současného stavu v Česku je to, že když
už se někdo hlásí k víře v Pána Ježíše Krista, pak to
často je skutečně víra osobní, promyšlená, živá, niko-
li formální, založená na zvyku a rodinných tradicích,
protože ty byly zvláště v minulém režimu hodně zpře-
trhány. 

Lidé jsou nedůvěřiví zejména k nově vznikají-
cím sborům, které nenavazují na žádné tradice.
Neškodí Vám to?

Ty nové sbory jsou vesměs tzv. charismatické, kla-
dou důraz na působení Ducha svatého a některé pro-
jevy, se kterými se v nich lze setkat, mohou působit
nezvykle. Někoho to může vyděsit a odradit, jiného

ovšem naopak oslovit. Asi nejčastější praktický kontakt
lidí s křesťanstvím u nás je stále přes římskokatolic-
kou církev. A i ten může být velmi různý. Je určitě
dost matoucí, že je tolik církví, ale ta pestrost má ně-
co do sebe. První setkání může být rozhodující, a pak
může sehrát roli, že lidé netuší, jak je křesťanství pestré
a co všechno mohou potkat. To základní, víra v troj-
jediného Boha nás ale křesťany všechny spojuje.

Řekla jste, že křesťanství je pestré, jak jste to myslela?
Jako fakt. Je mnoho církví a rozmanitých společen-

ství. Křesťané jsou různí a pestří. Vlastně i Bible sama
je taková obsáhlá knihovna zahrnující pestrost žánrů.
Najdete v ní leccos, od milostné poezie až po mravo-
kárné pasáže. Však taky i to všechno vychází z Boha,
jenž stvořil různorodá stvoření, barevný, pestrý
a krásný svět. A taková je i jeho církev. Boží stvoření
není nudné, tak ani křesťanství nemůže být nuda. 

Jaký názor máte na církevní restituce?
Vnímám je mnohoznačně. Nechce se mi věřit, že za

současným návrhem vyrovnání s církvemi jsou nějaké
zlé úmysly, ať už ze strany církví nebo státu. Že by to
všechno stálo na číslech a datech vycucaných z prstu.
Na druhou stranu když pozoruji vášně, které to vyvo-
lává, a prohlubuje negativní obraz církví ve společ-
nosti, říkám si, když to teď vezmu z pohledu nekato-
lických církví, že možná jsou na pořadu dne velká
gesta, třeba vzdání se finanční náhrady. 

Ať už by to pro fungování církví znamenalo jakkoliv
tvrdý náraz. Cílem toho aktuálního návrhu je totiž ta-
ky finanční nezávislost církví na státu, stát má po-
stupně přestat platit duchovní. A to bude obrovská
změna. Některé církve jsou na ni připraveny hůře, ji-
né lépe. Náš sbor konkrétně je malý, pro něj je to o-
tázka vůbec možností další existence. Za sebe počí-
tám s tím, že třeba půjdu na úřad práce. Za nutné po-
važuji obojí, oč jde v nynějším návrhu vyrovnání: ro-
zumné vypořádání majetku církvím odebraného za
minulého režimu i realizaci odluky financování círk-
ví od státu. 

Z čeho pak bude financována církev?
Především z příspěvků členů, z darů. Pro mnohé

křesťany je samozřejmé, že dávají 5 až 10 % ze svých
příjmů, ale zdaleka to neplatí pro všechny. Mnozí při-
spívají podle svých možností, nejobětavější bývají čas-
to důchodci. 

Jiří Endler

Dagmar Oupická
■ Tvář měsíce září

Studium teologie je velké dobrodružství
Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické je součástí celosvětově rozšířené církve
– Unitas fratrum, anglicky Moravian Church. Vznikla v 18. století z popudu moravských
exulantů v saském Herrnhutu (Ochranově) a navazuje na předbělohorskou Jednotu bratrskou. 

■ Krátké zprávy
Korálky udělaly radost
Děkujeme a. s. PAS Jablonec za
darování skleněných korálků, kte-
ré jsme sháněli za účelem ergote-
rapie klientů Centra doléčování
a rehabilitace v Tanvaldě. Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví.

Poděkování
Děkuji paní vedoucí a kolektivu
prodávajících v bistru jablonecké
nemocnice za čestné navrácení
ztracené peněženky. Jejich jedná-
ní je příkladné hlavně v dnešní
době. Petr Poborský, 

Jablonec nad Nisou

Poděkování kolektivu Optik
Skrbková
Děkuji všem pracovníkům Optiky
Mšeno za pečlivé vyšetření mého
zraku, ochotu, citlivý přístup a ná-
sledné objednání čoček PRISMA,
které se nesnadno vyrábějí v jed-
né firmě v ČR. Přeji všem pracov-
níkům zejména zdraví a stálou
vstřícnost ke všem zákazníkům,
kteří potřebují poradit i pomoci.

Anděla Suchánková, 
Jablonec n. N.-Mšeno 

Oznámení
V sobotu 15. září se od 15.00 hodin
koná v hotelu Zlatý lev v Jablonci
nad Nisou sraz spolužáků, kteří
ukončili 9. třídu na Zelené škole
v roce 1962. Účast spolužáků z 9A,
9B a 9C je vítána. Karel Beneš

Zjednosměrnění ulic v zimě
V rámci přípravy Plánu zimní
údržby 2012/13 byl na základě pod-
nětů občanů oblasti Proseč n. N.
a na základě kolizních situací bě-
hem provádění zimní údržby
2011/12 na místních komunika-
cích v této oblasti připraven tzv.
Návrh zjednosměrnění některých
problematických místních komu-
nikací v oblasti Proseč nad Nisou.
„Toto dopravní opatření by se
týkalo pouze zimního období
(1. 11.–31. 3.), tedy jako u někte-
rých ostatních místních komuni-
kací v Jablonci nad Nisou, kde se
dopravní opatření osvědčilo,“ říká
Pavel Kozák, vedoucí oddělení
správy komunikací. „Pro jasné
a srozumitelné pochopení byl ná-
vrh zpracován do textové i mapo-
vé podoby, jež jsou umístěny na
webových stránkách města,“ pro-
zradil Kozák.

Týden modliteb
Ve dnech 17.–19. září se v Jablonci
nad Nisou uskuteční tradiční tý-
den modliteb.
17. 9. /pondělí/ 18.00 hodin 
Českobratrská církev evangelická
- modlitebna Pod Baštou 10
18. 9. /úterý/ 18.00 hodin 
Církev pravoslavná – kaple sv.
Jana Nepomuckého, Vrkoslavice
19. 9. /středa/ 18.00 hodin 
Církev československá husitská –
chrám Dr. Farského, nám. Dr.
Farského
20. 9. /čtvrtek/ 18.00 hodin 
Církev bratrská – modlitebna
Smetanova 26/271
21. 9. /pátek/ 17.00 hodin 
Církev římskokatolická – u kříže
na Královce
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Podzimní aktivity
pro seniory 

Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, pohybové aktivity, celodenní
klub – to je podzimní nabídka pro
vás.

Centrum sociálních služeb (CSS)
připravilo pro podzim širokou na-
bídku programů od vzdělávacích,
pohybových a zájmových až po po-
znávací a kulturní. 

Od září se můžete zúčastnit dal-
šího semestru Akademie seniorů,
který se bude zabývat bezpečností
seniorů a ochranou majetku. 

Nabízíme dále i kurzy ICT (20 ho-
din za 700 korun) zaměřené na
zpracování digitální fotografie,
opět Trénování a posilování pamě-
ti, besedy na zajímavá témata, hu-
dební posezení, relaxační cvičení
s terapeutickými prvky, výcvik
s turistickými holemi – Nordic
walking nebo třeba pétanque a ku-
želky.

Informace získáte u Markéty
Jeníčkové, specialisty pro volnoča-
sové aktivity, tel.: 774 722 942 nebo
na webu www.centrumjablonec.cz
a www.jabloneckarodina.cz, na in-
formační tabuli ve Spolkovém do-
mě a v městské knihovně.

Jablečné posvícení
Součástí projektu mezigenerační-

ho soužití „Babičko, dědo, pojďme
spolu ven!“ a Týdne seniorů připra-
vilo statutární město Jablonec n. N.
společně s MC Jablíčko, CSS, p. o.
a jabloneckými kluby seniorů na
čtvrtek 4. října Jablonecké jablečné
posvícení. 

Od 15.00 do 17.30 bude ve Spol-
kovém domě probíhat program
pro všechny generace: jablíčková
výstava, jablíčkové soutěže, tvořivá
dílnička a doprovodný kulturní
program. Vstupenkou na posvícení
je výrobek z jablek, který s sebou
přinesete. Ten bude pak zařazený
do soutěže o nejlepší jablečný vý-
tvor. V rámci projektu „Babičko,
dědo, pojďme spolu ven!“ zde mo-
hou senioři získat srdíčka do
svých hracích karet. Více informa-
cí: www.jabloneckarodina.cz

Co nabízí Centrum 
sociálních služeb 
Odlehčovací služba
Centrum sociálních služeb posky-
tuje od července formou pobytové
služby pro seniory a zdravotně či
chronicky postižené dospělé obča-

ny, kteří žijí ve vlastní domácnosti
a kterým zajišťuje podporu a péči
v plném rozsahu rodina nebo oso-
ba blízká, novou sociální službu
v podobě odlehčovací služby. Od-
lehčovací službou je poskytována
podpora pečující rodině, která po
přechodnou dobu není schopna
péči zajistit např. z důvodu nemoci
pečujícího nebo zajištění potřeb-
ného odpočinku a regenerace sil,
kdy organizace převezme péči. Po
uplynutí doby trvání smlouvy se
senior vrátí do domácího prostře-
dí. Služba je prevencí dlouhodo-
bých pobytových služeb a je urče-
na především pro obyvatele města
Jablonce n. N., ale může být poskyt-
nuta i ostatním občanům z Libe-
reckého kraje. Kapacita odlehčo-
vací služby jsou 4 lůžka a provozní
doba je 24 hodin 7 dní v týdnu.
Bližší informace poskytne sociální
pracovnice na tel.: 720 559 203.

■ Z bloku seniorů
Bystré mozky

Senioři, kteří již prošli kurzy
trénování paměti, radí těm, kdo
chtějí mít jasnou mysl a dobrou
paměť.

Pro udržení duševní svěžesti jsou
třeba nové podněty, vhodná strava
a v jisté míře i zdravá míra stresu.

Zkuste se zapojit do činností, jež
pro vás připravují pracovníci CSS.
Zkoušejte stále něco nového – choď-
te, tančete, cvičte, hrajte kuželky, šip-
ky, pétanque, cestujte s námi nebo
hrajte společenské hry bingo, sudo-
ku a počítačové hry. To vše vám
pomůže bystřit mozek. Udržujte
s vrstevníky kontakty, zapojte se
do výtvarného klubu pro šikovné
ruce seniorů, zpívejte nebo beseduj-
te. Prostory máte ve Spolkovém do-
mě ve Floriánově ulici zdarma
(klubovnu, cvičebnu, sály) a je zde
i kavárna, která nabízí posezení
a popovídání u kávy.

Ke správnému fungování mozku
a jeho trénování patří kromě po-
hybu také luštění křížovek, kvízů
a přijímání nových informací, vy-
vážená strava bez chemických pří-
sad, čerstvá zelenina, ovoce, ryby,
mléčné výrobky a cereálie, pití ze-
leného čaje.

Informace o zdravé výživě získá-
te opět v CSS na vzdělávacích ak-
cích – Akademii seniorů, přednáš-
kách a besedách s odborníky, kteří
se specializují na zdravý životní
styl. Lidmila Hovorková,

aktivní seniorka

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů
11., 18., 25. 9. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou, velký sál Spol-
kového domu CSS
18. 9. /úterý/ 
Klášter Sankt Marienthal, Ostritz
– výlet pořádaný ve spolupráci
s Dia-clubem senior. Informace:
B. Svobodová 774 722 945
20. 9. /čtvrtek/ 13.00 hodin
Výtvarný klub – Jablíčková dílnič-
ka, Spolkový dům CSS

Dia-club senior
od 11. 9. 2012 /každé úterý/ 
13.00 hodin
Cvičíme v bazénu
21. 9. /pátek/ 15.00 hodin
Setkání členů Dia-club senior,
Spolkový dům CSS

Svaz důchodců
5. 9. /středa/ 14.00 hodin
Posezení u kávy, Spolkový dům CSS
12. 9. /středa/ 
Vycházka
19. 9. /středa/ 14.00 hodin
Hudba s tancem, Spolkový dům CSS
26. 9. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku, Spolkový dům CSS

Ohlédnutí 
Letní prázdninový program
seniorů

Jablonečtí senioři prožili prázd-
niny aktivně. Svou zábavu v let-
ních dnech našli obyvatelé do-
mů zvláštního určení, členové
Klubu jabloneckých seniorů (KJS)
i Dia-clubu senior. 

V červnu si užívali „Léta, jak má
být“, v červenci grilovali vuřty
a každé pondělí od 10 hodin na
hřišti v mšenské Čelakovského ulici
hráli pétanque. Ten se jim natolik
zalíbil, že chtějí v jeho hře pokra-
čovat, dokud počasí dovolí. Rádi
přivítají i další zájemce, kteří by si
oblíbenou hru chtěli vyzkoušet.

Pro aktivní členy KJS a Dia-clu-
bu byla připravená pestrá nabídka
výletů. A pro milovníky bramborá-
ku přichystal Dia-club senior spo-
lečně s Centrem sociálních služeb
„Bramborákové odpoledne“, kde
se k pánvi postavil také náměstek
primátora Petr Tulpa.

V srpnu se senioři z klubu
a z domu zvláštního určení vypra-
vili do Frýdlantu na jazzový kon-
cert, kam je pozval místní starosta
Dan Ramzer. Celý výlet finančně
podpořil město Jablonec. 

■ Aktivní věk

„My můžeme všechno, něco jen s vaší pomocí.“

Senior plus
Foto Radka Baloghová

Odlehčovací služba Foto archiv CSS

Léto jak má být Výlet na Mojžíšův pramen Pétanque Foto 3 x archiv CSS

Foto archiv CSS
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Sto let – to jsou přibližně tři lidské genera-
ce. Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

4. září 1912, č. 204, strana 4
Den revmatiků v Liberci. Revmatici z lázní

Kunratic a dalších míst se sešli v hostinci
„U dubu“. Konferenci svolal pan J. S. Weiss-
häutel. Po přivítání se rozproudily rozhovory
o zážitcích lázeňských hostů a úspěších raše-
linné léčby. 

4. září 1912, č. 204, strana 4
Stavba vodovodu na Sněžku. Až dosud se

musela vynášet voda na vrchol v malých soud-
cích ze studny, nacházející se ve výšce 1395
m.n.m na úpatí hory. Tato těžká práce nosičů
byla samozřejmě drahá. Stavbu provádí ústec-
ká firma „První severočeská vodovodní společ-
nost“ a financuje ji majitel maršovského pan-
ství hrabě Černín.

19. září 1912, č. 217, strana 6
Jak vypadal Napoleon? V Rusku žije ještě

více než 100 lidí, kteří si na něj vzpomínají. Ži-
je dokonce ještě 25 vojenských veteránů a nej-
starší z nich, poručík Wantanjuk, se v těchto
dnech zúčastnil oslav výročí bitvy u Borodina.
Jeden žurnalista se ho ptal, jestli si na Napo-
leona vzpomíná. Wantanjuk odpověděl lako-
nicky: „Silný člověk, suchý výraz obličeje, a ne
moc malé břicho“.

19. září 1912, č. 217, strana 6
Sčítání lidu v Indii přineslo mimo jiné tyto

výsledky: 302 000 dívek ve věku do 6 let je pro-
vdáno, 17 000 z nich je již vdovami. Dalších
2 500 000 dívek od 6 do 10 let je také provdáno.

Dalších 6 500 000 vdaných žen je ve věku 10 až
15 let.

21. září 1912, č. 219, strana 3
Noční loupež v Reichstrasse č. 30 (nyní Praž-

ská). Poštovní úřednice slečna Klára Beyerová,
bydlící v přízemí, se probudila světlem lucerny,
kterou držel dlouhán se zrzavým knírem.
Vykřikla, vběhla do kuchyně a zatarasila dveře
pomocí ručního mandlu. Pak vyběhla na chod-
bu a probudila sousedy. Lupič mezitím uprchl
přes zahradu. Zjistilo se, že prohledal skříně
i zásuvky, odnesl však jen prázdnou peněžen-
ku. Zvláštní je, že malý špic, který jinak hlásí
štěkotem každou osobu, nevydal ani hlásku.
Třásl se však ještě delší dobu po celém těle. Po
pachateli pátrá od rána detektiv Behringer, ne-
našel však ani otisky, ani další stopu. Zdá se, že
si policie bude muset opatřit stopovacího psa.

22. září 1912, č. 220, strana 4
Vinobraní „Spolku paní a dívek“ ve Mšeně.

V sále nově otevřeného hotelu „Břízky“ se bude
v neděli od 15 hodin konat vinobraní, spojené
s mnoha dalšími atrakcemi. Večer se pořádá vě-
neček. Vyzýváme k hojné účasti!

22. září 1912, č. 220, strana 4
Lovec zmijí v Saském Švýcarsku. V Oberlung-

witz žije již dlouhá léta podivín, který se živí
sbíráním bylin a chytáním zmijí. Zmije nezabí-
jí, ale posílá je do Hamburku do Hagenbeckovy
zoologické zahrady. Byl již 68-krát kousnut –
vždyť v některých letech nachytal až 500 kusů!

22. září 1912, č. 220, strana 13
Přestavba nádraží v Rychnově. Dopravní ruch

na zdejším nádraží se den ode dne zvyšuje.
Automobily se střídají s kočáry, nákladními vo-
zy i lehkými potahy. K tomu ještě provoz tram-
vaje a ti chodci! Často jde přímo o život! A teď
tu leží ještě stavební materiál a stavba pokra-
čuje velmi pomalu díky krátkozrakosti želez-
niční správy, která místo nové budovy s případ-
ným bytem pro personál provádí jen přístavbu!

25. září 1912, č. 222, strana 4
Jaká bude zimní móda v roce 1912? Ještě

nikdy nebylo volavčí peří tak moderní! Na kon-
certech a bálech uvidíme zvláště peří rajek na
moderních plochých kloboucích. Budou se nosit
kožešiny – k večerním šatům ve formě mantil,
na ulicích krtčí kožíšky s obrubou vačic, pro ele-
gantní příležitosti jen hranostaj. Novinkou jsou
kožešinové přehozy nebo fiží. Rukávníky bu-
dou nápadně velké, případně zdobené pštrosími
pery nebo květy z šifonu. Také se budou nosit
rukávníky z brokátu, hodící se ke klobouku. 

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Pravčická brána v Českém Švýcarsku je největší
přirozená pískovcová skalní brána v Evropě. I před
sto lety lákala turisty k nevšedním výhledům do
okolní působivé krajiny. Tehdy bylo možno ještě po
oblouku brány volně chodit. Foto archiv Graphis 

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů při-
pravujeme 12. ročník kulturně-společenské ak-
ce s názvem Týden seniorů. Akce se koná od 1.
do 7. října 2012 v Eurocentru v Jablonci n. N.
Součástí je také oblíbená výstava „Šikovné ru-
ce našich dědečků a babiček“. Na výstavu při-
jímáme 5 – 10 výtvorů a výrobků. Staňte se i vy
spoluautory této výstavy. Pochlubte se a potěš-
te oko i duši návštěvníků celého Týdne seniorů.
Své práce můžete odevzdávat do 20. září 2012
v kanceláři č. 407/4. patro (K. Hronová). 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Pondělí 1. 10.
Kostel sv. Anny
18.00 Iuventus, Gaude!
Dětský pěvecký sbor Základní umělecké školy
pod vedením Tomáše Pospíšila
Vstupenky zdarma v pokladně divadla od 20. 9. 

Úterý 2. 10.
Malý sál Eurocentra
10.00 Šikovné ruce našich dědečků a babiček
slavnostní zahájení výstavy

Malý sál Eurocentra
15.00 Bylinky trochu jinak
beseda s Kateřinou Havlovou z Českého červe-
ného kříže Jablonec nad Nisou 

Středa 3. 10. 
Malý sál Eurocentra
15.00 Pečujeme o své blízké
beseda a prezentace sociálních služeb, infor-
mace o službách a péči, prezentace firmy JAB-
LOCOM 

Čtvrtek 4. 10. 
Spolkový dům
15.00 Jablonecké jablečné posvícení
kulturní program a ochutnávka jablečných vý-
robků ve Spolkovém domě

Kino Junior 
18.00 Pět klobouků Jana Přeučila
příhody z filmování, vzpomínky na partnery
a partnerky, začátky 
Vstupné 50,– Kč v pokladně Eurocentra

Pátek 5. 10.
Malý sál Eurocentra
15.00 Jak jde čas v Jablonci nad Nisou 
promítání a beseda s Václavem Vostřákem

Sobota 6. 10.
Osada Jizerka
13.00–16.00 Víla Izerína – patronka Jizer-
ských hor
vernisáž a zábavné odpoledne pro celou rodinu
v osadě Jizerka – Sklárna
Zajištěn autobus v 11.30 z nádraží Kořenov na
parkoviště Jizerka a v 16.30 zpět k nádraží
Kořenov.

Neděle 7. 10.
Velký sál Eurocentra
14.00 Setkání s moravskou cimbálovkou
a smíšeným pěveckým sborem Janáček
v programu vystoupí pěvecké sbory Senior a Ra-
dost, prezentace místních vinoték
Vstupné 50,– Kč v pokladně Eurocentra

VÝSTAVA
Šikovné ruce našich dědečků a babiček

2.–7. 10. denně 10.00–16.00 hodin
Malý sál Eurocentra 

Pokud není uvedeno jinak, vstup na všechny
programy zdarma.

TRASY AUTOBUSŮ NA SLAVNOSTNÍ ZA-
HÁJENÍ:

Úterý 2. 10. 
Slavnostní zahájení Týdne seniorů v budově
Eurocentra v 10.00 hodin.

Trasa č. 1: 
9.00 DPS Novoveská
9.05 Domov důchodců Paseky (konečná linky

14 u nádraží)
9.10 Sídliště Šumava (zastávka MHD linky č. 4

a 14 směr centrum)
9.20 DPS Mšeno (zastávka MHD Mšeno-ka-

plička směr Janov)
9.25 DPS Palackého (zastávka MHD U Jelena

směr Janov)
9.30 Rýnovice, samoobsluha (zastávka MHD

směr centrum)
9.40 Eurocentrum 

Trasa č. 2:
9.10 Kokonín, IMP
9.15 Horní Kokonín (DPS Slunečná)
9.20 Vrkoslavice (Dělnický dům)
9.30 Žižkův Vrch (konečná MHD)
9.40 Eurocentrum 

Zpět: všechny autobusy v 11.00 hod. od Euro-
centra, trasy stejné
Informace: Mgr. Kateřina Hronová, odd. škol-
ství, kultury a sportu, tel. 483 357 277

Týden seniorů /1.–7. 10. 2012/
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Najdete nás na
Facebooku

Ahoj holky a kluci, 
prázdniny utekly jako voda a vy se zase vracíte mezi své kamarády
do školních nebo do školkových tříd. Možná je vám trochu líto, že
končí dlouhé dny plné sluníčka, her a koupání. Ale nebuďte smutní.
I podzim, který se blíží, může být krásný. Hlavně v přírodě má své
kouzlo každé roční období. A právě zářijové dny jsou jako stvořené
pro procházky v lese a sbírání hub! Chodíte na houby? Určitě ano!
Tak mi nakreslete, které houby sbíráte, kde rostou, nebo cokoliv ji-
ného, co vás v lese zaujme. Obrázky mi opět můžete posílat. A abych
nezapomněl – děkuji za ty prázdninové „cestovací“!
Váš Skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Čím rádi cestujeme“
Kačenka Brouzdová, 6 let, Jablonec nad Nisou
Ondra Dytrych, 5 let, příměstský tábor „Prázdninoví umělci“
Štěpán Tomášek, 3 roky, Jablonec nad Nisou
Šimon Vavřač, 4 roky, příměstský tábor „Prázdninoví umělci“

Odměnu dětem předá náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Chodíme do lesa, chodíme na houby“
očekáváme do čtvrtka 13. září na podatelně v přízemí jablonecké radnice
nebo na adrese redakce: Magistrát města Jablonec nad Nisou, redakce
Jabloneckého měsíčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.
Na obálku napište heslo „Skřítek Pastelka“. Doporučený formát výkresu
je A4. NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!

Příští téma: Chodíme do lesa, chodíme na houby. K malování si můžete zazpívat písničku „Já do lesa nepojedu“.

Kačenka Brouzdová

Štěpán TomášekOndra Dytrych Šimon Vavřač
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DOMÁCÍ KRÒTY Z FARMY
prodej 2012 zahájen, cena: 100,– Kã/kg 
Farma NA SLUNCI, Luãany nad Nisou

Kontakt: 602 559 006, jana.zva@seznam.cz
www.naslunci.cz

METODA RU· – práce s lidsk˘m podvûdomím
odstraÀuje pfiíãiny psychick˘ch i fyzick˘ch potíÏí 

Gabriela Dlabolová - terapeutka II. stupnû
tel.: 604 409 662, e-mail: g.dlabolova@seznam.cz

www.terapie-rus.webnode.cz, 
www.metodarus.cz

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 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

MUDr. Irena Kreiselová
oznamuje otevření nového
stomatologického centra

Centrum v Nádražní ulici 
(vedle Soliteru) bude poskytovat:

• praktickou zubní péči ve třech ordinacích
• odbornou parodontologickou péči

• ošetření dentální hygienistkou
• CAD/CAM CEREC – nejmodernější 

technologie výroby keramických korunek, 
inlay a můstků na počkání

telefon 483 313 511
603 533 379

www.dent4you.cz



jablonecký měsíčník / září 2012 inzerce

(19)

JAKOB, s. r. o.
Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

tel. 603 161 915, 732 108 472

PRONÁJEM KANCELÁ¤Í
• V centru Jablonce nad Nisou
• MoÏnost pronájmu jedné i více kanceláfií 

(od 22 m2)

• MoÏnost parkování (i pro návštěvy)

• Zabezpeãení kanceláfií

• Nízké ceny nájemného
(800 Kč/m2 za rok + služby)

PRODÁVÁME 
• palubky, podlahová prkna 

• plovoucí podlahy
• obkladové panely 

• dfievûné li‰ty, prahy 
• nábytek z masivu

• postele, skfiínû, komody, 
Ïidle, stoly

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

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

Kožní 
a estetická 
soukromá 
ordinace 
MUDr. Hana Sluková

Nabízíme:
• ošetření přístrojem Alma lasers Accent XL

(redukce vrásek v obličeji, dekoltu a krku,
korekce jizev u akne, redukce strií) 

• neinvazivní liposukce • injekční lipolýza 
• aplikace botulotoxinu 

(odstranění vrásek, snížení pocení)
• výplňové materiály pomocí 

kyseliny hyaluronové 
Veškeré estetické zákroky po objednání.
Liberecká 15 • 466 01 Jablonec n. N. 

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

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
DVE¤E vnitfiní, vchodové i bezpeãnostní. 

Stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 
AKCE: dvefie protipoÏární od 2 500 Kã

vnitfiní od 690 Kã + SLEVA na ostatní dvefie
+ SLEVA i na montáÏ + nerez kování 150 Kã

Heslo akce: levnûji neÏ jinde! V˘fiez zárubní.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!

âESKÁ okna: dfievo, plast, hliník SLEVA 40%
www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861

VYBÍRAL – REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTÒ
obkladaãské, zednické, malífiské,

sádrokartonáfiské práce
Josef Vybíral, tel.: 777 858 743

ZAKÁZKOVÉ KREJâOVSTVÍ HANAR
Provádím ve‰keré dámské a pánské krejãovské
sluÏby, opravy a úpravy odûvÛ, nabízím bohat˘
v˘bûr látek ze vzorníkÛ, více na www.hanar.cz

Hana Rydlová, tel. 724 174 830

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

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

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Zajistím pro jakoukoliv stavbu, rekonstrukci 
ãi pfiístavbu vãetnû pfiípojek. Pfiípadnû i pro
legalizaci ãerné stavby. Vãetnû ve‰ker˘ch

podkladÛ i projektové dokumentace.
e-mail: bukinacom@seznam.cz, tel. 606 068 292

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

ZEMNÍ PRÁCE MINIBAGREM 1,8t
V˘kopy inÏen˘rsk˘ch sítí, úpravy zahrad

Elektropráce – kabelové pfiípojky,
Domovní rozvody, vyhlá‰ka 50 § 8
Martin Bursa, tel.: 724 116 956

NISALAK s. r. o., JELÍNEK MILOSLAV
malby, nátûry, zednictví, obklady
sádrokarton, vodo a elektro práce

e-mail: nisalak@email.cz
tel.: 603 157 944, www.nisalak.eu

ODHADY TRÎNÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ
Nabízím zpracování ocenûní nemovitostí – byty,

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

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

ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST REKRA s. r. o. nabízí:
Jednorázové, pravidelné úklidy.

Hloubkové ãi‰tûní ãalounûného nábytku.
âi‰tûní interieru osobních, 

dodávkov˘ch vozÛ, autobusÛ atd. 
Sekání trávy, úklid snûhu. Stavební ãinnost.

Kontakt: 776 593 264, info@rekra.cz

ZREGENERUJTE VA·I POKOÎKU 
po horkém létû ve Studiu Bodyform! 

Hydratace, v˘Ïiva, rejuvenace pokoÏky. 
A nejen to, pomÛÏeme Vám nahodit 

zdrav˘ reÏim, kondici a vitalitu. 
Studio Bodyform, Nám. Dr. Farského 4, Jbc

ÚâETNÍ SLUÎBY JN – ãlen svazu úãetních
nabízí zpracování a vedení

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

Spolupracujeme s daÀov˘m poradcem a auditorem.
kanceláfi: budova Repropacku, Zlatá 10–12,

Jablonec nad Nisou, tel.: 739 080 921 
e-mail: ucetni.sluzby.jn@seznam.cz

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
AKCE „PODZIM 2012“ – POZOR nyní novû

!!! NÁST¤IK SPODKÒ A DUTIN!!!
dal‰í akce sledujte na 

www.autoservismokosin.cz
(akce na brzdy, na prohlídku, na olej aj.)

pfiezouvání pneu, geometrie
kvalitní a levné sluÏby, osobní pfiístup

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

PODZIMNÍ TANâENÍ od ZÁ¤Í 2012
- NOVÉ KURZY pro zaãáteãnice – bfii‰ní tance

Pfiijìte i s tímto inzerátem a první lekci zkuste 
ZDARMA! Platnost do 30. 9. 2012

– ZUMBA Fitness
info a pfiihlá‰ky JIÎ NYNÍ:

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

ULTRAZVUKOVÁ ·PACHTLE NA OBLIâEJ 
– SLEVA 20 %

Vyhladí pleÈ, odstraní jemné vrásky, vyãistí póry.
Zábal sója a r˘Ïe obliãej a tûlo – AKCE Kâ 290,– 
Jedniãka v boji proti stárnutí pokoÏky, zpevÀuje,
zvy‰uje elastiãnost a pfiedchází skvrnám na pokoÏce 
Pedikúra a masáÏ nohou jen za 235 Kã / 60 min. 

www.studiofit.cz, recepce 773 485 800
nám.dr. Farského 4

(vedle domu nábytku ·varc), Jablonec n. N.

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

ZÁPIS DO KURZÒ 2012/3 UÎ PROBÍHÁ. NEVÁHEJTE – P¤IHLA·TE SE! 
★ JAZYKY 
Angliãtina, ‰panûl‰tina, francouz‰tina, nûmãina, ru‰tina, ãín‰tina, 
ãe‰tina pro cizince, konverzace, pfiíprava na zkou‰ky 1+1, firemní v˘uka, pfieklady

★ PC KURZY REKVALIFIKAâNÍ 
Kurzy veãerní, intenzivní i sobotní 

★ PC KURZY – 1 a 2 denní – AKCE aÏ 30% SLEVA!!! 
âÍM VÍC P¤IHLÁ·EN¯CH, TÍM VùT·Í SLEVA! 

★ ÚâETNICTVÍ 
DaÀová evidence (rekvalifikaãní): od fiíjna v so: 8–12.15 nebo po–pá: 8–14.30
Úãetnictví (rekvalifikaãní): 22. 9.–23. 2., so: 8–13 nebo po–pá: 8–13

HLEDÁTE

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

LEP·Í UPLATNùNÍ,

STUDUJTE!
ZÁBAVU,

SPOLEâNOST?
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A u t o v r a k o v i š t ě – J a n o v s k á  3 7
◆ Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
◆ Likvidace nákladních vozidel a autobusů
◆ Odtah vozidel, opravy vozidel
◆ Prodej náhradních dílů

Kontakty: Janovská 37, Jablonec n. N.
Tel.: 602 440 286, 725 130 284
e-mail: vrakotechna@@centrum.cz

◆ Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
◆ Likvidace nákladních vozidel a autobusů
◆ Odtah vozidel, opravy vozidel
◆ Prodej náhradních dílů

Kontakty: Janovská 37, Jablonec n. N.
Tel.: 602 440 286, 725 130 284
e-mail: vrakotechna@centrum.cz

Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

>  nové fie‰ení pro spalování tuku – 
zejména v okolí bfiicha 

>  cviãení v krátkém ãase, 
bez potfieby namáhavé fyzické síly – 

staãí pouh˘ch 10 minut 
>  sniÏuje cholesterol, zlep‰uje 

celkov˘ svalov˘ tonus a stabilitu
kloubÛ, stabilizuje tûlesnou hmotnost 

Po pfiedloÏení tohoto kupónu 20 minut 
navíc zdarma pfii zakoupení permanentky.
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Rehabilitace na Poliklinice I v Jablonci n. N. 
tel. 483 341 275

www.medsix.cz

Poliklinika I

POâÍTAâOVù ¤ÍZENÁ 
LYMFODRENÁÎ 

vã. manuálního uvolnûní uzlin
V‰e provádí odbornû a zdravotnû 

vy‰kolen˘ personál!

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

Akční leták Euronics s bezkonkurenční výprodejovou nabídkou elektroniky a domácích spotřebičů očekávejte ve své schránce v nejbližších dnech.
Většina výrobků okamžitě dostupná na prodejně Euronics – Horák Elektro, Budovatelů 6, Jablonec n. N.

Zajistíme pro Vás rezervaci a dovoz spotřebiče v termínu dle Vašeho požadavku. Včetně odborného zapojení a svozu vysloužilého spotřebiče.
Lze sjednat i telefonicky 483 312 550 nebo mailem info@horakelektro.cz

Provádíme opravy antén a satelitů. U nás najdete zastoupení SKYLINK, UPC a FreeSat. Servisní poplatek SKYLINK odložen.
Další informace na www.horakelektro.cz


