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Ve školách se pilně pracovalo
Doba dovolených a prázdnin utekla, alespoň

mně, velmi rychle a najednou je tu podzimní čas
a s ním i tradiční Podzimní slavnosti a Den pa-
mátek v našem městě. Ať jsem však dále pře-
mýšlel o čemkoliv, co by mohlo být náplní záři-
jového úvodníku, nepřišel jsem na nic jiného
než na začátek školního roku. Pro mě měl a má
vždy příchuť něčeho nového, co začíná a čím se
bude mnoho občanů tohoto města intenzivně
zabývat v dalších měsících.

Školní rok 2007/2008 byl zahájen z pohledu
města přímo vzorově. Provedli jsme několik re-
konstrukcí, které se dotkly šesti školských zaří-
zení. To není vůbec špatný výsledek. V základ-
ních školách Arbesova, Šumava a Pod Vodárnou
se změnil vzhled sociálních zařízení, na ZŠ v ul.
5. května došlo k celkové výměně oken, rekon-
strukci tělocvičny a byl kompletně postaven spo-
jovací krček mezi hlavní budovou školy a školní
jídelnou. Nový kabát dostala i základní škola
v Janáčkově ulici a kompletní nové stropní kon-
strukce včetně podlah získala mateřská škola
v ulici Střelecké. Celkové náklady vynaložené na
tyto opravy představují částku 31,565 mil. Kč.

Myslím, že je čím se pochlubit a je koho chvá-
lit. Když k tomu připočteme ještě otevření nového
venkovního víceúčelového hřiště u Gymnázia
v ulici Dr. Randy, které je ve správě Krajského
úřadu Libereckého kraje, můžeme říci, že škol-
ství města Jablonce nad Nisou získává vedle
kvality výuky i kvantitu v podobě zlepšujících se
provozních podmínek. 

Tento směr obnovy škol a školských zařízení
budeme chtít zachovat. Máme připravené pro-
jektové dokumentace na rekonstrukce venkov-
ních plášťů u dalších tří škol (Pasířská, Arbesova,
Liberecká) a školy chceme rozšířit i o venkovní
víceúčelová hřiště (Pasířská, 5. května, Arbesova,
Liberecká). 

Dále se nám v procesu tvorby Integrovaného
plánu rozvoje města objevila výrazná potřeba
obnovy provozního zázemí mateřských škol, což
je náš další úkol v budoucích letech. K novým
úkolům přibude v příštím roce i péče o základní
uměleckou školu a Dům dětí a mládeže Vikýř.
No, není toho málo, co myslíte?

Petr Tulpa
starosta města
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■ Anketa
Několika náhodným
občanům jsme položili
stejné otázky: „Jak hodnotíte
současnou podobu prostoru
u ulice Nová Pasířská, jak
by měl podle vás vypadat
v budoucnu?“

Truhlářová
Současná podoba se mi líbí. Je
tady prostor, lavičky tady jsou,
jenom košů by mohlo být víc.
Hlavně aby tady nebyly žádné
atrakce, aby se tu nepovalovali
opilci a taková ta individua.

Barbora 
Já myslím, že teď to tady vypadá
dobře, tráva je posekaná, není
tady žádný nepořádek. My bydlíme
na Liberecké a tam není moc kam
jít. Chtělo by to víc prostoru pro
psy, všude v okolí je velké sídliště
a všichni se potkávají tady. Co by
se tu dalo změnit? Nevím, asi
bych to tak nechala, protože je to
dobrý. Neviděla jsem tu ty „psí“
koše, támhle je jeden a to je tak
asi všechno, nějaký by to chtělo.

Marek (4 roky)
Líbí. Chtěl bych si tu házet
s míčkem a pak už nic.

Anonym (jméno neuvedl)
Je to blízko, ale já tam nechodím.
Postavte tam domov důchodců,
ať se mají okolo kde procházet,
na nic jiného se to nehodí.

Jiránek
Nějaké sportovní zařízení by bylo
lepší než ti psi tady. Možná park,
park bych z toho udělal, chtělo by
to nějaký ten keř, strom, nějakou
lavičku, tak asi.

Josef Sláma 
Jakou úpravu bych doporučil?
Protáhnout stávající Tyršovy sady.
Žádné stavby, cyklostezky apod.
I stávající provizorium je pěkné.
Pokud by tam vznikl nový park –
bylo by to velmi prospěšné.
Pamatuji, jak se to těžko po léta
rodilo. Žiji zde již 39 let. Obdivuji
na našem městě, jak je obklopeno
krásnou přírodou, která se přímo
dotýká jeho okrajů. Parků zde
moc nemáme. Toto místo svěřte
šikovným zahradníkům a tu
přírodu vtáhněte přímo do města.
Budoucí generace nám za to
budou vděčné. Nedovolte
vandalům, aby to tu ničili –
v současném parku to lze vidět
téměř denně. 

Historicky v těchto místech žádné velké prostranství
nebylo. Při pohledu na mapu z doby před výstavbou
panelového sídliště nalezneme kolem Nisy dvě ulice
obklopené menšími domy. Původní Pasířská ulice pro-
cházela rovnoběžně s Nisou přibližně v trase dnešní
pěší cesty od konečné tramvaje směr Žižkův Vrch.
Kratší ulice U Lávky ji spojovala přes řeku s ulicí
U Nisy. Jejím pozůstatkem je široký kamenný most,
dříve nesoucí jméno Kupfeho lávka. Domy v těchto uli-
cích měly dvorky a zahrady obrácené k řece, nábřeží
proto nemuselo honit parádu, nebylo z veřejného pro-
storu vidět.

Výstavbě sídliště Nisa v 70. letech předcházela demo-
lice původní zástavby, naštěstí přitom byly zachovány
alespoň některé vzrostlé stromy. Sídliště vyrostlo v po-
době, jakou dnes známe. Okolí řeky zůstalo jako re-
zerva pro pozdější sportovní využití. 

Poslední velká změna v tomto prostoru nastala bě-
hem opravy tramvajových kolejí do Liberce v 1973–1976.
Trať, která původně vedla dále do centra a otáčela se
na velké smyčce vedoucí přes Anenské náměstí,
Pražskou a Sadovou ulici byla zkrácena a byla zbudo-
vána dnešní konečná stanice.

Dnes je prostor důležitou pěší spojnicí sídlišť Žiž-
kův Vrch a Nisa s centrem města a se sídlištěm Na
Vršku. Je využíván pejskaři, kteří zde venčí své miláč-
ky, prostřední část s lavičkami je oblíbeným místem
k posezení.

S odstupem času lze na sídlišti Nisa kromě tradič-
ních dobových neduhů, jakými jsou uniformita, chy-
bějící ulice a nedostatek parkování, najít i klady. Mezi
ty nejvýraznější patří to, že se zde podařilo vytvořit
přirozené rozdělení na rušnou – veřejnou a klidnou
zadní, intimnější stranu domů s charakterem podob-
ným tradičním městským vnitroblokům. To je jev na

sídlištích poměrně vzácný. Přispěla k tomu i existence
volného prostranství na rušné straně. „Vnitroblok“
dnes velmi dobře funguje a je hojně využíván, zejména
maminkami s dětmi a mládeží.

Záměrem města je zařadit tento prostor do projek-
tů, na které se pokusí čerpat dotaci z Evropských
strukturálních fondů. Proto letos v červnu proběhlo
z iniciativy místostarosty Lukáše Pletichy dotazníkové
šetření přímo na místě a diskusní setkání v klubu Na
Rampě, jehož cílem bylo shromáždit informace pro
formulování projektového záměru. Bylo zjišťováno,
jak obyvatelé prostor v současnosti vnímají a jak by
měl být využit v budoucnosti. 

Občané při popisu prostoru používali většinou pojmy,
které vyjadřují pozitivním způsobem otevřenost a vol-
nost: park, příroda a kus prostoru mezi paneláky apod.
Hodnotí ho jako příjemný, zajímavý, bezpečný (na roz-
díl od sousedních Tyršových sadů), avšak nevyužitý.

Z hlediska budoucího využití se ukázal rozdíl mezi
lidmi, kteří bydlí v okolí a ostatními. Místní, kteří pro-
stor vnímají více jako „svoje“ veřejné prostranství,
preferují častěji parkovou úpravu se zachováním
dnešní otevřenosti, přidání laviček a jsou proti tomu
ho zastavět či uzavřít a intenzivně využívat. Naopak
lidé z jiných částí Jablonce vnímají volné místo jako
příležitost pro nové intenzivní využití a preferují spor-
tovní a dětské hřiště (obojí musí být oplocené), in-li-
ne dráhu, či cyklostezku. Obě skupiny se shodují na
větším propojení s řekou a vybudování nových cest. 

Protože přání obou skupin se v některých věcech
vylučují, je v budoucnu důležité je vyvážit tak, aby
místní, kteří jsou v rámci celého města méně slyšet,
nepřišli o své veřejné prostranství.

Zpracováno dle podkladů Petra Klápště

Budeme mít park 
v Nové Pasířské?
Už tři desítky let čeká prostor mezi ulicí Nová Pasířská a řekou Nisou 
na rozhodnutí, čím se má vlastně stát. Nápadů a záměrů se za tu dobu objevilo
hodně – park, sportoviště, továrna, parkoviště a řada dalších. K vykročení 
z letitého provizoria směrem k jednoznačnému charakteru zatím nedošlo.
Podaří se to nyní, v době, kdy je téma řeky a jejího zapojení do života města
velmi diskutované?

foto Otokar Simm

foto Rudolf Klápště
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Na internetových stránkách
města se rozpoutala živá diskuze
k možnostem kulturního vyžití
v našem městě. Uvádíme některé
z názorů:

Stačí se podívat na program
(ne)kulturního léta a mám vcelku
jasno. Za kulturní vyžití se zde po-
važuje do nekonečna se opakující
dechovkové akce typu Děsanka, Bro-
ďanka, nedej bože „vrchol“ lidové
tvořivosti v provedení starostova ta-
nečně-dementního kroužku. Zkrátka
pokud nejsi dechovkový nadšenec
nebo milovník krásy skla, nemáš
v našem městě co dělat. Někdo může
namítnou: „A co Rampa, Eurocen-
trum atd.“ Eurocentrum je postave-
no k úplně jinému účelu – adminis-
trativa a obchod. Bývalé výstaviště
plnilo kulturní funkci daleko lépe.
Co se týká Rampy, již jsem vyrostl
z rádobyintelektuální všehochuťové
„klubové“ zábavy. Za tento rok jsem
v Jbc šel na jediný koncert (Rampa,
Doshaska), jinak mě žádná akce ne-
přinutila alespoň se o ni zajímat. Na
to, že jsem poměrně multikulturní,
je to bilance tristní.

Morcziczak

Je mi 28 let, do divadla necho-
dím, do kina jen sporadicky, sport
mě nezajímá, když se chci kulturně
vyžít, jdu na koncert, party apod.
Kulturní vyžití si představuji tak,
že mám možnost si vybrat (alespoň
v pátek) z více možností – v létě
v Jbc absolutně nerealizovatelné

(Rampa nemá letní program, v Euro-
centru koncert Ivy Frülingové, toť
veškerý „hudebně-kulturní“ pro-
gram). Snad není tak těžké pořá-
dat v Eurocentru 3–6 koncertů mě-
síčně. Např. 1x mainstream (různé
populární ska, reggae, rock kape-
ly), 1x underground (punk, metal),
1x elektro (techno, ambient, indu-
strial), 1x world music (etno apod),
1x vážná hudba (moderní, klasic-
ká), 1x dechovka, 1x jazz, blues.
Variací je neomezený počet, jde mi
o to, okořenit stávající „seriózní“
program à la „Setkání s někým“,
dechovky, vážnou hudbu, nepo-
slouchatelný mainstream něčím ji-
ným. Snadný příklad: místo revival
Woodstocku s 10 neuvěřitelně špat-
nými rádobykapelami uspořádat
jeden koncert s jednou výbornou
kapelou (např. JAR, Hudba Praha,
Visací zámek, Švihadlo, Létající ko-
berec; odvážím se tvrdit, že za ná-
klady na letošní Woodstock by bylo
možné sehnat i kvalitního zahra-
ničního interpreta). Další věc, která
mi vadí, je absence Letní scény. Úplně
nejlepší by bylo, kdyby se tento pros-

tor využíval v rámci hesla: „Udělej
si program sám.“

Jenda Lehký

Není problém uspořádat 3–6 kon-
certů v Eurocentru, otázkou je, ko-
lik lidí bude na akce při této čet-
nosti a konkurenci v okolí trvale
chodit, a tím přispěje alespoň čás-
tečně k pokrytí nákladů akcí.
Určitě si nemyslíte, že lze trvale dě-
lat hodně akcí pro málo poslucha-
čů. Jako částečnou odpověď na vaše
náměty uvádím koncerty v letošním
roce: Mišík & Etc., Orchestr Atlantis,
Čankišou, Pavla Milcová & Petr Bin-
der, Doshaska, Kašpar von Urbach,
Polemic, Uragan Andrew, Znouze-
cnost, Jan Budař a Eliščin band,
Gaia Mesiah, Lord Bishop Rocks,
Tarafuki, Žalman – Jíšová – Hlaváč,
ASPM, Tata Bojs, 123 min., Buty, Iva
Frühlingová, Ivan Hlas Trio, Radim
Hladík&Blue Effect. Do konce roku
se můžete těšit na Chancers, Green
Smatroll, Fleret, Mako Mako,
Earthbend, Spare Parts, Hypnotix,
Robert Křesťan & Druhá tráva,
Michal Prokop Trio. Při výčtu všech

těchto kapel a skupin mi nepřipa-
dá, že by Jablonec kulturně strádal. 

Dechovky jsou pořady pro seniory
a myslím si, že i oni mají právo na
kulturní vyžití. Zároveň je to jedna
z nemnoha možností prezentace míst-
ních souborů. Alespoň jedno uklid-
nění – v dramaturgii Woodstocku
je plánována změna směrem, který
navrhujete. Se zahraniční hvězdou
však zřejmě ještě počítat nemůže-
me, protože náklady převyšují naše
možnosti.

Nevím, jak reagovat na vaše sdě-
lení o absenci Letní scény. Snad jen,
že se nachází přímo v areálu Euro-
centra již od loňského září. Líbí se
mi váš návrh na akci „Udělej si
sám“. Není problém se dohodnout
v Eurocentru o poskytnutí prostoru
Letní scény. Pak již stačí z vaší stra-
ny připravit program, zajistit pro-
pagaci, strefit se do hezkého počasí
atd. Těším se, že se někdy přijdete
do Eurocentra podívat.

Marta Procházková, 
ředitelka Eurocentra

Všechny, které toto téma zají-
má a chtějí se zapojit do diskuze
o kulturním dění v našem městě,
zvu na veřejnou besedu, která
proběhne ve středu 12. 9. od 19
hodin v Klubu Na Rampě. Pří-
tomni budou zástupci měst-
ských kulturních zařízení.

Petr Vobořil
místostarosta

■ Nad dopisy čtenářů

Jsem nadšena
Rozšířením Tyršova parku směrem k domu,

kde zároveň sídlí naše cestovní kancelář, jsem
zcela nadšena. Jednak proto, že je skvělé, že
budu syny do školky vodit parkem, kde si oni
i děti z okolí budou moci hrát a sportovat, ale
také proto, že mám niterný vztah k řece Nise.
Řeka Nisa, která je symbolem města, si určitě
zaslouží důstojnější „koryto“ i okolí. Pramen
Nisy je pěkným výletním cílem, další tok Nisy
je v současně době dosti tristní. 

Znám celou cyklostezku podél Nisy až k jejímu
soutoku s Odrou a jsem přesvědčená, že málo-
kdo z jabloneckých občanů ví, v jak romantický
tok se Nisa za Jabloncem n. N. (či přesněji ře-
čeno až za Hrádkem n. N.) mění. Podél Nisy
v Německu jezdíme na kolech i na in-line brus-
lích, naše cestovní kancelář tam pořádá i brus-
lařské zájezdy. Zachovalost tamní lužní krajiny
a dokonalost asfaltového povrchu je bezpří-
kladná! 

Jako obyvatel Jablonce n. N. proto velmi ví-
tám vybudování in-line trasy přímo před naším
domem. Snad se u jejího budování nezapomene
na opatření pro zvýšení bezpečnosti při přechá-
zení přechodu pro chodce přes Vodní ulici, který
je klíčovou spojnicí všech občanů mezi Žižko-
vým vrchem a centrem města. Vašim urbanis-
tickým záměrům velmi fandím!

Irena Špringlová

Vraťme Nisu přírodě
Souhlasili bychom s jakoukoli obnovou tohoto

území a jeho přetvořením do klidové podoby.
Ale potřebovali bychom do projektu zakompo-
novat některé, pro provoz školky naprosto zá-

sadní věci. Zachovány musí být např. příjezdové
cesty pro zásobování, odvoz odpadků, sanitu
nebo hasiče apod. Důležitý je pro nás také do-
brý stav obou mostů. Právě po nich rodiče při-
cházejí do školky, my po nich chodíme s dětmi
na vycházky. Podstatné je pro naši mateřskou
školu také čisté koryto Nisy. To nyní mnoha lidem
slouží jako skládka pro vše nepotřebné – často
se tam objevují věci, že by člověk ani nevěřil. 

Důležité je, aby se v našem okolí neprovozo-
vala hlučná činnost. Školka má svůj zaběhaný
rytmus a po obědě potřebujeme okolo budovy
klid, aby zde děti mohly spát. Už i na pejskaře
jsme si celkem zvykli, ačkoliv někteří jsou velmi
nezodpovědní a neuklízejí po svých svěřencích.
Byli bychom nejradši, kdyby se břehy Nisy vrá-
tily co nejvíce zpět přírodě. Výměnu součas-
ných nízkých keřů za vyšší stromy bychom
vzhledem k bezpečnosti také uvítali – blízkost
konečné tramvaje i nádraží láká ke stahování
různých živlů.

Projekt „Nová Pasířská“ se mi líbí, jediné vý-
hrady bych měla k tomu zcela původnímu, ve
kterém byly zakresleny nové garáže. 

Blanka Krausová 
vedoucí odloučeného pracoviště MŠ Pasířská

Park na břehu Nisy – nové
představy, nová témata

Po provedeném šetření jsme upravili naše před-
stavy o využití tohoto prostoru. Charakterem by
se mělo rozhodně jednat o park. Ne stinný a uzav-
řený, jako jsou Tyršovy sady, ale naopak otev-
řený a přehledný, s maximem volného prosto-
ru, jak je tomu dnes. Chceme do parku více za-
členit Nisu, což ale není jednoduché. Řeka má

v Jablonci horský charakter s proměnlivým prů-
tokem, v oblasti parku i nad ním je zatěžována
přepady z kanalizace. Musí sloužit i vodním tvo-
rům jako biokoridor. Šancí je i otevření a zapo-
jení skrytého potoku od „Balvanu“. Vše je třeba
střízlivě a funkčně skloubit. 

Dále je nutné rozšířit počet míst k sezení, ale
v přehledných prostorech, kde by nelákala různé
„živly“. V blízkosti tramvajové smyčky bychom
rádi zachovali a dotvořili prostor pro konání pří-
ležitostných akcí na zelené louce. Příkladem
mohou být „Slavnosti řeky Nisy“ či tradiční „Voříš-
kiáda“. Takové místo v Jablonci potřebujeme.

Společným problémem cyklostezky a in-line
dráhy je jejich křížení s frekventovanými pěšími
trasami, jež vedou napříč. Hrozilo by nebezpečí
srážky s chodcem s následkem zranění. Cyklo-
stezka okolo Nisy přesahuje významem Jablo-
nec a měla by být vedena tak, aby pěší trasy kři-
žovala v přehledných místech. In-line dráha
nebude z těchto důvodů řešena jako samostatná
trasa sportovních parametrů, spíše by celá bu-
doucí cestní síť v parku měla svým povrchem
vyhovovat pomalejšímu a rekreačnímu bruslení
dětí a začátečníků. Zdatní milovníci in-line
bruslí se ale nemusí obávat, pro kvalitní spor-
tovní dráhu již máme vyhlídnuté jiné místo ve
Mšeně. Poptávku po dětském a sportovním hřišti
se pokusíme uspokojit opravou a modernizací
již existujících ploch na „zadní straně“ panelo-
vých domů v Nové Pasířské a v okolí. 

Důležitým tématem je i přístup do parku. Ač se
nachází uprostřed sídliště Nisa, pravobřežní po-
lovina nemá dobrou dostupnost. Tu tedy musíme
řešit v první řadě. Doufám, že se nám podaří
připravit takový dotační projekt, který uspěje.
Pokud ne, budeme park tvořit postupně.

Lukáš Pleticha
místostarosta

■ Komentáře a názory
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Pavel Žur je znám jako ředitel divadla, je však
i politik. Dobrý, špatný, chytrý – to nemohu ani
nechci hodnotit. Nesporné však je, že se ze tři-
náctého, nevolitelného místa na kandidátce
znovu během voleb prodral na druhou příčku.
Byl jedním ze dvou zástupců opoziční ODS
(dnes už je sám, neboť druhý – Václav Vostřák –
řady zmíněné strany opustil) zasedajících v radě
města společně se členem KSČM. Ať se však s ním
bavíte o politice z kteréhokoliv úhlu, stejně na-
konec skončíte u divadla nebo muziky. Ale já to
přece jenom zkusila nejprve s tou politikou. 

Co si myslíte o současné politice. Lze ji ně-
jak v krátkosti charakterizovat?

Politika je do určité míry profese, stejně jako
práce ve školství či kultuře. A dá se dělat dobře
nebo špatně. V současné době mi v ní na všech
úrovních chybí kultura projevu a diplomatický
vztah mezi jednotlivými politickými stranami, což
se samozřejmě odráží i na celé naší společnosti. 

Proč jste se vy sám rozhodl vstoupit do po-
litiky?

V komunální politice jsem se začal angažovat
v roce 1998 ještě jako učitel základní školy ve
Mšeně. Vždycky jsem si říkal, že učitel je tako-
vým malým politikem před žáky a rodiči. Tehdy
mě svým způsobem velmi ovlivnil minulý sta-
rosta Jiří Čeřovský, protože jsem v něm vždycky
viděl záruku slušnosti a korektního jednání.
Navíc mě tahle práce i baví. A nečekal jsem
zpětné výhody. Vždy jsem dával přednost určité
míře intuitivního postupu před politickou do-
mluvou a v tom jsem možná pro některé lidi
mohl působit trochu zvláštně. A taky mě přiro-
zeně velmi zajímalo dění ve školství, kultuře
a sociální oblasti. Osobně jsem chtěl přispět ke
změnám k lepšímu.

A podařilo se vám to?
Myslím, že ano. 

Nemáte pocit, že si postavení politika a ře-
ditele divadla nějakým způsobem odporují?

Do jisté míry mohu ze svých životních i pro-

fesních zkušeností k něčemu přispět právě na
úrovni komunální politiky – tam pomáhá ředi-
tel politikovi. Na druhé straně mám k dispozici
informace, kterým mohu přizpůsobit i chod di-
vadla – tady politik radí řediteli. Každopádně
jsem nevstupoval do politiky kvůli tomu, že
bych jednou chtěl být ředitelem divadla. To ur-
čitě ne.

Jak vnímáte spolupráci města a divadla?
Musí fungovat bez ohledu na to, kdo bude na

radnici nebo v divadle pracovat. Jedno je jisté,
divadlo je po finanční stránce do určité míry na
městě závislé. Proto spolu musíme dobře vy-
cházet jako instituce, i když bychom mohli být
jako lidé názorově jinde.

V souvislosti s vaší odpovědí mě napadá
další otázka – jak je to s politikou v divadle.
Má nějaký vliv na dramaturgii? 

Divadlo musí být vždy apolitické a myslím, že
těch devět let, co stojím v jeho čele, tomu tak
i bylo. Podle mého mínění, dveře do divadla
musí být otevřeny každému bez rozdílu politic-
kého vyznání. 

K divadlu přibyla ještě další budova, a to
krásně zrekonstruovaný kostel sv. Anny. Co
vám právě tento objekt přinesl?

Kostel svaté Anny se pochopitelně líbí všem
návštěvám města – a to neznají jeho katastro-
fální stav před rekonstrukcí! Pochválí jeho sou-
časnou podobu, zastaví se s chutí u vitráží, líbí
se jim prostor oratoře, lustr a varhany. Neoddis-
kutovatelná je akustika. Ta je prostě vynikající!
Díky ní i komorní sbory svým zpěvem dokonale
zaplní tenhle historický prostor. Pod zdejší klen-
bou se prostě hudba, zpěv či hlas nádherně ne-
se. Takže kostel svaté Anny mně, krom toho, že
je krásným duchovním stánkem dokumentují-
cím jabloneckou minulost, přinesl radost z hu-
debních produkcí, které jsou tu skvostné. Tento
objekt je však také jedinečnou výstavní síní. Má
jen jediný problém – není temperován, což mu
v zimních měsících ubírá na atraktivitě. Škoda,
že se i tuto věc v rámci celkové rekonstrukce
nepodařilo vyřešit.

Co pro vás práce v divadle znamená? 
Naplňuje mě. Beze zbytku. Mám radost, když

se podaří uspořádat něco zajímavého a divácky
atraktivního. Když přijedou opravdové hvězdy
formátu Magdaleny Kožené, Petera Dvorského,
Dagmar Peckové či Evy Urbanové. To se každému

divadlu nepovede. O těchto koncertech se po-
tom mluví a osobnosti na nich vystupující vy-
tvářejí pozitivní obraz Jablonce nejen v Česku,
ale také v zahraničí. Například právě Magda-
lena Kožená měla v roce jabloneckého účinko-
vání vlastně jen tři koncerty, a to v Praze, Jab-
lonci a Londýně. A to zní dobře, ne?

Městské divadlo ale není jen koncertní síní.
Samozřejmě, činohra tvoří asi sedmdesát pro-

cent náplně dramaturgie, celou skládanku do-
tváří opera, opereta a balet. Divák si u nás chce
odpočinout, pobavit se, ale zároveň je dobré na
něj působit i trochu poučně – učitel se ve mně
asi nezapře. Mým cílem bylo přivést do divadla
též mladé diváky, což se nám podařilo vytvoře-
ním speciální abonentní řady „Divadlo studen-
tům“, jejíž představení jsou stavěna i do klasicky
večerních časů. 

Ačkoliv jste devět let ředitelem divadla,
stále pracujete i jako sbormistr dětského pě-
veckého sboru Vrabčáci. Ještě se necítíte
unaven?

Často. Vrabčáci mě nesmírně vyčerpávají, ale
na druhou stranu právě práce ve sboru mě do-
káže nabít neskutečnou silou. Když jsem pak
s nimi na jevišti, veškerá únava je zapomenuta.
Těch pár vteřin, které tam s nimi intenzivně
prožiji, mě nejvíc baví. A proto s nimi stále zů-
stávám. Oni jsou mojí součástí. Vrabčáci se stali
mou velkou rodinou společně s divadlem a ko-
munální politikou.

(fr)

Pavel Žur
Těch pár vteřin na jevišti mě nejvíc baví

■ Pavel Žur 
je učitelem, sbormistrem, ředitelem divadla.
Všechny role v něm soupeří a já nevím,
zda a kdy některá převládá. Ředitel chce,
aby jeho firma prosperovala, aby právě to jeho
divadlo mělo dobrý kredit v uměleckém světě
a obecenstvo do něj rádo chodilo na zajímavý
repertoár. Sbormistr má na mysli úspěšnou
prezentaci svého hudebního tělesa společně
se zajímavými pěveckými osobnostmi. Učitel
nezapomíná na vzdělávání a výchovu. Když
se tak na to dívám, kladu si otázku: Je opravdu
bezpodmínečně nutné, aby se všechna tato
přání vylučovala? Dovedu si v praxi představit
naplněné divadlo jako dobře fungující firmu,
v níž je publikum vzděláváno kvalitními
divadelními kusy a součástí repertoáru je
i úspěšný pěvecký sbor.

foto Jiří Jiroutek

foto Jiří Jiroutek

foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
Všem jubilantům přejeme do dalších
let mnoho zdraví a pohody. 
Ti, kteří nechtějí být v Jabloneckém
měsíčníku zveřejněni, mohou napsat
do redakce JM nebo zavolat na tele-
fonní č. 483 357 292, H. Roudná.

98 let
Krylová Růžena

96 let
Kořenská Jana

94 let
Ježková Marie

93 let
Fuknerová Marie

92 let
Ježková Marie  

91 let
Brůhová Běla, Kňourková Berta,
Svoradová Božena, Škorpová Božena
a Vacíková Josefina  

90 let
Matěcha Josef

85 let
Hadrava L., Hešová J., Kvízová A.,
Najmanová L. a Švihla J.

80 let
Antošová E., Bartoš R., Dlouhá I.,
Ferko O., Fuchsová M., Kořínek J.,
Koucká L., Kovářová E., Kubíková O.,
Mendlová V., Mikota V., Peršín O.,
Procházková M., Sirůčková J., 
Šípková L., Štekrová B., 
Študyová H., Šubčíková J.,
Tvarohová J., Urbánek V.,
Vaníčková B., Vaňous V., 
Veverková E. a Zikmundová M.

75 let
Cihlářová M., Devátá V.,
Hermsdörferová L., Hušek J.,
Jirků V., Kekelová M., Linková V.,
Lněničková V., Macková S.,
Medvědová I., Mužíček R.,
Pelešková M., Raim V., Tůmová M.,
Valenta V., Vaňková M. a Vích V.

70 let
Augustová V., Bekakis D., Benc J.,
Černá Z., Dočekalová M.,
Hlubůčková V., Housková E.,
Kobilák M., Kremlová M.,
Kůtková J., Laža F., Markalousová J.,
Maršík J., Matzig H., Neradová H.,
Neumann F., Nowotny M.,
Pastyřík M., Pavelková V., Peukert K.,
Regner V., Stratilová H., Süsser J.,
Šimonová V., Škranc J., Vajc L.,
Vítková E. a Zajac M.

■ Čestní dárci krve
Dne 27. června převzali z rukou
starosty města zlaté medaile
Aleš Opatřil, David Patrman,
František Šúlek, Jan Suchánek,
Petr Šťastný, Josef Kaňka,
Michal Lipavský, Petr Kopecký,
Stanislav Dvořák, Václav Bohuslav,
Valter Bartel, Martin Brodský,
Václav Koňák, Jan Korbelář,
Josef Fišera, David Horváth,
Lenka Urbánková a Jan Červenka.

Zlaté kříže 3. třídy obdrželi
Aleš Urbánek, Jana Hlavatá,
Jana Hoření, Jaroslav Janovský,
Josef Šidlo, Martin Hanuš,
Miloš Kouřil a Zdeněk Štrobl.

Krajské dny 2007
Ve dnech 27. – 29. 9. 2007 pořádá
Liberecký kraj ve spolupráci
s jabloneckou agenturou
SUNDISK tradiční Krajské dny.
Čtvrteční program v Turnově
moderuje Mahulena Bočanová
a jeho součástí bude např.
vystoupení Ewy Farné. Bohatý
páteční a sobotní program bude
probíhat na zámku Hrubá Skála.

Axis4.info pomáhá
podnikatelům
Společný projekt Hospodářské
komory ČR krajů a měst
s rozšířenou působností je
zaměřený na podporu podnikatelů.
Jeho cílem je vybudování
celorepublikového internetového
katalogu výrobků a činností
podnikatelských subjektů. Letos
byla spuštěna nová, výrazně
modernizovaná generace systému
Axis4.info. V rámci nového vzhledu
aplikace dochází také ke sjednocení
dříve používaných názvů projektu
Axis, Axis4, AXIS4.info apod. na
jedno jediné, oficiální Axis4.info.

Bohoslužba 
na vrcholu Jizery
Na několika místech Jizerských
hor nalezne turista vrcholové
kříže. Nově vysvěcený kříž se nyní
nachází na druhé nejvyšší hoře
Jizeře. V sobotu 30. června zde
proběhla bohoslužba, kterou sloužil
ThDr. Karel Koláček z Farní obce
Starokatolické církve v Jablonci.
Při této příležitosti, a to na požádání
náčelníka horské služby René
Mašína, byl též požehnán vrcholový
kříž. Původní kříž byl poškozen

vlivem mrazu. V roce 2002 zhotovil
pan Mašín nový kříž a postaral se
o jeho výměnu. Během bohoslužby
pršelo, ale pak za mraky vysvitlo
slunce. Při žehnání kříže se
dokonce nad horami objevila
nádherná dvojitá duha. To
umocnilo ve všech, kteří i v tomto
proměnlivém počasí přišli, velmi
neobvyklý zážitek.

Strom roku 
Do celostátního kola soutěže
o „Strom roku“ se probojoval
červenolistý buk, který roste
u Katolické ZŠ majora Háska.
Tento osmdesátimetrový strom
vyhrál loni v místním kole. Pokud
byste chtěli jablonecký strom
podpořit svým hlasem, pak máte
několik možností: můžete
podepsat hromadný hlasovací
arch ve vnitřním informačním
středisku radnice nebo v průběhu
Dne památek přímo u stromu

u Háskovy vily. Lze také poslat
dárcovskou SMS: DMS STROM6
na číslo 87 777, cena 30 Kč. Soutěž
probíhá do 11. 10. 2007.

Roska slaví 
a děkuje
Posláním Unie Roska je pomáhat
lidem s roztroušenou sklerózou
žít kvalitní a plnohodnotný život.
Díky pravidelnému cvičení, plavání
a hipoterapii se dá tomuto zatím
nevyléčitelnému onemocnění čelit
a jeho průběh zpomalovat.
Rekondiční pobyty, které organizace
zajišťuje pro své členy, jsou však
finančně náročné a uskutečňují se
jen díky sponzorům a příspěvkům.
Již 20. výročí Rosky v Jablonci n. N.
je příležitostí k poděkování všem
institucím, firmám, jednotlivcům
a městskému úřadu za sousta-
vnou finanční podporu. Kontakt
na tel. č. 483 320 716 nebo v sídle
U Rybníka 76/21a.

Významné jubileum
Sto první narozeniny oslavila
25. srpna paní Zdenka Hásková,
choť Jaroslava Háska, který
společně se svým bratrem vlastnil
v Jablonci bižuterní firmu. Vážení
občané města museli svoje vily
u přehrady (dodnes známé pod
jejich jménem) opustit již v roce
1938 a po návratu v roce 1945 je
našli zdevastované. Paní Hásková
pak zůstala v Jablonci n. N. do
února 1950, kdy s dětmi uprchla
za manželem do Kanady. Nyní
žije a těší se vynikající kondici
ve městě Campbell River poblíž
Vancouveru. V Jablonci
připomíná tuto významnou
rodinu ulice U Háskových vil. 

Milion návštěvníků
V polovině července navštívil jablonecké webové stránky již miliontý uživatel.
Počet přístupů je počítán od září 2004, kdy byla spuštěna nová webová
prezentace. Za tu dobu se zvýšila nejen návštěvnost stránek, ale značně
narostl i jejich objem. Dnes poskytují jablonecké stránky informace z radnice,
ze života ve městě, kontakty na různé subjekty, kalendář akcí, turistické
informace i různé další zajímavosti. Měsíčně navštíví web až 100 000 uživatelů.

Den otevřených 
dveří v nemocnici
V úterý 11. září od 9 do 17 hodin
si můžete prohlédnout jabloneckou
nemocnici. Pro zájemce bude
připraveno několik prohlídkových
okruhů, přístupná bude i část
prostor technického zázemí
nemocnice. Dotazy zodpovědí
odborníci. Připraven je i doprovodný
program: výstava fotografií
z nemocnice, ukázka práce Českého
červeného kříže, promítání
dokumentu o nemocnici, koncert
pěveckého sboru „Iuventus, gaude!“

atd. Poslední prohlídka začíná
v 17 hodin. Skupiny nad 10 osob
prosíme, aby se objednaly do 5. 9.
na tel. 724 031 009 nebo 
rehorova@nemjbc.cz. Více na
www.nemjbc.cz

Nové hřiště 
u gymnázia
V pondělí 3. září v 10,30 bude
slavnostně otevřeno nové
víceúčelové hřiště u Gymnázia
v ulici Dr. Randy. 
V jeho rámci se uskuteční
fotbalové utkání, ve kterém své
síly změří tým radních
Libereckého kraje v čele
s hejtmanem panem Petrem
Skokanem a družstvo učitelů
gymnázia. Rozhodčím utkání
bude starosta města Jablonec nad
Nisou Petr Tulpa.

foto Jiří Bičiště

foto Jiří Koudelka 
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Plán je před dokončením
V minulém čísle jsme informovali o přípravě Integ-

rovaného plánu rozvoje města pro období 2007–2013.
Lze konstatovat, že veškeré aktivity probíhají podle
harmonogramu a dokument bude v dohledné době
dokončen. 

Podařilo se zvládnout velký objem prací a ve velmi
krátké době. Byl vytvořen socioekonomický profil
města, aktualizován strategický plán, vytvářen je akční
plán a také vlastní Integrovaný plán rozvoje. Tedy
celkem čtyři zásadní a rozsáhlé dokumenty. 

„Během prázdnin jsme v úzké spolupráci s koordi-
nační skupinou projednali zásadní otázky směřování
rozvoje Jablonce nad Nisou, připravili podklady pro
jednání tématických pracovních skupin a následně dis-
kutovali nad jejich výstupy,“ říká o dosavadním prů-
běhu prací manažer projektu Jan Doležal. „Tvůrčí at-
mosféra vedla ke zdárnému výsledku v podobě formu-
lovaných dílčích cílů a utříděných projektových zámě-
rů. Zapojení širokého spektra odborníků umožnilo vy-
tvořit kvalitní výstupy odpovídající stanovené vizi
města, ale i realistické a kontrolovatelné.“

Koordinační skupina složená ze zastupitelů města,
podnikatelů a odborníků se sešla na čtyřech jedná-
ních. Dvakrát už diskutovalo sedm pracovních sku-
pin, před jejichž první schůzkou byl odstartován sběr
projektových záměrů na internetových stránkách

města. Zde tak mohl kdokoli prostřednictvím formu-
láře snadným způsobem zadat svůj projekt a tím
velmi konkrétně ovlivnit budoucnost Jablonce nad
Nisou. 

Každá pracovní skupina vždy nejprve určila dlou-
hodobý směr rozvoje své tématické oblasti a poté
z nashromážděných námětů vybírala ty, které odpo-
vídají prioritám rozvoje dané oblasti a budou v ná-
sledujících letech řešeny.

Bližší informace o složení pracovních skupin a vý-
stupech z jejich jednání je možné nalézt na interneto-
vých stránkách Jablonce n. N. www.mestojablonec.cz. 

Zpracovatel v průběhu celého projektu poskytoval
žadatelům konzultace a veškeré vložené záměry
analyzoval z hlediska možností financování z fondů
Evropské unie.

„Nyní bude následovat finální dokument, v němž
budou rozpracovány detailnější podoby vybraných
projektových záměrů. Koncem měsíce se naposledy se-
jde koordinační skupina, aby schválila veškeré vytvo-
řené výstupy, které pak budou zveřejněny,“ uzavřel
Doležal.

(prr)

Týden proti drogám 
V týdnu od 1. do 5. října pořádá město Jablonec nad

Nisou ve spolupráci s dalšími organizacemi, zabýva-
jícími se primární protidrogovou prevencí, sedmý roč-
ník výchovně vzdělávací akce Týden proti drogám. 

Na programu, který je zaměřen pro žáky ZŠ, SŠ
a SOU, ale i pro laickou a odbornou veřejnost, se ak-
tivně podílejí: Spolkový dům, Věznice Rýnovice, DDM
Vikýř, Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské
vztahy, Pedagogicko-psychologická poradna a společ-
nost Medea Kultur, s. r. o. Praha. Program bude probíhat
po celý týden ve Spolkovém domě, DDM Vikýř a v kině
Radnice. Jedná se o řadu přednášek, besed a kom-
ponovaných pořadů, na kterých budou vystupovat
a přednášet odborníci zabývající se uvedenou proble-
matikou. Bližší informace na www.mestojablonec.cz,
tel. 483 357 650. (jc)

Na překladišti déle otevřeno 
Počínajíc 1. září bude na překladišti Proseč otevře-

no každé úterý až do 17 hodin. Tato změna platí po
dobu dvouměsíčního zkušebního provozu. 

Ke zneškodnění lze předat odpad velkoobjemový,
tříděný, komunální, nebezpečný (kromě elektrozaří-
zení jako jsou lednice, televize atp.), stavební sutě.

Provozní doba překladiště (září–říjen 2007): pon-
dělí až pátek 7–14,30, úterý 7–17 hodin, sobota 9–13
hodin. (rh)

Informace z MHD
Změny jízdních řádů MHD
Od 3. září dojde k rozšíření provozu na linkách MHD
č. 5 a 19 a k úpravě trasy školní linky Š1.

Linka č. 5
V pracovní dny (kromě 31. 12.) budou v provozu čtyři
páry spojů v trase Kamenná – Sídliště Šumava – Pa-
seky – Jindřichov a zpět. 
Odjezdy z Kamenné: 5:42, 6:42, 14:19, 16:49 hodin.
Odjezdy z Jindřichova: 6:00, 7:00, 14:38, 17:08 hodin.
Navíc ve dny školního vyučování bude zajištěn spoj
s odjezdem v 15:49 z Kamenné do Pasek (pro odleh-
čení lince č. 4).

Linka č. 19
Trasa linky se nemění. Jezdí z Kamenné ul. a obslu-
huje oblast Lesní ulice, Lesní stezky, Kokonínské
a okolních ulic.
Na lince č. 19 bude v pracovní dny (kromě 31. 12.)
nově v provozu osm spojů. 
Odjezdy z Kamenné: 6:30, 7:30, 9:30, 11:30, 13:30,
15:30, 16:30, 17:30 hodin.

Pro linky 5 a 19 platí, že v případě nepříznivých po-
větrnostních podmínek (nesjízdná komunikace pro
autobusy) dojde k dočasnému zastavení provozu. Na
těchto linkách bude pravidelně sledováno obsazení
jednotlivých spojů a na základě vyhodnocení může
docházet k dalším úpravám v jízdních řádech.

Linka Š1
Spoj linky Š1 s odjezdem 7:32 ze Sídliště Šumava bude
nově zajíždět do Kamenné ul., tedy může odlehčit lince
č. 4. 

Uzavírka Novoveské ulice
Sdělujeme cestujícím, že z důvodu uzavírky Novoveské
ulice od 24. 8. do 31. 10. 2007 budou autobusové linky
mezi Jabloncem n. N. a Novou Vsí n. N. (linky MHD
17 a Š3, linka PAD 530010) vedeny po objízdné trase.
Změny v umístění zastávek: Jablonec n. N., Novo-
veská – náhradní zastávka v ulici SNP (u křižovatky
s ul. Jarní); host. U Lípy a žel. st. Nová Ves – zastávky
nebudou obsluhovány; Nová Ves, dolní ves – náhradní
zastávka na silnici III/28741 na okraji Nové Vsi ve
směru Dol. Č. Studnice (nedaleko zahradnictví);
Nová Ves, ObÚ – zastávka přemístěna před bývalou
samoobsluhu. 

ČSAD Jablonec nad Nisou, a. s.

Den bez aut
21. 9. /pátek/ 8,30–13 hodin, Dolní náměstí
ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. připravila propagační
akci veřejné dopravy. Můžete se zúčastnit výstavy mo-
derních autobusů MHD, soutěží pro děti s dopravní té-
matikou nebo okružní jízdy historickým autobusem.
Akce je určena především dětem mateřských a zá-
kladních škol (1. a 2. třída). 
V případě zájmu kontaktujte pořadatele na e-mailové
adrese: mhd@csadjbc.cz nebo na tel. 483 332 033.

Koná se v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2007.

foto Jiří Jiroutek

Město bez bariér
Ještě jednou se v Jabloneckém měsíčníku vracíme

k anketě o bariérách v našem městě. Tentokrát se
zmíníme o vašich připomínkách a námětech k chod-
níkům.

Stav chodníků, popřípadě návrhy na jejich vybudo-
vání v místech, kde dosud chybějí, patřil k častým té-
matům této ankety. K nájezdům a k povrchu chodníků
se vyjadřovali senioři, vozíčkáři i maminky s kočár-
ky. Scházející orientační prvky pro nevidomé a slabo-
zraké způsobují, že se pro ně pohyb po městě stává
nebezpečným. Kladně jsou naopak přijímány prove-
dené rekonstrukce chodníků a navazující nové úpravy
přechodů pro chodce.

A co si občané nejčastěji přáli? Zlepšení čistoty ko-
munikací, opravy rozbitých povrchů na chodnících,
vadí jim použité materiály, jako dlažební kostky,
praskající desky před radnicí nebo kluzká bílá dlažba
na pěších komunikacích. Vadí rovněž vysoké obrub-
níky či neupravené vstupy z chodníků do budov.
U polikliniky I v Poštovní ul. nedomyšlený přístup
k zadnímu vchodu (vozíčkář je nucen vjet do silnice,
úzký chodník). 

Potíže způsobují neošetřované porosty zasahující
do chodníků (nelze projít nebo projet s kočárkem či
vozíkem). Dále se občané zmiňovali o úzkých chod-
nících v konkrétních lokalitách, parkujících autech
na chodníku, překážkách (sloupy, reklamní poutače,
odpadkové koše, předzahrádky zasahující do komu-
nikací). Vadí jim i nově upravené vjezdy k domům –
sesvahované vjezdy do garáží. Problematická jsou
neudržovaná schodiště a neodklizený sníh v zimě.

Co na to říkají kompetentní odbory a oddělení
městského úřadu?

Čistotu chodníků a ulic zajišťují v potřebné kvalitě
Technické služby Jablonce n. N., s. r. o. (dále TSJ).
Není však možné uklízet každý den každý chodník. Je
záležitostí i nás občanů, jak k pořádku ve městě při-
spíváme.

Výměny popraskaných desek před radnicí probíha-
jí průběžně po celý rok a při výměnách je již použí-
ván silnější materiál, který vydrží i občasný přejezd
těžšího auta. Dopravní a silniční úřad v současnosti
řeší (ve spolupráci s TSJ) úpravu vysokých obrubníků
na zhruba třiceti vytipovaných místech v rámci vý-
stavby bezbariérových přechodů.

Přístup k poliklinice v Poštovní ul. se nedá řešit ji-
nak než příjezdem z druhé strany (od křižovatky s ul.
Libereckou), jde ovšem o delší trasu. Tvarované živé
ploty podél komunikací jsou zakracovány dvakrát
ročně, ostatní porosty (keře nebo stromy, jejichž větve
zasahují případně do komunikace) se ošetřují podle
potřeby či žádostí občanů. U pozemků, které nejsou
v majetku města, musí být osloven nejprve vlastník.
Pokud nezajistí nápravu, pak mohou na výzvu do-
pravního a silničního úřadu zasáhnout TSJ. 

Již při přípravě jakékoliv investiční akce, jejíž sou-
částí jsou chodníky, projednává projektant návrh ře-
šení s odborným poradcem ve věci přístupu imobil-
ních občanů. Při rekonstrukci soukromých objektů
musí toto zohlednit i soukromý investor. Vše zároveň
posuzuje stavební úřad během stavebního řízení. 

Obecně platí: pokud je někde nepořádek, neodkli-
zený sníh, rozbitý chodník atd., je třeba to nahlásit na
dispečinku TSJ (kontakt 483 369 926, 775 790 315).

V případech parkování aut na chodníku, kde nemají
co dělat, je třeba volat městskou policii. (jš)

Rada města Jablonec n. N. v působ-
nosti valné hromady společnosti
SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o.
vyhlašuje výběrové řízení na místo

JEDNATEL OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI SPORT
JABLONEC NAD NISOU S. R. O.

Náplň práce: zajištění efektivního vedení společnosti
spravující městský zimní stadion, městskou halu a spor-
tovní areál Střelnice.
Požadujeme: střední vzdělání s maturitou, vysoko-
školské vzdělání výhodou, praxe ve vedoucí pozici
výhodou, organizační, komunikační a řídící schop-
nosti, iniciativa, ochota rozhodovat a nést za svá roz-
hodnutí odpovědnost, znalost německého nebo ang-
lického jazyka výhodou.
Nabízíme: zajímavou odbornou práci, motivující fi-
nanční ohodnocení.
Nástup: možný ihned
Informace: tel. 483 357 323, 
e-mail: ryzakova@mestojablonec.cz 
Přihlášky do 14. září 2007
Přihlášku doloženou profesním životopisem, výpi-
sem z rejstříku trestů, lustračním osvědčením (ne
starším 3 měsíců), ověřeným dokladem o dosaže-
ném vzdělání a případnými referencemi zasílejte na
adresu: Městský úřad, personální úsek, Mírové ná-
městí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.



(7)

jablonecký měsíčník / září 2007 městský úřad

Město Jablonec n. N. vyhlašuje
výběrové řízení na pronájem
sociálních bytů 
Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 11/2007
Byt 1+1, 5. patro, podlahová plocha 39,56 m2.
Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 12/2007
Byt 1+1, 2. patro, podlahová plocha 39,56 m2. 
Prohlídky zajišťuje RK REWA 5. 9. 2007 od 15,00 do
15,30 hodin.

Podhorská 5/510, č. bytu pro VŘ: 13/2007
Byt 1+1, 4. patro, podlahová plocha 39,59 m2.
Prohlídku zajišťuje RK RIA REALITY a. s. 10. 9. 2007
od 16 do 16,30 hodin.

Na Úbočí 14/4326, č. bytu pro VŘ: 14/2007
Byt 1+1, 5. patro, podlahová plocha 38,43 m2.
Prohlídku zajišťuje RK RIA REALITY a. s. 12. 9. 2007
od 16 do 16,30 hodin.

Na Kopci 13/3057, č. bytu pro VŘ: 15/2007
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 39,54 m2.
Prohlídku zajišťuje RK REKA 11. 9. 2007 od 15,15 do
15,30 hodin.

Na Kopci 11/3056, č. bytu pro VŘ: 16/2007
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 41,10 m2.
Prohlídku zajišťuje RK REKA 11. 9. 2007 od 15,30 do
15,45 hodin.

Řetízková 11/3054, č. bytu pro VŘ: 17/2007
Byt 1+1, přízemí, podlahová plocha 37,50 m2.

Prohlídku zajišťuje RK REKA 11. 9. 2007 od 15,45 do
16 hodin.

Sraz zájemců vždy ve stanovenou dobu před vcho-
dem do daného objektu.
Žádosti do VŘ podávejte na předepsaných formulá-
řích včetně všech stanovených příloh. Formulář lze
vyzvednout na odd. technické obsluhy a bytů MěÚ
(TOB), ve vnitřním informačním středisku MěÚ nebo
na www.mestojablonec.cz. Žadatel doručí žádost na
TOB nebo do podatelny MěÚ v zalepené obálce od
3. 9. do 19. 9. 2007 do 15,00 hodin. Obálka musí být
zřetelně označena nápisem VŘ s označením čísla bytu
(tj. např. 15/2007 – NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍ-
ZENÍ – PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky. Neúplně
označené a před nebo po termínu podané obálky ne-
budou akceptovány!

Město Jablonec nad Nisou zveřejňuje
záměr prodeje objektu 

č. p. 1675/39 v Podzimní ulici, 
Jablonec nad Nisou, se st. p. č. 1654/1 o výměře 450 m2,
p. p. č. 1337/4 o výměře 128 m2, k. ú. Jablonec nad
Nisou. 
V objektu je 6 bytových jednotek (z toho 3 volné) a 1 ga-
ráž. Cena dohodou. 
Objekt spravuje RK Adria, Podzimní 20, Jbc, tel. 483
707 347, 483 710 878, kde lze sjednat prohlídku objektu.
Informace podá majetkoprávní oddělení MěÚ Jablo-
nec n. N., tel. 483 357 228. 

■ Úřední sdělení

„Kromě vedení registrů, z nichž vydáváme da-
ta a rozhodujeme o zápisu do nich, evidujeme
změny údajů vozidel, vlastníků a provozovatelů,
přidělujeme registrační značky, technické průkazy
a technická osvědčení, vydáváme osvědčení o re-
gistraci, provádíme zápis a výmaz zástavního
práva k vozidlům, rozhodujeme o trvalém a do-
časném vyřazení silničního vozidla z provozu.
Ale také schvalujeme technickou způsobilost jed-
notlivě vyrobeného, dovezeného nebo přestavě-
ného silničního vozidla,“ vypočítává některé po-
vinnosti oddělení jeho vedoucí Jan Plíva a do-
dává ještě, že taktéž udělují či odnímají opráv-
nění k provozu stanice měření emisí, k nimž
vydávají i osvědčení.

Tím však jejich povinnosti nekončí. Potřebu-
jete-li totiž rozhodnout o vydání, změně a od-
nětí registrace autoškoly, schválit výcvikové vo-

zidlo pro autoškolu a změny jeho užívání, pak
zajdete také sem. Provádějí zkoušky jak nových
řidičů, tak přezkušování řidičských profesionálů
a další odborné úkony spojené s řidičskou způ-
sobilostí. Například přezkoušení po více jak
ročním zákazu řízení, který vám může být vy-
dán, pokud nasbíráte všech dvanáct bodů a při-
jdete o řidičský průkaz.

Registr řidičů uděluje, rozšiřuje, podmiňuje,
omezuje, pozastavuje, odnímá a vrací řidičská
oprávnění. V současné době je zvláště aktuální,
že tato oprávnění vyměňuje. A to konkrétně ta,
která jsou vydaná v době od 1. 7. 1964 do 31. 12.
1993. Pokud jste jedním z těch, kdo průkaz ještě
vyměněný nemá, pak co nejdříve zajděte na od-
dělení dopravně správních agend, které sídlí
v Komenského ulici. Čas máte jen do konce to-
hoto roku. (fr)

Oddělení, které je v jednom kole
Podmínky provozu vozidel a prevence v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích, vedení registrů
vozidel a řidičů, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 
a vykonávání státního odborného dozoru v oblasti výkonu svěřené správy, například kontrola autoškol
a stanic měření emisí – to je ve stručnosti náplň práce oddělení dopravně správních agend. 

foto Jiří Jiroutek

Tajemník MěÚ Jablonec n. N. 
vyhlašuje výběrová řízení na tato místa

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚČETNÍ EVIDENCE 
9. nebo 10. platová třída (podle kvalifikace)
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání
ekonomického směru výhodou.
Další požadavky: 5 let praxe v oblasti účetnictví
a výkaznictví, 3 roky praxe ve vedoucí pozici, organi-
zační schopnosti, odpovědnost, samostatnost, flexibi-
lita a kreativita, výhodou je praxe v oblasti státní
správy, znalost účetnictví ÚSC a NNO, rozpočtů
ÚSC,ČÚS, atd. 
Nástup: dle dohody.
Informace: ředitel odboru finančního a majetko-
právního, 
tel. 483 357 256, 
e-mail: fric@mestojablonec.cz 

PRÁVNÍK
10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání
právního směru (Bc., Mgr.). 
Další požadavky: vhodné pro absolventy i právníky
s praxí, znalost obchodního a finančního práva výhodou,
ochota k dalšímu vzdělávání, samostatnost, organi-
zační schopnosti, odpovědnost, flexibilita a kreativita,
schopnost jednat s lidmi, loajalita k zaměstnavateli,
výborná znalost práce s PC. 
Nástup: dle dohody 
Informace: vedoucí právního oddělení, 
tel. 483 357 364, e-mail: teufl@mestojablonec.cz 

PRACOVNÍK ODDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání
nebo střední vzdělání s maturitou technického směru.
Další požadavky: znalost fakturace, praxe v admi-

nistrativě min. 2 roky, praxe ve stavebnictví výhodou,
výborná znalost práce s PC (Word, Excel, internet),
znalost místních podmínek, schopnost nést zodpo-
vědnost za svoji práci, samostatnost, odolnost vůči
stresu, flexibilita a kreativita, schopnost jednat s lidmi 
Nástup: dle dohody.
Informace: vedoucí oddělení hospodářské správy,
tel. 483 357 129, e-mail: hozak@mestojablonec.cz

Přihlášky doložené profesním životopisem, výpi-
sem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců), lust-
račním osvědčením (u vedoucí funkce), ověřeným
dokladem o dosaženém vzdělání a případnými re-
ferencemi zasílejte na adresu: 
Městský úřad, personální úsek, 
Mírové náměstí 19, 
467 51 Jablonec nad Nisou.
Termín přihlášek: do 14. září 2007.

Jablonec nad Nisou, Podzimní 1675/39
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21.–22. září 2007
Starosta předá vládu nad městem a nastane

čas radovánek a veselí. Město opět navštíví mu-
zikanti, tanečníci, kejklíři a trhovci. Nebudou
chybět stánky s prodejem tradičních výrobků,
řemeslníci, pečená selata, točené pivo ani medo-
vina. Na Mírovém náměstí vystoupí místní umělci
i hosté. Pro velký úspěch v loňském roce budou
na Farského náměstí připraveny atrakce, soutěže
a program pro děti a nově také výstava ve Vý-
stavním pavilonu nazvaná Svět dětí. Slavnosti
uzavře koncert na Letní scéně.

KULTURNÍ PROGRAM 

21. 9. /pátek/ Mírové náměstí
10,00–10,20 Jablonecká jablíčka – mažoretky
10,30–11,15 Za pirátským pokladem – loutko-

vá pohádka, Komedianti na káře
11,30–12,50 ZUŠ Jablonec n. N. – vystoupení

žáků
13,00–13,20 Kejklíři na chůdách, Komedianti

na káře
13,30–14,10 Berušky – folková hudební skupina
14,20–14,50 X-Dance – taneční vystoupení
14,55–15,05 Předání klíčů od města kejklí-

řům
15,20–16,00 Irské sestry & Alister – hudební

a taneční vystoupení
16,30–17,30 Jarret – folková hudební skupina,

Liberec

17,50–18,30 Mako Mako – hudební skupina,
Brno

18,50–19,50 Earthbend – rocková hudební
skupina, Německo

19,55–20,10 Kejklíři s ohněm, Komedianti na
káře

20,30–22,00 Fleret – hudební skupina, Vizovice

Náměstí Dr. Farského
16,00–16,35 Karkulka – loutková pohádka, Ko-

medianti na káře

22. 9. /sobota/ Mírové náměstí
10,00–10,40 Jak šlo tele do světa – pohádka,

Komedianti na káře
11,00–11,40 FSPT Nisanka – hudební a taneč-

ní vystoupení

12,00–12,20 Vysoké imprnákle – taneční vy-
stoupení na vysokých chůdách,
Divadlo Mimotaurus

12,30–13,30 Celestýnka – dechový orchestr
14,00–15,00 Big Band ZUŠ Železný Brod – žá-

kovský swingový orchestr
15,30–15,35 Navrácení klíčů od města do ru-

kou starosty
15,35–17,00 Spare Parts a Countryon – hu-

dební a taneční vystoupení

Náměstí Dr. Farského
14,00–14,40 Aladin a kouzelná lampa – lout-

kový příběh, Divadlo Mimotaurus

Letní scéna Eurocentra
19,30–20,15 Green Smatroll – ska-jazz, Praha
20,30–21,00 Chancers – koncert hudební sku-

piny, ska, ČR/Anglie

Vstup zdarma!

Během slavností atrakce, soutěže o ceny
a program pro děti. 

Stánkový prodej pátek, sobota 9–18 hodin. 
Partneři oslav: Centrum Babylon, a. s., ČSAD

Jablonec nad Nisou a. s. Mediální partner Radio
Contact Liberec. 

www.slavnosti.mestojablonec.cz

Jablonecké podzimní slavnosti financuje
město Jablonec nad Nisou a pořádá je ve
spolupráci s Eurocentrem.

Jablonecké podzimní slavnosti 

Podzimní slavnosti 2006, foto archiv

Sobota 8. září 2007
V uvedený den se v 9 hodin Jablonečanům

a návštěvníkům města otevře řada význam-
ných historických budov. K prohlídce zvou již
tradičně prostory Městského divadla, Městské
knihovny, Muzea skla a bižuterie, budovy rad-
nice a dále kostely sv. Anny, Dr. Farského, sta-
rokatolický a Nejsvětějšího srdce Páně. 

K zajímavostem bude jistě patřit prohlídka
štoly pod hrází jablonecké přehrady a připraveny
jsou i některé novinky. Po mnoha letech si zá-
jemci budou moci prohlédnout vnitřní prostory
starých městských lázní. Prohlídky budou spo-
jené s bohatým kulturním programem. Pro děti
je připravena dobrodružná výprava po jednotli-
vých pamětihodnostech, na jejímž konci čeká
malé poutníky drobná odměna. 

Dny evropského dědictví se konají od roku
1991 pod záštitou Rady Evropy. Jsou význam-
ným celoevropským kulturně-poznávacím a spo-
lečenským podnětem a mají vést k zamyšlení
nad kulturním dědictvím a vztahem každého
z nás k jeho odkazu. 

Přípravou oslav Dne památek v Jablonci nad
Nisou bylo letos poprvé pověřeno Městské diva-
dlo, jako významný kulturní subjekt našeho
města.

KOSTEL SV. ANNY
9 hodin
Mše svatá, slavnostní zahájení Dne památek.
11 hodin
Koncert renesančního souboru AMBROSIE Jab-
lonec. Hudba staré Anglie, dobové kostýmy, rep-
liky historických hudebních nástrojů.
15 hodin
Společný koncert DPS Vrabčáci a Petr Hostin-
ský (varhany).

MĚSTSKÉ DIVADLO
9–19 hodin
Veřejná zkouška muzikálu souboru ARS IUVE-
NUM Liberec.
Prohlídka divadelního zákulisí.

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE
9–19 hodin
Prohlídka expozice, workshop.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
9–19 hodin 
Promítání filmu „Jablonec nad Nisou a okolí
v letech 1356–1945“.

DOLNÍ NÁMĚSTÍ
10–15 hodin
K dobré pohodě hraje Jablonečanka.

MĚSTSKÉ LÁZNĚ
9–19 hodin
Prohlídka prostoru historické budovy měst-
ských lázní – hlavní hala s bazénem.

RADNICE
9–19 hodin
Prohlídka kanceláře starosty, velkého zasedacího
sálu, obřadní síně a radniční věže.

JABLONECKÁ PŘEHRADA – HRÁZ
9–14 hodin
Prohlídka štoly pod hrází, cca každou půlhodinu
– podle počtu zájemců.

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
10,30 hodin
Společný koncert komorních orchestrů KOLE-
GIA a L’ ACCORD ZUŠ Jablonec n. N. a Hany
Schaabové (varhany). 

KOSTEL DR. FARSKÉHO
16 a 18 hodin
Koncerty Chrámového sboru Církve čs. husit-
ské Liberec.

STAROKATOLICKÝ KOSTEL
16 hodin
Koncert Jablonecké Píšťalky a SPS Janáček pod
vedením Olgy Fröhlichové.
17,30 hodin
Mše svatá, slavnostní zakončení Dne památek. 

POHÁDKOVÁ POUŤ PRO NEJMENŠÍ 
9–15 hodin
Děti a jejich doprovod se mohou vydat na pouť
po jabloneckých památkách, na které je pro ně
připraveno 8 zastavení, 8 úkolů, jedna prémie
a na závěr příjemná odměna. Start od 9 do 13
hodin v Městském divadle. 

Trasa povede ke kostelu sv. Anny, knihovně,
Muzeu skla a bižuterie, radnici, kostelu Nejsvě-
tějšího srdce Páně a k hrázi vodní nádrže Mše-
no. Do cíle musí dorazit do 15 hodin.

Není-li uvedeno jinak, budou všechny památky
otevřeny veřejnosti v době od 9 do 19 hodin.
Vstupné zdarma.

Další nabídku najdete v programech jed-
notlivých kulturních subjektů. Den památek
se uskuteční v rámci projektu Jablonec nad
Nisou 2007.

Den památek v našem městě

foto Jiří Jiroutek
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■ Kino Radnice
1.–5. 9. /sobota–středa/ 18 hodin
DIVOKÉ VLNY
Rodinná animovaná komedie v čes-
kém znění.

1.–5. 9. /sobota–středa/ 20 hodin 
CESTA BOJOVNÍKA
Historický film.

6.–12. 9. /čtvrtek–středa/ 
17,15 a 20 hodin
DENNÍ HLÍDKA
Druhý díl fantasy trilogie.

13.–19. 9. /čtvrtek–středa/ 17,30 hodin
KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO
Americká komedie.

13.–19. 9. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
DISTURBIA
Americký thriller.

20.–26. 9. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
MEDVÍDEK
Černá komedie Jana Hřebejka.

27. 9.–3. 10. /čtvrtek–středa/ 
17,15 a 20 hodin
HVĚZDNÝ PRACH
Romanticko-dobrodružný film USA.
České znění.

Rezervace vstupenek do kina Radnice
na http://disdata.cz, v recepci
Eurocentra nebo na tel. 483 704 400.
Předprodej vstupenek v pokladně
kina Radnice 1/2 hodiny před začátkem
prvního do začátku druhého předsta-
vení a v recepci Eurocentra v pracovní
dny od 8 do 20 hodin.

www.mestojablonec.cz, tel. 483 311 446

■ Kino Junior
3.–6. 9. /pondělí–čtvrtek/ 
17,30 a 20 hodin
FAUNŮV LABYRINT
Mexicko-španělský film žánru
„fantasy“ vyznamenaný 3 Oscary.

7.–9. 9. /pátek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
WARHOLKA
Americký film. 

10.–12. 9. /pondělí–středa/ 
17,15 a 20 hodin
ČERNÁ KNIHA
Evropský válečný thriller. 

13.–16. 9. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK
Thriller Q. Tarantina. 

17.–19. 9. /pondělí–středa/ 
17,30 a 20 hodin
VRATNÉ LAHVE
Nejúspěšnější film letošního roku. 

20.–23. 9. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
INTERVIEW
Drama o médiích, pravdě a celebri-
tách.

24.–26. 9. /pondělí–středa/ 
17,30 a 20 hodin
IRINA PALM
Evropský film nominovaný na Zlatého
medvěda 2007. 

28. 9. /pátek/ 15 hodin
KRÁLOVNA
Intimní pohled do zákulisí britské krá-
lovské rodiny po tragické smrti prin-
cezny Diany.
Představení v rámci Týdne seniorů.
Zdarma.

27.–30. 9. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
KOŘENÍ ŽIVOTA
Americká komedie.

www.mestojablonec.cz
tel. 483 311 446

■ Týden seniorů
25.–30. září 
Výzva pro šikovné ruce našich dě-
dečků a babiček.
Na tradiční výstavu přijímáme
5–10 výtvorů či výrobků. Své práce
odevzdejte do 20. září v kanceláři
č. 125 (K. Hronová). 

25. 9. /úterý/ 10 hodin
Eurocentrum
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ TÝDNE
SENIORŮ
ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH
DĚDEČKŮ A BABIČEK
Zahájení výstavy. Vystoupí pěvecké
sbory Senior a Radost. Výstava
v Malém sálu Eurocentra je přístupná
denně od 10 do 16 hodin.
13 – 17 hodin 
ODPOLEDNE PRO ZDRAVÍ
Měření tlaku, cukru, cholesterolu ve
spolupráci s VZP a Krajským zdravot-
ním ústavem v Liberci.

26. 9. /středa/ 17 hodin
malý sál Eurocentra
PÍSNIČKOVÉ POHLAZENÍ
Rychnovské trio.

27. 9. /čtvrtek/ 15 hodin
kaple v jablonecké nemocnici
O ZDRAVÍ
Beseda s lékaři na různá témata. 

28. 9. /pátek/ 15 hodin
kino Junior
KRÁLOVNA
Životopisné drama o královně Alžbětě II. 

29. 9. /sobota/ 18 hodin
starokatolický kostel nám. B. Němcové
POCTA SV. VÁCLAVU
Smyčcové duo Jak Amadeusz (Polsko),
flétnový komorní orchestr (SRN) a re-
nesanční soubor Ambrosie (ČR).
Vstupné 50 Kč.

30. 9. /neděle/ 14 hodin
velký sál Eurocentra 
KAREL HEGNER A TÁBORANKA 
Tradiční taneční odpoledne, 
vstupné 40 Kč.

Změna programu vyhrazena! 
Není-li uvedeno jinak, je vstup na
všechny akce zdarma. Informace K.
Hronová, tel. 483 357 277. 
Pořádá město ve spolupráci
s Eurocentrem, ČSAD Jablonec n. N.,
a.s., Nemocnice a Sociální služby
Jablonec nad Nisou, p.o.

Autobusy na slavnostní 
zahájení 25. 9.

Trasa č. 1: 9:00 DPS Novoveská,
9:05 DD Paseky (nádraží), 9:10 Sídliště
Šumava (linky č. 4 a 14 směr cent-
rum), 9:20 DPS Mšeno (Mšeno – ka-
plička směr Janov), 9:25 DPS
Palackého (U Jelena směr Janov),
9:30 Rýnovice, samoobsluha (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 hodin
od Eurocentra.

Nízkopodlažní autobusy vybavené plo-
šinou pro tělesně postižené budou
označeny nápisem Týden seniorů
a číslem trasy.

■ Kostel svaté Anny
13. 9. /čtvrtek/ 19 hodin (S)
IRENA BUDWEISEROVÁ & FADE IN

26. 9. /středa/ 19 hodin
KOLEGIA – KOMORNÍ
ORCHESTŘÍK, L’ ACCORD –
KOMORNÍ ORCHESTR ZUŠ 
Dirigent: Luboš Lachman.

29. 9. /sobota/ 19 hodin
MOSKEVSKÝ PATRIARCHÁLNÍ SBOR
Dirigent: Anatolij Grinděnko.

VÝSTAVA

BLANKA BOHDANOVÁ
Tvorba známé herečky a výtvarnice
Vernisáž 8. 9. v 10 hodin.

Kostel otevřen v sobotu a v neděli vždy
od 14 do 17 hodin.

www.divadlojablonec.cz 

■ Eurocentrum
16. 9. /neděle/ 14 hodin
HRÁDECKÁ 13
Tradiční taneční odpoledne s dechovou
hudbou.

23. 9. /neděle/ 18 hodin
ZLATÉ HLASY SLAVÍ…
Předprodej v kanceláři ZUŠ,
Podhorská 47 nebo před koncertem.

6. 9.–31. 10. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
ZDENĚK LÍN – 
SETKÁNÍ S KRAJINOU
Fotografie od Jizerek po Island.
Vernisáž 6. 9. v 17 hodin.

20.–22. 9. /čtvrtek–sobota/ 9–18 hodin
SVĚT DĚTÍ 
Prodejní výstava dětských potřeb.
Soutěže, hrací koutek, program pro děti. 
Vstup zdarma.

Informace a předprodej vstupenek
v recepci EC, tel. 483 704 400, e-mail:
pokladna@eurocentrumjablonec.cz.
Rezervace končí den před akcí. 

13.–14. října 2007
PODZIM TANČÍ 2007
Dvoudenní taneční a hudební setkání
navazující na 9letou tradici akce Léto
tančí.
Seminář streetfunku vedený
Michalem Prudilem. Přihlášky do
14. 9., informace K. Chlupáčová, 
tel. 483 712 505, 777 747 187, e-mail: 
k.chlupacova@eurocentrumjablonec.cz.

Novinky z Eurocentra
Od září lze v recepci Eurocentra za-
koupit také vstupenky na akce
v Liberci, které nabízejí v Městském
rezervačním systému Colloseum ná-
sledující subjekty: Divadlo F. X Šaldy,
kina Lípa a Varšava, Lidové sady
a Dům kultury Liberec.

Nadále tady lze kupovat v předprodeji
lístky do kina Radnice a lístky na akce
v celé republice, zařazené do systému
Ticket Pro. Recepce je otevřena denně
od 8 do 20 hodin.

Další novinkou je přijímání poukázek
RelaxPASS společnosti Sodexho
a Unišeků vydaných firmou Chéque
Déjeuner k úhradě ceny lístků na kul-
turní akce Eurocentra a filmy v kinech
Radnice a Junior.

www.eurocentrumjablonec.cz

Tip na zajímavé představení

Sobota 29. 9. 19 hodin 
Kostel svaté Anny 

MOSKEVSKÝ PATRIARCHÁLNÍ SBOR
Dvanáctičlenný ruský patriarchální sbor byl založen v roce 1980 sbor-
mistrem a muzikologem Anatolijem Grinděnkem a studenty semináře
a teologické akademie z města Sergiev Posad blízko Moskvy. Sbor má
programy z tradiční ruské pravoslavné liturgie 15. a 16. století v jedno-
hlasé i vícehlasé podobě, stejně jako mladší duchovní hudbu. Je jediný
svého druhu v Rusku i na světě. Jablonecký koncert nabídne srovnání
tradičního chrámového repertoáru s tvorbou ruských autorů 19. a první
poloviny 20. století.

z filmu Medvídek
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■ Městská 
galerie MY
13. 9.–9. 11.
STARÉ JABLONECKÉ HOSTINCE,
RESTAURACE, HOTELY A KAVÁRNY
Vernisáž ve čtvrtek 13. 9. v 17 hodin.
Vyprávět bude Václav Vostřák, zahraje
hospodská kapela „U Města Vídně“.
Výstava se koná v rámci projektu
„Jablonec 2007“.

■ Městská 
knihovna
3.–7. 9. /pondělí–pátek/ 
od 15 do 18 hodin
ZÁPIS DO JAZYKOVÝCH KURZŮ
angličtiny, němčiny, francouzštiny,
španělštiny, ruštiny. Všechny kategorie.

3. 9. /pondělí/ 10 hodin
LIDSKÝ HLAS –
NEJDOKONALEJŠÍ HUDEBNÍ
NÁSTROJ
Hudební beseda s Věrou Štrynclovou.

4. 9. /úterý/ 14 hodin
PRVNÍ ZVONĚNÍ – HISTORKY
Z PRÁZDNIN
Volný literární klub.

4. 9. /úterý/ 14 hodin
ŘÍM
Promítání

8. 9. /sobota/ 
DEN PAMÁTEK
Promítání filmů Jablonec n. N.
do r. 1945 a po Jablonci s Václavem
Vostřákem.

8. 9. /sobota/ 15 hodin
JABLONEC, MĚSTO HISTORIE
A SOUČASNOSTI
Beseda s Václavem Vostřákem.

11. 9. /úterý/ 17 hodin
STAVEBNÍ ROZVOJ MĚSTA 
1945–SOUČASNOST
Beseda s Václavem Vostřákem.

12. 9. /středa/ 15 hodin
IRISDIAGNOSTIKA 
Přednáška

12. 9. /středa/ 17 hodin
CÍRKVE A ZÁZRAKY
Charizmatická obnova v církvích.
Radomíra Mědílková.

18. 9. /úterý/ 14 hodin
STAVEBNÍ ROZVOJ MĚSTA
1920–1945
Beseda s Václavem Vostřákem.

25. 9. /úterý/ 14 hodin
PODZIMNÍ INSPIRACE 
Volný literární klub.

25. 9. /úterý/ 17 hodin
JIZERSKÉ HORY JAK JE ZNÁME
Setkání s fotografem Petrem Krátkým.

VÝSTAVA 
SKLENĚNÁ FANTAZIE
Fotografie Hany Procházkové.

O ZLATOU MAKOVICI 
Nezapomeňte, že pokračuje 9. díl sou-
těže.

www.knihovna.mestojablonec.cz 
tel. 483 310951

■ Muzeum skla
a bižuterie
HLAVNÍ BUDOVA
úterý–neděle 9–17 hodin

Stálé expozice
Kouzelný svět bižuterie; 
Čarovná zahrada; 
České sklo sedmi století.

Tematická výstava 
Do 30. 9.
JABLONECKÝ KNOFLÍK

8. 9. /sobota/ 
V Den památek otevřeno od 9 do 19
hodin. 
9–14 hodin
NAMALUJ SI SVŮJ KNOFLÍK 
Tvořivá dílna, vstup zdarma.

www.msb-jablonec.cz
tel. 483 369 011

GALERIE BELVEDER
úterý–pátek 9–12 a 12,30–17 hodin

Stálé expozice
Historický empírový salonek;
Skleněný knoflík 19. století. 

Tematická výstava 
Do 23. 9.
CESTA V ČASE
Podpisy osobností 20. století ze sbírky
Michala Polmana.

tel. 483 310 947

KRISTIÁNOV
PAMATNÍK SKLÁŘSTVÍ 
V JIZERSKÝCH HORÁCH
Do konce září pondělí–neděle 9–17 hodin

Stálá expozice
Kristiánov – Klíč k srdci Jizerských hor
(1775–2005) 

1. 9. /sobota/ 8–16 hodin
MARIÁNSKÁ SKLÁŘSKÁ POUŤ
16. ročník
Akci finančně podporuje město. 

tel. 483 369 011

■ Klub Na Rampě
31. 8. /pátek/ 22 hodin
ROCK NA KONEC LÉTA 
Moon and I – mix glitch elektroniky
a post rocku, Hula Pop – bigbeat pro
všechny, Bay Bay – rock’n’roll. 

1. 9. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Petr Vobořil uvádí tradiční videopárty.

7. 9. /pátek/ 21 hodin
VĚRA WAJSAROVÁ 
Comeback známé šansoniérky, působící
dlouhá léta v George and Beethovens
Petra Nováka a kapele Minimum. 

8. 9. /sobota/ 21 hodin
SKA&PUNK&ROCK’n’ROLL PAŘBA
Všechny zve Hr.Necc.

12. 9. /středa/ 19 hodin
VEŘEJNÁ DISKUZE NA TÉMA: 
KULTURA V JABLONCI

13. 9. /čtvrtek/ 20 hodin
LIDÉ Z HIMÁLAJE
Slideshow o nejvyšším horstvu naší
planety, o lidech, kteří tam žijí.
Výstavka fotografií a prodej originál-
ních uměleckých předmětů z Nepálu.

14. 9. /pátek/ 21 hodin
HARD & HEAVY NIGHT
Uvádí pan Kiss, připravuje pan WS. 

15. 9. /sobota/ 21 hodin
MINI CORE FEST
Underground Theatre – emocore,
Psychic Dependence – crossover,
Madcult – metalcore, Paralysis –
emocore, Fasteratu – crustpunk.

21. 9. /pátek/ 21 hodin
TONY DUCHÁČEK & GARAGE
Koncert pražské rockové legendy.

22. 9. /sobota/ 21 hodin
ROCKOTÉKA JUKEBOX

24. 9. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ 
Mšenská přehrada – její historie
a rozvoj. Uvádí Václav Vostřák. 

25. 9. /úterý/ 17,30 hodin
DIVADELNÍ DÍLNA SE SLAMĚNKOU
Přijďte si vyzkoušet hodiny NEJEN he-
recké průpravy. Možná přijde i divadlo.

25. 9. /úterý/ 20 hodin
HOVORY NA RAMPĚ – OLGA
SOMMEROVÁ 
Setkání s přední českou dokumenta-
ristkou a jejími filmy. 

27. 9. /čtvrtek/ 20 hodin
ROLLAND & REGGAE, SKA
A DANCE HALL
Guide you through the vibe of one love.

28. 9. /pátek/ 21 hodin
BAD GIRLS ROCK& ROLL TOUR
Pankix, Rick-sha, Labora 21, 
Jindro hněť mě.

29. 9. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Petr Vobořil uvádí tradiční videopárty.

www.klubnarampe.cz 

■ DDM Vikýř
1.–2. 9. /sobota–neděle/
KOMUNIKACE JINAK
Seminář.

8. 9. /sobota/ 10 hodin
RODINNÉ SPORTOVNÍ HRY
Zábavné dopoledne pro celou rodinu
v parku pod přehradou. 

8. 9. /sobota/ 9–14 hodin
PROHLÍDKA PŘEHRADNÍ HRÁZE
spojená s exkurzí do jejího nitra.

8. 9. /sobota/ 9–12 hodin
POHÁDKOVÁ TRASA
v rámci Dne památek.

15. 9. /sobota/ 14 hodin
JABLONECKÝMI PARKY 
Putování s Václavem Vostřákem – II. část.
Sraz ve Vrkoslavicích u Dělnického
domu. 

16. 9. /neděle/ 8,30 hodin
ZAHRADA ČECH A TEREZÍN
Výlet pro všechny.

19. 9. /středa/
SVĚTLUŠKA
Sbírka s programem na Mírovém ná-
městí.

22.–23. 9. /sobota–neděle/ 9 hodin
PŘEJEZD JIZEREK
Cyklistický víkend pro rodiny.

22. 9. /sobota/ 10 hodin
JIZERKA TAJEMNÁ I ZNÁMÁ
Exkurze do přírodní rezervace
Rašeliniště Jizerky a na Bukovec se
znalcem Ivo Honsou; sraz u DDM.

28. 9. /pátek/ 8,30 hodin 
LANOVÉ CENTRUM HARRACHOV
Adrenalinový sport. 

3. 9. /pondělí/ 10–13 a 14–18 hodin
4.–5. 9. /úterý–středa/ 14–18 hodin
ZÁPIS DO KROUŽKŮ
estetiky, hudebního, pohybového, pří-
rodovědy, společenskovědního, spor-
tovního, technického a turistického.
Určeno pro předškoláky, žáky i stu-
denty, pro děti, juniory i dospělé.

■ Projekt
Jablonec 2007
15. 9. /sobota/ 17 hodin
Diakonie ČCE v kostele Dr. Farského
JIZEROŠ
1. benefiční koncert konaný ke 30. vý-
ročí založení ekumenické skupiny.
Informace 721 008 313, 
e-mail: jablonec@diakoniecce.cz.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
KOMORNÍ HUDBY
Sdružení přátel hudby v kostele na
nám. B. Němcové
29. 9. /sobota/ 18 hodin
POCTA SVATÉMU VÁCLAVU
Za přítomnosti knížete Václava a jeho
družiny vystoupí smyčcové duo Jak
Amadeusz PL, Flétnový komorní
orchestr SRN a renesanční soubor
Ambrosie ČR.
7. 10. /neděle/ 18 hodin
VÁCLAV KOŘÍNEK (Wendy Zulu)
Koncert všestranného hudebníka
a muzikoterapeuta. Hrdelní zpěv,
vodní viola, perkuse a další.

Projekt finančně podporuje město
Jablonec nad Nisou.

Tip na zajímavou výstavu

13. 9–9. 11. 
STARÉ JABLONECKÉ HOSTINCE, 
RESTAURACE, HOTELY A KAVÁRNY
Výstava pořádaná Městskou galerií MY a Spolkem přátel města připo-
míná staré jablonecké hospody, zájezdní hostince, pivnice, kantýny,
výčepy, hotely, vinárny, kavárny a výletní restaurace z doby c. k. mo-
narchie a první československé republiky. K těm nejproslulejším pat-
řily dnes již neexistující hotely Koruna či Merkur, hostinec U Zele-
ného stromu nebo výletní restaurace na Dobré Vodě.
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
Šaldovo divadlo
9. 9. /neděle/ od 17 hodin
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

11. 9. /úterý/ do 20,45 hodin (K2/8)
COPPÉLIA
Baletní představení s orchestrem.

12. 9. /středa/ do 21,10 hodin
(K9/Č/6)
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Poslední Molièrova komedie.

16. 9. /neděle/ 9–12 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Výprava do zákulisí DFXŠ v rámci Dnů
evropského kulturního dědictví.
Prohlídky vždy v celou hodinu.

18. 9. /úterý/ do 21,10 hodin (K8/Č/5)
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Poslední Molièrova komedie.

20. 9. /čtvrtek/ do 22 hodin (SPP)
BLUDNÝ HOLANĎAN
Slavnostní předpremiéra opery v origi-
nálu.

21. 9. /pátek/ do 22 hodin (PŠ)
BLUDNÝ HOLANĎAN
Premiéra.

22. 9. /sobota/ do 21,45 hodin (K6/9)
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

23. 9. /neděle/ do 21,15 hodin
SMÍŠENÉ (PO)CITY – milostná
romance
Hrají: J. Hlaváčová, P. Kostka,
J. Satoranský a L. Hampl. 
Host: Umělecká aentura J. Svobodová

25. 9. /úterý/ do 22 hodin (O3)
BLUDNÝ HOLANĎAN
Opera v originálu.

26. 9. /středa/ do 22,15 hodin (K3/11)
DONAHA!
Slavný muzikál. Nevhodné pro děti.

27. 9. /čtvrtek/ do 22 hodin (K10/OB/4)
FAUST A MARKÉTKA
Opera v originálu.

28. 9. /pátek/ do 21,10 hodin (K5/11)
GIROFLÉ-GIROFLA
Francouzská opereta.

30. 9. /neděle/ od 17 hodin
CYRANO Z BERGERACU
Komedie o pěti jednáních.

Malé divadlo
5. 9. /středa/ od 17 hodin
KPLO – výroční schůze

6. 9. /čtvrtek/ do 21 hodin
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Nejtajemnější komedie W. Allena.

13. 9. /čtvrtek/ do 21 hodin (K10/Č/6)
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA

14. 9. /pátek/ do 21,45 hodin (K5/10)
UBOHÝ VRAH
Vražda v divadle nebo v blázinci?

19. 9. /středa/ do 21,15 hodin (K9/Č/7)
NÁVŠTĚVNÍK
(Freude, Freude, Freude i na tebe dojde)

21. 9. /pátek/ do 20,45 hodin (K11/Č/6)
MÉDEIA
Stále živý antický příběh.

23. 9. /neděle/ do 21,30 hodin
TŘI MUŽI VE ČLUNU
Dobrá nálada za každého počasí.

25. 9. /úterý/ do 21,15 hodin (K8/Č/6)
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
Komedie o dvou dílech.

27. 9. /čtvrtek/ do 21 hodin
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Nejtajemnější komedie W. Allena.

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky
představení v 19 hodin.

www.saldovo-divadlo.cz 
tel. 485 101 523 (pokladna)
rezervace na www.evstupenka.cz 

Předplatné na celý rok (ABO + Bloky)
v budově Šaldova divadla, 
tel. 485 107 836.

■ Lidové sady 
9. 9. /neděle/ 14 hodin
VACKŮV LIBEREC
24. ročník přehlídky dechových hudeb
Big Band Liberec, Broďanka,
Hrádecká 13, Turnovanka, hosté pře-
hlídky: J. Oplt a I. Brožová. 
Akce se uskuteční za finanční podpory
Libereckého kraje. 

13. 9. /čtvrtek/ 19 hodin
SHIZUKA ISHIKAWA (Japonsko) –
housle, KVITA BILYNSKÁ – klavír

15. 9. /sobota/ 9 hodin
24. PODJEŠTĚDSKÁ VÝSTAVA PSŮ

20. 9. /čtvrtek/ 19,30 hodin
Divadlo bez opony – Divadlo Kalich
DRAHOUŠKOVÉ
Komedie, která se vtipnou formou za-
bývá otázkou fungování rodiny v jede-
nadvacátém století. Hrají: P. Zedníček,
J. Paulová, D. Suchařípa, A.
Svobodová a J. Kohout.

24. 9. /pondělí/ 19,30 hodin
Jazznight ve spolupráci
s Kalendářem Liberecka 
DANIEL VÁCZI TRIO (Maďarsko) 
Daniel Váczi – saxofony, Balász
Horváth – kontrabas, Zsolt Sárvári
Kovács – bicí. Akce je podpořena
z Kulturního fondu Statutárního města
Liberec.

29.–30. 9. /sobota a neděle/ 9–17 hodin
27. a 28. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA
KOČEK

Výstava
Bozkovské jeskyně od objevení
k dnešku 
Fotografie.

www.lidovesadyliberec.cz, tel. 485 710 649

■ Experimentální 
studio 
2. 9. /neděle/ 15 hodin
LOUČENÍ S LÉTEM
Poslední letní setkání s hudbou pod ši-
rým nebem
Hrají: Namodro, Riding Hoppers,
Stráníci & Mirek Ošanec, Spolk trio,
Pakáž, Spare Parts a další.

3. září /pondělí/ 15–18 hodin
ZÁPIS HUDEBNÍCH KURZŮ

4. 9. /úterý/ 18,30 hodin
Klub přátel výtvarného umění
ČESKÁ RENESANČNÍ
ARCHITEKTURA
Přednáška a diapozitivy Antonína
Pršaly.

5. 9. /středa/ 19 hodin
POLIBEK MÚZY
Filmový večer probíhající v rámci
oslav 100 let skautingu. 

9. 9. /neděle/ 15 hodin
Pohádkové odpoledne
ŠEVCOVSKÁ POHÁDKA
Uvádí Divadlo z Půdy.

12. 9. /středa/ 19,30 hodin
DISNEYBAND a KALUŽE
Nová tvář liberecké folkové stálice
a staří známí z hor.

17. 9. /pondělí/ 17 hodin
50 LET BOZKOVSKÝCH OBJEVŮ
Beseda s pracovníky Správy
Bozkovských jeskyní.
Euroregionální sdružení fotografů
KONTAKT.

22. 9. /sobota/ 8 hodin
AUKČNÍ SÍŇ HOBBY KLUBU
Dražba historických pohlednic
Liberecka a Jablonecka.

23. 9. /neděle/ 15 hodin
Pohádkové odpoledne
PODZIMNÍ DRAČÍ POHÁDKA
V podání divadla Rolnička.

25. 9. /úterý/ 19,30 hodin
VEČER S ASTROLOGIÍ
Eliška Landovská představí astrologii
jako pomůcku pro každodenní život
člověka a odpoví na dotazy diváků.

26. 9. /středa/ 19,30 hodin
JAZZ – ROCK – POP
v provedení libereckých vokálních for-
mací Akcent a Offbeat.

27. 9. /čtvrtek/ 19,30 hodin
JEN TAK + SLÁVEK JANOUŠEK
Písničky, písničky a zase písničky.

www.lidovesadyliberec.cz, 
tel. 485 710 649

Tip na zajímavé představení

23. 9. /neděle/ 19 hodin – Divadlo F. X. Šaldy 
SMÍŠENÉ (PO)CITY
Milostná romance lidí středního věku je dosti riskantní námět u broad-
wayské komedie, ale Smíšené (po)city uchopily toto téma s tak chytrým hu-
morem a lidskostí, že si právem zasloužily svůj obrovský divácký úspěch.
Tato nová komedie plná ozdravujícího humoru se pyšní také mistrně he-
recky zvládnutým inteligentním dialogem, jímž je publikum vtaženo do
děje plného lásky a sexu lidí starších šedesáti let. Hrají: Jana Hlaváčová,
Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Ladislav Hampl. Režie: Luděk Munzar.

z muzikálu Pokrevní bratři

Věra Soukupová
/Disneyband/

foto: Petr Houba
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Pamětníci si možná ještě vybaví
některé z názvů: Sokol Jablonec
(1948), Sokol Jednota (1951), Sokol
Preciosa (1952), Jiskra Jablonecká
bižuterie (1953) Jiskra (1956) a ko-
nečně v roce 1964 LIAZ Jablonec
nad Nisou. Za počátek jablonecké
atletiky lze považovat 14. květen
1947, kdy byl při Sokolu založen
první lehkoatletický oddíl. Ten slaví
letos 60. výročí.

K nejúspěšnějším obdobím atle-
tického oddílu TJ LIAZ patří léta
1975–1989, kdy bylo při TJ založe-
no Středisko vrcholového sportu,
byl vybudován areál v Srnčím dole
a položena tartanová dráha. Stře-
disko bylo státním profesionálním
útvarem zabezpečujícím přípravu
československých reprezentantů
pro výkonnost světové úrovně. 

Od roku 1989 pokračují moder-
nizační snahy. Vybudoval se samo-
statný atletický stadion a v současné
době probíhá rekonstrukce kryté
haly. „Jde o komplexní přestavbu,
kromě nosníků, betonové podlahy
a části zdí tady nezůstalo vůbec
nic“, sdělil předseda oddílu Pavel
Procházka. „Hrubá stavba je již do-
končena, nyní se bude pokládat nový
povrch a v další etapě přijde na řa-
du zázemí haly.“

Jablonecká atletika vychovala za
šedesát let mnoho výtečných spor-
tovců. Mezi největší legendy patří
Karel Kolář, Vladimír Maška, bra-
tři Jan a Tomáš Janků, Miroslav
Menc, Jiří Čeřovský a mnoho dal-

ších. Za nejlepší jabloneckou atlet-
ku všech dob je ale považována
Milada Karbanová, účastnice olym-
pijských her v Mnichově a v Mon-
trealu, rekordmanka ve skoku vy-
sokém. 

Oddíl TJ LIAZ patří již mnoho
let mezi nejúspěšnější atletické
oddíly v republice. V určitých do-
bách měl i tisíc členů a z nich bylo
více než pět set závodníků! V sou-
časnosti tvoří členskou základnu
asi 400 atletů všech věkových kate-
gorií. Velká péče se věnuje výběru
sportovních talentů. Mladí atleti
mohou navštěvovat sportovní třídy
v ZŠ Pasířská nebo v Gymnáziu
Dr. Randy. 

Přes všechny úspěchy ale není
situace natolik uspokojivá, aby si
mohli funkcionáři spokojeně mnout
ruce. „Byť máme kvalitní atletické
zázemí, nadaní sportovci nám od-
cházejí do větších oddílů“, říká
předseda a dodává: „Přitom při zá-
vodech v Jablonci byly vytvořeny
čtyři světové rekordy.“

V současnosti u nás vyrůstá nová
atletická generace, která má velké
ambice. Pokud tito mladí sportovci
věnují atletice tolik odhodlání
a energie, jak to činili jejich před-
chůdci, mohli by stát u zrodu nové
éry jablonecké atletiky. Máte-li zá-
jem začít s královnou sportů,
přijďte v pondělí, ve středu či v pá-
tek od 16 hodin přímo na stadion. 

(jk)

60 let atletického oddílu TJ LIAZ
■ Představujeme vám

První léta existence atletiky v našem městě byla
poznamenána problémy poválečné doby.
Jediná tělovýchovná jednota měnila každý rok
svůj název dle toho, který podnik právě byl
ochoten na tělovýchovu přispět. 

Fotbal
Střelnice, FK Jablonec 97 a.s.

1. Gambrinus liga
16. 9. /neděle/ 17 hodin 
BOHEMIANS 1905

30. 9. /neděle/ 17 hodin
AC SPARTA PRAHA

Předprodej vstupenek na
1. Gambrinus ligu bude pouze
v prodejně Kelme, Liberecká 3.

Česká fotbalová liga
B muži 
hřiště Český Dub

1. 9. /sobota/ 10,15 hodin
SLOVAN VARNSDORF

8. 9. /sobota/ 10,15 hodin
SLAVOJ VYŠEHRAD

22. 9. /sobota/ 10,15 hodin
FK CHMEL BLŠANY

Česká liga dorostu 
A dorost/C dorost 
hřiště Elitex – Břízky 

15. 9. /sobota/ 11/13,15 hodin
FK KOLÍN

29. 9. /sobota/ 11/13,15 hodin
SK KLADNO

Česká divize dorostu
B dorost/D dorost
hřiště Tanvald, Mšeno

7. 9. /pátek/ 14,45/17 hodin,
Mšeno
AFK CHRUDIM

23. 9. /neděle/ 14,15/16,30 hodin
FC SLOVAN LIBEREC B

SSŽ Česká liga žáků
A žáci/C žáci
hřiště Mšeno

2. 9. /neděle/ 14/15,45 hodin
BOHEMIANS 1905

16. 9. /neděle/ 10,15/12 hodin
MLADÁ BOLESLAV

30. 9. /neděle/ 10,15/12 hodin
NERATOVICE-BYŠKOVICE

Městská hala
15. 9. /sobota/ od 9 hodin
FIT ELÁN a 3 MUŽI
Aerobik show.

Atletika
Stadion Střelnice
1. 2. 9. /sobota–neděle/ 
vždy od 11 hodin
MISTROVSTVÍ ČR 
Muži a ženy do 22 let.

9. 9. /sobota/ 10 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR
Finále krajského přeboru
družstev staršího žactva. 

16. 9. /neděle/ 10 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR
Družstev mužů a žen.

28. 9. /sobota/ 10 hodin
MISTROVSTVÍ ČR 
Semifinále družstev dorostenců
a dorostenek.

Výsadek
21. 9. /pátek/ 20 hodin
Odjezd ze zastávky U Remize (ve
směru do Janova). Účastníci
budou vysazováni na neznámém
místě, úkolem bude dorazit do 
vytyčeného cíle na poloslepé mapě.
http://12hod.mestojablonec.cz/vysadek 

Kuželky
SOUTĚŽ
NEREGISTROVANÝCH
Hrají čtyřčlenná družstva 
(i smíšená). Pořádá odd. kuželek
TJ Bižuterie, přihlášky do 9. 9., 
začátek soutěže konec září. 
Tel. 720 668 168, 
kuzelky.jablonec@seznam.cz. 

TJ Sokol Jablonec n. N.
Oddíl všestrannosti zahajuje od
10. 9. cvičební hodiny v sokolovně.

Pondělí
9,30–10,30 hodin – zdravotní
cvičení seniorky
18–19 hodin – kondiční cvičení
ženy

Úterý
9,30–10,30 hodin – děti od 2 let
s rodiči
9,30–12,30 hodin – stolní tenis
senioři
17–18 hodin – zdravotní cvičení
„Aby záda nebolela“ 
18–19 hodin – aerobik

Čtvrtek
9,30–10,30 hodin – zdravotní
cvičení seniorky

16–17 hodin – děti od 3 let
s rodiči, děvčata od 8 let
17–18 hodin – děvčata a chlapci
4–7 let, aerobik ženy
18–19 hodin – chlapci 8–11 let
florbal, kondiční cvičení ženy
20–22 hodin – muži florbal
Zveme všechny zájemce o cvičení
v TJ Sokol.

■ Projekt
Jablonec 2007
1.–2. 9. /sobota–neděle/ 
Jachetní oddíl TJ Delfín na
přehradě
ZÁVOD VE WINDSURFINGU
32. ročník Ski Regaty. 

15.–16. 9. /sobota–neděle/ 9 hodin
Oddíl basketbalu TJ Bižuterie
v hale ISŠ Bižuterie
ZLATÁ KORUNKA
Mezinárodní turnaj juniorek.

18. 9. /úterý/ 13 hodin
Agentura JP Production
BĚH TERRYHO FOXE
Humanitární akce na podporu 
boje proti rakovině. 

22. 9. /sobota/ 8 hodin
SDH Jablonecké Paseky na hřišti
ve Vrkoslavicích
O MALÉHO SOPTÍKA 
15. ročník soutěže pro děti 
od 3 do 15 let. 

Projekt finančně podporuje
město Jablonec nad Nisou.

Nabídka sportovních programů

foto archiv
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Letošní první ročník Jabloneckého kulturního
léta, které připravilo Eurocentrum s Městským
divadlem a financovalo město Jablonec nad
Nisou, mělo za cíl zpříjemnit letní chvíle obča-
nům i návštěvníkům Jablonecka. Střídaly se hu-
dební žánry od vážné hudby v kostele sv. Anny
přes blues, rock, jazzrock, bluegrass, folk a de-
chovku na Letní scéně Eurocentra. Své příznivce
si našla i divadelní představení a hudební festi-
valy. Mimořádný zájem a kladný ohlas ze strany
veřejnosti byl tou největší odměnou jak pro
účinkující, tak pro pořádající. 

A jaká byla atmosféra, to nám přibližují dva
snímky. První je z představení Faust a druhý
z vystoupení skupiny Radima Hladíka & Blue
Effect.

Jablonecké kulturní léto

V květnovém měsíčníku se mohli naši čte-
náři ve stručnosti seznámit s kolekcí skla
INGRID, dílem někdejší jablonecké firmy
Schlevogt. Jeden díl kolekce – Pelikán – byl
vystaven v Galerii Belveder jako exponát
měsíce. Shodou okolností navštívila koncem
června naše město paní Ingrid Schlevogt, po
níž byla kdysi kolekce pojmenována.

Jabloneckou rodačku Ingrid Schlevogt, žijící
dnes ve Francii, přijal 28. června starosta města
Petr Tulpa za přítomnosti místostarosty Lukáše
Pletichy. Paní Ingrid je dcerou jabloneckého
sklářského podnikatele Henry G. Schlevogta.
Jeho firma, založená Henryho otcem a nesoucí
otcovo jméno Curt Schlevogt, se proslavila výše
zmíněnou světoznámou kolekcí. Ta byla poprvé
prezentovaná na lipském veletrhu v roce 1934.
To byly malé Ingrid, po níž byla kolekce nazva-
ná, pouhé čtyři roky. Jen vinou poválečného
vývoje nezískala kolekce INGRID u nás takový
věhlas jako ve světě.

Paní Ingrid si ponechala své příjmení Schle-
vogt z hrdosti na jeho dobrý zvuk po celý život.
Letos oslavila 77. narozeniny a do Jablonce při-
jela v souvislosti s mezinárodním setkáním
sběratelů lisovaného skla, které organizoval

Siegmar Geiselberger z německého Pockingu.
Setkání bylo mimořádné proto, že se poprvé ko-
nalo mimo SRN a právě v naší oblasti. 

Přijetí u pana starosty se kromě Ingrid Schle-
vogt a Siegmara Geiselbergera zúčastnili také
Eduard Stopfer z Vídně, jablonecký kaplan P. Pa-
vol Poláček z římskokatolické církve a P. Anto-
nín Kejdana, františkán z Liberce-Ruprechtic.
Pan Stopfer je majitelem zřejmě největší světové

amatérské sbírky skla pocházejícího z naší
sklářské oblasti. Svým zprostředkováním velmi
napomohl navázání vztahů mezi paní Schle-
vogt se svým rodištěm.

Paní Ingrid opustila Jablonec v roce 1945 ve
svých patnácti letech. Její otec byl v nespraved-
livém procesu (rozsudek byl v roce 1948 zru-
šen) odsouzen k odnětí svobody, ale jako sklář-
ský odborník byl i za doby věznění požadován
pro sklářskou výrobu. Po propuštění v roce
1948 byl se svou manželkou nuceně „odeslán“
do Rakouska, odkud brzy odešel do Francie
a dál se věnoval sklářské výrobě. O svoji firmu
v Československu pochopitelně přišel, Jablonec
již nikdy nenavštívil. Henry G. Schlevogt zem-
řel v Paříži v roce 1984.

Je velmi důležité, aby lidé spolu hovořili
i přes bariéry a špatné zkušenosti, které je roz-
dělují. V tomto případě patří velký dík otevře-
nosti a zvláště křesťanskému založení Ingrid
Schlevogt, která v sobě nenechala působit špatné
vzpomínky z minulosti a rozhodla se je překo-
nat. Dík patří i vedení města, že se zajímá
i o záležitosti zdánlivě patřící minulosti. Výra-
zem oboustranné vstřícnosti byla právě návště-
va na jablonecké radnici.

(bt)

Vzácná návštěva

V poskytování knihovnických služeb zazna-
menají velkou změnu obyvatelé sídliště Šuma-
va. Tamější pobočka městské knihovny byla bě-
hem léta přestěhována do přízemí staré budovy
Základní školy Na Šumavě 43. Vedení školy ji
poskytlo větší prostory a zabezpečilo i připoje-
ní na internet. 

Pobočka zahájí provoz již v automatizova-
ném výpůjčním systému Clavius, který zpřesní
evidenci dokumentů i výpůjček a urychlí vy-
hledávání knih ve fondu. Nabídne též přístup
na internet a zvýší počet hodin pro veřejnost.
Otevřeno bude v pondělí a ve středu od 13,45 do
17.00 hodin. Dopolední hodiny jsou vyhrazeny
pro potřeby základní školy. 

Díky přestěhování a automatizaci se pobočka
podstatně přiblíží dětem jakožto budoucím uži-
vatelům knihovny a poslouží jim jako zdroj in-
formací přímo v budově školy. Díky internetu
nabídne široké veřejnosti přístup k informacím
veřejné správy. Modernizace pobočky by se ne-

obešla bez finanční pomoci grantového programu
Ministerstva kultury ČR, dotace města Jablonec
nad Nisou a sponzora TRW Lucas Varity. 

Změnu zaznamenají také obyvatelé Koko-
nína. Místní pobočka městské knihovny zůstává
v kulturním domě, avšak změnila a prodloužila
hodiny pro veřejnost. Nyní bude otevřena
v pondělí a ve středu od 10 do 17 hodin. Další
změnou je zrušení pevné telefonní linky na po-
bočce Mšeno. Čtenáři, kteří byli zvyklí získávat
informace o knihách telefonicky, musí nyní
použít číslo 604 966 649. 

Na www.knihovna.mestojablonec.cz najdete
platné e-mailové adresy i zavedené Skype kon-
takty pro jednotlivé pobočky. 

A navíc ti uživatelé, kteří si předplatili služby
v hlavní budově, si také mohou zdarma půjčo-
vat knihy i časopisy na všech pobočkách. 

Zbyněk Duda
ředitel knihovny

Pobočky městské knihovny od září nově

foto Petr Hejhal

Faust Radim Hladík & Blue Effect
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V současné době je v angažmá opery libereckého
divadla a od roku 2006 je sólistkou Státní opery Praha,
kde vytvořila roli Eleny v Sicilských nešporách Giu-
seppe Verdiho a v současné době ji diváci mohou vidět
jako Čo-Čo-San v Madame Butterfly Giacoma Pucci-
niho. Christina Vasileva se narodila 11. června 1970
v bulharské Sofii, kde vystudovala klasický zpěv na
státní konzervatoři, pak pokračovala soukromě ve
studiu u profesora Michaila Tomasova. V Bulharsku
také započala roku 1994 svou pěveckou kariéru jako
sólistka Sofijského hudebního divadla. 

Po rodičích se v ní snoubí dva slovanské národy
s rozdílnými národními písněmi. Proto jsem se zepta-
la, zda je i vnímání hudby rozdílné? „Řekla bych, že je
rozdíl mezi různými lidmi obecně, ale je to naprosto
individuální,“ odpověděla mi sopranistka, mezi jejíž
role v libereckém divadle patří například Dvořákova
Rusalka, Violetta ve Verdiho La Traviatě či Desdemona
v Otellovi, Antonia v Hoffmannových povídkách nebo

Micaela v Carmen Georgese Biseta a mnoho dalších.
Jak je ze životopisných dat patrné, žila Christina Va-
sileva do svých pětadvaceti let v Bulharsku, nyní bydlí
v České republice, konkrétně v Jablonci nad Nisou. 

Jak jste se dostala právě do Jablonce? Přivedli vás
sem čeští předci nebo angažmá? „Maminka je Mora-
vanka, takže její rodiště nebylo důvodem stěhování do
Jablonce. Bylo to angažmá. Nechtěla jsem bydlet přímo
v Liberci, ale také ne daleko od něj, proto jsem zakot-
vila právě tady. Mám tu božský klid a čistý vzduch,“
osvětluje volbu svého trvalého bydliště umělkyně.

Za pracovními povinnostmi pak z Jablonce vyjíždí
do sousedního Liberce, do Prahy, Brna či Ústí nad
Labem, ale také do Bulharska, Řecka, Německa, Ra-
kouska, Švýcarska, s Traviatou absolvovala japonské
turné. Kde jste tedy vlastně doma, v Čechách nebo Bul-
harsku, zajímalo mě. „To vyjde skoro nastejno. V České
republice žiji už přes deset let. Myslím, že v tom smys-
lu ze mě žádný kosmopolitní občan nebude. Mně je nej-
líp tam, kde je má rodina,“ říká s úsměvem maminka
sedmiletého chlapce. 

Operní pěvkyně. Když se řeknou tato dvě slova, ne-
vím proč, ale mně se vybaví právě a jedině Emma
Destinová. Snad, že jsem milovnicí starších filmů a ten
o ní s Božidarou Turzonovovou je jedním z mých ob-
líbených, snad, že právě ona byla jednou z prvních
velvyslankyní velkého umění z Čech ve světě. A tak
mě napadá, oslovuje opera ještě dnes diváky stejně
mocně jako dříve? Je stále čas slavnostně se naladit,

usednout do ztemnělého hlediště a zaposlouchat se
do velebné hudby starých mistrů? Nepozbyl tento di-
vadelní tvar v dnešní povrchní době na své aktuál-
nosti? „Rozhodně nepovažuji operu za zastaralý diva-
delní tvar,“ odporuje mi rezolutně Christina Vasileva.
„Opera je nádherná a věčná, protože je absolutně ak-
tuální. Je to přece klasika a od ní se odvíjí všechno!“ 

Asi má pravdu, říkám si, zvláště když jsem v rádiu
zaslechla, že mladý český autor chystá operu mapují-
cí období od konce války přes bouřlivý rok 1948 až po
popravu Milady Horákové. To bude to nosné, aktuální
téma mé opery – tvrdil mladý autor. No ano, proč ne,
autor si zvolí téma a publikum jeho dílo zhodnotí. 

Je vkus posluchačů v různých zemích odlišný? „Ne-
mám pocit, že se publikum liší, ať je to kdekoliv. Buď
jsou diváci spokojení nebo ne. O kvalitě díla nesvědčí
vždycky ani intenzita potlesku. Zkrátka podle toho se
to nepozná,“ vyvedla mě z omylu členka Divadla F. X.
Šaldy a hned vzápětí mi svou myšlenku vysvětlila: „Já
věřím, že se mi práce povedla, když za mnou někdo
osobně přijde a v jeho očích vidím nadšení!“

Kolik očí asi potká žena cestující za svou prací
mnoha zeměmi. A kolik z nich je nadšených – když se
vcítím do její mysli, musí být opravdu nádherný pocit
sledovat, jak někomu moje práce rozzáří pohled ra-
dostí. Jak asi pak vypadají návraty ze zahraničních
scén, které oplývají tu větším, tu menším významem.
Jsou radostné, teskné, ... jaké? „V Divadle F. X. Šaldy
jsem zaměstnaná, jsem jeho součástí, proto rozhodně
nemohu a nechci říci, že se vracím ze světa do oblast-
ního divadla,“ vrtí hlavou pěvkyně. „Víte, každé divadlo
má pro mě svoje kouzlo, svou vůni, a tím pádem je ne-
nahraditelné. Všude prkna znamenají svět a svět může
být krásný kdekoliv.“ 

I tady musím dát svému hostu za pravdu. Každý
kousek světa zabydlený těmi, co máte rádi, je krásný.
Ač je často chladný, deštivý a větrný, jaký Jablonec
rozhodně umí být. „Ale právě v tom větrném městě se
narodil můj syn. Proto pro mě bude Jablonec navždy
,pupkem‘ světa,“ směje se Christina Vasileva.

Nedá mi, abych se nezeptala, zda také podléhá vše-
obecnému jabloneckému lyžařskému nadšení. Prý
ne. „Lyžařka ještě ze mne není, ale určitě je to jedna
z nejhezčích věcí, kterou tento kraj nabízí,“ říká paní
Vasileva, členka operního souboru Divadla F. X. Šaldy
a sólistka Státní opery Praha, jež žije se svou rodinou
v Jablonci nad Nisou.

(fr)

Christina Vasileva 
Sólistka Státní opery Praha

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Drobná, sympatická brunetka je známá jabloneckému publiku z operních
inscenací libereckého Divadla F. X. Šaldy, ze společného účinkování
s Dětským pěveckým souborem Vrabčáci, ale i z mnoha vernisáží, které
proběhly v prostorách zdejšího Městského divadla. 

■ Krátké zprávy
Sbor dobrovolných hasičů 
Proseč
připravil na 1. září od 14 hodin na
hřišti za hasičskou zbrojnicí pro
děti rozloučení s prázdninami.

Zdravotní den
pořádá Český svaz žen v úterý 4. 9.
od 10–16 hodin ve Spolkovém do-
mě. Změříme vám tlak, cukr a cho-
lesterol. Více ve vývěskách. Při-
jímáme též přihlášky do počítačo-
vých kurzů pro začátečníky, a to
na říjen – prosinec. Informace na
tel. 483 711 702, 777 968 589.

Duchovní univerzita Bytí
zve na přednášku filosofa a léčitele
T. Pfeiffera na téma „Tvore lidského
stupně, staň se člověkem.“ Koná se
v úterý 11. 9. od 18 hodin ve Spol-
kovém domě. Přednášející předsta-
ví nevšední hudební nástroj – vod-
nářský zvon – a odpoví na dotazy
z oblasti životní filosofie. 
Informace www.dub.cz, 
tel. 222 311 141.

Pasecký pochod
tentokrát Po stopách Philease Fogga
se koná 15. 9. Start 5. ročníku je na
Paseckém náměstí v 9–10 hodin. Na
trase najdete soutěže pro děti i dos-
pělé, v cíli na chatě Jizerka zahraje
skupina Bazar, opékání vuřtů atd.
Pořádá Sdružení přátel Jablo-
neckých Pasek, tel. 603 508 349.

Skleněné městečko 
je slavnost sklářského řemesla v Že-
lezném Brodě, která se koná 15. září
nejen na Malém náměstí. Využijte
dne otevřených dveří ve sklářské
škole a předvádění sklářských tech-
nik v místních firmách. Připraven
bude i bohatý doprovodný pro-
gram.

Kuželky
mohou hrát děti od 10 let až po se-
niory, jednotlivci i skupiny. Chcete-li
poznat zajímavý sport, přijďte si za-
koulet do kuželny v Pražské ul. 20.
Nutné přezutí. Informace: 
kuzelky.jablonec@seznam.cz, 
tel. 720 668 168.

Svaz důchodců
pořádá své akce vždy ve středu od
14 hodin v Domě seniorů v Novo-
veské ulici. Zahájení činnosti ve
2. pololetí s hudbou se uskuteční 5. 9.
Beseda s místostarostou Otakarem
Kyptou je na pořadu 12. 9. a volná
zábava 19. 9. Termín zájezdu do
Jičína a na Tábor bude upřesněn.
Sledujte vývěsky.

Eppl Club 
zve vždy v pátek 
7. 9. ILLUSION of dream, North
formation, Djs Pospa, Škuban, Ra-
dar, Kopeček + quest Moower; 
14. 9. BODY SALSA – birthday
party, Djs Eazy, Lana, J-cob,
Andrew-J, deep-tech-house; 
21. 9. DUBSTEP – Hip hop, Grime
session, Dj 4tek, Dj Zak (303fm)
and guests; 
28. 9. COMIX – Break beat, dnb,
Djs Hajnator (Atari) Mkf. 

Manon Lescaut
© Státní opera Praha, 

foto Karel Kouba

foto archiv Městského divadla
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Josef J. Hossner pocházel z továrnické rodiny
usazené ve Šluknově. Do Jablonce přišel roku
1906 a začal zde obchodovat s bižuterními ka-
meny. Během poválečné konjunktury se stal zá-
možným mužem. Komerciální rada Hossner se
nesmazatelně zapsal do kulturní historie Jab-
lonce jako štědrý mecenáš.

Společně s manželkou financoval například
zhotovení hlavního oltáře pro kostel Nejsvětěj-
šího srdce Páně částkou kolem 300 tisíc Kč. Monu-
mentální bronzovou sochu Krista navrhl Arnold
Hartig, absolvent jablonecké odborné bižuterní
školy usazený ve Vídni, jenž patřil k Hossne-
rovým chráněncům. 

Hossner byl velkým ctitelem umění. Podle
dobových svědectví připomínal interiér jeho vi-
ly umělecké muzeum. Byly zde vystaveny obra-
zy německých mistrů, grafiky a sochařské prá-
ce. Nechyběla ani exkluzivní sbírka umělecké-
ho řemesla – antické a ryté sklo, cínové nádobí,
keramika a míšeňský porcelán.

Po roce 1945, kdy Hossner předčasně zemřel,
je osud firmy nejasný. Jisté je jen to, že hodnot-
ná sbírka majitele podniku byla rozkradena. Po
uměnímilovném obchodníkovi s bižuterními
kameny tak v Jablonci zůstal pouze skvostný
oltář v děkanském kostele.

Petr Nový
hlavní kurátor muzea

■ Exponát měsíce

Josef J. Hossner–exportér a mecenáš umění

Tramvaje zahájily v Jablonci provoz v roce 1900,
v sousedním Liberci však v té době už jezdily
tři roky. A lze říci, že od úplných počátků se da-
tují i snahy o propojení obou měst a sítí. Ty
však většinou končily žádostí o koncesi na minis-
terstvu železnic, ať ve Vídni nebo později v Pra-
ze. Hlavním důvodem pro zamítavá stanoviska
byla vždy existence souběžné železniční trati. 

Teprve po druhé světové válce dostalo tram-
vajové spojení obou měst svoji šanci, a to zejména
díky projektu elektrifikace dopravy. V tomto ob-
dobí byl velký nedostatek nafty i pneumatik
a elektrická trakce měla proto zelenou. O pro-
jekt propojení se zajímaly zejména Jablonecké
elektrické dráhy. 

Stavba nové tratě
Z Jablonce byla výstavba tratě do Liberce za-

hájena. K 1. 2. 1949 vznikla nová firma s dlou-
hým názvem „Dopravní komunální podnik
měst Liberce a Jablonce nad Nisou se sídlem
v Liberci“. Stavba probíhala zpočátku brigád-
nicky, později byly sjednány práce stavebních
firem. Nejdříve začaly jezdit tramvaje z výhybny
v Pražské ulici k Brandlu (přes nově vystavě-
nou ulici Budovatelů), zatím ale sloužily jen

pro dopravu zaměstnanců k místním firmám.
V roce 1953 pak vyjely až do Proseče a o rok po-
zději k vratislavickému kostelu, kde se přestu-
povalo na autobus. 

Liberec se stavěl k budování tratě poměrně
laxně. Dlouho nebylo rozhodnuto, kudy bude
pokračovat trasa z Vratislavic, jelikož v Liberci
se připravoval projekt trolejbusové dopravy do Ru-
prechtic a Pavlovic. Teprve zásah „kraje“ při-
měl Liberečany věnovat se tramvaji. Celá trasa
byla uvedena do pravidelného provozu k 1. 1. 1955. 

Administrativní změny
Jednu polovinu souprav na novou linku č. 11

vypravoval Jablonec, druhou Liberec, a to i po
rozdělení obou společností v roce 1960. Po roce
1965, kdy byla tramvajová doprava v Jablonci
zrušena, usiloval jablonecký podnik též o likvi-
daci linky do Liberce a chtěl ji nahradit auto-
busy. Odmítal dokonce předat trať Liberci, který
začal připravovat rozsáhlou rekonstrukci. Od
ledna 1970 ale provozoval meziměstské tram-
vaje již jen liberecký podnik. V roce 1972 byla
od Liberce linka zkrácena do Proseče, o rok
později nahradily tramvaje z důvodu rekon-
strukce autobusy v celé délce. 

V roce 1976 byl zahájen provoz po opravené
trati již s novými vozy T3. V Jablonci již tram-
vaje nejezdily do Pražské ulice, neboť linka byla
ukončena na nové smyčce v Pasířské. Tramva-
jové spojení je do dnešních dnů průběžně mo-
dernizováno a na rozdíl od městské trati v Li-
berci jsou zde provozovány vozy na původním
rozchodu kolejí 1000 mm. Tato trať je tak po-
slední svého druhu v České republice. Její cha-
rakter – jednokolejka s výhybnami – stále při-
pomíná již neexistující malodrážní provozy
mnoha měst. 

Výstava s unikátním modelem
Udělejte si výlet tramvají do Liberce, kde do

22. září bude v radničním sklípku k vidění vý-
stava věnovaná 110leté historii tamních tram-
vají. Jablonečtí budou mít k dispozici jeden sa-
lonek, kde bude možné shlédnout i unikátní
model jablonecké tramvajové lokomotivy. Ten
zhotovil ve třicátých letech jablonecký rodák
a profesor Otto Petraschka. Na náměstí Dr. E.
Beneše, přímo před radnicí, bude vystavena
další rarita – jablonecká tramvaj typu 6MT vy-
robená v roce 1953. Ta jezdila mezi Rychnovem
a Janovem a posléze mezi Jabloncem a Liber-
cem až do roku 1972.

Tomáš Krebs
Foto: archiv autora

Z Jablonce do Liberce

Josef J. Hossner a jeho žena Anny Hossnerová, 1923
Portrétní medaile, mosaz, autor Arnold Hartig, 

sign. A. Hartig 1923.

Na rohu ulic Budovatelů a Liberecká, 1971

Poslední jízda 
staré tramvaje 
1973

Model tramvajové lokomotivy zvané Žehlička
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Vlakem do Harrachova. Na kole: hraniční
přechod – Jakuszyce – Rozdroże pod Cichą
Równią – Kopalnia kwarcu – Wysoki Kamień
– zpět k lomu – Izerskie Garby – Sine Skałki –
Mokra Przelęcz – Chatka Gorzystów – Orle
– Harrachov. Celkem cca 45 km. 

Náš zářijový tip na výlet je určen milovní-
kům dalekých výhledů a trošky adrenalinové
cyklistiky. Od vlaku se vydáme k blízké hranici,
odkud pokračuje doprava široká cesta až do
7 km vzdálených Jakuszyc. Od lyžařského sta-
dionu musíme jet asi 0,5 km po hlavní silnici
směrem na Szklarskou Porębu, u čerpací stanice
z ní odbočíme doleva. Rozbitá asfaltová cesta
mírně stoupá k Rozcestí pod „Tichou Rovní“
(přístřešek, lavice). 

Tady odbočíme vpravo, stále po asfaltu, vzhůru
k lomu „Stanisław“. Těžba křemene je již zasta-
vena, avšak bývají odtud odváženy vytěžené zá-
soby. U rezivějících zásobníků kamene dosáh-
neme Vysokého jizerského hřebene. Doprava
zde odbočuje písčitá cesta (zpočátku červeně
značená), po níž pojedeme 1,5 km a u vyhlíd-
kové skalky odbočíme doleva. Krátká spojka
nás přivede na červeně značenou hřebenovou
stezku směřující k jednomu z našich cílů – Vy-
sokému kameni (1058 m, 18,5 km). 

Vrchol patří k nejlepším vyhlídkovým bodům
celých Jizerských hor. Zvlášť působivé jsou po-

hledy na strmé severní srázy Krkonoš, Szklar-
skou Porębu, spatříme značnou část Jizerských
hor a dokonce i Ještěd. O pěkných víkendech
bývá pod staveništěm turistické chaty otevřený
kiosek. Následně se vrátíme stejnou cestou zpět
až k lomu. 

Hřebenová „silnice“ odtud stoupá kolem bu-
dov „kopalni“ na Izerkie Garby, kde se otevře
pohled do grandiózního lomu. Trasa poté vede
nejvyššími partiemi Vysokého hřebene, překročí
Přední kopu a Modré kameny (Sine Skałki,
1122 m), pak následuje strmý a dlouhý sjezd do
Mokrého sedla (lavice se stolem). V závěru je
cesta hodně rozbitá, jízda proto vyžaduje znač-
nou opatrnost.

Ze sedla se pustíme doleva, na dalších rozces-
tích sledujeme přibližně západní kurz. Zane-
dlouho dosáhneme asfaltky (cca 30 km), po které
sjedeme asi 3 km k Chatce Gorzystów (bufet)
na Velké jizerské louce. Náročnější část cesty
tím máme za sebou. Do bývalé sklářské osady
Orle (pohostinství) je to pohodlných 5 km a dal-
ších šest až k harrachovskému nádraží.

Výlet je vhodný pro zdatnější cyklisty; v oblasti
Vysokého jizerského hřebene je náročný terén.
Nabízejí se samozřejmě i různé varianty s dojez-
dem až do Bedřichova a Jablonce n. N. Doporu-
čujeme mapu Góry i pogorze Izerskie, 1:40 000,
kterou lze zakoupit v městském IC.

(os)

Na kole k sousedům
■ Tip na výlet

foto Otokar Simm

Vznik Liberecké ulice souvisel s budováním
tzv. Krkonošské silnice, která spojovala Liberec
a Jablonec s Trutnovem. Po slavnostním výkopu
19. dubna 1847 v Liberci byla stavba dovedena
o tři roky později do Jablonce. 

Prostor vymezený ulicemi Hřbitovní, Polní, Li-
berecká, Budovatelů, Vodní a U Nisy byl v 70. le-
tech minulého století určen pro rozsáhlou byto-
vou výstavbu. Již předtím, v 50. letech, byly kvůli
trase liberecké tramvaje propojeny ulice Libe-
recká s Budovatelů. Celé vybrané místo začalo
postupně měnit svoji tvář, mizely zde celé bloky
domů i ulice. Tak zanikla např. původní ulice
Na Vršku, kterou nahradila okružní komunika-
ce stejného názvu. Ta vede kolem panelových
domů stejnojmenného sídliště. 

Na protější straně rozdělil areál nové ZŠ ulici
P. Bezruče, přerušena byla též Nemocniční ulice.
Výstavba nové MŠ ukončila existenci rozsáhlého

zahradnictví, patřícího kdysi Josefu Marschne-
rovi z rohového domu č. p. 2752, Hřbitovní 12.
V Liberecké ulici, na místě domu č. p. 75/32,
stál původně hostinec „Střelnice“, později tzv.
„Stará střelnice“, jehož vlastníkem byl hostin-
ský Josef Schmidt. Sídlo zde měl „C. k. privile-
govaný střelecký sbor jablonecký“, a to až do
roku 1871, kdy byla vybudována nová střelnice.
Dům č. p. 1580, Liberecká 42, s nápadným, ja-
koby továrním komínem, býval pekárnou Adolfa
Diwoka. V adresáři z roku 1939 můžeme zjistit,
že byl jedním ze 46 (!) jabloneckých pekařů.
V souvislosti s výstavbou sídliště byl odstřelen
i rohový dům č. p. 811, Liberecká 39 – Budova-
telů 45 (dříve Občanská), jehož odstranění bylo
připravováno již po roce 1945. Vynikl tak architek-
tonicky zajímavý dům Liberecká č. p. 2268/37. 

Na začátku bývalé ulice Na Vršku zmizel také
dům č. p. 1296/3 postavený v romantickém sty-
lu. Zlikvidována byla i benzinová pumpa pana
Nováka. Hodnotná socha Panny Marie Karlov-

ské z Vodní ulice byla restaurována a přemístěna
ke kostelu sv. Anny. 

Dominantou celého prostoru se pak stala vl-
novka panelových domu zvaných dle označení
„Abeceda“. Vzhled i využití popsaného prostoru
se tedy zcela změnil. Zda k lepšímu nebo horší-
mu, to mohou čtenáři posuzovat i podle foto-
grafií.

Václav Vostřák
foto archiv autora

■ Zmizelý Jablonec

Liberecká ulice

Demolice v Liberecké ulici, 1973 Dům na rohu ulic Liberecké a Budovatelů byl odstřelen, 1975

Zahradnictví na rohu Polní a Nemocniční ulice, 1972 Stará zástavba v Liberecké ulici s bývalou pekárnou, 1972
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
Městské knihovně.

Oddělení pro dospělé

Robertsová Nora 
Zakletá země
Ripley pracuje na ostrově Tří sester
jako zástupce šerifa. Stále odmítá
důkazy o svých magických schop-
nostech. Ale pak ji začne děsit věš-
tecký sen a ona tuší blížící se hrozbu.

Frey James  
Milion malých střípků
Extrémně silný a do detailu pro-
pracovaný příběh o zbavování se
alkoholické a drogové závislosti.

Hervéovi Francois a Claude
Kolem světa na kole
Mladí manželé vyjeli na kolech na
cestu kolem světa, která, jak si mys-
leli, měla trvat asi 3 roky. Dobro-
družství se ve skutečnosti protáhlo
na 14 let. 

Macháčková Kateřina 
Útěk z ráje
Cestopisné vyprávění známé hereč-
ky, která se vypravila „na konec
světa“, na Tahiti.

Pilous Vlastimil, Grund Jiří 
Východočeské hory od Jizery
po Tichou Orlici
O horách nejvyšších a nejnavštěvo-
vanějších i těch širší veřejnosti té-
měř neznámých.

Obermanová Irena 
V pěně
Krátké příběhy a zajímavá vyprá-
vění ze života známé české autorky.

Oddělení pro děti a mládež

Brown Toby
Julius Caesar a jeho proradní
přátelé
Můžete poznat Juliův příběh zevnitř
díky jeho tajnému deníku.

Procházka Vladimír, Dejdar Martin
Cestovatelský lexikon
Návod jak používat zeměkouli.

Bachnerová Anne 
Poník v nebezpečí
Kdo by chtěl otrávit poníka? Další
zápletka z jezdeckého klubu v Hra-
dišti.

Poskitt Kjartan
Vražedná matematika
Zapeklité hlavolamy ďábelského
profesora.

OHK je tu pro podnikatele
Okresní hospodářská komora nabízí své služby začínajícím podnikatelům, svým 
členům i nečlenům. Jejich potřeby a problémy jsou velmi rozsáhlé. Každý obor má
svá specifika a komora může v mnoha oblastech pomoci.

Informační servis. Každému, kdo se na komoru
obrátí, jsme schopni zabezpečit zodpovězení jakého-
koliv podnikatelského dotazu. Mohou být z oblasti
legislativní, novelizací zákonů, norem či vyhlášek.
Zprostředkujeme obchodní kontakty nejen z regionu,
ale i z celé ČR. Obracejí se na nás podnikatelé, kteří
nabízejí volné kapacity, ale i firmy, které mají napl-
něnou kapacitu a nemají dostatek pracovních sil. 

Vedle všeobecných záležitostí zabezpečujeme infor-
mace pro jednotlivé profese, obory i řemesla. Toto za-
jišťujeme v úzké spolupráci s cechy či svazy. Profe-
sionálně zpracované oborové příručky informují
o nových trendech a technologiích a srovnávají praxi
s pojetím živnostenského zákona. Mnoho podnikatelů
je nepříjemně překvapeno při kontrole z jednotlivých
úřadů, co vše jsou povinni vykonávat. Jestliže se na
nás obrátíte včas, ušetříte si mnoho nepříjemností či
pokut. V současné době je vyhlášeno několik programů
na čerpání dotací ze SF, ostatní se připravují. O probí-
hajících i připravovaných programech podáváme po-
drobné informace pro uchazeče, projednáme připra-
vovaný projektový záměr a doporučíme vhodné řešení. 

Kontaktní centrum česko-polské hospodářské
spolupráce se specializuje na zprostředkování a vy-
hledávání kontaktů mezi českými a polskými podni-
katelskými subjekty. V Jelení Hoře funguje polské
„dvojče“ jabloneckého centra, které nabízí stejné
služby polským zájemcům. Obě města úzce spolupra-
cují, znají dokonale region, což zrychluje a zkvalitňu-
je průběh hledání eventuálních partnerů. Informu-
jeme o legislativě partnerské země, o zakládání firem
v zahraničí či využívání zahraničních pracovníků.
Vystavujeme certifikáty o původu zboží pro exportéry
vyvážející mimo EU a vystavujeme karnety ATA.

Prestiž – kolektiv OHK řeší problematiku podnika-
telského prostředí. HK ČR je oficiální připomínkové
místo při tvorbě zákonů. Tím má každý podnikatel
možnost se vyjádřit k připravovaným novelám zákonů. 

Vzdělávání – spolupracujeme se středními a vyso-
kými školami a při výchově učňů. Ovlivňujeme výuku
v moderních trendech techniky i technologií. 

Více na www.ohkjablonec.cz.
Oskar Mužíček

ředitel OHK v Jablonci nad Nisou

Kalendáře
Doteky času 2008, nástěnný ka-
lendář Jablonce a okolí s fotogra-
fiemi M. Kalíka a dobovými po-
hlednicemi. Cena 150 Kč.
Tanvaldsko 2008 – ze Štěpánky
na Černou studnici, stolní kalen-
dář s dobovými pohlednicemi
P. Kurtina a texty K. Hoffmanové.
Cena 100 Kč.

Nové mapy
Milovníci Jizerských hor uvítají
1. vydání dlouho očekávané mapy
Jizerské hory 1 : 25 000. Cena
79 Kč. Jedná se o mapu s turistic-
kým a lyžařským značením.
Ve stejném formátu a měřítku na-
bízíme též mapu Český ráj s vy-
značením turistických tras, cyklo-
tras. Najdete v ní oblast
Prachovských skal ve výřezu

v 1: 10 000 (2. vydání). Cena 79 Kč.
Spoustu tipů na výlety do ne-
obvyklých míst přináší Mapa ta-
jemných míst – Severní Čechy
1 : 75 000. Cena 69 Kč.
Nová cykloturistická mapa
Jizerské hory 1 : 60 000 s 18 tipy
na cyklovýlety s vyznačeným pře-
výšením a popsanými zajímavostmi
v okolí tras. Cena 99 Kč.
Mapa Liberec a okolí 1 : 16 000,
plán města s vyznačenými zají-
mavostmi, semafory, jednosměr-
kami a značenými cyklotrasami.
Cena 39 Kč. 

Pro sběratele
Cykloznámka – pěkný suvenýr,
který vám připomene, jak nároč-
nou cyklostezku jste absolvovali.
Cena 30 Kč.
Karta Cesty ke hvězdám,

pravidla soutěže naleznete na
adrese www.cestykehvezdam.cz.
Cena 25 Kč.
Magnetky s motivy Jablonce n. N.,
hotelu Petřín a Bukovce. 
Cena 40 Kč.

Nové katalogy
Pro návštěvníky města, prezenta-
ce na veletrzích cestovního ruchu
doma i v zahraničí jsme připravili
5. vydání Katalogu sklářských
a bižuterních firem s kontakty
na sklářské a bižuterní výrobce.
Obsahuje informace o sklářských
muzeích, sklárnách, hutích, ško-
lách, prodejnách a možnostech
exkurzí. Sedmé vydání Katalogu
ubytování nabízí seznam hotelů,
penzionů, soukromého ubytování
či kempů ve městě a Jizerských
horách. Zdarma.

■ Informační centrum

Eurocentrum – sídlo Okresní 
hospodářské komory. 
foto: Jan Verl 
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G E N E R Á L N Í  P A R T N E R

jistota místa po celou základní část a přípravná utkání 
přednostní právo na nákup permanentky na play-off
dárek z Fanshopu Bílých Tygrů Liberec
sleva 50 % na zápasy BK Kondoři Liberec v sezóně 2007/2008
možnost nákupu permanentky na splátky
5% sleva  v samostatných provozech Tipsport areny (Fanshop, 
Pizza Coloseum, Buddy Bar, střelnice, kuželna, stolní tenis, 
ricochet, badminton, tenis, Hotel Arena) – více informací na 
www.tipsportarena.cz
10% sleva z celkového účtu v Zámecké restauraci Sychrov

Kategorie Cena Senioři/děti
I. kategorie 3 500 Kč -
II. kategorie 2 500 Kč 1 750 Kč
III. kategorie 2 100 Kč 1 470 Kč
Fanklub sezení 1 700 Kč -
Fanklub stání 1 100 Kč -

exkluzivní místo s dokonalým výhledem
luxusní polstrované sedadlo
jistota místa po celou sezónu včetně play-off
nákladová položka - možnost fakturace 
vyhrazené parkoviště
pozvání na akce pořádané klubem Bílí Tygři Liberec
vstup zdarma na domácí zápasy BK Kondoři Liberec 
v sezóně 2007/2008 (bez určení místa)
35 metrů dlouhý bar vyhrazený jen pro klubový sektor
možnost nákupu permanentky na splátky
10% sleva  v samostatných provozech Tipsport areny
(Fanshop, Pizza Coloseum, Buddy Bar, střelnice, kuželna, 
stolní tenis, ricochet, badminton, tenis, Hotel Arena) 
– více informací na www.tipsportarena.cz
25% sleva z celkového účtu v Zámecké restauraci Sychrov 
atraktivní motivační stimul pro Vaše zaměstnance
a navíc dárek
cena klubového sedadla: 5 500 Kč

P E R M A N E N T K Y K L U B O V Á 
S E D A D L A

V  P R O D E J I

jablonecky mesicnik stup sedi pr1   1 18.6.2007   11:35:05placená inzerce
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PRONAJMU
zavedené kadefinictví

s klientelou z dÛvodÛ matefiské dovolené
Tel.: 606 287 761

PRODEJ VYBAVENÍ NA PLAVÁNÍ, POTÁPùNÍ, 
aquafitness. Celoroãní kurzy potápûní, 

freedivingu, odborné poradenství,
v˘hodné ceny v e-shopu

Info na: www.snakesub.cz

FRANCOUZ·TINA-RU·TINA
v˘uka – pfieklady – tlumoãení

Mgr. Zora Fi‰arová, tel.: 777 000 385
soukromé a firemní kurzy 

http://sweb.cz/zorfi, zorfi@o2active.cz 

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. Staré odvezeme, 
nové pfiivezeme. Dvefie: d˘ha, fólie, 

protipoÏární, dfievûné, vnitfiní i venkovní: 
kazetové, masiv, palubkové, 

zateplené + atypické. GaráÏová vrata, okna.
V‰e s montáÏí. Zamûfiení zdarma.

Prodej pouÏit˘ch dvefií.
Tel.: 604 404 861, Jbc. Sleva dohodou. 

www.sweb.cz/dverehybner

STUDIO BERU·KA
Hlídání dûtí. Zájmové krouÏky pro dûti.

Kojenecké plavání a cviãení.
Pfiedná‰ky pro tûhulky, gravidjoga.
Úklid domácností, vãetnû Ïehlení.

Prodej pfiírodní kosmetiky NOBILIS a SALUS.
ZÁPISY DO KROUÎKÒ 

10. 9. od 14 do 16 hodin
– kojenecké plavání od 4 t˘dnÛ do 3 let

– cviãení rodiãÛ s dûtmi od 3 mûs. do 3 let 
– v˘tvarka pro rodiãe s dûtmi od 2 let

– v˘tvarka pro dûti od 4 do 7 let
– angliãtina pro dûti od 4 do 10 let
– dramatick˘ krouÏek od 3 do 6 let

– mal˘ objevitel od 4 do 6 let
(nauãn˘ krouÏek o pfiírodû)

Najdete nás v NádraÏní ulici 8, Jbc (u Soliteru)
Více na tel.: 602 653 287 
www.studioberuska.cz

ZMùNA TELEFONNÍHO âÍSLA
‰ití a opravy odûvÛ
JANA HODAâOVÁ

B. Nûmcové 16 (u kapliãky), Jablonec n. N.
mobil: 604 388 987, tel.: 483 712 523

FIRMA Wsoft
nabízíme tvorbu software na zakázku, 

prodej nov˘ch i repasovan˘ch poãítaãÛ 
a notebookÛ, PC pfiíslu‰enství.

Kvalita, spolehlivost, nízké ceny.
Hodinová sazba 300,– Kã!

Informace na:
www.wsoft.cz, tel.: 602 447 573,

e-mail: wsoft@atlas.cz

MARTIN KÒRA – P¤EKLADY A TLUMOâENÍ
jazyky EU – v‰echny obory
rychle, spolehlivû a levnû

Tel.: 721 320 875

GEODETICKÁ KANCELÁ¤
– Geometrické plány 

(stavby, pozemky, bfiemena)
– Vyznaãení, vytyãení obvodu pozemkÛ

– Zamûfiení inÏen˘rsk˘ch sítí
– Úãelové mapování (podklady pro projekty)

– Ostatní geodetická práce
Ing. Miroslav Îídek

Tel.: 483 713 699, 604 608 467
e-mail: zidek.geometr@atlas.cz

Podhorská 44, Jablonec nad Nisou

POZOR! OTEVÍRÁME NOVOU PRODEJNU!
Cukrovinky „Sladk˘ sen“

– dárkové balíãky
– velk˘ v˘bûr ãokolád a bonboniér

- ‰irok˘ sortiment ãajÛ, kávy
Najdete nás v ul. Dvorská

(nov˘ objekt blízko Anenského nám.)
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.

v září již 10. rokem otevírá jazykové kurzy:

ANGLIâINA
NùMâINA

pro zaãáteãníky a pokroãilé

• osvědčené metody výuky pod vedením 
lektorek s několikaletou praxí

• výuka v centru Jablonce nad Nisou
• 2 vyučovací hodiny jednou týdně

• kurzovné 3 200,– Kč na celý rok (35 týdnů)

telefon: 603 365 653 • 723 069 177 
e-mail: skola-abc@volny.cz • skola.abc@centrum.cz
www.abc-jazykovaskola.cz

NEJLEVNùJ·Í
CÍNOVÉ 
SLITINY 

A 
CÍNOVÉ 
PÁJKY 

Tel./fax: 483 312 093
EDUCA, Ml˘nská 46a 

466 02 Jablonec n. N., tel./fax: 483 318 621
www.educa-jbc.cz
info @educa-jbc.cz

NOVINKY!★ kurz ãín‰tiny
★ konverzaãní minikluby 
★ obchodní AJ – DVD kurz
★ odborné semináfie v AJ
★ t˘denní intenzivní kurzy 
★ víkendové kurzy s outdoorem

ZÁPIS DO KURZÒ 
2007/82007/8

JAZYKYJAZYKY, PC, , PC, ÚâÚâTOTO

ZÁPIS DO KURZÒ 
2007/82007/8

JAZYKYJAZYKY, PC, , PC, ÚâÚâTOTO

Ve dnech 3.–4. 9. 2007 
od 16 do 18 hodin proběhne

zápis do hudebních oborů

ZOBCOVÁ FLÉTNA
PŘÍČNÁ FLÉTNA

KLAVÍR
KLÁVESY

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY
PŘÍPRAVA NA TALENTOVÉ

ZKOUŠKY

Kontakt: Bohumila Nitschová
Finské domky 35

Jablonec nad Nisou-Mšeno
Tel.: 723 187 766

ŠKOLA HUDBY 
BoNi
ŠKOLA HUDBY 
BoNi

Info: Ing. Březinová, 603 812 214
dasa.brezinova@volny.cz

UPOZORNùNÍ: Pravidelné cviãení v tûlocviãnû Z· 
Na ·umavû zaãíná v pondûlí 3. 9. od 18 hod. 
a ve sportovní hale v úter˘ 4. 9. od 19 hod.

FIT ELÁN 
AEROBIC PRO KAŽDÉHO

SOBOTA S AEROBIKEM
SOBOTA S MISTRY SVùTA

Vláìa Valouch
Jakub Strako‰
David Holzer

15. záfií 9–12 hodin
Mûstská sportovní hala

KADE¤NICTVÍ NIKA – EVA HORNOVÁ
dámské, pánské i dûtské kadefinictví

kosmetika, manikúra
Po–Pá 8,00–18,00 hodin

18,00–20,00 hodin na objednání
Dûtsk˘ koutek a internet

U zastávky MHD „U Balvanu, Gymnázium“
www.kadernictvinika.cz

Objednávky na tel.: 603 444 977

ZPRACUJEME VA·E ÚâETNICTVÍ
daÀová evidence, administrativní práce

Tel. 483 736 453, 720 260 162 pí Termerová

ZÁPISY DO JAZYKOV¯CH KURZÒ
3.–7. záfií 2007 od 15 do 18 hodin

v Mûstské knihovnû v Jbc (v pfiízemí)
angliãtiny, nûmãiny, francouz‰tiny, 

‰panûl‰tiny, ru‰tiny pro dûti i dospûlé
pro zaãáteãníky aÏ pokroãilé

Informace: 483 310 951/31, 603 991 505 
www.damina.estranky.cz

✱ Přírodní produkt 
✱ Spaní v bavlnce pro miminka i dospělé

✱ Různé sofy – rámy, postele, doplňky 
✱ Doporučujeme při bolestech zad, 

hlavy, neklidném spaní
✱ Rozvoz po Jablonci 

a okolí zdarma
✱ Přijďte se 

podívat

KIDOKAI FUTON
Tradiční japonská 

matrace 

www.kidokai.cz   tel. 603 281 483
info@kidokai.cz
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SÁDROKARTONY 
KAZETOVÉ PODHLEDY

ST¤E·NÍ OKNA 
IZOLAâNÍ MATERIÁLY

www.sadrokartony.com

Akustické a izolaãní stavby spol. s r. o.
Janovská 136

466 05 Jablonec n. N.
tel.: 483 305 549
fax: 483 306 443

A K C E
Sádrokartonová deska

KNAUF White 
2000 x 1250 x 12,5

99,– Kã/kus
cena platí při platbě v hotovosti a bez DPH

Více na www.EXTRACENY.cz

Zajímavé ceny, rychlé dodání, široký výběr, možnost 
zboží osobně vyzvednout v prodejně v Jablonci n. N.!

ex traceny.cz

ELEKTRO–FOTO–VIDEO–PARFÉMY–HODINKY... NOVINKA

obfií steakyPo – So 10.00 – 22.00 hodin, Ne 11:30 –21:00 hodin
Komenského 21 (naproti kostelu sv. Anny) Tel. 602 422 483

• polední menu – kaÏdé 10. zdarma
(polévka, hlavní jídlo, dezert) za 78,– Kã

• velk˘ v˘bûr minutek (moÏnost jídla s sebou)
• svatební hostiny, firemní ãi maturitní veãírky

• moÏnost zaváÏky obûdÛ a veãefií pro firmy 
i pro jednotlivce

• nezapomeÀte si vãas zarezervovat místa 
pro Vá‰ podnikov˘ veãírek

NOVÁ LÉKÁRNA OTEV¤ENA

Lékárna Taurus HM s.r.o.
ulice B. Nûmcové 3914/7 

budova b˘valé ‰kolky 
v sídli‰ti M‰eno

·IROK¯ SORTIMENT VOLNù 
PRODEJN¯CH LÉKÒ, 

DùTSKÉ V¯ÎIVY, 
POTRAVNÍCH DOPL≈KÒ 
A LÉâEBNÉ KOSMETIKY, 

SORTIMENT, KTER¯ SE VÁM 
P¤IZPÒSOBÍ.

Otevfieno Po–Pá 7:30–17:00
Tel./fax 483 311 980

HLEDÁME KADE¤NICI
do centra Jablonce n. N. se svou 

ãásteãnou klientelou
Tel.: 481 030 195

PERMANENTNÍ MAKE-UP
trvalá na fiasy

kosmetika
tetování – klasické a tfipytivé 
Iveta D., Podhorská 3, Jbc

Tel.: 602 172 122
e-mail: IvetaD.pmu@seznam.cz

D.E.A.W.S. Centrum
Specializovaná jablonecká prodejna 

pro vodní sporty – ‰norchlování, kurzy 
potápûní, plavání, servis, 

cestovní agentura, zájezdy, poji‰tûní.
Internetov˘ obchod a pfiíjemné ceny

Info: tel.: 483 317 117, www.deaws.cz

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁ¤STVÍ
atypick˘ nábytek, kuchyÀské linky,
vestavûné skfiínû, dvefie a schody

Mob.: 728 917 148, Ladislav Soukup
e-mail: truhlarSo@seznam.cz

Novû i moÏnost splátek
se spoleãností EssoX s. r. o.

HLEDÁME NOVÉ REKLAMNÍ PLOCHY
(auto, dÛm, plot, pozemek aj.)

AÏ 5000,– Kã mûsíãnû bez práce
Volejte 24 hod. dennû na tel.: 488 488 188

TANEâNÍ KURZY – JARO 2008
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

KOUPÍM STARÉ DùTSKÉ âASOPISY âTY¤LÍSTEK
âísla 1–133 z let 1969–1985

jednotlivû i vyvázaná ve svazcích
Tel.: 608 043 210, e-mail: viking@tiscali.cz

Za kaÏdou Va‰i nabídku pfiedem dûkuji.

MASÁÎE 
klasické, relaxaãní
Lidická ulice 16

Objednávky na tel.: 737 817 349

MANIKÚRA A MODELÁÎ NEHTÒ
Pavlína Stolínová

Horní námûstí 2253/3, JBC
Objednávky na tel.: 724 147 162

STUDIO KRÁSY MARKÉTA
kadefinictví, pedikúra, manikúra, 

modeláÏ nehtÛ, kosmetika, formování postavy 
– vacupress a boditer (termostimulace)

Najdete nás: Podhorská ulice 34, 
Jablonec nad Nisou, tel.: 483 314 958

JS STUDIO SOLÁRIUM
Manikúra a modeláÏ nehtÛ

japonská manikúra – P. SHINE
Lidická ulice 16

Tel.: 606 917 975

HUBNEME S ROZUMEM
podzimní cyklus od 3.10.

mûstská hala (naproti bazénu)
informace a pfiihlá‰ky

602 770 103, vki@atlas.cz

FINANâNÍ PORADCE
Nabízíme vám pfiíleÏitost pracovat 

pro nejúspû‰nûj‰í stavební spofiitelnu 
na ãeském trhu

Místo v˘konu: okr. Jablonec nad Nisou
Kontakt: obch. fied. Mgr. Vûra Vlasáková
tel.: 481 312 229, mobil: 731 612 551

e-mail: vera.vlasakova@cmss-oz.cz

………………………………………………………………………………
Tel.: 483 100 300, GSM: 608 377 031, e-mail: info@air-net.cz, www.air-net.cz 
(s na‰ím internetem nepotfiebujete pevnou linku – tak neváhejte a u‰etfiíte)

* Ceny jsou uvedeny bez DPH (19 %)

VYSOKORYCHLOSTNÍ
BEZDRÁTOV¯ 

INTERNET

➔ bez ãasového i datového omezení
➔ mûsíãní pau‰ál jiÏ od 333,– Kã * 
➔ levnûj‰í volání – bez mûsíãního pau‰álu (jiÏ od 0,50 Kã * za min.)

DO ·KOLY S INTERNETEM
AKCE PLATÍ DO KONCE ZÁ¤Í !

4 Mbps za 399,– Kã ! *

Hypoteãní a Realitní Centrum

Komplexní nabídka
• Stavební spofiení vãetnû vyfiízení úvûru 

ze stavebního spofiení
Aktuálnû do 300 000,- bez ruãitele i pro nové klienty

• Hypoteãní úvûry i bez doloÏení pfiíjmu
• Penzijní pfiipoji‰tûní

• Spotfiebitelské úvûry + kreditní karty
• Nákup a prodej nemovitostí ve spoluprácí s RK
• Informaãní a poradensk˘ servis zdarma vãetnû

fie‰ení Va‰ich bytov˘ch potfieb na míru

Aktuálnû do 30. 9. 2007 poskytujeme 
50% slevu na poplatku pfii uzavfiení smlouvy 

o stavebním spofiení. 

Dolní námûstí 14, 466 01 Jablonec n. N. 
1. patro nad lékárnou a drogerií DM

E-mail: HRCJablonec@seznam.cz
Telefon: 483 310 893   


