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Pestré, veselé a barevné, 
Vánoce, Vánoce přicházejí...

Nemohu si pomoci, když myslím na Vánoce,
rozezní se mi v hlavě tóny a melodie, koledy,
rolničky, cítím voňavé cukroví a vánoční punč,
svařák či horkou medovinu… s tím vším mám
kromě svých blízkých a horečného rozbalování
dárků pod stromečkem spojené Vánoce. A na to
všechno vás, milí spoluobčané, mohu i pozvat
a společně s vámi očekávat příchod nejkrásněj-
ších svátků v roce. Možná jen ty sněhové vločky
budou chybět, ale zase se nebudeme muset trá-
pit, zda stihneme zimní údržbu.

Ale abych se vrátil k těm vánočním tématům.
Už v neděli 2. 12. odpoledne se sejdeme před
radnicí a společně s Pražskou mobilní zvonko-
hrou rozsvítíme vánoční strom. Doufám, že vaše
děti budou mít připravené dopisy se svými taj-
nými přáníčky, které budou moci vhodit do
Ježíškovy vánoční schránky. 

Osobně se velmi těším na představení souboru
Chorea Bohemica v městském divadle. Jeho ustá-
lený a tradiční ráz letos trochu pozmění úspěšný

pěvecký soubor ZUŠ Iuventus, Gaude! Budu si
jen přát, aby představení bylo natolik vydařené,
že se objeví nejen na jabloneckém jevišti, ale bu-
dou ho moci vidět diváci i v jiných městech re-
publiky. Vy máte tu možnost hned dvakrát –
v sobotu 8. 12. večer a v neděli 9. 12. odpoledne.
Neváhejte a některé z nich navštivte. 

Ani o ten svařák nebudete okradení, letos po-
prvé zveme na primátorský. Nalévat jej budou
primátor a náměstci v rámci Vánočních slavnos-
tí ve čtvrtek 20. 12. od 15 hodin opět do speciál-
ních hrníčků a výtěžek z jejich prodeje poputu-
je Centru pro zdravotně postižené Libereckého
kraje. 

Program adventních nedělí je bohatý a najdete
jej uvnitř tohoto čísla měsíčníku. Mně nezbývá,
než všem popřát za statutární město Jablonec
nad Nisou krásné Vánoce a co nejlepší vstup do
toho roku příštího.

Petr Tulpa, 
náměstek primátora

Foto Jiří Endler

Foto archiv ZUŠ
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■Přehled církví 
působících
v Jablonci n. Nisou 
Farní obec Starokatolické
církve v Jablonci
Kostel Povýšení sv. Kříže, Husova
1560/2, Jablonec nad Nisou 466 01.
Kontaktní osoba: ThDr. Karel
Koláček. Bohoslužby: neděle
10.00, čtvrtek 18.00 hodin.

Farní sbor Českobratrské
církve evangelické v Jablonci
nad Nisou
Pod Baštou 1375/10, Jablonec nad
Nisou 466 01. Kontaktní osoba:
Mgr. Tomáš Matějovský.
Bohoslužby: neděle 9.30 hodin.

Křesťanský sbor Dobrá zpráva
Jablonec nad Nisou
Spolkový dům, Emílie Floriánové
1736/8, Jablonec nad Nisou 466 01. 
Kontaktní osoba: Romana Kinská. 
Bohoslužby: neděle 15.30 hodin.

Náboženská obec Církve 
československé husitské
v Jablonci nad Nisou
Podhorská 582/11, Jablonec nad
Nisou 466 01. Kontaktní osoba:
Mgr. Miroslava Mlýnková.
Bohoslužby: neděle 9.00 hodin.

Ochranovský sbor při Česko-
bratrské církvi evangelické
v Jablonci nad Nisou
Máchova 766/29, Jablonec nad
Nisou 466 01. Kontaktní osoba:
Mgr. Dagmar Oupická.
Bohoslužby: neděle 9.30 hodin. 

Pravoslavná církev v českých
zemích
Lessnerova 264, Praha 10 –
Petrovice 109 00. Kontaktní osoba:
Michail Hryha. Bohoslužby
v kapli sv. Jana Nepomuckého ve
Vrkoslavicích v neděli v 10.00 hodin.

Římskokatolická farnost –
děkanství Jablonec nad Nisou
Horní náměstí 1056/12, Jablonec
nad Nisou 466 01. Kontaktní 
osoba: Mgr. Oldřich Kolář. 
Římskokatolická církev je křes-
ťanská církev s nejdelší tradicí.
Farnost v Jablonci nad Nisou 
byla založena 4. 3. 1737 u kostela
sv. Anny. V současné době má
sídlo u kostela Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova z roku 1932 na
Horním náměstí. Přehled boho-
služeb na: www.farnostjablonec.cz 

Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Jablonci nad Nisou
Máchova 3556/39b, Jablonec nad
Nisou 466 01. Kontaktní osoba:
Petr Bača. Bohoslužby: středa
18.00, neděle 9.30 hodin.

Sbor Církve adventistů
sedmého dne 
Jablonec nad Nisou
Petra Bezruče 2510/61, 
Jablonec nad Nisou 466 01. 
Kontaktní osoba: Michal Balcar. 
Bohoslužby: sobota 9.30 hodin.

Sbor Církve bratrské v Liberci
(stanice v Jablonci nad Nisou)
Smetanova 26/271, Jablonec nad
Nisou 466 01. Kontaktní osoba:
Bc. Patrik Horváth. Bohoslužby:
neděle 9.30 hodin.

Ekumenismus sbližuje církve
V křesťanském smyslu označuje slovo ekumena společenství všech křesťanských
církví a jejich spolupráci. Ekumenismus je pak hnutí, které se snaží o sblížení
a spolupráci různých křesťanských církví.

Jabloneckou ekumenu zastupuje druhým rokem
Dagmar Oupická, jež příležitostně působí jako ne-
oficiální mluvčí. 

„V ekumeně jde o sbližování různých křesťanských
církví a tradic. Základ máme všichni stejný, ale histo-
ricky jedna církev krystalizovala do různých proudů.
Ekumenické hnutí je staré už víc jak 150 let,“ říká vo-
lená zástupkyně církví v Jablonci. Jablonecká ekume-
na spolupracuje v různých oblastech. „Asi pětkrát roč-
ně se setkávají duchovní jednotlivých církví. Mým ú-
kolem je svolávat tato setkání, koordinovat společné
aktivity, občas o nich informovat,“ nastiňuje svoji roli
v ekumeně Oupická. 

Hlavními ekumenickými akcemi na Jablonecku
jsou dva týdny modliteb, v září a v lednu. Lednový tý-
den je celosvětový, křesťané se modlí za jednotu.
V Jablonci existuje navíc podzimní týden modliteb za

požehnání pro město a kraj. „Tuším, že se týden mod-
liteb za požehnání uskutečnil letos popáté. Rozhodli
jsme se společně modlit speciálně za náš kraj vzhle-
dem k jeho bolestivé historii. Zářijový týden modliteb
vrcholí setkáním u kříže na Královce, kde všichni pří-
tomní duchovní společně žehnají Jablonci,“ vysvětlu-
je Oupická, jež bude stát v čele jablonecké ekumeny
do konce roku 2012, poté duchovní zvolí ze svého
středu někoho dalšího. 

„Ekumenické vztahy v Jablonci jsou velmi dobré,
jednotlivé církve se vzájemně respektují a ctí. Rozdíly
ve zbožnosti a věrouce tu jsou, ale víra v Pána Ježíše
Krista nás všechny spojuje. Ježíš si přeje, aby všichni
křesťané byli jedno. Proto je naší radostí, když se mů-
žeme potkávat jako lidé z různých církví a tradic
a vzájemně se obohacovat. Kéž by se to ještě prohlu-
bovalo a nevznikala nová rozdělující napětí,“ přeje si
mluvčí jablonecké ekumeny Dagmar Oupická. (end)

Foto Miroslav Gorčík

K otázce víry se v Libereckém kraji nevyjádřilo
při posledním sčítání 197 tisíc respondentů proti 38
tisícům v roce 2001. Více než 42 % občanů (téměř
77 % z těch, co odpovědělo) bylo bez náboženské víry.
V celorepublikovém srovnání je to po Ústeckém kra-
ji druhý nejvyšší podíl obyvatel. Věřící, kteří se hlá-
sili ke konkrétní církvi nebo náboženské společnos-
ti, reprezentovalo pouze 7,2 % obyvatelstva (téměř
13 % osob, které odpověděly), tj. třetí nejnižší podíl
v České republice. Poprvé měli občané možnost
uvést ve sčítacích formulářích, že jsou věřící nehlá-
sící se k církvi či náboženské společnosti. Podle sta-
tistiků představují necelých 6 % obyvatel kraje.

Tradičně nejvíce věřících se v Libereckém kraji
přihlásilo k Církvi římskokatolické (17,2 tisíc, tj.
54,8 % z celkového počtu věřících hlásících se
k církvi), dále k Církvi československé husitské
a Církvi českobratrské evangelické. 

Podíl věřících hlásících se k Církvi českosloven-
ské husitské (0,6 % z celkového počtu obyvatel) byl
v rámci mezikrajského srovnání druhý nejvyšší.
K jediismu (víra založená na filozofii rytířů Jedi, po-
psané ve filmu a literatuře sci-fi ságy Star Wars) se
v Libereckém kraji přihlásilo 673 osob. 

Zdroj: Český statistický úřad

■ Převažují lidé bez náboženské víry, objevili se i jediové
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Čtvrtek 13. prosince 2012 
17.00–19.00 hodin
vstup zdarma

Známe vánoční zvyky a tradice? Jak slaví
Vánoce naši sousedé v Polsku?

Ve čtvrtek 13. prosince se v kině Junior v jab-
loneckém Eurocentru uskuteční program „Pol-
ské Vánoce s českým hostem“, kde vám polské
soubory z Jelení Hory předvedou tradici svých
vánočních svátků, která je od té české přeci jen
trochu jiná. Jako host vystoupí folklorní soubor
Šafrán se svým programem „Živý betlém“.

Další ukázkou z polských tradic bude ve stejný
den na Malém sále Vánoční výstava polských

tradičních vánočních výrobků. Výrobky, které
vznikají mezi lidmi, jsou výsledkem soutěže
pro obyvatele regionu. Výstava potrvá do 21. 12.
a je přístupná každý pracovní den od 8.00 do
18.00 hodin.

Celá akce je součástí projektu „Setkávání –
tradice, kultura a život v česko-polském pohra-
ničí“. 

V Městském domě kultury Muflon v Jelení
Hoře se také letos představují „České Vánoce“
s našimi vánočními zvyky a soutěžní výstavou
českých vánočních výrobků.

Akce je spolufinancována z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj.

Česko-polské Vánoce v Eurocentru

Partnerská města Jablonce nad Nisou –
Budyšín, Jelení Hora a Zwickau, připravila
na vánoční čas trhy, na kterých můžete na-
sát atmosféru Vánoc trochu jinak. Rozhodně
výlet za hranice České republiky stojí za to
a vybírat je rozhodně z čeho.

Vánoční trhy v Budyšíně
30. 11.–23. 12. 2012
Budyšínský Václavský trh je pravděpodobně

nejstarší vánoční trh Německa. Nese jméno
českého krále Václava IV., který již v roce 1384
propůjčil Budyšínu právo pořádat masný trh.
Koná se každý rok v době adventu, denně od
10.00 do 20.00 hodin. Parkoviště a možnosti
ubytování najdete zcela blízko starého města.

Čeká vás advent uprostřed romantického sta-
rého města obklopeného okázalými barokními
domy. Ozdobené stánky, kulinářské pochoutky,
řemeslná umění, šperky, textil a rozsvícená vá-
noční jedle se postarají o vánoční náladu. Na-
kupování ve svátečně vyzdobených obchodech

kolem Václavských trhů zkrátka nabízí zvláštní
zážitek. 

České Vánoce a vánoční jarmark 
v Jelení Hoře
14.–16. 12. 2012
Město Jelení Hora pořádá v letošním roce

„České Vánoce“, kde budou vystupovat české li-
dové skupiny 14. 12 od 17.00 do 20.00 hodin
v domě kultury Muflon. Na vánočním jarmarku
si návštěvníci mohou koupit tradiční výrobky
a ochutnat místní speciality.

Vánoční trhy ve Zwickau
28. 11–23. 12. 2012
Město Roberta Schumanna vás zve na ukázky

lidového umění, prodej vánočních ozdob, svíček,
proutěných košíků a nespočet druhů vánočního
cukroví. Zwickau se může pyšnit titulem pátého
nejoblíbenějšího trhu v Německu. Mezi zajíma-
vosti patří nejen historické centrum, ale také
ručně vyřezávaný betlém, který je umístěn
uprostřed náměstí.

Vánoční trhy v partnerských městech

Fofo Iva Mošnová

19.–21. 12. /středa–pátek/ 
9.00–18.00 hodin
areál Eurocentra, Mírové nám.,
nám. Dr. Farského, Podhorská ul.

VÁNOČNÍ SLAVNOSTI
Tradiční trhy s celodenním adventním
programem. Návštěvníci si vyberou
z nabídky více než 100 prodejců. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

Doprovodný program 

Středa 19. 12.
10.00 Speciální MŠ Jablonec n. N.
10.15 MŠ Pampeliška, MŠ Lovecká 
10.30 DPS Jablíčko, MŠ Hřbitovní 
10.45 MŠ Sídliště, Vratislavice n. N. 
11.00 DPS Skřivánek, MŠ Mšeňáček
11.20 DPS Rolnička, ZŠ Liberecká
13.00 ZUŠ Jablonec nad Nisou
14.00 Kvartet trubačů Podkrkonošské

dechovky
15.00 Brass Quintet Železný Brod
16.00 Mladá dechovka

15.00–17.00 Oživlý betlém s dobročinnou akcí
pro pejska a kočičku

Čtvrtek 20. 12.
10.00 DPS Pod Peřinkou, Havlíčkova
10.15 MŠ Montessori
10.30 MŠ Slunečnice
10.45 DPS Zvoneček, ZŠ Liberecká
11.10 Katolická ZŠ majora Rudolfa Háska
13.00 ZUŠ Jablonec nad Nisou
14.00 ZUŠ Jablonec nad Jizerou
14.30 Celestýnka
15.30 Dechovka Desanka z Jizerských hor
16.30 Taneční studio Magdaléna: Vánoční

překvapení

15.00–17.00 Primátorský svařák se sbírkou pro
Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje – Jablonec nad Nisou 

13.00–15.00 Jízda na koni pro malé i velké
(Jiráskova ul.)

Pátek 21. 12.
10.00 DPS Sluníčko, MŠ Motýlek
10.15 Žlutá školka
11.00 Pardubičtí pozounéři

12.00 Sokolnické vystoupení na radničních
schodech

13.00 Pardubičtí pozounéři
14.00 Sokolnické vystoupení na radničních

schodech
15.00 Pardubičtí pozounéři
15.30 Jablonecká píšťalka a Anima saxí
16.00 Pardubičtí pozounéři
16.30 Folklorní soubor Šafrán: Živý betlém

VÁNOČNÍ DÍLNA V EKOCENTRU

19.–21. 12. /středa–pátek/ 
9.00–18.00 hodin

Vánoční dílny
Po celou dobu vánočních trhů je 
připravena tvořivá dílna s vánoční 
tematikou pro děti i dospělé. 
Přijďte si vyrobit originální vánoční ozdobu
nebo přáníčko z přírodních materiálů. 

Seznámíte se s lidovými vánočními zvyky
a s tradičními štědrovečerními pokrmy.
Akci společně pořádají Středisko ekologické
výchovy Český ráj a JKIC, o. p. s. Výstavní
pavilon, S1.

Změna programu vyhrazena.

Přijďte na tradiční Vánoční slavnosti
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Adventní čas si už několik let
v Jablonci připomínáme zvláště
o nedělích. „Je hezké se chvíli za-
stavit, najít čas na přátele, připo-
menout si to dobré, co se v uply-
nulém roce stalo. Proto mám
advent rád,“ říká náměstek pri-
mátora Petr Tulpa. 

Novinkou letošního programu
první adventní neděle bude kon-
cert Pražské mobilní zvonkohry na
Mírovém náměstí. „Od 13 hodin
a pak v každou celou, tedy ve 14,
15 a 16 hodin, bude carillonistka
hrát vánoční skladbu. A chybět ne-
budou ani stánky s tradiční medo-
vinou a dalším občerstvením,“ do-
plňuje náměstek Tulpa. 

K programu adventní neděle se
přidává také Muzeum skla a bižu-
terie, které si pro děti připravilo od

13 hodin výtvarnou dílnu, kde si
návštěvníci budou moci vyzdobit
skleněnou destičku s vánočním
motivem a za splnění jednoduché-
ho hudebního úkolu získají děti
malé zvonečky. „Ty pak využijí ke
zvonkohře při rozsvícení vánoční-
ho stromu,“ říká Monika Švorcová
z oddělení školství, kultury a spor-
tu. Ve 14 hodin muzeum zahajuje

výstavu betlémů s názvem „Já
bych rád k betlému, rekordu vel-
kému“. Ale o jaký rekord jde, do-
zvíte se až v muzeu. Betlémům se
bude věnovat také tradičně kostel
sv. Anny, kde se výstava „Betlémy
včera a dnes“ otevírá v 15 hodin.

Vrcholem odpoledne bude roz-
svícení vánočního stromu před
radnicí. Od 17 hodin za doprovodu
Pražské mobilní zvonkohry zazpí-
vá dětský pěvecký sbor Iuventus,
Gaude! „Pouze v tuto neděli bude
pod stromem vánoční poštovní
schránka. Těšit se také můžete na
průvod dětí z Vikýře oblečených
v kostýmech Barborky, Lucie,
Mikuláše, Anděla, Čerta a dalších
postaviček,“ připomíná Švorcová
a dodává, že každý, kdo se ke stro-
mu 2. prosince vypraví, měl by si
s sebou přinést zvoneček. (jn)

Rozsvícení stromu se zvonkohrou

Na jevišti jabloneckého divad-
la se objeví unikátní spojení
známého uměleckého souboru
Chorea Bohemica a dětského pě-
veckého sboru Iuventus, Gaude!
v legendárním pořadu Vánoce
s Choreou. Představení proběh-
ne v sobotu 8. prosince od 19.30
hodin a v neděli 9. prosince od
16.00 hodin.

V roce 1967 choreografka Alena
Skálová zpracovala celkem čtrnáct
legend do programu nazvaného
České legendy a zpěvy vánoční. Ty
Chorea Bohemica v následujících
letech při vánočních představe-
ních různě uváděla a obměňovala.
V současné podobě se ustálilo v re-
pertoáru sedm klíčových legend
doplněných koledami, vánočními
písněmi, tradičními hrami a ob-
chůzkami. „Postupem času se po-
řad stal stálicí a pro mnoho diváků
jsou nyní Vánoce s Choreou neod-
myslitelnou součástí blížících se
svátků,“ říká ředitel místní ZUŠ Vít
Rakušan. A co bylo tím impulsem
ke spojení známého souboru s dět-
ským pěveckým sborem? Prý
oboustranná chuť pustit se do ně-

čeho nového. „Setkání sbormistra
Tomáše Pospíšila s vedením sou-
boru Chorea Bohemica naznačilo
způsob netradičního zapojení dět-
ských zpěváků a vzápětí se začalo
pracovat na potřebných změnách
a úpravách,“ doplňuje Rakušan. 

Chorea Bohemica v minulosti
spoluúčinkovala s různými tělesy,
například se souborem Hradišťan.
Ale podobné spojení s pěveckým
sborem a konkrétně v případě
Vánoc s Choreou se ještě neusku-
tečnilo. „Nenastala žádná vhodná
příležitost a vánoční pořad má na-
víc již mnoho let svou ustálenou
podobu, jejíž doplňování rozhodně
není snadné,“ komentuje ředitel
ZUŠ. Snadné nebylo ani zapojení
padesáti dětí do ustálené koncepce
celovečerního představení. Chorea
se pro takový experiment rozhodla
zejména proto, že jablonecký sbor
Iuventus, Gaude! je perfektně or-
ganizované dětské těleso s odbor-
ným vedením na nejvyšší úrovni,
jež má na kontě domácí i meziná-
rodní úspěchy. „Samozřejmě, že
vždy budeme dbát zejména na za-
chování veškerých původních
myšlenek autorů pořadu, ale záro-

veň chceme představení dodat ná-
dech něčeho nového, něčeho, co
divák ocení,“ doufá sbormistr
Tomáš Pospíšil.

Výsledek posoudí publikum, kte-
ré druhý prosincový víkend nav-
štíví sobotní nebo nedělní předsta-
vení. „Naším hlavním cílem je, aby
si divák odnesl tu pravou vánoční
atmosféru, která mu vydrží nejmé-
ně do konce roku,“ přeje si za
všechny sbormistr úspěšného sbo-
ru. A na otázku, zda společný kon-
cert zůstane jen jabloneckým pro-
jektem, dodává:„Pokud se nám oba
jablonecké vánoční koncerty vy-
daří, a my věříme, že ano, nebude
téměř nic bránit předvedení po-
dobných Vánoc s Choreou také jin-
de.“ To „téměř“ souvisí s faktem, že
v některých chvílích je na pódiu
i osmdesát účinkujících, a to není
pro mnohé pořadatele realizova-
telné.

A další společné projekty? „Dejte
nám čas a uvidíte…,“ usmívá se
Tomáš Pospíšil.

Další informace naleznete na
www.zusjbc.cz a www.choreabo-
hemica.cz.

(jn)

Unikátní představení: Vánoce
s Choreou a Iuventus, Gaude!

■ Program 
adventních nedělí
1. NEDĚLE ADVENTNÍ, 2. 12.
13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hodin
PRAŽSKÁ MOBILNÍ
ZVONKOHRA
Mírové náměstí

13.00 hodin
VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO DĚTI 
Muzeum skla a bižuterie

14.00 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY „JÁ BYCH
RÁD K BETLÉMU, REKORDU
VELKÉMU“
Muzeum skla a bižuterie

15.00 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY
BETLÉMY VČERA A DNES
kostel sv. Anny

Sobota 8. 12.
19.30 hodin
VÁNOCE S CHOREOU
A IUVENTUS, GAUDE!
Městské divadlo Jablonec n. N.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ, 9. 12.
14.30 hodin
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ
DDM Vikýř, velký sál Eurocentra,
vstupenky je nutné si koupit pře-
dem v pokladně Eurocentra nebo
v DDM Vikýř, další informace na
www.vikyr.cz. 

16.00 hodin
VÁNOCE S CHOREOU
A IUVENTUS, GAUDE!
Městské divadlo Jablonec n. N.,
více informací na www.zusjbc.cz

3. NEDĚLE ADVENTNÍ, 16. 12.
16.00 hodin
VÁNOCE S NISANKOU
Městském divadlo Jablonec n. N. 
– info na jiném místě této strany

4. NEDĚLE ADVENTNÍ, 23. 12. 
20.00 hodin
VICHR Z HOR A KONCERT
KAPELY NŮŽ
Klub Na Rampě
Pravidelné předvánoční vystou-
pení jabloneckého divadelního
spolku. Vstupné 70 Kč, více na
www.rampaklub.cz

9.00–17.00 hodin
„JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU,
REKORDU VELKÉMU“
Muzeum skla a bižuterie, výstava
potrvá do 13. ledna 2013, v tuto ne-
děli bude otevřeno od 9 do 17 hodin

Třetí adventní neděli se v Měst-
ském divadle v Jablonci usku-
teční tradiční představení Váno-
ce s Nisankou. 

Akci, která je prezentací vánoční
tvorby jabloneckého folklorního
souboru všech generací, obohatí
vystoupení folklorního souboru
Gaudeamus VŠE v Praze. „Tento
soubor se zaměřuje na scénické
zpracování lidového hudebního,
pěveckého a tanečního umění
z různých českých regionů a z Pra-
hy. Snaží se objevovat nové mož-

nosti práce s lidovou kulturou, ale
také odkrývat a uchovávat stopy
zanechané našimi předchůdci,“ ří-
ká vedoucí jabloneckého souboru
Nisanka Jana Hamplová. V Jablon-
ci se Gaudeamus představí v cho-
reografiích nazvaných Čertovská
suita a Gaudeaumus vánočně.
„První pásmo, které vzniklo v roce
1993, připravila choreografka Ale-
na Skálová na hudbu Jiřího Fišera
a Zdeňka Bláhy. Ve druhém se
Alena Skálová vrátila k vánoční te-
matice,“ informuje Jana Hamplo-
vá o pásmech, které připravovala

již zesnulá první dáma současné
české choreografie. 

Nisanka připravuje vánoční pás-
mo, ve kterém se představí všech-
ny soubory. „Na jevišti se vystřída-
jí všechny naše soubory. Od Malé
Nisanky, kam dochází letos 100 dě-
tí, přes pokročilé děti až po dospě-
lé. Každý rok se snažíme pásmo
obměňovat, ale k některým posta-
vám či choreografiím se vracíme.
Letos nebudou chybět Barbora,
Lucie, Ambrož i další vánoční po-
stavy a zvyky,“ slibuje Jana Hamp-
lová. (end)

Vánoce s Nisankou obohatí Gaudeamus
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■ Naši jubilanti
v prosinci
94 let
Zdeňka Mádlová 

93 let
Irena Macháčková, Marie
Muzikářová, Miloš Šikola

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

91 let
Věra Čermáková, Zdeňka Jiřenová,
Josef Pazour, Jitka Štekrová,
Vladimír Tregl 

90 let
Libuše Adamírová, Margit
Fenclová, Štefanija Jindřišková,
Antonie Jirsová, Věra Maláková,
Gertruda Ondrejková, Ludmila
Podvalová, Emma Šoltysová,
Marie Tolarová, Eva Žehrová.

85 let
Antonínová L., Benda M.,
Benešová J., Blafková A., Fišera A.,
Hojsáková E., Choutka J.,
Marešová R., Suchochlebová R.,
Šilhánová J.

80 let
Boudová E, Gajgr J., Hejduková E.,
Jelínková V., Jindříšek J.,
Konrádová E., Lesková H.,
Liberácká Z., Marušinská V.,
Miškovský K., Musich V.,
Pavelková B., Prokešová E.,
Rálišová M., Reichmann J.,
Růžička J., Shrbená Š., Solnická E.,
Váňová D., Žantová I.

75 let
Bartošová E., Drahotová H.,
Ferencová G., Horák J., Chrtek F.,
Jízdná E., Kopecký A., Kraus M.,
Kunc J., Matěcha J., Pilařová J.,
Pilařová J., Roneš O., 
Růžičková L., Řeháčková J., 
Sílová E., Váchová E. 

70 let
Bláhová E., Bradáč L., Frajsová C.,
Frey O., Halamová D., Höferová H.,
Houdek M., Ivanič J., Jetmarová D.,
Lengyelová M., Loziňáková J.,
Makula Š., Mitlehnerová K.,
Nehasilová E., Novák V., Poláček Z.,
Pospíšil J., Pospíšilová J.,
Richterová V., Roubíček P.,
Rozkovec V., Rücker Z., Rulec K.,
Sklenář J., Straková H., Šlajsová L.,
Těšitelová K., Tvrzníková I.,
Vondra J., Zappová J.,
Zdražilová I., Žampach B.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody

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

■ Výročí sňatku
Manželé Květoslava a Jan Maškovi
oslaví 8. prosince zlatou svatbu.
Děti s rodinami jim k tomuto
významnému výročí společného
soužití přejí vše nejlepší, mnoho
zdraví a lásky.

Primátor se na
Štědrý den setká
s osamělými seniory
Také letos nabídne primátor osa-
mělým seniorům možnost strávit
společně štědrovečerní odpoledne.
Ve spolupráci s Radou starších zve
zájemce na pondělí 24. prosince
od 14.00 hodin do velkého sálu
Spolkového domu. Senioři, kteří by
tento den zůstali sami, se mohou
hlásit do 12. prosince u Heleny
Roudné, tel. 483 357 292.

Betlémské světlo
I letos přivezou skauti do Česka
vánoční plamínek. Světýlko je za-
žehnuto v Betlémě, odkud putuje
do Vídně, a kde je rakouskými
skauty předáno delegacím z celé
Evropy. Do České republiky zamí-
ří nejprve do Brna, odkud je rozve-
zeno po celé republice. K nám ho
jablonečtí skauti přivezou 22. 12.
a předají do místních kostelů
a modliteben. Občané budou mít
možnost připálit si světýlko v ne-
děli 23. 12. v kostele na Horním
náměstí od 10.00 do 12.00 a od
15.00 do 19.00 hodin.

Novoroční rozhled
Obec Nová Ves nad Nisou pořádá
šestý novoroční výstup na rozhlednu
Nisanku. Koná se v sobotu 1. ledna
2013 a sraz a prezentace všech
účastníků proběhne od 10.00 do
14.30 hodin přímo u rozhledny.
Občerstvení bude zajištěno.

S biotronikem 
o záhadách života
Zamyslet se nad otázkami a záha-
dami života můžete s biotronikem
Tomášem Pfeifferem. Setkání se
uskuteční ve Spolkovém domě
v úterý 4. prosince od 18.00 hodin.

Vstupné je dobrovolné. Info na:
www.dub.cz

Policisté převzali 
ocenění za svoji
poctivou práci
U příležitosti výročí vzniku samo-
statného československého státu
byli v pondělí 29. října v Městském
divadle v Jablonci nad Nisou oce-
něni místní policisté. Slavnostního
shromáždění se zúčastnili kromě
osobností jabloneckého regionu
a spolupracujících zahraničních
složek také policejní prezident
Martin Červíček z Policejního pre-
zidia. Oceněnění udělená primáto-
rem Petrem Beitlem: Obvodní od-
dělení Jablonec n. N. – Ondřej Ši-
kola, Dagmar Jakubíková, Tomáš
Svačina. Obvodní oddělení Mšeno
–  Pavel Srna. Ocenění udělená po-
licejním prezidentem: Richard
Kraus a Andrea Zaňková. Plaketa
PČR: Jan Széles.  – Obvodní oddě-
lení Jablonec nad Nisou. Medaile
Za věrnost 1. stupně: Jan Dědina –
Oddělení obecné kriminality, Ru-
dolf Adolf – Oddělení hospodářské
kriminality, Petr Hujer – Obvodní
oddělení Jablonec n. N., Medaile
Za věrnost 2. stupně: Marek Při-
chytal, Petr Landa, Medaile Za věr-
nost 3. stupně: Martina Chlumová. 

Novoroční setkání 
dobrovolníků
Akce pod záštitou primátora Petra
Beitla se uskuteční v pátek 11. led-
na. „Chceme tak poděkovat těm
dobrovolníkům, kteří po celý rok
pracují a svojí empatií a ochotou
pomáhají rozvíjet naši společnost.
Setkání je určeno i pro ty, kteří se
s prací dobrovolníků mají chuť jen
seznámit a nebo uvažují, že se dob-
rovolníky stanou,“ říká ředitelka
oblastního spolku Českého červe-
ného kříže Kateřina Havlová a do-
dává: „Máte-li zájem svým dobro-

volníkům poděkovat za jejich celo-
roční práci, vytvořte a zašlete pre-
zentaci (PowerPoint – max. 10 sli-
de, cca 4–5 minut) – nejzajímavěj-
ší prezentace budou zařazeny
v hlavním programu jako příklady
dobré praxe.“ Své návrhy zasílejte
do 11. prosince na adresu havlo-
va@cck-jablonec.cz. Akce se koná
v rámci Projektu Jablonec 2012.

Výzva
Český svaz žen hledá dobrovolné
pletařky k pletení ponožek, bačků-
rek, které budou darovány při vítá-
ní občánků. Materiál bude dodán.
Podrobné informace na Českém
svazu žen u Věry Pospíšilové.

Vítání dětí
sobota 3. 11. 2012
Alexandr Khol, Jakub Štefanisko,
Karolína a Kristýna Havlíkovi, Te-
reza Gregová, Jiří Rybář, Kryštof
Skalský, Ondřej Tvrdý, Jakub Do-
čekal, Ellen Bayerová, Sára Sme-
táková, Štěpán Kocman, Alex Kára,
Vojtěch Mašek, David Suchý, Ad-
riana Paldusová, Daniela Němečko-
vá, Jan Heger, Nikola Juklíčková,
Nela Nerudová, Veronika Šmídová,
Petr Zichberg, Lukáš Rác, Lukáš
Pokorný, Richard Krause, Markéta
Píchová, Jonáš Karásek, Viola Pav-
lů, Karel Blabolil, Ondřej Podlipný,
Štěpán Repa, Matouš Litera, Sebas-
tian Szabo, Kristýna Schovancová,
Lukáš Bašus, Šimon Král, Sára Brod-
ská, Ondřej Novák, Michaela Flöglová

Vítání dětí Foto Zdeňka Vokatá

Pestré odpoledne Báry Špotákové

Během hodiny rozdala Bára 150 podpisů. Foto 5 x Václav Novotný Srdečné pozdravení Báry s primátorem na happeningu

Čtvrtá sestra Bára si s Fanánkem 
zazpívala před zaplněným sálem.

Ty naše Báro, ty naše zlato – zazpívaly
Báře děti z DPS Skřivánek.

Báječná atmosféra 
provázela oceňování nejlepších studentů

Gymnázia Dr. Randy v kině.
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Stavba protipovodňové štoly v Jablonci
nad Nisou pokračuje podle plánu. V součas-
né době už chybí jen 60 metrů do celkových
632 m přívodní štoly z Pasek (SO 02). Rozdě-
lovací objekt SO 01 na Lužické Nise v Pase-
kách je dokončen z 80 procent. 

V současné době stavbaři dokončují dláždění
koryta rozdělovacího objektu SO 03 na Bílé Nise.

Nová štola vedoucí od Jablonexu k výzkumné-
mu strojírenskému ústavu v Tovární ulici bude
měřit 1 258 m, dosud je z obou stran celkem vy-
raženo cca 750 m. Na vtokovém objektu u lodě-
nice (SO 04) momentálně probíhá armování –
tedy vyztužování. K vyztužování opěrných zdí
dochází i na druhém konci nové štoly na souto-
ku v Plynární ulici (SO 06), řeka je tam provi-
zorně svedena do dřevěného koryta. 

Nezávislý soudní znalec najatý městem
k prošetření stížností obyvatel provedl kontrol-
ní měření a nyní posuzuje správnost již zpraco-
vaných posouzení, vyjádření a zápisů z průbě-
hu stavby. Výsledky náročné rešerše správnosti
postupů budou známy v prosinci. Občané bu-
dou informováni prostřednictvím médií a webu
města.

(mh)

V Pasekách dláždí stavbaři koryto Nisy

Odvoz odpadů se v novém roce nezdraží
Cena za odpad pro příští rok zůstává

v Jablonci nad Nisou pro občany stejná jako
v roce 2012. Rozhodla o tom Rada města
Jablonce na svém zasedání 8. listopadu. 

„V Jablonci není zaveden institut místního
poplatku za komunální odpad, ale již dlouhou
řadu let zde funguje systém úhrady za skutečně
vyprodukovaný odpad dle zákona č. 185/2001
Sb. o odpadech,“ upřesnila tisková mluvčí jab-
loneckého magistrátu Markéta Hozová.  

Svozová firma Severočeské komunální služ-
by, s.r.o., (SKS) po dvou letech navyšuje ceny za
své služby, které zdůvodňuje růstem inflace
a nárůstem cen za pohonné hmoty. „Ačkoli SKS
zdražuje, dohodli jsme se, že navýšení budeme
dotovat z městského rozpočtu a cena pro obča-
ny zůstane pro rok 2013 stejná jako letos,“ řekl
náměstek primátora Miloš Vele.  Nejčastějším
typem nádoby v Jablonci je popelnice o objemu
120 litrů se svozem jednou týdně, která stojí

2 650 Kč ročně. „V ceně za nádobu je zakalku-
lován nejen svoz a odstranění komunálního od-
padu, ale cena za systém odpadového hospo-

dářství ve městě,“ vysvětluje Jitka Lochovská
z oddělení správy veřejné zeleně. Jedná se
nejen o směsný komunální odpad, ale také na-
příklad o provoz sběrných dvorů, sběr a odstra-
nění vytříděného odpadu a velkoobjemového
odpadu. Celkové náklady města na výše zmíně-
ný systém odpadového hospodářství jsou vyčís-
leny částkou 35,4 milionu korun. Příjmy od
občanů a ostatní příjmy v rámci odpadového
hospodářství činí 29,1 milionu. 

Občané, kteří mají uzavřenou smlouvu na ná-
dobu na odpad, mají nově možnost odložit na sběr-
ný dvůr o 50 kg velkoobjemového odpadu více.
„Zatímco dosud to bylo 150 kg, od roku 2013
mohou lidé odevzdávat až 200 kg velkoobjemo-
vého odpadu, popřípadě bioodpadu ze zahrad
zdarma,“ informuje  Lochovská. V rámci zkva-
litnění služeb byla také prodloužena otevírací
doba na sběrném dvoře ve čtvrtek do 17.00 ho-
din. V ostatní všední dny je otevřeno od 7.00 do
14.30 a v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin. (end)

Letošní část projektu „Zateplení ZŠ Libe-
recká v Jablonci nad Nisou“ je u konce. Po-
kračovat se bude opět na jaře příštího roku.

Hotový je pavilon 2. stupně. Odbor rozvoje pře-
bral také zateplenou střechu pavilonu 1. stupně
a nový nátěr fasády školní jídelny. „Příští rok se
zateplí fasáda a střecha centrálního pavilonu,
zateplenou fasádu a nová okna získají pavilony
1. stupně a speciálních učeben,“ říká náměstek
primátora Petr Vobořil.

Stavba začala v červnu tohoto roku. Škola zís-
ká nová plastová okna s nově vyzděnými pilíři
mezi nimi, zateplené barevné fasády i střechy.
Práce zpomalil nález azbestu, avšak včasná
úprava jejich postupu a profesionální realizace
zcela zabránila úniku nebezpečných vláken.
„I ve druhé etapě zateplování školy ale budeme
jeho výskyt a odstraňování pečlivě sledovat,“
ujišťuje náměstek Vobořil.    

Plánované náklady tvoří necelých 33 milionů
korun. Přidělená dotace Evropské unie činí 14,2
milionu Kč, Státní fond životního prostředí ČR
přispěje částkou 838 000 Kč. 

Zbývající prostředky uhradí město. Celá akce
je financována z evropských a státních dotací
průběžně. „Dosud jsme obdrželi na účet města
v rámci 1. a 2. žádosti o platbu celkem 1,2 mi-
lionu korun, na konci listopadu jsme podali žá-
dost třetí,“ konstatuje vedoucí oddělení dotací
Iveta Habadová.

(jn)

Projekt „Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudrž-
nosti a Státním fondem životního prostředí v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí.

Zateplení ZŠ Liberecká pokračuje na jaře

Foto Miroslav Gorčík
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Nejkvalitnější mamograf v ČR je Jablonci
Akreditované screeningové mamografické

pracoviště v Nemocnici Jablonec nad Nisou,
p. o., má od 29. 10. 2012 nový mamografický
přístroj Philips MicroDose, nejkvalitnější
svého druhu v České republice. Pracoviště je
plně digitalizované, rozhodujícím přínosem
je nejen kvalita přístroje, a tudíž snímků, ale
zhruba jen 40% radiační zátěž ve srovnání
s jinými přístroji!  

„Ve vedení města si uvědomujeme nutnost
používání kvalitních a moderních přístrojů,
a proto rada města nákup mamografu podpoři-
la,“ sdělil primátor města Petr Beitl. „Pořízení
mamografu v celkové částce 6,2 milionu korun
jsme uhradili z městského rozpočtu,“ doplnil
náměstek primátora Miloš Vele. Město zároveň
podalo žádost o dotaci prostřednictvím Regio-
nálního operačního programu NUTS II Severo-
východ. „Projekt se umístil na 3. místě pod ča-
rou mezi tzv. čekateli. Je tedy naděje ještě do
konce června 2015, že bude na tuto investici
poskytnuta dotace,“ vysvětlil financování ná-
městek primátora Miloš Vele. 

Na jabloneckém pracovišti pracují tři dvoua-
testovaní lékaři MUDr. Eva Rappová, MUDr.
Miloš Rejmont a MUDr. Petr Tuček. Provádí zde
za rok přes 5 000 vyšetření i intervenční výko-
ny, tj. odebírání vzorků z podezřelých ložisek.
Mamografický screening znamená pravidelné
preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoli pří-

znaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející
se zhoubný nádor prsu v co nejčasnějším sta-
diu. Princip fungování mamografického scree-
ningu vychází z předpokladu, že onemocnění
zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede
k vyšší kvalitě a vyšší délce života pacientek.

Rakovina prsu (karcinom prsu) představuje
v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemi-
ologických problémů České republiky. V České
republice je každoročně diagnostikováno více
než 5 500 nových případů onemocnění. 

Na následky karcinomu prsu zemře každý
rok přibližně 2 000 českých žen a mezi příčinami
úmrtí ve věkové kategorii 20–54 let tak zaujímá
karcinom prsu první místo. Screeningové vy-
šetření je jednou za dva roky hrazeno z veřej-
ného zdravotního pojištění každé ženě ve věku
nad 45 let. Aby však žena v ordinaci nemusela
za vyšetření platit, musí přijít s platnou žádan-
kou, což je žádost napsaná na papíře, ve které
lékař požaduje provedení preventivního vyšet-
ření prsu. Co to znamená? Chce-li žena preven-
tivní vyšetření prsu, musí nejprve navštívit své-
ho gynekologa nebo praktického lékaře, který
je povinen jí zmíněnou žádanku vydat. Ode-
sílající lékař má pak právo dozvědět se výsle-
dek vyšetření. Tento postup se možná zdá
zbytečně složitý, ale je to nezbytně nutné, neboť
lékař, kterého žena navštěvuje nejvíce, má vě-
dět, zda je jeho klientka zdravá, zda jí může na-
psat bez obav všechny léky, které potřebuje.
Objednávat na vyšetření lze telefonicky na čís-
le 483 345 854 nebo osobně. 

MUDr. Miloš Rejmont, 
odborník na diagnostiku prsou, 

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Zavedení úředních sobot 
se osvědčilo

Od ledna 2012 došlo v rámci rozšiřování
poskytovaných služeb veřejné správy pro ob-
čany k řádnému zavedení úředních sobot
(vždy první sobota v měsíci od 8 do 12 hod.)
na odboru správním MMJN, konkrétně na
odděleních Správních agend a Dopravně
správních agend.

„Hlavním smyslem tohoto vstřícného kroku
bylo umožnit vyřízení svých úředních záleži-
tostí občanům, kteří se přes týden nezdržují
v místě svého trvalého bydliště v Jablonci nad
Nisou tak, aby si za tímto účelem nemuseli čer-
pat svou dovolenou. Toto opatření se ukázalo
jako správná volba,“ říká Petr Karlovský, ve-
doucí správního odboru statutárního města
Jablonec n. N.

Na základě průzkumu provedeného mezi
klienty lze konstatovat, že hlavním důvodem
pro sobotní návštěvy byla vstřícnost vůči klien-
tům. Kromě nemožnosti dostavit se na úřad ve
všední den pro pracovní vytížení uváděli občané
jako další důvody své návštěvy spojení vyřízení
těchto záležitostí se sobotní vycházkou do měs-
ta a očekávaný předpoklad menších front. „Za
poměrně kuriózní důvod sobotní návštěvy lze
naopak považovat zvědavost občanů, zda úřad
v sobotu opravdu funguje a úředníci skutečně
pracují,“ usmívá Karlovský. 

Po zkušebním provozu v závěru roku 2011,
kdy si veřejnost na tuto novinku postupně tepr-
ve zvykala a tuto službu využívala jen spora-
dicky, se začátkem roku 2012 lze konstatovat,
že už ji občané využívají zcela standardně. „Ze
statistik vyplývá, že v každou úřední sobotu by-
lo na přepážkách celkem obslouženo vždy
60–80 klientů,“ informuje dále vedoucí správ-
ního odboru.

Drobným zklamáním pro úředníky byl start
letní sezony, kdy byl zaznamenán obrovský ná-
por klientů v souvislosti s pořizováním cestov-
ních dokladů. „Na to magistrát zareagoval za-

vedením dalších mimořádných úředních sobot
v červnu, ty však zůstaly téměř nevyužity a pře-
pážky v těchto letních sobotních dopoledních
zely prázdnotou,“ lituje nezájmu občanů o služ-
bu v době prázdnin Petr Karlovský. (end)

Jak předcházet problémům 
při nákupu po internetu

Internetové obchody s sebou přinášejí
spoustu výhod, bohužel však někdy i problé-
my, které následně musí řešit policisté.
V průběhu letošního roku policisté Územní-
ho odboru Jablonec n. N. řešili již 12 případů
internetových podvodů. 

Dva z případů uvádíme:
Na začátku letošního roku řešili policisté pří-

pad 15 okradených lidí, kteří si chtěli prostřed-
nictvím internetového portálu koupit mobilní
telefon od jednoho muže z Jablonecka. Zaslání
zboží muž podmiňoval úhradou na bankovní
účet. Zasláním peněz však jeho komunikace
s kupujícími skončila. Zboží nikdy nezaslal
a peníze nevracel. Podvedené osoby okradl
o 160 000 Kč.

Další z případů řešili policisté v měsíci květnu.
Jednalo se o případ muže ze Smržovky, který
chtěl v internetovém obchodě koupit motocykl
značky Harley Davidson Springer. Motocykl mu
měl být dle dohody odeslán prostřednictvím
spediční firmy, která se s poškozeným spojila,
muž poslal na její účet peníze a do současnosti
nemá ani peníze, ani motocykl. Nabízející
s ním od té doby nekomunikuje a dluží mu
částku 62 500 Kč. Komplikaci v tomto případě
způsobila i skutečnost, že obchod přesahoval
hranice našeho státu.

S podvody na internetu se setkáváme během
celého roku. Lze očekávat, že se jejich počet
v předvánočním čase zvýší. Aby se občan nestal
obětí podvodníků, je třeba nezapomínat na ně-
kolik důležitých rad a doporučení: 

Vyberte správný obchod. 
Seznamte se důkladně s obchodními pod-

mínkami. Zjistěte si pozitivní reference na da-
ný obchod. Lze je vyčíst z internetu, od zná-
mých nebo z komentářů a hodnocení u zboží
od ostatních spotřebitelů. Lze je ověřit i na adre-
se www.certifikovany-obchod.cz. Obchod při-
stoupením k certifikaci dává najevo, že zná prá-
va spotřebitelů a dodržuje je.

Při vyplňování objednávky buďte pečliví, stej-
ně tak při zadávání bezhotovostní platby. Pokud
to jde, upřednostňujte platbu na dobírku. O ob-
jednávce si vždy uschovejte potvrzení.

Závěrem snad ještě doporučení, buďte při ob-
chodování obezřetní, nepouštějte se do nákupů,
při kterých může dojít k okradení. 

por. Mgr. Ludmila Knopová,
tisková mluvčí Policie ČR

Nové schody k zastávce 
Jablonec-centrum

Odbor rozvoje rekonstruuje přístupové
schodiště z ulice 5. května k železniční za-
stávce Jablonec n. N.-centrum. Hotovo bude
na jaře příštího roku.

Železniční zastávka Jablonec n. N.-centrum je
v provozu od 3. června 2010. „Přístup k ní je
z Raisovy ulice nebo po schodišti a stezkách
přímo z ulice 5. května. Schodiště však bylo už
ve velmi špatném stavu,“ říká náměstek primá-
tora Petr Vobořil, který má na starosti rozvoj
města. 

Letos proběhla příprava na rekonstrukci – úpra-
va nebo odstranění náletové zeleně, demontáž
starého schodiště a hrubé terénní úpravy. „Na
jaře se osadí betonové stupně a zábradlí. První
tři ramena schodiště na sebe budou navazovat,
horní část přístupu k zástavce bude tvořit dláž-
děný chodník přerušený vždy jen několika
stupni,“ popisuje Vobořil. (jn)

„Těší nás stále se zvyšující zájem žen
o toto preventivní vyšetření, jelikož
odhalením nemoci v raném stadiu se
zvyšuje naděje na jejich vyléčení,“
zdůraznil význam ředitel nemocnice
MUDr. Vít Němeček.

■ Užitečné informace
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■ Krátké zprávy
Velký bulvár bude dokončen
v červenci 2013
Světlo na konci tunelu je vidět
v případě vleklého sporu o dům
v ulici 6. května. Statutární město
letos dokázalo dlouholetý spor
s majiteli Janem a Marcelou Mu-
silovými vyřešit. „Dům jsme od-
koupili, Musilovi jsou přestěhová-
ni,“ říká náměstek primátora Mi-
loš Vele. Budova má v současnosti
již nového majitele, kterým je Ře-
ditelství silnic a dálnic. „Datum
demolice sice ještě není známo,
ale co víme, je termín dokončení
tzv. velkého bulváru. Stavba bude
realizována od dubna do července
2013. Investorem je  ŘSD a zhoto-
vitelem fy Strabag. Rozpočet na
akci činí 8 mil korun. Město bude
realizovat chodníky, veřejné osvět-
lení a parkovací plochy v ceně
4 mil. korun,“ sděluje Vele. (end)

Turistické informační 
centrum přestěhováno
Turistické informační centrum
opět obnovilo po krátké odmlce
svůj provoz. Nově sídlí na adrese
v Kostelní ulici č. 1 v objektu bý-
valé fary v Domě manželů Jany
a Josefa V. Scheybalových. „Přijmě-
te srdečné pozvání do nově zre-
konstruovaných prostor. Spojte
příjemné s užitečným. Navštivte
nás v obvyklé otevírací době od
pondělí do pátku 9.00–17.00 a v so-
botu 10.00–13.00 a pořiďte pěkný
vánoční dárek. Nabízíme knihy
s regionální tematikou, mapy, su-
venýry, kalendáře,“ zve k návštěvě
nově otevřeného centra Regína
Fučíková. (end)

Ministryně kultury navštívila
Jablonec
Ministryně kultury Alena Haná-
ková v Jablonci nad Nisou navští-
vila v pátek 23. listopadu Jablo-
nec. Prohlédla si Muzeum skla
a bižuterie, městské divadlo a ně-
které jablonecké firmy. Hanáková
se mimo jiné setkala s vedením
statutárního města v čele s primá-
torem Petrem Beitlem. (end)

Město žádá o dotace 
na opravu památek
Na rok 2013 žádá odbor rozvoje
z Programu regenerace měst-
ských památkových zón Minister-
stva kultury ČR (MK) o dotaci na
celkem šest projektů obnovy kul-
turních památek. Letos městu MK
z programu přidělilo 700 000 ko-
run. O přidělení dotace na rok
2013 se rozhodne na jaře příštího
roku. (jn)

Studenti si vyzkoušeli roli 
zastupitelů
Třicítka studentů Gymnázia U Bal-
vanu se zúčastnila simulační hry
o komunální politice pod názvem
Mladí lidé rozhodují! Zvolili si té-
mata, o kterých diskutovali, hledali
řešení, interpelovali a hlasovali na
simulovaném zasedání zastupitel-
stva, které řídil primátor města
Petr Beitl. „Měli jsme možnost po-
dívat se na Jablonec mladýma
očima,“ říká primátor.

Zajímavosti ze zastupitelstva
Město nabídne k prodeji pouze celé bytové domy
Zastupitelé svým jednáním 22. listopadu naváza-

li na usnesení z 27. září, kdy schválili rozdělení by-
tů ve vlastnictví města do různých skupin. 

Včera odhlasovali novou Metodiku prodeje bytů.
Bytové domy ve skupině B – prodej po bytech budou
podle nové metodiky nabízeny k prodeji za zvýhodně-
nou cenu jako celek bytovým družstvům, které vytvo-
ří minimálně 60 % nájemců daného objektu.

„Město nabídne k prodeji 14 objektů s 312 byty.
Zastupitelé v souladu s novou metodikou schválili
prodej uvedených domů jako celků. Prodej je podmí-
něn tím, že nájemci jednotlivých bytů vytvoří bytové
družstvo, kterému město za zvýhodněnou cenu dům
prodá,“ vysvětluje Ing. Libuše Pavízová, vedoucí ma-
jetkoprávního odd. magistrátu města. 

„Výhodou takového způsobu prodeje je to, že městu
nezůstanou v domech jednotlivé byty, jejichž vlast-
nictví zatěžuje městský rozpočet. Z rozpočtu přispívá-
me do fondu oprav, podílíme se na financování re-
konstrukcí domů, a to jsou nemalé peníze,“ říká ná-
městek primátora Miloš Vele. 

Stanovení ceny a podmínky prodeje bytu 
Cena bytu je dána vzorcem uvedeným v odstavci

III. Metodiky prodeje bytů platné od 23. 11. 2012
CB (cena bytu) = ZPB . k
ZPB – cena bytové jednotky včetně spoluvlastnic-

kého podílu na společných částech domu a stavební
parcele – cena bude stanovena znaleckým posudkem
dle platné legislativy

k – koeficient 0,5 je uplatňován v případě prodeje
domu jako celku bytovému družstvu

Prodej bude realizován pouze za dodržení těchto
tří podmínek současně:

1. Družstvo bude složeno min. z 60 % všech nájem-
ců daného objektu, případně do již existujícího byto-
vého družstva vstoupí minimálně 60 % všech nájem-
ců daného objektu.

2. Družstvo musí požádat o zápis do obchodního
rejstříku nejdéle do 3 měsíců od uplynutí jednomě-
síční lhůty dané nájemcům k volbě způsobu prodeje

3. Kupní cena musí být složena na účet města nej-
déle do 9 měsíců od převzetí výzvy prvním z nájemců
bytů daného objektu. 

Cena bytových jednotek se stanoví dle vzorce uve-
deného v článku III. Metodiky prodeje bytů, cena ne-
bytových jednotek je stanovena posudkem znalce.
Cena, za kterou bude objekt prodán bytovému druž-
stvu, je součtem kupních cen bytových a nebytových
jednotek.

Částka za kupní cenu musí být složena na účet města
nejdéle do 9 měsíců od převzetí výzvy prvním z ná-
jemců bytů daného objektu.

„Primárně chceme prodat byty jednotlivým druž-
stvům tak, abychom prodávali stávajícím nájemní-
kům,“ vysvětluje náměstek Vele a dodává: „Prodej
družstvům zvýhodňujeme koeficientem 0,5. V přípa-
dě, že by se objekty prodávaly po jednotlivých bytech,
bude podle nové metodiky platit koeficient 0,7. Dosud
to bylo 0,9.“

Seznam objektů, které budou nabízeny k prodeji
bytovým družstvům:

Liberecká 23, 25, 27, 29
Palackého 40, 42
Podhorská 16a, 18
Pobřežní 19, 21
Podzimní 54
Skelná 12

Nabídky s konkrétní cenou budou nájemci bytů
dostávat na jaře příštího roku. Veškeré dotazy mohou
lidé směřovat na majetkoprávní oddělení magistrátu,
p. Šourková, tel.: 483 357 348

Město zhodnotilo své hospodaření 
Do letošního září činí celkové příjmy města

576 092 tis. Kč a celkové výdaje  477 222 tis. Kč. Příj-
my převyšují výdaje o 98 869 tis. Kč.

Výdaje odpovídají schválenému plánu. Rozpočet ro-
ku 2012 počítá s celkovými výdaji ve výši 850 milionů
korun, ke konci září je vyčerpáno 477 milionů, což je
cca 56 %. Příjmy statutárního města jsou naplňovány
rovnoměrně. Ke konci III. čtvrtletí je příjmová strana
rozpočtu naplněna z 73 %. 

Rozšíření zóny IPRM umožní čerpat
zvýhodněné úvěry
Město požádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

(MMR) o rozšíření IPRM Jablonec nad Nisou. 
Pokud ji ministerstvo schválí, otevře se tak přibliž-

ně od poloviny roku 2013 majitelům bytových domů
z přesně vymezené oblasti „Mšeno a okolí“ možnost
čerpat zvýhodněné úvěry JESSICA na jejich rekon-
strukce.  

Úvěry bude poskytovat bankovní instituce, která
vzejde z výběrového řízení. Město bude pouze vydávat
potvrzení o zařazení do IPRM prostřednictvím jeho
manažera. Potvrzení mohou žadatelé získat i na své
žádosti o dotace ze strukturálních fondů do jednotli-
vých operačních programů, které budou realizovat
v zóně IPRM, což jim pomůže k bonifikaci při hodno-
cení žádosti o dotaci u příslušného poskytovatele.
Úspěšní žadatelé o úvěr budou moci svoje domy re-
konstruovat do června 2015.

Jablonec nad Nisou obhájil své loňské prvenství v celostátním srovnávacím průzkumu a v Libereckém kraji se opět stal nejlepším
městem pro byznys. Ocenění si město převzalo mimo jiné za vstřícnost a ochotu úředníků, rychlost vyřizování agendy nebo počet

strážníků. „Naším cílem je vytvořit ve městě férové podnikatelské prostředí, ocenění je pro nás výzvou a to, že se nám podařilo
obhájit první místo, mě osobně velmi těší,“ řekl primátor Jablonce Petr Beitl (na snímku uprostřed). Foto Jiří Langer
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice
a kino Junior 

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 12. /sobota/
14.00 /R/ ZVONILKA: TAJEMSTVÍ

KŘÍDEL (3D)
16.00 /R/ SEDM PSYCHOPATŮ
18.00 /J/ SUPERCLÁSICO
18.45 /R/ TITUS

Přímý přenos MET NY
20.00 /J/ ODPAD MĚSTO SMRT

2. 12. /neděle/
15.00 /R/ RAUBÍŘ RALF (3D)
16.30 /J/ POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI

A KOČIČCE
17.30 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 2. část
18.00 /J/ ODPAD MĚSTO SMRT
20.00 /R/ SEDM PSYCHOPATŮ

3. 12. /pondělí/
17.30 /R/ SVATBA MEZI CITRÓNY
20.00 /R/ SEDM PSYCHOPATŮ

4. 12. /úterý/
17.30 /R/ SEDM PSYCHOPATŮ
20.00 /R/ SAMSARA

5. 12. /středa/
15.00 /R/ VE STÍNU

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 2. část
20.00 /R/ SKYFALL

6. 12. /čtvrtek/
17.30 /R/ RAUBÍŘ RALF (2D)
19.00 /J/ ZABRISKIE POINT
20.00 /R/ SEDM PSYCHOPATŮ

7. 12. /pátek/
17.30 /R/ RAUBÍŘ RALF (3D)
17.30 /J/ KŮŽE, KTEROU NOSÍM
20.00 /R/ ANNA KARENINA
20.00 /J/ KUŘE NA ŠVESTKÁCH

8. 12. /sobota/
13.30 /R/ ZVONILKA: TAJEMSTVÍ

KŘÍDEL (3D)
15.30 /R/ ANNA KARENINA
17.30 /J/ KŮŽE, KTEROU NOSÍM
18.45 /R/ MAŠKARNÍ PLES

Přímý přenos MET NY
20.00 /J/ KUŘE NA ŠVESTKÁCH

9. 12. /neděle/
14.30 /R/ LEGENDÁRNÍ PARTA (3D)
16.30 /J/ VÁNOČNÍ SEN
17.00 /R/ ANNA KARENINA
18.00 /J/ KUŘE NA ŠVESTKÁCH
20.00 /R/ ATLAS MRAKŮ

10. 12. /pondělí/
17.00 /R/ ATLAS MRAKŮ
20.00 /R/ ANNA KARENINA

11. 12. /úterý/
17.00 /R/ ANNA KARENINA
20.00 /R/ HOLY MOTORS

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

ROZBŘESK – 2. část
19.00 /J/ iSHORT: FAMU VS. FAMO V.
20.00 /R/ SEDM PSYCHOPATŮ
00.01 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)
Půlnoční premiéra

13. 12. /čtvrtek/
16.30 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)
19.00 /J/ LÁSKA V HROBĚ
20.00 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (2D/T)

14. 12. /pátek/
16.30 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)
17.30 /J/ NEDOTKNUTELNÍ
20.00 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)
20.00 /J/ JE TO JEN VÍTR

15. 12. /sobota/
15.00 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)
18.00 /J/ OBČAN K.
18.45 /R/ AIDA

Přímý přenos MET NY
20.00 /J/ JE TO JEN VÍTR

16. 12. /neděle/
12.15 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)
15.45 /R/ LOUSKÁČEK

Záznam představení Bolšoj
baletu

16.30 /J/ KYTICE POHÁDEK 2
18.00 /J/ JE TO JEN VÍTR
19.00 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (2D/T)

17. 12. /pondělí/
16.30 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)
20.00 /R/ ATLAS MRAKŮ

18. 12. /úterý/
16.30 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)
20.00 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)

19. 12. /středa/
16.30 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (2D/D)
20.00 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)

20. 12. /čtvrtek/
16.00 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)
19.45 /R/ VEČER S LEÓN

& LIGHTFOOTEM
Přímý přenos z NDT

21. 12. /pátek/
15.00 /R/ LEGENDÁRNÍ PARTA (3D)
17.30 /R/ LADÍME
20.00 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)

22. 12. /sobota/
15.30 /R/ ZVONILKA: TAJEMSTVÍ

KŘÍDEL (2D)
17.30 /R/ PÍ A JEHO ŽIVOT (3D)
20.00 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)

23. 12. /neděle/
14.00 /R/ RAUBÍŘ RALF (3D)
16.30 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)
20.00 /R/ PÍ A JEHO ŽIVOT (3D)

24. 12. /pondělí/
21.30 /R/ VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA (3D)

25. 12. /úterý/
15.00 /R/ ZVONILKA: TAJEMSTVÍ

KŘÍDEL (3D)
17.00 /R/ SKYFALL
20.00 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)

26. 12. /středa/
14.00 /R/ RAUBÍŘ RALF (3D)
16.30 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)
20.00 /R/ PÍ A JEHO ŽIVOT (2D/T)

27. 12./čtvrtek/
15.00 /R/ KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (3D)
17.30 /R/ LADÍME
20.00 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (2D/T)

28. 12. /pátek/
14.00 /R/ SAMMYHO

DOBRODRUŽSTVÍ 2 (2D)
16.30 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (2D/D)
20.00 /R/ PÍ A JEHO ŽIVOT (3D)

29. 12. /sobota/
14.30 /R/ SAMMYHO

DOBRODRUŽSTVÍ 2 (3D)
17.00 /R/ ANNA KARENINA
20.00 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)

30. 12. /neděle/
14.00 /R/ LEGENDÁRNÍ PARTA (2D)
16.30 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)
20.00 /R/ SEDM PSYCHOPATŮ

31. 12. 2012 a 1. 1. 2013
Kina nehrají a těší se na vás opět v no-
vém roce!

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

1. 12. /sobota/ 15.00 hodin
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Mladá scéna Ústí n. L. Pohádka z pera
Boženy Němcové. Skupina RD.

5. 12. /středa/ 19.00 hodin
MUSICA BOHEMICA
Vánoční koncert souboru, který
ojedinělým způsobem interpretuje
hudbu širokého žánrového spektra
od vrcholného baroka přes velké
oratorní formy klasicismu až k hudbě
současné. Skupina H.

11. 12. /úterý/ 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT JANKA
LEDECKÉHO
Sliby se maj plnit o Vánocích. Tradiční
vánoční koncert Janka Ledeckého
za doprovodu kapely a předního
smyčcového kvarteta M. Nostitz
Quartet. Spoluúčinkuje DPS Vrabčáci
se sbormistrem Pavlem Žurem. 

14. 12. /pátek/ 19.00 hodin
FEŠÁCI 45 LET
Velké turné legendární české country
skupiny Fešáci a bývalých členů
k 45. výročí založení souboru spojené
se křtem výběrového alba, které mapuje
činnost kapely od roku 1967 do roku
2012. Pořad bude zároveň vzpomínkou
na nedožité 65. narozeniny Michala
Tučného. 

19. 12. /středa/ 19.00 hodin
RENÉ DE CECCATTY
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram.
Hrají: Sabina Laurinová, Helena
Karochová, Kateřina Fixová, Jiří Vojta,
Lukáš Král a další. Velký romantický
tragický příběh kurtizány. Skupina ND.

22. 12. /sobota/ 19.00 hodin
XIX. ADVENTNÍ KONCERT DPS
VRABČÁCI
Vánoční vystoupení Dětského pěveckého
sboru Vrabčata a Vrabčáci. 
Sbormistr: Pavel Žur
Klavírní doprovod: Romana Halamová
a Petr Hostinský; Host: Martin Šulc
Za finanční podpory 
A. Raymond Jablonec n. N., s. r. o.,
Preciosa, a. s., Jablonec n. N., 
Ligum, s. r. o., Jablonec n. N. 
a JTR, a. s., Jablonec n. N..
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

26. 12. /středa/ 17.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT SPS JANÁČEK
a JABLONECKÁ PÍŠŤALKA
Host: Orchestr členů Divadla
F. X. Šaldy Liberec. Program: Vánoční
koledy a pastorely, Česká mše vánoční
J. J. Ryby. Koncert za finanční podpory
statutárního města Jablonec n. N. 

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

1. 12. 2012–7. 1. 2013
OBRAZY 
Tereza Johnová – makrofotografie.
Vernisáž 1. 12. od 16.00 hodin

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz
Otevřeno vždy v úterý a v sobotu
od 13.00 do 16.00 hodin, 
na Štědrý den od 10.00 do 13.00 hodin. 

2. 12. 2012–8. 1. 2013
BETLÉMY VČERA A DNES
Tradiční výstava symbolů Vánoc, která
tentokrát mimo jiné představí betlém
z kašírovaného textilu z Portugalska.
Slavnostní zahájení 2. 12. od 15.00 hodin.
Účinkují: FS Jizera Liberec, Petr
Hostinský, Pavel Herzog, DPS Vrabčata.
Projekt vznikl za finanční podpory
Státního fondu kultury ČR.

Vánoční koncert Janka Ledeckého

11. 12. /úterý/ 19.00 hodin – Městské divadlo
Do jabloneckého divadla zavítá populární zpěvák Janek Ledecký se svým
vánočním koncertem „Sliby se maj plnit o Vánocích“. Předvánoční období
se u Janka Ledeckého každoročně váže na sérii koncertů s pravou svá-
teční atmosférou. Ani letošní rok se tradice nezmění, a tak se přízniv-
ci jeho písní, ale i klasických vánočních koled v doprovodu dětského
sboru Vrabčáci pod vedením sbormistra Pavla Žura, mají na co těšit. 
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

13. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin 
kino Junior
POLSKÉ VÁNOCE S ČESKÝM
HOSTEM
S tradicemi polských vánočních svátků
vystoupí polské soubory a jablonecký
folklorní soubor
Šafrán předvede svůj program „Živý
betlém“. Akce je součástí projektu
„Setkávání – tradice, kultura a život
v česko-polském pohraničí“,
spolufinancovaného z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.

16. 12. /neděle/ 14.00 hodin
KRKONOŠSKÁ 12
Taneční odpoledne pro seniory.

17. 12. /pondělí/ 9.00 hodin
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2012.
Přednáší: Ing. Ivana Pilařová, auditor
a DP. Pořádá Commerce Base, s. r. o.

19. 12. /středa/ 9.00 a 10.30 hodin
kino Junior 
DIVADLO PLUS: ULOUPENÁ
VÁNOČNÍ HVĚZDA
Co se stane, když uloupí nenechavá
Zima vánoční hvězdu z oblohy?
Divadelní představení pro děti od 3 let.

27. 12. /čtvrtek/ 18.00 hodin
VÁNOCE S IUVENTUS, GAUDE!
Předprodej vstupenek: 
od 3. 12. v kanceláři ZUŠ, Podhorská 47,
nebo před koncertem.

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

7. 1. /pondělí/ 9.00 hodin
NOVELY ZÁKONA O DPH 2013
Přednáší: Ing. Ivana Pilařová, auditor
a DP. Pořádá Commerce Base s. r. o.

8. 1. /úterý/ 9.00 hodin
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
A POJISTNÉ V ROCE 2013
Přednáší Ing. Marta Ženíšková,
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Pořádá Ludmila Caránková – Ekonom
Servis.

10. 1. /čtvrtek/ 17.00 a 20.00 hodin
MADE IN JABLONEC 2013
Premiéra módní přehlídky Svazu vý-
robců skla a bižuterie. 23 bižuterních
firem společně se svými partnery zde
představí ukázky ze své produkce na
exkluzivních modelech. Předprodej
vstupenek od 1. 12. v pokladně
Eurocentra.

VÝSTAVY:

Do 7. 1. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, foyer
OČIMA FOTOKLUBU NEKRAS 
Výstava jabloneckého fotoklubu

1. 12.–3. 1. /pondělí–pátek/ 
8.00 – 18.00 hodin, foyer 
ZAOSTŘENO NA JIZERKY
Výstava nejlepších snímků stejnojmenné
soutěže. Na výstavě bude v prodeji
nástěnný kalendář s tematikou
Jizerských hor, jehož koupí můžete
přispět na výsadbu původních dřevin
v Jizerských horách. 

13.–21. 12. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, Malý sál
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Výstava tradičních vánočních výrobků
obyvatel polské části Euroregionu
Nisa. Akce je součástí projektu

„Setkávání – tradice, kultura a život
v česko-polském pohraničí“, spolufi-
nancovaného z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. 

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

3. 12. /pondělí/ 10.00 hodin
VÁNOCE A HUDBA
O hudbě s Věrou Štrynclovou

4. 12. /úterý/ 17.00 hodin
KONEC SVĚTA NEBUDE!
Astronomické okénko Martina
Gembece.

5. 12. /středa/ 16.30 hodin
I MALÝMI VĚCMI SE NAPOMÁHÁ
VELKÝM /HORATIUS/
Vyhlášení výsledků 12. ročníku literární
soutěže. Záštitu nad soutěží převzalo
nakladatelství Bor. V programu
vystoupí Spolek loutkářů VOZICHET
z Jablonce n.N. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

5. 12. /středa/ 18.00 hodin
JIZERSKÉ HORY Z NADHLEDU
Beseda s autorem knížky Romanem
Karpašem.

11. 12. /úterý/ 14.00 hodin
SEYCHELY
Pravidelné promítání

11. 12. /úterý/ 17.00 hodin
PŘÍBĚH SE ŠŤASTNÝM KONCEM
Proměny vztahů měst Jablonce n. N.
a Kaufbeuren, úloha jabloneckého
archivu a Spolku přátel města v tomto
procesu. Beseda spojená s promítáním
filmů s Janem Kašparem.

13. 12. /čtvrtek/ 16.30 hodin
VĚRA ČÁSLAVSKÁ: ŽIVOT
NA OLYMPU
Beseda s nejúspěšnější sportovkyní
všech dob Věrou Čáslavskou a spisova-
telem a autorem jmenované knihy
Pavlem Kosatíkem. /náhradní termín/

18. 12. /úterý/ 17.00 hodin
ŠVÝCARSKO II
Beseda spojená s projekcí fotografií
cestovatele Ondřeje Kafky.

19. 12.  /středa/ 15.00 hodin
ZLATÁ MAKOVICE
Vyhlášení výsledků 6. ročníku
luštitelské soutěže.

NOVÁ VÝSTAVA:
TOUHA PO SVĚTLE III
V prostoru schodiště své fotografie
představí manželé Majtánovi.

Provoz knihovny ke konci roku 2012
V den svátků je knihovna mimo
provoz a dále pak:
Hlavní budova:
31. 12. knihovna z provozních důvodů
uzavřena
Pobočky:
Janovská naposledy 18. 12.
Kokonín naposledy 19. 12.
Mšeno naposledy 18. 12.
Šumava naposledy 20. 12.

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

2. 12. /neděle/ 10.00-16.00 hodin
STAROČESKÝ ADVENT
S VIKÝŘEM
Vítání adventu s Vikýřem, dílničky,
tradice. Cena dle náročnosti
jednotlivých aktivit.

2. 12. /neděle/ 10.00 a 11.00 hodin
ZLATÉ KUŘE
Pohádka pro malé i velké, hraje
VOZICHET, cena 20 Kč.

4. 12. /úterý/ 15.00–17.00 hodin
VÁNOČNÍ DÍLNY
Výroba originálních dárečků a dekorací,
cena 40 Kč, přihlášky a informace do
3. 12., A. Tauchmanová.

5. 12. /středa/ 10.00 - 12.00 hodin
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE
Pro rodiče s dětmi, my zajistíme hlídání,
vy si vyrobíte dáreček, přihlášky a in-
formace do 3. 12., A. Tauchmanová.

6. 12. /čtvrtek/ 16.00–19.00 hodin
THURSDAY’S CLUB
Klub pro mladé lidi, kde si program
určují právě oni. Cena 30 Kč, přihlášky
a informace do 3. 12., A. Tauchmanová.

7.–8. 12. /pátek–sobota/ 
16.00–10.00 hodin
SCRAPBOOKOVÉ TVOŘENÍ
Výroba kalendářů na rok 2013,
informace M. Šípková.

8. 12. /sobota/ 7.30 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ
Autobusový výlet s Vikýřem za vánoč-
ními tradicemi (Polabské vánoční trhy
– Kersko – Praha). Cena 300 Kč, infor-
mace a přihlášky M. Tauchmanová.

8.–9. 12. /sobota–neděle/ 
10.00–16.00 hodin
VÍKENDOVÝ POBYT VE VIKÝŘI
Program pro celé rodiny, výtvarné
dílničky, tvoření na zahradě ze sněhu
s možností přespání na ubytovně a na
sále, noční tvoření pro rodiče,
informace M. Šípková

10. 12. /pondělí/ 
9.00–11.00 a 13.00–15.00 hodin
HOŘKÁ CHUŤ ČOKOLÁDY
Simulační hra pro žáky ZŠ
a středoškoláky zaměřená na vztahy
v rodinách a mezi sebou. 
Přihlášky a informace do 6. 12., 
A. Tauchmanová.

11. 12. /úterý/ 15.00–17.00 hodin
VÁNOČNÍ DÍLNY
Výroba originálních dárečků 
a dekorací, cena 40 Kč, přihlášky 
a informace do 10. 12., A. Tauchmanová.

12. 12. /středa/ 10.00–12.00 hodin
3S - SPOLEK SVĚŽÍCH SENIORŮ
Tvořivá dílna na téma vánoční tradice.
Přihlášky a informace do 10. 12., 
A. Tauchmanová.

13. 12. /čtvrtek/ 16.00–19.00 hodin
THURSDAY’S CLUB
Klub pro mladé lidi, kde si program
určují právě oni. Cena 30 Kč, 
přihlášky a informace do 10. 12., 
A. Tauchmanová.

14.–15. 12. /pátek–sobota/ 
17.00–9.00 hodin
PYŽAMOVÝ VEČÍREK
Večírek pro kluky i holčičky (hry, 
pečení perníčků, výroba minidárečků,
spaní ve Vikýři). Cena 200 Kč, 
přihlášky a informace do 12. 12.,
A. Tauchmanová.

14.–16. 12. /pátek–neděle/
VÝROBA DŘEVĚNÝCH
HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
Víkendový kurz výroby strunných
nástrojů s relaxačním účinkem. 
Cena 2 000 Kč, informace a přihlášky
do 10. 12., I. Literová.

16. 12. /neděle/ 13.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ KOULOVÁNÍ
Sportovní odpoledne v kuželkářském
turnaji. Přihlášky a informace 
do 13. 12., P. Dostál.

30. 12. –31. 12. /neděle–pondělí/ 
17.00–11.00 hodin
SILVESTR PŘED SILVESTREM
Noční party pro děti od 4 do 10 let, 
cena 120 Kč, informace a přihlášky 
do 27. 12., S. Příhonská.

■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

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

10. 12. /pondělí/ 18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
JABLONECKÉHO KOMORNÍHO
ORCHESTRU 
a Smyčcového kvarteta JKO
Koncertní sál ZUŠ

11. 12. /úterý/ 17.00 hodin
VÁNOČNÍ VERNISÁŽ
Vernisáž výtvarného oboru, 
koncertní sál ZUŠ

Mikulášské pohlazení v Eurocentru

9. 12. /neděle/ 14.30 hodin
DDM Vikýř Jablonec pořádá tradiční Mikulášské pohlazení. Jedná se
o každoroční show v Eurocentru, ve které děti uvidí pohádku, kouzel-
níka, zatančí si a z rukou Mikuláše a anděla, za přítomnosti čertů, ob-
drží nadílku. Předprodej vstupenek od 26. listopadu v DDM Vikýř nebo
Eurocentru, informace Pavel Dostál.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin

Do 7. 12.
GRAFIKA
Zdena Hušková / Roman Karpaš /
Jan Měřička / Hana Šuranská
Výstava z cyklu pořádaného 
ke 20 letům Městské galerie MY. 

Společné téma 
KONEC SVĚTA
Výstava předních výtvarníků
Jablonecka a Liberecka jako rozloučení
s galerií v budově jablonecké radnice.  
Vernisáž výstavy proběhne v den 
očekávaného konce světa

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

11. 12. 2012–11. 1. 2013
NANO&DIGI
Věda a umění. Výstava pedagogů TUL
Svatoslava Krotkého a Emilie Frydecké. 
Zahájení 11. 12. 2012 v 17.00 hodin.

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4 , www.msb-jablonec.cz 
tel. 483 369 011
úterý–neděle 9.00–17.00 hodin
otvírací doba o vánočních svátcích:
zavřeno: 24.–26. 12. 2012, 
31. 12. 2012–2. 1. 2013

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

Výstava
16. 11. 2012–11. 1. 2013 
VÁNOCE NA KLOPĚ
Jak se odráží symboly nejkrásnějších
svátků v roce v motivech broží?
Doprovodný program: tři prosincové
sobotní workshopy

2.–13. 12. 2013
JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU, 
REKORDU VELKÉMU
Betlémy z dílny žáků ZŠ Liberecká.
K vidění také bude skleněný betlém
sklářského výtvarníka Miroslava
Klingera a betlémy ze sbírky pana
Jiřího Borna. Vernisáž výstavy: neděle
2. 12. ve 14.00 hodin.

Muzejní program
2. 12. /neděle/ 13.00–17.00 hodin
VÁNOČNÍ DÍLNA
Dílna, kterou muzeum připravilo 
ve vestibulu s firmou Preciosa.
Návštěvníci si vyzdobí skleněnou 
destičku s vánočním motivem. 
Vstup zdarma.

8. 12. /sobota/ 9.00–17.00 hodin 
VYROB SI SVOU „PLACKU“
Návštěvníci si navrhnou vlastní vánoční
motiv, z nějž jim na přání vyrobíme
originální brož („placku“) nebo
zrcátko. Vstup zdarma. 

Beseda:
7. 12. /pátek/ 12.30 hodin
INTERIÉR HOTELU JEŠTĚD –
ŽIVOTNÍ VÝZVA 
Beseda s akad. mal. Karlem
Wünschem, sklářským výtvarníkem
a autorem návrhu interiéru hotelu
na Ještědu. Vstup zdarma.

GALERIE BELVEDER
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin
zavřeno: 22. 12. 2012–1. 1. 2013
Mlýnská 27, 466 02 Jablonec nad Nisou,
tel.: 483 310 947

Stálá expozice
VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE –
ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ

Výstava
do 4. 1. 2013
OTCOVÉ MĚSTA JABLONCE IX. –
VE ŠKOLE I PO ŠKOLE

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 12. /sobota/ 20.00 hodin
MIDI LIDI
Bezprostředně energická, elektropopová,
oceňovaná kapela. Dj afterparty.

2. 12. /neděle/ 15.30 hodin
MIKULÁŠ DĚTEM 
Písničky, hrátky s odměnou, nadílka.
Pro děti od 2 let. Omezený počet
vstupenek, předprodej na Rampě.

2. 12. /neděle/ 19.30 hodin
OLGA ŠPÁTOVÁ
Známá režisérka představí svůj
poslední dokument Největší přání. 

4. 12. /úterý/ 19.30 hodin
KYRGYZSTÁN
Promítání Honzy Bahníka o putování
pustými horami Kyrgyzstánu doplněné
koncertem kapely Dpos Triou. 

5. 12. /středa/ 19.30 hodin
RADEK JAROŠ
Lhotse 2011 a Annapurna 2012.
Promítání předního českého horolezce. 

6. 12. /čtvrtek/ 20.00 hodin
FLASTR A KABAJA
Bluegrassová melodická kapela a dívčí
folkově – divadelního trio.

7. 12. /pátek/ 20.00 hodin
JARRET A DISNEY BAND
Koncert folkrockových jablonecko-
libereckých kapel.

8. 12. /sobota/ 20.00 hodin
MOTHER’S ANGELS + K2
Rock-popová kapela na turné Odejdeš
v pyžamu přizvala rockerky z K2.
Pořádná porce rock&rollu. 

11. 12. /úterý/ 19.30 hodin
VŠECHNY SKÁLY SVĚTA
aneb obrázky z 19 let toulání světem
v kontrastu s lezením v Čechách pro-
mítne lezec Tomáš „Tomajda“ Sobotka.

13. 12. /čtvrtek/ 17.30 a 19.30 hodin
BUBENICKÉ DÍLNY
Od 17.30 začátečníci, od 19.30 pokročilí.

14. 12. /pátek/ 20.00 hodin
EXOTS A LAST STATION
Pop-rockové kapely z Jablonce a Prahy.
Dj afterparty.

15. 12. /sobota/ 20.00 hodin
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC... 
+ FLAMENGO
Turné ke 40. výročí jednoho z nejzá-
sadnějších alb v české rockové historii
alba Kuře v hodinkách.

17. 12. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Aktuální dění ve vesmíru. Informace,
rady, návody pro každého. 

18. 12. /úterý/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU 
PRO KAŽDÉHO
Téma: Fotíme koncert TutaBoty. Pod
vedením Zbyňka Cincibuse.

18. 12. /úterý/ 20.00 hodin 
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU
TutaBota – tepající rytmy západní
Afriky v podání 7 bubeníků a tanečnic
z Jablonce.

21. 12. /pátek/ 20.00 hodin
PSÍ VOJÁCI 
Kultovní skupina po dlouhé pauze opět
na podiu, a to v prapůvodním obsazení
Filip Topol, David Skála a Jan Hazuka. 

22. 12. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Vánoční videoparty Petra Vobořila

23. 12. /neděle/ 20.00 hodin 
VICHR Z HOR + NŮŽ
Předvánoční vystoupení jabloneckého
divadelního spolku, tentokrát 
s názvem Čekání na včera. 
Poté koncert kapely Nůž.

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

26. 12. /středa/ 20.00 hodin
SUPERHERO KILLERS + BAY BAY
+ JOE SATRIANI REVIVAL
Funk-soulová kapela a rocková kapela
z Jablonce a rockový revival  z Liberce
předvedou show plnou rytmu, tance
a zábavy.

27. 12. /čtvrtek/ 20.00 hodin
KAMIL STŘIHAVKA A LEADERS
Český „rockový Ježíš“ s kapelou opět
po roce na Rampě. 

28. 12. /pátek/ 21.00 hodin
TOAST RATING A HORSE
DJ’s party. Electro, Dubstep,
Drum’n’Bass.

29. 12. /sobota/ 20.00 hodin
ECHT! + MARŠÁL BAZÉN
Echtovní pubrockoví Pražáci s Karlem
Malíkem v čele a jablonečtí bigbíťáci.

5. a 6. 1. /sobota a neděle/ 
KUBÁNSKÉ RYTMY S MILOŠEM
VACÍKEM
Bubenická dílna. 
Zájemci hlaste se na info@rampaklub.cz 
nebo tel. 605 960 357.

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

1. 12. /sobota/ 10.00 hodin
PAPÍROVÝ PEDIG
Neobyčejné výrobky z papírového
pletení.

2. 12. /neděle/ 14.00 a 16.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Přijde Mikuláš, čert i anděl.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

4. 12. /úterý/ 10.00 hodin
DOPOLEDNÍ SCRAPBOOKING

6. 12. /čtvrtek/ 10.00 hodin
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Beseda.

8. 12. /sobota/ 10.00 hodin
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Přijďte si zahrát nové hry.

8. 12. /sobota/ 14.00 hodin
NOČNÍ SCRAPBOOKING
Doděláváme dárečky.

10. 12. /pondělí/ 10.00 hodin
VÁNOČNÍ FOCENÍ DĚTÍ

11. 12. /úterý/ 9.00 hodin
DOPOLEDNÍ SCRAPBOOK
Doděláváme dárečky.

13. 12. /čtvrtek/ 9.00 hodin
BAZÁREK
dětského i dospěláckého oblečení
a hraček.

15. 12. /sobota/ 10.00 hodin
STROMEČEK PRO ZVÍŘÁTKA
Kaštany, mrkev, jablíčka odneseme do
lesa.

17.–21.12. /pondělí–pátek/ 10.00 hodin
VÁNOČNÍ BESÍDKA
Koledy, cukroví a vánoční atmosféra.

18. 12. /úterý/ 10.00 
DOPOLEDNÍ SCRAPBOOK
Poslední v tomto roce.

31. 12. /sobota/ 15.00 hodin
OBLÍBENÝ SILVESTR PRO DĚTI
Bude i ohňostroj.

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

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

Do 15. 12. /sobota/
ČESKO-NĚMECKÉ RODINNÉ 
ALBUM
Němci, nebo Češi? To není důležité!
Společenský a rodinný život
Jablonečanů do roku 1950

15. 12. /sobota/
JIZERSKÝ KREATIVNÍ KLUB
Jak vzniká patchwork? 

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

1. 12. /sobota/ 10.30 hodin
ATELIÉROVÉ FOCENÍ DĚTÍ
20 min/10 fotek, CD 400 Kč, rezervace
nutná

6. 12. /čtvrtek/ 16.30 hodin
JAK VYTVOŘIT FOTOKNIHU PIKLIO
Workshop zdarma, jak snadno vytvořit
fotoknihu dítěte.

8. 12. /sobota/ 15.00 hodin
VÁNOČNÍ PEČENÍ A ZDOBENÍ
PERNÍČKŮ
Nutná rezervace.

Kamil Střihavka v Klubu Na Rampě

27. 12. /čtvrtek/ 20.00 hodin
Český „rockový Ježíš“ s kapelou se opět po roce představí v jabloneckém
Klubu Na Rampě. Koncert Kamila Střihavky s LEADERS! Zpěváka
můžete znát z projektů: BSP, No Guitars!, Woo-Doo nebo ze součas-
ných Leaders!, se kterými koncertuje již pět let. S touto kapelou spo-
lečně natočil a vydal sólové autorské album s názvem 365.



(12)

jablonecký měsíčník / prosinec 2012 kam za kulturou a sportem

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

7. 12. /pátek/ 20.00 hodin 
DEPO
Soundsystem, break Beat, acid, techno.

14.12. /pátek/ 20.00 hodin 
BBOYS IN DA FIRE
Break Dance competition

15. 12. /sobota/ 20.00 hodin
FASHION SHOW
BOZSKA/HANY/MARY
Půlnoční překvapení, Dj Daroot/Pipinky.

21. 12. /pátek/ 20.00 hodin
APOKALYPSA
Meehay + guests, break beat, D’n’B.

24. 12. /pondělí/ 22.00 hodin
JEZUS B-DAY CELEBRATION
All local Dj’s

28. 12. /pátek/ 20.00 hodin
FULLMOON PARTY
Surprise

31. 12. /pondělí/ 20.00 hodin
SILVESTR LaPETARDA
Happy new Year 2U, 00-01h Happy
Hour, Dj’s/Fun/party až do rána.

■ Klub WOKO
Podzimní 21, www.klubwoko.cz

1. 12. /sobota/ 20.00 hodin
BACK TO THE FUTURE 
dj Zak

7. 12. /pátek/ 20.00 hodin
PARTYsHIT
Urban disco party. Největší hity 
od pravěku po současnost, dj Swift.

8. 12. /sobota/ 20.00 hodin
LUNETIC
Koncert z 1/4 jablonecké kapely, 
ke vstupu CD zdarma.

9. 12. /neděle/ 16.00 hodin
VESELÉ LOUTKY
Odpoledne pro děti, vánoční příběh
a koledy.

14. 12. /pátek/ 20.00 hodin
CALICOBALL
Urban disko party.

15. 12. /sobota/  20.00 hodin
LA FIESTA LOCA TOUR
Hip hop party k novým deskám, Tafrob
+ Strapo.

21. 12. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
Drum’n’bassová party, djs: B-COM-
PLEX (SK, HOSPITAL RECORDS),
Drumshot, Sakul, Soul Fragment.

24. 12. /pondělí/ 22.00 hodin
CHRISMASS PARTY
Vánoční party, Woko djs.

26. 12. /středa/ 20.00 hodin
FREESTYLE 
Různé hudební žánry od různých djs.

29. 12. /sobota/ 20.00 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÁ RETRO
SOBOTA
Vystoupení kapely AURA hrající cover
verze známých hitů, skvělá hudba
obrazem i zvukem.

30. 12. /neděle/ 20.00 hodin
SILVESTR PŘED SILVESTREM
Tradiční jablonecká akce tentokrát 
ve Woku, kouzelník, laser show, lehce
erotická show, dj Venca Nývlt.

31. 12. /pondělí/ 20.00 hodin
SILVESTR
Přijďte s námi přivítat rok 2013

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

8. 12. /sobota/ 9.00 hodin
KURZ ZDRAVÉHO PEČENÍ
S J. Janouškovou.

14. 12. /pátek/ 
KURZ JEDNODUCHÉ ITALSKÉ
KUCHYNĚ
Kurzovné 495 Kč.

■ Vladimírovo 
Knihkupectví 
Serius
Mírové náměstí 11, tel. 601 581 591 
e-mail: info@serius.cz

7. 12. /pátek/ 18.00 hodin 
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA
Třetí díl cyklu přednášek. Host večera
Mgr. Ing. arch. Petr Klíma.

■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka

1. 12. /sobota/ 9.00 hodin
DOGALA
Závěr módního designmarketu
DoGaLa! 

6. 12. /čtvrtek/ 20.00 hodin
LE JAZZ AU CAFÉ
S Františkem Kozderkou etc.

10.–15. 12
LA CUISINA NOËL
Týden francouzských vánočních desertů.

13. 12. /čtvrtek/ 20.00 hodin
LA GRANDE DEGUSTATION
Degustace červených vín z jihozápadní
části Francie – Languedoc-Roussillon –
s gourmetským překvapením! 
Nutná rezervace.

20. 11. /čtvrtek/ 20.00 hodin
SVAŘÁK S LaKavárnou
Sousedské setkání spřízněnců
LaKavárny se svařákem v ruce
dle francouzské receptury.

■ Centrum 28. říjen 
www.brisnitancejablonec.cz
774 801 087, Petříková Iveta Naila,
ul. 28. října 23

DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA
Hlídání dětí. 
Pondělí–čtvrtek 7.30–16.00 hodin, 
pátek 7.30–15.30 hodin. 
Více info: 731 317 887.

AKTIVITY V SÁLE
Cvičení pro těhotné – středa 18.30 hodin
Cvičení pro kojence (3–12 měsíců)
– středa 10.30 hodin
Cvičení pro děti (1–4 roky)
– středa 9.30 hodin
Tanec s miminky (miminka 0–9 měsíců)
– úterý 10.00 hodin
Jóga – středa 17.00 hodin

ORIENTÁLNÍ TANCE
(Tribal, Persie, Gipsy, Arabic,
Flamenco, Orient, Pop). 
Pondělí 16.15,17.20 a 18.25 hodin, ženy
dle pokročilosti. 
Čtvrtek 15.00 hodin dívky; 16.00
a 17.05 hodin ženy dle pokročilosti.

■ Nabídka sportovních pořadů

Městská hala
FOTBAL
1. 12. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ MLÁDEŽE
Turnaj žáků, pořádá FK Jablonec, o. s.,
centrkurt.

2. 12. /neděle/ 9.00 hodin
MEZINÁRODNÍ TURNAJ ŽÁKŮ
Turnaj žáků ročník 2001 a mladší.
Pořádá SK Rapid Jablonec 05, centrkurt.
Akce projektu Jablonec n. N. 2012

8. 12. /sobota/ 9.00 hodin
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ
Turnaj žáků, pořádá FK Jablonec, o. s.,
centrkurt. 
Akce projektu Jablonec n. N. 2012

9. 12. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ MLÁDEŽE
Turnaj žáků, pořádá FK Jablonec, o. s.,
centrkurt.

16. 12. /neděle/ 9.00 hodin
MEZINÁRODNÍ TURNAJ ŽÁKŮ
Turnaj žáků ročník 2000 a mladší.
Pořádá SK Rapid Jablonec 05, centrkurt.

22. 12. /sobota/ 9.00 hodin
VÁNOČNÍ CUP
VIII. ročník, pořádá SK Rapid
Jablonec 05, centrkurt.

22. 12. /sobota/ 9.00 hodin
SILVESTROVSKÝ TURNAJ
Tradiční silvestrovský turnaj ve futsale.
Pořádá spol. JASIP, centrkurt.

FLORBAL
8. 12. /sobota/ 18.00 hodin
1. FBK JABLONEC – ROKYCANY
II. liga muži, centrkurt.

9. 12. /neděle/ 16.00 hodin
1. FBK JABLONEC – FBK PLZEŇ
II. liga muži, centrkurt.

HÁZENÁ
1. 12. /sobota/ 16.30 hodin
ELP JABLONEC – Č. BUDĚJOVICE
II. liga ml. dorostu, centrkurt.

1. 12. /sobota/ 18.30 hodin
ELP JABLONEC – SLAVIE PRAHA
II. liga muži, centrkurt.

VOLEJBAL
1. 12. /sobota/ 9.30 hodin
JABLONEX – VARNSDORF
Krajský přebor žen, kurt č. 4

8. 12. /sobota/ 9.00 hodin
BIŽUTERIE – NETOLICE
II. liga mužů, kurt č. 4

8. 12. /sobota/ 11.00 hodin
BIŽUTERIE B – STRÁŽ N. N.
Krajský přebor žen, kurt č. 4

9. 12. /neděle/ 9.30 hodin
BIŽUTERIE - JABLONEX
Krajský přebor žen, kurt č. 4

Plánované odstávky:
Fitness: 
24. 12. a 26. 12. 2012
31.12. 2012, 1.1. 2013
Městská hala:
24.–26. 12. 2012 a 1. 1. 2013
Všechny ostatní dny mají standardní
provoz dle celoroční provozní doby.

Atletická hala
6. 12. /čtvrtek/ 8.00 hodin
MIKULÁŠSKÝ VÍCEBOJ
Pořáda ZŠ Mozartova, TJ Bižuterie
a FK Jablonec, o. s.

8. 12. /sobota/ 10.00 hodin
POMERANČOVÝ MÍTINK
Atletický oddíl TJ LIAZ pořádá 
v atletické hale na Střelnici mezi-
národní atletické halové závody žactva.
Akce projektu Jablonec 2012.

13. 12. /čtvrtek/ 16.00 hodin
VÁNOČNÍ BESÍDKA
Pořádá TJ LIAZ.

31. 12.  /pondělí/ 10.00 hodin
SILVESTROVSKÝ DESETIBOJ
Tradiční silvestrovská akce v hale
na Střelnici, pořádá TJ LIAZ.

Plavecký bazén
14. 12. /pátek/ 17.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ PLAVÁNÍ
Oddíl triatlonu a plavání TJ Bižuterie
pořádá v plaveckém bazénu aneb „Šta-
fetka 3 x 25 m“. Plavecký závod pro širo-
kou veřejnost. Prezentace od 16.20 hodin.
Akce projektu Jablonec n. N. 2012.

16. 12. /neděle/ 19 hodin
JABLONEC SPINNING MARATON
Pořádá Plavecký bazén ve spolupráci
s eRclubem Smržovka.

Plánované odstávky:
Plavecký bazén: 17. 12.–26. 12. 2012
Provoz:
27. 12. 10.00–21.30 hodin
28. 12. 10.00–21.30 hodin
29. 12. 10.00–21.30 hodin
30. 12. 10.00–20.00 hodin
31. 12. a 1. 1. zavřeno
Od 2. 1. 2013 standardní provoz dle
celoroční provozní doby.

Sportovní hala
Podhorská ul. 54

BASKETBAL
1. 12. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – BK KLATOVY
Liga kadetky U 17
1. 12. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – ŠUMPERK
II. liga žen. 
2. 12. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – DBAK Plzeň
Liga kadetky U 17
2. 12. /neděle/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – SBŠ OSTRAVA B
II. liga žen.
8. 12. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE – SOKOL JOSEFOV
8. 12. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – BK TEPLICE
Liga juniorek U 19.
9. 12. /neděle/ 9.00 hodin
BIŽUTERIE – SLOVAN ÚSTÍ N. L.
Liga juniorek U 19.

Městský zimní stadion
8. 12. /sobota/ 18.00 hodin
VLCI – TÁBOR
II. liga, 20. kolo

15. 12. /sobota/ 18.00 hodin
VLCI – SOKOLOV
II. liga, 22. kolo

29. 12. /sobota/ 18.00 hodin
VLCI – KOBRA PRAHA
II. liga, 24. kolo

TJ Sokol Jablonec n. N.
www.jablonec.org /sokol/
Sokolovna, Fügnerova 5
Nové cvičení pro dívky a ženy
Středa 19.00–20.00 hodin
TANEČNÍ MIX 
Cvičitelka Šárka Brojarová.
Pátek 17.30–18.30 hodin
AEROBIK
Cvičí Vendula Štichauerová.
Členky Sokola v rámci příspěvků,
veřejnost, dívky do 18 let 30 Kč/hod.,
ženy 40 Kč/hod.

Herna TJ Bižuterie
Pražská ul. 20
22. 12. /sobota/ 9.00 hodin
JABLONEC – OPEN 2012
TJ Bižuterie oddíl sportovního kulečníku.
Akce projektu Jablonec n. N. 2012.

Ski areál Břízky
26.–31. 12. /středa–pondělí/
JABLONECKÁ ŠESTIDENNÍ
SKP Maják pořádá v lyžařském areálu
Břízky. Závody v běhu na lyžích pro
veřejnost všech věkových kategorií.
Akce projektu Jablonec n. N. 2012.

Sokolovna Kokonín
8. 12. /sobota/ 18.00 hodin
SETKÁNÍ JABLONECKÝCH ATLETŮ
Akce se koná v rámci 65. výročí 
založení jabloneckého oddílu. 
Hrají skupina Berušky a Žízeň.
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Ochranovský sbor při
Českobratrské církvi
evangelické
2. 12. /neděle/ 9.30 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Společné shromáždění s Jednotou
bratrskou Alšovice, s vysluhováním
Večeře Páně

23. 12. /neděle/ 9.30 hodin 
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Vánoční slavnost.

25. 12. /úterý/ 9.30 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Bohoslužby s vysluhováním Večeře
Páně

Církev československá
husitská
chrám Dr. Farského, nám. Farského
web: http:/jablonec.ccshhk.cz

1. 12. /sobota/ 14.00 hodin
SETKÁNÍ U BETLÉMA
Adventní koncert, Artefaktum

2. 12. /neděle/ 9.00 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby

9. 12. /neděle/ 9.00 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby

9. 12. /neděle/ 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční atmosféru navodí zpěvem
koled pěvecký sbor Roseks 

16. 12. /neděle/ 9.00 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby

20. 12. 2012–6. 1. 2013
13.00 – 18.00 hodin
VÝSTAVA DŘEVĚNÉHO BETLÉMU
Sochy v životní velikosti v chrámu Dr.
Farského

23. 12. /neděle/ 9.00 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby

23. 12. /neděle/ 18.00 hodin
GENERÁLNÍ ZKOUŠKA
na Půlnoční mši – přístupná veřejnosti.

24. 12. /pondělí/ 22.30 hodin
PŮLNOČNÍ MŠE
J. J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej,
Mistře“, dirigent David Dužda.

25. 12. /úterý/ 9.00 hodin
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
Bohoslužby

30. 12. /neděle/ 9.00 hodin
PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK
Bohoslužby

6. 1. /neděle/ 9.00 hodin
TŘI KRÁLOVÉ
Bohoslužby, losování biblických textů
pro nový rok

Bratrská jednota baptistů
Kostel Bratrské jednoty baptistů
v Máchově parku

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

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

30. 12. /neděle/ 9.30 hodin
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA

31. 12. /pondělí/ 20.00–01.00 hodin
SILVESTROVSKÁ BOHOSLUŽBA

1. 1. /úterý/ 10.00 hodin
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ 
BOHOSLUŽBA

Křesťanský sbor Dobrá zpráva
Sál Spolkového domu

2. 12. /neděle/ 10.00 hodin 
1. ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

9. 12. /neděle/ 15.30 hodin 
2. ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

16. 12. /neděle/ 15.30 hodin 
3. ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

23. 12. /neděle/ 15.30 hodin 
4. ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Starokatolická církev
Kostel Povýšení sv. Kříže

Starokatolické vánoční bohoslužby 

24. 12. /pondělí/ 24.00 hodin
PŮLNOČNÍ EUCHARISTICKÁ
Slavnost narození Páně

27. 12. /čtvrtek/ 18.00 hodin
EUCHARISTICKÁ SLAVNOST
Svátek Jana, apoštola a evangelisty.

30. 12. /neděle/ 10.00 hodin
EUCHARISTICKÁ SLAVNOST
Svátek Svaté rodiny

O Vánocích v kostele výstava betlému
Achátová madona.

Církev bratrská
Smetanova 26

ADVENTNÍ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
vždy od 9.30 hodin
2. 12., 9. 12., 16. 12. 2012

23 12. /neděle/ 9.30 hodin
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST

24. 12. /pondělí/ 23.00 hodin
PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA
V CB Liberec, ulice Puchmajerova 4 
(U Soudu)

25. 12. /úterý/ 9.30 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Bohoslužba

31. 12. /pondělí/ 16.00 18.00 hodin
SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ

1. 1. /úterý/ 9.30 hodin
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA

Českobratrská církev
evangelická
Pod Baštou 10

2. 12. /neděle/ 9.30 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře
Páně.

9. 12. /neděle/ 9.30 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby

16. 12. /neděle/ 18.00 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby

23. 12. /neděle/ 18.00 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby

24. 12. /pondělí/ 9.30 hodin
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST
Posezení u kávy a čaje.

25. 12. /úterý/ 9.30 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře
Páně.

26. 12. /středa/ 9.30 hodin
ŠTĚPÁNA MUČEDNÍKA
Bohoslužby

30. 12. /neděle/ 9.30 hodin
Bohoslužby

31. 12. /pondělí/ 16.00
ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM

1. 1. /neděle/ 9.30 hodin
NOVÝ ROK
Bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře
Páně

Římskokatolická církev
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

23. 12. /neděle/
4. ADVENTNÍ
7.30 Rychnov u Jablonce n.N.
9.30 Jablonec nad Nisou
14.00 Rýnovice
18.00 Jablonec nad Nisou

24. 12. /pondělí/
VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ
PÁNĚ
6.00 Jablonec n.N. (roráty)
13.00 Otevření betlému v kostele na

Horním nám.
16.00 Lučany nad Nisou
16.00 Jablonec nad Nisou (dětská)
22.00 Rychnov u Jablonce n. N.
24.00 Jablonec nad Nisou
24.00 Bedřichov

25. 12. /úterý/
SLAVNOSTNÍ NAROZENÍ PÁNĚ
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
9.30 Jablonec nad Nisou
14.00 Rádlo, Rýnovice
18.00 Jablonec nad Nisou

26. 12. /středa/
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
9.30 Jablonec nad Nisou
18.30 Jablonec nad Nisou

27. 12. /čtvrtek/
SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY
15.00 DD Jablonecké Paseky
18.00 Jablonec nad Nisou (s obřadem

žehnání vína)

28. 12. /pátek/
SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK
18.00 Jablonec nad Nisou

29. 12. /sobota/
PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ
PÁNĚ
8.00 Jablonec n. N.
16.00 Lučany n. N.

30. 12. /neděle/
SVÁTEK SV. RODINY NAZARETSKÉ 
(obřad žehnání manželům)
7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 Jablonec n. N.
17.00 Jablonec n. N

31. 12. /pondělí/
POSLEDNÍ DEN
KALENDÁŘNÍHO ROKU
9.00 Jablonec n. N. adorace
16.00 Jablonec nad Nisou

1. 1. /úterý/
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, 
PANNY MARIE
7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 Jablonec nad Nisou
15.00 Jablonecké Paseky (DD)
18.00 Jablonec nad Nisou

2. 1. /středa/ 
PAMÁTKA SV. BASILA A SV. ŘEHOŘE
18.00 Jablonec n. N.

3. 1. /čtvrtek/
PAMÁTKA NEJSVĚTĚJŠÍHO 
JMÉNA JEŽÍŠ
16.30 Nemocnice Jablonec n. N.
18.00 Mšeno – Jablonec nad Nisou

4. 1. /pátek/
9.00 Jablonec n. N. (začátek adorace)
17.00 Jablonec nad Nisou

5. 1. /sobota/
VIGILIE SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ
8.00 Jablonec nad Nisou
16.00 Lučany nad Nisou

6. 1. /neděle/
SLAVNOSTNÍ ZJEVENÍ PÁNĚ
7.30 Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 Jablonec nad Nisou
14.00 Nová Ves nad Nisou
18.00 Jablonec nad Nisou

Betlém otevřen pro veřejnost vždy
v průběhu bohoslužeb, v ostatní dny
dle rozpisu:
24. 12. 13.00–18.00
25. 12.–8. 1. 8.30–18.00

Vánoční bohoslužby v Jablonci n. N.

Foto Václav Novotný

Foto Václav Novotný
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Vždy jste chtěl být fotografem?
Představu o uměleckém zaměření jsem měl, ale že

by tím pravým mělo být právě fotografování, to mne
snad ani nenapadlo. V době, když se mé povolání vo-
lilo, byl rok 1974. Vypadalo to u mne na Střední umě-
leckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Bro-
dě. Skutečnost se však jmenovala stavebnictví nebo
zemědělství a vše se událo úplně jinak. Po vyučení
přišlo místo hrázného na právě dokončovaném vod-
ním díle Josefův Důl, ale byl jsem rád a spokojený.

Jak jste se k focení dostal a od kdy se mu profe-
sionálně věnujete?

Mít pracovní místo přímo v Jizerkách byla nádhera.
Bylo to příjemné období v krásném prostředí i dobré
společnosti. Vedle toho jsem si dále kreslil, maloval
a začal i fotografovat. Po roce 1989 a po soukromém
studiu na Pražské fotografické škole u profesorů Jána
Šmoka, Vladimíra Valáška a dalších jejich význam-
ných kolegů následoval odchod z původního zaměst-
nání. To bylo koncem devadesatého pátého roku a na
jaře se zrodilo rozhodnutí přejít na volnou nohu. 

Patříte mezi přední divadelní fotografy, jak slo-
žitá byla cesta fotografa na prkna, která zname-
nají svět?

V době mých prvních pokusů o divadelní fotografo-
vání jsem divadlo sám hrál a trávil spoustu času v di-
vadelním prostředí. To se mi stalo dost blízké, foto-
grafování tam bylo sice těžké, a snad proto i výzvou.
Dá se docela klidně říci, že divadelní fotografie se mi
přihodila a u ní jsem už i zůstal. Asi deset nebo dva-
náct let se mi dařilo fotit divadelní ochotníky a jejich
přehlídky, kde se jen dalo. Po zmíněných studiích se
docela brzy objevila i nabídka z profesionálního divad-
la. Tím prvním bylo Klicperovo divadlo v Hradci Krá-
lové, pak následovalo Divadlo ABC v Praze, divadla
Šaldovo a Naivní v Liberci nebo Divadlo Alfa v Plzni
či Divadlo Radost v Brně a tak dále. V současné době
dělám asi nejvíce práce pro Městské divadlo v Příbra-
mi a pražské Divadlo Palace.

Fotíte kromě divadla ještě něco jiného?
Že to na první pohled vyhrává z nabízejících se růz-

ných fotografických oborů převážné právě fotografie
divadelní bylo a je asi věcí spíše okolností a mou ak-
tivitou v této oblasti. Samozřejmě zakázky přicházejí
i z jiných směrů. Tato odběhnutí mimo jeviště jsou za-
jímavou změnou a doplňkem mé práce. Na škole nás
docela honili i v technické fotografii a po absolutoriu
mám za sebou právě v tomto oboru celkem dlouhé
období. I nyní příležitostně fotím interiéry a exteriéry
budov, ateliérově sklo, šperky, starožitnosti a obrazy. Ale

přece jen nad tím převažuje kultura. Často to jsou ver-
nisáže, koncerty a jiné společenské akce, občas móda.
Znovu se snažím vrátit i k umělecké fotografii a volné
tvorbě. Abych se dostal také ven, zachraňuje to trochu
sport, a tím je občasné fotografování golfových turnajů.

Která svá díla máte nejraději a ve kterém di-
vadle nejraději fotíte?

Nejraději mám věci, co vznikají lehce a nejsou
„upachtěné“. Výsledky mého snažení po dokončení se
mnou skoro nikdy dlouho nepobudou. Hotové objed-
návky jdou hned k zákazníkovi. Na svou práci musím
být proto docela kritický. To, že o ni stále pochybuji,
mne udržuje ve střehu, abych neudělal nějakou botu.
Pokud se to však náhodou stane, zle si vynadám.
Pokud se ale s odstupem doby s nějakým mým dílkem

někde potkám a vidím, že nemám husí kůži, řeknu si
„Podívejme, tohle se asi docela povedlo.“ A není to
špatný pocit. Pocity také rozhodnou, kde se mi bude
fotit dobře a kam se budu rád vracet. V divadlech, kde
jsou prima lidi, vědí, co chtějí a své práci rozumí, se
samozřejmě cítím nejlépe.

Kdybyste měl vybrat jedinou vaši fotku, která by
to byla?

Konkrétně nevím, ale asi některá z mých školních
prací. Nedávno mi po čase něco z toho znovu padlo do
ruky a byl jsem překvapený, co se mi tam už tehdy
podařilo dostat.

Fotíte také pro jablonecké divadlo?
Tím, jak v posledních letech šel můj profesní život,

tvořily se mi pracovní příležitosti převážně mimo
Jablonec, a tak mne postupně tenhle vývoj nenápad-
ně stále více z Jablonce odváděl. V loňském roce se
objevila nabídka fotit výběrové přehlídky dětského di-
vadla a tance a také velkou Celostátní přehlídku scé-
nického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec
v jabloneckém divadle. Rád jsem to přijal, musím při-
znat, že to bylo něco jako velmi příjemný návrat do-
mů a letos jsme si to zopakovali. 

Přesahuje vaše tvorba hranice České republiky,
vydal jste nějaké publikace?

Občas se do zahraničí dostanu. Svými fotografiemi
na téma Shakespearových her se budu účastnit na
publikaci, jež se připravuje v USA. Měl jsem příleži-
tost se potkat ještě osobně i s řadou starších českých
herců, hereckých legend a mám možnost se tak ilus-
tračně podílet na jejich knižních profilech.

Než se pustím do něčeho samostatného, nechávám
se spíše najímat. Je to dva roky, co vyšla výpravná
kniha malovaných divadelních opon. K její přípravě
mne také přizvali a docela si toho považuji.

V polovině listopadu byla zahájena výstava va-
šich prací. Čeho se týká a kde ji mohou lidé vidět?

Kulturní centrum Turnov uvádí jednou za měsíc
v tamním Městském divadle pořad Pohovka. Jde
o příjemnou divadelní podobu rozhlasového pořadu
Lenoška Ivo Šmoldase. Po roce fotografického doku-
mentování jednotlivých setkání se zajímavými hosty
přišel nápad něco k tomu uspořádat. V prostorách di-
vadla mám teď na třicet černobílých fotografií a na akci
se podílím ještě s autorem videoprojekce Ivem Hrone-
šem. Výstava je v Městském divadle v Turnově přístup-
ná do konce prosince, vždy v době divadelního progra-
mu, každého zájemce tam rád tímto zvu.

Jiří Endler

Ivo Mičkal
■ Tvář měsíce prosince

...umí zastavit čas, zaznamenat jediný a neopakovatelný okamžik i s jeho atmosférou.
Díky tomuto umění se znovu a znovu můžeme setkat s plastickou skutečností, proto
můžeme opět na chvíli nahlédnout do již dávno uprchlé minulosti... 

■ Poděkování
Strážník pomáhá i mimo službu
Děkovný dopis obdržel ředitel
Městské policie v Jablonci Luboš
Raisner. Pisatel z Mladé Boleslavi
chválil zákrok muže v civilu, kte-
rý mu pomohl, když byl v Jablonci
navštívit svého kamaráda a potka-
la ho při tom málem špatná zku-
šenost. 
Na zastávce MHD v ulici Palac-
kého ho obtěžovali dva mladíci,
chtěli peníze na cigarety. Situaci
vyřešil strážník Luboš Hušek, kte-
rý ač nebyl ve službě, zakročil.
Upozornil mladíky, že je strážní-
kem a ti za křiku a nadávek utek-
li. „Do tohoto zážitku jsem byl
přesvědčen, že městské policie
jsou pouze na nasazování botiček
a na šikanu lidí, kteří platí daně.
Změnil jsem názor a jenom více
takových strážníků a ochránců
občanů vystavených šikaně a krá-
dežím,“ sdělil občan Mladé Bo-
leslavi.

Město podpořilo ZŠ Šumava
Vedoucí odboru správy majetku
jabloneckého magistrátu Jaromí-
ře Čechové bylo adresováno podě-
kování ředitele ZŠ Šumava Jana
Koláře, ve kterém stálo: 
„Dovolte, abych vám touto formou
dodatečně poděkoval za pomoc
při rekonstrukci stropu školních
šaten na naší škole. V kombinaci
se šatními skříňkami (placeno
z rozpočtu školy) se podařilo vy-
tvořit důstojný prostor pro převlé-
kání žáků naší školy. Nové skříň-
ky se v praxi velmi osvědčily.
V neposlední řadě oceňuji přístup
firmy, která rekonstrukci realizo-
vala,“ Jan Kolář.

Peníze získal zpět
Arnošt Karvai z Jablonce naletěl
podvodníkům, kteří ho obrali o 18
tisíc korun. Díky ochotě a nezištné
pomoci sociálních pracovníků
Haně Duštírové, Jiřímu Kučerovi
a Jarmile Tvrdíkové z oddělení
právního a veřejných zakázek zís-
kal své peníze zpět. 
„Všichni jmenovaní pracovníci mi
moc pomohli získat zpátky 18 tisíc,
které na mě, na důchodci, vyláka-
li podvodníci na jedné předváděcí
akci,“ dojatě děkoval Arnošt Kar-
vai a chválil úředníky při návštěvě
kanceláře náměstka Miloše Veleho.

Akademie seniorů – díky za ni
Ve Spolkovém domě v Jablonci
skončil 3. semestr Akademie se-
niorů. „Ráda bych vyjádřila svou
vděčnost všem, kteří pro nás se-
niory ve Spolkovém domě vymýšlí
pěkné a kvalitní programy a umož-
ňují nám být ještě i po ukončení
produktivního zaměstnání aktivní
jak fyzicky, tak psychicky. 
Rozhodně to má vliv nejen na nás
jako jednotlivce, ale ovlivňuje to
pozitivně i naše postavení v rodině
a možná trochu nadneseně i v ce-
lé společnosti,“ děkuje pracovní-
kům jedna ze seniorů L. Štejová.
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Co nabízí Centrum 
sociálních služeb 

Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové akti-
vity, celodenní klub a prostory pro
setkávání seniorů.

Období adventu je časem zasta-
vení, zamyšlení a rozjímání. Ale
my, senioři z CSS se kromě pečení
cukroví, vánoček a štrúdlů, budeme
věnovat i pohybovým aktivitám.
Pracovníci CSS pro nás připravili
na pondělí herní dopoledne a na
úterý zdravotní cvičení na židlích.
Ve středu trénujeme v kuželně TJ
Bižuterie kuželky, ve čtvrtek se
účastníme výcviku s turistickými
holemi a chystáme se na adventní
výlet za betlémy. Hráči kuželek se
od října připravují na Vánoční tur-
naj a vítězné družstvo bude v příš-
tím roce, již podruhé, reprezento-
vat Jablonec spolu se seniory
z Liberce a Frýdlantu na jarním
turnaji v kuželkách. V rámci ad-
ventu je připraveno na středu 5.
prosince od 16.30 hodin na parko-
višti Spolkového domu Andělské
zvonění s živým orlojem a obyva-
tele domů zvláštního určení a klu-
bů seniorů navštíví představitelé
města. A ty z vás, kteří chtějí přiví-
tat nový rok aktivně nebo hudeb-
ním zážitkem, zveme mezi nás. Na
Novoroční šlápotu je sraz je 1. ledna
2013 v 10.30 hodin ve Mšeně mezi
1. a 2. přehradou. Novoroční koncert

se koná v pátek 4. ledna odpoledne
ve velkém sále Spolkového domu.

Na svatého Martina, 
drž se synku komína!

Ve velkém sále Spolkového domu,
zaplněném do posledního místeč-
ka, si v pondělí 12. listopadu se-
nioři oživili tradice oslav svátku
sv. Martina, včetně zvyků, pranos-
tik a přísloví, jež jsou s tímto dnem
spojené. Pro dobrou náladu, která
k tomuto svátku neodmyslitelně
patří, jim přišly zatančit děti z ta-
nečního kroužku Svobodné základ-
ní školy s paní učitelkou Ivanou
Makovičkovou. Anna Červenková
je seznámila se vznikem tradice
svatomartinských oslav a Werner
Wiesner se svojí harmonikou rozez-
píval celý sál. Nechyběla ani ochut-
návka svatomartinského vína a mar-
tinských rohlíčků. 

Informace z Centra 
sociálních služeb

– provoz chráněné kavárny Flo-
riánka a recepce přerušen od 27.
do 28. 12. 2012, pro předem do-
mluvené akce provoz Spolkového
domu zachován

– možnost využití prostor cvi-
čebny k rodinným a soukromým
setkáním

– CSS poskytuje každý čtvrtek
(kromě svátků a 27. 12. 2012) od
14.00 do 17.00 hodin prostory ve
Spolkovém domě informačně po-
radenskému středisku, obecně
prospěšné společnosti Hospicová
péče svaté Zdislavy

Podrobnější informace o akcích
získáte na www.centrumjablonec.cz
nebo u Markéty Jeníčkové, specia-
listky pro volnočasové aktivity, tel.
774 722 942, e-mail: marketa.jenic-
kova@centrumjablonec.cz

■ Z bloku seniorů
Návštěva u profesionálních
hasičů

Ve středu 24. října si přišlo 36
jabloneckých seniorů prohléd-
nout hasičskou stanici ÚO Jablo-
nec n. N. HZS LK a seznámit se
s prací profesionálních hasičů. 

Účastníků exkurze se ujali
nstržm. Josef Kotyk a pprap. Radim
Jiřišta, kteří je provedli prostora-
mi požární stanice a seznámili
s provozem i prací profesionál-
ních hasičů z pohledu, jenž široké
veřejnosti zůstává skrytý. Návště-
va hasičárny byla pro všechny
účastníky opravdovým zážitkem,
a proto ještě jednou velké díky
mjr. Bc. Jiřímu Kyptovi, vedoucí-
mu odd. IZS a služeb ÚO Jablonec
n. N. a J. Kotykovi a R. Jiřištovi za
jejich vstřícnost a ochotu, s jakou
se seniorům věnovali. 

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů
4., 11., 18. 12. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou, Spolkový dům CSS

11. 12. /úterý/ 13.00 hodin
Štrúdlování pro Naději s Fokusem,
Spolkový dům CSS
17. 12. /pondělí/ 13.30 hodin
Vánoce letem světem, Spolkový
dům CSS

Dia-club senior
4., 11. 12. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu
Cvičení v r. 2013 od 8. 1. 2013

7. 12. /pátek/ 15.00 hodin
Setkání v adventu, uzavřená akce 

Svaz důchodců ČR
5. 12. /středa/ 14.00 hodin
Mikulášská zábava, Spolkový dům
CSS
12. 12. /středa/ 
Výlet do Kryštofova údolí

19. 12. /středa/ 14.00 hodin
Adventní odpoledne s koledami,
Spolkový dům CSS

28. 12. /pátek/ 14.00 hodin
Předsilvestrovské posezení s Jizer-
ským triem, Spolkový dům CSS

Ohlédnutí 
94. výročí vzniku republiky

Den vzniku samostatného Česko-
slovenska si jablonečtí senioři
připomněli v pátek 26. října, a to
slavnostním koncertem, který
uspořádalo Centrum sociálních
služeb s podporou statutárního
města. 

Po odeznění české státní hymny,
která se nesla velkým sálem Spol-
kového domu na zahájení slav-
nostního setkání, se úvodního slo-
va ujali náměstek primátora Petr
Tulpa a Anna Červenková, jež
přednesla úryvek z knihy Karla
Čapka Čtení o T. G. M. Na koncertě
zazněly české, moravské a sloven-
ské písně v podání Rychnovského
tria. Kytici v národních barvách,
která byla k této příležitosti uvázá-
na, položili následující den senioři
u hrobky manželů Benešových
v Sezimově Ústí, kde také navštívi-
li prezidentskou vilu. 

Bezpečný Jablonec 
pro seniory

Ve středu 31. října byl ve vel-
kém sále Spolkového domu Cen-
tra sociálních služeb slavnostně
zakončen 3. semestr vzděláva-
cího projektu Akademie seniorů,
který byl zaměřen na bezpečnost
a ochranu majetku seniorů. 

Na jeho průběhu se podíleli pra-
covníci Kolegia pro prevenci kri-
minality a Policie ČR. Seminářů,
kterých bylo celkem šest, se účast-
nilo téměř 90 seniorů. 

Další podrobné informace lze
získat na informačním portálu
www.bezpecnyjablonec.cz.

(red)

■ Aktivní věk

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

Senior plus

Foto Radka Baloghová

Cvičení s Hankou ve Spolkovém domě

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

1. prosince 1912, č. 279, s. 1
Válka na Balkáně. V Londýně řekl ministr

námořnictví Churchill, že mezi Rakousko-
Uherskem a Ruskem existují rozdíly v náladě
i zájmech, ale mohou být při dobré vůli urov-
nány.

4. prosince 1912, č. 281, s. 10
Senzace v jabloneckém divadle. Před divad-

lem zastavil sanitní vůz a každý se domníval, že
se tu stala vražda. Jednalo se však jen o úraz
sáňkující kuchařky, která si v Pasířské ulici
zlomila nohu a v kanceláři divadla čekala na
odvoz do nemocnice.

7. prosince 1912, č. 284, s. 1
Paříž. Včera uzavřeli bulharský král Ferdi-

nand a turecký velkovezír Kiamil příměří.
Ferdinand si vyžádal železniční vagon, ve kte-
rém jednání proběhlo, jako suvenýr. Kiamil mu
okamžitě vyhověl. Říká se, že oba státníci vyry-
li svá jména do okenních tabulek vagonu.

11. prosince 1912, č. 287, s. 4
Ježíšek pamatuje na kuřáky. Tři nové druhy

cigaret – Moeris, Theba a Amneris se zlaceným
nebo korkovým náustkem se prodávají po 6, 7

a 9 haléřích. 25 nebo 100 kusů zakoupíte v roz-
tomilém kufříčku. Kuřáci cigár uvítají nové
druhy Palmas a Palmitas, které jsou baleny ve

známých taštičkách s okénkem. Jsou po 16 a 12
haléřích. Pro kuřáky dýmek je připravena zná-
má „Císařská směs“ ve 100 g balíčcích za 1 ko-
runu.

14. prosince 1912, č. 290, s. 5
Zemřela nejstarší žena Jablonce, 93-letá

Augusta Rüflerová. Ještě nedávno se těšila du-
ševní a tělesné svěžesti. Podle svého přání bude
pohřbena na rýnovickém hřbitově.

21. prosince 1912, č. 296, s. 5
První přelet Středozemního moře. Fran-

couzský letec Roland Carros, držitel výškového
rekordu 5 600 m, ve středu jako první letec pře-
konal moře mezi Severní Afrikou a Sicilií. Pro-
tože není známo, odkud přesně v Tunisu starto-
val, může se jednat o vzdálenost 140 až 200 km.

15. prosince 1912, č. 291, s. 3
Soutěž o stavbu nové jablonecké školy

„Priessnitzschule“ (nyní Šumava) vyhráli stavi-
tel Eduard Patzner a architekt Karl Otto. Oba jsou
z Jablonce. Jejich projekt nesl název „Pro dítě“.

31. prosince 1912, č. 302, s. 4
Zimní manévry rakouské armády proběh-

nou postupně podle jednotlivých garnison.
Budou spojeny s bivakováním. Vojáci proto ob-
drží vhodné zimní oblečení – zvláště byly ob-
jednány kožichy.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Na saních jezdívali mladí i staří. Tady sáňkují na
cestě od josefodolské hájenky. Bývalá Vilémova
bouda se nachází asi sto metrů nad současným ho-
telem Peklo. Na svém místě dosud stojí i malá po-
žární zbrojnice (vzadu vlevo). Foto archiv Graphis

Letos byli jmenováni tři ředitelé příspěv-
kových organizací v Jablonci, respektive dva
vedou základní školu, třetí Dům dětí a mlá-
deže Vikýř. Všem třem jsme položili tři stejné
otázky a postupně je v měsíčníku představu-
jeme. Třetí tváří je Bc. Martina Šípková, ře-
ditelka DDM Vikýř. 

S jakými vizemi usedáte do ředitelského
křesla?

Vizí je hned několik. V prvé řadě je to nabíd-
nout Jablonečanům kvalitní trávení volného
času, a to nejen dětem a mládeži, jak náš název
– Dům dětí a mládeže - napovídá, ale nabídnout
zajímavé a různorodé kroužky od batolecího
věku až po ten seniorský. Dalším cílem je pak
zkvalitnit prostory, kde tyto aktivity nabízíme,
a to vnitřní i venkovní. Ráda bych se stala se
svou organizací oporou městu na poli kultury,
sportu a společenského života. Na tomto cíli
hodlám efektivně spolupracovat i s dalšími or-
ganizacemi, především se ZUŠ, s níž již spolu-
práci aktivně budujeme.

Co vás v novém zaměstnání nejvíce pře-
kvapilo?

Možná to bude znít jako klišé, ale je to byro-
kracie a svázanost financí. Mé zkušenosti ze
soukromého sektoru a z vedení neziskové organi-
zace se dají využít jen velmi málo. Při každém
kroku, který chci udělat, musím několikrát pro-
cházet nekonečnými paragrafy a vyhláškami,
abych se nedostala do křížku se zákonem.
Bohužel tato přebujelost papírů nás zdržuje od

smysluplné práce, kdy bychom se mohli více
věnovat dětem a našim klientům. Naštěstí nám
velmi pomáhají úředníci na magistrátu i na
krajském úřadě.

Jakou stopu chcete ve Vikýři a v klientech
zanechat?

Do výběrového řízení jsem šla s mottem
Alberta Einsteina: „Existuje tisíce způsobů, jak
zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.“ Přála bych
si, aby má stopa ve Středisku volného času
Vikýř dala našim občanům natolik kvalitní na-
bídku, že by nemuseli svůj volný čas jen zabí-
jet, ale mohli si ho náležitě užít. Ráda bych,
abychom pomohli našim dětem najít nejen ko-
níčky na celý život, ale i přátele, kteří je budou
i v dospělosti provázet. Potěší mě, pokud se
k nám budou lidé vracet i za několik (možná
i desítek) let, protože jim u nás bude dobře, bu-
dou se u nás vzdělávat se zaujetím a nadšením
pro věc. Není to jednoduchý úkol, ale jsem při-
pravená se mu věnovat s maximálním nasaze-
ním. (jn)

Šípková: Nechci jen zabíjet volný čas

Náměstek primátora statutárního města
Jablonec n. N. Petr Vobořil pozval děti, které
v posledních dvou letech vyhrály ve výtvar-
né soutěži Malujeme pro skřítka Pastelku, do
kina, kde zhlédly film Hurá do Afriky. 

Před zaplněným hledištěm odměnil Petr
Vobořil autory vítězných obrázků Natálku Mos-
teckou, Honzíka Blešu, Štěpánka Jirečka a Elišku
Kloubkovou. 

Po skončení filmu čekalo na všechny návštěv-
níky překvapení v podobě stolního kalendáře
na rok 2013, ve kterém jsou vítězné kresby jab-
loneckých dětí.

(end)

Hurá do Afriky se skřítkem Pastelkou

Foto Radka BaloghováFoto Radka Baloghová
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Najdete nás na
Facebooku

Milé děti, 
děkuji vám za vánoční obrázky. Zahřály mě u srdce, jak byly všech-
ny pěkné. Je vidět, že se na Vánoce letos opravdu těšíte. A Ježíšek se
zase určitě těší na vás. Možná se vám ho podaří zahlédnout, jak roz-
náší vytoužené dárky. Psst. Nikomu ale ani muk! Nechte si to jen
a jen pro sebe. Vánoce mají být trochu tajemné. Také mají být slav-
nostní a mají vonět a hrát... A mají být zachumlané do bílého sněhu.
Přesně takové krásné Vánoce vám všem přeji! Jéé, málem bych zapo-
mněl na další téma pro malování. Je zimní, tedy lyžařské. Prostě
a krátce: Hurá na lyže!
Váš skřítek Pastelka.

Oceněné práce na téma „Zdobíme stromeček“
Hanička Ackermannová, 5 let, MŠ Montessori, Zámecká 10
Prokop Štukavec, 7 let, MŠ Hláska, Palackého 37
David Šebrle, 6 let, MŠ Muchomůrka, Mechová 10
Lukášek Pokorný, 5 let, MŠ Kapička, Husova 3

Odměnu dětem předá náměstek primátora Petr Vobořil.

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

Příští téma: Hurá na lyže! K malování si můžete zazpívat písničku „Bude zima, bude mráz“.

Hanička Ackermannová

David ŠebrleProkop Štukavec Lukášek Pokorný
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Severoãeské komunální sluÏby s. r. o.

Připravili jsme pro vás novou službu:
odvoz odpadÛ nízkonákladov˘m 

vozidlem RENAULT
s následným odstraněním odpadů na překladišti Proseč n. N. 

Samotné odstranění objemného odpadu v rámci nastaveného 
limitu pro občany města Jablonec nad Nisou ZDARMA.

Cena služby (doprava na území města Jablonce n. N. včetně manipulace): 
Každá započatá 1/2 hodina 140,– Kč (cena je uvedena bez DPH). 

• maximální zatížení nákladem: 1 tuna 
• ložná plocha: délka 3,1 m, šířka 2,0 m, výška 1,5 m

Novou službu si již nyní můžete objednávat na:
Severoãeské komunální sluÏby s. r. o., 

Smetanova 4588/91, Jablonec nad Nisou 
telefon: 483 312 403, GSM: 606 619 326

e-mail: sks@mariuspedersen.cz
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JAKOB, s. r. o.
Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

tel. 603 161 915, 732 108 472

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

(od 22 m2)

• MoÏnost parkování (i pro návštěvy)

• Zabezpeãení kanceláfií

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

PRODÁVÁME 
• palubky, podlahová prkna 

• plovoucí podlahy
• obkladové panely 

• dfievûné li‰ty, prahy 
• nábytek z masivu

• postele, skfiínû, komody, 
Ïidle, stoly

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

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

• Autoservis, pneuservis, prodej náhr. dílÛ, 
ãi‰tûní interiérÛ a exteriérÛ vozidel, 

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

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

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

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

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

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

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

Autocentrum Nisa s.r.o.

www.autocentrumnisa.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA 
LANGUAGE GARDEN
Kurzy pro děti i dospělé, veřejnost i firmy 

ANGLIâTINA
FRANCOUZ·TINA
NùMâINA
NOR·TINA
·PANùL·TINA
Pfiíprava k maturitû
z angliãtiny a nûmãiny

Kurzy trvají tři měsíce, začínají v září,
lednu a dubnu. 

Od prosince probíhá zápis
do zimních kurzů.

KONTAKT: LANGUAGE GARDEN 
JABLONEC NAD NISOU-KOKONÍN

773 773 394 • info@languagegarden.cz

WWW.LANGUAGEGARDEN.CZ

DDEENN  OOTTEEVVŘŘEENNÝÝCCHH  DDVVEEŘŘÍÍ  
14. 12. – pátek /9–18 hodin/ 

15. 12. – sobota /8–12 hodin/

ZDARMA:
ÚČESOVÉ PORADENSTVÍ

VYŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY 
POMOCÍ VLASOVÉHO RENTGENU

OBČERSTVENÍ

VLASOVÉ CENTRUM HYBNER
OBCHOD VŠE PRO VLASY / KADEŘNICKÝ SALON

Jizerská 2, Jablonec n. N., tel. 483 314 437, 733 396 285
www.vlasovecentrum.cz

HLÍDÁNÍ DùTÍ OD 1,5 ROKU
nabízím v domácím prostfiedí upraveném 

pro men‰í kolektiv. Péãe a program jako v M·.
Odpovídající vzdûlání a dlouholetou praxi mám.

Tel.: 721 650 721

ÚâETNÍ SLUÎBY JN – âLEN SVAZU ÚâETNÍCH 
nabízí zpracování a vedení 

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

V˘razné slevy pfii dlouhodobé spolupráci. 
Poradenství s v˘dajov˘mi pau‰ály.

tel.: 739 080 921 
e-mail: ucetni.sluzby.jn@seznam.cz 

RELAXAâNÍ A MOTIVAâNÍ PORADNA
MUDr. Igor Skaliãan

info na: www.igorskalican.cz
mobil: 721 958 838 (dennû, 20.00–21.00 hod.)

e-mail: pohodovy.den@email.cz

TANEâNÍ KURZY – JARO 2013
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

STAVEBNÍ POVOLENÍ
zajistím pro jakoukoliv stavbu, rekonstrukci 

ãi pfiístavbu vãetnû pfiípojek. Pfiípadnû 
i pro legalizaci ãerné stavby. Vãetnû ve‰ker˘ch

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

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

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

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

Heslo akce: levnûji neÏ jinde! 
V˘fiez zárubní.

Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!
âESKÁ okna: dfievo, plast, hliník SLEVA 40 %

www.dverehybner.cz 
tel.: 604 404 861

EDUCA – VZDùLÁVACÍ CENTRUM
JE·Tù VOLNÁ MÍSTA – moÏnost ukázkov˘ch hodin:
angliãtina, ‰panûl‰tina, ital‰tina, ru‰tina, ãín‰tina.

Novû ‰panûl‰tina s rodilou mluvãí.
POâÍTAâE – INTENZIVNÍ JEDNO 

A DVOUDENNÍ KURZY!!
Powerpoint – 1. 12. 

Webové stránky pro pokroãilé – 15. 12.
Excel pro pokroãilé – 17. 12. a 18. 12.

Pfiejeme Vám krásné a pohodové proÏití 
vánoãních svátkÛ.

483 318 621, 602 505 288, www.educa-jbc.cz

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

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

e-mail: first.r@centrum.cz

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

Malífiské a natûraãské práce
Kalkulace a poradenství ZDARMA

www.interierynovotny.cz, tel.: 604 503 848

JAN REJSEK – PODLAHY
VINYLOVÉ PODLAHY

vzory dfieva, kamene, plechÛ a uni barev odolné
vÛãi vlhkosti, vodû a po‰kození, snadná lokální

oprava, nízká hluãnost (ideální pro panelové domy)
vhodné pro podlahové vytápûní
Více na: www.rejsek-podlahy.cz

Perlová 8, Jablonec nad Nisou, tel.: 724 119 523

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

Hana Rydlová, tel. 724 174 830

ODHADY TRÎNÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ
Nabízím zpracování ocenûní nemovitostí – byty,

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

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

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

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

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

Kontakt: 776 593 264, e-mail: info@rekra.cz

NOVINKA!!! GOLD ANTI AGE BALÍâEK 
pro Va‰i pleÈ. Kombinace diamantové 

dermabraze, lymfodrenáÏe, RF a séra z 24karát.
zlata Vám pleÈ rozjasní, odstraní pigmentové
skvrnky, malé vráseãky a kruhy pod oãima!! 

Studio BODYFORM, TF 777 685 550, 
www.studiobodyform.cz

STUDIO FIT
DÁRKOVÉ POUKAZY k VánocÛm 

– kupte poukaz za 1000 Kã 
a získáte wellness pro 1 os. zdarma, 

za 2 000 Kã získáte privátní 
wellness za 490 Kã

Nabízíme prostory vãetnû wellness, 
vybavené kuchynû a ubytování 

k pofiádání firemních vánoãních besídek.
www.studiofit.cz, 773 485 800, 

nám. Dr. Farského 4, JBC

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ PRÁCE
zamûfiené na opravy a úpravy 

dle poÏadavkÛ zákazníka.
Napfi. opravy komínÛ, údrÏba budov, bytÛ, 

rodinn˘ch domkÛ, chalup a garáÏí. Opravy fasád
a fasádní nátûry, v˘malba bytÛ i nebytov˘ch 

a spoleãn˘ch prostor vãetnû úklidov˘ch prací.
Pro soukromé osoby, spoleãenství vlastníkÛ,

druÏstva atp. 
BliÏ‰í info na tel.: 732 570 702

e-mail: reslvladislav@seznam.cz

PRONÁJEM NEBYTOV¯CH PROSTOR 
V CENTRU MùSTA

sociální zázemí, EZS, EPS
Jiráskova 7 – 89 A 44 m2 – moÏnost spojení 

Jiráskova 11 – 136 m2

774 225 527, o.basus@eurocentrumjablonec.cz 

PRODÁM GARÁÎ V OV
v Jabloneck˘ch Pasekách, Zahradní ulici,

cena 149 000 Kã, tel.: 606 812 043

AUTODOPRAVA SVOBODA TRANSPORT
Jablonec nad Nisou

– mezinárodní a vnitrostátní doprava a sluÏby
– expresní dodávková doprava do 1,5 t –18 cbm

– stûhování
Tel. 483 722 221, 724 025 721

e-mail: svoboda.transport@centrum.cz

TANEâNÍ STUDIO JABLO≈OVÉ KVùTY
Pfiijìte s tímto inzerátem do konce ledna

a vyzkou‰ejte si lekci bfii‰ních tancÛ ZDARMA!
Najdete nás v krásn˘ch prostorách STUDIA FIT.

Info a pfiihlá‰ky JIÎ NYNÍ:
recepce Studio FIT nebo tel.: 606 592 292

www.studiofit.cz
www.facebook.com/jablonovekvety

METODA RU· 
(Rychlá, Úãinná zmûna Skuteãnosti)

je jednoduchá, praktická, emocionálnû
odblokovací metoda s trval˘mi v˘sledky 

vhodná pro ‰irokou vefiejnost. 
¤e‰í nepfiíjemné pocity ze situací, 

které ubírají energii a psychickou pohodu. 
Pavlína RÁLI·OVÁ: 603 340 491
Janáãkova15, Jablonec nad Nisou

(nad fotbalov˘m stadionem pod Petfiínem)

PRODÁM BYT 1+1 V OV
Po ãásteãné rekonstrukci, plast.okna,
zv˘‰ené pfiízemí, Raspenava v Jiz.h.

Cena: 315 000 Kã nebo dohodou
Tel: 608 180 713 (18.00–20.00 h.)

KRÁSNÉ VÁNOâNÍ SVÁTKY pfieje
AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN

brzdové centrum ATE = specialista na brzdy,
profesionální a levné sluÏby, osobní pfiístup,

kvalitní znaãkové díly za SUPER CENY,
kompletní opravy, spolupráce s poji‰Èovnami.
AKCE – autobaterie BANNER a dal‰í akce na:

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

Letní 22, Jablonec n. N.-Kokonín

OBDARUJTE SVÉ NEJBLIÎ·Í DÁRKOV¯M 
POUKAZEM NA KOSMETICKÉ O·ET¤ENÍ,

cenu urãíte dle sv˘ch moÏností.
O‰etfiení pleti v‰ech typÛ od 250 Kã,
dárky pro vûrné klientky a za nákup,

masáÏe relaxaãní, aroma, proti migrénû,
úÏasná masáÏ havajská lomi lomi a dal‰í 
kosmetické lahÛdky. Tû‰ím se na Vás!!!
Kosmetika – IREN – M‰eno – poliklinika

www.iris.osoba.cz
723 086 220 – Pincová Irena

Děkujeme Vám za projevenou 
důvěru a přejeme Vám pohodové 
Vánoce a úspěšný nový rok 2013. 
Tým Studia FIT.

Vánoční dárkové poukazy
Při nákupu poukázky 
• v hodnotě 1000 Kč – vstup do 
veřejného wellness pro 1 osobu ZDARMA!
• v hodnotě 2000 Kč – privátní wellness 
pro 2 osoby/120 minut za 50 % 
– tedy 495 Kč!!!
Poukazy vystavujeme na počkání 
a text si volíte Vy sami dle Vašeho přání

STUDIO FIT • nám. Dr. Farského 4, Jablonec n. N.
tel.: 773 485 800, info@studiofit.cz
www.studiofit.cz
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◆ Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
◆ Likvidace nákladních vozidel a autobusů
◆ Odtah vozidel, opravy vozidel
◆ Prodej náhradních dílů

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

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

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

RÁZOVÁ VLNA
A LASER

Rychlá a efektivní pomoc od bolesti, 
bez potfieby lékÛ a vedlej‰ích úãinkÛ

Vhodné na:
> zánûty ramene    > tenisov˘ loket

> patní ostruhy
> zánûty ‰lach, vãetnû Achillovy

> poãínající artrózu
a podobné potíÏe pohybového aparátu

BliÏ‰í informace na Rehabilitaci 
na Poliklinice I v Jablonci n. N., 

tel. 483 341 275
www.medsix.cz

Nabízíme 

VOLNÉ PROSTORY 
K PRONÁJMU 

v centru Jablonce nad Nisou

• Novû zrekonstruované nebytové
prostory vã. pfiíslu‰enství 

– vhodné pro lékafie, 
sluÏby i kanceláfie

• GaráÏe
BliÏ‰í informace: Petra Brunnerová 
tel. 483 310 885 nebo 602 626 169 

e-mail: brunnerova@medsix.cz

Poliklinika I
Po‰tovní 2428/8
Jablonec nad Nisou

Bc. Gabriela Sedláková
daňový poradce

Číslo osvědčení: 04719
Tel.: 603 233 148

Sedlakova.g@seznam.cz

Novoveská 52
466 01 Jablonec nad Nisou

Daňové a účetní poradenství
Daňové plánování a optimalizace

Zpracování daňových přiznání
Zastupování na finančních úřadech

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

•
kontaktní osoba Jana Fričová

•
e-mail: fricova@mestojablonec.cz 
Tel.: 483 357 185, mobil: 775 371 889 

Radnice –> 1. patro –> 131
Mírové náměstí 19 

466 01 Jablonec nad Nisou
•

HORÁK ELEKTRO • www.horakelektro.cz • tel.: 483 312 550 

• nevíte si rady se zmûnami u sluÏeb Skylink a CS link?
• poradíme Vám jak situaci vyfie‰it

• provádíme upgrade software u satelitních pfiijímaãÛ
• zakoupenou kartu Skylink Vám bezplatnû zaregistrujeme

• provádíme pfieladûní programÛ
• pomÛÏeme s v˘bûrem nového HD pfiijímaãe s funkcí automatické aktualizace programÛ

• úhrady pfiedplatného a servisních poplatkÛ – pfiijímáme platební karty
• prodej na splátky

SATELITNÍ KOMPLET SKYLINK 
pro pfiíjem TV v nejvy‰‰í HD kvalitû

HORÁK ELEKTRO
jiÏ 20 let sluÏeb pro Vás

•
Děkujeme Všem našim zákazníkům, obchodním 

partnerům a přátelům za důvěru a přízeň.

Snažíme se, aby u nás byla vždy ta nejlepší nabídka 
značkových výrobků, odborná obsluha s osobním přístupem

a profesionální servis kvalifikovaných a ochotných lidí.
Každý měsíc pro vás připravujeme akční nabídky 

za internetové ceny a i letos po vánočních svátcích můžete 
opět očekávat velký Euronics výprodej za mimořádné ceny.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do roku 2013. 

SERVIS
NA 100 %
Objedávky a odborná 

montáÏ 
dispeãink zakázek 
tel. 775 850 850


