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Vážení čtenáři, 
v neděli 28. října si připomeneme 89. výročí vzniku
samostatného československého státu. Tehdejší
zrození Republiky československé bylo vyvrcho-
lením staletého národně emancipačního úsilí
Čechů a Slováků, který velmi uspíšila první svě-
tová válka. V posledním roce války byla situace
pro rakousko-uherskou monarchii již beznadějná,
což se plně projevilo v památných říjnových
dnech. 

Již 14. října se uskutečnila generální stávka,
která na některých místech přerostla v politic-
kou akci a ve vyhlašování státní samostatnosti.
V tuto chvíli už nedokázal monarchii zachránit
ani císař Karel I. svým příslibem federalizace.
O čtyři dny později, 18. října 1918, se T. G. Ma-
saryk ve Washingtonské deklaraci zavázal, že
nově vzniklý stát bude postaven na demokratic-
kých a republikánských idejích. Kapitulace Ra-
kouska-Uherska byla oznámena 28. října a týž
den odpoledne byla na pražském Václavském
náměstí oficiálně vyhlášena samostatnost. 

Nezávisle na událostech v českých zemích se
o dva dny později přihlásila slovenská reprezen-
tace Martinskou deklarací ke společnému česko-
slovenskému státu a 14. listopadu se sešlo první

společné zasedání Národního shromáždění. Dynas-
tie Habsburků byla prohlášena za sesazenou a bylo
přijato usnesení o nové formě státu – demokra-
tické republice. Prvním prezidentem Českoslo-
venska byl jednomyslně zvolen T. G. Masaryk. 

Ani naše město nezůstalo stranou tehdejších
významných a zlomových událostí. Němečtí po-
litici zareagovali na vznik mladé republiky tím,
že vyhlásili v severních Čechách tzv. provincii
Deutschböhmen se sídlem v sousedním Liberci.
V důsledku toho se stali tehdejší obyvatelé města
svědky vojenské operace, při níž 11. prosince
obsadili vojáci 36. pěšího pluku z Mladé Bo-
leslavi, za pomocí skautů a sokolů, Jablonec nad
Nisou. Akce proběhla v klidu a přes formální
protest tehdejšího starosty nikdo nekladl odpor. 

Tento útvar neměl nikde v okolních státech opo-
ru. Všude vládla nestabilita a naproti tomu se nově
vzniklá Republika československá jevila jako
stabilní jak politicky, tak i ekonomicky. Tomu
dal zapravdu i následující dynamický hospodář-
ský vývoj nejen celé republiky, ale zejména na-
šeho regionu.

Otakar Kypta
místostarosta
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■ Anketa
Několika náhodným občanům
jsme položili stejnou otázku:
„Měla by se změnit podoba
Tyršova parku v centru
Jablonce nad Nisou?“

Jana Š.
Vzpomínám, že Tyršův park byl
před několika lety rekonstruován
zejména doplněním nových květin.
Mám ale pocit, že od té doby zase
upadá. Uvítala bych pravidelnou
péči o zdejší zeleň a také doplnění
nebo výměnu vybavení pro matky
s hrajícími si dětmi. 

Petra Matěnová
Myslím si, že park je hezký, určitě
bych zachovala vzrostlé stromy.
Najít místo by tady měly jak
maminky s malými dětmi, tak
starší občané. 

David Půhoný
Domnívám se, že Tyršův park
by celkový výraz měnit neměl.
Snad jen by bylo možné využít
ho k pořádání kulturních
a sportovních akcí, ke 
společenskému setkávání
různých zájmových skupin.
Uvítal bych pořádání jarmarků,
vláček pro děti, dětské dny,
soutěže. Ale to je již jiná otázka.
A pokud by se našly peníze, tak
bych park místo zavírání na noc,
osvětlil lampami šetřící
elektrickou energii a nechal ho
hlídat městskými strážníky.

Anonym
Se stávajícím stavem parku jsem
spokojená, moc se mi líbí. Škoda
jen, že se zde nekoná více akcí
„pod širým nebem“, hodilo by se
to sem. 

Petr Louda
Jsem radikálně proti jakémukoliv
stavebnímu zásahu do Tyršova
parku. Tečka! Dále jsem bytostně
přesvědčen, že zastupitelstvo,
potažmo rada města, by měla
dbát a naslouchat na veřejné
mínění občanů, kterým není
lhostejný osud, vývoj a rozvoj
města a regionu a velmi uvážlivě
rozhodovat citlivá témata!

Jak městský park vznikl? Celkem zajímavě – z inicia-
tivy občanů. Dnes snad podivuhodné, tehdy to však
bývalo běžné. Ve městě existoval „okrašlovací spolek“,
jehož členy byli vážení občané a těm ležel vzhled
města na srdci. Park s promenádami, lavičkami, jezír-
kem, hudebním pavilonkem patřil tehdy ke každému
správnému městu, a tak ho chtěli mít i v Jablonci.
Myšlenka se ale zdaleka nesetkala s pochopením
všech občanů. Byla nákladná tehdy stejně jako dnes.
Odpůrci tvrdili, že jablonečtí občané jsou přespříliš
zaneprázdnění, než aby měli čas korzovat v městském
parku. 

Podařilo se však získat osvíceného sponzora – jab-
loneckou městskou spořitelnu. Ta poskytla větší část
potřebných financí na zakoupení pozemků i na vybu-
dování parku. A tak mohl být roku 1884 zakoupen
první podmáčený pozemek v údolní nivě na levém
břehu Lužické Nisy, tehdy naproti starému Lauri-
chovu či též Střednímu mlýnu (na jeho místě dnes
stojí bývalé lázně). 

V dalších letech se přikupovaly pozemky a park po-
stupně rostl dle projektu zahradního inženýra Hek-
tora Ecka. Při založení bylo částečně využito přítomné
spodní vody i pramenů a v parku bylo zřízeno jezírko,
balustrády, mostky. Ani tenkrát to však nešlo rychle.
Slavnostní otevření proběhlo až 9. července 1893. Tím ale
park nebyl zdaleka dokončen. Později sem bylo dosa-
zeno i několik plastik a pomníků – Červená Karkulka na
ostrůvek v jezírku, pomníky Dr. C. Krale a F. Schu-
berta, sloupy čedičových varhan. V roce 1914 byl posta-
ven pavilón pro promenádní koncerty. I ten byl pořízen
za sponzorské peníze občana F. Bratha. V jihozápad-
ním rohu byl v roce 1925 vybudován památník jablo-
neckým padlým v první světové válce. 

První ranou pro park byl rok 1945. Vše německé bylo
odstraněno – pomníky věnované lidem i desky se jmény
několika set padlých. Další pohromou pak byla vý-
stavba panelových domů v Sadové ulici. A konečně
následná rekonstrukce parku počátkem 80. let 20 stol.

Starý pěkný plot byl nahrazen stávajícím, cestičky vy-
asfaltovány, jezírko vybetonováno. Při stavbě základů
domů byly oslabeny prameny, které napájely jezírko.
To bylo proto vybetonováno a mělo udržet vodu.
Jenomže spodní voda v podloží za několik zim způso-
bila roztržení betonové vany. Voda se už v jezírku ve
větší míře neudrží. Podobně neslavně dopadl i ně-
kdejší potok z malé fontány. Zato ale vznikla dětská
hřiště, tehdy jistě pěkná a zajímavá. 

Co tedy s parkem dál? Myslím, že by mělo být upra-
veno trasování některých cestiček. Mnoho lidí dnes
přes park prochází. Kroucené cestičky v řadě míst ne-
vyhovují. Zkracujeme si cestu přes trávníky a zkraco-
vat si je i budeme. Dle mého názoru bychom si park
měli v takových místech přizpůsobit a trasování cest
upravit. Ani z asfaltových chodníků nadšený nejsem.
Rehabilitaci by si zasloužil i hudební pavilon. Má úžas-
nou akustiku – hudba se parkem výtečně nese! Je-
nomže komu tady hrát? Holubům na trávníku? Není
kam postavit sedačky pro posluchače, složitě se přivádí
elektřina a těch pár laviček v okolí stav nezachrání.
Myslím si, že kus prostoru u pavilónu by měl být vy-
dlážděn, aby bylo kam postavit lavice, kam usadit po-
sluchače a na ploše aby se dalo třeba i tančit. 

Pro příští rok město požádalo o dotaci na opravu po-
mníku. Uplyne devadesát let od konce první světové
války. Snad se podaří navrátit i desky padlých. Stejně
jako mnozí příbuzní našich dědů z českého vnitroze-
mí nešli ani zdejší Němci do války umírat dobrovolně.
Rozhodně by se do parku měly vrátit i sochy, plastiky,
památníky. Dle mého názoru do parku patří! Pozor-
nost si samozřejmě zaslouží i zeleň. Průběžně stárne
a park je dnes již dospělý. Musí se proto obnovovat,
nahrazovat, dosazovat. 

A tak doufám, že se nám podaří park rehabilitovat
tak, aby sloužil i nám, jistě neméně zaneprázdněným
lidem počátku 21. století.

Lukáš Pleticha
místostarosta

Tyršův park – zelený
ostrov uprostřed města
Jedny z nejkrásnějších jabloneckých podzimních fotografií bývaly pořízeny
v Tyršových sadech. Zlatavé listí, vodotrysk, altán, lávka v nízkém podzimním
sluníčku. Bývaly. Dnešním stavem nejsem nadšen. Asfaltové cesty, ušlapané
rohy záhonů, opadaná fontána, jezírko bez vody. A otevřené-neotevřené záchody.
Už je to jen park. Ne park s velkým „P“, chlouba města a panteon osobností.

foto Jiří Jiroutek
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Problémem je „jezírko“
bez vody

Současný vzhled Tyršova parku odpovídá po-
třebám města. Vybavení prolézačkami a ostat-
ním zařízením pro děti je dobré. Vyžaduje ale
dohled a případné včasné opravy. 

Vyasfaltované cesty i trávníky vyhovují jak
chůzi, tak jízdě na kolech. Po rekonstrukci byl
park hlídán celodenně, ale dohled v noci musí
zajišťovat městská policie. Trvalý dohled nad
parkem by zabránil i soustavnému ničení za-
hradního domku. Zavírání vstupních branek
nepovažuji za řešení, omezuje pouze slušné lidi
a darebákům nevadí. 

Velkým problémem je prázdné jezírko a ná-
sledně i nefunkční potůček a trvale vyschlá
kašna. Původně bylo toto jezírko napájeno pří-
rodními prameny. Výstavbou v ulici U Balvanu
byly ale tyto prameny pravděpodobně narušeny. 

Stálo by za pokus popraskané betonové dno
jezírka odstranit a vyčkat, jestli se činnost pra-
mene neobnoví. Se suchou kašnou a potůčkem
bych ještě počkal. 

Václav Vostřák

Park si zaslouží péči
Jablonec býval označován jako zahradní město

a za město zeleně je považován ještě dnes, ačko-
liv péče o parky, příměstské lesy a jiné zelené plo-
chy není právě příkladná. Pokud se má Jablo-
nec prezentovat jako místo příjemného bydlení,
být přitažlivý pro návštěvníky našeho kraje, mu-
síme se o městskou zeleň více starat. Hlavní
městský Tyršův park si naši péči zaslouží prio-
ritně, protože leží poblíž městského centra a je
hojně navštěvován. 

Park byl sice v nedávné době rekonstruován,
v některých směrech ale ne příliš šťastně. Je na
zamyšlenou, zda do něho patří rostliny, které si
vyžadují soustavnou péči nebo které se dají
snadno poškodit či zcizit. Většina jich bohužel
z parku v krátké době zmizela. Bylo by proto
rozumné koncipovat park spíše krajinářsky,
s volně rostoucími stromy, keři a upravenými
trávníky. V minulosti se mezi zelení nacházely
pomníky, proč by se sem nemohly umístit so-
chy a zajímavý nový mobiliář, který by prostor
zatraktivnil. Také náhrada asfaltu estetičtějším
materiálem by vzhled parku zlepšila.

Myslím, že bychom se neměli bránit ani myš-
lence rozšířit park západním směrem, kde zů-
stává velký nevyužitý prostor. Od dob, kdy byl
park založen, už uplynulo více než století a pro
dnešní Jablonec je jeho rozloha nedostatečná. 

Měli bychom si v diskuzi ujasnit, jaký chtějí
Jablonečané Tyršův park mít, zamyslet se nad
jeho ostrahou i údržbou, které nejsou uspokoji-
vé, a potom svěřit obnovu parku zkušenému
zahradnímu architektovi. To je důležitý před-
poklad pro to, abychom se vyvarovali některých
zbytečných chyb z minulosti a vytvořili příjemný
a funkční prostor pro obyvatele i návštěvníky
našeho města.

Petr Vobořil 
místostarosta

Co činí park parkem?
Řekne-li se městský park, pak si představuji

určitou oázu klidu a pohody uprostřed města.
Musí to být místo s dostatkem zeleně, prostoru,
ale i laviček a třeba i s trochu důvěrnějšími
místy. Také by mělo být vzpomenuto, alespoň
dle mého názoru, na některou významnou
osobnost, jež v minulosti pro město něco zna-
menala.

Procházím-li Tyršovým parkem, pak tady to-
ho z těch mých představ mnoho nenajdu. Vím
samozřejmě, že vznikal za zcela jiných podmí-
nek, v době, kdy město žilo naprosto odlišným
způsobem než dnes. Neexistovala automobilo-
vá doprava a hluk, špinavé vody a znečištěného
ovzduší bylo ve městě nesrovnatelně méně. Aby
byl park i dnes klidným místem, musel by mít
mnohem větší rozměry, ale s tím toho asi moc
neuděláme. 

Široké vyasfaltované chodníky byly snad mo-
derní v době někdejší rekonstrukce. Jezírko bylo
vybetonováno jistě s dobrým úmyslem, ale se
špatným výsledkem. Prostě se to tehdy nepo-
vedlo nebo možná ani lépe neumělo. Více mne
zlobí ty poslední úpravy z nedávné doby.
Osázení parku desítkami drobných keříků,
a některé z nich i na úplně nevhodná místa, bylo
mrháním prostředky. Nejsem určitě odborník
na parkové úpravy, ale v tomto případě byl vý-
sledek předem zřejmý. Co jiného než rozkradení
mohlo v našich poměrech následovat? 

Byl bych opravdu rád, kdyby se podařilo obno-
vit památník válečných obětí. V současné době
sice není ve špatném či zanedbaném stavu, chy-
bějí ale desky, na kterých bylo uvedeno 863 jmen
padlých a pohřešovaných Jablonečanů z první
světové války. Ty byly umístěny ve výklencích
na zadní straně pomníku. S tím by souvisela
i úprava příslušného prostoru ze strany parku.

V poslední době se dost diskutuje o nočním
uzavírání parku. Nevím, jestli někomu uzavření
parku po dvaadvacáté hodině vadí, mne určitě
nikoliv. Parky se zavírají i v jiných městech, ne-
jen u nás. Žádná policie, ani městská, nemůže
namátkovými kontrolami ochránit park před
vandaly. V jejich počínání jim ale nezabrání ani
zavřená vrátka. Snad by pomohl noční hlídač,
ten by ovšem něco stál.

(os)
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Pořádek u přehrady
Zajímalo by mne, zda příští rok

uvidíme pravidelně alespoň dva pěší
nebo cyklo strážníky městské poli-
cie (rozhodně ne motorizované),
kteří se budou nonstop pohybovat
na pravidelné obchůzce přehrady.
Měli by dbát na dodržování pořád-
ku, aby v místech vyhrazených pro
děti nebyli psi, aby se zejména velcí
psi volně nepohybovali u beach vo-
lejbalu, kde je páníčkové vypustí
a ti pak ohrožují ostatní zodpovědné
pejskaře. Budou dbát na dodržování
toho, aby po cestě určené pro pěší
od Tajvanu k beach volejbalu ne-
jezdili lidé na motorkách a přede-
vším čtyřkolkách. 

Martin

Horní Proseč a MHD
Bydlíme na nově vzniklém sídliš-

ti Horní Proseč a chybí nám zde au-
tobusové spojení do Mšena a k pře-
hradě. Ze sídliště tímto směrem jez-
dí hodně obyvatel nejen za prací,
zábavou či lékařem, ale i za náku-
py. Pokud se sem chceme vydat,
musíme jet nejprve do středu města
a poté přesednout na jiný autobus,
který jede do Mšena. Je to časově
náročné, a pokud člověk nemá per-
manentku, pak to i více stojí. Toto
spojení by uvítali i rodiče dospívají-
cích dětí, které často chodí na tré-
ninky do Mšena a v zimním obdo-
bí se za tmy vracejí domů. Na síd-
lišti se v současnosti staví tři nové

domy, a tím přibude i počet obyva-
tel, kteří budou mít stejný problém.
Jelikož zdejší sídliště postrádá ja-
koukoliv občanskou vybavenost, za
kterou musí všichni dojíždět, mělo
by město zajistit všestrannější spoje-
ní, které by všem obyvatelům zpří-
jemnilo život. Stávající linka číslo 3
je sice fajn, ale ráno i přes den jezdí
v dlouhých časových intervalech.
Děkujeme tímto všem, kteří by byli
ochotni se tímto problémem zabý-
vat a vyřešit ho ke spokojenosti
všech obyvatel Horní Proseče.

autor se nepodepsal

Invalidní karty
Hodně rozšířeným nešvarem je

zneužívání invalidních karet řidiči
automobilů. Není to jen v Jablonci,
je to v celé ČR. Myslím, že v zahra-
ničí by si to nikdo nedovolil, protože
by se nedoplatil. Všichni to vědí a ne-
najde se nikdo, kdo by s tím něco začal
dělat, a přesto to chce tak málo. Jeden

jediný článek, který to sice konstatu-
je, ale neřeší (www.xpress.cz/5676),
jsem našel na internetu.

Jen v okruhu mých známých jsou
snad dvě desítky lidí, kteří při par-
kování suverénně a neoprávněně
používají kartu s invalidním vozí-
kem. Kde k ní přišli, nevím, ale s jis-
totou vím, že se jedná většinou
o naprosto zdravé, většinou mladé
lidi, kteří nejeví žádné známky in-
validity. V každém případě invalidní
osoby, na které kartu snad obdrže-
li, často nebydlí v domech, před kte-
rými tito řidiči trvale parkují a nebo
tato auta invalidní osoby vůbec ne-
převážejí. O ostatním, např. sociál-
ních dávkách, ani nemluvím (přís-
pěvky na benzin, dálniční známka
atd.). Jde o sprosté a bezohledné
chování a tato vozidla přinejmen-
ším často zabírají místa opravdo-
vým invalidům, kteří nemají koli-
krát na přecpaných parkovištích
sídlišť kde zaparkovat. Vůbec nevi-
dím problém v tom, jak tomu za-

bránit. Chce to jen chtít a kontrolo-
vat tato vozidla (MP), nedbat na
vymyšlené „výmluvy“ uživatelů ka-
ret a udělovat vysoké, tisícové po-
kuty. A bylo by rychle všechno ji-
nak. 

Autor si nepřeje být zveřejněn

Na webových stránkách byla
otevřena nedávno otevřena diskuze
na téma městská policie. Zde je je-
den z ohlasů.

Alkohol a mladiství
Přimlouvám se za častější kon-

troly v restauračních zařízeních,
zda není „dětem“ prodáván a po-
dáván alkohol. Zejména o víkendu
si myslím, že je to problém. Sice do-
kud bude pivo levnější než minerál-
ka, tak se asi nic moc k lepšímu ne-
změní, přesto by to chtělo nějaké
častější preventivní razie. Myslím,
že po pár tučných pokutách a vý-
hružkách zavřením provozovny by
si každý hospodský dal tu práci,
aby si zkontroloval, kolik je konzu-
mentovi. 

Jako další problém vidím, že se
ve městě již v podvečer necítím pří-
liš bezpečně, stejně tak v neděli, kdy
je centrum absolutně vylidněné, až
na tlupy nebezpečně vyhlížejících
osob. Ale to je připomínka k jinému
tématu – co vybudovat ve městě,
aby tam lidé trávili více času.

Šárka

■ Nad dopisy čtenářů
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Jabloneckým zastupitelem je druhé volební
období, mezi nimiž byla šestiletá pauza zapříči-
něná podle V. Čížka prý dost nečekaným zvole-
ním do zastupitelstva staronového Libereckého
kraje. „Došel jsem k názoru, že práce na vzni-
kajících strukturách a postupech bude časově
náročná a obojí bych nestíhal – politika mě ne-
živí. Navíc, přiznám se, jsem byl dost otrávený
ze způsobu „vládnutí“ a nekomunikace tehdej-
šího vedení města,“ vysvětluje ukončení první-
ho volebního období. 

Číslovka dvě se objevuje i ve vaší účasti
v krajském zastupitelstvu.

Ano. Kromě práce v zastupitelstvu jsem čle-
nem jeho dvou výborů. Prvním je výbor pro
kulturu, památky a cestovní ruch a druhým vý-
bor pro regionální rozvoj. Jsem i mluvčím na-
šeho klubu zastupitelů. Docela důsledně dávám
svoje informace i podklady k jednání orgánů
kraje k dispozici současnému vedení jablone-
cké radnice.

Proč jste do komunální politiky vstoupil?
Jaký byl a je váš cíl? Změnil jste za dobu své
politické práce některé názory na tuto čin-
nost, jelikož praxe se liší od počátečního
ideálu?

Velké iluze jsem si nedělal, v politice se po-
hybuji už řadu let a vidím, že se v základu příliš
nemění – už proto, že ji dělají lidé. Moje veřejné
angažmá je dáno mým chronickým potrefením
snahou pomáhat druhým. Cíl? – Nechci to odbýt
frází, ale vystihuje ho snaha učinit město „uži-
vatelsky příjemným“ pro nás občany i návštěv-
níky. Toho cíle se dosahuje po stupíncích. Práce
opozičního politika je o to obtížnější, že se daří
uskutečnit jen nemnohé. Aspoň prozatím.

Co si myslíte, že se vám jako zastupiteli
opravdu podařilo, kdy jste si řekl, to jsem
rád, že jsem to jako člen městského zastupitel-
stva mohl pomoci prosadit, byl jsem u toho.

Na hodnocení je ještě příliš brzy – to podstatné
se teprve tvoří. Jsem opoziční politik, ale snažím
se podpořit vše rozumné, ať to přijde z koalice,

či opozice. Spolu s kolegy předkládáme i vlastní
návrhy a některé z nich se daří prosadit. To je
rozdíl proti zastupitelstvu kraje, kde koalice
vládne docela nekompromisně. A ptáte-li se na
moji osobní iniciativu, pak snad zmíním snahu
zracionalizovat práci volených orgánů města.
Rada už letos zjara přešla na elektronickou po-
dobu podkladů pro svoje jednání a věřím, že se
nám podaří touto cestou jít i v zastupitelstvu.
Nejde jen o finanční efekt úspory stohů papíru
a tiskařských barev, ale i uvolnění rukou úřed-
níkům pro užitečnější práci. V neposlední řadě
i osvobození městských strážníků od rozvozu
balíků potištěného papíru nám zastupitelům.
Jejich prací je zajištění pořádku a bezpečnosti
ve městě. Každý z nás ví, že na tomto poli je ještě
hodně co k vykonání.

V čem je vaše politická angažovanost pří-
nosná pro vás, vaši rodinu, vaše okolí? Jaká
jsou negativa? Jak se politický život za dobu
vašeho působení v Jablonci mění a jakým
způsobem? 

Musím říci, že jsem si po převratu „užil svo-
je“. Ničeho nelituji, ale je pravda, že moje poli-
tické angažmá neprospělo mým rodinným
vztahům. V této souvislosti musím projevit
uznání mamince mých mladších dětí za to, že
i přes moji absenci vychovala z obou slušné lidi.

Ptáte-li se po změnách v politickém klimatu
ve městě, musím říci, že pociťuji výraznou
změnu k lepšímu. Nesrovnatelně se zlepšila
vzájemná komunikace, respekt k názoru dru-
hého. Domnívám se, že současné vedení radni-
ce je pro město nadějí. A uvědomí-li si i někte-
ří kolegové z větší části opozice, že tam nejsme
pro politikaření, ale pro práci ve prospěch ob-
čanů, městu to jen prospěje.

Jste členem KSČM a přitom podnikáte v ob-
lasti finančního poradenství – jak se slučuje
vaše pracovní náplň se základními statěmi
komunistické ideologie? Pamatuji si ze ško-
ly, že ideální komunismus by měl směřovat
ke společnosti bez osobního vlastnictví, něco
v duchu „táboritského“ hesla každému dle
jeho potřeb. Proč jste komunistou, která zá-
kladní myšlenka je vám blízká?

V první vaší otázce vůbec nevidím rozpor.
Aspoň v pojetí poradenství, jak je chápu já, tedy
být odborníkem na straně klienta v jednání s fi-
nančními institucemi a nikoli „nagelovaným

kravaťákem“, který v honbě za úspěchem často
zanechá jen průvan v klientově šrajtofli. Ale to
by bylo na delší rozhovor. Ta práce je totiž
i mým koníčkem.

A k tomu komunismu jen tolik, že ani u nás,
ani jinde, se nekonal. U nás probíhalo úsilí
o vybudování prosperující sociálně spravedlivé
společnosti, které prohrálo jen v důsledku řady
malých i velkých subjektivních chyb a omylů.
Ta cesta zase až tak neúspěšná nebyla, soudě
podle toho, že ti, kteří po 89. roce převzali vlá-
du, nezdědili rozvrácenou ekonomiku a zdra-
votnictví, ani kulturně zaostalé a nedostatečně
vzdělané obyvatelstvo. To, že prohrála komu-
nistická strana, ještě ani zdaleka nedeklasuje
myšlenku sociální spravedlnosti a rovnosti šancí.

Při jednání zastupitelstva vystupujete jako
„kliďas“ s pragmatickým názorem na věc.
Jste opravdu takový i v běžném životě?

Už nejsem dorostencem, jestli se toho dožiji,
pak mě za půl roku potká šestý křížek. Věk ale
nijak dramaticky neprožívám. Život mě přece
jen poučil, že s klidnou hlavou se ve veřejné
činnosti dosáhne víc. Byl jsem tak vychován,
abych si vážil práce druhých a respektoval je-
jich názory. Jinak ale nejsem kliďas vždy a za
každých okolností.

(fr)

Václav Čížek 
Nikdy nebudu nagelovaným kravaťákem

■ Václav Čížek  
Jablonec je malý dvoreček, takže podstatné
části čtenářů nejsem neznámou figurou. Žiji
tady, s malými přestávkami, od svých dvou let.
Mám čtyři děti a tři vnoučata, ale jako dědeček
za moc nestojím. Žiji sám, ale necítím se
osaměle. Při mých aktivitách to ani nejde.
V sezóně chodím na hokej, občas na volejbal
(nejstarší dcera ho stále aktivně hraje). I když
o tom moje postava nesvědčí, skoro denně
jezdím na kole. Čtu pohříchu málo, 
nepočítám-li odborné servery na internetu.
Mám ale rád dobrou detektivku, knížky 
o léčitelství a psychotronice, televize mě 
spolehlivě uspí. Miluji hory, rád si vyrazím do
Jizerek – i přes noc. Teď nedávno mě nesmírně
zaujala výstava poetických fotografií pana
Kirchnera – byl jsem několikrát „pocivět“ na
vybrané lahůdky,“ tak se sám charakterizuje
jablonecký radní Václav Čížek (KSČM).foto Jiří Jiroutek

foto Jiří Jiroutek

foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
97 let
Andrišová Marie 

94 let
Nožičková Božena

93 let
Bartoňová Miloslava, Čapková
Evženie, Holubec František,
Chalupová Anna a Janata Vladislav 

92 let
Schwarzová Marie a Vávra Jaroslav  

90 let
Pražáková Otilie a Záleská Hedvika

85 let
Bobková E., Janata J., Janků O.,
Kouřilová B., Nováková B.,
Novotná V., Sazima S., Souček O.,
Starcová E. a Valášková J.

80 let
Havrdová N., Karlovcová M., Kocour B.,
Linková Z., Malý M., Nesvadbová H.,
Ondrejka B., Pokorná V., Suchánek M.,
Šourek M., Tesařová O., Toman A.,
Váňa M. a Vaníček J.

75 let
Benešová A., Drbohlavová A., Ďuran Š.,
Endlerová M., Kubín E., Lédlová A.,
Navrátil J., Novák V., Pecinová V.,
Roženská A., Sedláčková H., Střeštík O.,
Šimon M., Štěpánková O., Tomíčková V.,
Varga Š., Vašíčková J., Velová E.
a Vulcová V.

70 let
Andrišov A., Čechová K., Farkašová L.,
Fischer V., Glaserová E., Gorošová I.,
Holanová B., Hujer V., Jarošová M.,
Jorová V., Kaplan J., Matušek M.,
Mizera J., Mrázek K., Parstorfer J.,
Patočka B., Sadecký O., Ťukal J.,
Valha M., Valter O. a Vlčková M.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody. 

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

Diamantovou svatbu 
oslavili v září manželé 
Věra a Jaroslav Juklíčkovi
a v říjnu ji oslaví manželé 
Karel a Milada Jégrovi.
Blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví a hodně
vzájemné úcty a tolerance.

■ Vítání dětí
Sobota 1. září 2007 
David Švec, Natálie Vobořilová,
Martin Profeld, Lukáš Kříž, Ladislav
Sopek, Lukáš a Šimon Pokorných,
Jan Novák, Michal Bursa, Pavlína
Cimbálová, Leontýna Růžičková,
Nikola Janďourková, Simona
Petruželová, Aneta Krejzová, Natálie
Bartošová, Magdalena Mikulová, Jan
Kočnar, Václav Havrda, Eliška
Koňáková, Sarah Štěpničková, David
Christl, Vojtěch Kysela, Jakub
Stožický, Nela Zemanová, Markéta
Lukášková, Matěj Sova, Darina
Duždová, Martin Savický, Matěj Švec,
Radka Nováková, Michal Pleštil,
Vojtěch Sůva, René Zeman a Nela
Nyplová.

Ze Spolkového domu
V rámci projektu „Otevřené dveře“
zahajuje Spolkový dům poraden-
skou činnost pro občany zaměřenou
na orientaci v různých životních
situacích. Poradna je otevřena
každé úterý od 15 do 17 hodin –
informace v recepci. Jako součást
projektu začínají ve Spolkovém
domě i počítačové kurzy pro
začátečníky a pokročilé. 
Zájemci se mohou přihlásit na tel.
483 356 213 nebo v recepci SDJ.

Jablíčko otevře dveře
Na Den otevřených dveří, který se
koná ve středu 10. října od 9 do
17,30 hodin, zve rodiče, prarodiče
a zejména ty nejmenší nově
zrekonstruované mateřské
centrum Jablíčko. Přijďte se
podívat, co zajímavého nabízíme,
přijďte si s dětmi pohrát. Připraven
je pestrý program s hrami,
zpíváním, kreslením a tvořením. 

Svátek dětí, dýní 
a strašidel
Znovuoživení dávné keltské tradice
vzniklé na evropské půdě se
uskuteční ve čtvrtek 18. října.
Před Domem vína na Komenského
náměstí proběhne dýňobraní,
během kterého budou mít děti
spolu s rodiči příležitost prohléd-
nout si nádherně vyřezané
a nasvícené dýně, případně si 
i na místě z připravených tykví 
nějaké strašidýlko zhotovit.
Dvoudenní dýňobraní bude
zahájeno 18. 10. v pravé poledne
za účasti starosty města Petra
Tulpy a legendy Jizerských hor
doktora Kittla. Vydlabané dýně
budou vystaveny v Domě vína do

konce října. Nechte děti projevit
jejich fantazii a tvořivost…

Odpočívadlo
Během října bude před obchodním
domem Delvita (Jabloň)
instalována výstavka nazvaná
„Odpočívadlo“. Ukázka recyklova-
ných výrobků z vytříděných plastů
je koncipována jako odpočívadlo
s lavičkami, pískovištěm – hrací
plochou pro děti a ukázkami
kompostéru, palet apod. U recyk-
lovaných komponentů odpočívadla
najdete označení, z jakých plastů
byly vyrobeny, kdo je výrobcem
a jaké mohou mít další použití.

Přijďte do Belvederu
Pokud se zajímáte o historii svého
města, nenechte si ujít již páté
pokračování cyklu „Otcové města
Jablonce“ v Galerii Belveder,
součásti Muzea skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou. Tentokrát je
výstava věnována církvím,
náboženským společnostem a du-
chovním hnutím a nese název
Podoby víry. Slavnostní zahájení
a komentovaná prohlídka proběhne
4. října v 17 hod. Výstava potrvá
do 11. ledna 2008.

Countryon nabírá
Známá jablonecká taneční skupina
Countryon pořádá nábor do svých
kroužků. Jedná se o dětské
country (6–14 let) a moderní
tanec, Line dance, americký step
(nábor teenagerů 15–18 let),
informace na tel. 775 177 729.
Pro kankán přijímáme tanečnice
od 20 let (více na tel. 777 085 780).

V nemocnici otevřeli 
dveře
Den otevřených dveří se v jablo-
necké nemocnici koná od roku
2005. Ten poslední se uskutečnil
v úterý 11. září. Návštěvníci si
mohli prohlédnout čtrnáct praco-
višť v sedmi prohlídkových
okruzích. O tom, že se jedná
o akci zajímavou a přitažlivou,
svědčí fakt, že se do nemocnice
přišlo podívat 1300 zájemců.
Největší zájem byl tentokrát
o okruh pediatrie a patologie
(353 návštěvníků), následoval
okruh ARO a ortopedie (264 osob).
Mezi návštěvníky byli představitelé
města Jablonec nad Nisou
a Libereckého kraje, zastupitelé
a sponzoři, přišli též držitelé
medailí za dárcovství krve. 

Vzpomínkové setkání
při příležitosti 89. výročí vzniku samostatného československého státu se
uskuteční v neděli 28. října 2007 od 14 hodin u pomníku v Tyršových sadech.
Přítomni budou představitelé města, zástupci Českého svazu bojovníků
za svobodu a Konfederace politických vězňů a další hosté.

Nový Průvodce 
pacienta
Jablonecká nemocnice vydala již
podruhé Průvodce pacienta. Nové
vydání je oproti prvnímu obsáh-
lejší – každému oddělení je zde
věnovaná jedna strana. Kromě
informací o ambulancích se lidé
prostřednictvím fotografií seznámí
také s primáři a vrchními sestrami
jednotlivých oddělení. Součástí
celobarevné publikace je i plánek
nemocnice s navigačním systémem,
základní telefonní seznam a infor-
mace o službách nemocnice. Bro-
žura je doplněna fotografiemi, které
dokumentují jednotlivé prostory

a vybavení nemocnice. Průvodce
je zdarma na informacích, na od-
děleních nemocnice a v městském
IC. Nemocnice mohla příručku
vydat díky sponzorům, kteří v ní
mají reklamu.

Úspěch Ambrosie
Počátkem září se na zámku
Czarny u Jelení Hory konal mezi-
národní benefiční koncert pořáda-
ný polskou agenturou Violino.
Českou republiku zde zastupoval
jablonecký renesanční soubor
Ambrosie, jehož členové zahráli
na historické nástroje a vystoupili
v dobovém oblečení v části pro-
gramu Hudba dávných staletí.
Ambrosie zde měla největší ús-
pěch; musela několikrát přidávat
a jeden ze středověkých tanců
roztleskal a pěkně rozjařil jinak
důstojné publikum tzv. vážné
hudby. 

foto Jiří Jiroutek

foto Petr Krejčík
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Vyberte nejhezčí strom
Jablonecka

Soutěž o nejhezčí strom Jablonecka, vyhlášená
letos v květnu, se přehoupla do druhé poloviny.
Nyní můžete i vy ovlivnit její průběh a spoluroz-
hodovat o tom, který z finalistů se stane Stromem
roku 2007. 

Ve vestibulu jablonecké radnice právě probíhá vý-
stava fotografií nejhezčích stromů a tady můžete udě-
lit hlas svému favoritovi. Výstava potrvá do 19. října,
kdy se při příležitosti Dne stromů uskuteční vyhlášení
vítěze. Hlasovat lze též na internetových stránkách
města www.mestojablonec.cz. 

Přehled kandidátů: modřín v ul. Pod Skalkou, buk
U Srnčího dolu, buk v Riegrově ul., buk v Revoluční
ul., lípa v Janově nad Nisou, lípa na Nové louce, javor
klen v Pulečném, lípa v Dalešicích, buky v Široké ul.
a v ul. Nad Školkou, oba v Proseči nad Nisou. 

Podpořte také v celostátním finále loňského vítěze
jabloneckého kola – buk v zahradě katolické ZŠ v Prů-
běžné ulici. Ve vnitřním informačním středisku MěÚ
budou do 11. října k dispozici hlasovací archy. 

(bš)

Ze správního odboru
Rozšíření služeb klientům 
V rámci zlepšování svých služeb přichází od 1. říj-

na správní odbor MěÚ s další novinkou. Objed-
návat k přepážkám se budete moci nejen pro-
střednictvím SMS, ale také e-mailem. To nabízí
komfortnější a mnohdy i levnější možnost. 

Postup při objednání je zcela shodný s úkony pro-
váděnými mobilním telefonem. Jediná změna spočí-
vá ve dvou úvodních registračních krocích, které jsou
nezbytné jako ochrana před nepřátelským prostře-
dím internetu.

Veškeré příkazy pro e-mail objednávání je ve
zprávě nezbytné psát pouze do řádku „Předmět“,
resp. „Subject“. Jakýkoliv ostatní text v „těle“ e-mailu
systém ignoruje! Systém v příkazech nerozlišuje
VELKÁ a malá písmena!

Postup: 
Na e-mailovou adresu sms@mestojablonec.cz klient

zašle příkaz REG

Po odeslání tohoto e-mailu systém odpoví, že je třeba
poslat mu nazpět jedinečný vygenerovaný kód ve
formě příkazu: 

REG ABCDEFG (např. REG NVDBOKP). Poté při-
jde oznámení o dokončení registrace a dále systém
pracuje stejně jako při objednávání přes SMS z mo-
bilního telefonu.

Takže na zprávu např. RIDIC REZ A1 1010 1000
sytém odpoví, že se můžete dostavit: 

Navrh; Od: 10.10.2007 10:00; Souhlasite? … a dále
pokračujete dle návodu. 

Informace najdete na www.mestojablonec.cz, pří-
padně na příslušných letáčcích v informačních cent-
rech MěÚ Jablonec n. N. (Mírové nám. 19 a Komen-
ského 8).

Kromě toho připravujeme od 1. ledna objednávání
klientů prostřednictvím SMS a e-mailů na nový
úřední den matričního úřadu, který bude ve čtvrtek
od 8 do 12 hodin. Ten bude vyčleněn pouze pro klienty
objednané tímto způsobem. Dále připravujeme též
vyrozumívání o vyřízených záležitostech podnikatel-
ské klientely živnostenského úřadu. 

Mimořádný úřední den 
Správní odbor MěÚ připravil zcela mimořádnou

akci. Pro občany, kteří během týdne nemají z jakých-
koliv důvodů možnost navštívit MěÚ v úřední dny,
budou v sobotu 20. října od 8 do 12 hodin otevřeny
tyto přepážky:

Správní agendy (občanské průkazy, cestovní do-
klady, evidence obyvatel a trvalé pobyty) a dopravně
správní agendy (registr vozidel, evidence řidičů).
Další víkendové otevření úřadu do konce roku již ne-
plánujeme, proto neváhejte.

Při této příležitosti upozorňujeme občany, že do
konce letošního roku musí být provedena výměna
všech řidičských průkazů vydaných do 31. 12. 1993
a výměna všech občanských průkazů vydaných do
31. 12. 1998 (netýká se občanů narozených do 1. 1.
1936). 

Na závěr roku je pro případ naléhavé potřeby počí-
táno s vyčleněním některého z neúředních všedních
dnů pro agendy OP a ŘP, případně výdej dokladů ho-
tových. 

(pk)

Památný dub v Pulečném
foto Miloslav Wach

Očkování psů
Ve čtvrtek 4. října se v čase 10–12 a 13,15–16 hodin

uskuteční hromadné očkování psů proti vzteklině.
Týká se to psů, kteří nebyli očkování v jarním ter-
mínu. Očkování proběhne ve Veterinární ošetřovně
MVDr. Baudyše v Ještědské ulici.

Chovatelé psů jsou povinni zajistit dle zákona
č.166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), aby byli psi
ve stáří od 3 do 6 měsíců, a poté vždy jednou za rok,
očkováni proti vzteklině. Pes musí být opatřen ná-
hubkem a vodítkem a musí být v doprovodu dospělé
osoby. Náhradní termíny u privátních lékařů v ordi-
načních hodinách.

Za porušení uvedené povinnosti může Krajská vete-
rinární správa uložit dle § 71, odst. 1, písm. a) 1 výše
uvedeného zákona pokutu až do výše 10.000 Kč.

(jp)

Psí přehlídka
Liga na ochranu zvířat, útulek pro opuštěná zvířa-

ta Dášenka v Lučanech nad Nisou a kynologický klub
Cerberus Lukášov pořádají v neděli 14. 10. od 14 ho-
din v Tyršových sadech tradiční soutěžní přehlídku
psů JABLONECKÝ VOŘÍŠEK 2007.

Přejímka psů od 13 hodin. Pořadatelé zvou všechny
přátele zvířat. 

Můžete požádat o příspěvek
Žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města

pro rok 2008 se týkají těchto oblastí:
• sociální péče a zdravotnictví
• výchova a vzdělávání mládeže a ochrana přírody
• kultura a volnočasové aktivity občanů – zvláště

dětí a mládeže
• sport a tělovýchova
• prevence sociálně patologických jevů a kriminalita

mládeže

Podávají se na předepsaném formuláři, který je
k dispozici ve vnitřním informačním středisku MěÚ
v přízemí radnice a na internetových stránkách města
www.mestojablonec.cz. 

Žádosti přijímá Jiří Kubsch, oddělení školství, kul-
tury a sportu, 1. patro budovy radnice, č. dv. 126, tel.
483 357 354,e-mail kubsch@mestojablonec.cz. Lze je též
zasílat poštou. V případě neúplnosti nebude žádost
akceptována. Termín podání do 31. října 2007.

Veškeré podrobnosti naleznete v „Zásadách pro po-
skytování finančních příspěvků z rozpočtu města
Jablonce nad Nisou“, které jsou rovněž k dispozici na
uvedených místech.

(jk)

Město Jablonec nad Nisou
nabízí k pronájmu 

nebytový prostor v objektu Mírové náměstí 3100/19
– západní strana budovy radnice, prodejna č. III
o celkové výměře 63 m2.

Informace poskytne odbor vnitřních věcí MěÚ
Jablonec nad Nisou, tel. 607 941 595, popř. majetko-
právní odd., tel. 483 357 228.

Nabídky adresované majetkoprávnímu odd. MěÚ před-
kládejte v podatelně MěÚ, Mírové náměstí 3100/19,
467 51 Jablonec nad Nisou.

Prodej parkovacích míst 
na Dolním náměstí

Dopravní a silniční úřad MěÚ (dále DSÚ MěÚ)
začne 5. listopadu s prodejem (ročním proná-
jmem) parkovacích stání na Dolním náměstí pro
rok 2008. 

O pronájem parkovacího místa může požádat ten,
kdo má v místě trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu
(jedná se konkrétně o objekty Lidická 620/8, 600/5,

678/7, Soukenná 712/1, 615/2, Kamenná 402/11, Dolní
náměstí 584/2, 716/3, 651/4, 679/5, 397/6, 644/7, 643/8,
642/9, 612/10, 714/13, 594/14). Žadatel dokládá své
bydliště platným občanským průkazem, firma nebo
podnikatel buď výpisem z obchodního rejstříku nebo
živnostenským listem, kde je uvedeno sídlo provo-
zovny. Roční poplatek za vyhrazení parkovacího stání
činí 12 000 Kč (1000 Kč za i započatý měsíc) + 1000 Kč
správní poplatek za vydání rozhodnutí. Na každou
provozovnu či byt se přijímá pouze jedna žádost. Žá-
dost lze podat osobně na DSÚ MěÚ u p. Šilhánové
(budova radnice, 4. patro, č. dv. 425) v úřední dny
pondělí a středa v čase 8–11,30 a 12,30–17 hodin.
Rozhoduje pořadí, tzn., že prvním šestnácti žádostem
bude při splnění výše uvedených požadavků vyhověno.

(jv)

Tajemník MěÚ Jablonec n. N. 
vyhlašuje výběrové řízení na místo

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚČETNÍ EVIDENCE
9. nebo 10. platová třída podle kvalifikace
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání
ekonomického směru výhodou. 
Další požadavky: 5 let praxe v oblasti účetnictví ne-
bo výkaznictví, praxe ve vedoucí pozici výhodou, or-
ganizační schopnosti, odpovědnost, samostatnost, fle-
xibilita a kreativita, výhodou je praxe v oblasti státní
správy, znalost účetnictví ÚSC a NNO, rozpočtů ÚSC,
ČÚS, atd.
Nástup: dle dohody. 
Informace: ředitel odboru financí a majetku, tel. 483
357 256, e-mail: fric@mestojablonec.cz. 
Přihlášku doloženou profesním životopisem, výpisem
z rejstříku trestů, lustračním osvědčením a ověřeným
dokladem o dosaženém vzdělání zasílejte do
15. října 2007 na adresu: Městský úřad, personální
úsek, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

Památný javor ve Vrkoslavicích
foto Miloslav Wach
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Oddělení krizového řízení – název, který
mi nahání hrůzu. Co si pod ním má běžný
občan představit, zeptala jsem se vedoucího
oddělení Jiřího Vaníčka:

To snad ne, naopak. Oddělení krizového ří-
zení (OKŘ) je v organizační struktuře MěÚ vy-
členěno právě k zajištění připravenosti města
i některých dalších měst a obcí na mimořádné
události a řešení krizových situací. Tato oblast
zahrnuje mnoho činností a úkolů, proto uvedu
jen ty hlavní. 

Provádíme analýzy vzniku mimořádných udá-
lostí a stanovujeme možný rozsah ohrožení oby-
vatel, životního prostředí a majetku. Řešíme
ochranu před povodněmi, odstraňování následků
událostí způsobených jednak přírodními vlivy
(sněhová kalamita), ale i činností člověka (ha-
várie s úniky nebezpečných látek), následky
znečistění povrchových vod nebo opatření při
epidemii (ptačí chřipka). Vše projednáváme
a zabezpečujeme v součinnosti s oddělením ži-
votního prostředí a se složkami IZS (s hasiči,
policií, zdravotní záchrannou službou, hygie-
nickou a veterinární správou, ČSAD a dalšími).
Především jde o varování a vyrozumění obyva-
telstva, jeho ochranu a případnou evakuaci
z ohrožených území, zajištění náhradního uby-
tování a dodávky základních životních potřeb. 

Činnost a úkoly všech složek IZS při řešení
konkrétních mimořádných událostí jsou roz-
pracovány ve třech plánech: havarijním, povod-

ňovém a krizovém. K zajištění připravenosti kri-
zových orgánů organizuje OKŘ dvakrát ročně
odbornou přípravu členů štábu, povodňových
komisí, starostů a zástupců firem a institucí.
O dobré připravenosti a součinnosti složek IZS
svědčí úroveň zpracovaných plánů a výsledky
letošního taktického cvičení. Pracovníci oddě-
lení zajišťují i vybavenost a akceschopnost tří
jednotek sboru dobrovolných hasičů v Pase-
kách, Kokoníně a Proseči n. N., poskytují po-
moc při zajištění požární ochrany, bezpečnosti
a ochrany zdraví v základních a mateřských
školách v Jablonci n. N.

Máte zkušenosti ze spolupráce s občany,
při cvičeních nebo skutečných krizích? Jak
se v těchto vypjatých okamžicích chovají?

Krizi jsme zatím nezažili, ale zkušenosti máme.
Např. z likvidace sněhové kalamity a z povodní
v r. 2002, z evakuace a následné péče o obyva-
tele při požáru panelového domu v Jeronýmově
ulici v r. 2006 či při již zmíněném taktickém
cvičení IZS. Vždy se chovali ukázněně, nepani-
kařili, dbali pokynů zasahujících složek. Za to
patří poděkování občanům, ale i zástupcům fi-
rem a institucí, se kterými plánujeme a zabez-
pečujeme všechna opatření. 

(fr)

Oddělení krizového řízení

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

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK SPRÁVNÍHO
ODBORU
8. platová třída
Kvalifikační předpoklady: střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou.
Další požadavky: uživatelská úroveň dovednosti
v oblasti obsluhy PC (Word, Excel, internet) a ochota
učit se nový SW, organizační a komunikační schop-
nosti, odpovědnost, samostatnost, loajalita, flexibilita
a kreativita, ochota jednat s lidmi, praxe ve státní

správě, případně v jiné administrativě výhodou.
Nástup: 1. 1. 2008
Informace: ředitel správního odboru, 
tel. 483 357 710, 
e-mail: karlovsky@mestojablonec.cz.

KOORDINÁTOR KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání.
Další požadavky: znalost zákona č. 108/2006 Sb. o so-
ciálních službách, praxe v oblasti sociálních služeb
výhodou, znalost místních podmínek v oblasti sociál-
ních služeb, znalost projektového řízení výhodou, komu-
nikativnost, samostatnost, organizační schopnosti,
flexibilita, znalost práce s PC (Word, Excel, internet).

Nástup: dle dohody, nejpozději 1. 1. 2008.
Informace: vedoucí oddělení sociálních služeb
a zdravotnictví, tel. 483 357 650, e-mail: jaroslav.cvr-
cek@mestojablonec.cz. 

Přihlášky doložené profesním životopisem, výpi-
sem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců), ověře-
ným dokladem o dosaženém vzdělání a případný-
mi referencemi zasílejte na adresu: 
Městský úřad, personální úsek, 
Mírové náměstí 19, 
467 51 Jablonec nad Nisou.

Lhůta pro podávání přihlášek: do 15. října 2007.

Chcete se stát policistou?
Policie ČR OŘ Jablonec nad Nisou nabízí zájem-

cům uplatnění a zajímavou práci u pořádkové
a dopravní policie. Nabízí se i možnost kariér-
ního postupu (tzn. zařazení na specializovaná
pracoviště, např. u služby kriminální policie
a vyšetřování).

Podmínky pro přijetí k Policii ČR jsou dány
zákonem. Po přijetí do služebního poměru je
poskytována základní odborná příprava, zajiš-
tění bezplatného ubytování a stravování po ce-
lou dobu studia včetně vyplácení mzdy.

Při dodržování základních povinností policisty
ve smyslu služebního zákona lze získat trvalé za-
městnání se zajištěním odpovídajícího příjmu,
a tím i pevnou sociální jistotu.

Základní podmínky pro přijetí do služebního
poměru jsou: občanství ČR, věk nad 18 let, bez-
úhonnost, minimálně střední vzdělání s matu-
ritou a fyzická, zdravotní a osobní způsobilost
k výkonu služby.

V případě zájmu o bližší informace ohledně
podmínek pro přijetí do služebního poměru
kontaktujte Policii České republiky, Okresní ře-
ditelství, ul. 28. října 10, 466 73 Jablonec nad
Nisou. Tel. 974 474 400.

(lk)

Sportovní den
pořádá v rámci prevence kriminality Policie

České republiky. Na II. ročníku se bude podílet
také Hasičský záchranný sbor, zdravotníci a Ar-
máda ČR. Akce určená školní mládeži je na-

zvána „Sportovní den s Policií ČR“ a uskuteč-
ní se ve čtvrtek 4. října od 8,30 hodin v areálu
Břízky.

Policisté připravují na tento den orientační
závod pro žáky sedmých tříd základních škol
celého okresu. Každá ZŠ může v případě zájmu
vyslat smíšené pětičlenné družstvo chlapců
a dívek. Družstva budou během závodu plnit na
vyznačené trase teoretické i praktické úkoly
z oblasti pravidel silničního provozu, zdravo-
vědy, topografie atd. Nejlepší družstva obdrží
ceny.

Prvního ročníku se v loňském roce zúčastnilo
13 družstev. Vítězství si odneslo družstvo ZŠ ze
Zásady, druhé skončilo družstvo ZŠ Rychnov
u Jablonce n. N. a třetí místo obsadila ZŠ Arbe-
sova.

Záměrem akce je vzdělávání a osvěta školní
mládeže a také ukázka toho, že složky Integro-
vaného záchranného systému umí dobře a rychle
pracovat.

Policie pevně doufá, že i v letošním roce bude
zájem škol velký, a pokud se vydaří i počasí,
bude sportovní den jistě příjemným zážitkem
nejen pro děti, ale i pro všechny ostatní zúčast-
něné.

Ludmila Knopová
tisková mluvčí PČR

Policie ČR informuje

Taktické cvičení v Lučanech, 17. 5. 2007 
foto Luboš Mrklas 

foto archiv PČR 
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Dvanáctý zářijový večer patřil v Klubu Na
Rampě kultuře. A to kultuře v obecném
smyslu toho slova – debatovalo se o tom, jak
na tom jablonecká je, zda její nabídka je bo-
hatá či není a kde je vlastně ten zakopaný
pes, že nemá dostatečnou návštěvnost. 

Setkání vyvolala webová diskuze odehrávající
se již poměrně dlouhou dobu na stránkách měs-
ta. Sál klubu Na Rampě se zaplnil lidmi ma-
jícími zájem o jabloneckou kulturu. Taktovky
moderátora se ujal zkušený David Jelínek a de-
baty se pak zúčastnili zástupci subjektů, které
se organizací kultury ve městě zabývají. Svými
názory přispěli ředitelé různých kulturních or-
ganizací, jako např. Marta Procházková z Euro-
centra, Jaroslava Slabá z Muzea skla a bižute-
rie, Vít Rakušan ze Základní umělecké školy,
Pavel Žur z Městského divadla, ale také Martin
Bauer z Rampy, Jana Hamplová z Nisanky, Jan
Verl či Roman Rákosník. Město zde zastupoval
místostarosta Petr Vobořil a ředitelka humanit-
ního odboru Miroslava Rýžaková. V roli poslu-
chače byl přítomen i starosta Petr Tulpa.

Všichni debatující se shodli na tom, že nabíd-
ka je více než bohatá a vůbec není třeba ji roz-
šiřovat. Těžko lze ovšem vyhovět žádostem na
pořádání open air festivalů, pro které není ve
městě vhodná lokalita se zázemím pro mokrou
variantu. Účastníci besedy se snažili od před-
stavitelů města zjistit, co s těmito fakty hodlá
radnice dělat, co chce změnit, kdy nějakou fes-
tivalovou tradici založí.

„Nemyslím si, že by se město mělo stát pořa-
datelem jakýchkoliv programů. Můj názor je, že
město má vytvářet podmínky pro organizátory,
a to jak finanční, tak i prostorové. A o to se sna-
žíme i prostřednictvím dalšího ročníku Projektu

Jablonec 2008. Stačí vymyslet dobrý projekt, při-
hlásit se a požádat o příspěvek a podporu“, vy-
jádřil jasně svůj názor místostarosta Vobořil.

Debata se pak stočila od peněz k dalšímu pro-
blému všech organizátorů – k divákovi. Podle
ředitelky Procházkové je pro pořadatele
kulturních programů velmi těžké obstát v kon-
kurenci počítačů a nabídek televizí. „Aktivního
diváka nám velmi kazí jeho vlastní pohodlí, které
on sám někdy jen nerad překonává,“ tvrdí šéfka
Eurocentra. 

I ostatní se přidali k tomu, že nejdůležitější je
vychovat si diváka. „Měl by asi vzniknout prog-
ram pro dospívající mládež, který by ji naučil
chodit do divadla, na vernisáže a vůbec účastnit
se společenského života. Ale kde začít – ve ško-
lách, v základních uměleckých školách, v rodi-
nách?“ uvažoval nahlas někdejší zakladatel
Klubu Na Rampě Roman Rákosník a zároveň
vyjádřil obavy, že jinak zanikne veškeré spole-

čenské dění a každý se stáhne do ulity svého
domova. „Řekl bych, že je to jako v dobrých hos-
podách. Základem je dobrá kuchyně, tedy pro-
gram, skvělá obsluha a přátelské prostředí – čili
organizátoři a okolní parta diváků. Jestliže mi
bude v tom společenství dobře, pak se do něj přece
budu vracet,“ rozvíjel dál své úvahy.

Výsledkem diskuze na toto téma bylo, že kaž-
dý subjekt, ať rockový klub, hudební škola ne-
bo divadlo, by měl svou práci dělat co nejlépe,
aby si získal svého vlastního diváka. Je zřejmě
jen velmi málo lidí, kteří jsou opravdu multi-
kulturní a obsáhnou celou nabídku všech sub-
jektů ve městě. A věc je ještě složitější. „Zkuste
si někdy vypsat pod sebe celý program kulturní
i sportovní – řekněte, kolik akcí jste každý z vás
navštívil během posledního měsíce. Z důvodů
pracovní vytíženosti ale i rodinného rozpočtu
prostě člověk nemůže jít všude, kam by chtěl,“
konstatovala Miroslava Rýžaková.

Takže jaký byl výsledek debaty? Kulturní
nabídka je více než dostatečná, průměrný
občan totiž není schopen měsíční nabídku
všech subjektů opravdu zvládnout. Většina or-
ganizátorů se shodla na tom, že by přivítala cent-
rální možnost reklamy, možná světelnou tabuli
nebo elektronické informační boxy v centru měs-
ta, kde by získal informace nejen Jablonečan,
ale i turista. Nakonec odmítli navrhovaného ko-
ordinátora pořadů, který by bránil vzájemnému
překrývání pořadů – jeho roli v podstatě plní
„Projekt“ a navíc pořadatelé se ve většině pří-
padů mezi sebou dohodnou. Prvořadým úko-
lem, který všichni označili jako běh na dlouhou
trať, je vychovat si vlastního diváka. A to může
trvat i celou generaci. 

(fr)

Jak je to s jabloneckou kulturou

V prvním říjnovém týdnu proběhne již
11. ročník Týdne knihoven. Jedná se
o celostátní akci vyhlášenou Sekcí
veřejných knihoven SKIP. 
V naší nabídce najdete pořady určené
školám i široké veřejnosti, našimi hosty
budou známé i méně známé osobnosti.
Kromě přednášek a besed můžete využít
i školení o práci s databázemi či katalogem. 

Na shledanou s námi nejen v Týdnu
knihoven! 

Týden knihoven 1–7. října 2007
1. 10. /pondělí/ 10 hodin 
J. S. Bach – BRANIBORSKÉ KONCERTY 
Hudební beseda.

1. 10. /pondělí/ dětské oddělení, Šumava
a Kokonín
2. 10. /úterý/ Mšeno
MINUTY NAD KNIHOU 
Společné čtení pro děti. Zadáno.

2. 10. /úterý/
ZVÍŘECÍ FARMA
Výtvarná dílna pro děti. Zadáno.

2. 10. /úterý/ 14 hodin 
STAVEBNÍ ROZVOJ JABLONCE 
od roku 1945 do současnosti. Beseda
s V. Vostřákem.

2. 10. /úterý/ 14–16 hodin 
POZNÁVÁME, MALUJEME
Volný literární klub.

2. 10. /úterý/ 18 hodin 
AFRIKA – JINÝ SVĚT
Beseda s promítáním diapozitivů manželů
Špillarových.

3. 10. /středa/ Šumava a Kokonín
4. 10. /čtvrtek/ Mšeno
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 
Zadáno.

4. 10. /čtvrtek/ 10 a 11 hodin 
POVÍDÁNÍ O JOSEFU LADOVI
Beseda s ilustrátorem dětských knih Jiřím Fixlem.
Zadáno.

4. 10. /čtvrtek/ 17 hodin
J. H. KRCHOVSKÝ
Beseda spojená s autorským čtením současné-
ho českého básníka. 
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
CO DĚLÁM RÁD, DĚLÁM DOBŘE
Zahájení 7. ročníku na dané téma.
Pro žáky I. a II. stupeň ZŠ a studenty
středních škol. 
Pohádky, básničky, úvahy, próza atd.
Uzávěrka 19. listopadu 2007. 
Informace Dana Foltýnová, 
tel. 483 310 951/kl. 31.
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

Instruktáže a školení
1.–5. 10. /pondělí–pátek/
PRÁCE S DATABÁZÍ TAM TAM
A S INFOBANKOU ČTK

3. 10. /středa/ 15–17 hodin
KURZ ON-LINE KATALOGU

Další akce
2. 10. /úterý/
PŮJČOVÁNÍ KNIH S PŘEKVAPENÍM
Oddělení dospělých čtenářů.

Výstavka
CO VŠE LZE NAJÍT V KNIHÁCH

www.knihovna.mestojablonec.cz
Akce se koná s finanční podporou města
Jablonec nad Nisou.

Další akce městské knihovny
9. 10. /úterý/ 17 hodin 
CO VÍME O DUŠI? LZE JI ZTRATIT? 
Mgr. Radomíra Mědílková 

16. 10. /úterý/ 14 hodin
NÁRODNÍ PARKY JIŽNÍ AFRIKY 
Promítání.

23. 10. /úterý/ 17 hodin
VRKOSLAVICE A KOKONÍN
Beseda s V. Vostřákem o historii městských
čtvrtí.

Út 30. 10. /úterý/ 14–16 hodin
MALOVÁNÍ MANDALŮ
Volný literární klub v dětském oddělení.

VÝSTAVA
SKLENĚNÁ FANTAZIE
Fotografie Hany Procházkové.

Kniha přítel člověka

Red Hot Chilli Peppers Revival
foto Aleš Majer
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■ Kino Radnice
1.–3. 10. /pondělí–středa/ 
17,15 a 20 hodin
HVĚZDNÝ PRACH
Romanticko-dobrodružný filmu USA.
České znění.

4.–10. 10. /čtvrtek–středa/ 17,30 hodin
RATATOUILLE
Komedie pro skutečné fajnšmekry. Ro-
dinný animovaný film v českém znění.

4.–10. 10. /čtvrtek–středa/ 20 hodin 
BOURNEOVO ULTIMÁTUM
Pokračování filmu „Agent bez minulosti“.
Americký thriller.

11.–17. 10. /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
GYMPL
Česká komedie o studentech, učitelích,
rodičích a graffiti. 

18.–24. 10. /čtvrtek–středa/ 18 hodin
SIMPSONOVI VE FILMU
Americký animovaný film v českém
znění.

18.–24. 10. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
SKANDÁL
Nový film vynikajícího režiséra Lasse
Hallströma.

25.–31. 10 /čtvrtek–středa/ 
17,30 a 20 hodin
PROBUZENÍ TMY
Fantasy podle spisovatelky Susan
Cooperové.

Rezervace vstupenek do kina Radnice
na http://disdata.cz, v recepci
Eurocentra nebo na tel. 483 704 400.
Předprodej vstupenek v pokladně
kina Radnice 1/2 hodiny před začátkem
prvního do začátku druhého
představení a v recepci Eurocentra
v pracovní dny od 8 do 20 hodin.
www.mestojablonec.cz, tel. 483 311 446

■ Kino Junior
1.–2. 10. /pondělí–úterý/ 19 hodin
INLAND EMPIRE
Laura Dern a Jeremy Irons v novém
filmu Davida Lynche.

3.–4. 10. /středa–čtvrtek/ 
17,30 a 20 hodin
TAJNOSTI
Iva Bittová v hlavní roli filmu Alice Nellis.

5.–7. 10. /pátek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
PROKLETÍ DOMU SLUNEČNIC
The Mesengers
Americký thriller.

8.–10. 10. /pondělí–středa/ 
18 a 20 hodin
TERKEL MÁ PROBLÉM
Dánský animovaný film v české znění.
Pouze pro dospělé! 

11.–14. 10. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
RUSH HOUR 3 – TENTOKRÁT
V PAŘÍŽI
Pokračování série akčních komedií. 

15.–17. 10. /pondělí–středa/ 
17,30 a 20 hodin
SUNSHINE
Sci-fi USA.

18.–21. 10. /čtvrtek-neděle/ 
17,15 a 20 hodin
EDITH PIAF
Na přání diváků opakujeme
francouzský životopisný film.

22.–24. 10. /pondělí–středa/ 
17,30 a 20 hodin
KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
Norský film, jeden z favoritů MFF
v Karlových Varech.

25.–28. 10. /čtvrtek–neděle/ 
17,30 a 20 hodin
BOŽSKÝ EVAN
Poznejte nového Vyvoleného…
Komedie USA.

29.–31. 10. /pondělí–středa/ 
17,30 a 20 hodin
PLANETA TEROR
Druhý film z projektu Grindhouse.

www.mestojablonec.cz
tel. 483 311 446

■ Divadlo
2. 10. /úterý/ 19 hodin
HANA HEGEROVÁ
za doprovodu skupiny Petra Maláska.

3. 10. /středa/ 19 hodin (DA)
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ
PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤ
Městské divadlo Brno
První muzikálové dílo geniálního hu-
debního skladatele A. L. Webbera, au-
tora slavného muzikálu Jesus Christ
Superstar. 

5. 10. /pátek/ 19 hodin (ND)
GAZDINA ROBA
Divadlo Pod Palmovkou Praha
Drama o vášni, touze a snech, které
není možné naplnit. 

10. 10. /středa/ 19 hodin (DS)
VYHAZOVAČI
Divadlo Radka Brzobohatého Praha
Hudební komedie, v níž muži ztvárňují
ženské i mužské postavy.

12. 10. /pátek/ 19 hodin (DM)
CASANOVA
Komorní divadlo Praha
Hrají: F. Němec a J. Tesařová
Komedie o láskách proslaveného
svůdce žen.

14. 10. /neděle/ 15 hodin (RD)
ČERTŮV ŠVAGR
Divadlo Aha! Praha
Klasická česká pohádka. 

16. 10. /úterý/ 19 hodin (S)
VERA LOVE & GK BAND
Koncert černošské americké zpěvačky. 

18. 10. /čtvrtek/ 19 hodin (ND)
PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ
Studio Dva Praha
Hrají: D. Kolářová, M. Lasica
Po třiceti letech manželství je nejvyšší
čas mnoho věcí zásadně změnit.

20. 10. /sobota/ 19 hodin
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA
Ars Iuvenum Liberec – Městské divadlo
Příběh M. de Cervantese a jeho Dona
Quijota ve světoznámém muzikálu. 

21. 10. /neděle/ 19 hodin (DA)
POD JIŽNÍM KŘÍŽEM
Divadlo Blaník Praha
Humorný a jímavý příběh zasazený
do Austrálie roku 1788. 

29. 10. /pondělí/ 19 hodin (DB)
PRAHA STOVĚŽATÁ
Studio Ypsilon Praha
Hrají a zpívají: J. Lábus, J. Synková,
M. Eben a další. 

Osobité zobrazení událostí, které se
během staletí odehrály na území Prahy. 

31. 10. /středa/ 19 hodin
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
Koncert nejznámější moravské
cimbálové kapely. 

VÝSTAVY

100 LET DIVADLA
Expozice věnovaná minulosti, součas-
nosti a budoucnosti divadla.

Od 23. 10.
TANEC, TANEC...
Výstava fotografií z předchozích taneč-
ních přehlídek.

Výstavy ve foyeru divadla jsou přístupné
v době divadelních představení.
www.divadlojablonec.cz

■ Kostel svaté Anny
4. 10. /čtvrtek/ 18 hodin
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR 
„IUVENTUS GAUDE!“ & JIŘÍ STIVÍN
– „Improvizace“
Vstupenky v kanceláři ZUŠ, Podhorská 47
a před koncertem na místě.

12. 10. /pátek/ 17 hodin
Katolická základní škola maj. Rudolfa
Háska
3. setkání s různými žánry hudby
K. RŮŽIČKA – klavír, J. HLAVÁČ –
sopránsaxofon, altsaxofon
A. STREJČEK – mluvené slovo

23. 10. /úterý/ 19 hodin
REBELCANTO
Dirigent Petr Hostinský
Koncert vokálně-instrumentálního
souboru.

VÝSTAVY

JAN RAPIN – PORTRÉTY MÉ DUŠE
Výběr z portrétní tvorby známého čes-
kého malíře.
Vernisáž 7. 10. v 15 hodin. 

SKLO A POHYB
Expozice sympozia řemesel. 
Výstava v rámci přehlídky Tanec,
tanec... 2007 bude zpřístupněná
v pátek 26. 10. od 21 hodin.
Kostel je otevřen v sobotu a v neděli
10–12 a 14–17 hodin.

www.divadlojablonec.cz 

■ Eurocentrum
4.–6. 10. /čtvrtek–pátek/ 10–18 hodin,
/sobota/ 10–14 hodin
EUROREGION AMOS 2007
Výstava a veletrh celoživotního
vzdělávání. Koná se ve výstavním
pavilonu.

12. 10. /pátek/ 20 hodin
ROOT
Support: Return to Innocence,
Pikodeath

13.–14. 10. /sobota–neděle/
PODZIM TANČÍ 2007
Dvoudenní podzimní taneční a hudební
setkání navazující na devítiletou tradici
akce „Léto tančí“. Seminář streetfunku
vede Michal Prudil. 
13. 10. /sobota/ 20 hodin
Taneční večer v rytmu streetfunku
a promítání z dílny Léto tančí 2007.
Informace K. Chlupáčová, 
tel. 483 712 505, 777 747 187, e-mail: 
k.chlupacova@eurocentrumjablonec.cz.

20. 10. /sobota/ 20 hodin
SPOLEČENSKÝ VEČER – 
25. VÝROČÍ ZŠ LIBERECKÁ
K tanci a poslechu hraje Bohemia
Universal Band.

21. 10. /neděle/ 14 hodin
SEMILSKÁ 11
Taneční odpoledne pro seniory.

26. 10. /pátek/ 20 hodin
ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ
TRÁVA
Koncert na turné k vydání nového alba.

30. 10. /úterý/ 19 hodin
LEOŠ ŠIMÁNEK – 
NA KANADSKÉM SEVERU
Velkoplošná panoramatická 
live-diashow se sedmi projektory.

6. 9.–31. 10. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
ZDENĚK LÍN – SETKÁNÍ
S KRAJINOU
Výstava fotografií od Jizerských hor po
Island.

7. 9.–31. 10. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
Z HISTORIE MĚSTSKÉHO DIVADLA
V JABLONCI NAD NISOU
Výstava reprodukcí archivních
materiálů ke 100. výročí otevření
divadelní budovy.

Není-li uvedeno jinak, proběhnou akce
v budově COS.

www.eurocentrumjablonec.cz

z filmu Gympl

Tip na zajímavé divadelní pořady 

PODZIMNÍ FANTAZIE 2007
VI. ročník Festivalu scénického tance a pohybového divadla 

23.–24. 10. /úterý–středa/ – Městské divadlo v Jablonci, Taneční a pohybové
studio Magdaléna Rychnov a Nipos Artama Praha. Koná se v rámci projektu
Jablonec 2007 a s finanční podporou MK ČR a Nadace Euronisa Liberec.

23. 10. /úterý/ 18 hodin – PŘEHLÍDKA NEPROFESIONÁLNÍCH
TANEČNÍCH SOUBORŮ – Taneční a pohybové studio Magdalena Rychnov
u Jablonce n. N., Parau Parau Jablonec n. N., ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, AOY
Dance Tachov a další. 

24. 10. /středa/ 19 hodin (ND – prémie) –VÝLETNICE – Představení M.
Rellichové, které bylo s úspěchem uvedeno též v rámci projektu „Loď tajemství
Divadla bratří Formanů“.

TANEC, TANEC... 2007
XXI. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých

25.–27. 10. /čtvrtek–sobota/ – Nipos Artama Praha, Taneční a pohybové studio
Magdaléna Rychnov, Městské divadlo v Jablonci a „my“ – sdružení pro taneční
a pohybové divadlo. 

25. 10. /čtvrtek/ 19 hodin – SALTO NEL VUOTO (Skok do prázdna)
Pohybově taneční performace francouzského choreografa Paco Decina. 

26. 10. /pátek/ 18 hodin – I. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER – Nejlepší choreografie
z celostátních soutěží amatérských tanečních souborů v sezoně 2006/2007.
Na závěr večera aukce děl vytvořených na seminářích „Podzimní fantazie“. 

27. 10. /sobota/ 18 hodin – II. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
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■ Městská galerie
MY
Do 9. 11.
STARÉ JABLONECKÉ HOSTINCE,
RESTAURACE, HOTELY A KAVÁRNY
Výstava pořádaná ve spolupráci
Městské galerie MY a Spolku přátel
města připomíná staré jablonecké hos-
pody, zájezdní hostince, pivnice, hotely.
18. 10. /čtvrtek/ 18 hodin
Komentovaná prohlídka za účasti
autorů výstavy a místních sběratelů

Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

■ Univerzitní 
galerie N
Do 15. 10. /úterý–pátek/ 13–17 hodin
ŽARARAKA
Skupina textilních výtvarníků.

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

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

Tematická výstava 
18. 10.–21. 1. 2008
UMĚNÍ VŠEDNÍHO DNE
Václav Hanuš – Jizerskohorská
krystalerie

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

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

Stálé expozice
Historický empírový salonek
Skleněný knoflík 19. století. 

Tematická výstava 
4. 10.–leden 2008
PODOBY VÍRY
z cyklu Otcové města Jablonce

tel. 483 310 947

■ Klub Na Rampě
2. 10. /úterý/ 20 hodin
PŘES HIMÁLAJE BUDHISTICKÝM
LADAKHEM
A to na kole. Povídá a promítá S. Kysilka. 

4. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
ROCKOVÁ KLIPOTÉKA
JAROSLAVA ŠPULÁKA
Pořad s novými světovými i našimi
hudebními videoklipy a komentářem
hudebního publicisty J. Špuláka. 
Koná se v rámci projektu „Jablonec 2007“.

5. 10. /pátek/ 21 hodin
DIVOKÝ ASTMA
Zasloužilá umělecká střeva a jejich
výroční sk7–punkový balet.
PSYCHOHLÍNA debilní texty, falešný
zpěv, trapná hudba.

6. 10. /sobota/ 21 hodin
PSÍ VOJÁCI
Koncert pražské undergroundové
kapely v čele s Filipem Topolem. 

9. 10. /úterý/ 20 hodin
RAMPA FREE pro každou kapelu
Dejte o sobě vědět a přijďte si zahrát. 

10. 10. /středa/ 20 hodin
FOTODÍLNA 
Téma: Krajina (i z dovolené). 

11. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
HOVORY NA RAMPĚ 
Ak. sochař Jiří Dostál
Něco o medailerství a mincích.

12. 10 /pátek/ 21 hodin
TANEČNÍ PÁRTY
Taneční večer s nejlepší anglo-americ-
kou hudbou 60.–80. let, z černých vynilů.

13. 10. /sobota/ 21 hodin
VLASTIMIL TŘEŠŇÁK & BAND 
Písničkář a blues v rockovém podání. 

15. 10. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÝ SEMINÁŘ
Setkání nad novinkami z astronomie.
Informace a rady pro všechny zájemce.

16. 10. /úterý/ 20 hodin
KARNEVAL ROZMANITOSTI 
Projekt pořádaný společností Člověk
v tísni nabízí projekci filmů s lidsko-práv-
ní tématikou a další doprovodné akce. 
To všechno z lásky (Tomáš Kudrna,
ČR) 2004 – 27 min.
Jako motýl (Ewa Pieta, Polsko) 2004 –
29 min.
17. 10. /středa/ 20 hodin
Ďáblovo hřiště (Lucy Walker, USA)
2001 – 77 min.
18. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
Soňa a její rodina (Daniela Rusnoková,
Slovensko) 2006 – 37 min.

19. 10. /pátek/ 21 hodin
VISACÍ ZÁMEK
Koncert punkové legendy, jejíž hity
dávno zlidověly. Support: Muerti –
street punk. Afterpárty: Skaparáda –
uvádí Hr. Necc.

20. 10. /sobota/ 20,30 hodin
VIDEO ROCK SHOW 
Uvádí pan Kiss, připravuje pan WS.
Večer zahájí projekce
Halloween–Legacy–World Tour 2006.

23. 10. /úterý/ 20 hodin
RAMPA FREE pro každou kapelu.

24. 10. /středa/ 20 hodin
ZŠ Pivovarská
KERAMICKÝ WORKSHOP
Základy točení na kruhu a modelování.

25. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
Krátké a Úderné divadlo 
KDEŽE LOŇSKÉ NĚHY JSOU
Intimní nahlédnutí do soužití tří
naprosto odlišných párů. 

26. 10. /pátek/ 21 hodin
STRICTLY COMMERCIAL
Energický funky-rock. 
NEŘESTI
Rock v podání pětičlenné bandy ze severu.

27. 10. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Petr Vobořil uvádí tradiční videopárty.

29. 10. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ 
Průmyslové podniky Jablonecka. Uvádí
Václav Vostřák.

Každé úterý v 17,3O hodin
DIVADELNÍ DÍLNA SE SLAMĚNKOU
Přijďte si vyzkoušet hodiny nejen he-
recké průpravy. Možná přijde i divadlo.

■ DDM Vikýř
1. 10. /pondělí/
MOJE MĚSTO JABLONEC
Fotografická soutěž.

5. 10. /pátek/ 9 a 11 hodin
GAMBLERSTVÍ
Týden proti drogám.

5.–6. 10. /pátek–sobota/ 16,45 hodin
NOČNÍ HRA V ŽELEZNÉM BRODĚ
Putování v okolí Železného Brodu.

6. 10. /sobota/ 13 hodin
MALBA NA SKLO A PORCELÁN
Výtvarný seminář (od 8 let).

6. 10. /sobota/ 15 hodin
O ZAKLETÉ LABUTI
Loutková scéna, pro děti od 3 let.

7. 10. /neděle/ 8,30–18 hodin
ZA VĚTRNÝM PŘEKVAPENÍM
Cyklovýlet Kořenov–Jindřichovice p. S.

7. 10. /neděle/ 8,45 hodin
UKLIĎME JIZERSKÉ HORY
Výlet spojený s úklidem hor.

9. 10. /úterý/ 17 hodin
ŽIJÍ MEZI NÁMI
Beseda o záchranných stanicích a útul-
cích pro opuštěná zvířata.

10. 10. /středa/ 15,30 hodin
JAK SE ŽIJE V ÚTULKU?
Návštěva centra pro zvířata v nouzi,
Liberec-Růžodol.

12. 10. /pátek/ 16–17 hodin
BRIGÁDA: JAK, KDE, PROČ?
Přednáška pro všechny, kteří shánějí
brigádu a nevědí, jak na to.

13. 10. /sobota/ 10 hodin
DRAČÍ DÍLNA
Výroba draků a házedel (8–15 let).

14. 10. /neděle/ 8,45 hodin
NAUČNÝMI STEZKAMI
JIZERSKÝCH HOR
Bukovec – Jizerka – Rašeliniště –
Muzeum Jizerských hor

16. 10. /úterý/ 17–19 hodin
POUTNÍCI
Seznámení s hrou a pravidly deskové hry.

17. 10. /pondělí/ 8–12 hodin
MÁME RÁDI ZVÍŘATA
Prohlídka chovatelské a herpetologické
stanice (pro MŠ a ZŠ).

20. 10. /sobota/ 13 hodin
DRAKIÁDA NA DOLINĚ
Soutěž pro děti od 8 do 15 let.

20. 10. /sobota/ 8 hodin
MUZEA LIBERECKÉHO KRAJE
Výlet do muzea ve Vysokém nad
Jizerou a v Jilemnici.

24. 10. /středa/ 8–12 hodin 
ODPAD! KAM S NÍM?
Pro žáky 2. stupně ZŠ.

Podzimní prázdniny
24.–27. 10. /středa–sobota/
CYKLISTICKÝ VÍKEND
Rynoltice a okolí pro děti od 7–15 let.
24.–28. 10. /středa–neděle/
VÍKEND PLNÝ HUDBY, POHYBU
A HER
Pobyt v Krkonoších. 
25. 10. /čtvrtek/ 9 a 13 hodin
ADRENALINOVÉ AKTIVITY
LC@Bobová dráha – od 8 let.
26. 10. /pátek/ 9–13 hodin
VÝTVARNÝ ATELIÉR – výrobky pro
potěšení – pro děti od 8 let.
27. 10. /sobota/ 8–15 hodin
VÝTVARNÝ ATELIÉR 
Autobusový zájezd – Praha – Bodies. 

■ Projekt
Jablonec 2007
6. 10. /sobota/ 9–14 hodin
Minerál klub Jablonec n. N. 
VÝSTAVA MINERÁLŮ
Výměnná a prodejní výstava
zkamenělin, drahých kamenů atd. 
Budova Gymnázia u Balvanu.

7. 10. /neděle/ 18 hodin
Sdružení přátel hudby v kostele
na nám. B. Němcové
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
KOMORNÍ HUDBY
Václav Kořínek (Wendy Zulu)
Koncert všestranného hudebníka
a muzikoterapeuta. Hrdelní zpěv,
vodní viola, perkuse a další.

16. 10. /úterý/ 8 a 10 hodin
Stardust o.s. v Eurocentru 
VÝCHOVNÝ KONCERT s Big bandem
Relax. O vývoji populární hudby.

3. 11. /sobota/ 14 hodin
Okresní rada junáka v Eurocentru
JIZERSKÁ SOVA
17. ročník celostátní hudební soutěže
pro děti a mládež. 

3. 11. /sobota/ 15 hodin
Gradus pořádá v tělocvičně ZŠ Arbesova
MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
HALLOWEEN
Hry, soutěže a tance pro děti.  

Projekt finančně podporuje město
Jablonec nad Nisou.

Tip na zajímavou výstavu

18. 10.–21. 1. 2008 
UMĚNÍ VŠEDNÍHO DNE
Václav Hanuš – Jizerskohorská krystalerie
Součástí výstavy bude projekce krátkého filmu o Václavu Hanušovi
a unikátního propagačního filmu z roku 1936, který představuje jablo-
neckou výstavu Kultura a práce v Jizerských horách (Kultur und Arbeit
im Isergebirge). Obsahuje například záběry „jablonecké černošky“
nebo „odlesky slunce na dokonale broušené krystalerii“. Slavnostní za-
hájení 18. října v 17 hodin bude spojené se křtem publikace Umění
všedního dne, jejímiž autory jsou Petr Nový a Dagmar Havlíčková.

Šachy. Pro firmu jabloneckou firmu 
Heinrich Hoffmann navrhl profesor železnobrodské 
sklářské školy Zdeněk Juna, 1928–1929. Grand Prix na Světové výstavě v Paříži 1937.
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
Šaldovo divadlo
1. 10. /pondělí/ 
KONCERT HANY HEGEROVÉ
Pořádá Šimmi, agency promotion.

2. 10. /úterý/ do 22 hodin (OB/4)
BLUDNÝ HOLANĎAN
Opera R. Wagnera v originálu.

3. 10. /středa/ 
CYRANO Z BERGERACU
Zadáno.

4. 10. /čtvrtek/ do 22 hodin
FAUST A MARKÉTKA
Opera v originálu.

5. 10. /pátek/ do 22 hodin (O/3)
BLUDNÝ HOLANĎAN
Opera v originálu.

6. 10. /sobota/ od 15 hodin
PEKELNÁ PRINCEZNA
Pohádka o tom, že i v pekle můžeš pot-
kat dobrá stvoření a na zemi darebáky.

7. 10. /neděle/ do 21,45 hodin
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

9. 10. /úterý/ do 22 hodin (K8/OB/4)
MANON LESCAUT
Opera v originálu.

11. 10. /čtvrtek/ do 22 hodin (K10/OB/5)
BLUDNÝ HOLANĎAN
Opera v originálu.

12. 10. /pátek/ do 20,35 hodin (K5/12)
PEER GYNT
Taneční představení. 

14. 10. /neděle/ od 16 hodin
MADAME BUTTERFLY
Pucciniho opera v originálu.

16. 10. /úterý/ do 21,10 hodin (K2/9)
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Poslední Molièrova komedie.

17. 10. /středa/ do 21,30 hodin (K3/12)
MACBETH
Verdiho opera v originálu.

18. 10. /čtvrtek/ do 21,30 hodin (SPP)
VĚJÍŘ
Slavnostní předpremiéra komedie ke
300. výročí narození C. Goldoniho.

19. 10. /pátek/ do 21,30 hodin (PŠ)
VĚJÍŘ
Premiéra ke 300. výročí narození
C. Goldoniho.

20. 10. /sobota/ do 21,45 hodin
NABUCCO
Verdiho opera v originálu.

21. 10. /neděle/ od 15 hodin (RD/6)
PRINC BAJAJA
Výpravná činoherní pohádka o lásce
a odvaze. 

23. 10. /úterý/ do 20,50 hodin (K2/10)
NESNADNÁ CESTA K LABUTÍMU
JEZERU
(Mistrův karambol) – taneční groteska.
V roli Mistra Vlastimil Harapes.

24. 10. /středa/ do 21,30 hodin
VĚJÍŘ

25. 10. /čtvrtek/ do 21,45 hodin
(K10/Č/7)
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

26. 10. /pátek/ do 21 hodin (K11/O/4)
SVĚTEM OPERETY
To nejlepší z operetního žánru.
Účinkují sólisté a orchestr DFXŠ,
diriguje F. Babický.

27. 10. /sobota/ do 21,10 hodin
(K6/10)
GIROFLÉ-GIROFLA
Francouzská opereta.

28. 10. /neděle/ do 21,30 hodin
POSTELOVÁ FRAŠKA
Jeden večer ve třech ložnicích.

30. 10. /úterý/ do 22,15 hodin
(K8/Č/7)
DONAHA!
Slavný muzikál – nevhodné pro děti.

31. 10. /středa/ do 22 hodin (K9/O/4)
FAUST A MARKÉTKA
Opera v originálu.

Malé divadlo
1. 10. /pondělí/ 
Beseda k inscenaci Prokletí nefritového
škorpiona. 
Pořádá Klub přátel činohry i pro veřejnost.

3. 10. /středa/ od 17 hodin
KPLO – popremiérová beseda – Bludný
Holanďan.

4. 10. /čtvrtek/ do 21,15 hodin (K4/11)
NÁVŠTĚVNÍK
(Freude, Freude, Freude i na tebe dojde)

5. 10. /pátek/ do 21,30 hodin (PM)
Česká premiéra!
SLAMĚNÁ ŽIDLE
Slavná skotská balada o lásce.

9. 10. /úterý/ do 21,15 hodin
UBOHÝ VRAH
Vražda v divadle nebo v blázinci?

10. 10. /středa/ 
ZA OPONOU – laskavý občasník ze záku-
lisí divadla
Na téma „muzikál“ aneb Byli jsme před
DONAHA!, budeme i po něm!
Vernisáž výstavy plakátů studentů DAMU.
S podporou statutárního města Liberec.

11. 10. /čtvrtek/ do 21,15 hodin
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
Komedie o dvou dílech.

12. 10. /pátek/ do 21 hodin (K11/Č/7)
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIONA
Nejtajemnější komedie W. Allena.

13. 10. /sobota/ do 21,30 hodin
Česká premiéra!
SLAMĚNÁ ŽIDLE
Slavná skotská balada o lásce.

17. 10. /středa/ do 21,30 hodin (Č/6)
SLAMĚNÁ ŽIDLE

21. 10. /neděle/ do 20,45 hodin
MÉDEIA
Stále živý antický obraz.

26. 10. /pátek/ do 21,15 hodin (K5/13)
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
Komedie o dvou dílech.

27. 10. /sobota/ do 21,55 hodin
HAMLET
Slavná Shakespearova tragedie.

29. 10. /pondělí/ 
Beseda k muzikálu Pokrevní bratři
Pořádá Klub přátel činohry i pro veřejnost.

31. 10. /středa/ do 21,15 hodin
NÁVŠTĚVNÍK
(Freude, Freude, Freude i na tebe dojde)

VÝSTAVA
ve foyeru Malého divadla
STUDENTI DAMU – DIVADELNÍ
PLAKÁTY

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky předsta-
vení v 19 hodin.
www.saldovo-divadlo.cz 
tel. 485 101 523 (pokladna)
rezervace na www.evstupenka.cz 

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

■ Lidové sady 
7. 10. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým
tanečním orchestrem.

11. 10. /čtvrtek/ 19,30 hodin
2. abonentní koncert 49. koncertní
sezony komorní hudby
Arciděkanský kostel sv. Antonína
LUCIE HÁJKOVÁ – soprán,
ZDENĚK ŠEDIVÝ – trubka,
JAN KALFUS – varhany

12. 10. /pátek/ 19,30 hodin
JARRET& AG FLEK
Setkání legend ve velké sestavě a formě.

15. 10. /pondělí/ 19,30 hodin
JazzNight ve spolupráci
s Kalendářem Liberecka 
OLGA ŠKRANCOVÁ & BAND (CZ/SK) 
Olga Škrancová – zpěv, Julius „Ďuso“
Baroš – trubka, Jan Bálek – piano,
Jan Tengler – kontrabas, Radek
Němejc – bicí. 
V rámci projektu Jazz do regionů za
finanční podpory Stredoeurópskej
nadácie, společnosti SLOVNAFT, a. s.
a Kulturního fondu Statutárního města
Liberec.

18. 10. /čtvrtek/ 20 hodin
ŠKWOR – LOUTKY TOUR 2007
Koncertní turné k novému albu.
Předkapela: pražská skupina
CheckPoint.

21. 10. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým
tanečním orchestrem.

24. 10. /čtvrtek/ 19,30 hodin
Divadlo bez opony – Agentura
Harlekýn s. r. o.
NOVECENTO (MAGICKÉ PIÁNO)
Strhující příběh geniálního klavíristy. 
Hrají: David Prachař a Emil Viklický.

Výstava na galerii
MAŁGORZATA DOŁOWSKA
(Warszava)
Fotografie

■ Experimentální 
studio 
2. 10. /úterý/ 18,30 hodin
Klub přátel výtvarného umění
MALÍŘSTVÍ STARÉHO EGYPTA
Přednáší Zuzana Štěpanovičová 

11. 10. /čtvrtek/ 19,30 hodin
PODZIMNÍ ROCKOVÝ KONCERT
Kapely Doo When Blade, Vortex
a Horror.

12. 10. /pátek/ 18 hodin
Euroregionální sdružení fotografů
Kontakt
NOVINÁŘSKÁ FOTOGRAFIE
Host: Roman Čejka (MF Dnes) 

14. 10. /neděle/ 15 hodin
Pohádkové odpoledne
CIRKUS PLNÝ POHÁDEK
Divadlo Krtek s představením pro 
nejmenší diváky.

16. 10. /úterý/ 19,30 hodin
HUDEBNÍ POŠŤOUCHNUTÍ
Andrea Houfková – zpěv, 
Šárka Dušková – anglický roh,
Vilém Valkoun – klavír, 
Petr Michalec – klarinet. 

17. 10. /středa/ 19,30 hodin
Hudební sklepy
JAROSLAV HUTKA
Legenda českého písničkářství v rámci
putovního festivalu Vaška Koubka.

19. 10. /pátek/ 19,30 hodin
Posezení s libereckou country (muzikou)
UQ BAND & PAKÁŽ & UŽ JEDOU

22. 10. /pondělí/ 19,30 hodin
c. k. Adventura
VELKÉ AFRICKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Mt. Keňa, Kilimandžáro, safari
a Zanzibar. Vyprávění a fotografie
Slávka Sulovského.

23. 10. /úterý/ 18 hodin
S – HLEDÁNÍ
Setkání žáků a studentů dramatického
oddělení ZUŠ Liberec.

24. /středa/ 19,30 hodin
ÚVOD DO BUDDHISMU
Přednáší Roman Virt.

25. 10. /čtvrtek/ 19,30 hodin
PAVLA MILCOVÁ & TARZAN PEPÉ
Písničkářský objev desetiletí
s doprovodem jazzového kytaristy
Petera Bindera.

26. 10. /pátek/ 19,30 hodin
Alliance Francaise uvádí
MR. TZIG
Koncert rockové kapely z východní
Francie. 

28. 10. /neděle/ 15 hodin
NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA aneb
Honba za pokladem
V podání divadla Matýsek.

30. 10. /úterý/ 19,30 hodin
Alliance Fran_aise uvádí
CABARET BORIS A BOBY
Dvojice francouzských herců s texty
Borise Viana a Boby Lapointe. 
Ve francouzštině! 

31. 10. /středa/ 19,30 hodin
Podzimní ozvěny Godyho memoriálu
BG BAZAR
Jan Zeman: Na člunu přes poušť
Karakum
Poutavé vyprávění libereckého
světoběžníka doplněné projekcí.

VÝSTAVA VE STUDIU 
T. Svobodová a P. Červinka – 
Malba a skleněné objekty

Tip na zajímavé pořady

Anaon a Člověk v tísni – Klub filmového dokumentu
v Experimentálním studiu v Liberci
3. 10. /středa/ 17,30 a 20 hodin
17,30 hodin – večer na téma ženy – TO VŠECHNO Z LÁSKY,
POTÍŽISTKY
20 hodin – večer na téma homosexualita – DVĚ MATKY A OTEC

4. 10. /čtvrtek/ 17,30 a 20 hodin
17,30 hodin – večer na téma náboženská svoboda – ĎÁBLOVO HŘIŠTĚ 
20 hodin – večer na téma stáří – HUGO A RÓZA

5. 10. /pátek/ 17,30 a 20 hodin
17,30 hodin – večer na téma uprchlíci a přistěhovalci – STŘEDNÍ
ŠKOLA V LITTLE ROCK 
20 hodin – večer na téma postižení – RISTO A MINA

Dokumentární filmy, uváděné v rámci festivalu Karneval rozmanitosti. 
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Většina lidí považuje baseball za
americký sport, v pravidlech se vy-
zná málokdo. Základ téhle hry vy-
chází snad z Turecka a je jednič-
kou mezi sporty v mnoha dalších
zemích. Velmi populární je např.
v Itálii nebo Holandsku. Pravidla
jsou sice velmi složitá, pro vlastní
hru ale postačí znát základní prin-
cipy. 

BC Blesk obsazuje soutěže od
mladších žáků po muže, účastní se
mistrovství republiky i jiných tur-
najů. Asi největším dosavadním
úspěchem klubu je titul mistra ČR
starších žáků z roku 2003 a prven-
ství na mezinárodním turnaji
v Itálii ve stejné kategorii. Před
čtyřmi lety tým mužů vyhrál ČM
baseballovou ligu a bojoval v bará-
ži o extraligu. Možná větším úspě-
chem než na klubové úrovni jsou
úspěchy odchovanců v reprezen-
tacích. Do nich Blesk dodal již přes
desítku mladých hráčů, někteří
mají tituly z mistrovství Evropy.
Největší postavou je určitě Jan
Drábek, který v Jablonci herně vy-
růstal a dnes působí v seniorském
národním týmu. 

Po několika letech se občanskému
sdružení BC Blesk podařilo do-

končit výstavbu vlastního hřiště ve
Mšeně. Pod školou v Mozartově
ulici vyrostl pěkný sportovní stánek
s kvalitní hrací plochou. Kromě
toho má na starosti i žákovská
hřiště v „Srnčáku“. Kdo by měl
chuť mezi baseballisty nakouk-
nout, může začít třeba na strán-
kách www.baseball-blesk.cz, ná-
bor šesti až devítiletých kluků ale
probíhá trvale.

BC Blesk je kromě sportování
zdatný i na poli organizátorském.
Od roku 2000 uspořádal šest žá-
kovských turnajů, pokaždé s mezi-
národní účastí, čtyři žákovské tur-
naje na úrovni reprezentací, zor-
ganizoval mistrovství ČR do 10
a do 16 let, na hřištích Blesku se
odehrála utkání o akademického
mistra republiky v baseballu i soft-
ballu. Vrcholnou událostí klubové
historie bylo ale letošní červencové
pořadatelství mistrovství Evropy
kadetů, ze kterého uskutečnila dva
přenosy i Česká televize. Klub spo-
lupracuje se ZŠ Arbesova a dvěma
mateřskými školkami ve Mšeně.
Na amatérský klub toho jistě není
málo.

Jiří Roubíček
předseda klubu

Baseball Club Blesk
■ Představujeme vám

Jablonecký baseballový klub Blesk byl založen
v roce 1992. Pálkovací hra se ale v Jablonci hrála
již v 80. letech. Hráči se tehdy sdružili pod TJ Liaz
s názvem „Klokani“. Dnes se trénuje a hraje pouze
v Blesku, který má kolem 70–80 členů.

Fotbal
Střelnice, FK Jablonec 97 a.s.

1. Gambrinus liga
21. 10. /neděle/ 15 hodin 
BANÍK OSTRAVA

Česká fotbalová liga
hřiště Český Dub

6. 10. /sobota/ 10,15 hodin
FK NÁCHOD–DEŠTNÉ

20. 10. /sobota/ 10,15 hodin
LETOHRAD

Česká liga dorostu 
A dorost/C dorost 
hřiště Břízky (UMT Mšeno)

13. 10. /sobota/ 11/13,15 hodin
FK TEPLICE B

27. 10. /sobota/ 11/13,15 hodin
VIKTORIA PLZEŇ B

Česká divize dorostu
B dorost/D dorost
hřiště Tanvald, (UMT Mšeno)

7. 10. /neděle/ 13,45/16 hodin
ZENIT ČÁSLAV

21. 10. /neděle/ 13,15/15,30 hodin
SK CHRUDIM

SSŽ Česká liga žáků
A žáci/C žáci
hřiště Mšeno

14. 10. /neděle/ 13,30/15,15 hodin
SPARTAK HOŘOVICE

28. 10. /neděle/ 12,30/14,15 hodin
AC SPARTA PRAHA

Městská hala
7. 10. /neděle/ 16,30 hodin
TJ ELEKTROPRAGA –
– SKP PARDUBICE
2. liga házené mužů.

21. 10. /neděle/ 16,30 hodin
TJ ELEKTROPRAGA – 
JISKRA MIMOŇ
2. liga házené mužů.

27. 10. /čtvrtek/ 13 hodin
TJ Bižuterie
MEMORIÁL O. MARKOVIČE
Turnaj v boxu.

Zimní stadion
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
středa 16–17 hodin
sobota, neděle 14–15,30 hodin

www.sportjablonec.cz

Sportovní střelba
6. 10. /sobota/ 10 hodin
Sportovně střelecký klub mládeže
LOYD Jablonec n. N. ve Střelecké
ul. 11
EURO LIGA 
Finále mezinárodní soutěže
ve sportovní střelbě ze vzduchové
pušky vstoje, 16. ročník 
Akce se koná s finanční
podporou města.

Janovských 11 a 19 km
27. 10. /sobota/ 
32. ročník přespolního běhu
a turistického pochodu pořádá
TJ Sokol Janov nad Nisou. Akce je
současně Mistrovstvím České
republiky v horském běhu.
Prezentace 7,30–9,30 hodin
v janovské sokolovně. Start běhu
v 10 hodin. Turisté mohou
vycházet průběžně od 7,30 (děti do
12 let jen v doprovodu dospělých).

TJ Sokol Jablonec n. N.
Cvičení v sokolovně

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

Úterý
9,30–10,30 hodin – hry pro děti
od 2 let
9,30–11,30 hodin – senior–fitnes
(stolní tenis, cvičení)
17–18 hodin – Aby záda nebolela,
zdravotní cvičení
18–19 hodin – aerobik pro ženy

Čtvrtek
9,30–10,30 hodin – zdravotní
cvičení seniorky
16–17 hodin – rodiče s dětmi
od 2,5 let, dívky 7–12 let
17–18 hodin – děvčata a chlapci
4–7 let, aerobik ženy
18–19 hodin – florbal chlapci
8–11 let, cvičení ženy
20–22 hodin – muži florbal

■ Projekt
Jablonec 2007

6. 10. /sobota/ 9 hodin
SKI Klub Jablonec n. N. 
MŠENSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH
43. ročník Mšenského přespolního
běhu. Lyžařský areál Břízky.

6.–7. 10. /sobota–neděle/ 9 hodin
Oddíl baseballu a softballu TJ LIAZ
O JABLONECKÉHO
KLOKÁNKA
Turnaj pro veřejnost v Srnčím
dole. Materiál i výstroj bude
propůjčena. Informace 607 965 704.

Projekt finančně podporuje
město Jablonec nad Nisou.

Nabídka sportovních programů

foto Martin Lukeš

foto Martin Lukeš
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Základní umělecká škola otevírá nový školní
rok 2007/2008 s více než tisícovkou žáků. O je-
jich první krůčky v křehkém světě múz se bude
starat 44 učitelů, kteří už v těchto dnech „roz-
jíždějí“ školní rok na plné obrátky. 

Jediná čtyřoborová škola svého druhu v na-
šem regionu má před sebou náročnou sezónu,
ve které se kromě systematické výchovné práce
připravuje i celá řada interních a veřejných vy-
stoupení v našem městě. Už v září nachystal
dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! pro příz-
nivce sborového zpěvu velkou událost. Spo-
lečně s dětským pěveckým sborem Zvonky
z Hudební školy hlavního města Prahy uspořá-
dal koncert v jabloneckém Eurocentru. Do-
dejme, že oba sbory se zúčastnily letošního roč-
níku olomouckých Svátků písní, kde Iuventus,
gaude! získal dvě zlaté medaile a Zvonky se staly
absolutním vítězem tohoto festivalu. Hned 4.
října pak Iuventus, gaude! v kostele Sv. Anny od
18 hodin povede hudební dialog s vynikajícím
flétnistou Jiřím Stivínem.

Není to však zdaleka jen sborový zpěv, kte-
rým se jablonecká „zuška“ může pochlubit.
Nový repertoár chystá i řada komorních souborů
a orchestrů školy včetně komorního orchestru
L’ACCORD Luboše Lachmana, úspěšného De-

chového sexteta Vladislava Krejčíka, moderně
orientovaného Bobby’s Bandu a dalších hudeb-
ních souborů a seskupení mnoha žánrů. Za
zmínku určitě stojí i oblíbený ples ZUŠ v jablo-
neckém Eurocentru, kde se uplatní řada mla-
dých hudebníků a samozřejmě tradičně taneční
orchestr Ládi Bareše. Ples se připravuje na so-
botu 19. ledna 2008. 

Čilý pracovní ruch už v těchto dnech panuje
také v nehudebních oborech školy. V tanečním

oddělení se chystá nová kolekce poutavých ta-
nečních choreografií, aby je „tancák“ mohl
předvést rodičům a veřejnosti na tradiční pře-
hlídce „Jarní koktejl“ v Městském divadle.
Tentokrát je tato prestižní akce připravena na
24. dubna 2008. 

Literárně-dramatický obor má od září své zá-
zemí v sousední mateřské škole Sluníčko ve
Slunečné ulici. Jde o dočasné řešení do doby,
než se podaří získat pro tento stále se rozrůsta-
jící obor samostatné prostory v areálu budovy
Podhorská 47. Výtvarný obor se v letošním roce
zúčastní národní přehlídky vyhlášené MŠMT,
takže i tam mají napilno. 

Letošní školní rok znamená pro jabloneckou
ZUŠku také zásadní organizační změnu. Po tři-
nácti letech se vrací zpět pod zřizovatelské zá-
zemí našeho města. Posledních sedm let školu
zřizoval Liberecký kraj a od 1. ledna 2008 se
stává „staronovým“ zřizovatelem město Jablo-
nec nad Nisou. 

Kromě toho ZUŠ od 1. září otevřela odloučené
pracoviště v sousedním Rychnově u Jablonce
nad Nisou, kde nabízí výuku hudebního a vý-
tvarného oboru. 

Vít Rakušan
ředitel školy

V „zušce“ mají napilno

Michal Polman je dlouholetý sběratel auto-
gramů osobností světového sportovního i kul-
turního světa. Patří do komunity čítající asi tři
stovky podobných nadšenců, kteří tvrdí, že
pro ně se Československo nerozdělilo a dál jej
tak nazývají. Sám Michal vlastní více jak čtyři
tisíce podpisů, kterými vytlačil rodinu z části
jejich bytu. Čtyři stovky jich ze své kolekce půl
roku vystavoval v Galerii Belveder.

„Nepředpokládal jsem ani, že o výstavu tohoto
druhu bude tak velký zájem. Na vernisáži jsem
přivítal mezi jinými osobnost jabloneckých fot-
balistů, člena někdejšího TJ LIAZ Rudu Svobo-
du, v průběhu výstavy jsem uspořádal i dvě velké
besedy, kdy na první se představil český repre-
zentant v biatlonu Ivan Masařík, extrémní cyk-
lista Petr Salaba a ještě nedávný kapitán jablo-
neckých fotbalistů Jozef Weber. Ta druhá pak
byla veskrze lyžařská se členy liberecké Dukly
v čele s Pavlem Bencem,“ říká Michal Polman,
jehož bude část jabloneckých obyvatel znát jako
učitele, jiní jako nadšeného fotbalového fandu,
učícího právě ve škole s fotbalovými třídami.
Možná by málokdo čekal, že ve volném čase se
věnuje zrovna této zálibě vyžadující mnoho
trpělivosti.

„Jsem velmi rád, že jsem se se svým koníčkem
v takovém rozsahu mohl Jablonečanům předsta-
vit právě v těchto krásných prostorách Galerie
Belveder,“ říká Michal Polman, který si odtud
kromě vlastních exponátů odnesl ještě další –
jakousi tapetu, zdobící půl roku muzejní stěnu
a jejíž vzor tvoří podpisy všech, kdo jeho výstavu
během půl roku navštívili. V Belvederu byly k vi-
dění mnohé skvosty sběratele autogramů, mezi
jinými i autogram nedávno zesnulého italského
tenoristy Luigiho Pavarotti.

Ke všem podpisům má Michal samozřejmě
i nějakou historku. Například k tomu od herce
Jana Třísky, jenž byl také součástí výstavy. Ale
ještě jen ten oficiální. Dnes už má jablonecký
sběratel lepší, s osobním věnováním.

Když totiž Jan Tříska účinkoval před prázdni-
nami ve zdejším divadle, vypravil se za ním
Michal s fotografií a se slovy – přinesl jsem vám
něco ukázat, pane Třísko. „Byl jsem tak překva-
pený jeho dojetím, že jsem mu chtěl fotku věno-
vat. On ale odmítl, nicméně přivítal, když jsem
mu nabídl, že mu pošlu kopii. Brzy poté jsem do-
stal dopis, v němž byla fotografie s poděkováním
a podpisem,“ svěřuje se s úsměvem Michal
Polman a dodává, že dojatá prý byla i Třískova
manželka. (fr)

Děkuji! Jan Tříska

foto archiv

Až do konce října je ve foyeru před velkým
sálem Eurocentra k vidění výstava obrazového
materiálu vycházejícího z knihy Městské diva-
dlo v Jablonci nad Nisou. Ta byla vydána před
deseti lety po rekonstrukci divadelní budovy.
Vystaveny zde jsou ve velkém zvětšení fotogra-
fie a dobové dokumenty, které jsou i součástí
zmíněné publikace, jsou tady ale i materiály
dosud nezveřejněné.

Poprvé je tak například veřejně prezentován
klíč k divadelní budově, jenž slavnostně při oteví-
racím večeru 2. září 1997 předal před prvními tóny

předehry ke Smetanově Prodané nevěstě tehdejší
starosta města Jiří Čeřovský rovněž tehdejšímu
předsedovi správní rady divadla Jaroslavu Kočár-
kovi. Vystavena je i vzácná bronzová plaketa z díl-
ny A. Zascheho vyrobená v roce 1907. Byla jedním
z pamětních předmětů vydaných při otevření jab-
loneckého divadla na počátku minulého století.

Pokud vás výstava zaujme natolik, že byste se jí
chtěli v klidu zabývat i doma, máte možnost. Bě-
hem výstavy je v recepci Eurocentra nabízena
i zmíněná kniha, a to za sníženou cenu 100 Kč.

(fr)

Klíč i pamětní plaketa v Eurocentru

foto Jiří Jiroutek
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Vy jste extrémní biker, jak jste se k této neobvyklé
disciplíně dostal?

Někdo se specializuje třeba na sjezdy, já hlavně na
ultramaratony interkontinentálního charakteru. Jezdí
se nonstop a bez podpory, z jedné strany kontinentu
na druhý. Moje cesta k tomuto druhu extrémní cyklis-
tiky vedla od sjezdového lyžování a přes silniční cyk-
listiku. Při tomto sportu totiž není výhodou mládí, spíš
naopak, člověk je v pozdějším věku stabilnější a psy-
chicky vyrovnanější. 

Který byl váš první velký závod na kole a jaký
zatím poslední?

První extrémní závod, který jsem jel, byl v roce 1996
Dolomitenmann. Z mého dnešního pohledu to až tak
náročné nebylo, spíš to byl takový odrazový můstek.
Pak jsem absolvoval Crocodile Trophy napříč Austrá-
lií. Potom mi trvalo tři roky, než jsem se psychicky při-
pravil na závody na Aljašce. To je nejdrsnější závod,
který jsem absolvoval tuhle zimu už podruhé. Nejede
se na čas, tam jde jen o to nesložit se a doslova přežít. 

Dá se dá v Jablonci připravit na tak extrémní
závod?

Fyzicky se lze připravit kdekoliv, na mrazy se ale
připravit nedá. Dokonce jsem přemýšlel o tom, že bych
se nechal na noc zavírat do mrazáku, ale tenhle výkyv
by byl asi příliš náročný pro organizmus. Na Aljašku
jsem odletěl deset dní před startem závodu a doufal
jsem, že to bude stačit. Nestačilo. Psychicky se nepři-
praví nikdo, je to prostě buď a nebo. Člověk jede sám,
skupinky se hned na začátku závodu rozpadnou, se
spolujezdcem bych se zbytečně zdržoval. Tahle soutěž
se nejezdí kvůli výhře. Když to někomu vyprávím,
klepou si lidi na hlavu, proč tenhle závod jezdíme.
Peníze za výhru by ale stejně nikoho dalšího nepřilá-
kaly, a pokud ano, pravděpodobně by nedojel. 

Řeknete nám něco o průběhu vlastního závodu?
Odstartují všichni najednou, jak cyklisté, tak pěší

a běžkaři. Jede se nonstop tak, aby účastníci byli
schopní se bezpečně dostat do vesnice nebo nějakého
srubu. Musí se nasadit takové tempo, aby se dalo třeba
dva dny nepřetržitě jet. Už za hodinu se se startujícími
nevidíte, startovní pole se roztrhá, každý si musí vy-
tvořit vlastní optimální tempo. V závodě mají účastníci
na výběr ze dvou tras, jedna měří 350 mil a druhá měří
1100 mil, což je asi 1800 kilometrů. Tu jsem si zvolil
a za 23 dní jsem ji vyhrál. Rekord je o den kratší. 

Na trase se dá velmi snadno zabloudit, lepší mapy
oblasti neexistují. Velkým pomocníkem je GPS, ale
stává se, že v mrazu nenaskočí a rychle se vybijí. Také

čelní svítilna svítí jen slabě, protože baterie na víc ne-
stačí. Vidím kužel světla před sebou a kolem jenom
černočernou tmu.

Kde na cestě přespáváte?
Pokud se dostaneme do vesnice, eskymáci nebo in-

diáni nás nechají u sebe přespat. Tito lidé žijí velmi
jednoduchým a šťastným životem a nejsou příliš dot-
čeni civilizací, vždycky jednomu obětavě pomůžou.
Pokud někdo nedojede až k nim, musí si lehnout na
sníh a přespat na cestě. 

Jak se cestou stravujete?
Většinou si vezu jídlo tak na tři dny a doufám, že

stihnu dojet do vesnice. Ne pokaždé se to ale podaří.
Když bych ale vezl víc jídla, budu těžší a pomalejší.
Strava je postavená na tucích, tedy ořechy, tučné trvan-
livé salámy a sýry nebo tyčinky snickers. Všechno mu-
sím mít předem nakrájené na jednotlivá sousta, jídlo
zmrzne na kost a nedá se ukousnout. 

Co se stane, když se někdo ztratí?
GPS navigaci sice máme u sebe, ale většinou je vy-

pnutá, protože baterky neudrží napětí. V pravidlech je
napsáno, že vás nikdo nebude hledat. Každý musí mít
vůli přežít a dostat se do cíle sám, vlastními silami.

Jak se cítíte po návratu domů?
Člověka takový závod hodně ovlivní. Zejména život

indiánů a eskymáků je tak čistý a ryzí, že si pak po ná-
vratu domů špatně zvykám. Díky tomu, že jsem závod
vyhrál, mám teď spoustu práce a závazků vůči spon-
zorům. Sepisuji také knížku o mých zážitcích. Snad se mi
příště budou snáze shánět peníze. Vlastní startovné sice
není závratné, ale musím se na Aljašku dopravit a hlavně
nakoupit speciální výbavu. A to by bez sponzorů ne-
šlo. Gumy na kola jsou zvláště k tomu určené, aby se
kolo ve sněhu příliš nebořilo, přes řidítka se navléká
jakýsi pytel, který chrání ruce před omrznutím a tak
by se dalo pokračovat. 

Popřejme tedy Janu Kopkovi další drsné zážitky
a hlavně – pokaždé šťastný návrat domů do Jab-
lonce nad Nisou.

(vk)

Jan Kopka  
Extrémní cyklista

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Jméno, pod kterým si možná nedokážete představit konkrétního člověka, stejně
jako donedávna ani já. Žije mezi námi a zaslouží si naši pozornost více než
kdo jiný. On totiž letos vyhrál extrémní závod, během kterého přejel na kole
přes nehostinnou a ledovou Aljašku. Sám, bez funkčního navigačního zařízení,
s vyhlídkou, že pokud se ztratí, nikdo ho nebude hledat. 

■ Krátké zprávy
Na koncert
Alikvotní 4, špičkového pražského
souboru z oblasti vokální hudby,
zve v pátek 12. 10. v 19,30 hodin
Starokatolický kostel Povýšení
sv. Kříže (nám. B. Němcové).
Účinkují: Jiří Mazánek – zpěv,
tibetské zvony a mísy, ektár,
Ondřej Rus – zpěv, kantele,
Igor Angelov – zpěv, indické
harmonium a Ondřej Žák – zpěv,
etnický buben. Zazní Aramejský
Otčenáš, Kyrie eleison aj.

V Severočeském muzeu
v Liberci můžete do 21. 10.
shlédnou zajímavou expozici
„Čajová keramika Tchaj-wanu“.
Její součástí je i výstava fotografií
jabloneckého cestovatele „Tchaj-wan
objektivem Zdeňka Skořepy“.

Fara Církve čs. husitské 
v Liberci, náměstí Českých bratří,
pořádá do 24. 10. výstavu
fotografií Františka Eichlera
„Jak to vidím já?“ V pátek 26. 10.
se můžete zúčastnit Talk show
„Písničky a detektiv“ – Léta psaní
a písniček retro.

Countryon 
zve všechny příznivce v sobotu
27. 10. ve 20 hodin do kokonínské
sokolovny na Country bál se
skupinou Volupsije. Předtančení
malých a velkých Hvězdiček,
půlnoční překvapení. Předprodej
vstupenek v Kabátkově knihkupectví
a v sokolovně.

Český svaz žen
pořádá ve středu 31. 10. zájezd
do Jelení Hory. Sraz v 7 hodin
na zájezdové zastávce na Horním
náměstí. Přihlášky a úhrada
v kanceláři ČSŽ v Jungmannově
ulici 8. Informace na tel. 483 711 702. 
ČSŽ pořádá též seminář o novém
zákonu o sociálních službách
a pečovatelské službě. Na tento
seminář je třeba se přihlásit
do 2. října t. r.

Svaz důchodců
pořádá své akce vždy ve středu
od 14 hodin v Domě seniorů
v Novoveské ulici. Na 2. 10. je
připraven výlet do Lomnice n. P.,
Jičína, na Tábor a Kozákov. 
Dne 3. 10. volná zábava
a měření tlaku, 
10. 10. posezení s hudbou, 
17. 10. členská schůze, 
24. 10. opět volná zábava 
a 31. 10. beseda s místostarostou
Petrem Vobořilem.

Eppl Club 
zve vždy v pátek: 
5. 10. DESTRUCTION NOTS –
drum’N’bass, Dj Mystif and more;
12. 10. LET`S GO BACK 2 THE
ALL SCHOOL – Hip hop třista3,
Djs (Elsa), Zak, Clide; 
19. 10. QUATRO – latino koncert
jablonecké romské kapely; 
26. 10. PLASTIC SOUL – 
shadowbox.cz, Djs 2k Sweg,
Panorama.
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Podmalba na skle, lidová práce z přelomu 18.
a 19. století pocházející pravděpodobně z Jablo-
necka, představuje Čtrnáct svatých Pomocníků
neboli Pomocníky v nouzi. Uprostřed, největší, je
sv. Kryštof nesoucí na rameni Ježíška. Obklopují
je sv. Blažej, sv. Jiří, sv. Erasmus, sv. Vít, sv. Mar-
kéta, sv. Pantaleon, sv. Cyriak, sv. Jiljí, sv. Eustach,
sv. Diviš (Dionýsius), sv. Kateřina, sv. Achat (Aca-
tius) a sv. Barbora. Každému z těchto patronů
byla přičítána moc přímluvy při konkrétních
nemocech, nehodách nebo pokušeních.

Podobný obrázek snad visel i na tzv. Obrázko-
vém buku (Bildbuche) v Revoluční ulici (Wus-
tugergasse). Malý na dřevě malovaný obrázek
zde byl již na počátku 19. století. V roce 1830
nechala rodina Görnertova pořídit větší obraz,
který tu vydržel až do roku 1877, kdy hostinský
Anton Pfeiffer koupil u Franze Bergmanna z Ko-
konína na plechu malovaný nový obraz. Dnes
bychom buk v těchto místech marně hledali,
zmizel v proudu plynoucího času. Podmalbu
a fotografii buku najdete v Galerii Belveder.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie

■ Exponát měsíce

Čtrnáct svatých pomocníků

Od první zmínky do poloviny 19. století
První zmínka, která dokládá existenci učitele

a tedy i školy v Jablonci, je zápis v bzovské křestní
matrice z roku 1685. Tehdy sem byly zaneseny
dva křesní záznamy o dětech narozených v Jab-
lonci a k nim připojena poznámka: „tyto dvě děti
je třeba hledat v knize jabloneckého učitele“.
Učitel, tehdy nazývaný Schulmeister, měl tehdy
vedle školy na starost také vedení soupisu křtě-
ných a zemřelých. Farář, do jehož působnosti tyto
povinnosti běžně patřily, spravoval totiž velmi
rozsáhlou farnost s pěti filiálními kostely s cen-
trem ve Bzí. 

Vedle povinností skýtal tento stav věcí jablonec-
kému učiteli také výhody. Jako škola i byt mu

sloužila fara. Hospodařil také na tzv. školním
poli (Schulfeld), které se rozkládalo přibližně
v prostoru dnešních tří hlavních jabloneckých
náměstí. V roce 1740, krátce po zřízení samo-
statné jablonecké farnosti, mu však byly dvě tře-
tiny tohoto pole odebrány a dány k užívání fará-
ři. Protože k základním dovednostem učitele
patřilo i hraní na hudební nástroj, přivydělával
si často hraním po hospodách. Na podzim, když
byla školní docházka špatná, spřádal len nebo
opisoval modlitební knížky.

Hlavní předměty
Základ tehdejšího vyučování tvořilo hlavně

čtení. Nebyly však žádné jednotné učebnice
a děti se učily číst z modlitebních knížek nebo
kalendářů. Psaní a počítání dlouho nepatřilo
k obvyklým vyučovacím disciplínám. Docházka
byla velmi chatrná a nezlepšila se ani po terezián-
ské školské reformě. Z roku 1781 pochází sou-
pis, podle kterého navštěvovalo tehdy jablonec-
kou školu 122 dětí (76 chlapců a 46 děvčat).
Mezi nimi bylo 24 těch, kteří se učili hláskovat,
42 dětí tuto dovednost již ovládalo, 11 čtenářů,
45 žáků, kteří zvládli psaní, a 30 jich umělo po-
čítat. V témže roce probíhalo půldenní vyučová-
ní od 23. dubna do 29. září, celkem tedy 152 dní.
Jen 21 dětí navštívilo školu více než stokrát. Dva
nejpilnější měli „jen" čtrnáct absencí. Obvykle
ale polovina dětí ve škole chyběla.

Významné změny
Nové organizaci školství předcházely úvahy

a propracovávání nových vyučovacích metod.
Velký význam pro tuto oblast měl příklad zaháň-
ského opata Johanna Ignaze Felbingera. V habs-
burské monarchii významně přispěl k rozvoji
školství rodák ze Šluknovského výběžku a po-
zdější litoměřický biskup Ferdinand Kindermann.
V duchu reforem začal působit také frýdlantský
kaplan, následně zakladatel a ředitel normální,
neboli vzorné školy v Liberci a později také ře-

ditel všech škol na Clam Gallasovských pan-
stvích, Franz Scholz. 

Nový způsob výuky spočíval, narozdíl od pře-
dešlé samostatné výuky každého žáka, ve spo-
lečném učení podle jednotného slabikáře. Dnes
se nám výhody takového postupu zdají očividné,
ale sdružování žáků do skupin a jednotná učeb-
nice byly tehdy skutečnou novinkou. 

Liberecká normální škola napomohla šíření
nových metod především prostřednictvím příprav-
ného kurzu (Präparanden-Curs) pro preceptory
i učitele. V roce 1776 se ho účastnil i jablonecký
preceptor Augustin Wünsch. Nové vyučovací me-
tody však na jablonecké škole zavedl až v roce
1782, kdy nastoupil na učitelské místo po svém

dědovi Gottfriedu Wünschovi, který byl jejich za-
rytým odpůrcem. 

Nová škola
Dne 18. května 1827 byl položen základní ká-

men nové školní budovy na dnešním Mírovém
náměstí (Alter Markt). Na počátku srpna násle-
dujícího roku ji slavnostně vysvětil tehdejší fa-
rář Franz Neubarth. Tehdy měla škola 589 žáků,
kteří se učili pouze ve dvou učebnách. Až po de-
seti letech přibyla třetí.

Velkého dobrodince našla jablonecká škola
v první polovině 19. století v místním střeleckém
sboru, který každoročně na pořízení školních
pomůcek a oblečení pro chudé žáky věnoval
značnou částku. Místní faráři zase založili a do-
plňovali školní knihovnu. 

V roce 1850 byla jablonecká škola rozšířena
o třetí třídu a povýšena na hlavní školu. V jejím
čele tehdy stál Donat Woprschalek, který byl ta-
ké prvním oficiálním jabloneckým kronikářem.
Pověst skvělého učitele a nadějného básníka měl
Anton Gaudek. Jeho kolegy byli dále například
Josef Peuker, Josef Priebsch a Josef Pohl.

Jana Nová 
Muzeum skla a bižuterie

Obrázky na této straně pocházejí ze sbírky
Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Z historie jabloneckého školství

Budova školy z roku 1828, která dodnes stojí na Mírovém 
náměstí, byla později přestavěna a sídlila v ní 

jablonecká spořitelna, nyní pobočka České pojišťovny.

Střelecký štít reflektující změnu statutu jablonecké školy 
na školu hlavní v roce 1850.
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Kryštofovo Údolí – Buk republiky (6 km) –
Roimund (9 km) – Buk republiky (12 km) –
Panenská Hůrka (17 km) – Chrastava
(19 km).

Slyšeli jste již o hradu Roimund? Nachází se
v odlehlém místě uprostřed lesů Ještědského
hřbetu a patří k nepříliš známým hradním zří-
ceninám našeho regionu. Říjen je příhodným
časem k jeho návštěvě. Bukové lesy budou buď
zbarveny, nebo již bez svého listnatého hávu,
a to nám umožní výhledy na Lužické hory. 

Na cestu se vydáme z Kryštofova Údolí, kam
se můžeme snadno dopravit vlakem. Z nádraží
sejdeme po žlutém značení okolo roubeného
kostela do středu malebné obce. Raně barokní kos-
tel Sv. Kryštofa byl postaven v letech 1683–1686,
má bohatou vnitřní výzdobu a je obklopen hřbi-
tovem. Celý komplex patří ke skvostům naší ar-
chitektury. Po prohlídce sestoupíme do malebné
obce, kde najdeme řadu hrázděných a roube-
ných domů. Ves Kryštofovo Údolí založili v první
polovině 16. století kutači rud.

I nadále nás budou provázet žluté značky
směřující k Buku republiky. Na známé křižo-
vatce lesních cest stával kdysi tzv. Eduardův
buk, pojmenovaný prý po hraběti Clam-Galla-
sovi. Po jeho zničení byl v roce 1968 na stejném

místě zasazen Buk republiky. Ten opakovaně
ničili vandalové a až na několikátý pokus se po-
dařilo strom vypěstovat do dnešní podoby. 

Od buku se vydáme po modře značené cestě.
Ta klesá až k rozcestí se žlutým značením, které
nás brzy dovede ke zřícenině Roimundu. Zbytky
hradu ze 14. století stojí na skalním ostrohu,
avšak již od 15. století leží v troskách. Do sou-
časnosti zbyly jen nepříliš velké části zdiva.
Mohutné buky rostou na „královském“ vrchu
(Roy-munt) a návštěvník může dát prostor své
fantazii a představit si někdejší mohutný hrad.
Od hradní zříceniny se pak vrátíme až k Buku
republiky. 

Do cíle našeho výletu půjdeme po zelených
značkách. Příjemná cesta nejprve obchází Dlou-
hou horu a po nějaké době začne klesat do bý-
valého hornického městečka Panenská Hůrka.
V okolních lesích se dosud dají najít pozůstatky
horních děl, ve kterých se dobývaly olověné,
stříbrné a měděné rudy. Činnost středověkých
horníků skončila již v 17. století, zanikla i sláva
Panenské Hůrky. 

Výlet ukončíme v Chrastavě. Značky nás do-
vedou až na železniční stanici.

Doporučujeme mapu Ještědský hřbet, 1 : 25 000.

(os)

Na tajuplný hrad Roimund
■ Tip na výlet

Tajuplný Roimund
foto Otokar Simm

Původní spojení středu města s Pasekami
vedlo Mlýnskou ulicí. V roce 1850 byla vytyče-
na nová ulice, která v pravém úhlu navazovala
na Mlýnskou ulici. Poté vedla v přímém směru
přes návrší a napojila se v Pasekách do dnešní
Chelčického ulice. Byla případně pojmenována
Vysokou ulicí. Je to typický příklad vhodného
názvu ulice, který dokáže přečkat věky.

V 60. letech minulého století vznikl názor, že
je třeba přebudovat celé části města. Na hrani-
ci Pasek a Jablonce bylo vymezeno území uli-
cemi Podhorská, Jitřní, Vysoká, Podzimní, Pod
Skalkou, Smetanova, U Přehrady a Chelčické-
ho. Předpokládalo se, že zde bude postaveno
950 nových bytů. Celou tuto část města mělo
obývat 8000 lidí. Počítalo se samozřejmě i s tzv.
občanskou vybaveností. Ve dvou etapách zde
pak bylo zlikvidováno 102 bytů.

Nejstarší památkou ve Vysoké ulici je kovaný
železný kříž se stříškou a plechovým korpusem
Krista. Je umístěný na dvou kamenných stup-
ních a je datován rokem 1777. Na rohu ulic
Vysoké a Švédské ho dal postavit majitel první
pasecké brusírny, pan Klinger. Stojí na hranici
paseckého a jabloneckého katastru. 

Ve stejných místech byl také roku 1882 zalo-
žen židovský hřbitov. Ten byl zrušen a poměr-
ně necitlivě zlikvidován v roce 1968; v té době
byl majetkem židovské obce. Zrušeno zde bylo
343, většinou neudržovaných hrobů. Součástí
hřbitova byla i budova márnice, č. p. 1137,
Vysoká 57, s obytnou částí. 

Ačkoliv původní projekt z roku 1965, vypra-
covaný architektem J. Patrným, doporučoval
celý prostor po zrušeném hřbitovu nezastavět
a zachovat i zdejší zeleň, byly nakonec na jeho
místě postaveny dva dvanáctipatrové domy.
Tato jablonecká „dvojčata“ se stala dominantou
celého prostoru. 

Pozemky v okolí dnešního sídliště Šumava
umožňovaly provozovat i drobné soukromé ze-
mědělství. Příkladem toho byl pan Rudolf Zima,
jehož dům s hospodářstvím se nacházel ve
Skelné ulici 35, čp. 1003. Na jeho místě dnes
rovněž stojí panelové domy.

Na křižovatce Vysoké a Mánesovy ulice byl od
roku 1905 secesní obytný dům vybudovaný stavi-
telem S. Arnoldem pro Antona Hesche. V objektu
bývala hospoda, drogistický obchod Sussmann
a později i uliční výbor a prodejna potravin (viz
Josef Kunc „Zmizelé domy“). Posledním provo-
zovatelem před demolicí byla liberecká Jednota
se smíšeným zbožím. 

Kromě mnoha obytných domů zmizely ve
Vysoké ulici i dílny Kovozpracujících závodů,
pozdějšího Javozu, které stály o kus níž. Krátká
spojka v těchto místech propojovala Vysokou
a Paseckou ulici. 

V 70. letech se také značně proměnil pohled
z Podhorské, tehdy Gottwaldovy ulice směrem

k novému sídlišti. Způsobily to hlavně dvě lad-
né křivky několika osmipatrových panelových
domů v Jeronýmově a Vysoké ulici.

Jablonec se tedy také v těchto místech výraz-
ně změnil a názory na současný stav se mohou
samozřejmě lišit. Bylo zbouráno mnoho zají-
mavých domů, které tehdejší společnost nedo-
kázala dobře udržovat. Na druhou stranu nutno
říci, že se zlepšila úroveň bydlení pro značný
počet obyvatel našeho města. 

Václav Vostřák

■ Zmizelý Jablonec

Proměny Vysoké ulice

Na rohu Vysoké a Podzimní ulice stojí dodnes tento dům, 
který však byl značně upraven. Dlouhá léta se v něm nacházela

prodejna potravin, které nikdo neřekl jinak než „U Melšů“.
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
Městské knihovně.

Oddělení dospělých čtenářů

Denemarková Radka 
Peníze pro Hitlera
Hlavní protagonistkou románu je
Gita Lauschmanová, žena, která pře-
žila koncentrák a po návratu domů
zjišťuje, že se vlastně nemá kam vrá-
tit, protože válka sice skončila, ale
běsnění nikoli.

Illková Olga  
Zdravá výživa malých dětí
Kniha vychází ze všeobecně uzná-
vaných základních pravidel zdra-
vého životního stylu a předkládá
i nejnovější nebo alternativní myš-
lenky a rady.

Kaiser Maria Regina
Bereniké
Historický román o dceři Kleopatry
a Julia Caesara. 

Turow Scott  
Obyčejní hrdinové
Novinář Stewart Dubinsky vypráví
o životě svých rodičů během 2. svě-
tové války.

Galland Nicole 
Královský minesenger
Historický román z období 12. sto-
letí barvitě líčí epochu rytířských
turnajů, utajovaných milostných
dobrodružství a dvorních intrik.

Oddělení pro děti a mládež

Hlavsová Jaroslava
Čeština na každý den
365 slov, v nichž se často chybuje.

Grönemeyer Dietrich
Malý medik
Záhady, které objevíte v lidském těle.
Půvabně napsaná kniha o tajem-
ství zdraví a nemocí.

Šorel Václav  
Plastikové modelářství
Letadla a jejich zmenšený svět. Vý-
borná publikace pro šikovné kluky,
kteří propadli této krásné zálibě.

Vega Phyllis 
Keltská astrologie
Stromová znamení druidů, sluneční
znamení a kouzla nejdeme v této
zajímavé knize.

Nové upomínkové předměty
Keramický hrnek s podšálkem
v dárkovém balení. Hrnečky jsou
ve dvou barvách – petrolejově
modré a hnědé (cena 170 Kč).
Pro sběratele: keramické
náprstky (30 Kč), cykloznámka,
suvenýr, který vám připomene
absolvovanou cyklostezku (30 Kč),
magnetky s motivy Jablonce,
hotelu Petřín a Bukovce (40 Kč).
Karta Cesty ke hvězdám, (25 Kč),
pravidla soutěže naleznete na
www.cestykehvezdam.cz. 

Kalendáře
Doteky času 2008, nástěnný
kalendář Jablonce a okolí
s fotografiemi Miloslava Kalíka
a dobovými pohlednicemi (150 Kč). 

Tanvaldsko 2008 – ze Štěpánky
na Černou studnici s texty
K. Hoffmanové a dobovými
pohlednicemi, stolní kalendář
z nakladatelství Buk (100 Kč).

Prospekty
Průvodce – trojjazyčný prospekt
s fotografiemi a popisem nejdůle-
žitějších budov města (30 Kč).
Ze 30 na 10 Kč zlevňujeme
prospekty „image“ Jablonec nad
Nisou a Jizerské hory – brožury
s mnoha pěknými fotografiemi
a zajímavými texty.

Jablonecké putování
Úspěšná hra s prázdninami
nekončí, staňte se i vy poutníky!
Turisté celé léto putovali po

památkách, rozhlednách i sporto-
vištích Jablonce a blízkého okolí.
S přicházejícím podzimem můžete
dále sbírat otisky razítek. Vyzvedněte
si putovní kartu s třinácti výletními
místy a k tomu turistickou mapku.
„Ulovíte-li“ alespoň šest razítek,
obdržíte v jabloneckém informač-
ním centru malý dárek. Kartička
zaplněná všemi 13 razítky bude
koncem roku zařazena do sloso-
vání o hodnotné ceny. 

Oblíbené mapy
Jizerské hory 1 : 25 000, turistické
a lyžařské značení (79 Kč). 
Český ráj 1 : 25 000, turistické
trasy a cyklotrasy, ve výřezu
v měřítku 1 : 10 000 zde najdete
oblast Prachovských skal (79 Kč).

■ Informační centrum

Spolkový dům – poptávka
převyšuje možnosti
Navštívili jste už kavárnu v ulici E. Floriánové? Najdete ji ve Spolkovém domě,
někdejší základní škole. Ani bývalí žáci by budovu už dnes nepoznali, jak je útulná.
Posezení u kávy je více než příjemné, a tak mě napadlo, zda se za rok činnosti dá
vyslovit nějaké hodnocení?

„Určitě ano, rok je dostatečný čas na to, aby se pro-
voz rozjel, aby se objevily první provozní problémy,
které ukáží, jakým směrem jít dál, co je třeba dopl-
nit,“ ujistil mě ředitel této instituce Miroslav Scho-
vanec. Podle jeho slov nejlepším hodnocením je ob-
rovský zájem dalších organizací a sdružení získat
v domě místo pro svou činnost. „Poptávka je tak vel-
ká, že bychom rádi k dosavadním prostorám připojili
ještě sousední nevyužitou budovu, jež je také v majetku
města.“

Pozitivní vnímání Spolkového domu je výsledkem
jisté ojedinělosti podobného zařízení v českých měs-
tech. „V podstatě se zde vytvořil prostor pro neziskové
organizace města, které sem docházejí. Když jsme tento
projekt vytvářeli, neměli jsme dostatečnou představu
o potřebné kapacitě. To, že zde mohou být různé orga-
nizace pohromadě, je velkou výhodou, protože společně
mohou lépe spolupracovat a je možné dál rozšiřovat
naše aktivity,“ říká ředitel, s nímž jsem se vydala na
procházku účelně zrenovovaným domem. Když jsme
otevřeli dveře mateřského centra, nabídla se otázka
sama od sebe. Jak moc navštěvují Spolkový dům lidé
bez jakéhokoli postižení. 

„Chodí k nám na různé přednášky nebo prezentační
akce či jen do kavárny, kterou provozuje náš partner
sdružení Fokus, jež zde má i chráněnou dílnu. Posky-
tujeme také sál rekvalifikačním kurzům,“ vypočítává
jednotlivé příležitosti ředitel Schovanec, který má ve
správě ještě dvě další budovy. Jedná se o Kulturní

dům v Kokoníně poskytující přístřeší například
schůzkám klubu důchodců, ale i Countryonu nebo
Nisance. Druhým je pak objekt v Zeleném údolí.
„Tady nedávno vzniklo komunitní centrum, kde na-
jdete například terénní pracovníky města nebo pro-
story pro sdružení pracující s romskou mládeží.
Přímo na centrum byl zaměřen projekt s názvem
Rovné šance. Doufáme, že díky projektu tady vznikne
malá počítačová učebna. Jeho prostřednictvím také
financujeme mimoškolní aktivity romské mládeže,“
konstatuje M. Schovanec. Je názoru, že právě lokalita
Zeleného údolí není až tak problematickým územím
na bezpečnost podobného zařízení, jak by se na první
pohled mohlo zdát. „Terénnímu pracovníkovi se zde
daří udržovat vcelku dobrý pořádek. Celý objekt je od-
dělený od okolní aglomerace, ale přitom je dostatečně
blízko bydliště dětí ze Zeleného údolí, aby jej mohly
navštěvovat.“ 

Kromě zmíněných Rovných šancí stojí za připome-
nutí také projekt Otevřené dveře: „Ten je hlavně zamě-
řen na občany ohrožené sociální izolací třeba kvůli
zdravotnímu postižení. V jeho rámci se nám podařilo
dovybavit počítačovou učebnu ve Spolkovém domě,
rozvíjíme poradenskou a přednáškovou činnost napří-
klad na téma jak se orientovat v nabídkách pro zdra-
votně postižené na trhu práce nebo návrat z mateřské
dovolené do zaměstnání,“ uzavírá ředitel Spolkového
domu v ulici E. Floriánové Miroslav Schovanec.

(fr)

foto Jiří Jiroutek
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STUDIO KRÁSY MARKÉTA
kadefinictví, pedikúra, manikúra, 

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

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

STUDIO BERU·KA
Opût zaãíná cyklus

saunování pro maminky s dûtmi
8. 10. pro vás máme 

den otevfien˘ch dvefií 14–17 hod
19. 10. od 10 hodin povídání o kojení 

v rámci evropského t˘dne kojení
Najdete nás v NádraÏní 8, Jbc (u Soliteru)

Více na 602 653 287 a 602 143 585
nebo www.studioberuska.cz

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

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

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

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

OD 3. ¤ÍJNA ZAHAJUJEME
podzimní kurz sniÏování nadváhy
v mûstské hale naprosti bazénu
informace www.stobjablonec.cz

info@stobjablonec.cz 602 770 103

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

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

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

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

Info na: www.snakesub.cz

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

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

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

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

www.sweb.cz/dverehybner

GEODETICKÁ KANCELÁ¤
– Geometrické plány 

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

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

– Ostatní geodetická práce
Ing. Miroslav Îídek

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

Podhorská 44, Jablonec nad Nisou

KADE¤NICTVÍ
v centru Jablonce n. N.

Hledá kadefinici Ïivnostensk˘m listem
a manikérku – modeláÏ nehtÛ

Tel.: 737 284 679, 483 384 492

PERMANENTNÍ MAKE-UP
trvalá na fiasy

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

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

ZÁPIS
·kola hudby BoNi

V fiíjnu probíhá zápis do hudebních
oborÛ - flétna (pfiíãná, zobcová), klavír,

klávesy, pfiípravka pro pfied‰koláky. 
V˘uka probíhá ve M‰enû,

Finské domky 35
Kontakt: flétnistka Bohumila Nitschová, 

723 187 766

KADE¤NICTVÍ SMETANKA V JABLONCI N. N.
nabízí tyto sluÏby pro Ïeny, muÏe i dûti: 
mytí, stfiíhání, foukání, styling, Ïehlení, 

melír, barvení, pfieliv, trvalá.
Pfiijìte nebo se objednejte
v Kadefinictví Smetanka,

Jungmannova 7, Jablonec nad Nisou
(u cukr. Smetanka vedle Country sal.)

Tel.: 602 839 310

✱ Přírodní produkt 
✱ Spaní v bavlnce pro miminka i dospělé

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

hlavy, neklidném spaní
✱ Rozvoz po Jablonci 

a okolí zdarma
✱ Přijďte se 

podívat

KIDOKAI FUTON
Tradiční japonská 

matrace 

www.kidokai.cz   tel. 603 281 483
info@kidokai.cz
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GRADUS CZ, s. r. o.
Jablonec n. N.

telefon: 487 953 170
e-mail: info@gradus.org

www.gradus.org

ANGLIČTINA
a jiné jazyky

výuka & překlady

KOUPELNOVÉ STUDIO
www.prokoupelny.cz

Kompletní sortiment obkladÛ 
a dlaÏeb:

Po‰tovní 25/9 
obchodní dÛm EVEKO nad Billou

466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 316 498

Návrhy, dodávky a realizace

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

Tel.: 721 320 875

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

KOSMETIKA, MANIKÚRA
Po–Pá 8,00–18,00 hodin

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

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

Objednávky na tel.: 603 444 977

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

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

Za kaÏdou Va‰i nabídku pfiedem dûkuji.

HLEDÁME ZÁJEMCE 
O KARETNÍ HRU BRIDÎ, 

pfiidejte se k nám jako 
zakládající ãlenové klubu.

Pfiíjemná spoleãnost,
vhodné strávení volného ãasu. 

Kontakt: p. Skákal Vít
tel.:  733 106 190

e-mail: skakal.vit@seznam.cz

NEMUSÍTE B¯T NESPOKOJENÁ 
SE SVOU PLETÍ!

Nabízím mimofiádnû úspû‰né o‰etfiení: 
vyhlazení vrásek, jizviãek po akné, bûlení 

pigmentov˘ch skvrn, 
NOVINKA: o‰etfiení speciální kosmetikou 

z léãivého konopí
Kosmetick˘ salon IREN

POLIKLINIKA M·ENO (u Kauflandu)
Pincová Irena,

Tel.: 483 306 168, 723 086 220 

NAV·TIVTE NÁS V NOVÉM STUDIU
ORIFLAME

Kde nás najdete?
Anenská 3 

(v budovû kde je i pizzerie FRANCO)
otevfieno kaÏdé úter˘ od 12–18 hodin
pfii 1. náv‰tûvû u nás obdrÏíte dárek

Kontakt: 605 259 435, 775 173 547, 
605 722 445

TANEâNÍ KURZY – JARO 2008
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ spoleãenského tance 
pro mládeÏ a dospûlé pfiijímáme neustále

na internetov˘ stránkách
www.tanecnisvoboda.cz

Podrobné informace o kurzech 
vám poskytneme i na telefonu:

603 512 887

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

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

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

Inzerce a distribuce 
Jabloneckého měsíčníku 

Kontakt: 
Lenka Zachrová

Eurocentrum 
Jablonec nad Nisou, s. r. o. 

Jiráskova 7
466 01 Jablonec nad Nisou 

Tel.: + 420 483 711 334 
Mobil: + 420 777 747 183 

Fax: + 420 483 713 285 

e-mail: 
l.zachrova@eurocentrumjablonec.cz 

www.eurocentrumjablonec.cz

» V i l o v á «
Vilová 11, Jablonec n. N.

tel. 483 315 205, 721 032 018, 
602 226 089 

www.zdenavitakova.cz 

nově cviãení PILATES
(metoda STOTT) • výuka metody   

denně POWER JÓGA • pro všechny 
zájemce, všech stupňů úrovně, různé styly

v pondělí VELKÉ MÍâE • zdrav. cvičení 

SPINNING • 2 centra • Fitness Vilová
a Městská Hala 

DENNù SPINNING odpoledne i večer 

každé ráno ve Fitness • SPINNING 
I CVIâENÍ od 8 i od 9
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Více na www.EXTRACENY.cz

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

ex traceny.cz

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

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

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

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

• moÏnost zaváÏky obûdÛ a veãefií pro firmy 
i pro jednotlivce

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

Hypoteãní a Realitní Centrum

Komplexní nabídka
• Stavební spofiení vãetnû vyfiízení úvûru 

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

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

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

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

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

o stavebním spofiení. 

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

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

SH   CKSTU DIO

NEHTOVÁ MODELÁŽ – GEL ACRYGEL MANIKÚRA – tel. 724 752 516

SOLÁR I U M A M ODE LÁŽ N E HTŮ
Průmyslová 12 • 466 01 Jablonec nad Nisou • tel. 721 655 741, 483 302 221

MEGASUN 4500 1 min/4 Kč
• obličejové výbojky 
• hudba • výkonný ventilátor 

MEGASUN 5600 1 min/12 Kč
• obličejové výbojky 
• hudba • aroma • klima 
• výkonný ventilátor 
• vodní ostřikování 
• hlasový komunikátor

Bezpečnější opalování 
s „EASY CARE“ (přístroj pro
měření pigmentu v pokožce)

SÁDROKARTONY 
KAZETOVÉ PODHLEDY

ST¤E·NÍ OKNA 
IZOLAâNÍ MATERIÁLY

www.sadrokartony.com

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

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

A K C E
Pfii nákupu 

v fiíjnu u nás,
dostanete navíc 

triãko Knauf.


