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Letní putování
Začínají prázdniny, moře volna... I když pro nás
dospělé to tak úplně neplatí, stejně si z dětství
neseme kus toho těšení, kus radosti a plánů, co
všechno můžeme dělat. A co všechno nemusí-
me! Na stránkách prázdninového dvojčísla Jablo-
neckého měsíčníku přinášíme několik tipů, co
město a jeho okolí v letních měsících nabízí. Je
na vás, jestli dáte přednost výletům nebo leno-
šení na nějakém příjemném místě. Mnoho
z vás volno využije k cestování do koutů daleko
za hranicemi našeho regionu. Ale věřím, že se
budete vracet rádi. Než skočíte po hlavě rovnou
zpátky do pracovních povinností, může vám
přijít vhod třeba odpolední koncert na letní scéně
Eurocentra. Nemusíte ani sahat hluboko do kap-
sy, protože vstup na akce v rámci Jabloneckého
kulturního léta je zdarma. A to po dovolené
také potěší. 

Novinkou turistické sezony 2013 v Jablonci nad
Nisou je dokončení stezky manželů Jany a Jo-
sefa V. Scheybalových, která propojuje Jizerské
hory a Český ráj. Kdo zná národopisnou tvorbu
těchto dvou výjimečných lidí, ví, že jejich kroky

často vedly na místa malebná, tajemná, na místa
s duší – pro prázdninová putování jako stvoře-
ná. Kudy se přesně vydat a co zajímavého po
cestě uvidíte, vám rádi sdělí v Jabloneckém tu-
ristickém informačním centru. Nově sídlí v pro-
storách bývalé fary naproti kostelu svaté Anny.
V půdní části je památník věnovaný právě man-
želům Scheybalovým a v prvním patře výstava
Adolfa Kašpara, malíře, který významným způ-
sobem ovlivnil vývoj české ilustrace.

A jaké vlastně bude letošní léto? Snad nebude
příliš sucho, aby bylo dostatek úrody. Snad ne-
bude příliš pršet, aby nás řeky nevyhnaly z na-
šich domovů. A slunce by mohlo svítit hlavně
v době „té naší“ dovolené. Já osobně nejvíc oce-
ním trochu klidu a ranní osvěžení v přehradě.
Za odbor rozvoje města bych připojil přání, aby
zdárně proběhly všechny plánované opravy.
Právě v těchto měsících se týkají především
školských zařízení a silnic. 

Hezké léto všem Petr Vobořil, 
náměstek primátora

Foto Milan Bajer

Foto Jiří Endler
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Městské zásahy 
Jablonec nad Nisou 2013
Příjemná města většinou vznikají kombinací
dobré celkové koncepce a pečlivé péče o detai-
ly veřejného prostoru. Formulovat a dodržo-
vat celkovou koncepci je úlohou vedení měst,
případně jejich hlavních architektů. K péči
o zanedbaná místa může nějakým způsobem
přispět skoro každý. Ti, kdo k tomu mají pro-
fesně zřejmě nejblíže, jsou architekti. A právě
proto vznikly Městské zásahy.

Městské zásahy vymysleli a poprvé zorganizovali
bratislavští architekti Matúš Vallo a Oliver Sadov-
ský. Chodili často ulicí, kde chyběl chodník a jed-
nou je napadlo, že jako architekti mohou sami
městu navrhnout jak dostat do stísněného pro-
storu i místo pro chodce. 

Vyzvali své kolegy k návrhu jednoduchých ře-
šení podobných míst a bez nároku na honorář je
jako sbírku iniciačních nápadů věnovali městu. 

Po úspěchu bratislavských Městských zásahů
se uskutečnila i pražská, brněnská a košická re-
príza, vždy z popudu lidí, kterým na daném měs-
tě záleží. Stejně tomu bylo i v Jablonci. Kromě
jednoho Liberečana jsme všichni organizátoři,
včetně kurátorky, jablonečtí rodáci. 

Pro jablonecké zásahy jsme se rozhodli přidat
k ověřenému formátu ještě předehru, která do té-
to otevřené diskuze o městě přivedla, kromě ar-
chitektů, i ostatní obyvatele města. Vytvořili jsme
webové stránky, kam bylo možné posílat podně-
ty na místa, která by mohla fungovat lépe. Do té-
to databáze se jich sešlo přes 60 a řada z nich se
stala inspirací pro návrhy architektů. Ti si téma-

ta vybírali sami. Někteří s podrobnou znalostí
místa, jiní podle dojmu, jaký na ně město udělalo
při komentované procházce na podzim loňského
roku.

Celkem na naši výzvu k účasti zareagovalo
25 týmů z celé republiky a sešlo se přes 40 návr-
hů na zlepšení různých míst ve městě. Dobro-
volný charakter akce přirozeně znamená různou
kvalitu, důležitost i míru propracování návrhů.
Považujeme však celou sbírku návrhů za inspira-
tivní a jsme proto rádi, že tuto akci statutární měs-
to Jablonec nad Nisou spolu s Technickou univer-
zitou Liberec a firmou Jablotron podpořilo.
Administrativním zázemím pomohlo i sdružení
absolventů a přátel FUA TUL – x-fatul. Věříme,
že vynaložená energie všech zúčastněných po-
může otevřít diskuzi o řadě míst ve městě.

Na stránkách Jabloneckého měsíčníku budeme
pravidelně přinášet vybrané návrhy. Na komen-
táře a poznámky veřejnosti se těšíme na níže
uvedené e-mailové adrese.

Organizátoři: MgA. Ida Čapounová a MgA. Ja-
kub Chuchlík (iuch), ing. arch. Jan Kadlas a ing.
arch. David Pavlišta (kp-a) ve polupráci s občas-
ným sdružením x-fatul 
Kurátorka: Mgr. Karolína Jirkalová
Podpora: statutární město Jablonec nad Nisou,
Technická univerzita Liberec a firma Jablotron
Autoři ideje: ing. arch. Matúš Vallo a ing. arch.
Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects)
Kontakt: www.mestskezasahyjablonec.cz, 
info@mestskezasahyjablonec.cz 

■ Dvaašedesát 
podnětů
#1 – podnět k podobě Horního náměstí
#2 – podnět k řece Nise
#3 – podnět k symbolickému vstupu

do Jablonce
#4 – podnět k prázdným domům v centru
#5 – podnět k zeleni v centru
#6 – podnět k prolukám v centru
#7 – podnět k sídlišti mimo město
#8 – podnět k autobusovému nádraží
#9 – podnět k Tyršovým sadům 
#10 – podnět k bývalým městským lázním
#11 – podnět k centru města
#12 – podnět ke kostelu ve Mšeně
#13 – podnět k nedokončenému bulváru
#14 – podnět k zchátralému pivovaru
#15 – podnět k ulici Palackého
#16 – podnět k dvojkřižovatce ve směru

Tanvald – Liberec
#17 – podnět k dětskému hřišti
#18 – podnět k pěší lávce 
#19 – podnět k cyklostezce Jablonec –

odbočka na Rádlo
#20 – podnět k bezpečnosti chodců na

autobusovém nádraží
#21 – podnět ke komplikovanému vjezdu

ke Kauflandu na Žižkově Vrchu
#22 – podnět k Dolnímu náměstí
#23 – podnět k městskému parku 
#24 – podnět k charakteru ulice v centru

města
#25 – podnět k okolí Nisy 
#26 – podnět k lepšímu využití vnitrobloků
#27 – podnět k dopravě
#28 – podnět k vnitroblokům
#29 – podnět k lokalitě u zastávky vlaku

Jablonec Centrum až po 5. května
#30 – podnět k architektonickým rysům

domu v Rýnovicích
#31 – podnět k lokalitě za městskou halou 
#32 – podnět k Srnčímu dolu 
#33 – podnět k pěšímu vstupu na stezku

podél Nisy
#34 – podnět k bezpečnější ulici Průběžné
#35 – podnět k ulici U Přehrady
#36 – podnět k fasádě radnice města

a INFOCENTRU
#37 – podnět ke společenské situaci
#38 – podnět k významu sklářské historie 
#39 – podnět k zdevastovanému lesoparku 
#40 – podnět k ulici Želivského
#41 – podnět k lokalitě mezi Studentskou

pláží a Tajvanem
#42 – podnět k dětskému dopravnímu hřišti
#43 – podnět k cyklo průjezdnosti města
#44 – podnět k zarostlému

a nevzhlednému svahu
#45 – podnět k „vnitroblokům“ na sídlišti
#46 – podnět k Černé Nise
#47 – podnět k zátoce „Cikánka“ za Bižuterií 
#48 – podnět ke špatně přístupnému vchodu

u České pošty 
#49 – podnět k tržnici a okolí
#50 – podnět k zábavě pro seniory
#51 – podnět k tématickým stezkám

pro zdraví
#52 – podnět ke smuteční síni 
#53 – podnět k bulváru, okolí Nisy
#54 – podnět k zanedbané budově

supermarketu
#55 – podnět k nepřehlednému místu
#56 – podnět k tržnici u obchodního centra

Jabloně
#57 – podnět k pivovarským rybníkům
#58 – podnět k psí louce
#59 – podnět k louce v ulici Turistická
#60 – podnět k podobě konečné tramvaje

u Tyršových sadů
#61 – Městská hokejová hala
#62 – důstojné místo pro kuřáky

Podrobné informace o jednotlivých podnětech
najdete na www.mestskezasahyjablonec.cz.

Bydlet, žít a užívat
Atraktivní město s kvalitním prostředím a ar-
chitekturou přitahující život do centra, posky-
tující možnosti vyžití – nástupní místo do
Jizerských hor – dobrá adresa pro bydlení. 

Tak je formulovaný globální cíl strategie rozvoje
města Jablonce nad Nisou. Cíl, ke kterému vedou
řešení dílčích oblastí přes regeneraci sídlišť, ve-
řejného prostoru, revitalizace centra města, ob-
novu kulturních památek až po tvorbu nového
územního plánu. 

V současné době prochází obnovou například
nejstarší jablonecké sídliště (Žižkův Vrch), byl
vybudován přestupní terminál pro veřejnou hro-
madnou dopravu, rekonstruují se a staví školská
zařízení, modernizuje se zdravotnické zázemí
městské nemocnice. Výčet jednotlivých kroků je
dlouhý a neopomíjí ani parkovací plochy, po-
zemní komunikace, veřejnou zeleň nebo hřiště.
V oblasti přípravy konkrétní realizace hraje vel-
mi důležitou roli diskuze s veřejností a obyvateli.

Aktivita autorů Městských zásahů patří k té nej-
lepší formě. Tvůrci návrhů, mezi nimi též archi-
tekti a odborníci, se v jednoduchých řešeních za-
měřují na některé opomíjené detaily, které mohou
dané místo překvapivě pozvednout. Autoři své
návrhy nezatěžují vlastnictvím ani funkčními
souvislostmi, v některých příkladech neřeší ani
klimatické podmínky a pak v dobrém slova
smyslu působí mírně naivně. Což návrhům při-
dává na svěžesti, hravosti a výtvarné zajímavosti. 

Městské zásahy čítají šedesát dva projektů.
Z hlediska proveditelnosti je lze rozdělit na ty, kte-
ré se týkají vlastnictví města, Libereckého kraje
nebo soukromých vlastníků. Některé už město má
v určitém stupni řešení, některé lze nově do řeše-
ní zařadit. Poslední skupinou jsou návrhy, jejichž
řešení brání nějaká větší či menší překážka. 

Hlavním smyslem tak zůstává otevření diskuze
a inspirace jak pro zástupce samosprávy, tak pro
soukromé vlastníky.

Petr Vobořil, náměstek primátora

Foto archiv
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Rozhovor s primátorem Petrem Beitlem 
o situaci v teplárenství

Smlouva o převodu akcií je podepsána,
v polovině července dojde k definitivnímu
převzetí jablonecké teplárny městem od spo-
lečnosti JTR. Jednání o odkupu byla dlouhá
a složitá. Cena, kterou město zaplatí, není
nejnižší. Město čekají investice a další práce.
Nebylo by lepší nechat to tak, jak to je?
Situace v teplárně – tedy JTR se musela řešit.
Soustava je ve špatném stavu, generuje 40 %
ztráty, které platí koncoví uživatelé, obyvatelé
města. Máme nejdražší teplo v České republice,
soustava ztrácí důvěru lidí, uživatelé se odpoju-
jí a budují si vlastní kotelny. Ve městě ale do-
chází plyn. Cena za teplo v posledních dvou
topných sezonách nerostla jen proto, že město
mělo jako menšinový vlastník možnost hlaso-
vat proti zdražení. Blokovat navýšení ale nejde
do nekonečna. Celá soustava potřebuje moder-
nizaci, rekonstrukci. Na té jsme se s naším
partnerem ve společnosti nedohodli. Jejich
podmínky byly pro město a občany nevýhodné,
a tudíž nepřijatelné. Na základě této nedohody
je proti městu veden spor u arbitrážního soudu
o 85 milionů a další spor aktuálně hrozil. 

Když to shrnu, měli jsme na výběr z několika
špatných možností. Mohli jsme se pokusit o do-
hodu s naším partnerem. Souhlasit s nastíně-
nou rekonstrukcí a přistoupit na podmínky,
které jsou pro občany nevýhodné. Za to získat
stažení soudních sporů. Cena tepla by neklesla.
Městu by zůstala odpovědnost vůči lidem bez
možnosti jednat. Zdánlivou výhodou by byl stá-
le třetinový podíl města na zisku teplárny.

Uvažovali jste o tom, že byste podíl města
v teplárně prodali a nechali JTR, ať se vypo-
řádá se špatným stavem, ztrátami a odpojo-
váním uživateli sama, jak umí? Městu by
přece přibylo do pokladny a zároveň ubyly
starosti.
To by byla asi nejjednodušší cesta a rázem by-
chom se zbavili zodpovědnosti. Navíc bychom
získali 100 milionů korun a posílili rozpočet
města. Ovšem bychom také ztratili jakýkoli vliv
na fungování a rozvoj soustavy. Například by-
chom vystavili občany reálnému riziku soud-
ních sporů ze strany JTR a dalšímu navyšování
ceny. Případné spory město – teplárna by moh-

ly vést k zablokování rozvoje města. Veškerá ri-
zika by byla přenesena na konečné uživatele,
kteří by neměli jinou alternativu. Svou roli totiž
hraje i fakt, že dalšímu odpojování brání nedo-
statek plynu v nízkotlaké rozvodné síti ve městě,
takže koncoví odběratelé nemají ekonomickou
náhradní variantu vytápění. To přece nejde.

Zvolili jste tedy cestu odkupu a převzetí ce-
lého problému.
To je ta třetí a poslední možnost řešení. Od-
koupit to, co ze společnosti zbylo, a soustavu re-
vitalizovat dle vlastního projektu. Nejpracnější
varianta. Navzdory rizikům jsme nakonec mu-
seli uznat, že jedině tato možnost je vůči obča-
nům nejodpovědnější a nejrozumnější. Rizika
rozhodně nechci zastírat. Čeká nás realizace
rekonstrukce celého sytému CZT za 450 milio-
nů korun. Městský rozpočet je zatížen spláce-
ním dluhů z minulých volebních období a neu-
nese další úvěry. 

Bohužel všechny předchozí příjmy z prodeje
akciového podílu a dividend byly rozpuštěny
v rozpočtech města minulých let. Jednalo se
přibližně o 350 milionů, které by se nám nyní
velmi hodily, zejména když navíc budeme zod-
povídat za likvidaci stávajícího systému a to ta-
ké nebude levné.

Jak to tedy zaplatíte? Cena za 198 akcií je
přes 202 milionů.

To je pravda, ale fakticky z rozpočtu města za-
platíme 62 milionů. Zbytek peněz jsou finance,
kterými dnes společnost disponuje. Za prvé
použijeme k částečné úhradě nerozdělený zisk,
který za tři roky činí 25 milionů. Dále dojde
k takzvané dekapitalizaci společnosti, což zna-
mená snížení základního jmění z 300 milionů
na 150 milionů. 

Naši oponenti nám kromě rizik vyčítají i do-
hodnutou cenu. Já celou transakci považuji za
veliký úspěch vyjednávacího týmu. Nejdůle-
žitější je to, že jsme s MVV vyjednali rozumné
splátkové podmínky v platbě, jež nám umožní
financovat celou transakci bez úvěru, to zna-
mená bez dalších nákladů za úroky. 

Dalším argumentem pro odkup je, že město
jako jeden z největších odběratelů tepla revita-
lizací ušetří na platbách za teplo 10 milionů ze
současných 40 milionů korun ročně. Dále nám
vlastnictví JTR umožňuje samostatné rozhodo-
vání o využití zisku z teplárenství ve prospěch
systému CZT a jeho odběratelů. Máme také
možnost prodat či pronajmout nepotřebný ma-
jetek společnosti, tedy budovy a pozemky. Mů-
žeme je také využít k jiným, pro město pro-
spěšným účelům. V neposlední řadě bude možné
odstranit nadzemní rozvody tepla, které dnes
hyzdí celé město. 

To je odkup, ale co dál? Bude město mít pe-
níze, aby uskutečnilo revitalizaci soustavy?
Jako vlastník může město využít kombinova-
ného financování revitalizace. Můžeme žádat
o evropské dotace nebo dotace z ministerstev.
Z hlediska hospodaření máme dobré zkušenos-
ti s organizacemi, které jsou vlastněny městem,
ale mají vlastní právní subjektivitu, například
Sport, s. r. o. Proto i teplárenská společnost bu-
de mít právní subjektivitu, jež jí umožní získat
úvěr nezatěžující městský rozpočet a použít
zdroje privátních firem, případně financování
přímo odběrateli, tedy jednotlivými bytovými
družstvy či sdruženími vlastníků. Otevírá se tak
možnost na hledání nových partnerů podílejí-
cích se na rozvoji sítě CZT. 

Revitalizace CZT může být i šancí pro jablo-
necké firmy a podnikatele. Předpokládaná in-
vestice v celkové výši 450 milionů může vytvo-
řit jak nová pracovní místa, tak finální úspory
všem, kteří jsou k soustavě připojeni.

(mh)

Beitl: Nejpracnější varianta, ale zvládneme to

Stavba Velkého bulváru
V polovině srpna začne poslední etapa dostavby
Velkého bulváru v ulici 5. května. „Investorem
je Ředitelství silnic a dálnic a zhotovitelem stav-
by firma Strabag,“ říká náměstek Miloš Vele.
Náklady na dokončení stavby činí 8,5 milionu
korun, město se na finální podobě Velkého bul-
váru bude podílet 4,3 miliony korun. „Zapla-
tíme vybudování chodníků, veřejného osvětlení
a obnovení zelených ploch,“ vysvětluje Vele.
V průběhu stavby dojde k částečnému omezení
dopravy v ulici 5. května.

Oprava smuteční síně
Již dříve avizovaná oprava smuteční síně se usku-
teční od 23. července do 23. září. „Opravovat se
bude vnitřní instalace, vyměníme okna, opraví-
me fasádu a více se budeme věnovat staticky
narušeným sloupům ve vstupní části, dojde

i k výměně chladicího boxu,“ nastiňuje část
oprav Jiří Cvrček, technik Oddělení technické
podpory. Rada města na rekonstrukci uvolnila
tři miliony korun z rozpočtové rezervy. Po dobu
uzavření jablonecké smuteční síně budou po-
hřby prováděny v krematoriu v Liberci. „Pro
naše klienty se uzavřením síně nic nemění.
Obracet se mohou stále na nás a my vše po-
třebné zařídíme. Vzhledem k nutnosti připravit
smuteční síň na opravy se budou smuteční ob-
řady do Liberce přesouvat již od 20. července,“
říká za hřbitovní správu v Jablonci Ladislav
Kopal, majitel pohřební služby. 

Investice do osvětlení 
půjde z rezervy na opravy
Zastupitelstvo statutárního města Jablonec nad
Nisou na svém zasedání 27. června uvolnilo
částku milion korun z rezervy na opravy veřej-
ného osvětlení. „Jedná se o mimořádnou pro-

vozní dotaci. Pokud bychom ji neschválili, mu-
seli bychom omezit svícení, veřejné osvětlení je
v havarijním stavu,“ tvrdí Miloš Vele náměstek
primátora.

„Na veřejné osvětlení je vyčleněna konstant-
ní částka 14 milionu korun. Porovnáme-li
dnešní ceny energií s těmi před sedmi lety, zji-
stíme, že z této částky jde stále více peněz na
energie a na údržbu zůstává méně. To se dlou-
hodobě projevuje na zhoršujícím stavu veřej-
ného osvětlení, někdy až havarijním. Tomu chce-
me zabránit, proto jsme se s městem dohodli na
dotaci, kterou použijeme na nutné běžné opra-
vy,“ říká Milan Nožička, jednatel společnosti
Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o.,
která osvětlení v Jablonci provozuje. 

Milionová provozní dotace od města bude
použita na běžnou údržbu stožárů veřejného
osvětlení – opravu elektrovýzbroje, kabelových
smyček, opravu regulátorů, nátěr stožárů, vý-
měnu výbojek a vadných svítidel i stožárových
patic. Veřejné osvětlení v Jablonci čítá zhruba
6 500 stožárů. (end)

Ze zápisníku náměstka Miloše Veleho

Foto Ota Mrákota
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■ Uvádíme na pravou míru

V některých médiích se objevily informace,
že město bude muset vrátit čtyřmilionovou
dotaci z Integrovaného operačního progra-
mu v důsledku posunu harmonogramu vy-
dání nového Územního plánu Jablonec nad
Nisou (ÚP). Není to pravda.

V současné době je ÚP ve fázi tzv. dohadova-
cích řízení. Ze stanoviska krajského úřadu vy-
plynul požadavek na vypuštění některých
zastavitelných ploch pro bydlení kvůli chráně-
nému chřástalu polním a chráněnému vemení-
ku zelenavému, a to i přesto, že v platném
územním plánu byly tyto plochy zastavitelné.

Protože se jedná o téměř 60 tisíc m2 městských
pozemků, které by podle rozhodnutí kraje mě-
ly být určeny jako nezastavitelné, utrpělo by
město Jablonec nad Nisou značnou majetkovou
škodu. Proto bylo zadáno odborem územního
a hospodářského rozvoje zpracování oponent-
ního posudku, který má prokázat výskyt chřá-
stala i vemeníku v určených lokalitách. Výsledky
tohoto průzkumu, od nichž se bude odvíjet další
postup, budou známy v září letošního roku. 

V souladu s podmínkami Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace je příjemce dotace, tedy město,
povinen zajistit vydání a nabytí účinnosti ÚP
nejpozději do pěti let od ukončení realizace

projektu. V případě dotačního projektu „Zpra-
cování nového územního plánu Jablonec nad
Nisou“ je nejzazší termín červen 2017. 

Vzhledem k dohadovacím řízením a nutnosti
dodržení všech termínů vyplývajících z legislativy
se dá předpokládat veřejné projednávání ÚP na
konci roku 2014 a následné vydání v červnu 2015.
Dotace z EU a ČR tedy ohrožena není. (mh)

Projekt „Zpracování nového územního plánu Jablonec nad
Nisou“ byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj.

Dotaci na územní plán zpoždění neohrozí

Již několik měsíců se intenzivně pracuje na
úpravách interiéru jablonecké radnice.
Změn si musí povšimnout snad každý jablo-
necký návštěvník, který do budovy magist-
rátu v těchto dnech vstoupí. Co se již změnilo,
jaké úpravy se vnitřních prostor radnice ješ-
tě dotknou a s tím související informace – to
vše nás zajímalo v rozhovoru s tajemníkem
magistrátu Markem Řeháčkem.

Na radnici panuje čilý pracovní ruch, budo-
va prochází modernizací, co vše bylo od za-
čátku roku v budově radnice provedeno?
Já bych to úplně nenazval modernizací, spíše
jde o jakýsi velký úklid spojený s návratem
k původnímu konceptu její architektury. Vedle
velkých akcí, které na radnici realizuje odbor
rozvoje (repase oken, stavba archivu, příprava
otevření parteru v přízemí), dělá od počátku ro-
ku kancelář tajemníka řadu údržbových kroků.
Veřejnost si jistě mohla všimnout odstranění
nevhodných kusů nábytku a některých dřevot-
řískových vestaveb na chodbách, řada ploch by-
la po mnoha letech vymalována. V souvislosti
s velkým stěhováním radnice v loňském roce
ještě dokončujeme úpravy některých archiv-
ních a skladových prostor. 

Nesmím také zapomenout na probíhající pře-
sun serverovny z nevyhovujícího místa do při-
pravené místnosti v podzemí radnice či drobné
úpravy v kině. Pokud to počasí umožní, měli by
se naši pracovníci pustit i do oživení výklad-
ních skříní obchodů v přízemí budovy a ven-
kovních dveří. 

Každý návštěvník si po příchodu všimne no-
vých barev i informační tabule. Podle čeho
byl navržen nový interiér a současný navi-
gační systém?

Barevnost radnice vycházela ze sond, které
jsme provedli. Ukázalo se, že se zde v minulos-
ti hodně uplatnila žlutá, jež dobře souzní s me-
dovým nádechem travertinových obkladů.
Současný navigační systém vychází z písma in-
spirovaného první republikou, konkrétně byla
písmena navržena dle tvarů písma z popisků
Karla Wintera v projektové dokumentaci k rad-
nici. Byl to trochu experiment, který se musel
v průběhu realizace ladit. Problém nastal s či-
telností, ale myslím, že písmo k radnici dobře
sedí. 

Kdo se na pracích uvnitř podílí, vše dělají
dodavatelské firmy?
Naopak, snažíme se většinu drobných zed-
nických a malířských prací dělat svépomocí,
působí u nás dva speciálně pro údržbu radnice
vyhrazení pracovníci veřejně prospěšných slu-
žeb, které nám vybral úřad práce. Máme s nimi
velmi dobré zkušenosti. Navíc je výhodou, že
větší část jejich platu kryje příspěvek úřadu

práce. Pro jednodušší práce využíváme také oso-
by vykonávající veřejnou službu. Dodavatele
najímáme jen u odbornějších či na objem pra-
cí rozsáhlejších činností, momentálně napří-
klad na repasi celkem osmdesáti dveří či polo-
žení nových podlahových krytin. Najímáme je
na základě otevřených řízení zveřejněných na
internetu. Využíváme toho, že v současné době
trh stavebních prací stagnuje, a tím získáváme
nabídky s cenami podstatně nižšími, než jaké
by byly před několika lety. 

Plánujete další zvelebení?
Předpokládám, že do konce roku 2014 budou
opravy a úpravy interiérů radnice dokončeny –
všude by mělo být vymalováno podle jednotného
konceptu, položeny by měly být nové podlaho-
vé krytiny – barva linolea vychází z požadavků
památkářů a opět by měla ladit ke staronové
barevné koncepci radnice. Letos plánujeme ta-
ké výměnu osvětlení před obřadní síní, kde
chceme použít repliky původních lamp ze
schodiště a doplnit poškozené travertinové ob-
klady. Snažíme se zatím prioritně upravovat
prostory, které hojně využívá veřejnost. Ale
radnice je přeci jen letos už osmdesátiletá „ba-
bička“ a těch problémů, které bude nutno poté
řešit, je celá řada – od padající omítky na věži
až po naprosto dožilé sociální zařízení, elektro-
instalace či vytápění kina.

Kolik dosavadní práce stály a kolik financí
je vyčleněno na dokončení úprav?
Dosud jsme utratili na materiálu, který potřebu-
jeme k zvelebení radnice 88 000 Kč, což je 35 %
z plánovaného rozpočtu. V červenci a v srpnu
nás čeká pokládka PVC za 780 934 Kč. Do listo-
padu bychom chtěli dokončit repase vstupních
dveří do kanceláří za 416 487 Kč. (end)

Interiéru radnice se vrací původní vzhled

Léto omezí linky městské
hromadné dopravy
V době letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. do-
chází k omezení provozu na linkách MHD
v Jablonci nad Nisou. 

Kromě již standardně zavedených opatření
(zrušení školních linek č. 31, 32 a 33, linky č. 18
a omezení spojů na ostatních linkách dle
značení č. „40“ a „44“) budou provedeny ná-
sledující úpravy a omezení na těchto lin-
kách:

linka č. 10 
– zrušení spojů v pracovní dny v úseku autobu-
sové nádraží (dále jen AN) – Kokonín 5.12

a 6.18 hod. a v úseku Kokonín – AN 5.02, 5.27,
6.02, 6.32 a 15.00 hod.

Odpolední spoje jedoucí z AN do Kokonína ve
14.29, 15.29 a 16.29 hod. pojedou přes Malé
Vrkoslavice a budou končit v zastávce Kokonín,
pošta. Z této zastávky budou pokračovat ve
14.46, 15.46 a v 16.46 hod. směr AN přes Malé
Vrkoslavice

linka č. 12 
– zrušení spojů v sobotu a v neděli v úseku AN
– Rýnovice – AN a spoje v pracovní den v 16.39
hod. v úseku Žižkův Vrch - Pražská

linka č. 13 
– v období letních prázdnin nepojede. Spoje přes
Malé Vrkoslavice jsou vedeny na lince č. 10

linka č. 14 
– zrušení spojů v pracovní dny v úseku AN –
Březová a zpět ve 14.11, 14.41, 15.11, 15.41, 16.11,
16.41 a 17.11 hod.

linka č. 16 
– zrušení spojů v pracovní dny v úseku AN – Na
Roli – AN v 16.42 a 17.42 hod.

linka č. 19 
– zrušení spoje v pracovní dny v úseku AN –
Žižkův Vrch v 16.27 hod.
AN – autobusové nádraží
K cestování lze za omezené letní spoje využít
relevantních autobusových spojů dle platných
jízdních řádů. Vedení společnosti DPMLJ, a. s.,
se svým cestujícím za prázdninová omezení
omlouvá a přeje příjemné léto. (end)

Foto Jiří Endler
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■ Primátor ocenil 
dárce krve 
Obřadní síň se ve středu 12. června
odpoledne zaplnila dobrovolnými
dárci krve. Již tradiční obřad pře-
dávání zlatých medailí za 40 odbě-
rů a Zlatých křížů 3. třídy za 80 od-
běrů připravilo statutární město
Jablonec nad Nisou ve spolupráci
s jabloneckým spolkem Českého
červeného kříže. Čtyři dobrovolní
dárci si za 40 bezplatných odběrů
převzali z rukou primátora Petra
Beitla Zlatou medaili prof. MUDr.
Jana Janského. Zlaté kříže 3. třídy
obdrželo 13 dárců krve.

Zlaté medaile (za 40 bezplat-
ných odběrů): Jiří Černý, Martin
Hrunek, Miroslav Buňka, Miroslav
Kedroň.

Zlaté kříže 3. třídy (za 80 bez-
platných odběrů): Stanislav Gajz-
ler, Roman Jašek, Hana Dohelská,
Jaroslava Čecháčková, Jiří Lelek,
Dušan Nikliborc, Ladislav Neoral,
Josef Paldus, Jaromír Provazník,
Milan Polášek, Petr Jirschik, Jaro-
slav Řeháček, Irena Bystrá. (end)

■ Naši jubilanti
v červenci
99 let
Františka Kleinová 

95 let
Karel Branda 

94 let
Božena Novotná, Marta Vlková 

93 let
Marie Baumheierová, Anna Fialová,
Zdeněk Neruda, Vladislav Vlček,
Gertruda Zobelová 

92 let
Růžena Durstová, Františka
Hánková, Anna Lenemayerová, 
Anna Plešáková, Růžena
Procházková, Natálie Sazimová,
Marie Vejdělková 

91 let
Marie Čepková, Emilia
Havelková, František Koutník,
Štefan Vasko 

90 let
Hildetraud Hladíková, 
Emilie Jarošová, Anna Králová,
Jaroslav Kvintus, 
Anna Mitošinková, Eliška Pelcová,
Hedvika Pulíčková, 
Irena Singerová, Miroslav Steklý, 
Božena Václavková 

85 let
Gröger J., Hloušek J., Hochmanová
M., Honsnajmanová A., Hozák E.,
Chabadová Z., Mrázová V.,
Pospíšilová J., Šafránková D.,
Typltová N., Veselý J., Zelinka M.

80 let
Havrdová A., Hornová L.,
Kassem M., Katzerová A.,
Letošníková O., Quici M.,
Radějová L., Radimská K., Ruda J.,
Sluková J., Votrubcová L.

75 let
Badstieber G., Buchtýnová M.,
Češková H., Daňková Z., Drlíková J.,
Emmerling A., Havlová M.,
Hofmanová V., Homzová L.,

Jantsch A., Jireš K., Kobr J.,
Kovaříková B., Kyzurová A.,
Lihař M., Loudová E., Machalová E.,
Mastník F., Pfeifer Z., Pišková M.,
Pospíšilová H., Rulcová B., Řípa V.,
Srbová M., Šilhánek M., Šimák J.,
Šupík F., Vele M., Volková B. 

70 let
Bárteček P., Bartošová M.,
Daněčková L., Dohelský M.,
Dudová M., Dukát M., Hokešová L.,
Jakoubě Z., Jeriová H., Jirkl J.,
Kotšmídová M., Krausová D.,
Línková E., Matějka J.,
Merhautová L., Niepelová J.,
Pačesná J., Pavlíková E.,
Peukertová A., Počarovská M.,
Polreich J., Rakašová M., Soudil M.,
Soukupová R., Tvarůžek Z.,
Valášková E., Vávra O., Vedralová J.,
Vítová Z., Vlček V., Vokatá J.,
Volková L., Zappe J., Zemánková M.

■ Naši jubilanti
v srpnu
99 let
Vlasta Lédlová 

97 let
Marie Šulcová 

94 let
Katarina Pěničková, Edita Sůvová 

93 let
Marie Mrázková, 
Marie Pulščáková, Anna Valhová

92 let
Marie Jiráková, Terezie Lukešová,
Hedvika Šimáčková, 
Liduška Tonarová, Jaroslav Votoček 

91 let
Zdeňka Alligerová, Václav Kopecký,
Jiřinka Křivancová, Anton Mäsiar,
Vladimír Matouš, Jiří Mazal,
Zdeněk Mulač, Blažena Pokorná,
Václav Zdobinský 

90 let
Stanislav Groll, Danuška Halamová,
Věra Koutecká, Bohumil Linka 

85 let
Cidlinová J., Doubravská J.,
Hadravová J., Helikarová R.,
Hodačová M., Horčička M.,
Hornová H., Hušková Z., Kneř A.,
Kurfiřtová E., Mlejnek L., Šádek Z.,
Šlapák P., Štěpánová H., Šutková M.,
Winklerová M.

80 let
Fejgl L., Francová M., Grohová J.,
Hornová B., Hušková J., Chladová G.,
Imlaufová V., Klučivská R.,
Kopisová V., Kusbachová B.,
Perniklová B., Pomichálková D.,
Stehlíková R., Šťastná E., Vašíček K.

75 let
Altová R., Auersvald V., Beneš J.,
Čunátová R., Döring B., Flieger K.,
Janota V., Kadlecová M., Kott J.,
Kratina K., Kudrna M.,
Macháčková M., Morávková E.,
Procházková M., Revaj L., Slanař V.,
Sluková J., Tomeš D., Truxa F.,
Wanieková A., Wenclová A.

70 let
Černohousová J., Dlabola P.,
Feifer E., Fukarová M., Havrlant J.,
Jablunková E., Konopásková J.,
Krulich J., Lhota L., Macháček J.,
Machová L., Matěják M., Medo P.,
Morávková M., Neťuková R.,
Nosková J., Novotný J., Padrtová J.,
Paldusová M., Pelíšek R.,
Prokopová J., Radkovič F.,
Röslerová D., Sedláčková J.,
Schäfer A., Skalka V., Sochůrková M.,
Straka L., Straková M.,
Studnička A., Šikola K., Šourková D.,
Štandera V., Timpelová M.,
Tůmová M., Váchová A.,
Valkounová M., Volfová L.,
Weissová J.

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

■ Zlaté svatby
Jaroslava a František Zname-
náčkovi oslavili v sobotu 25. květ-
na zlatou svatbu. Dcery s rodinami
jim přejí mnoho lásky, zdraví,
štěstí a spokojeného soužití v dal-
ších letech společného života.

V sobotu 8. června oslavili 50 let
společného života manželé Vlasta
a Pavel Vaňátkovi. Do dalších let
přejeme vše nejlepší a pevné zdraví.

■ Diamantové 
svatby
Dlouhých a krásných 60 let ve
svazku manželském oslavili ve
čtvrtek 6. června Věra a Gerhard
Resslovi. Děti svým rodičům k di-
amantové svatbě přejí mnoho lás-
ky, zdraví a štěstí. 

Ve čtvrtek 4. července oslaví dia-
mantovou svatbu manželé Hana
a Alfred Wünschovi. Děti s rodi-
nami přejí hodně lásky, štěstí
a mnoho dalších pěkných společ-
ných dnů.

Hana a Josef Bočkovi oslaví ve
čtvrtek 18. července diamantovou
svatbu. Dcery rodičům přejí hodně
lásky, zdraví a spokojenosti.

■ Vítání dětí 
sobota 22. 6. 2013
Matyáš Chmelenský, Nikola Lan-
gová, Jan Dvořák, Filip Hegner,
Jan Kaplan, Kristýna Ottová, Eliš-
ka Porkertová, Matyáš Zavadil,
Tomáš Erlebach, Rozálie Bejrová,
Stela Huková, Marie Maturová,
Oliver Wagler, Lea Hauková, Filip
Maňaska, Adam Dresler, Zacha-
riáš Bílek, David Quentin Makula,
Edita Vyskočilová, Šimon Šála, To-
máš Strnad, Vendulka Bílková,
Adéla Soukupová, Lukáš Švec, Ja-
nis Fululis, Tomáš Viker.

Jablonecká pečovatelka roku 2013
Potřetí se v Jablonci konala připomínka Světového dne pro-
ti násilí na seniorech. Koncert pop-operního tria LA GIOIA
obohatil udělování čestných uznání Jablonecká pečovatelka
roku 2013. Čestné uznání primátora za výjimečné zásluhy
v péči o potřebné a lidský přístup při poskytování sociální
služby si odnesly: Hilda Justová – nominovaná Centrem so-
ciálních služeb, p. o., Romana Jahvodková – nominovaná
Diakonií ČCE a Zuzana Erlebachová – nominovaná Domo-
vem důchodců Jablonecké Paseky.

Karel Liška oslavil 101. narozeniny, 
ke kterým mu přišel blahopřát primátor

města Petr Beitl v doprovodu Heleny
Roudné ze Sboru pro občanské záležitosti.

Den otců se na jabloneckém Tajvanu
u přehrady konal již popáté. Opět nechyběly

pohádky a soutěže pro tatínky s dětmi.
Novinkou byla rytířská představení. 

Ve středu 12. června se na Mírovém náměstí
uskutečnil 14. ročník Dne zdravotně 

postižených v jehož rámci se konal závod
představitelů města na invalidních vozících.

Foto Jiří EndlerFoto Radka Baloghová Foto Markéta Hozová

Foto Miroslav Gorčík
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Solidaritu s oblastmi zasaženými povodně-
mi projevili Jablonečtí takřka okamžitě.
Zareagovalo město, vodní záchranáři i Čes-
ký červený kříž. Koordinátorem pomoci by-
lo oddělení krizového řízení magistrátu ve
spolupráci se složkami IZS. 

Jablonecký spolek Českého červeného kříže
uspořádal materiální sbírku nejen v Jablonci,
ale i v Liberci a Železném Brodě. „Po dohodě
s pověřenými spolky Červeného kříže v zasaže-
ných oblastech jsme veškerou pomoc odeslali
na místa, odkud byly zásobeny oba dva kraje,
jak Ústecký, tak Středočeský,“ říká za ČČK Ka-
teřina Havlová.

Vodní záchranáři z Jablonce pomáhali v prů-
běhu povodní zejména na Mělnicku. „Záchra-
náři s materiálem a čluny pomáhali s evakuací
a později dohlíželi na bezpečnost v zaplavených
územích,“ říká vedoucí odd. krizového řízení
Jiří Vaníček. Na Mělnicko vyjela také humani-
tární jednotka jabloneckého Červeného kříže.
„Poskytovali jsme všestrannou péči a byli jsme
platní hlavně jako psychická podpora,“ dodává
Havlová. 

Pomocnou ruku podali i učitelky a rodiče dětí
z MŠ 28. října. Dětem z povodněmi postiženého
Terezína školka nabídla pobyt a město počítalo
s příspěvkem na stravu. Terezínští nabídku ne-
využili.

Pomoc města mířila do malé vesničky Černě-
ves u Roudnice nad Labem. „Chtěli jsme naši
pomoc směřovat na některou z poškozených
obcí, která není mediálně známá. Na doporuče-

ní ústeckých krajských hasičů jsme vybrali
Černěves,“ vysvětluje primátor Beitl. Benefiční
koncert Iuventus, Gaude! a kytaristy Štěpána
Raka v kostele sv. Anny vynesl na vstupném
47 700 korun. Dalších 50 tisíc věnovalo město
a s částkou 35 tisíc přispěla Nadace nemocnice
v Jablonci. „Do Černěvsi jsme zapůjčili také
7 vysoušečů a poslali jsme tam 280 repelentů,“
dodává Vaníček.

„Kdybych měl klobouk, tak bych před vámi
smekl. Nemám ho, takže vám skládám hlubo-
kou poklonu,“ uklonil se před diváky benefiční-
ho koncertu a zároveň přispěvateli sbírky čer-
něveský místostarosta Martin Husák a řekl, že
získané peníze rozdělí hlavně mezi rodiny
s malými dětmi. 

Vzhledem ke krizové situaci byl zrušen i tra-
diční Den IZS. „Krom toho, že členové záchran-
ných složek jsou potřeba v postižených oblas-
tech, bylo by neetické prezentovat připravenost
na krizové scénáře tady v Jablonci, když sku-
tečná pomoc je zapotřebí jinde,“ vysvětluje dů-
vody rozhodnutí náměstek primátora Miloš
Vele, který měl Den IZS za město zahájit.

(mh)

Jablonec pomáhal postiženým povodněmi

Program prevence kriminality na rok 2013
schválilo zastupitelstvo i rada města.
Program je v souladu s Plánem prevence
kriminality Jablonce n. N. na léta 2012 až
2016 i s cíli Strategie prevence kriminality
v ČR.

Součástí programu jsou i tři projekty, na které
město získalo dotaci ze státního rozpočtu.
Jedná se o tyto projekty: Osvětlení rizikové lo-
kality Tyršovy sady, Rozšíření kamerového
systému a Bezpečné stáří. „Zařazení těchto pro-
jektů vychází jako nutné opatření ze závěrů
bezpečnostní analýzy r. 2012 a z výsledků prů-
zkumu pocitu bezpečí obyvatel provedeného
v roce 2012,“ říká Jiří Vaníček, který má pre-
venci kriminality ve městě na starosti. Jablonec
patří i letos mezi nejúspěšnější města a obce
ČR v získávání finančních prostředků na kva-

litně zpracované a připravené projekty preven-
ce kriminality.

Osvětlení, kamera a samolepky
Jednou z nejrizikovějších lokalit z hlediska pá-
chání trestné činnosti jsou Tyršovy sady.

Projekt na osvětlení Tyršových sadů s celko-
vými náklady ve výši 895 tis. Kč ministerstvo
vnitra schválilo a přidělilo městu na jeho reali-
zaci dotaci ve výši 495 tis. Kč. Předpokládá se
instalace nových sloupů se svítidly, která zajis-
tí účinnější osvětlení parku i přilehlých ulic
U Balvanu a Fügnerova.

Na druhý projekt, rozšíření kamerového
systému o kamerový bod na Dobytčím trhu
v celkové výši 400 tisíc, získalo město dotaci
300 tisíc korun. 

Projekt Bezpečné stáří je zaměřený na senio-
ry. Ti totiž patří mezi nejohroženější skupinu

obyvatel. Do projektu statutárního města, který
zahrnuje přednášky, besedy a školení k zása-
dám bezpečného chování v domě i na veřej-
nosti, se zapojily vedle Centra sociálních služeb
i další organizace. „Budeme za seniory dochá-
zet do klubů a zařízení, kde se schází; tedy na
jejich „domácí půdu“, abychom je seznámili
s riziky a doporučili preventivní opatření,“ říká
Jiří Vaníček a dodává, že zároveň budou mezi
seniory distribuovány varovné samolepky.

„Nechali jsme ve spolupráci s Radou starších
a organizacemi, které o seniory pečují, vyrobit
samolepky určené na vnitřní stranu dveří do
bytu. Na nich jsou uvedená doporučení, jak se
chovat před otevřením dveří a také nezbytná te-
lefonní čísla na městskou policii a složky integ-
rovaného záchranného systému,“ uzavírá pri-
mátor Beitl, který nad celým projektem převzal
záštitu. (mh)

Tři projekty prevence získaly dotaci

Zlatá popelnice
Jablonec nad Nisou se v 8. ročníku Zlaté popel-
nice, soutěže měst a obcí ve třídění odpadu,
opět probojoval mezi 10 nejlepších měst Libe-
reckého kraje. Dne 20. června se konalo slav-
nostní vyhlášení. Jablonec se umístil na pěk-
ném 8. místě s celkovou výtěžností 40 kg na
jednoho občana za rok 2012. Děkujeme, že tří-
díte odpad, a tím podporujete čistší životní pro-
středí. 

Zpracování tříděného odpadu I. část

Papír
Většina sběrového papíru se zpracovává v pa-
pírnách. V celém procesu jde hlavně o to získat
kvalitní papírenské vlákno. To se získává roz-
vlákněním. Papír se natrhá na malé kousky,
které se ve vodní lázni rozpadají na jednotlivá
vlákna. Vlákna obsažená ve vodě se odsávají
a vše ostatní (např. lepicí pásky, kancelářské
sponky atd.) končí jako odpad na skládce.
Takto upravená vlákna se nanášejí na papíren-

ský stroj, kde se v soustavě válců suší a lisují do
podoby široké role papíru. Opakovaným roz-
vlákňováním se vlákna zkracují. Zhruba po
šesti cyklech jsou natolik krátká, že jsou pro
výrobu papíru nepoužitelná.

PET lahve
Představují velký potenciál v možnostech re-
cyklace, dlouhodobě je o tento materiál velký
zájem. PET láhve se nejprve roztřídí podle ba-
rev na čiré, modré, zelené a ostatní barvy a ná-
sledně se lisují. Před konečnou fází recyklace
se nadrtí na rozměry cca 1 x 1 cm do podoby
tzv. PET flakes, česky zvané vločky. Nejjedno-
dušší formou recyklace je jejich rozpouštění ve
speciálních chemikáliích a výroba pryskyřic,
které jsou surovinou pro další výrobu – např.
nátěrové hmoty. Velmi populární metodou je
výroba vláken. Vločky se zahřejí na teplotu
přes 250 °C a vytlačují se skrze trysky. Tak
vznikne vlákno, které se po další úpravě použí-
vá jako výplň spacáků, bund, ale i pro výrobu
koberců. Další možností recyklace je opakova-

ná výroba PET láhví. V neposlední řadě je mož-
né z PET vloček vyrábět i vázací pásky. 

Sklo
Vyrábí se i recykluje tavením při teplotách vyš-
ších než 1 000 °C. Jeho recyklace nahrazuje
původní vstupní suroviny, zejména sklářský
písek. K tomu, aby bylo recyklované sklo k ne-
rozeznání od původního, je třeba dodržet vyso-
kou kvalitu vstupní suroviny. Nejběžnější
metodou recyklace skla je opětovná výroba ze-
jména obalového skla, tj. nových lahví a skle-
nic. Pro zachování stálé kvality se však do re-
cyklovaných výrobků přidávají maximálně dvě
třetiny vytříděného skla. Sklo se dá recyklovat
i do podoby tepelných izolací – „skelné vaty“,
izolačních desek nebo pěnového skla – tepelně
izolační materiál s vysokou pevností a mini-
mální tepelnou vodivostí. Sklo je však možné
i nadrtit a použít jako drenážní materiál nebo
v kombinaci s cementem či betonem použít na
výrobu dekorativních prvků – např. desky na
kuchyňské linky. Nikola Štěpánová

Informace z oddělení správy veřejné zeleně

Foto Milan Bajer
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Program regenerace 
městské památkové zóny
Stejně jako v předchozích letech mohou maji-
telé památkově chráněných objektů, které se
nacházejí v městské památkové zóně Jablonec
nad Nisou, podávat své žádosti o finanční pří-
spěvek na rok 2014. Příspěvek poskytuje minis-
terstvo kultury prostřednictvím města v rámci
Programu regenerace městských památkových
zón a rezervací. Žádosti včetně povinných pří-
loh lze podat na Magistrátu města Jablonec nad
Nisou, oddělení dotací, v termínu do 30. září
2013. 

Bližší informace, tj. formulář žádosti s pře-
hledem povinných příloh, kontaktní osoba atd.
jsou uvedeny na webových stránkách města
www.mestojablonec.cz v části Magistrát, sekce
Životní situace, památková péče. 

Dotace na čistírny 
odpadních vod 
a kanalizační přípojky
Dne 24. května 2013 město vyhlásilo v rámci
Programu podpory výstavby technické infra-
struktury výzvu pro předkládání žádostí o dota-
ce na domovní čistírny odpadních vod a kana-
lizační přípojky. 

O podporu formou investiční dotace mohou
požádat majitelé rodinných a bytových domů
v katastru města. Žadatelé mohou získat 50 %
z celkových způsobilých výdajů, maximálně
50 tisíc korun na bytovou jednotku. Žadatelé si
k tomu mohou požádat o půjčku na pokrytí

vlastní spoluúčasti na projektu, a to ve výši až
30 tisíc korun na 1 bytovou jednotku se splat-
ností 5 let a úrokovou sazbou 2,45 % p. a. 

Žádosti jsou předkládány průběžně po dobu
trvání výzvy na oddělení dotací jabloneckého
magistrátu, a to ve dvou kolech. Nejdříve žada-
tel předkládá tzv. zjednodušenou žádost (pro-
jektový záměr), teprve v případě schválení ra-
dou města předkládá žádost o dotaci. Hned po
předložení žádosti o dotaci bude možné předlo-
žit žádost o půjčku na vlastní spoluúčast. Žá-
dost o půjčku se bude předkládat stejně jako
v minulosti na oddělení rozpočtu odboru eko-
nomiky. Žádosti o dotaci a o půjčku bude v ko-
nečné fázi schvalovat zastupitelstvo města.
Doporučujeme všem zájemcům, aby si nejdříve
přečetli znění výzvy. 

Další informace včetně kontaktů jsou na webo-
vých stránkách města www.mestojablonec.cz
v části Magistrát, sekce Životní situace, finance.

Nadace nemocnice
vyhlašuje grantové řízení 
Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou vyhla-
šuje grantové řízení z výnosů příspěvku NIF
(za rok 2012 pro rok 2013) na podporu zdravot-
nictví a péče o zdraví.

GRANTOVÁ PRAVIDLA

Zaměření grantu
Pořízení, obnova zdravotnické techniky a po-
můcek při poskytování péče o nemocné a zdra-
votně postižené v okrese Jablonec nad Nisou.
Pro grantové řízení bude k dispozici celková
částka 315 000 Kč.

Příjemci grantu
Granty budou poskytnuty na konkrétní, v žá-
dosti specifikované projekty organizacím a in-
stitucím, které mají registrováno své sídlo
v okrese Jablonec nad Nisou. Do veřejného vý-
běrového řízení se mohou přihlásit: občanská
sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelo-
vá zařízení církví a organizace řízené státní
správou (příspěvkové a rozpočtové veřejno-
právní organizace za podmínky, že samy vloží
nejméně 50 % finančních prostředků na před-
mětný projekt).

Forma žádosti
Pro podání žádosti nejsou vydány žádné zvlášt-
ní formuláře. Žádost musí být písemná a poda-
ná v zalepené obálce, přičemž stačí jedno vy-
hotovení. K žádosti je nutné přiložit doklad
o platné registraci žadatele (doložení sídla
v Jablonci nad Nisou). Na požadované grantové 
prostředky (cíle) je třeba předložit projekt popi-
sující věcné využití a účel pořízení zdravotnic-
ké techniky a pomůcek, jejich typ, dodavatel,
pořizovací cenu, rozpočet s uvedením objemu
vlastních a případně dalších vložených pro-
středků, popis dosud dosažených výsledků
v oblasti činnosti, pro kterou byl grant vypsán.

Termíny
Žádosti o grant se podávají do 31. srpna 2013 na
adresu sídla nadace. Výsledek výběrového říze-
ní bude žadatelům sdělen do 30. září 2013.

Adresa (sídlo)
Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou, Ne-
mocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou, tele-
fon 483 345 301; e-mail Stehnova@nemjbc.cz

Petr Beitl, předseda správní rady nadace 

V poslední době se i Jablonečané mohou stá-
le více osobně setkávat s tzv. podomním pro-
dejem, který již delší čas trápí značnou část
naší, především starší populace. Ne každý
však ví, že na území statutárního města
Jablonec nad Nisou se jedná (stejně jako
v případě pochůzkového prodeje mimo
ohraničená území a vymezenou dobu) o čin-
nost nelegální, tedy zakázanou! 

Od 22. 12. 2009 platí totiž Nařízení města Jab-
lonce nad Nisou č. 3/2009, tzv. Tržní řád, který
ve svém Článku 3, odstavci 4, takové jednání
výslovně zakazuje: „Nevyžádaný podomní pro-
dej na území města Jablonce nad Nisou se za-
kazuje, není-li v příloze k tomuto nařízení sta-
noveno jinak!“ 

Kdo tento Tržní řád poruší, dopouští se pře-
stupku proti pořádku ve státní správě a v územ-
ní samosprávě dle § 46, odst. 1, zák. č. 200/1990
Sb., o přestupcích, v platném znění („Přestup-
kem je porušení i jiných povinností, …jestliže
jsou stanoveny zvláštními právními předpisy
včetně nařízení obcí“…) 

Za nerespektování výše uvedeného, nařízení
města lze v blokovém řízení (např. strážníky
městské policie, příp. osobou správním orgá-
nem pověřenou) uložit pokutu do 1 000 Kč, v pří-
kazním řízení do 4 000 Kč a v řádném správním
řízení pak dokonce až do výše 30 000 Kč. 

Občané, braňte se! I tak by mohl znít titulek
tohoto článku, resp. aktuální apel na občany,
aby se nejen nenechali mást pokoutnými prak-
tikami všemožných zprostředkovatelů, prodej-
ců či zástupců poskytovatelů různých služeb,
nýbrž aby proti nim v mezích svých možností
také rázně zakročili. V současné době nabízí
podomní prodejci širokou škálu produktů, od

hudebních nosičů přes kosmetické výrobky po
finanční produkty a bankovní služby i všemož-
ná pojištění. U nás se podomní prodej vyskytu-
je většinou v souvislosti s konkurenčním bojem
alternativních dodavatelů elektrické energie
a plynu, kteří se snaží nabídnout rádoby a pou-
ze zdánlivě levnější dodávky, oproti velkým tra-
dičním dodavatelům často právě formou pří-
mého kontaktu s klientem. Nebojte se podobné
nabídky všeho druhu odmítat! 

Mezi oslovenými subjekty se nejčastěji obje-
vují důvěřiví senioři a osamocení občané, u ni-
chž lze předpokládat, že se stanou snadnou ko-
řistí těchto nátlakových praktik. 

Až na výjimky bývají podomní prodejci milí,
dobře oblečení a celkově působí poměrně dů-
věryhodně. Navíc tvrdí, že jejich posláním je
pomoci spotřebitelům ušetřit. Ve velké většině
případů se jedná o obchodní zástupce, kteří
pracují na vlastní živnostenský list, jehož zís-
kání není nijak složité, neboť se jedná o živnost
volnou. Avšak i tito podnikatelé jsou povinni pl-

nit povinnosti stanovené živnostenským záko-
nem, a proto je též možné podrobit je živno-
stenské kontrole. Kontrolu s prodejcem může
živnostenský úřad zahájit i přímo v místě, kde
je podomní prodej prováděn, a v případě, že
prodejce nechce kontrolním pracovníkům živ-
nostenského úřadu poskytnout potřebnou sou-
činnost, může být na pomoc přivolána městská
policie.

V případě, že zjistí porušení živnostenského
zákona je možné uložit sankci za správní de-
likt, kdy její výše se může vyšplhat až k částce
1 000 000 Kč.

Je žádoucí, aby činnost osob podnikajících
v této oblasti byla pod zvýšeným dohledem dozo-
rových orgánů, k čemuž je však nezbytná úzká
součinnost všech dotčených subjektů a přede-
vším oslovených občanů. V souvislosti s poru-
šováním Tržního řádu bylo v loňském roce 2012
řešeno celkem 14 případů v rámci území celého
města, zatímco letos bylo již několik případů
zjištěno především ve Mšeně. 

Městská policie Jablonec nad Nisou ve spolu-
práci se zdejším živnostenským úřadem se
hodlá v průběhu letošního roku zaměřit na vý-
skyt tohoto nežádoucího jednání a má v úmys-
lu pokračovat ve zvýšené kontrolní činnosti
soustředěné tímto směrem. 

Bez součinnosti občanů se však nelze obejít.
Žádáme proto všechny ty, kteří se s nevyžáda-
ným podomním prodejem setkají, aby učinili
oznámení u svého okrskáře či na služebnu
městské policie (tel. 156). Se svými poznatky či
dotazy se můžete rovněž obrátit na pracovníky
živnostenského úřadu (tel. 483 357 766 nebo 483
357 742), případně je osobně navštívit ve IV. po-
schodí budovy magistrátu města v Komenské-
ho ul. (kancelář č. dv. 506). Petr Karlovský

Podomní prodej je zakázán Tržním řádem

■ Užitečné tipy

Samolepky na vnitřní stranu vchodových dveří budou
od města dostávat zejména senioři.
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■ Stalo se

Rozpočtová opatření a peníze
pro komise
Rozpočtová opatření se týkala při-
jatých dotací, přesunů finančních
prostředků mezi jednotlivými od-
bory magistrátu a snížení objemu
financí v rezervách města. 

Přijaté dotace 
Město získalo dotaci 28 tisíc ko-
run z Programu prevence krimi-
nality na projekt Bezpečné stáří
a 23 tisíc od ministerstva země-
dělství na zpracování lesních
hospodářských osnov. Přes účet
města prošla dotace 1,7 mil. Kč
z Libereckého kraje pro Nemoc-
nici Jablonec nad Nisou na zajiš-
tění pohotovostní služby.

Výdaje z rezerv
Mimo jiné bylo z rezervy města
uvolněno 2,6 milionu korun na
vybudování otočky autobusu
u nádraží ČD a 1,6 milionu korun
na odstranění havárie kanalizační
přípojky v Nástrojářské ulici. Sto-
tisícovou podporu získalo mezi-
národní Trienále Jablonec 2014. 

Z rezervy na opravy šel na ve-
řejné osvětlení milion korun.
Finanční příspěvek 316 000 Kč na
nová okna staré budovy získala
také ZŠ Pod Vodárnou v Rýnovi-
cích. „Ředitelce se podařilo vyjed-
nat s dodavatelem velkou slevu,
a rada města tak ocenila vstřícný
přístup,“ doplňuje náměstkyně
primátora Soňa Paukrtová.

Z rezervy na spolufinancování
odešlo 200 tisíc na Sportovní hry
mládeže partnerských měst 2013
konaných v Jablonci začátkem
června. Stav rezerv po rozpočtových
opatřeních: rezerva města – 2,1 mil.,
rezerva na spolufinancování – 1,7
mil., rezerva na opravy – 22 mil.
a rezerva z hazardu 978 tisíc korun.

V rámci rozpočtových opatření
zastupitelé schválili rozpuštění
rezervy na příspěvky komisí ve
výši 1,4 milionu korun. „Rezervu
jsme opět vytvořili s tím, že pokud
se bude hospodaření města v polo-
vině roku vyvíjet příznivě, bude-
me ji moci rozpustit mezi komise,
a tím zajistit příspěvky organiza-
cím,“ vysvětluje náměstek primá-
tora pro ekonomiku Miloš Vele. 

Rozpočty komisí
Kulturní komise disponuje nyní
550 tisíci, Komise pro sport a tělo-
výchovu má k dispozici 600 tisíc,
Komise humanitní péče dostala
150 tisíc, Komise pro výchovu
a vzdělávání 90 tisíc a Komise pre-
vence kriminality 10 tisíc korun. 

Do oblasti sportu putovaly 4 mi-
liony z hazardu už v březnu letoš-
ního roku. Celkové množství fi-
nancí v rezervě se tak ponížilo
z 5 028 000 na 1 028 000 korun.
Tyto peníze jsou určené pro oblast
kulturní, sociální a vzdělávací.
Nyní se z ní čerpá 50 000 korun,
z toho 10 000 pro ZŠ Liberecká na
oslavy 30. výročí založení školy.
V rezervě z hazardu zbývá neroz-
dělená částka 978 tis. Kč pro ob-
last sociální a kulturní.

Zprávy ze zastupitelstva
Podpora samostatného bydlení
Město přispěje 34 tisíc korun na sociální službu
Podpora samostatného bydlení. Ta je v Jablonci od
podzimu 2012 a poskytuje zázemí osobám s dušev-
ním onemocněním. 

Předchozí příspěvek města činil 50 tisíc korun.
„Dosud za klienty docházel terénní pracovník
FOKUSu dvakrát týdně, to je však málo,“ vysvětluje
potřebu navýšení financí náměstkyně primátora Soňa
Paukrtová. 

Podporované či chráněné bydlení je pro osoby
s psychickým onemocněním nebo zdravotním omeze-
ním vhodnou alternativou k ústavní péči. „Možností
samostatného bydlení podporujeme u klientů doved-
nosti sociální i v péči o domácnost a každodenní prak-
tické úkony,“ vysvětluje Tereza Šímová z odd. sociál-
ních služeb. Příspěvek plyne z prostředků z „hazardu“
určených na činnost registrovaných sociálních služeb. 

Dalších 11 žádostí o dotaci v 5. výzvě IPRM
Kontinuální výzvu na regeneraci bytových domů
s alokací 36 mil. Kč vyhlásilo město v dubnu 2012.
Původně byl konečný termín pro předkládání žá-
dostí červen 2014. Město však muselo výzvu zkrátit
do konce dubna 2013.

Pětici žádostí z první poloviny roku 2012 zastupite-
lé schválili, Centrum regionálního rozvoje podpořilo
a nyní se realizují. „Až do března 2013 nedošla na od-
dělení dotací žádná žádost a v dubnu jich přišlo 14,“
konstatuje náměstek primátora Petr Vobořil. Při hod-
nocení byla jedna žádost vyřazená, 12 bylo třeba do-
plnit. Komise IPRM hodnotící žádosti zasedala v závě-
ru května. „Dvě z 13 hodnocených žádostí nedosáhly
minimální hranice 60 bodů,“ vysvětluje vedoucí od-
dělení dotací Iveta Habadová. 

Mezi nově schválených jedenáct projektů se z do-
tačních prostředků EU a ČR rozdělí necelých 10 mi-
lionu korun. 

Prošla drobná změna v programu podpory výstavby 
Město vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí
o půjčky na čistírny odpadních vod a kanalizační
přípojky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení
(FZÚB). Do konce června oddělení dotací registro-
valo 12 projektových záměrů.
Program Podpory výstavby technické infrastruktury
a Pravidla pro poskytování půjček na čistírny odpadních
vod a kanalizační přípojky z FZÚB schválili zastupi-
telé 23. května. O den později město výzvu vyhlásilo. 

Žádosti se předkládají ve dvou kolech. Nejprve pro-
jektový záměr odevzdaný na oddělení dotací schválí
rada města, poté žádost o dotaci z 2. kola schvalují za-
stupitelé. Možná je kombinace dotace i půjčky města,
žádost o půjčku se však předkládá na oddělení rozpo-
čtu odboru ekonomiky. Oddělení dotací registrovalo
do prázdnin 12 projektových záměrů. 

„Komise FZÚB projednala a schválila 11 projekto-
vých záměrů, které projednali radní. Dvanáctá žádost
čeká na jednání komise,“ popisuje náměstek primáto-
ra Petr Vobořil a dodává: „Na základě žádosti o. s. Nisa
z lokality U Staré lípy o zmírnění dotačních podmínek
a zohlednění nepříznivé finanční situace tamních
obyvatel při poskytování půjček schválili zastupitelé
úpravu a nově místo dokladu o zajištění povinné fi-
nanční spoluúčasti postačí jen čestné prohlášení ža-
datele. 

Způsob předkládání a hodnocení žádostí je podrob-
ně popsaný ve Výzvě, viz www.mestojablonec.cz, od-
kaz Magistrát – Životní situace – Finance – Program
podpory výstavby technické infrastruktury. 

Do IPRM už patří i Mšeno a okolí
Žádost Jabloneckých o rozšíření IPRM o oblast
Mšeno a okolí potvrdilo v půli června Ministerstvo
pro místní rozvoj (MMR) ČR. 
„Ti, kdo plánují projekt v rámci IPRM v zóně Žižkův
Vrch a okolí a nyní i v zóně Mšeno a okolí a budou
předkládat žádosti o dotace do operačních programů
(dotace z EU), budou moci u mě získat potvrzení, kte-
ré jim pomůže při tzv. bonifikaci žádosti,“ vysvětluje
manažerka IPRM Iveta Habadová.

„Rozšířením IPRM o další zónu jsme chtěli majite-
lům bytových domů ze Mšena a okolí i Žižkova Vrchu
dát možnost čerpat zvýhodněné úvěry JESSICA na re-
konstrukce ve výši úrokové sazby od 1,72 %,“ říká ná-
městek primátora Petr Vobořil. 

Dosud však chybí správce fondu měst, protože Stát-
ní fond rozvoje bydlení (SFRB) nevybral bankovní in-
stituci. Jakmile tak učiní, zahájí se příjem žádostí o úvě-
ry v rámci finančního nástroje JESSICA. Žádosti
budou majitelé bytových domů z celé zóny IPRM (pů-
vodní i rozšířené) předkládat u příslušné bankovní
instituce a na magistrátu jim Iveta Habadová vystaví
potvrzení, že jejich dům je ve schválené zóně IPRM.
„Tyto žádosti se na městě hodnotit a schvalovat nebu-
dou. Finanční nástroj JESSICA má zpoždění, ale měl
by být zahájen nejpozději letos na podzim,“ uzavírá
Habadová.

Děkujeme všem, kteří podpořili obec Černěves postiženou povodněmi. Benefiční koncert v kostele sv. Anny vynesl na vstupném
47 700 korun. Město přispělo 50 000 ze svého rozpočtu a dalších 35 000 věnovala Černěvsi Nadace nemocnice v Jablonci.
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice, Letní kino 

/R/ kino Radnice
/L/ Letní kino

Červenec
1. 7. /pondělí/
17.30 /R/ BLING RING: JAKO VIPKY
20.00 /R/ SVĚTOVÁ VÁLKA Z (2D/T)

2. 7. /úterý/
17.30 /R/ KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH

STRÁŽCŮ (2D)
20.00 /R/ BLING RING: JAKO VIPKY

3. 7. /středa/
17.30 /R/ KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH

STRÁŽCŮ (3D)
20.00 /R/ SVĚTOVÁ VÁLKA Z (2D/T)

4. 7. /čtvrtek/
17.30 /R/ JÁ PADOUCH 2 (2D)
20.00 /R/ OSAMĚLÝ JEZDEC (2D/T)

5. 7. /pátek/
17.30 /R/ JÁ PADOUCH 2 (3D)
20.00 /R/ OSAMĚLÝ JEZDEC (2D)

6. 7. /sobota/
17.30 /R/ JÁ PADOUCH 2 (3D)
20.00 /R/ OSAMĚLÝ JEZDEC (2D)

7. 7. /neděle/
17.30 /R/ UNIVERZITA PRO

PŘÍŠERKY (3D)
20.00 /R/ OSAMĚLÝ JEZDEC (2D/T)

8. 7. /pondělí/
17.00 /R/ OSAMĚLÝ JEZDEC (2D)
20.00 /R/ PĚNA DNÍ

9. 7. /úterý/
17.00 /R/ OSAMĚLÝ JEZDEC (2D)
20.00 /R/ PĚNA DNÍ

10. 7. /středa/
17.30 /R/ PĚNA DNÍ
20.00 /R/ OSAMĚLÝ JEZDEC (2D/T)

11. 7. /čtvrtek/
17.30 /R/ REVIVAL
20.00 /R/ PACIFIC RIM – ÚTOK

NA ZEMI (3D/T)

12. 7. /pátek/
17.30 /R/ REVIVAL
20.00 /R/ PACIFIC RIM – ÚTOK

NA ZEMI (3D)

13. 7. /sobota/
17.30 /R/ JÁ PADOUCH 2 (2D)
20.00 /R/ JÁRA CIMRMAN: PROSO

Přímý přenos z Obecního
domu

14. 7. /neděle/
17.30 /R/ JÁ PADOUCH 2 (3D)
20.00 /R/ REVIVAL

15. 7. /pondělí/
17.00 /R/ OSAMĚLÝ JEZDEC (2D)
20.00 /R/ REVIVAL

16. 7. /úterý/
17.00 /R/ PACIFIC RIM – ÚTOK

NA ZEMI (3D)
20.00 /R/ REVIVAL

17. 7. /středa/
14.00 /R/ BÍDNÍCI

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ REVIVAL
20.00 /R/ PACIFIC RIM – ÚTOK

NA ZEMI (3D)

18. 7. /čtvrtek/
17.30 /R/ REVIVAL
20.00 /R/ PACIFIC RIM – ÚTOK

NA ZEMI (3D)

19. 7. /pátek/
17.30 /R/ R.I.P.D. – URNA: ÚTVAR

ROZHODNĚ NEŽIVÝCH
AGENTŮ (2D/T)

20.00 /R/ REVIVAL
21.30 /L/ SKYFALL – ZAHÁJENÍ

PROMÍTÁNÍ V LETNÍM
KINĚ (vstup zdarma!)

20. 7. /sobota/
17.30 /R/ R.I.P.D. – URNA: ÚTVAR

ROZHODNĚ NEŽIVÝCH
AGENTŮ (3D)

20.00 /R/ REVIVAL
21.30 /L/ OSAMĚLÝ JEZDEC (2D)

21. 7. /neděle/
17.30 /R/ R.I.P.D. – URNA: ÚTVAR

ROZHODNĚ NEŽIVÝCH
AGENTŮ (3D)

20.00 /R/ REVIVAL
21.30 /L/ SVĚTOVÁ VÁLKA Z (2D/T)

22. 7. /pondělí/
17.30 /R/ R.I.P.D. – URNA: ÚTVAR

ROZHODNĚ NEŽIVÝCH
AGENTŮ (3D)

20.00 /R/ PACIFIC RIM – ÚTOK
NA ZEMI (3D)

21.30 /L/ SAMSARA

23. 7. /úterý/
17.30 /R/ R.I.P.D. – URNA: ÚTVAR

ROZHODNĚ NEŽIVÝCH
AGENTŮ (3D)

20.00 /R/ REVIVAL
21.30 /L/ KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH

STRÁŽCŮ (2D)

24. 7. /středa/
17.30 /R/ STÁŽISTI
20.00 /R/ REVIVAL
21.30 /L/ PACIFIC RIM – ÚTOK

NA ZEMI (2D)

25. 7. /čtvrtek/
17.30 /R/ STÁŽISTI
20.00 /R/ WOLVERINE (2D/T)
21.30 /L/ R.I.P.D. – URNA: ÚTVAR

ROZHODNĚ NEŽIVÝCH
AGENTŮ (2D/T)

26. 7. /pátek/
17.30 /R/ STÁŽISTI
20.00 /R/ WOLVERINE (3D/T)
21.30 /L/ REVIVAL

27. 7. /sobota/
17.30 /R/ UNIVERZITA PRO

PŘÍŠERKY (3D)
20.00 /R/ WOLVERINE (3D/T)
21.30 /L/ QUEEN – HUNGARIAN

RHAPSODY LIVE
IN BUDAPEST ’86

28. 7. /neděle/
17.30 /R/ JÁ PADOUCH 2 (3D)

20.00 /R/ WOLVERINE (2D/T)
21.30 /L/ MUŽ Z OCELI (2D/T)

29. 7. /pondělí/
17.30 /R/ VIOLET & DAISY
20.00 /R/ WOLVERINE (3D/T)
21.30 /L/ PĚNA DNÍ

30. 7. /úterý/
17.30 /R/ VIOLET & DAISY
20.00 /R/ WOLVERINE (3D/T)
21.30 /L/ UNIVERZITA PRO

PŘÍŠERKY (2D)

31. 7. /středa/
17.30 /R/ R.I.P.D. – URNA: ÚTVAR

ROZHODNĚ NEŽIVÝCH
AGENTŮ (3D)

20.00 /R/ REVIVAL
21.30 /L/ WOLVERINE (2D/T)

V případě více verzí filmu v distribuci:
(3D) = 3D projekce s dabingem 
(3D/T) = 3D projekce s titulky 
(2D) = 2D projekce s dabingem
(2D/T) = 2D projekce s titulky
Změna programu vyhrazena.

Srpen
V době uzávěrky a tisku tohoto
dvojčísla nebyl program kin
na srpen znám.
Srpnový program kin bude
s ohledem na aktualizaci
filmových premiér v digitálním
formátu zveřejněn v závěru
měsíce července. 
Naleznete jej na plakátech, 
letácích, na webových stránkách
(www.kinajablonec.cz) 
a na Facebooku 
(Kina Jablonec nad Nisou).

■ Dům manželů
Scheybalových
Kostelní ulice 1/6, www.jablonec.com
Otevírací doba v červenci a v srpnu: 
TIC, památník: 
pondělí až pátek 9.00–17.00 hodin, 
sobota a neděle 10.00–13.00 hodin

Nová stálá expozice
VŠECHNY KRAJINY MÉHO SRDCE
Zákoutí s lidovým historickým
nábytkem, předměty, které J. V. Scheybal
při své práci používal, perokresby,
výběr z jeho sbírek a další dobové
exponáty evokují návrat do dob života
manželů Scheybalových.

■ Městská 
galerie MY
Výstavní síň Domu Jany a Josefa
V. Scheybalových, Kostelní ulice 1/6,
Otevřeno úterý, středa, pátek
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
čtvrtek 10.00–12.00 a 13.00–18.00 hodin,
sobota 10.00–13.00 hodin.

30. 5.–20. 8.
ILUSTRÁTOR ADOLF KAŠPAR
/1877–1934/
Z cyklu výstav věnovaných výtvarným
umělcům, o kterých psal Josef
V. Scheybal jako historik umění.
Malíř A. Kašpar významným způsobem
ovlivnil vývoj české ilustrace. 
Josef V. Scheybal o něm napsal obsáhlou
monografii. A. Kašpar mu byl vzorem
v kreslířské a ilustrátorské práci.

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com
Kostel otevřen na vyžádání v informač-
ním centru v Domě Jany a Josefa 
V. Scheybalových v budově staré fary
naproti kostelu.

5. 6.–27. 7. 
Výstava
ZNIČENÉ KOSTELY SEVERNÍCH
ČECH 1945–1989
Černobílé fotografie, archivní
dokumenty zničených kostelů. 
Výstava vznikla spoluprací sedmnácti
institucí. Návštěvníky osloví svým
poselstvím. Inspiruje k hlubšímu zájmu
o dějinné období po roce 1948. Více
najdete na: www.znicenekostely.cz.

27. 7. /sobota/ 10.00 hodin
SVATOANENSKÁ MŠE
Celebruje děkan R. D. Oldřich Kolář.

27. 7. /sobota/ 19.30 hodin
SVATOANENSKÝ KONCERT 
Z HUDEBNÍCH KLENOTŮ
POJIZEŘÍ
z děl H. I. F. Bibera, S. F. Capricorna,
J. Ch. Demantia a M. Štryncla. Účinkují
Musica Florea a komorní soubor
Regnis. Překvapivá krása děl starých
autorů (a jednoho dosud mladého) 
pocházejících z naší těsné blízkosti:
Liberec (Demantius), Žerčice u Mladé
Boleslavi (Capricornus), Stráž pod
Ralskem (Biber) a Jablonec nad Nisou
(Štryncl). Vstupné 150/100 Kč (děti,
studenti, důchodci, ZTP) před
koncertem na místě. 
Rezervace na info@jablonec.com, 
774 667 677. Místa nejsou číslována.

3. 8.–30. 9.
DESET ŠŤASTNÝCH LET 2002–2012
Nejlepší práce a cykly žáků
výtvarného oddělení ZUŠ Jablonec nad
Nisou. V Jablonci vystaveno poprvé. 

■ Ekocentrum
www.jablonec.com

15.–19. 7. a 5.–9. 8. /pondělí–pátek/
8.00–16.00 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
S EKOCENTREM
Jablonecké ekocentrum organizuje
příměstský tábor pro děti ve věku 
8–12 let. Základnou je ekocentrum,
kde se děti každé ráno schází a vyráží
na výlety do okolí, na výpravy do
přírody, hrají si a tvoří. V případě
nepříznivého počasí je pro ně připraven
program v učebně ekoncetra, která se
nachází v areálu Eurocentra ve
výstavním pavilonu S1. Cena 1 500 Kč, 
více info a přihláška v zelené sekci 
www.jablonec.com. Tábor pořádá
Středisko ekologické výchovy Český
ráj ve spolupráci s Jabloneckým
kulturním a informačním centrem.

Bondovka v Letním kině

19. 7. /pátek/ 21.30 hodin
Vynikající a několika Oscary ověnčenou „bondovku“ SKYFALL si divá-
ci budou moci vychutnat ve vysokém obrazovém rozlišení 4K v digita-
lizovaném Letním kině a s prostorovým zvukem. Vstup na zahajovací
projekci je zdarma, srdečně zveme!
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■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

23. 7. /úterý/ 19.00 hodin
CARMEN – GEORGES BIZET 
Sólisté operního ansámblu z Britské
Kolumbie ve Vancouveru. Členové
Severočeské filharmonie Teplice
Dirigent: Leslie Dala (Kanada).
Unikátní provedení slavné opery
G. Bizeta Carmen. V titulní roli držitel
Ceny Thálie Waylong Tao. Předprodej
vstupenek www.evstupenka.cz. 
V den akce pouze v pokladně divadla 
od 14.00 do 19.00 hodin.

14. 8. /středa/ 19.00 hodin
IVO KAHÁNEK – klavír
Mimořádný klavírní koncert jednoho
z nejvýraznějších talentů mladé
generace pianistů, vítěze mezinárodní
soutěže Pražského jara 2004. Předprodej
vstupenek www.evstupenka.cz. 
V den akce pouze v pokladně divadla
od 17.00 do 19.00 hodin.

2. 9. /pondělí/ 19.00 hodin
MAGDALENA KOŽENÁ
– mezzosoprán
CHRISTIAN SCHMITT – varhany
Jedinečný koncert v kostele
Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
v Jablonci n. N. Zazní díla autorů
H. Purcella, H. Wolfa, F. Schuberta,
R. Strausse, A. Dvořáka a G. Bizeta.
Předprodej vstupenek 
www.evstupenka.cz

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

1. 7. /pondělí/ 16.00 hodin 
STREET DANCE
Lektorský pořad s Peterem
Dolinajecem, malý sál.

2. 7. /úterý/ 16.00 hodin 
CONTEMPORARY DANCE
Lektorský pořad s Martinem Vraným,
malý sál.

4. 7. /čtvrtek/ 16.00 hodin 
FRANCOUZSKÉ KOLOVÉ TANCE
Francouzský večer s výukou tanců
s rodilým Francouzem Didierem
Delepinem, malý sál.

5. 7. /pátek/ 16.00 hodin
AFROKUBÁNSKÉ RYTMY
Lektorský pořad s Milošem Vacíkem,
malý sál.

6. 7. /sobota/ 19.00 hodin 
LÉTO TANČÍ
Závěrečné vystoupení účastníků a lek-
torů dílny Léto tančí, velký sál.

11. 7., 18. 7., 25. 7., 1. 8., 15. 8. a 22. 8.
/čtvrtky/ 17.00 hodin
JABLONECKÉ KULTURNÍ LÉTO
Čtvrteční open air koncerty pro
širokou veřejnost. V případě extrémní
nepřízně počasí proběhnou vystoupení
ve velkém sále. Detailní program
naleznete na www.eurocentrumjablo-
nec.cz. Letní scéna, zdarma.
Akce probíhá v rámci Projektu
Jablonec nad Nisou 2013 a za
finanční podpory firmy ARaymond.

8.-11. 8. /čtvrtek–neděle/
KŘEHKÁ KRÁSA
Velkolepá prodejní výstava sklářských
a bižuterních firem. Módní přehlídky,
prezentace technik práce se sklem
a bižuterií, hudební vystoupení.

30. 8. /pátek/ 14.00 hodin
ROCK NA KONEC LÉTA
7. ročník festivalu představujícího to
nejlepší z hudební scény Euroregionu
Nisa.

5. 9. /čtvrtek/ 20.00 hodin
THE CLAIRE LYNCH BAND (USA)
Jediné vystoupení světové špičky
bluegrassové scény v České republice.

Výstava

20. 7.–2. 9. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin 
13 LET KONTAKTU
Výstava fotografií česko-polského 
fotoklubu Kontakt. 
Vernisáž: 
sobota 20. 7., 14.00 hodin, foyer.

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

Výstavy

ROK NA VSI
V prostoru schodiště vám představíme
nejlepší práce z pátého ročníku
fotografické soutěže. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

KNIHOVNA V PROUDU ČASU
Výstava k 90. výročí otevření německé
městské knihovny, na chodbě
u multimediálního oddělení.

Pokračujeme v luštitelských soutěží
O ZLATOU MAKOVICI, TOULKY
EUROREGIONEM NISA, 
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE.

LETNÍ PROVOZ KNIHOVNY 2013

Hlavní budova
v týdnech od 1. 7. do 30. 8.
pouze úterý a čtvrtek
studovna, čítárna 8.00–18.00 hodin
multimediální odd. 8.00–18.00 hodin
odd. pro dospělé 9.00–18.00 hodin
odd. pro děti 9.00–12.00 hodin

a 12.30–17.00 hodin
Každé pondělí, středu, pátek
a o svátcích není hlavní budova
otevřena!
Běžný provoz hlavní budovy
od 2. 9. 2013

Pobočky:
Janovská – zavřeno pouze 6. 8. a 13. 8.

Kokonín – zavřeno celý srpen
a otevřeno bude od 5. 9.

Mšeno – zavřeno.

Šumava – zavřeno.

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

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
MODELÁŘSKÝ TÁBOR
Stavba házedel, plastikových modelů,
pro děti od 8 let, cena 1 200 Kč,
informace P. Dostál.

1.–5. 7.
VÝTVARNÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Pro děti od 5 let, cena 200 Kč/den, 
900 Kč/týden, 
informace A. Tauchmanová.

8.–12. 7.
ADRENALINOVÝ
Horolezectví, jízda na lodi, netradiční
hry, lukostřelba a jiné aktivity, pro děti
od 10 let, cena 1 900 Kč, 
informace A. Tauchmanová.

8.–12. 7.
SPORTOVNÍ
Cyklistika, vodní a jiné sporty pro děti
od 8 let, cena 350 Kč/den, 
informace P. Dostál.

8.–19. 7.
PRO NEJMENŠÍ S FERDOU
MRAVENCEM
Tábor s denní docházkou plný her,
zábavy, pro děti od 3 let, 
cena 2 500 Kč, informace S. Příhonská.

15.–19. 7.
PŘÍRODOVĚDNÝ
Zvířátka, výlety, příroda s tajemnou
nocí ve Vikýři, pro děti od 6 let, 
cena 1 250 Kč/týden, 250 Kč/den, 
informace A. Francová.

22.–26. 7.
TANEČNĚ TVOŘIVÝ
Pohybové hry, soutěže, tvořivé dílničky
s tajemnou nocí ve Vikýři, pro děti 
od 6 let, cena 1 250 Kč/týden, 
250 Kč/den, informace A. Francová.

22.–26. 7.
TÝDEN U KONÍ
Každodenní dojíždění ke koním
k Sychrovu, kde se účastníci seznámí
s péčí o ně, sami se na nich projedou,
pro děti od 7 let, cena 1 800 Kč, 
informace S. Příhonská.

29. 7.–2. 8.
PRO NEJMENŠÍ V LIBERCI
Každodenní dojíždění do Liberce, kde
je pro děti připravené dětské zázemí,
pro děti od 4 let, cena 1 300 Kč, 
informace S. Příhonská.

29. 7.–2. 8.
PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Canisterapie, muzikoterapie, tvoření,
hry, soutěže, výlety, pro děti od 7 let,
cena 1 500 Kč/týden, 300 Kč/den,
informace I. Literová. 

5.–9. 8.
PRO NEJMENŠÍ V LIBERCI
Každodenní dojíždění do Liberce, kde
je pro děti připravené dětské zázemí,
pro děti od 4 let, cena 1 300 Kč,
informace S. Příhonská.

5.–9. 8.
SKLENĚNÝ TÝDEN
Rukodělné dílničky s dojížděním 
do centra Liberce, práce se sklem 
a jeho technikami, malé výlety, 
pro děti od 8 let, cena 1 800 Kč, 
informace S. Příhonská.

12.–16. 8.
SPORTOVNÍ
Cyklistika, vodní a jiné sporty pro děti
od 6 let, cena 300 Kč/den, 
informace P. Dostál.

12.–16. 8.
LETNÍ FANTASY PARK
Nespočet aktivit, her, zábavných
činností s všemožnými postavami
a příběhy, pro děti od 7 let, cena 
250 Kč/den, informace A. Tauchmanová.

19.–23. 8.
VÝTVARNÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Pro děti od 9 let, cena 200 Kč/den, 
900 Kč/týden, 
informace A. Tauchmanová.

26.–28. 8.
KONEC PRÁZDNIN S VIKÝŘEM
PRO ZP
Týden plný výletů, aktivit a další
zajímavé činnosti, pro děti a mládež se
zdravotním postižením, cena 1 200 Kč,
informace I. Literová.

26.–29. 8.
KONEC PRÁZDNIN S VIKÝŘEM
Týden plný výletů, aktivit a další
zajímavé činnosti, pro děti od 6 let,
cena 1 250 Kč, informace S. Příhonská.

POBYTOVÉ TÁBORY
5.–14. 7.
POBYTOVÁ AKCE PRO RODINY
S DĚTMI
Relaxačně ozdravný pobyt s programem
pro celou rodinu v Itálii, Sabbiadoro,
cena 4 590 Kč, informace M. Šípková.

12.–14. 7.
POBYTOVÁ AKCE PRO RODINY
S DĚTMI
Relaxačně ozdravný pobyt s programem
pro celou rodinu v Itálii, Caorle, 
cena 6 900 Kč/dospělí, 5 900 Kč/dítě, 
informace M. Šípková.

13.–27. 7.
ZAPOMENUTÉ ÚDOLÍ
Tábor se všeobecným zaměřením,
Drahňovice u Českého Šternberka 
– Sázava, spaní v podsadových 
stanech, pro děti od 8 let, cena 3 900 Kč, 
informace A. Tauchmanová.

12.–21. 8.
SIJESTA VI. PEVNOST BOYARD
Tábor s celotáborovou hrou v Krkonoších
ve Vítkovicích, pro děti od 6 let, cena
3 300 Kč, informace S. Příhonská.

21.–28. 8.
HUDEBNÍ TÁBOR S KYTARAMI
A KLÁVESAMI
Tábor v Krkonoších na Benecku pro
začátečníky i pokročilé hudebníky, 
pro děti od 7 let, cena 2 500 Kč, 
informace S. Příhonská.

21.–28. 8.
TANEČNĚ POHYBOVÝ TÁBOR
Tábor v Krkonoších na Benecku pro
zájemce o tanec street dance, vhodný
pro začátečníky i pokročilé, 
pro děti od 7 let, cena 2 500 Kč, 
informace S. Příhonská.

Magdaléna Kožená & Christian Schmitt

2. 9. /pondělí/ 19.00 hodin 
Jedinečný koncert mezzosopranistky Magdaleny Kožené za doprovo-
du varhan, které rozezvučí Christian Schmitt, se uskuteční v kostele
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci v pondělí 2. září. V rámci ve-
čera zazní díla autorů: H. Purcella, H. Wolfa, F. Schuberta, R. Strausse,
A. Dvořáka a G. Bizeta.
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■ Univerzitní 
galerie N
Univerzitní galerie N má v červenci
a srpnu prázdniny.

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4, www.msb-jablonec.cz
tel. 483 369 011
v období červenec–srpen otevřeno
denně 9.00–17.00 hodin

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

Výstava
28. 6.–27. 10.
SKLENĚNÁ KOUZLA – PRECIOSA
Unikátní výstava představí nejen
fenomén skleněných bižuterních
kamenů, které se v Čechách vyrábí
od 18. století, ale též širokou škálu
výrobků světoznámé české firmy
Preciosa, která letos slaví 65. výročí
svého založení.

Muzejní program
5.–7. 7. /pátek–neděle/ 9.00–12.00 hodin
vestibul muzea
CYRILOMETODĚJSKÉ VÝTVARNÉ
DÍLNY
Tvůrčí dílny připomínající 1150. výročí
příchodu slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje na Moravu.
Návštěvníci si vytvoří originální šperk
inspirovaný Velkou Moravou. Dílny
jsou určeny pro širokou veřejnost.
Vstupné 40 Kč/os.
Ve vestibulu muzea bude umístěna
putovní výstava seznamující s nejvý-
znamnější památkou Velké Moravy –
slovanským hradištěm v Mikulčicích,
které je kandidátem na seznam
světového kulturního dědictví
UNESCO. Výstavu zapůjčilo
Masarykovo muzeum v Hodoníně.

GALERIE BELVEDER
od června do srpna otevřeno
od úterý do neděle 13.00–17.00 hodin
Mlýnská 27, 466 02 Jablonec n. N.,
tel. 483 310 947

Stálá expozice
VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE
– ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ

Výstava
31. 5.–21. 9.
PIERCING – MEZI RITUÁLEM
A PÓZOU
Výstava představí fenomén piercingu
ze dvou pohledů jako rituál a ozdobu.

PAMÁTNÍK SKLÁŘSTVÍ
V JIZERSKÝCH HORÁCH,
KRISTIÁNOV
otvírací doba: červen–září
pondělí–neděle 9.00–17.00 hodin
Bedřichov v Jizerských horách
tel. 483 369 011

Stálá expozice:
KRISTIÁNOV – KLÍČ K SRDCI
JIZERSKÝCH HOR

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

2. 7. /úterý/ 
VÝLET DO RADVÁNOVIC
Výlet vláčkem. 

5.–7. 7. /pátek–neděle/
STANOVÁNÍ NA KRISTÝNĚ
Kemp u Hrádku nad Nisou více 
na webu. Dobrodružství a zábava 
pro celou rodinu. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

12. 7. – 21. 7. /neděle – neděle/ 
OZDRAVNÝ POBYT V ITÁLII
Mořský vzduch, jiné prostředí – spěje
ku zdraví.

15.–20. 7. /pondělí–sobota/
LETNÍ RODINNÝ TÁBOR
S centrem Generace, Bílý Potok, téma
– hledání pokladů. 

5. 8. – 9. 8. /pátek – úterý/
I. TURNUS PŘÍMĚSTSKÉHO
TÁBORA
Pro děti od 3 do 10ti let. Zaměření
tábora na sportovní aktivity, pohyb
a všestrannost. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

7. 8. /středa/
ZÁBAVNÉ ÚKOLY AŽ NA KYNAST
Kvíz pro děti i dospělé. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

8. 8. /čtvrtek/
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ AKCE
Dopravní hřiště, nutná rezervace, více
na webu.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

9. 8. /pátek/ 
PRÁZDNINOVÁ OLYMPIÁDA 
Nutná rezervace. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

12.–16. 8. /pondělí–pátek/
II. TURNUS PŘÍMĚSTSKÉHO
TÁBORA
Tentokrát za Indiány – celotýdenní
aktivity pro děti od 3 let. 

13. 8. /úterý/
TŘÍBÍME PLAVECKÉ DOVEDNOSTI
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

14. 8. /středa/
STOPOVÁNÍ NA TAJVAN
Naučný výlet s pokladem pro děti
i dospělé, start u městské haly. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

15. 8. /čtvrtek/
DOPOLEDNE NA DOPRAVNÍM
HŘIŠTI
Nutná rezervace, více na webu.

16. 8. /pátek/
VELKÁ INDIÁNSKÁ OLYMPIÁDA
Pro malé i velké sportovce (1–99 let),
rezervace nutná, více na webu.

29. 8. /čtvrtek/
STEZKA ODVAHY
Pro odvážlivce 1–99 let, start
u Rybářské bašty, nutná rezervace. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

30. 8. /pátek/ 15.00–17.00 hodin
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Ekoprogram v areálu Čelakovského,
více na webu. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

2.–6. 9. /pondělí–pátek/
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
PRO ZŠ LIBERECKÁ
Za běžného provozu – MC již otevřeno. 

2.–10. 9. /pondělí–úterý/
ZÁPIS DO KROUŽKŮ

■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka

10. 7. /středa/ 19.00 hodin
VESELÉ LOUTKY
Vystoupení divadelního seskupení.

19. 7. /pátek/ 19.00 hodin
MALÉ LETNÍ JAZZOVÉ
PŘEKVAPENÍ

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

11. 7. /čtvrtek/ 18.00 hodin
PRÁZDNINOVÝ WORKSHOP
PRVNÍ POMOCI
Připravte se na prázdniny: 
tonutí, zlomeniny, popáleniny, 
běžné úrazy a další náhlé stavy, 
obsah lékárničky aj. 350 Kč/3 h. 
L. Havrdová.

13. 7. /sobota/ 17.30 hodin
NÁVRAT KE ZDRAVÍ A RADOSTÍ
Beseda, vstupné dobrovolné
Š. Havlíčková.

■Agentura Duo Cis
22. 8. /čtvrtek/ 18.00 hodin
FOLKOVÉ LÉTO
– FOLKOVÁ CISKOTÉKA
Velký sál Eurocentra.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

■ Český červený 
kříž
18. 7. /čtvrtek/ 15.00 hodin
KURZ PRO AUTOŠKOLY
+ pro širokou veřejnost (čtyři hodiny

pro život).

22.–26. 7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Křižácký.

5.–9. 8.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Křižácký.

22. 8. /čtvrtek/ 15.00 hodin
KURZ PRO AUTOŠKOLY
+ pro širokou veřejnost (čtyři hodiny

pro život).

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

5. 7. /pátek/ 20.00 hodin
DESTRUCTION NOTES
Moower (shakalcrew.cz), 
Vex (dnbfever), Morybundus.

12. 7. /pátek/ 20.00 hodin
SHAKE da ASS
Djka MIA (R’n’B, support: Passy,
break, hip hop, dub step.

19. 7. /pátek/ 20.00 hodin
GROOVE
Dj per-ik, Meehay/Lathis, break beat,
d’n’b.

20. 7. /pátek/ 20.00 hodin
FOLKLOR HIP HOP CULTURE
dj’s Zak, P.illa, koncert AMP a Beazet,
breakdance stage.

26.7. /pátek/ 20.00 hodin
BUBEN A BASSA
Dj’s Ark/2k shadowbox.cz, Dj Lathis
local support.

2. 8. /pátek/ 20.00 hodin
FUNK IS BACK
Dj Jooky (Plzeň), Zběratel funk music
vinylů.

9. 8. /pátek/ 20.00 hodin
DIVOKÁ KARTA MĚSÍCE

16. 8. /pátek/ 20.00 hodin
KICK the BASS
Dj HOUBASS, Mc SLACA,
Drum’n’Bass, Breakz, dubstep

23. 8. /pátek/ 20.00 hodin
SUMMER DAY
all night long, Dj Eazy and guest,
house music, funky party.

30. 8. /pátek/ 20.00 hodin
BEAZET KRITIKZ
Křest CD – KULT ČERNÉHO
GRAMOFONU
Vystoupí hosté, kteří se na cd podíleli,
Brko, Wize, Zake Rukka, Pinta, Danzo,
Cafone, Zpoza Rýmu, Shamanitoo
a Mc. Zaggamuff. 

■ SUNDISK
SUNDISK, s. r. o., a SK Tuleň
www.sundisk.cz/jablonecak
tel. 485 100 500

JABLONEČÁK 2012
Denně od 8.00 do 16.00 hodin.
Termíny: 
I. turnus 8. 7.–12. 7.,
II. turnus 15. 7.–19. 7.,
III. turnus 22. 7.–26. 7.,
IV. turnus 29. 7.–2. 8.,
V. turnus 5. 8.–9. 8.,
VI. turnus 12. 8.–16. 8.,
VII. turnus 19. 8.–23. 8.
Příměstský tábor. Pestrý program –
sport, kultura, outdoorové hry. Výlety
na Žlutou plovárnu na Malou Skálu
a mnoho dalšího, www.jablonecak.cz

Piercing – Mezi rituálem a pózou

31. 5.–21. 9.
Výstava v Galerii Belveder nabízí pohled na piercing ze dvou různých
úhlů – jako tradiční rituální objekt spojený s hlubokým duchovním
prožitkem i jako výraz postoje jedince ke společnosti a doplněk podlé-
hající módním trendům a osobnímu vkusu.

Náušnice z papouščích pírek
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Atletický stadion
3.–7. 7. /středa–neděle/
HRY PLAMEN
Mistrovství České republiky hry
Plamen a dorostu SH ČMS 
v požárním sportu 2013.

Sportovní areál Břízky
Pondělí a čtvrtek
20.00–21.00 hodin
PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ
Pravidelné kondiční cvičení 
v tělocvičně v Břízkách, 
cena 40 Kč. 

TJ Sokol Jablonec
Fügnerova ulice

8.–12. 7. a 15.–19. 7. /pondělí–pátek/
8.00–16.00 hodin
PRÁZDNINOVÍ UMĚLCI
TJ Sokol pořádá v sokolovně pětidenní
příměstský tábor pro děti od 3 do 10 let
se zaměřením na pohybové a výtvarné
činnosti. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Nová Pasířská
15.–19. 7. /pondělí–pátek/ 
15.00–17.00 hodin
LETNÍ PĚTIDENNÍ KLUB
Salem pořádá na multifunkčním hřišti
v Nové Pasířské Křesťanský program
plný písniček, her, soutěží a vyprávění.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

ČLTK Bižuterie
Horní Proseč

8.–13. 7. /pondělí–sobota/ 9.00 hodin
TENNIS EUROPE 14 – JABLONEC
CUP 2013
Mezinárodní turnaj žactva do 14 let
v tenisu. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

29. 7.–3. 8. /pondělí–sobota/ 
MČR STARŠÍCH ŽÁKŮ 4
ČLTK Bižuterie pořádá na tenisových
dvorcích v Horní Proseči. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Sportovní areál Mšeno
Ulice Mozartova

2.–3. 8. /pátek a sobota/ 9.00 hodin
JUNIOR NORTH CUP 
XVIV. ročník turnaje starších
a mladších žáků. Pořádá FK Jablonec. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

12.–16. 8.a 19.–23. 8. /pondělí–pátek/
FK Jablonec pořádá ve Mšeně
SPORTOVNÍ FOTBALOVÁ 
AKADEMIE
Fotbalová škola – příměstský tábor.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Novoveské koupaliště
31. 8. /sobota/ 
46. JABLONECKÁ KOTVA
KLoM ADMIRAL pořádá 
na Novoveském koupališti tradiční 
soutěže lodních modelů 

1. 9. /neděle/
42. MODRÁ STUHA
KLoM ADMIRAL pořádá 

na Novoveském koupališti tradiční
soutěže lodních modelů. 
Info na www.klom-admiral.cz. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Jablonecká přehrada
3. 8. /sobota/ 9.00 hodin
ČESKÝ POHÁR 2013 V DÁLKOVÉM
PLAVÁNÍ
TJ Bižuterie oddíl plavání pořádá 
na jablonecké přehradě 14. ročník
otevřeného plaveckého závodu 
pro mládež a širokou veřejnost, 
8. kolo Českého poháru International
swimming championship na 3,5 a 10 km.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

■ Nabídka sportovních pořadů

Nové zážitky v Letním kině
Zbrusu nové zážitky zažijí divá-
ci v jabloneckém Letním kině,
které se veřejnosti otevře v polo-
vině července „Na digitalizaci
Letního kina a kina Junior byla
z rozpočtu města uvolněna část-
ka 3,2 milionu korun. Jde o mo-
bilní zařízení, které bude 9 měsí-
ců sloužit v kině Junior, v létě
pak v Letním kině,“ říká náměs-
tek primátora Miloš Vele. 

„Pro kina byl pořízen nový projek-
tor, který umožní kvalitní digitální
promítání různých formátů jako
blu-ray, dvd a podobně. Staveb-
ními úpravami prošla promítací
kabina a plocha, vyměněna byla
celá zvuková soustava, rozvody
a zabezpečení. Kardinální rozdíl je
ve vysokém obrazovém rozlišení
tzv. 4K a v prostorovém sedmika-
nálovém zvuku (7:1), který dosud
diváci v Letním kině nezažili.
V minulosti byl v kině pouze mono
zvuk,“ přibližuje novinky, které na

návštěvníky letos čekají, Naďa He-
tešová, ředitelka jabloneckých kin.

Na otázku, kdy přesně Letní ki-
no začne promítat, odpovídá Naďa
Hetešová: „Začínáme v pátek 19.
července a k vidění bude bondov-
ka SKYFALL, díky které diváci no-
vou technologii v kině poznají co
nejlépe. Vstup na premiérové pro-
mítání je zdarma. Věřím, že přijde

hodně diváků a snad nám bude
přát i počasí.“ 

Jablonecké kino se tak zařadilo
mezi desítku digitalizovaných kin
v České republice. „Většina kin má
klasické 35 mm promítačky, ale na
nich již nové filmy promítat nelze.
Pokud chce kino nabízet nové fil-
my a udržet si diváky, musí se
podvolit novým technologiím. Sa-

mozřejmě i my jsme si nechali sta-
ré promítačky, na retro filmy, kte-
ré nebyly dosud digitalizovány
a dlouho ještě nebudou. Myslím,
že digitalizace je krok správným
směrem, uvidíme, kolik „starých“
letních kin po sezoně skončí. Nám
by bylo líto, aby stejný osud potka-
lo i naše Letní kino, kde má pro-
mítání pod širým nebem svoji tra-
dici,“ konstatuje Hetešová. 

Jablonecké Letní kino bude pro-
mítat do 31. srpna každý den a di-
váci se mohou těšit na širokou
škálu filmů, které jsou zařazeny
do Letní nabídky. „K vidění budou
filmy pro malé i velké návštěvníky,
od pohádek, hudebních filmů až
po horory, které mají v Letním kině
onu správnou atmosféru. Program,
který jsme sestavili, je bohatý
a čtenáři Jabloneckého měsíčníku
ho najdou na straně 9 nebo na
stránkách www.kinajablonec.cz,“
uzavírá ředitelka jabloneckých
kin. (end)

Foto Ladislav Janata Foto Jan Žíla

Skleněná kouzla v jabloneckém muzeu 
Nejnovější výstava v Muzeu skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou
připomene tři století výroby
skleněných bižuterních kamenů
v Čechách. A také významné vý-
ročí společnosti, která je dnes je-
jich nejvýznamnějším českým
výrobcem.

Už tři sta let se v Čechách vyrábě-
jí a zpracovávají skleněné kameny
sloužící jako imitace drahokamů
a polodrahokamů. Stály přitom na
počátku cesty, v jejímž průběhu se
zrodila jedinečná „továrna pod ši-

rým nebem“ a světoznámá jablo-
necká bižuterie. Výstava chce uká-
zat, jak neuvěřitelně pestré byly
a jsou způsoby užití bižuterních
kamenů. 

„V historické části výstavy jsme
pro návštěvníky vybrali ukázky,
které toto tvrzení výmluvně dokla-
dují. Málokdo třeba ví, že se ze
skleněných kamenů zhotovovala
také například stínítka na žárovky.
Ale dají se s nimi provádět i mno-
há další zajímavá kouzla…“ přibli-
žuje koncept výstavy kurátor Petr
Nový.

Dnes je u nás nejúspěšnějším
pokračovatelem této tradice společ-
nost Preciosa, jež letos slaví 65 let
od svého založení a na výstavě jí
proto bude věnován značný prostor.
Během své existence se na světo-
vém trhu prosadila nejen jako vý-
robce bižuterních kamenů, ale též
skleněných figurek, osvětlovadel
a dalších výrobků. Výstava věnova-
ná historii i současné výrobě skle-
něných kamenů bude v Muzeu skla
a bižuterie k vidění do 27. října
v prázdninovém období denně,
mimo prázdniny kromě pondělků.

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

2. července 1913, číslo 152, strana 1
Situace na Balkáně. Srbsko a Řecko bojují pro-
ti Bulharsku. V údolí řeky Wardy probíhá velká
bitva. Boj zahájili Srbové, kteří zaútočili na bul-
harské pozice u Istipu.

4. července 1913, číslo 154, strana 1
Hyena z balkánského bojiště přistižena. De-
tektiv Behringer zatkl včera muže s velkým
rancem, který přijel do Jablonce tramvají od
vlaku z Rychnova. Vystoupil na náměstí a hned
potkal známé, kterým začal vykládat, že přijel
z tureckého bojiště. Rozbalil ranec, ve kterém
byla mimo jiné šavle a lebka. Po předvedení na
četnickou stanici v něm byl identifikován Franz
Havelka, bytem v Nové Vsi, který prý sloužil ve
válce jako ošetřovatel. V ranci měl ještě tři bul-
harské kožešinové vesty, opasek s ostrými ná-
boji, bajonet, dýky, 6 stříbrných vidliček a nožů,
stříbrné kroužky na ubrousky a pásku Červe-
ného kříže. U sebe měl 1 540 rakouských korun
a bulharské franky.

10. července 1913, číslo 159, strana 4
Cirkus Henry v Jablonci. Dnes procházel měs-
tem průvod artistů s velbloudy, slony, zebrami
a osly. Večer se bude pořádat gala představení na
náměstí Franze Josefa. Cirkus tu zůstane 5 dní.

25. července 1913, číslo 172, strana 5
V Jablonci byla otevřena nová telefonní cent-
rála. Abonenti telefonních seznamů obdrželi
přesný návod, jak volat.

25. července 1913, číslo 172, strana 9
Letní móda v kloboucích. Posledním hitem
jsou klobouky z jemného černého nebo hnědé-
ho tylu. Mašle jsou poměrně velké a vyztužené
drátkem. Nosí se na stejnobarevných slamáč-
cích, jež jsou rovněž potaženy tylem.

3. srpna 1913, č. 180, strana 15
Bolivie – nekonečná stavba. V La Pasu se sta-
ví kostel, který bude dokončen až v roce 2063!
Denně povyroste o jeden blok kamene, který
z blízkého lomu přivezou na káře a zacementu-
jí. Projekt počítá se 45–48 tisíci kamenů a s 300
pracovními dny v roce.

8. srpna 1913, č. 184, strana 6
Rokytnice. Stoletý pomníček v lese mezi Kos-
telním vrchem a Studenovem připomíná smr-
telný úraz, který se stal v roce 1813 64-letému
sedlákovi Georgu Mohrovi z Dolní Rokytnice
č. 2 při svážení dřeva na sáňkách.

9. srpna 1913, č. 185, strana 4
Sebevrah ve mšenské přehradě. Kočí Ferdinand
Ressl přinesl na policejní stanici lístek od ne-
známé ženy, která oznamuje, že viděla, jak ně-
kdo skočil do přehrady. Inspektoři našli na hrá-
zi hnědé sako a klobouk se zelenou stuhou.
V saku byly doklady 23-letého nezaměstnaného
Rudolfa Kindermanna, který bydlil u svého bra-
tra ve Švédské ulici 3. Tělo se dosud nenašlo.

22. srpna 1913, č. 196, strana 5
Kanada. Revoluční změny ve vězeňství zaháji-
li v provincii Ontário. Zločinci již nebudou žít
za tlustou zdí a mřížemi – ale na zemědělské
farmě, kde budou pilně pracovat. Musí dát čest-
né slovo, že neutečou. Nenosí trestanecké šaty,
jedí a bydlí společně ve velkých místnostech. 

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Osmdesát det lanovky na Ještěd. Dne 27. 6. 1933
byl zahájen veřejný provoz lanové dráhy z Horního
Hanychova na Ještěd. Stavba trvala pouhý jeden
rok. Jednalo se o druhou visutou dráhu v Čechách
a dnes už jedinou tohoto typu v republice. 

Foto archiv Graphis 

Scheybalovi spojili Jizerky a Český ráj

I tady jsme doma – seriál o Jablonci
Komise pro ochranu zvířat a životního pro-
středí spustila novou akci s názvem „I tady
jsme doma“. Cílem je přiblížit nejen místa,
jež patří díky péči občanů či města mezi ta
upravená a pro život příjemná, ale také lo-
kality problémové. 

Jistě každý Jablonečan pozná místa, kde se na-
cházíme. Jako noc a den na nás působí veřejná
prostranství dvou velkých firem blízko přehrady.
Život průmyslových podniků většinou negativně
ovlivňuje životní prostředí. Pokud se však najdou
firmy, které svým aktivním přístupem a firem-
ní politikou vnímají i upravenost svého nejbliž-
šího okolí, patří jim za to bezesporu náš velký dík.
Běžte se sami přesvědčit! Klára Halamová

Zbytek zašlé slávy v ul. U Přehrady Upravená plocha v ul. Chelčického

V podkroví Domu manželů Scheybalových
v Kostelní ulici byla v úterý 4. června slav-
nostně otevřena expozice věnovaná jejich ži-
votu a dílu. Oba manželé se výrazně zapsali
do kulturního povědomí obyvatel Jablo-
necka. Za svůj přínos obdrželi 1. 1. 2013 in
memoriam Cenu města PRO MERITIS.

Slavnostní atmosféru otevření nové expozice
obohatili barokními skladbami žáci Základní
umělecké školy v Jablonci. Přítomni byli členo-
vé vedení města, zastupitelé i představitelé jab-
loneckého kulturního života. Hostem slavnost-
ního zahájení byla ředitelka Muzea Českého
ráje v Turnově paní Vladimíra Jakouběová.

„Jsem rád, že tento památník vznikl, a tím
umožňuje vzpomenout na významné dílo man-
želů Jany a Josefa Scheybalových. Věřím a pře-

ju si, aby nejen památník, ale celý dům zaujal
svými expozicemi co nejvíc návštěvníků,“ řekl
v úvodu primátor Petr Beitl. Ředitelka Muzea

Českého ráje v Turnově Vladimíra Jakouběová
připomněla význam obou měst v životě manže-
lů. Scheybalovi podle ní mají svůj podíl na tom,
že se podařilo navázat spolupráci a společnými
silami vytvořit tento památník. „Děkuji všem,
kteří se podíleli na tom, že dnes můžeme otev-
řít stálou expozici. Odvedli jste velký kus prá-
ce,“ pochválil své spolupracovníky ředitel JKIC
Petr Vobořil.

S otevřením expozice památníku byla sou-
časně zpřístupněna i výstava obrazů význam-
ného českého ilustrátora Adolfa Kašpara.
Výstava, nazvaná Ilustrátor Adolf Kašpar, zahá-
jila cyklem prezentací umělců, kterým se Josef
V. Scheybal věnoval jako historik umění. Vý-
stava je k vidění v prostorách Galerie MY v prv-
ním patře Domu manželů Scheybalových do
30. srpna 2013. (mh)

Foto Markéta Hozová
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Jaký osud vás přivedl do Diakonie?
Spíš než osud to byl přirozený vývoj a osoba faráře
Tomáše Matějovského. Po mateřské jsem se nemohla
vrátit do své původní firmy. Důvodem byly malé děti,
ke kterým jsem se nemohla vracet domů večer kolem
18. hodiny. Mám kořeny v evangelickém sboru, který
vede již zmiňovaný farář. Začala jsem se do práce
sboru zapojovat a od roku 2005 jsem pracovala v pro-
jektu pečovatelské služby farního sboru. Začínali
jsme s jednou a půl pečovatelkou v terénu. Přišel ale
nový zákon o sociálních službách a my jsme se mu-
seli zprofesionalizovat. Jelikož by církev nezískala po-
vinnou registraci, vstoupili jsme pod křídla Diakonie,
což je celorepubliková organizace. V roce 2007 jsme
práci zahájili službou pro seniory.

V čem spočívá služba pro seniory?
Nabízíme služby v jejich přirozeném domácím pro-
středí. Nejsem jen ředitelkou, ale i sociální pracovni-
cí, chodím na první šetření a seznamuji seniory s tím,
co mohou očekávat. Říkám jim, že s naší pomocí mo-
hou téměř vše, co byli zvyklí dělat za svého běžného
způsobu života, ale nyní nemohou. Pečovatelská služ-
ba nemá ambici za někoho přímo něco dělat, ale pod-
porovat ho.

Jaké konkrétní služby klientům nabízíte?
Je to péče o samotnou osobu. Pomáháme s hygienou,
doprovázíme klienty k lékaři a na společenské akce,
chodíme na nákup, pro recepty a podobně. Také se
snažíme ulehčit rodinám pečujícím o seniory, které
tak mohou přijít na návštěvu a věnovat se svým blíz-
kým, aniž by čas s nimi trávený ztratili úklidem a pé-
čí o ně. Klademe důraz na rodinné vztahy. Kromě to-
ho jsem přednášela na akademii pro seniory. Každou
přednášku začínám heslem: „Každý z nás může so-
ciální službu potřebovat, stačí okamžik, vteřina a ocit-
neme se na vozíku. V jediném okamžiku se nám změ-
ní život a každý by měl znát svá práva, když potřebu-
je podporu sociálních služeb.“

Služby poskytují pečovatelky, kolik pracovnic Dia-
konie má?
Já jako sociální pracovnice chodím na šetření a pak
máme šest pečovatelek. Ty se starají až o 60 seniorů
měsíčně. Všechny za svoji práci zaslouží pochvalu.
V červnu jsme ve spolupráci se statutárním městem
a Centrem sociálních služeb vyhlásili ocenění

Pečovatelka roku, které bylo předáno třem dlouho-
letým pracovnicím při slavnostním odpoledni v divadle
před 400 seniory. Byla to krásná akce. Návštěvníkům
jsme ukázali, že se služby nemusí bát. Jak napsala na-
še pečovatelka. „Na počátku bývá nedůvěra, senior
neví, co může čekat, o to je krásnější pocit, když ná-
sledně získáme důvěru.“ Každý klient potřebuje získat
důvěru, ať je to senior nebo děti v Kruháči.

Zmínila jste Kruháč, co to je?
V roce 2009 jsme začali poskytovat druhou službu,
a to na základě spolupráce s komunitním plánová-
ním. Jedná se o nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež, kde klienty podporujeme v dospívání. Služba je
určena mládeži od 6 do 26 let a klub se jmenuje Kru-
háč. Jednak proto, že nízkoprahové centrum vzniklo
u kruhového objezdu U Zeleného stromu, a také pro-

to, že se snažíme dětem ukázat odbočku ze začarova-
ného kruhu. 

Co dětem nabízíte?
Snažíme se jim pomoci v nepříznivé situaci, kterou je
nazýváno i samotné dospívání, proto je naše cílová sku-
pina široká. Chceme, aby vedle sebe viděly vzory, do-
kázaly se opřít o partnera, v tomto případě pracovníky
Kruháče. V klubu nabízíme volnočasové aktivity, což je
prostředek sociální práce, děti si s námi mohou poví-
dat, svěřovat své starosti a problémy, dokážeme jim
pak i konkrétně pomoci. Velice důležitou službou je do-
učování, což je speciální projekt, na němž od jeho za-
čátku spolupracujeme s gymnáziem u Balvanu. Stu-
denti chodí naše děti doučovat a pro mnohé se stanou
příkladem a vzorem do života. Denně centrum navštíví
60 dětí, o které se starají tři pracovníci. V rámci republi-
ky je to téměř unikum, nikde takový zájem klientů není.

Jak jsou služby pro seniory a pro klienty Kruháče
hrazeny?
Část prostředků získáváme od nadací a dárců, z Ev-
ropské unie, ministerstva, kraje, velkou podporou
nám je statutární město Jablonec. Pečovatelská služba
poskytovaná seniorům i osobám se zdravotním posti-
žením je částečně hrazena z příspěvku na péči. 

Stává se, že máte naplněnou kapacitu, co v tako-
vém případě děláte?
Pokud klienty odmítneme, vždy jim doporučíme jinou
službu, která je na území Jablonce poskytována, a zá-
roveň jim sdělíme, ve kterém období budeme mít vol-
no a mohou se na nás opět obrátit.

Poskytujete služby jenom v Jablonci?
O klienty se staráme všude, kam jezdí MHD, tedy od
Rychnova po Bedřichov, od Lukášova po Lučany. 
Heslem celé Diakonie je, že pomoc má mnoho tváří.
To je určeno nejen těm, kterým pomáháme, ale i těm,
kteří pomáhají, od pečovatelek přes účetní a dobro-
volníky po speciální pedagogy.

Sama do terénu také chodíte?
Chodím jen na šetření, sepisovat smlouvy a seznamo-
vat lidi s našimi službami. Přiznám se, že práci pečo-
vatelek obdivuji, ale sama ji nedělám z jednoho pro-
stého důvodu – osudy lidí bych si nosila domů.

Jiří Endler

Michaela Albrechtová
■ Osobnost Jablonecka

Pomoc, má mnoho tváří
Michaela Albrechtová je ředitelkou střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Bývalá studentka střední ekonomické školy začínala jako mnoho Jablonečanů v LIAZ. 
Poté pracovala v několika bižuterních firmách a v roce 2000 odešla na mateřskou. V roce 2005
se zapojila do projektu pečovatelské služby farního sboru, od roku 2007 je ředitelkou.

■ Krátké zprávy
Týden seniorů
U příležitosti Mezinárodního dne
seniorů připravujeme 13. ročník
kulturně-společenské akce s ná-
zvem Týden seniorů. Akce se koná
od 30. 9. do 6. 10. 2013 v prosto-
rách Eurocentra v Jablonci nad
Nisou. Součástí je také oblíbená
výstava Šikovné ruce našich dě-
dečků a babiček. Na výstavu si
můžete připravit 5–10 ks svých
výtvorů a výrobků. Staňte se i vy
spoluautory této výstavy! Pochlub-
te se a potěšte oko i duši návštěv-
níků celého Týdne seniorů. Své
práce můžete odevzdávat do 20.
září 2013 v kanceláři č. 407/4. pat-
ro (M. Švorcová).

Primátor přijal úspěšné 
fotbalisty
Úspěšné fotbalisty FK BAUMIT
Jablonec – vítěze Poháru České
pošty a čtvrtý tým fotbalové Gam-
brinus ligy přijal ve čtvrtek 27.
června vpodvečer primátor statu-
tárního města Petr Beitl v obřadní
síni jablonecké radnice. Primátor
si prohlédl trofej, kterou svěřenci
trenéra Romana Skuhravého zís-
kali za triumf v domácím poháru,
poděkoval fotbalistům za repre-
zentaci města a popřál jim i celému
realizačnímu týmu mnoho ús-
pěchů v nadcházející sezoně,
v bojích Evropské ligy a domácích
soutěžích, které startují o víkendu
19.–21. července. Jablonec v prv-
ním kole hostí Brno. Všichni hráči
se poté zapsali do kroniky města. 

(end)

Na čtyřkolce do boje 
s psími exkrementy
Psí exkrementy bude od začátku
července z městských ulic v Jab-
lonci uklízet speciální sací stroj.
„Vzhledem k častým stížnostem
občanů na psí výkaly na chodní-
cích a neukázněnosti některých
majitelů psů jsme se rozhodli za-
koupit čtyřkolku s vysavačem, kte-
rá nám s úklidem pomůže,“ říká
náměstek primátora Miloš Vele.

„V současné době doháníme
skluz na údržbě městské zeleně,
vlivem dešťů došlo k asi deseti-
dennímu zpoždění,“ informuje
Milan Nožička, jednatel Technic-
kých služeb Jablonec nad Nisou,
které budou sací zařízení, jemuž
říkají přátelsky „bobík“, provozo-
vat. „V příštím týdnu vyjedeme po-
prvé. Do provozu také nasadíme
novou frézu na pařezy,“ ujišťuje
Nožička. (end)

Foto Jiří Endler

Foto Markéta Hozová
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Co nabízí Centrum 
sociálních služeb 
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové akti-
vity, celodenní klub a prostory pro
setkávání seniorů.
Podrobnější informace o připravo-
vaných akcích v období prázdnino-
vých měsíců získáte u Markéty
Jeníčkové, specialistky pro volno-
časové aktivity, tel. 774 722 942, 
e-mail: marketa.jenickova@centrum
jablonec.cz

Nominace 
na Dobrou duši
Za činnost zaměřenou na zkvalit-
nění života seniorů bylo CSS no-
minováno 28. května v Klášteře mi-
noritů sv. Jakuba v Praze v kategorii
Instituce na titul Dobrá duše a zís-
kalo čestné uznání za vytváření
výjimečného prostředí pro dobro-
volnickou pomoc a projekty pro
seniory.

Aktivní život 
v klubech seniorů 
V uplynulém pololetí se jablonečtí
senioři rozhodně nenudili a ve

svých klubech žili velice aktivním
životem. Vedení CSS a vedoucí
klubů pro ně připravili množství
akcí, že nikdo nemusel zůstat sám
doma a přemýšlet, co s volným ča-
sem. Naopak vznikl problém, jak
stihnout co nejvíc ze všeho zají-
mavého, co se nabízelo.

V KS B. Němcové, Kokoníně, Ople-
talově ul., DZU Palackého a DZU
Novoveská se v zimě scházeli se-
nioři u kávy a přátelského popoví-
dání i u hraní společenských her. 

Kromě těchto činností si zavzpo-
mínali u fotografií na své dětství
a zkoušeli uhodnout, koho fotogra-
fie představují. Zimní chmury se
pokusili rozehnat i s pomocí aro-
materapie nebo se seznámili se za-
jímavostmi života Boženy Němco-
vé a jejich potomků, prožili si i den
krásy a zdraví. 

V únoru všichni oslavili maso-
pust, v březnu přišli seniorkám
popřát představitelé města k svát-
ku žen. A protože k životu patří
i pohyb, absolvovali každý týden
zdravotní cvičení pod vedením od-
borné lektorky. 

V dubnu, když už konečně zmi-
zel sníh a hlásilo se jaro, připravi-
li členové jezdeckého klubu Poho-
da z Nové Vsi ve spolupráci s CSS
v areálu DZU Novoveská Odpoled-
ne s koňmi. 

Také ostatní senioři nezaháleli
a pilně se účastnili akcí, které pro
ně připravilo CSS, KJS a Dia-club
senior. Každé pondělí hráli kužel-
ky, v úterý cvičili na židlích a rela-
xovali při cvičeních s Hankou,
chodili plavat do bazénu nebo tan-
čili s Jizerským triem. Ti, co zatou-
žili po společnosti, chodili do Spol-
kového domu na pondělní Herní
dopoledne nebo se v Klubu pro ši-
kovné ruce naučili vyrábět krásná
přáníčka z čajových sáčků, ušili si
ponožkového pejska, vyrobili si
velikonoční mramorované krasli-
ce nebo se zdokonalovali v papíro-
vém pletení.

Další z akcí byla už tradiční
oslava masopustu a První krojový
bál, který se pro velký úspěch ur-
čitě stane další tradicí. Návštěva
Albrechta z Valdštejna, jenž přijel
v dubnu, zaplnila velký sál SD
a následný výlet na Valdštejnské
slavnosti ve Frýdlantu na pozvání
Albrechta všem učaroval.

Při ohlédnutí za činností všech
klubů nesmíme zapomenout ani na
Akademii seniorů, kurzy Trénová-
ní paměti, počítačové kurzy, výlety
a květnové zahájení Jabloneckého
škrpálu, kterého se účastní senioři
ve věkovém rozpětí 59–92 let. Dou-
fejme, že nadšení a elán vydrží
všem i v příštím období. (bs)

■ Z bloku seniorů
Z činnosti Dia-clubu senior
Pro členy klubu, ale i nečleny, je
na období července a srpna při-
praven bohatý program včetně po-
chodů nad rámec projektu Jablo-
necký škrpál. Cíle budou většinou
do blízkého okolí v rozsahu do
10 km. Je lepší, když chodíme po
výletech, než abychom běhali po
lékárnách. Výlety nás přijdou lev-
něji. Důležité pro nás je, že jsme
v kontaktu se svými vrstevníky,
v přírodě a zapomeneme na stár-
nutí a bolístky. Připravujeme i set-
kání ve Spolkovém domě, kde se
sejdeme při sportovním odpoled-
ni spojené s opékáním uzenek.
Všechny zve Hana Korcinová, ve-
doucí DIA CLUB SENIOR.

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů
23. 7. /úterý/
Exkurze do úpravny vody
v Bedřichově
Přihlášky B. Svobodová, 
tel. 774 722 945

27. 8. /úterý/
Výlet na Jizerská rašeliniště
cena za autobus cca 70 Kč
Přihlášky B. Svobodová, 
tel. 774 722 945

Dia-club senior
2. 7. /úterý/ 8.15 hodin
Hrubý Rohozec – výlet,
odjezd z autobusového nádraží

9. 7. /úterý/ 15.00 hodin
Sportovní odpoledne s grilováním
uzenek
Spolkový dům 

16. 7. /úterý/ 8.30 hodin
K prameni Labe – výlet
(obsazeno)

6. 8. /úterý/ 13.00 hodin
uzavřená klubová akce
sraz na nám. B. Němcové

■ Aktivní věk

Ohlédnutí 

Slavnostní ceremoniál 
1. ročníku Akademie seniorů
V úterý 11. června byl v obřadní sí-
ni jablonecké radnice za účasti
primátora statutárního města Jab-
lonce nad Nisou Petra Beitla, ná-
městkyně Soni Paukrtové a ředitel-
ky Centra sociálních služeb Nadi
Jozífkové slavnostně ukončen prv-
ní ročník vzdělávacího projektu
Akademie seniorů. Za organizací
projektu stojí Centrum sociálních
služeb s podporou statutárního
města Jablonec nad Nisou. Senioři
usedli poprvé do „lavic“ v září 2011.
Absolventi mají za sebou čtyřse-
mestrální výuku zakončenou slav-
nostním ceremoniálem. 

„Chtěl bych vám všem z tohoto
místa poblahopřát a vzdát hold, že
jste se pustili s takovým odhodlá-
ním do celoživotního vzdělávání
v rámci třetího věku a že získané
vědomosti a znalosti budete předá-
vat dál,“ pronesl k akademikům
primátor Petr Beitl.

Matylda a Tylda v Jablonci
Spolupráce mezi jabloneckými
a libereckými seniory se vedle
sportovních a společenských akti-
vit rozvíjí i na poli uměleckém.
Písněmi z 50. a 60. let přišly ve
čtvrtek 30. května potěšit muže
a ženy do klubu seniorů při DZU
Palackého členky libereckého pě-
veckého sboru „Matylda a Tylda“.
Jednalo se o jejich první vystou-

pení v Jablonci a bylo úžasné. Na
oplátku jim zazpíval místní pěvec-
ký sbor Radost. 

Vystoupení obou souborů bylo
tak spontánní a srdečné, že si na-
konec všichni přítomní ještě zaz-
pívali společně a bez nacvičování
Tu naši písničku českou a po skon-
čení koncertu společně poseděli
a vychutnávali si dojmy z krásné-
ho zážitku. 

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

Senior plus
Foto Radka Baloghová

Foto archiv CSS

Jablonecký škrpál Foto archiv CSS

Krojový bál Foto archiv CSS
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Nová radnice byla ve třicátých letech minu-
lého století stavěná jako centrum politické-
ho, společenského i kulturního života ve
městě. Zvláště ta společenská stránka byla
svázaná s pohostinstvím. A všem jeho dru-
hům tehdy budova vyhověla beze zbytku.

Tři různá pohostinská zařízení v jednom domě
– to už je spíše hotelový komplex než středisko
správy města. Nicméně Karlu Winterovi se to
tehdy povedlo velmi elegantně a se samostat-
ným vchodem, který nerušil samosprávu.
Administrativa nebyla tolik rozsáhlá, nepotře-
bovala mnoho místa, a tak v I. patře mohla být
krásná světlá kavárna. Lidé si na dobré kávě
mohli pochutnávat i na velké terase a vyhlížet
na náměstí před radnicí i do širšího okolí, na-
příklad na Petřín. Tohle už si nikdo z nás zřejmě
nepamatuje. Dnes si v bývalé radniční kavárně
říkáme své ano nebo se tu vítají noví malí
Jablonečané do života. 

Ale někdejších návštěvníků restaurace v su-
terénu a zvláště nočního baru Boccaccio se
skleněným, svítícím „horečkovským“ tanečním
parketem bychom určitě našli ještě hodně.
Dostat se do útrob jednoho z center jablonecké-
ho nočního života osmdesátých let 20. století
znamenalo vystát frontu před vchodem nebo
mít známosti s personálem či jiná privilegia.
Když lesk známého „Bogáča“ pohasl, objevily

se ještě pokusy o jeho oživení v devadesátých
letech minulého století, kdy se zde plánoval bar
s tváří anglického klubu. Leč plány nevyšly
a prostory vinárny chátraly. A to poměrně
dlouho. 

Loni se však v suterénu rozeběhl čilý staveb-
ní ruch, jehož cíl byl jediný – zbudovat zde mo-
derní, účelný a objemný archiv stavebního úřa-
du pro trvalé ukládání papírových dokumentů
společně s místem, kde si jeho návštěvníci bu-
dou moci archivní materiály prostudovat.
Architekti navrhli do interiéru badatelny pro
veřejnost prvky, které svým výtvarným pojetím
korespondují s historickým interiérem radnice.

Kavárenského ducha I. poschodí se do sebe
snažila vstřebat kavárna v přízemí radnice, kte-
rá na léto otevírá i zahrádku. Pravda, výhled
z ní se nerovná tomu z radniční terasy, ale po-
sezení je tu také příjemné. V souvislosti s plá-
novanou přestavbou parteru se však změní i to-
to pohostinství. Změní se nejen po stránce
vzhledu interiéru, který se přiblíží tvarosloví
radnice, zvětší se ale i jeho plocha, neboť ka-
várna se rozšíří také do dnešního vnitřního in-
formačního centra. A kromě nového vzhledu
bude nově i nekuřácká. Zde budou moci v pří-
jemném prostředí zákazníci počkat na své jed-
nání na radnici nebo si jen posedí u něčeho
dobrého.

(jn)

■ Zajímavosti z historie
Vinárna, kavárna a restaurace patřily mezi
architektonicky nejzajímavější části interiérů
radnice. Pronajímány byly jako celek a patřil
k nim i byt nájemce. Příjmy z nájmu se staly
pravidelnou a významnou složkou městského
rozpočtu. Prvním nájemcem byl liberecký hote-
liér Josef Mauder.

Hlavní vstup měla všechna pohostinství spo-
lečný, a to v rohu radnice pod věží. Odtud se
vcházelo do suterénu, kde se nacházel radniční
sklípek a restaurace, nebo do prvního patra do
kavárny s terasou nad náměstím.

Personální zázemí tvořila hlavní kuchyně
s velkým plynovým sporákem a kotli na polév-
ky, kuchyně na přípravu moučníků, lednice na
maso, oddělené sklepy na pivo, víno či zeleni-
nu, strojově vybavená umývárna a prádelna,
sklady a hygienická zařízení. 

Důsledně se dbalo na vybavení pohostinství
nejmodernějším a nejkvalitnějším technickým
zařízením. Vzduch přiváděný do místností se
v létě ochlazoval a v zimě předehříval, aby zde
byla stálá teplota. 

Restaurace s výčepem byla ve stylu lidových
pivnic s pestrou výmalbou stěn. Vinárna byla
zařízená luxusněji a působila velkoměstským
dojmem. Prostor s malými kulatými stolky či
boxy při stěnách uzavíral efektně osvětlený ta-
neční parket obložený zrcadly a zdobený mal-
bou na textilu. K němu přiléhaly dvě lóže ohra-
ničené sloupy. 

Kavárna zabírala přibližně polovinu I. podlaží
a měla kapacitu 550 osob. K hlavnímu sálu při-
léhala terasa a volně na něj navazoval menší
sál s kulečníkovým stolem, dvě herny pro ka-
retní a další stolní hry a provozní zázemí.
Součástí byly telefonní kabiny a moderní toale-
ty, které byly už tehdy vybavené ne příliš častý-
mi elektrickými sušiči rukou.

Zdroj: Jablonecká radnice 1931–1933 – Příběh
stavby architekta Karla Wintera: J. Strnad,
Z. Lukeš, J. Křížek, J. Jaros.

Ani v budoucnu to bez dobré kavárny nepůjde 
■ Jablonecká radnice slaví 80 let

Menší kavárenský sál s bufetovým výklenkem.
Oba snímky pocházejí z 30. let XX. století

Probační a mediační služba ČR již od roku
2001 organizuje výkon a kontrolu alterna-
tivních trestů a věnuje se i obětem trestných
činů v průběhu trestního řízení. Své běžné
aktivity rozšiřuje o další – projektové. 

V našem regionu například běží projekt posky-
tování odborného poradenství pro oběti trest-
ných činů se symbolickým názvem „Proč zrov-
na já“, který je finančně podpořen Evropským
sociálním fondem a je součástí dlouhodobé stra-
tegie PMS ČR podporovat a rozšiřovat funkční
a dostupné služby pro oběti trestné činnosti.
Lidé, kteří se stanou obětí trestného činu, mohou
zdarma a anonymně získat poradenství v ob-
lasti trestního řízení nebo uplatnění nároku na
náhradu škody. 

Pracovníci také nabízejí obětem pomocnou
ruku v procesu vyrovnání se s psychickou újmou,
pocity bezmoci, vzteku nebo strachu. Služba je
k dispozici prostřednictvím telefonického, e-mai-
lového i osobního poradenství. 

Kontakty: 
– PMS ČR, Nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec –

úterý od 16.00 do 18.00 hodin, tel. 485 244 357
(v době konzultačních hodin), tel. 483 311
218 (mimo konzultační hodiny), 
e-mail: druzickova@pms.justice.cz 

– PMS ČR Jablonec nad Nisou, Podhorská 62,
Jablonec nad Nisou – úterý od 8.00 do 10.00
hodin, tel. 483 313 636, 
e-mail: rsherrit-miller@pms.justice.cz 

Vedle tohoto projektu realizuje v našem re-
gionu PMS ČR projekt „Křehká šance“, jenž po-
máhá odsouzeným připravit se na život vně
věznice a po svém podmíněném propuštění se
úspěšně začlenit do společnosti a na trh práce.
Projekt přitom zohledňuje požadavek společ-
nosti integrovat propuštěné osoby bezpečným
způsobem (stanovení dohledu, povinností,
omezení pachateli) a současně chránit společ-
nost před další kriminalitou. 

Projekt nezapomíná ani na osoby, které se sta-
ly obětí trestného činu. Těm umožňuje uplatnit
nárok na získání informací o chystaném pod-
míněném propuštění pachatele a dává jim
možnost vyjádřit své obavy a potřeby. Projekt je
realizován v 9 věznicích ČR, mimo jiné také ve
věznici Liberec a věznici Jablonec-Rýnovice. 

Bližší informace o zmíněných projektech, re-
alizovaných nejen v rámci Libereckého kraje,
je možno získat na webových stránkách
Probační a mediační služby České republiky
(www.pmscr.cz). Pavla Radová

Pomoc obětem trestných činů i odsouzeným

Kavárna – hlavní sál s nástěnnou malbou 
na zadní stěně
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www.jabloneckarodina.cz

Najdete nás na
Facebooku

Ahoj děti, 

děkuji za poslané obrázky. Na stránkách prázdninového měsíčníku se
krásně vyjímají! Víte, my skřítkové máme prázdniny také rádi. A hádejte
proč. Není to kvůli volnu ve škole, ani kvůli babiččiným buchtám – takové
věci my nemáme. Je to proto, že o prázdninách bývá plný les dětí! A s vámi,
děti, je vždycky legrace. Znáte různé hry, zpíváte písničky a občas zapo-
menete na pařezu výbornou svačinu. Jé, já už se těším. Tak choďte v létě
hodně do přírody a nezapomeňte malovat. Tentokrát nakreslete, čím byste
chtěli být, až vyrostete. Třeba hasičem nebo paní doktorkou... A kdybyste
náhodou nevyrostly, budou z vás přece skřítkové! 

Hezké prázdniny přeje kamarád skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Pozdrav z prázdnin“

Sárinka Štěpničková, 6 let, MŠ Na Kopečku, Nezvalova 12

Eliška Ostrá, 6 let, MŠ Na Kopečku, Nezvalova 12

Linda Gratzelová, 6 let, MŠ Jablůňka, Hřbitovní 10

Maruška Svobodová, 6 let, MŠ Mšeňáček, J. Hory 31

Odměnu dětem předá náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Čím budu, až vyrostu“ očekáváme do pát-
ku 9. srpna na podatelně v přízemí jablonecké radnice nebo na adrese redak-
ce: Magistrát města Jablonec nad Nisou, redakce Jabloneckého měsíčníku,
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na obálku napište heslo „Skřítek
Pastelka“. Doporučený formát výkresu je A4. NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu
celé jméno, věk a také kontakt!

Příští téma: Čím budu, až vyrostu. K malování si můžete zazpívat písničku Jede, jede poštovský panáček.

Sárinka Štěpničková

Linda GratzelováEliška Ostrá Maruška Svobodová
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Jedna ze základních škol v Jablonci nad
Nisou, která spolupracuje s okolními MŠ, je
ZŠ 5. května. Zpočátku šlo pouze o schůzky
rodičů budoucích prvňáčků v období před
zápisem do ZŠ, na kterých se rodiče mohli
seznámit s pedagogy, chodem školy a získat
odpovědi na otázky spojené se vstupem dětí
do prvních tříd. 

„Dnes má tato spolupráce daleko širší záběr. Již
několik let pořádáme pro budoucí prvňáčky
tzv. Předškoličky. Pravidelně jednou za měsíc si
mohou děti v doprovodu svých rodičů vyzkou-
šet, jak vypadá vyučovací hodina v opravdové
škole,“ říká Jitka Masopustová, učitelka ZŠ 5.
května. Děti tak postupně proniknou do tajů
matematiky, českého jazyka a dalších vyučova-
cích předmětů jako skuteční školáci a rodiče
mohou sledovat, jak jejich potomci reagují na
školní prostředí, jak jsou schopné se soustředit
a pracovat s paní učitelkou. 

„Škola, to není jen vyučování. Děti z MŠ zve-
me pravidelně i na další akce, které na naší

škole probíhají. Každoročně přicházejí na vá-
noční besídku nebo oslavu Dne dětí, letos se
zúčastnily podzimního Reje strašidel a maškar-
ního karnevalu při rozdávání pololetního vy-
svědčení. Velký úspěch měla také výstava čaro-
dějnic, kterou děti navštívily u nás ve škole na
konci dubna,“ pochvaluje si spolupráci Maso-
pustová.

Od března letošního roku získala spolupráce
ZŠ 5. května s mateřskými školami nový roz-
měr. „Předškoláci z MŠ Pampeliška mají svoje
oddělení přímo v budově naší školy. To nám
umožňuje být s nimi v pravidelném kontaktu.
Každé úterý pro ně připravujeme krátký pro-
gram v počítačové učebně, tělocvičně nebo na
interaktivní tabuli,“ informuje učitelka.

Tyto aktivity přispívají k odstranění obav ze
školy a školního prostředí a ke snadnějšímu
zvládnutí nástupu dětí do 1. třídy. „Podobným
způsobem spolupracují v Jablonci i jiná škol-
ská zařízení. Například ZŠ a MŠ Rýnovice, kde
mají žáci 9. tříd na starosti jeden den předško-
láky, o které se musí postarat, ukázat jim školu
a dojít s nimi na oběd (jistý druh výchovy k ro-
dičovství), a také MŠ Havlíčkova a ZŠ Pasířská.
Jistě je zajímavé, že podnět k tomu, aby před-
školáci docházeli pravidelně do školy, kam bu-
dou v první třídě chodit, vzešel z besed s rodiči
dětí MŠ,“ sdělila Soňa Paukrtová, náměstkyně
primátora.

(end)

Spolupráce ZŠ 5. května se školkami

Pracovní skupina komunitního plánování
pro rodinu, děti a mládež v současné době
připravuje koncepci prorodinné politiky
města. 

Smyslem ucelené koncepce bude vymezení klí-
čových aktivit na posílení příznivého prorodin-
ného klimatu v Jablonci, a to napříč generace-
mi. Zapojit se může každý. Během července
a srpna budou občanům města k dispozici do-
tazníky v elektronické podobě na internetových
stránkách města (www.mestojablonec.cz) a in-
ternetových stránkách www.jabloneckarodi-
na.cz, v tištěné podobě ve vnitřním informač-
ním centru v budově radnice a ve Spolkovém
domě. Dotazník bude jednoduchou formou mo-
nitorovat zkušenosti a názory občanů města
právě v oblasti prorodinných aktivit. (sh)

Jablonec nad Nisou, obec přátelská rodině 

Občanské sdružení ADVAITA pomáhá lidem
ohroženým škodlivými návyky a závislostí.
Sdružení provozuje terapeutickou komuni-
tu v Nové Vsi u Liberce a Centrum ambu-
lantních služeb v Liberci. 

Ambulantní léčba v libereckém Centru pomáhá
mužům i ženám ve věku od patnácti let, kteří
mají problém se závislostí na návykových lát-
kách, hazardním hráčům a také jejich příbuz-
ným a blízkým. 

V centru se konají tzv. skupiny gamblerů.
Jsou určeny osobám, které mají problém s ha-
zardním hráčstvím a sázením.

Co to ta skupina je?
Je to seskupení lidí, kteří mají společné zku-

šenosti s hraním a sázením. Právě oni sami vě-
dí, co jejich problém pro ně v životě znamená,
jakými úskalími si musejí projít, co vše kvůli
hraní obětovali.

Pokud jste na pochybách a balancujete nad
tím, zda to, co děláte, je ještě v normě, můžete
se s námi poradit. Dozvíte se mimo jiné, co zna-
mená hráčství, kam ho můžeme zařadit a jaký-

mi stupni si prochází ten, kdo hraje či se věnu-
je jiným formám hazardu. Můžete se svěřit se
svým životním příběhem. Pokud selhaly všech-
ny vaše pokusy o nehraní, můžete od ostatních
čerpat jejich zkušenosti. Doporučíme vám, jak
zacházet s financemi, s úpravou životního stylu
a jak hraní přerušit. Hledáme souvislosti mezi
hraním a nepříznivými životními zkušenostmi.
Snažíme se srovnat si životní hodnoty a hledá-
me smysluplnost života. Učíme se zvládat chu-
tě a předcházet relapsu.

Skupiny využívají i osoby po ústavní léčbě.
Pokračují v upevňování doporučených změn ži-
votního stylu. 

V případě potřeby naléhavější pomoci nabízí-
me i individuální terapii. 

Skupiny se schází každé liché úterý, tedy je-
denkrát za 14 dní od 16.30 hodin.

Pokud i vy se trápíte devastujícím návykem,
zavolejte na číslo 482 750 607 nebo 603 829 730
a přijďte mezi nás do Centra ambulantních slu-
žeb Advaita, o. s., Rumunská ulice 14/6, 460 01
Liberec. Služby poskytujeme zdarma.

Simona Hušková

Jak z kruhu patologického hráčství? 

Foto Radka BaloghováFoto Radka Baloghová

Foto Miroslav Gorčík

Koláž Graphis
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Kanceláfi âMSS v pasáÏi Corso 
Mírové námûstí 17, Jablonec n. N.

opût otevfiena

FP Martina Matûjíãková
tel. 723 173 514

e-mail: martina.matejickova@cmss-oz.cz
www.cmss-oz.cz/martina.matejickova

Kanceláfi ve 2. patfie pasáÏe Corso

Otevfieno: Po 9–12, 13–17 hod.
Út 9–12, 13–17 hod.
St 9–12, 13–17 hod.
ât objednaní
Pá objednaní

JAN REJSEK – PODLAHY
Vzorkovna RÛÏová 29, Jablonec n. N.

(u PNEU Hnídek)
Vinylové dílce: EXPONA, MODULEO,

THERMOFIX, DESIGN LINE, CONCEPT LINE, 
PROJECT FLOOR. Moderní materiál, 

zajímavé vzory, tichá a odolná podlaha,
snadná údrÏba, opravitelná.

www.rejsek-podlahy.cz 
mobil: 724 119 523

S NÁMI SE NAUâÍTE!
NOVÁ NABÍDKA KURZÒ

Zápis do podzimních kurzÛ zahájen!
JAZYKY, POâÍTAâE, ÚâETNICTVÍ, MZDY,

KURZY OSOBNÍHO ROZVOJE.
Intenzivní jazykové kurzy víkendové

i t˘denní pro 3–6 posluchaãÛ
LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY 

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

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
V‰echny druhy dvefií, stavební pouzdra, 

posuvné a shrnovací dvefie.
akce ABRAKADABRA ãervenec–srpen 
dvefie + obloÏkové zárubnû a kování 

SLEVA 20 %! Sleva na PROTIPOÎÁRNÍ
A BEZPEâNOSTNÍ dvefie, vnitfiní od 730 Kã.

Levnûji neÏ jinde! Profi v˘fiez zárubní.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií 

na‰im zákazníkÛm ZDARMA 
âESKÁ OKNA: dfievo, plast, hliník SLEVA 40 %

www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861

ODHADY TRÎNÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ
Nabízím zpracování ocenûní nemovitostí 

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

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

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

malba bytÛ, firem, ‰kol,
zdravotnick˘ch zafiízení atd.

R. First, 607 886 687, 483 714 042
e-mail: first.r@centrum.cz

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
LETNÍ AKCE V LETNÍ ULICI!!!

pokud letos plánujete nechat va‰emu 
autíãku aplikovat antikorozní nástfiik

podvozku a dutin, 
pak máme pro Vás SUPER TIP:

pfiedbûhnûte „sezónu“
a objednejte se na nástfiik

na ãervenec–srpen 2013 – s 15% slevou!!!
bliÏ‰í info na: 

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

Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ PRÁCE 
drobného charakteru, jako napfiíklad:

‰tukové omítky s moÏnosti strÏení tapet,
záhozy ‰licÛ po elektro ãi vodoinstalaci 

a dal‰í opravy-úpravy 
dle poÏadavkÛ zákazníka. 

Opravy garáÏí, bytÛ, rod. domkÛ, byt.
i nebytov˘ch prostor. 

Dále pak bílení, malování, 
nátûry a úklidové práce. 

V‰e vãetnû dodaní materiálÛ.
BliÏ‰í informace na tel. 732570702 

nebo e-mail: reslvladislav@seznam.cz

STUDIO FIT 
nám. Dr. Farského 4, Jablonec nad Nisou

17. 7., 7.30–16.30: 
fyzioterapeut Roman Karpí‰ek – fie‰ení 

akutních i chronick˘ch problémÛ a bolestí. 
Setkávání v kruhu: Rodina a Ïenská

pfiirozenost – G. Kolátorová
Ve studiu nabízíme jednu z nejzdravûj‰ích
potravin na planetû – ACAI, chutí a vÛní

pfiipomíná lesní plody a ãokoládu.
www.studiofit.cz, tel.: 773 485 800,

info@studiofit.cz 

ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST REKRA, s. r. o.
nabízí:

– jednorázové i pravidelné úklidy kanceláfií,
penzionÛ, bytÛ atd.

– profesionální hloubkové ãi‰tûní ãalounûného
nábytku, kobercÛ a sedacích souprav

– mytí oken
– ãi‰tûni interiérÛ vozÛ osobních 

i uÏitkov˘ch, autobusÛ atd.
– sekání trávy, úklid snûhu

DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA!!!
Kontakt: 776 593 264, 
e-mail: info@rekra.cz

NAJLA orientální studio s tradicí
www.brisnitancejablonec.cz
NÁBOR NOV¯CH TANEâNIC

Zaãáteãnice:
Ïeny – pondûlky 18–19 h

dívky (7–11 let) – pondûlky 15–16 h
Pokroãilé: 

Ïeny – ãtvrtky 18.30–19.30 h
dívky (7–11 let) – ãtvrtky 15–16 h

!!! VYUÎIJTE V¯HODN¯CH BONUSÒ 
A SLEV !!!

MÁTE ZDRAVOTNÍ POTÍÎE – NECHTE TùLO,
AË SI POMÒÎE!

MÛÏeme poradit, jak se neduhÛ zbavit.
M. Vajskebrová, 605 414 819, 

www.autopatie.com
V. Jakubíková, 737 545 801, 
www.autopatiejablonec.cz

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

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

AUTODOPRAVA SVOBODA TRANSPORT
Jablonec nad Nisou:

– mezinárodní a vnitrostátní doprava a sluÏby
– expresní dodávková doprava 

do 1,5 t – 18 cbm
– stûhování

tel: 483 722 221, 724 025 721
e-mail: svoboda.transport@centrum.cz

ZAJISTÍM STAVEBNÍ POVOLENÍ
pro jakoukoli stavbu, rekonstrukci ãi pfiístavbu

vãetnû pfiípojek, pfiípadnû i pro legalizaci 
ãerné stavby. Vãetnû ve‰ker˘ch podkladÛ 

i projektové dokumentace. 
e-mail: bukinacom@seznam.cz

tel. 606 068 292

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

malífiské a natûraãské práce.
Kalkulace a poradenství ZDARMA

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

PIANO – SERVIS
Opravíme, naladíme, vyãistíme, poradíme.

http://ladeni-opravy-klaviru.webnode.cz
e-mail: klavíry.kadlec@seznam.cz

tel.: Vodafone 608 004 448; 
O2 606 383 471

METODA RU· 
(Rychlá, Úãinná zmûna Skuteãnosti)

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

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

které ubírají energii a psychickou pohodu. 
Pavlína RÁLI·OVÁ, 603 340 491
Janáãkova 15, Jablonec nad Nisou

e-mail: pavlina.ralisova@centrum.cz

PUJâKY PRO KAÎDÉHO
pro zamûstnance

pro osoby pobírající matefisk˘ pfiíspûvek
pro dÛchodce

pro Ïivnostníky a podnikatele
volejte: 731 470 516

zprostfiedkovatel pracuje pro jednoho 
vûfiitele a je oprávnûn ke spolupráci

pfii uzavfiení smlouvy o revolvingovém
úvûru a péãi o klienta po uzavfiení smlouvy

STROLLERING V JABLONCI U P¤EHRADY 
aneb tak trochu jiná procházka s koãárkem!

P¤IDEJTE SE K NÁM! 
Pfiijìte si dát do tûla bez nutnosti hlídání!

Vyzkou‰ejte intervalov˘ trénink 
sportovní chÛze a posilování u koãárku, 

u laviãek, stromÛ, na podloÏkách 
ãi s dûtmi v náruãí. 

Info a rezervace na www.strollering.cz 
v sekci Kde cviãíme – Libereck˘ kraj, 
instruktorka Andrea Jelínková nebo 

na tel.: 777 206 635. 
CVIâÍME CELÉ LÉTO, sraz kaÏdé pondûlí 

v 10 hodin u Rybáfiské ba‰ty. 

RÁDIEM ¤ÍZENÉ MODELY!
Prodejna RC modelÛ a e-shop www.RC66.cz

RC auta, vrtulníky, tanky, letadla, lodû. 
Stavební materiál, lepidla, baterie, náhradní díly.

Bfiezová 31, Jablonec n. N.

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2013
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

neustále na internetov˘ch stránkách 
www.tanecnisvoboda.cz

Podrobné informace o kurzech 
vám poskytneme na telefonu: 603 512 887

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE
Jifií Chalupníãek

tel. +420 606 886 779
e-mail: chalupnicek.malovani@seznam.cz

NABÍZÍM V·ESTRANNOU PÉâI O DùTI 
od 1,5 roku s reÏimem a náplní odpovídající
vûku dûtí v domácím prostfiedí pfiizpÛsobeném

jejich potfiebám. Docházet je moÏné v libovol-
n˘ch dnech i ãase. Vzdûlání a praxi mám.

Kontakt: 721 650 721

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

•
kontaktní osoba Jana Fričová

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

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

466 01 Jablonec nad Nisou
•

Jablonecký měsíčník vychází v nákladu
22 000 ks!

Skfiivánãí 19, JBC
Nabízí

❥ snídanû ❥ svaãiny ❥ obûdy 
❥ saláty a chlebíãky 

vlastní v˘roby
❥ rauty ❥ prostory k pronájmu

pro uzavfienou spoleãnost
❥ rozvozy obûdÛ.

Otevírací doba
7.00 –14.30 hodin

www.boma-obcerstveni.cz
tel. 483 318 157

❥

❥

❥

❥
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NABÍZÍME 
• palubky, podlahová prkna 

• plovoucí podlahy, dfievûné li‰ty, 
• prahy, OSB desky, izolaci,

• stfie‰ní okap. systémy.

Masivní nábytek od ãesk˘ch 
dodavatelÛ – postele, skfiínû, 
komody, jídelní sety, matrace.

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

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

➧ zabezpeãovací 
a kamerové systémy

➧ kamerová 
a televizní technika 
➧ poãítaãov˘ servis 
➧ elektroinstalace, 

revize
➧ hromosvody, revize

604 215 868
www.kpsystem.cz
Pfii pfiedloÏení tohoto kupónu 
10 % sleva na práci.

KPsystem

KPsystem

✄

PRONÁJEM KANCELÁ¤Í

• V centru Jablonce nad Nisou
• MoÏnost pronájmu jedné i více kanceláfií (od 22 m2)

• MoÏnost parkování (i pro náv‰tûvy) 

• Zabezpeãení kanceláfií
• Nízké ceny nájemného (800 Kã/m2 za rok + sluÏby)

www.jakob.cz
tel. 603 161 915, 732 108 472

Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

Letní novinky 
pro zdraví a krásu
• Manuální lymfatická masáž celého těla (490 Kč)
• Privátní wellness pro 2 os./120 min. (akční cena 590 Kč)
• Kosmetické ošetření a vizážistika s Lenkou Havrdovou, DiS
• Klasická mokrá pedikúra pro seniory 60+ (189 Kč/60 min.)
• Vyberte 2 procedury a získáte veřejný vstup 

do wellness ZDARMA.
• Vybrat si můžete z kosmetiky, 

manikúry, pedikúry a masáží.

Podrobný program na www.studiofit.cz 
Přijďte ochutnat naše služby! • Volejte 773 485 800 
nebo pište na info@studiofit.cz. • Jsme na Facebooku. 

STUDIO FIT • nám. Dr. Farského 4, Jablonec n. N. • www.studiofit.cz


