
jabloneckýL E D E N  2 0 1 4

měsíčník

R A D N I Č N Í  Z P R A V O D A J  P R O  O B Č A N Y  J A B L O N C E  N A D  N I S O U

www.mestojablonec.cz, mujablonec@mestojablonec.cz 

Z obsahu
Aktuální téma
Dluhy neděláme, 
ale staré platíme 2
Informace pro občany 
Srnčí důl majetkem 
města 3
Aktuality 
Úpravy obřadní síně 4
Z města 
Cena za odpad bude 
nižší 5
Užitečné informace 
Nový kamerový bod 6
Zprávy z města 
Vyhlášení literární 
Múzy 7
Aktuality 
Jessica nabízí úvěry 8
Školství
ZŠ vybírejte 
s rozvahou 9
Kulturní a sportovní
přehled 11–15
Osobnost Jablonecka 
Jana Hamplová 16
Z města 
Rok české hudby 17
Zajímavosti 
Made in Jablonec 
2014 18
Život seniorů 
Panenky z klubu 19

Kousek krásy v každém dni
Vážení občané,
volební období se přehouplo do posledního roku
a je čas bilancovat, co se už podařilo a co se dá ještě
stihnout ve zbývajícím období roku 2014. Při bilan-
cování je dobré vrátit se na samý začátek procesu
– tedy do období roku 2010, ve kterém se konaly
poslední komunální volby.

Koalice ODS a Domov vstupovala v tomto roce
na radnici s vědomím toho, že nás čeká ekonomic-
ky nejhorší období v novodobé historii města.

Období, ve kterém začneme splácet zásadní část
městského dluhu, a zároveň období, které bude
nejchudší z pohledu rozpočtových příjmů města.
Současně jsme si uvědomovali neudržitelnou situaci
v oblasti teplárenství. Cena tepla v Jablonci se vy-
šplhala na špičku v České republice a na stavební
úřad se valila vlna žádostí o odpojení ze soustavy.
K tomu nás čekal velký úkol daný zákonem, připra-
vit nový územní plán města. Dokument, který bu-
de ovlivňovat život ve městě v následujících letech. 

Naše programové prohlášení proto obsahovalo
tyto na první pohled jednoduché, ale ve skutečnos-
ti nesmírně složité body.
1) Budeme usilovat o vyvážený rozpočet města, za-
měřený především na splácení úvěrů
2) Přijmeme koncepci vytápění města, která odbě-
ratelům nabídne konkurenceschopnou cenu tepla,
s minimálními možnými ztrátami při distribuci
a bude šetrná k životnímu prostředí.
3) Projednáme a schválíme nový územní plán města.

Konkrétnímu postupu, jak jsme přistupovali k pl-
nění jednotlivých bodů našeho programu, se věnuji
v článku uvnitř čísla. V tomto novoročním úvodní-
ku bych chtěl s hrdostí konstatovat, že veškerá rizi-
ka roku 2010 se podařila eliminovat a že naše měs-
to je stabilizované jak funkčně, tak ekonomicky.
Našimi investičními prioritami jsou nemocnice,
školství a údržba základní infrastruktury. Velmi si
vážím i toho, že se daří udržet rozvoj našeho měs-
ta včetně podpory spolkového života.

Vážení spoluobčané, je čas investic a je čas splá-
cení dluhů. Vždy je příjemnější pracovat na inves-
ticích a rozvoji než na restrikci a šetření. Nicméně,
věděli jsme, do čeho jdeme, sami jsme si to vybra-
li. Posuďte, jak se nám daří problémy, které před
nás postavila doba, řešit.

Děkuji všem svým kolegům a spolupracovní-
kům, kteří se na té práci podíleli a podílejí. Velmi si
vážím i toho, že jednání rady města a zastupitelstva
probíhají v konstruktivní atmosféře a že naprostá
většina zastupitelů věnuje své úsilí především prá-
ci ve prospěch města a jeho občanů. Věřte mi, není
to ani v regionu, ani v republice obvyklé. O to vět-
ší dík patří mým kolegům napříč politickým spekt-
rem.

A do nového roku 2014 přeji vám i vašim rodi-
nám, abyste dokázali najít kousek krásy a štěstí
v každém jeho všedním i svátečním dni.

S úctou a pozdravem váš primátor Petr Beitl

V lednu se v Eurocentru uskuteční módní show Made in Jablonec 2014. Na snímku z loňského 
ročníku předvádějí modelky šaty návrhářky Evy Robovské z oděvního ateliéru Garderobe 

a bižuterii a bižuterní aplikace firmy AG Plus, s. r. o. Foto Martin Koubek

Foto Jiří Endler



1) Budeme usilovat o vyvážený
rozpočet města, zaměřený
především na splácení úvěrů.

Radnici jsme převzali v roce 2010
s 455 miliony korun městského
dluhu (v roce 2009 činil městský
dluh 307 milionů), v průměru
splácíme 60 milionů ročně a na
konci volebního období bude dluh
o 230 milionů nižší. Splácení úvě-
rů si vyžádalo úsporná opatření.
Na začátku byla okamžitá reorga-
nizace radnice, snížení počtu
úředníků o 20 %, sestěhování úřa-
du ze tří budov do dvou, zadání
nových pravidel pro veřejné za-
kázky a zavedení nových principů
při správě města. Navzdory perso-
nálním restrikcím se nám podařilo
prodloužit úřední dobu pro občany
včetně zavedení sobotního provo-
zu. Všechny tyto kroky umožnily
zahájit plynulé splácení městské-
ho dluhu bez dopadu na běžný
chod města při udržení jeho roz-
voje. Za největší úspěch považuji
udržení modernizace jablonecké
nemocnice, především novou on-
kologii, a podporu investic do škol-

ských objektů. Dále zachování
podpory pro všechny organizace
a spolky v oblasti sportu, kultury
i sociálna. 

Z materiálu připraveného nezá-
vislým ekonomem Ing. Luďkem
Tesařem v roce 2013 vyplývá, že fi-
nanční kondice města se od roku
2009 výrazně zlepšila: „Nastavený
trend úspor, lepší vývoj běžných
příjmů než běžných výdajů a splá-
cení dluhů je dobrou vizitkou říze-
ní financí let 2010 až 2012.“ 

2) Přijmeme koncepci vytápění
města, která odběratelům
nabídne konkurenceschopnou
cenu tepla, s minimálními
možnými ztrátami při distribuci
a bude šetrná k životnímu
prostředí.
V roce 2010 se cena tepla v Jablonci
vyhoupla na špičku České republi-
ky, následkem toho začala vlna
odpojování, která hrozila systému
dálkového vytápění finančním
i technickým kolapsem. 

Po roce vyjednávání bylo jasné,
že se s naším partnerem MVV ne-

jsme schopni na společné koncepci
shodnout. Naopak objevilo se riziko
soudních sporů o stovky milionů
korun. Zastupitelstvo proto v pro-
sinci roku 2011 dalo vedení města
zadání usilovat o výkup akciového
podílu našeho partnera. Téměř
přesně po dvou letech se podařilo
jednání dotáhnout, doplatit dohod-
nutou cenu a převzít odpovědnost
za soustavu. Opět bych rád zdůraz-
nil, že teplárnu jsme koupili zpět
bez použití jakéhokoli úvěru.
Z rozpočtu jsme zaplatili hned
v létě 62,2 milionů a převzali spo-
lečnost s tím, že na celkové vyrov-
nání s MVV použijeme finanční
prostředky (160 milionů), které již
ve společnosti byly. Celý složitý
proces takzvané dekapitalizace
společnosti se podařil a s MVV je
statutární město Jablonec vyrov-
náno bez dalších zásahů do měst-
ské pokladny. 

Převzetím stoprocentní kontroly
nad společností jsme získali mož-
nost samostatně rozhodnout o re-
vitalizaci celé soustavy CZT a tím
zároveň i šanci nabídnout obyvate-
lům Jablonce konkurenceschop-
nou cenu tepla. 

Současně probíhala a probíhá
intenzivní práce na koncepci, kte-
rá splní požadavky programového
prohlášení. Tato koncepce bude
předložena na prvním jednání za-
stupitelstva v roce 2014. Na začát-

ku procesu zpětného získání důvě-
ry občanů bylo snížení ceny tepla
o 14 % i řada vysvětlujících a dis-
kusních setkání s vedením Jablo-
necké energetické s klienty a od-
běrateli. 

3) Projednáme a schválíme
nový územní plán města.

Třetí a poslední bod programové-
ho prohlášení byl dán zákonnými
požadavky. Stávající územní plán
(ÚP) bylo nutné přehodnotit a při-
pravit ke schválení. 

Celé veřejné projednávání ÚP
probíhalo a probíhá za účasti ve-
řejnosti. Kromě zákonem daného
projednání se konala i samostatná
setkání s občany ve všech částech
města. Právě na těchto jednáních
se objevila řada podnětů, která
před zhotovitele postavila nové
úkoly, jež bylo nutno splnit. Finál-
ní schválení bylo proto posunuto
na březen 2015. Posun termínu ne-
ní v konfliktu se zákonnými poža-
davky a nevyvolá další náklady.
Naopak pevně věřím, že přispěje
ku prospěchu celého procesu. 

Petr Beitl, primátor
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■ E-aukce 
byla úspěšná
Elektronická aukce energií na
elektřinu a plyn se v Jablonci
nad Nisou konala ve středu
11. prosince odpoledne. Výsle-
dek aukcí na obě komodity je
pozitivní. V obou případech by-
la téměř dvojnásobně překroče-
na 15% úspora garantovaná or-
ganizátorem. 

Odběratelé elektřiny průměrně
ušetří 29,81 % a odběratelé plynu
26,19 %. Vítězem obou e-aukcí je
společnost X Energie, s. r. o.

Do jablonecké aukce přidali or-
ganizátoři ještě další odběrná
místa a celkem soutěžilo 1 300 od-
běrných míst, 80 % z celkového
objemu ale tvořil Jablonec nad
Nisou. 

„Byl jsem zvědavý, co s cenami
provede nedávná devalvace koru-
ny, ale výsledná téměř třicetipro-
centní úspora je velmi pěkná,“
řekl potěšeně primátor Beitl a do-
dal: „Doufám, že do příští e-aukce
za rok nebo dva se přihlásí ještě
více odběratelů, aby ten balík, se
kterým budeme do aukce vstupo-
vat, byl ještě větší.“

„V současné době informujeme
občany o jejich konkrétní úspoře
a nových cenách. Smlouvy s no-
vým dodavatelem se budou pode-
pisovat na radnici zhruba v polo-
vině ledna,“ informoval Radek
Drmota z pořádající společnosti
A-TENDER. 

S dosaženou úsporou je spoko-
jený i primátor Petr Beitl. „Za dva
roky ušetří naše domácnost téměř
16 tisíc,“ přiznal Beitl.

Výsledky e-aukce
v Jablonci 
nad Nisou
Plyn
objem plynu před aukcí: 

18 322 526 Kč
po aukci: 13 523 708 Kč
celková úspora 4 798 818 Kč 
průměrná úspora 26,19 %

Elektřina
objem elektřiny před aukcí: 

14 355 812 Kč
po aukci: 10 075 950 Kč
celková úspora: 4 279 862 Kč
průměrná úspora 29,81 %

(mh)

Beitl: Dluhy neděláme, 
ale staré platíme
V úvodníku jsem už tak trochu naznačil, že je čas bilancovat. Když dovolíte,
vezmu to podle bodů programového prohlášení, se kterým jsme jako
koalice ODS a Domov nad Nisou na radnici vstupovali.

Foto Jiří Jiroutek
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Vele: Srnčí důl chceme zvelebit

Jablonecká energetická představí svou
budoucnost na zastupitelstvu

Městská doprava v novém roce nepodraží

Na lednovém zastupitelstvu plánuje vedení
Jablonecké energetické, a. s., (JE) představit
investiční plán projektu Jablonec – energe-
ticky úsporné město.

Management jablonecké teplárny prakticky
hned po převzetí společnosti městem v létě
2013 začal zpracovávat důkladnou analýzu
a připravovat finanční plán společnosti. Spo-
lečnost začala se svými klienty intenzivně ko-
munikovat. 

Byly spuštěny nové webové stránky a zavede-
na pravidelná diskusní setkávání s odběrateli,
kde záměry a směřování společnosti blíže před-
stavili zástupci jejího vedení. 

Projekt Jablonec – energeticky úsporné měs-
to se týká decentralizace vytápění a vybudová-
ní jednotlivých zdrojů po celém městě. Tyto cí-
le byly již v hrubých rysech představovány na
jarních setkáních občanů s vedením města. 

(mh)

Areál Srnčí důl získala TJ LIAZ v roce 2003
po bezúplatném převodu majetku státu na
obce. Kdysi krásná oáza odpočinku a sportu
začala postupně zarůstat náletovými dřevi-
nami a klimatické podmínky poškozovaly
cesty uvnitř areálu. 

„Jednota neměla dostatek finančních prostřed-
ků na to, aby areál udržovala, a proto byl v ro-
ce 2009 zastupitelstvu města předložen návrh
na odkoupení části pozemků s tím, že existuje
možnost získat dotace na revitalizaci areálu,“
říká primátor města Per Beitl. 

Pro realizaci projektu potřebovalo město zís-
kat pozemek tvořící podstatnou část do svého
vlastnictví. „Proto byla uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí, ve které bylo vše jasně za-
kotveno. Mimo jiné je v ní stanovena celková
odhadní cena areálu a od ní jsou odečteny po-
ložky – daň z převodu nemovitosti, hodnota
sporu o hotely Sport a kupní cena. Zbývající
částka, takřka 7 milionu korun, je zůstatek, kte-

rý TJ LIAZ čerpá formou užívání městských
sportovních zařízení po dobu 15 let, a to až do
roku 2015,“ vysvětluje dále Miloš Vele, náměs-
tek primátora.

Na základě smlouvy o smlouvě budoucí, kte-
rou v roce 2009 uzavřelo tehdejší vedení města
Jablonec nad Nisou s vedením TJ LIAZ Jablo-

nec, zakoupilo statutární město areál Srnčí důl,
za cenu předem smluvenou, a to za tři miliony
korun. „Tím jsme naplnili body, které tehdy do-
hodli místostarostové Otakar Kypta a Lukáš Ple-
ticha s předsedou TJ LIAZ Alešem Zálabákem. 

Jednotě dále v Srnčím dole zůstávají některé
pozemky, které například využívá pro hod oště-
pem, lukostřelbu. Byla zřízena i některá věcná
břemena na přístupové cesty,“ říká náměstek
primátora Miloš Vele, který kupní smlouvu za
město podepsal.

Areál v Srnčím dole, který byl vybudován
před více jak třiceti lety je relaxační oázou, kte-
rou Jablonečané hojně využívají. „Naším přá-
ním je této lokalitě navrátit její původní krásu
a stále ji zvelebovat. Již v loňském roce město
na údržbu areálu věnovalo čtvrt milionu korun
a prostřednictvím společnosti Sport Jablonec,
s. r. o., byly opraveny některé cesty a proveden
prořez náletových dřevin,“ uvádí dále Vele.

Více o areálu Srnčí důl v příštím vydání JM. 
(end)

Zasedání městského zastupitelstva se
koná ve čtvrtek 23. ledna od 13.00 hodin.

Konkrétní bod – Podnikatelský
záměr revitalizace sítě CZT se
bude projednávat v 16.00 hodin, 
aby obyvatelé města měli možnost se
tohoto důležitého jednání zúčastnit. 

Dobrou zprávou pro Jablonečany, kteří vy-
užívají městskou hromadnou dopravu, je
informace o ceně v roce 2014. 

„Nepočítáme s žádným omezením MHD. Bude
provozována ve stejném rozsahu včetně mož-
nosti seniorů jezdit zdarma, což město dotuje
částkou 750 tisíc korun,“ říká náměstek primá-
tora Miloš Vele.

Jediné změny, které jsou na nový rok pláno-
vány, se týkají změny jízdních řádů v rámci
optimalizace linek.

Linka 101 – spoj s odjezdem z Bedřichova ve
23.14 pojede o 7 minut později – nový odjezd
23.21 (zlepšení přestupních vazeb s tramvajo-
vou linkou č. 11 v centru města). Spoj s odjez-
dem z Rychnova v 0.00 pojede o 7 minut pozdě-
ji – nový odjezd 0.07. Spoj s odjezdem v 0.04 ze
zastávky Ostrý roh do zastávky Pražská bude
zrušen.

Linka 102 – spoj v 5.00 z Pasek přijede na au-
tobusové nádraží (AN) v 5.10 (přestupní vazba
na linku 107 zajištěna).

Linka 106 – spoj s odjezdem ze stanice Že-
livského směr AN v 5.24 pojede o 3 minuty dří-
ve – nový odjezd 5.21.

Linka 107 – spoj s odjezdem v 5.12 z AN bu-
de odjíždět již v 5.10. Spoj s odjezdem v 18.09 ze
stanice Želivského pojede nově do zastávky
Rýnovice-samoobsluha (zde zajištěn bezplatný

přestup na linku 112 směr Mšeno – AN).
Linka 108 – u všech spojů směr Žižkův Vrch

není zastávka Turnovská obsluhována (ze za-
stávky U Balvanu-gymnázium jede přímo do
zastávky Masná).

Linka 110 – spoje s odjezdem v 5.27, 6.02
a v 6.32 z Kokonína směr AN a spoje v 5.12
a v 6.18 z AN směr Kokonín nepojedou v době
školních prázdnin. Spoj s odjezdem v 5.02
z Kokonína na AN bude zrušen (možno využít
spoj linky 101 s odjezdem 5.03). Spoj s odjez-
dem ve 4.57 z Pražské je prodloužen až do prů-
myslové zóny (obsluhuje zastávky – Raymond,
Rýnovice, u výtopny a Rýnovice-prům. zóna).
Spoj s odjezdem v 5.16 ze zastávky Rýnovice-sa-
moobsluha nově začíná již v zastávce Rýno-
vice-průmyslová zóna s odjezdem v 5.14.

Linka 112 – první spoj s odjezdem ze Žižkova
Vrchu ve 4.54 pojede o 5 minut dříve – nový od-
jezd 4.49, spoj jede pouze do zastávky Pražská,
dále pokračuje jako linka 110 přes Mšeno do
průmyslové zóny. Spoj s odjezdem z Rýno-
vic-průmyslové zóny v 5.19 bude v úseku
Rýnovice – AN zrušen (možno využít spoj linky
110 s odjezdem z Rýnovic-prům. zóny v 5.14).
Spoje s odjezdem v 5.39 a ve 14.39 ze Žižkova
Vrchu budou prodlouženy až do zastávky
Lukášov-Koruna (zpět pojedou z Lukášova
v 6.13 a v 15.13). Zrušeny jsou víkendové dopo-
lední spoje v úseku AN – Rýnovice – AN (mož-
no využít spoje linky 101), víkendový provoz
začíná spojem s odjezdem v 13.42 z AN.

U všech spojů směr Žižkův Vrch není zastáv-
ka Turnovská obsluhována (ze zastávky
U Balvanu-gymnázium jede přímo do zastávky
Masná).

Linka 113 – spoj s odjezdem v 5.45 z AN směr
Kokonín nepojede v době školních prázdnin.

Linka 114 – odpolední spoje v úseku AN –
Březová – AN nepojedou v době školních
prázdnin.

Linka 119 – u všech spojů směr Žižkův Vrch
není zastávka Turnovská obsluhována (ze za-
stávky U Balvanu-gymnázium jede přímo do
zastávky Masná).

Linka 133 – ranní školní spoj z Horní Proseče
pojede o 2 minuty dříve – nově v 7.11 hodin.

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Endler
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Zvuk stavebních prací napovídá, že část
radničního parteru dostane brzy novou
tvář. Společně s přestavbou získá novou
vzduchotechniku také obřadní síň, která bu-
de do konce února zavřená.

Stavební firma sedm dní v týdnu usilovně pra-
cuje v prostorách bývalého turistického info-
centra a Městské galerie MY. Obě nyní sídlí
v Domě manželů Scheybalových. V uvolněné
části přízemí vznikne recepce úřadu s odbavo-
vací halou a malou galerií. „Projekt revitalizace
vstupního parteru připravil odbor územního
a hospodářského rozvoje pod přísným dohle-
dem národního památkového ústavu, který sle-
duje i průběh stavby. V tuto chvíli je zavřená
obřadní síň kvůli obnově nevyhovující vzdu-
chotechniky,“ konstatuje náměstek primátora
Petr Vobořil. 

Právě vzduchotechnika je nejvyšší položkou
z rozpočtu celé přestavby, neboť se rovná část-
ce 1,8 milionů korun z celkových 6,7 milionů
zahrnujících stavební práce. „Vzduchotechnika
je v obřadní síni od roku 1995, v té době prošla
síň velkou rekonstrukcí, při níž se odkryla ok-
na, zvětšilo se předsálí a vzniklo zázemí pro ob-
řadníky. Před rokem však vzduchotechnika vy-

pověděla službu a její absenci pociťují obřadní-
ci i svatebčané,“ říká náměstek Vobořil.

Dvouměsíční uzavření obřadní síně nezna-
mená žádnou katastrofu, protože právě v tomto
období bývá nejméně svateb. „Například v loň-
ském roce bylo v lednu a únoru celkem osm
obřadů,“ doplňuje vedoucí oddělení matriky
Marcela Gottwaldová s tím, že snoubenci mo-
hou požádat o uzavření manželství mimo rad-
nici. 

Vzhledem k tomu, že se obřadní síň a odba-
vovací hala provozně nepřekrývají, ale dispo-
zičně na sebe navazují, vyřešili projektanti vše

jedním klimatizačním zařízením umístěným ve
2. suterénu radnice se zónovými provozními
možnostmi. Vzduchový výkon je navržený na
stoprocentní větrání obřadní síně a dále pak na
provozní kombinace větraných prostor v příze-
mí a 1. patře. Zařízení bude pracovat na pro-
měnný průtok vzduchu podle obsazenosti a po-
žadavku provozních kombinací v plném nebo
utlumeném provozu. Jednotka bude pracovat
pouze s čerstvým vzduchem bez směšování
a upraví jej na konstantní teplotu min. 17 °C
v létě a až 24 °C v zimě. Odbavovací halu v pří-
zemí odvětrají přívodní svislé štěrbiny odpoví-
dající původnímu typu, přívodní svislá mřížka
v prostoru galerie, část vzduchu bude přicházet
přes štěrbiny v nábytku. Odvádět jej budou
svislé vyústky v zadní části haly. Projektanti vy-
užili k vedení nové vzduchotechniky původní
trasy rozvodů. 

Harmonogram rekonstrukce parteru je roz-
dělený do čtyř etap. Jakmile skončí stavební
část té první, dokončí se ve druhé repase výloh
a vytvoří se nový přístup z vestibulu do odbavo-
vací haly. Ve třetí etapě se vybuduje vstup do
budoucí kavárny. Ve čtvrté, která potrvá do kon-
ce prázdnin 2014, se počítá s úpravou vestibu-
lu. (jn)

Svatebčanům už nebude zima ani horko

V březnu letošního roku vznikla Komise pro
poskytování příspěvků a půjček z Fondu na
zlepšení úrovně bydlení (FZÚB), která při-
pravila program Podpory technické infra-
struktury na kanalizační přípojky a domov-
ní čistírny odpadních vod. Prostřednictvím
programu město pomáhá občanům žijícím
v lokalitách bez kanalizace.

„V některých částech města máme dlouhodobý
problém s odkanalizováním, proto jsme hledali
způsob, jak pomoci Jablonečanům, kteří mají
zákonnou povinnost likvidovat odpadní vody,
ale nemají připojení ke kanalizaci,“ vysvětluje
náměstek primátora Petr Vobořil. A tak vznikl
program Podpory technické infrastruktury
a komise, která se jím zabývá. 

„Program pro poskytování příspěvků a půj-
ček města, jejž jsme předložili zastupitelům
města, byl prvním úkolem nové komise,“ říká
náměstek Vobořil a dodává, že oddělení dotací
připravilo pravidla, výzvu s termíny, formulá-

ře žádostí a další nezbytné dokumenty. „Zastu-
pitelé schválili program i pravidla a v rozpočtu
vyčlenili dva miliony korun. V květnu město
vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o po-
skytnutí podpory v rámci programu Podpora
výstavby technické infrastruktury na kanali-
zační přípojky a domovní čistírny odpadních
vod, která trvala do konce října,“ pokračuje ná-
městek. 

O investiční dotaci mohli požádat majitelé ro-
dinných a bytových domů v katastru města
a získat až 50 % z celkových způsobilých výda-
jů, maximálně 50 tisíc korun na jednu bytovou
jednotku. Pokud neměli dostatek financí, mohli
a stále ještě mohou požádat o půjčku na pokry-
tí vlastní spoluúčasti až do výše celkových ná-
kladů akce se splatností pět let a úrokovou saz-
bou 2,45 % p. a. 

„Přijímání žádostí bylo dvoukolové. Nejprve
se předkládal zjednodušený projektový záměr.
Pokud jej schválila rada města, ve 2. kole se žá-
dalo o dotaci na našem oddělení a zároveň by-

lo možné požádat o půjčku na oddělení rozpo-
čtu. Obě žádosti v závěrečné fázi schvalovali za-
stupitelé,“ konstatuje předsedkyně komise a ve-
doucí oddělení dotací Iveta Habadová.

Od svého vzniku se komise sešla desetkrát,
posuzovala a hodnotila záměry, posléze žádosti
o dotaci. Během výzvy přišlo na oddělení dota-
cí celkem 54 projektových záměrů. „Na základě
těch radou schválených předložilo ve 2. kole
30 zájemců žádosti o dotace, z nichž jich po-
stupně ve třech vlnách zastupitelé schválili 28
v celkovém objemu více než 1,5 milionu korun.
V říjnu a listopadu také zastupitelé schválili dvě
půjčky na spoluúčast v celkové výši necelých
160 tisíc korun,“ vypočítává Petr Vobořil. 

Z vyčleněných dvou milionů korun do příští-
ho roku zbyl necelý půlmilion, jenž by měl být
v rozpočtu 2014 znovu dorovnaný na původní
částku, a město by tak mohlo vyhlásit druhou
výzvu v rámci programu Podpora výstavby
technické infrastruktury.

(jn)

Dotační program města na stavbu čističek 

Nový archív stavebního úřadu v suterénu
radnice je od prosince loňského roku otev-
řen veřejnosti, jež zde může bádat každou
středu od 13.00 do 17.00 hodin.

Přestavba v útrobách magistrátu začala v září
roku 2012. Náklady na stavební úpravy přesáh-
ly pět milionů korun. „Rada města na svém za-
sedání 20. listopadu schválila provozní řád ar-
chívu a zároveň odsouhlasila zpřístupnění
všech dokumentů vážících se k domům v majet-
ku města,“ říká Marek Řeháček, tajemník Ma-
gistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou. 

Archív stavebního úřadu vybudoval odbor
rozvoje v podzemí radnice a zájemci tak mohou
nahlížet do dokumentů v příjemném prostředí.
„Je to vlastně úplně poprvé, kdy se zpřístupňu-
jí v důstojných podmínkách stavební dokumen-

tace stavebního úřadu k existujícím objektům
za jasných podmínek. V archívu jsou uloženy
archiválie – spisy a dokumentace ke stavbám,

pozemkům – pro obce Jablonec nad Nisou, Bed-
řichov, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou,
Nová Ves nad Nisou, Maršovice, Rádlo, Dalešice
a Josefův Důl,“ vyjmenovává Marek Řeháček.

Archív je nyní otevřen v tzv. zkušebním reži-
mu – prosinec, leden a únor jen jedno odpoled-
ne v týdnu. „Žadatelé z řad občanů, právnic-
kých a fyzických osob podnikajících podle
zvláštních předpisů mají do archívu přístup
pouze v určených úředních hodinách, které
jsou každou středu od 13.00 do 17.00 hodin.
Jsme ale připraveni v případě zájmu rozšířit
otevírací hodiny,“ tvrdí tajemník a dodává:
„Předpokládám, že o stavebním archívu a do-
kumentaci, kterou shromažďuje a zpracovává,
budeme občany informovat i v dalších číslech
Jabloneckého měsíčníku.

(end)

Stavební archív je otevřen vždy ve středu
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Letní povodně, které o prázdninách postihly
i některé lokality Jablonce, zapříčinily po-
škození silnice v ulici Vrkoslavická, kde mu-
sel být provoz omezen pro nákladní vozidla.

„Vzhledem k pokračování sesuvu opěrné zdi ve
Vrkoslavické v Jablonci nad Nisou a na základě
posouzení statika je nutné v ulici dočasně ome-
zit průjezd pro vozidla nad 3,5 tuny dle stano-
vení přechodné úpravy provozu na silnici
II./287 ulice Pražská, III./2878 ulice Sokolovská
a na místní komunikaci III. třídy ulice Vrko-
slavická, a to v úseku V Zátiší – Revoluční. Vý-
jimku z tohoto zákazu budou mít autobusy
městské hromadné dopravy (MHD), které tudy
pravidelně projíždějí (linka 113) a mechaniza-
ce provádějící zimní údržbu na komunikaci,“
říká Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy ko-
munikací.

Silnice je v inkriminovaném místě zúžena
a v případě neomezeného provozu by hrozily
větší škody, než které byly napáchány. „Udělali
jsme spolu s Oddělením investiční výstavby,
Oddělením dopravním a silničním a Doprav-
ním inspektorátem PČR vše proto, abychom
dalšímu poničení komunikace zabránili. Proto
jsme zajistili statický posudek v daném místě.
Dále pak potřebná vyjádření Ředitelství silnic
a dálnic a dopravního inspektorátu. Poté Tech-
nické služby Jablonec, s. r. o., rozmístily doprav-
ní značení,“ vysvětluje dále Kozák.

Dočasné omezení zmíněného úseku ulice
Vrkoslavická bude pro řidiče řádně označeno
na všech přístupových komunikacích. „Komu-
nikace budou opatřeny přehledným svislým
dopravním značením (SDZ) dle stanovení pře-
chodné úpravy provozu na pozemních komuni-
kacích,“ informuje Kozák.

Omezení pro vozidla nad 3,5 tuny bude platit
podle slov Pavla Kozáka do doby opravy komu-
nikace, kterou připravuje Oddělení investiční
výstavby. „V současné době toto oddělení pracu-
je na přípravách opravy a na projektové doku-
mentaci,“ uzavírá Pavel Kozák.

(end)

Dočasné omezení v ulici Vrkoslavická

Jablonečané letos ušetří za odvoz opadu. Za
popelnici o objemu 120 litrů zaplatí v roce
2014 méně o sedmašedesát korun, za kontej-
ner (1100 litrů) pak za rok ušetří 549 korun.

„Snížení nákladů na odpadové hospodářství se
nám podařilo domluvit se svozovou firmou.
Jsme rádi, že díky tomu ceny za odvoz pro
Jablonečany klesnou,“ sdělil Miloš Vele, ná-
městek primátora.

Přepokládané celkové náklady na pro rok
2014 se budou pohybovat kolem šestatřiceti mi-
lionů korun, podíl města bude činit cca šest
a půl milionu. V odpadovém hospodářství jsou
na straně příjmů, kromě platby za nádoby na
směsný odpad, i odměny od kolektivních systé-
mů. „Díky vytříděným odpadům a vysloužilým

elektrospotřebičům může město v letošním ro-
ce obdržet přes čtyři miliony korun, které po-
kryjí až polovinu vynaložených nákladů na se-

parovaný odpad,“ doplňuje informace Jitka
Lochovská, vedoucí oddělení správy veřejné
zeleně statutárního města Jablonec nad Nisou.

Pro další snížení nákladů v odpadovém hos-
podářství nechává město zpracovat studii hos-
podaření s komunálními odpady. Jejím cílem je
mj. zhodnocení ekonomiky celého systému
a zároveň porovnání plateb pro občany za ko-
munální odpad a návrh optimálního řešení.
„Současný systém tzv. úhrady, založený na dob-
rovolnosti, je nyní již neúnosný. Snažíme se najít
zákonnou formu zpoplatnění občanů i s uplat-
něním některých motivačních prvků,“ nastiňu-
je plány Miloš Vele.

Platný ceník komunálního opadu pro rok 2014
je umístěn na webu města.

(end)

Občané za odvoz opadu zaplatí méně 

Sběrný dvůr se sedmidenním a provozem
a desetihodinovou otevírací dobou, je otev-
řen od prvních dnů roku 2014. 

„Vyslyšeli jsme názory občanů, kteří nemohli
využít běžných hodin ve sběrném dvoře na

Proseči a našli jsme způsob, jak jim vyhovět,“
sdělil náměstek primátora Miloš Vele. 

„Nové prostory jsou v ulici Belgická v areálu
výkupny společnosti Pragonet trade, s. r. o. Otev-
řeno bude sedm dní v týdnu od 8.00 do 18.00
hodin,“ prozrazuje místo a provozní dobu Niko-
la Štěpánová z odpadového hospodářství statu-
tárního města. Jablonečané mohou do nového
sběrného dvora odvážet velkoobjemový odpad,
bioodpad ze zahrad, nebezpečné odpady (vy-
jma eternitu), pneumatiky, vysloužilá elektro-
zařízení, svítidla a baterie. 

„Výkupna kovů a nově i papíru zde bude stá-
le v provozu,“ říká Štěpánová.

Stavební a demoliční odpady sběrný dvůr při-
jímat nebude a občané je budou muset odvézt
na překladiště v jablonecké Proseči. „Je zde
možné uplatnit dotaci na odložení osmi kusů
pneumatik a dvě stě kilogramů velkoobjemové-
ho odpadu nebo bioodpadu na osobu a rok

zdarma,“ doplňuje informace pracovnice odpa-
dového hospodářství. O přesném datu otevření
nového sběrného dvora bude veřejnost infor-
mována prostřednictvím médií a na webu
města.

(end)

Nový sběrný dvůr bude otevřen denně
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Slavnostní vyhlášení vítězů Ceny Euroregio-
nu Neisse-Nisa-Nysa 2013 se konalo ve středu
11. prosince v budově Naturparku Walters-
dorf v Großschönau v Německu. Jablonec
nad Nisou uspěl v několika kategoriích. 

Kategorie „Nejlepší přeshraniční
komunální spolupráce“
1. místo: Statutární město Jablonec nad Nisou
s projektem Oslavy dvacetiletého výročí part-
nerství měst Jablonec nad Nisou – Budyšín

„Ocenění za nejlepší přeshraniční spolupráci
je pro Jablonec velmi cenné hlavně proto, že
zájem spolupracovat a setkávat se v různých
oblastech života skutečně vychází od lidí, od
různých spolků a organizací. Úloha města
v rámci spolupráce obou měst je spíše zpro-
středkovatelská a pomocná,“ usmíval se primá-
tor Jablonce Petr Beitl, který byl na slavnostním
udílení cen ve dvou rolích. Jednak v roli místo-
předsedy Euroregionu Nisa, který ceny předá-
val, a jednak v roli oceněného. Cenu za spolu-
práci s Budyšínem převzala Monika Šourková
z kanceláře primátora. 

Kategorie „Nejlepší přeshraniční spolupráce
v oblasti kultury, vzdělávání a sportu“
2. místo: MŠ Lovecká – MŠ Oderwitz s pro-
jektem, jehož hlavní náplní je výuka německé-
ho jazyka v Jablonci a výuka českého jazyka
v Oderwitz (probíhají i výměnné pobyty dětí
a pedagogů).
3. místo: SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. –
MSV Bautzen s projektem Sportovní hry mlá-
deže 2013, Jablonec byl v letošním roce hlav-
ním organizátorem her.

Kategorie „Mladí vědci“ 
1. místo: Denisa Bohuslavová, Jablonec nad
Nisou, studentka TUL s projektem: Marketin-
gový vstup firmy KITL na německý trh.

(mh)

Cenám Euroregionu kraloval Jablonec

Na projekt prevence kriminality Jablonec
nad Nisou – Rozšíření městského kamerového
a dohlížecího systému o jeden (kamerový)
bod získalo město státní účelovou dotaci od
Ministerstva vnitra ČR. 

Nový kamerový bod je umístěn na stožáru osvět-
lení fotbalového stadionu a monitoruje lokalitu
Dobytčí trh. 

„Specifickým cílem je vytlačit z dané lokality
pouliční kriminalitu – vykrádání motorových
vozidel, krádeže motorových vozidel, výtržnic-

tví, ublížení na zdraví. Monitoring této oblasti
umožní i případný rychlý zásah policie,“ vy-
světluje Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizové-
ho řízení. Vzhledem k tomu, že v této lokalitě se
nachází vstup fanoušků hostů na fotbalový sta-
dion, přispěje nová kamera i k zajištění bezpeč-
nosti návštěvníků. Náklady na pořízení nového
kamerového bodu činily 365 tisíc korun, z toho
dotace 282 tisíc a spoluúčast města 83 tisíc Kč.
MKDS má nyní 32 kamerových bodů.

Kamery Městského kamerového dohlížecího
systému přispívají k prevenci kriminality v Jab-

lonci nad Nisou a pomáhají nejen strážníkům
městské policie, ale i Policii ČR, která záběry
z městských kamer využívá při dokazování
trestných činů. 

Kamera umístěná na Mírovém náměstí byla
využita i při nedávné vichřici, která zlomila vá-
noční strom. Díky tomu bylo možné okamžitě
zareagovat a vzniklou škodu odstranit. 

V případě, že by se v kritickou dobu na ná-
městí někdo pohyboval, strážníci by byli schop-
ní rychle zakročit a zabránit možnému neštěstí.

(mh)

Kamera fotbalového stadionu v provozu

Městská policie v rámci primární prevence
kriminality organizuje po celý rok přednáš-
ky pro předškolní děti v mateřských školách,
pro žáky pátých a sedmých tříd základních
škol, střední školy, seniory a zdravotně po-
stižené občany.

„Cílem nerepresivního působení městské poli-
cie je seznámit všechny s možným nebezpečím
a situacemi, do kterých se mohou dostat. Dále
se snažíme zvyšovat právní vědomí, seznamo-
vat s naší činností a předcházet trestné činnos-
ti,“ říká Luboš Raisner, ředitel Městské policie
Jablonec nad Nisou. Po několik let se s úspě-
chem daří strážníkům oslovit školská zařízení
ve městě, kluby seniorů a další organizace, ve
kterých se sdružují občané.

„Součástí působení v oblasti prevence je také
činnost dětského dopravního hřiště, kde probí-
há výuka dopravní výchovy podle tematického
plánu a další akce, včetně prázdninového pro-
vozu pro veřejnost,“ uvádí dále ředitel. Poslední
oblastí je rovněž účast na akcích města či ji-
ných organizací jako například Den Integro-
vaného záchranného systému, Den rodiny, Den

otců, Den bez aut, Helpík nebo akce Českého
červeného kříže.

Předškolní děti navštěvuje MP s projektem
Panda Fanda, v rámci něhož jsou děti varovány
před možnými nebezpečnými situacemi a učí
se bezpečnému chování v dopravě. „Školákům
v pátých ročnících je určena přednáška na té-
ma kyberšikana a počítačová kriminalita, se-
dmákům pak činnost MP, tabákový zákon a do-
prava. Studenti středních škol jsou v rámci

přednášek seznámeni s naší činností a vším, co
práce strážníků obnáší,“ konstatuje Raisner.

Pro seniory je určen projekt Bezpečné stáří,
se kterým navštívili strážníci v Jablonci nad
Nisou sedm míst. „Od září do poloviny prosin-
ce 2013 se tato setkání s interaktivní přednáš-
kou uskutečnila v klubech seniorů, Centru so-
ciálních služeb, Domově důchodců v Pasekách
i v jablonecké nemocnici pro Asociaci zdravot-
ních sester. Tento projekt je podpořen dotací
MV a organizuje ho Jiří Vaníček z oddělení kri-
zového řízení magistrátu města,“ praví Milo-
slav Lejsek, preventista Městské policie v Jab-
lonci nad Nisou.

Senioři byli seznámeni s různými tématy, ja-
ko okradení, přepadení, podvody, zabezpečení
majetku a bezpečné chování v silničním provo-
zu. Navazuje se tak na předcházející projekt
Stáří bez rizik. „Změnou oproti minulosti byla
skutečnost, že tentokrát strážníci přijeli za se-
niory do míst, která jsou jim blízká, kde žijí nebo
se pravidelně schází,“ upozorňuje na novinku
Lejsek. Podle statistik se projektu letos zúčast-
nilo 160 seniorů. 

(end)

Strážníci kladou důraz na prevenci
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■ Naši jubilanti
v lednu
99 let
Marie Krupková 

98 let
František Svoboda 

94 let
František Hudec 

93 let
Anna Gaberová, Anna Havránková,
Rudolfína Pozděnová 

92 let
Jaroslav Hrubý, Božena Jílková,
Marta Kůželová, Václav Sláma,
František Šochman 

91 let
Vlasta Brebtová, Jaroslav Hase,
Věra Melichová, Marie
Suchomelová, Ludmila Sunková,
Emília Šolcová, Marie Vosáhlová

90 let
Věra Melšová, Marie Švejdová 

85 let
Bernatová M., Čermák O.,
Dlask M., Fišerová M.,
Gottfriedová E., Hadrich F.,
Hlaváčová M., Hrubá K.,
Hujerová B., Kopalová E.,
Kurfiřtová E., Matějková M.,
Palasová K., Salabová E.,
Šťastný J., Veiss S.

80 let
Bobková M., Frantál Z., Havelka J.,
Hrabánek J., Jungmannová J.,
Korbelová J., Krejzová H., Raděj V.,
Šůrová S., Urban W.

75 let
Čechák F., Červený S.,
Daníčková M., Duda R., Feixová J.,
Halbichová R., Hradecký M.,
Karafiát J., Klucký Z., Kopal J.,
Kottová Z., Koudelková L.,
Krejčík J., Patočka S., Pleinertová J.,
Podroužková L., Pošík P.,
Reicherová B., Zascheová A.

70 let
Albaniová J., Appeltová B.,
Böhmová V., Cabadová M.,
Hajlichová E., Hampl J., 
Havelková B., Heger V., Hejnová K.,
Heligr F., Holoušová M., Hoznauer J.,
Jílková H., Kollár P., Kopalová H.,
Korcina Z., Kořínková A.,
Kozlovský M., Kroupová V., Líbal M.,
Lipavský J., Michal V., Nálevka J.,
Nezdara B., Novotná E., Pánková E.,
Pícha P., Pilařová E., Polič G.,
Pondělík J., Posltová M., Prchal P.,
Prokop J., Soustružník L.,
Šikolová J., Ulrich J., Valha V.,
Vaňátková I., Vyčítal J., Vyšínová J.,
Zajíček W., Želinský V.

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

Na opravě mostu se ušetřilo
Ve čtvrtek 5. prosince byl slavnostně otevřen
kompletně zrekonstruovaný most na Pasec-
kém náměstí. „Most, který byl postaven v ro-
ce 1920, je pro Paseky strategickým místem.
Stav mostu byl havarijní, proto jsme opravu
nemohli odkládat, a jsme rádi, že jsme ho
dokázali i přes některé komplikace otevřít
ještě v letošním roce. Mimo to jsme ušetřili.
V rozpočtu bylo na opravu vyčleněno čtyři
a půl milionu korun. Práce nakonec stály tři
miliony korun,“ pravil spokojený náměstek
primátora Miloš Vele. 

Rybova mše v netradičním podání žáků ZUŠ
dvakrát zaplnila hlediště. 

Tradiční pásmo Vánoce s Nisankou zahájilo
adventní čas v městském divadle.

Obecenstvo nadchnul také DPS Vrabčáci
s Ivetou Bartošovou a dalšími hosty.

Primátor ocenil 
dárce krve
Dobrovolní dárci krve si ve středu
4. prosince převzali na radnici stří-
brné a zlaté medaile dr. Janského
za 20 a 40 bezplatných odběrů
a Zlatý kříž 2. třídy za 120 odběrů.
Dárce krve ocenil primátor Petr
Beitl spolu s ředitelkou jablonec-
kého spolku Českého červeného
kříže Kateřinou Havlovou. 

Stříbrné medaile (za 20 bez-
platných odběrů): Tomáš Brož. 

Zlaté medaile (za 40 bezplat-
ných odběrů): Petr Janega, Zdeněk
Strnad, Ondřej Bašus, Lenka Ře-
hořová, Pavel Zelenka. 

Zlatý kříž 2. třídy (za 120 odbě-
rů): Tomáš Bém.

Zavřená obřadní 
síň v lednu 
a únoru 
V souvislosti s chystanými staveb-
ními úpravami hlavního vchodu
do budovy radnice a s budováním
nového pracoviště vnitřního infor-
mačního střediska jabloneckého
magistrátu bude rovněž provedena
nezbytná modernizace již nevyho-
vující vzduchotechniky v obřadní

síni. Realizace této akce probíhá
od počátku roku 2014, v průběhu
měsíců ledna a února bude tedy
obřadní síň Magistrátu města
Jablonec nad Nisou pro konání
svateb a dalších slavnostních ob-
řadů uzavřena. Toto omezení se
snoubenců dotkne jen minimálně,
protože uvedené měsíce jsou již
tradičně v roce nejslabšími, co se
počtu uzavíraných sňatků týče. 

(pk)

Vyhlášení literární 
Múzy ve Vikýři
Srdečně zveme na slavnostní vy-
hlášení a předání cen úspěšným
autorům literární soutěže Múza na
téma Je Jablonec městem sportu?
Setkání se uskuteční v pondělí
20. ledna v DDM Vikýř v Jablonci
nad Nisou. Od 15.30 proběhne set-
kání s porotou a literární čajovna,
od 16.00 hodin slavnostní vyhláše-
ní a předání cen oceněným auto-
rům. Další informace: Monika
Švorcová, 483 357 277, e-mail:
svorcova@mestojablonec.cz. (ms)

Týden partnerství 
2014
Také tento rok se Jablonec nad Ni-
sou připojí k celostátní kampani
na podporu manželství a partner-
ských vztahů Národní týden man-
želství. V druhém únorovém týdnu
budou již tradičně probíhat akce,
které se zaměří na podporu man-
želství, partnerství a mezilidských
vztahů. V rámci Týdne partnerství
je vyhlášena výtvarná soutěž pro
děti na téma: Až budu máma, až
budu táta. Výkresy lze přinést od

1. do 14. února do DDM Vikýř
a MC Jablíčko. Vyhlášení nejlep-
ších výtvarných prací se uskuteční
v neděli 16. 2. na Maškarním Vi-
kýře. (mh)

Seznam poštovních
schránek na webu 
Nově na webových stránkách sta-
tutárního města naleznete přehled
umístění poštovních schránek Čes-
ké pošty v ulicích Jablonce n. N. 

Vítání dětí
Sobota 14. 12. 2013
Sebastian Lauko, Sofie Tůmová,
Daniel Pelc, Tereza Valdhansová,
Filip Drábek, Ondřej Zbranek, Voj-
těch Zázvorka, Natálie Andruško-
vá, Vojta Vitmajer, Aneta Červen-
ková, Kristýna Kubinová, Natálie
Lieskovská, Alžběta Malá, Kamila
Krajová, Vít Pour, Sára Štěpánková,
Viktorie Kolčavová, Vojtěch Kuba,
Radek Vítek, Tomáš Roubík, Tomáš
Lelek, Adéla Posseltová, Jan Trsek,
Lukáš Moučka, Linda Šedivá, Da-
vid Halík, Nela Sekeráková, Vojtěch
Kůla, Amálie Devine, Natálie Ra-
koušová, Anna Kubáčková, Filip
Švéda, Radim Ráček, Dominik
Václavů, Tomáš Urban

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Markéta Hozová

Foto Jiří Endler Foto Radka Baloghová Foto Michal Jakoubě

Pásku slavnostně přestřihli náměstek primátora Miloš Vele
a zastupitelky Taťána Nováková (na snímku) 

a Božena Caklová. Foto Jiří Endler
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Nejlepší mladí autoři získali ve středu 4. pro-
since ocenění za svá díla, která zaslali do 13.
ročníku literární soutěže. Tu pořádá Městská
knihovna v Jablonci nad Nisou. 

Zde také dětem předala ceny náměstkyně pri-
mátora Soňa Paukrtová, ředitel městské knihov-
ny Zbyněk Duda a porotkyně Inka Urbanová,
Olga Novotná, Petra Handlířová a Dana Foltýnová.

„Letošní ročník literární soutěže byl již tři-
náctý. Tématem bylo arabské přísloví Kniha je
zahrada do kapsy, říká Dana Foltýnová, ve-
doucí audiovizuálního oddělení, která má ce-
lou soutěž na starosti. Soutěž byla vyhlášena
v prvním říjnovém týdnu v rámci akce Týden
knihoven a ukončena 15. listopadu. Její patron-

kou byla tradičně Eva Koudelková, majitelka
regionálního nakladatelství Bor.

„Odborná porota hodnotila 133 literárních
prací, které byly rozděleny do tří kategorií: prv-
ní a druhý stupeň základních škol a střední
školy. Hodnotily se práce z oblasti prózy, poezie
a úvahy,“ doplnila Foltýnová. 

„Mrzí mě, že jsem žádnou práci nečetla. V po-
dobné soutěži, kterou pořádá město, jsem v mi-
nulosti několik textů četla a přesvědčila se, že
dětská díla jsou velmi zajímavá. Osobně mladé
autory moc obdivuji, sama jsem byla ve svém
životě nucena psát články do novin a vím, jak je
to těžké. Zde musí děti do textu vložit navíc kus
sebe sama a já je za to obdivuji,“ sdělila při pře-
dávání cen Soňa Paukrtová. 

Slavnostní program byl doplnilo vystoupení
divadelníků DDM Vikýř z Jablonce. 

Vítězové 13. ročníku: Kniha je zahrada do
kapsy: 

I. kategorie – první stupeň ZŠ: Próza:
1. Jakub Vaníček (ZŠ Mozartova). Úvaha: 1. Ště-
pán Klein (ZŠ Mozartova). Poezie: 1. Martin Plí-
va (ZŠ Na Šumavě).

II. kategorie – druhý stupeň ZŠ: Próza:
1. Kryštof Bedrník (ZŠ Liberecká). Úvaha:
1. Martin Motejlek (Gymn. Dr. Randy). Poezie:
1. Anežka Chlumová (Gymn. Dr. Randy).

III. kategorie – střední školy: Próza: 1. Ště-
pánka Janusová (Gymn. U Balvanu). Poezie:
1. Tereza Šikolová (Gymn. Dr. Randy). 

Porota vybírala ze 133 soutěžních textů

Foto 3 x Jiří Endler

Finanční nástroj JESSICA je další možností,
jak získat peníze na rekonstrukce bytových
domů. Státní fond rozvoje bydlení (SFRB)
a Komerční banka, a. s., (KB) podepsaly smlou-
vu o tom, že bankovní dům bude spravovat
fond rozvoje měst a poskytovat nízkoúroče-
né úvěry na opravy a modernizace bytových
domů z evropských fondů, které SFRB zís-
kal. 

„Pro Jablonečany z toho vyplývá, že majitelé
bytových domů v celé zóně IPRM, tedy v té pů-
vodní – Žižkův Vrch a okolí, i v té rozšířené –
Mšeno a okolí, mohou předkládat své projekto-
vé záměry u Komerční banky. Rovněž by měli
navštívit magistrát, kde jim manažerka IPRM
vystaví potvrzení na formuláři Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, že jejich bytový dům se na-
chází ve schválené zóně IPRM,“ vysvětluje ná-
městek primátora Petr Vobořil. 

Program JESSICA BYTOVÝ DŮM nabízí vlast-
níkům v celé zóně Integrovaného plánu rozvo-
je města (IPRM) nízkoúročené úvěry – již od
0,75 % ročně pro splatnosti do 10 let. Úroková
sazba se dále stupňuje podle délky splatnosti,
kterou je možné zvolit až na 30 let. Bytový dům

musí mít alespoň čtyři samostatné byty a více
než polovina jeho podlahové plochy musí být
určená pro trvalé bydlení. 

„V současné době je již možné na pobočkách
KB konzultovat projektové záměry a projedná-
vat schopnost splácet případný úvěr. Uzavírání
úvěrových smluv by mělo začít od ledna,“ říká
manažerka IPRM Iveta Habadová s tím, že ma-
pa zóny IPRM s částmi Žižkův Vrch a okolí
i Mšeno a okolí včetně potřebných kontaktů je
na webových stránkách města: www.mestojab-
lonec.cz (odkaz IPRM – JESSICA).

Hlavní výhodou programu je nízká a fixní
úroková sazba s možností mimořádných splá-
tek nebo i předčasného splacení. Správa úvěru
je bezplatná stejně jako jeho poskytnutí. „Zvý-
hodněný úvěr může pokrýt náklady projektu až
do 90 % investice. Skutečná výše bude záviset
na charakteru žadatele a vyhodnocení schop-
nosti splácet,“ pokračuje Habadová a dodává:
„Ti, kdo plánují realizovat projekt v zóně IPRM
a budou předkládat své žádosti o dotace do o-
peračních programů (dotace z EU a ČR) u pří-
slušných dotačních orgánů, si budou moci na
oddělení dotací požádat o potvrzení, které jim
pomůže při tzv. bonifikaci žádosti.“

Další informace o zvýhodněném úvěru na
modernizaci bytového domu poskytuje bezplat-
ně každá pobočka KB, a. s.

JESSICA nabízí nízkoúročené úvěry 

Zvýhodněné úvěry JESSICA je možné
čerpat na:
• zateplování obvodového pláště domu (za-

teplení fasády, výměna oken apod.) 

• práce na bytovém domě prováděné k od-
stranění statických poruch nosných kon-
strukcí a opravy konstrukčních nebo
funkčních vad konstrukce domu 

• sanace základů a opravy hydroizolace
spodní stavby 

• rekonstrukce technického vybavení domů
(např. modernizace otopné soustavy, vý-
měna rozvodů tepla, plynu a vody, moder-
nizace vzduchotechniky, výtahů) 

• rekonstrukce či modernizace lodžií, balko-
nů vč. zábradlí apod.

■ Z jablonecké radnice…

Ohlédnutí za rokem
Díl 12.
Poslední díl televizního seriálu Z jablonecké
radnice… jsme věnovali, jak už bývá na
konci roku zvykem, bilancování. 

Členové vedení města i tajemník magistrátu
hodnotí uplynulý rok 2013. Hovoří zejména
o tom, co se podařilo na radnici i ve městě, ale
i o tom, co je třeba udělat do budoucna. 12. díl
pořadu Z jablonecké radnice měl premiéru

v úterý 17. prosince. Ke stažení je na webových
stránkách města v sekci Magistrát nebo na
www.tvrtm.cz.

Primátorský svařák vynesl 
34 775 korun
Dosud nejvyšší výtěžek z prodeje hrnečků, které
představitelé města již tradičně v rámci vánoč-
ních trhů plní svařeným vínem, byl překročen.
„Prodali jsme všech 680 hrnků s věží kostela

a celkový výtěžek činí 34 775 korun,“ usmívá se
primátor Petr Beitl, který spolu s kolegy ná-
městky hrnečky na vánočních trzích prodával
a doléval svařeným vínem na zahřátí. 

Na náměstí panovala skutečně vánoční atmo-
sféra. Vůně svařáku se mísila s bramboráky,
klobásami a tradičním selátkem, zněly koledy
a lidé se usmívali. Z peněz za hrníčky s věží
kostela Nejsvětější Trojice ve Mšeně se budou
radovat nevidomí a slabozrací, o něž pečuje
obecně prospěšná společnost Tyfloservis. 

(mh)
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14. 1. /úterý/ 8.00–17.00 hodin
Svobodná ZŠ Jablonec n. N., Rybářská 35
www.szsjablonec.cz
Místo: Rybářská ul., Jablonec n. N.

16. 1. /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72 
(Žižkův Vrch)
www.zspasirskajbc.cz
Škola zve nejen rodiče budoucích prvňáčků
a budoucích žáků 6. ročníků (s možností vstou-
pit do sportovní 6. třídy se zaměřením na atleti-
ku) k prohlídce. Zveme všechny z vás, kteří se
chtějí podívat a přesvědčit se, zda bychom byli
tou správnou volbou pro vzdělávání vašich dětí
– s programem tohoto dne se můžete seznámit
na webových stránkách školy.
Místo: Pasířská 72, Jablonec n. N.

16. 1. /čtvrtek/ 13.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N.-Kokonín, Rychnovská 216 
www.zskokonin.com
Srdečně zveme rodiče a děti do všech budov školy.
Místo: všechny budovy – Rychnovská 215 a 216,
Janáčkova 42, Jablonec n. N.

20. 1. /pondělí/ 8.00–18.00 hodin
Základní škola Antonína Bratršovského
www.zsab.cz
Prohlédnout si můžete obě budovy, tj. Průběžná 12
a Saskova 34.
Místo: Průběžná 12 a Saskova 34, Jablonec n. N.

21. 1. /úterý/ 15.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26
www.zsliberecka.cz
Zveme všechny budoucí prvňáčky, jejich rodi-
če a samozřejmě i starší zájemce o naši školu.
Budete si moci prohlédnout celou budovu, zku-
síte různé činnosti a hry a dostanete informace
potřebné pro zápis do 1. tříd.
Místo: ZŠ Liberecká 26, Jablonec n. N.

21. 1. /úterý/ 16.00 hodin
– začíná se společným srazem
ZŠ Jablonec n. N.-Mšeno, Arbesova 30
www.arbesovka.cz
Den otevřených dveří začíná v 16.00 hodin in-
formační schůzkou s vedením školy, následuje
prohlídka školy. Děti v době od 16.00 do 17.00 ho-
din absolvují „kolečko“ čtyř patnáctiminuto-
vých činností. Děti budou rodičům předány
mezi 17.00–17.15 hodin, kdy bude prostor pro
případné individuální dotazy. Setkání bude
ukončeno okolo 17.30 hodin.
Místo: Arbesova 30, Jablonec n. N.-Mšeno

23. 1. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., 5. května 76
www.zsjbc5kvetna.cz
Zájemci si mohou prohlédnout prostory obou
budov školy a navštívit moderní učebny. Podá-
me vám veškeré informace o provozu školy
(výuce, školní družině, školní jídelně) a rádi
zodpovíme vaše dotazy. Další informace budou
uveřejněny na webových stránkách školy.
Místo: 5. května 76 – obě budovy – 5. května 76
a Sokolí 9, Jablonec n. N.

23. 1. /čtvrtek/ 16.00–18.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43
www.zssumava.cz
Pro budoucí prvňáčky je připraveno „Putování
Šumavou“. Všichni jsou srdečně zváni.
Místo: začátek putování v budově D na adrese
Švédská 12 (objekt bývalých jeslí), Jablonec n. N.

23. 1. /čtvrtek/ 14.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N.-Rýnovice, 
Pod Vodárnou 10
www.zsrynovice.cz
Zveme rodiče a hlavně budoucí prvňáčky na
prohlídku základní školy. Za doprovodu peda-
goga bude možné se seznámit s třídami, odbor-
nými učebnami, jídelnou i tělocvičnou. Lze se

též zúčastnit právě probíhající výuky a zájmové
činnosti. Počítačové učebny nabídnou možnost
vyzkoušet si opravdový školní výukový program.
Místo: Pod Vodárnou 10, Jablonec n. N.

28. 1. /úterý/ 15.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15
www.7zsjbc.cz
Zveme vás k prohlídce školy, během ní vás uči-
telé budou informovat o činnosti a provozu ško-
ly a školní družiny. Od 16.00 hodin můžete
zhlédnout ukázku výuky v 1. třídě. Rádi zodpo-
víme vaše dotazy.
Místo: Pivovarská 15, Jablonec n. N.

28. 1. /úterý/ od 15.30 hodin
30. 1. /čtvrtek/ od 15.30 hodin
ZŠ Jablonec n. N.-Mšeno, Mozartova 24 
www.6zs-jablonec.cz
Rodiče s dětmi uvidí práci na 1. stupni, budou
si moci prohlédnout prostory školy, moderní
učebny a tělocvičny a na závěr navštíví budovu
školní družiny. O děti se hravou formou posta-
rají žáci ze školního Parlamentu. Srdečně zve-
me na návštěvu ZŠ Mozartova.
Místo: Mozartova 24, Jablonec n. N.

Školy zvou na Dny otevřených dveří
Dny otevřených dveří na základních školách v Jablonci nad Nisou pro budoucí prvňáčky ve školním roce 2014/2015

Zápisy do jabloneckých základních škol
(dále jen ZŠ) se uskuteční 6. února 2014. Pro
rodiče budoucích prvňáčků poskytujeme
k zápisu do jabloneckých škol následující
konkrétní informace. 

Ve školním roce 2014/2015 by mělo do 1. tříd
ZŠ v Jablonci nad Nisou nastoupit celkem 529
žáků. Rodiče těchto dětí se musí nyní rozhod-
nout, do které školy své dítě nechají zapsat. 

Na území města Jablonce nad Nisou je devět
plně organizovaných základních škol zřizova-
ných městem. Každá má v souladu se školským
zákonem schválen školský obvod. „V praxi to
znamená, že každý budoucí žák první třídy má
zákonem garantováno místo ve škole, v jehož
školském obvodu s rodiči bydlí,“ zdůrazňuje
Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora a dodá-
vá: „Rodič může jít k zápisu se svým dítětem ve
,vlastním‘ školském obvodu a má jistotu, že dí-
tě bude zapsané. Nebo vybere školu v jiném
školském obvodu. Tam však místo dítě garanto-
váno nemá a snadno se pak může stát, že do vy-
brané školy nebude z kapacitních důvodů při-
jato.“ 

Vedoucí oddělení školství, kultury a sportu
Zdeňka Květová pak doplňuje informaci o kapa-
citních možnostech budov jednotlivých jablo-
neckých ZŠ z pohledu počtu otvíraných prvních
tříd: „ZŠ Liberecká může otevřít maximálně

3 třídy, ZŠ 5. května 2–3 třídy, ZŠ Na Šumavě
3 třídy, ZŠ Pasířská 2–3 třídy, ZŠ Mozartova 2–3
třídy, ZŠ Pivovarská 1 třídu, ZŠ Kokonín 1 třídu
v Kokoníně a 1 třídu na Vrkoslavicích, ZŠ Arbe-
sova 2 třídy a ZŠ Rýnovice 1 třídu.“

Je zřejmé, že celkový počet prvních tříd je
možno navyšovat jen s ohledem na kapacitu
školy pouze v ZŠ 5. května, v ZŠ Pasířská a ZŠ
Mozartova. Tady bude riziko přijetí dětí z jiné-
ho školského obvodu zřejmě nejmenší. 

„Nevíme, jaká bude naplněnost prvních tříd
ve školním roce 2014/2015. To záleží přede-
vším na rodičích,“ upozorňuje Soňa Paukrtová.

Dle statistických šetření by mělo nastoupit do
prvních tříd ZŠ celkem 529 žáků. Proto by bylo

optimální otevřít celkem 19 prvních tříd, které
město Jablonec nad Nisou společně s řediteli
škol dokáže připravit a také financovat. Sou-
časně tento počet tříd umožňuje naplnit třídu
27 žáky, což je optimální stav pro výuku. 

Tomu mohou rodiče budoucích prvňáků na-
pomoci tím, že nechají zapsat své dítě ve
„svém“ školském obvodu. „Je jistě věcí rodičů,
jak budou postupovat, ale riziko, že škola ne-
bude moci přijmout žáka z jiného obvodu, exis-
tuje. Aktuálně toto riziko bude největší v ZŠ
Liberecká, v ZŠ Na Šumavě, v ZŠ Pivovarská
a letos také v ZŠ Rýnovice. Dle statistik je zřej-
mé, že jejich první třídy budou s největší prav-
děpodobností naplněny dětmi z vlastního škol-
ského obvodu,“ upozorňuje Zdeňka Květová.
Soňa Paukrtová pak dodává: „Do ZŠ se začínají
přesouvat z MŠ početnější ročníky dětí, proto
je, a asi v průběhu čtyř nadcházejících let ještě
bude, situace se zápisy dětí složitější, a tím pá-
dem výběr školy z jiného než vlastního spádo-
vého obvodu rizikovější. Budovy jednotlivých
škol mají dané kapacitní možnosti a není v si-
lách města tento stav změnit. Proto prosíme ro-
diče, aby výše uvedená fakta zahrnuli do svých
úvah při výběru školy.“

V příštím čísle Jabloneckého měsíčníku bu-
deme informovat o kritériích pro přijímání žá-
ků do prvních tříd a postupu při žádostech
o odklad školní docházky. (zk, ll)

Základní školu vybírejte s rozvahou

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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■ Krátce

Poděkování zlaté sestřičce B. B.
Chtěly bychom touto cestou podě-
kovat sestřičce Biance Brendlové
ze Smržo-medic za vzornou a dlou-
holetou odbornou péči o naši ma-
minku. Její lidský přístup by nám
vše měl být vzorem. Děkují dcery
Čerňanských.

Poděkování městské policii
Děkuji strážníkům Městské poli-
cie Jablonec za pomoc při uvíznu-
tí na schodišťové plošině v domě,
ve kterém bydlím a kde jsem s vo-
zíkem zůstala zaklíněna. Na požá-
dání mi již podruhé velmi ochotně
pomohli.

Dana Marcaníková

Po sochách, kresbách 
a medailích i deštník
Jablonecký medailér a sochař Jiří
Dostál, mj. autor řady pamětních
městských medailí, vyjádřil nej-
nověji svůj vztah k městu grafic-
kým návrhem potisku na nový
deštník pro Jablonecké kulturní
a informační centrum. Jeho cha-
rakteristická kresba je veřejnosti
známá např. z oblíbené knihy Jab-
lonec nad Nisou – město a okolí.
I v případě tak všedního předmě-
tu, jakým je deštník, potvrdil Jiří
Dostál svoji mistrnou schopnost
vytvořit současnou a přitom vý-
mluvnou a pohlednou grafickou
zkratku. Nový deštník je k dostání
ve třech barevných variantách
v informačním centru v Domě
Jany a Josefa V. Scheybalových.

(rf)

Jitka Nosková knihovnicí roku
Regionální organizace Svazu kni-
hovníků a informačních pracov-
níků Libereckého kraje podruhé
ocenila nejlepší knihovníky. Titul
Knihovnice roku 2013 získala
Jitka Nosková z Městské knihovny
v Jablonci. Ceny za Celoživotní pří-
nos knihovnictví obdržely Danuše
Kubíčková z Obecní knihovny
Tatobity a Hana Langrové z Kraj-
ské vědecké knihovny v Liberci. 

(r)

DDM Vikýř získal cenu
Dům dětí a mládeže Vikýř Jablo-
nec nad Nisou získal jedno z oce-
nění v krajské soutěži Dobrá půl-
ka. Ta se koná v rámci projektu
Slaďování pracovního a rodinné-
ho pracovního života zaměstnan-
ců Krajského úřadu Libereckého
kraje. (r)

Třetí firmou roku je Kitl
Další úspěch zaznamenala jablo-
necká společnost Kitl, s. r. o., vý-
robce bylinných sirupů a medici-
nálních vín. V soutěži Živnostník
roku a Firma roku 2013 obsadila
třetí místo. Po zisku titulu Firma
roku v Libereckém kraji a oceně-
ní Zlatý klas s kytičkou ze soutěže
Země živitelka, která byla hlavní
cenou známého veletrhu, nyní
společnost Kitl obstála v konku-
renci více než tří tisíc dalších
uchazečů. (r)

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Novému rozpočtu předchází provizorium
Jablonečtí zastupitelé v závěru roku schválili roz-
počtové provizorium. Podle něj se řídí hospodaření
města před schválením rozpočtu pro rok 2014. Ten
bude zastupitelům předložen ke schválení v únoru. 

„Do schválení rozpočtu na rok 2014 budou maxi-
mální měsíční neinvestiční výdaje jednotlivých odborů
ve stanovené výši, investiční výdaje se budou čerpat
dle uzavřených smluv. Limit na čerpání neinvestič-
ních výdajů je zhruba ve výši jedné dvanáctiny upra-
veného rozpočtu 2013,“ vysvětluje náměstek primáto-
ra Miloš Vele s tím, že do schválení nového rozpočtu
se nebudou zahajovat ani žádné nové investiční akce.

Příjmy převyšují výdaje
Od ledna do září 2013 dosáhly příjmy města nece-
lých 579 milionů korun a celkové výdaje se rovna-
ly necelým 554 milionům. Převis příjmů nad výda-
ji přesáhl 25 milionů korun. Tak znělo hodnocení
rozpočtu předložené zastupitelům na prosincovém
jednání.

„Příjmy jsou naplňované rovnoměrně, a to zejména
ty daňové, které tvoří 57 % příjmů města,“ konstatuje
vedoucí odboru ekonomiky Renata Vítová s tím, že
celkové plnění příjmů bez financování k upravenému
rozpočtu za uvedené období roku 2013 činí 64,6 %.
Čerpání výdajů odpovídá podle Vítové předem schvá-
lenému plánu. „Nelze uskutečnit výdaj, který není sou-
částí rozpočtu. Jejich celkové plnění bez financování
k upravenému rozpočtu za stejné období je 54,1 %.“

„Celkově mohu říci, že v měsících leden až září
2013 město hospodařilo s převisem příjmů nad výda-
ji o 25 239 tisíc korun,“ zhodnotil hospodaření ná-
městek primátora Miloš Vele. 

Bez platného programu nelze žádat o finance 
V prosinci 2013 přestal platit Program regenerace
Městské památkové zóny (MPZ) Jablonec nad Ni-
sou z roku 2008. Proto se zastupitelé na svém
posledním zasedání v roce 2013 zabývali jeho ak-
tualizací. 

Aktualizaci zpracovala pražská firma CASUA spol.
s r. o. a platí na období 2014–2018. „Program regene-
race městské památkové zóny je nástrojem k obnově
kulturních památek nacházejících se v nejcennějších
částech města prohlášených za památkové rezervace
a památkové zóny,“ vysvětluje funkci plánu náměstek
primátora Petr Vobořil a dodává: „Pokud by město

program regenerace nemělo, pak by nemohlo žádat
o finanční příspěvky od Ministerstva kultury ČR na
obnovu kulturních památek, jejichž vlastníci se musí
na obnově finančně podílet.“

Schválenou aktualizaci Programu regenerace MPZ
nyní město předá Ministerstvu kultury ČR.

Výběrové řízení odstartuje další projekt IPRM
Zastupitelé schválili zadání výběrového řízení na
realizaci projektu Obytného souboru Řetízková
a otočka MHD na Žižkově Vrchu. Projekt spadá do
programu Integrovaného plánu rozvoje města
(IPRM) a zastupitelé jej schválili v říjnu 2013.
Stavba, rozdělená do dvou etap, by měla začít
v dubnu 2014, termín dokončení je plánován na
květen 2015.

„Výběrové řízení bude zadané jako podlimitní veřej-
ná zakázka formou otevřeného řízení, avšak v režimu
významné zakázky. Důvodem je časová, místní a věc-
ná souvislost investičních akcí, které hodlá město
v rámci IPRM ještě v letech 2014 a 2015 realizovat
a jejichž předpokládaná hodnota by mohla přesáh-
nout částku 50 milionů korun,“ říká náměstek primá-
tora Petr Vobořil. 

„Žádost o dotaci byla zpracovaná v rámci 6. výzvy
IPRM na revitalizaci veřejných prostranství,“ doplňu-
je manažerka IPRM Iveta Habadová. Projekt za téměř
28 milionů korun ještě loni v prosinci předložilo měs-
to poskytovateli dotace – Centru pro regionální rozvoj
ČR v Hradci Králové. „Požadovaná dotace z EU na ak-
ci ve výši 85 % přesahuje 22 milionů korun, město se
bude spolupodílet necelými šesti miliony,“ dodává
Habadová.

První etapa projektu řeší opravy a výstavbu komu-
nikací a cest pro pěší, parkovacích a kontejnerových
stání. V plánu jsou i nová dětská a víceúčelová hřiště,
oprava odvodnění zpevněných ploch a doplnění ve-
řejného osvětlení.

Druhá etapa se zabývá úpravou prostoru v těsné
blízkosti otočky autobusů MHD na Žižkově Vrchu, re-
konstrukcí a doplněním chodníků či schodišť, mobili-
áře a dětských herních prvků. Konečné úpravy se bu-
dou týkat kácení a ošetřování dřevin, výsadby nových
stromů a keřů i částečné výměny veřejného osvětlení. 

(jn)

Zastupitelka Jaroslava Fojtíková (Domov) patří k často diskutujícím členům zastupitelstva města. Foto Jiří Endler
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 1. /středa/
Jablonecká kina nepromítají

2. 1. /čtvrtek/
14.00 /R/ PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

(2D/D) /RP/
15.30 /J/ SOBÍK NIKO 2 /RP/
16.30 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (3D/D) /RP/
17.30 /J/ SVIŇÁK (FK)
20.00 /R/ 7 RÓNINŮ (2D/T)
20.00 /J/ CAMILLE CLAUDEL, 1915

(FK)

3. 1. /pátek/
14.00 /R/ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

(3D/D) /RP/
15.30 /J/ SOBÍK NIKO 2 /RP/
16.30 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (2D/D) /RP/
17.30 /J/ SVIŇÁK (FK)
20.00 /R/ 47 RÓNINŮ (3D/D)
20.00 /J/ WALTER MITTY A JEHO

TAJNÝ ŽIVOT

4. 1. /sobota/
14.00 /R/ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

(2D/D) /RP/
15.30 /J/ MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ

ZTRACENÝCH
MRAVENCŮ /RP/

16.30 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ
POUŠŤ (3D/D) /RP/

17.30 /J/ WALTER MITTY A JEHO
TAJNÝ ŽIVOT

20.00 /R/ 47 RÓNINŮ (3D/D)
20.00 /J/ RIVALOVÉ

5. 1. /neděle/
14.00 /R/ PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

(3D/D) /RP/
16.00 /J/ KRTEK A HODINY
16.30 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (3D/D) /RP/
17.30 /J/ RIVALOVÉ
20.00 /R/ 47 RÓNINŮ (2D/T)
20.00 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST I.

(FK)

6. 1. /pondělí/
16.30 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (3D/D) /RP/
20.00 /R/ ZPÁTKY DO RINGU

7. 1. /úterý/
16.30 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (3D/D) /RP/
20.00 /R/ ZPÁTKY DO RINGU

8. 1. /středa/
17.30 /R/ 47 RÓNINŮ (3D/D)
17.30 /J/ KŘÍDLA VÁNOC
20.00 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (2D/T) /RP/
20.00 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST I.

(FK)

9. 1. /čtvrtek/
17.30 /R/ NĚŽNÉ VLNY
17.30 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST I.

(FK)
20.00 /R/ NĚŽNÉ VLNY
20.00 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST II.

(FK)

10. 1. /pátek/
17.30 /R/ NĚŽNÉ VLNY
17.30 /J/ JASMÍNINY SLZY (FK)
20.00 /R/ NĚŽNÉ VLNY
20.00 /J/ PARANORMAL ACTIVITY:

PROKLETÍ

11.1. /sobota/
15.00 /R/ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

(3D/D) /RP/
15.30 /J/ SOBÍK NIKO 2 /RP/
17.30 /R/ NĚŽNÉ VLNY

17.30 /J/ PĚNA DNÍ (FK)
20.00 /R/ NĚŽNÉ VLNY
20.00 /J/ PARANORMAL ACTIVITY:

PROKLETÍ

12. 1. /neděle/
15.00 /R/ PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

(2D/D) /RP/
16.00 /J/ MÍČEK FLÍČEK
17.30 /R/ NĚŽNÉ VLNY
17.30 /J/ PARANORMAL ACTIVITY:

PROKLETÍ
20.00 /R/ NĚŽNÉ VLNY
20.00 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST II.

(FK)

13. 1. /pondělí/
17.30 /R/ NĚŽNÉ VLNY
20.00 /R/ 47 RÓNINŮ (2D/T)

14. 1. /úterý/
17.30 /R/ NĚŽNÉ VLNY
20.00 /R/ NA ŽIVOT A NA SMRT

15. 1. /středa/
15.00 /R/ KŘÍDLA VÁNOC

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ NĚŽNÉ VLNY
17.30 /J/ KLAUNI (FK)
20.00 /R/ NA ŽIVOT A NA SMRT
20.00 /J/ PARANORMAL ACTIVITY:

PROKLETÍ

16. 1. /čtvrtek/
17.30 /R/ NA ŽIVOT A NA SMRT
17.30 /J/ ČTYŘI DOHODY
20.00 /R/ NĚŽNÉ VLNY
20.00 /J/ LORE (FK)

17. 1. /pátek/
17.30 /R/ 47 RÓNINŮ (3D/D)
17.30 /J/ ČTYŘI DOHODY
20.00 /R/ NĚŽNÉ VLNY
20.00 /J/ WALTER MITTY A JEHO

TAJNÝ ŽIVOT

18. 1. /sobota/
Rozdáváme filmové plakáty v průběhu
celého odpoledne v kině Radnice!
Více na www.kinajablonec.cz
14.00 /R/ PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

(3D/D) /RP/
15.30 /J/ MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ

ZTRACENÝCH
MRAVENCŮ /RP/

16.30 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ
POUŠŤ (3D/D) /RP/

17.30 /J/ WALTER MITTY A JEHO
TAJNÝ ŽIVOT

20.00 /R/ NĚŽNÉ VLNY
20.00 /J/ ČTYŘI DOHODY

19. 1. /neděle/
13.00 /R/ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

(2D/D) /RP/
16.00 /J/ NAŠE KARKULKA

15.45 /R/ DRAHOKAMY 
Přímý přenos Bolšovo baletu

17.30 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST I.
(FK)

20.00 /R/ VLK Z WALL STREET
20.00 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST II.

(FK)

20. 1. /pondělí/
17.30 /R/ NĚŽNÉ VLNY
20.00 /R/ VLK Z WALL STREET

21. 1. /úterý/
17.30 /R/ NĚŽNÉ VLNY
20.00 /R/ VLK Z WALL STREET

22. 1. /středa/
17.30 /R/ NĚŽNÉ VLNY
17.30 /J/ LÁSKY ČAS
20.00 /R/ Film jukebox: 

THE ROLLING STONES -
SOME GIRLS: LIVE IN
TEXAS

20.00 /J/ VELKÁ NÁDHERA (FK)

23. 1. /čtvrtek/
17.30 /R/ VEJŠKA
17.30 /J/ LÁSKY ČAS
20.00 /R/ VLK Z WALL STREET
20.00 /J/ DOBRÝ ŘIDIČ SMETANA

(FK)

24. 1. /pátek/
17.30 /R/ VEJŠKA
17.30 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST I.

(FK)
20.00 /R/ NĚŽNÉ VLNY
20.00 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST II.

(FK)

25. 1. /sobota/
15.00 /R/ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

(3D/D) /RP/
15.30 /J/ SOBÍK NIKO 2 /RP/
17.30 /R/ NĚŽNÉ VLNY
17.30 /J/ ZLODĚJKA KNIH
20.00 /R/ VEJŠKA
20.00 /J/ KAPITÁN PHILLIPS

26. 1. /neděle/
15.00 /R/ PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

(3D/D) /RP/
16.00 /J/ UŠATÁ CECÍLIE
17.30 /R/ NĚŽNÉ VLNY
17.30 /J/ ZLODĚJKA KNIH
20.00 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (2D/T) /RP/
20.00 /J/ KAPITÁN PHILLIPS

27. 1. /pondělí/
16.30 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (3D/D) /RP/
20.00 /R/ NĚŽNÉ VLNY

28. 1. /úterý/
17.30 /R/ VEJŠKA
20.00 /R/ NĚŽNÉ VLNY

29. 1. /středa/
17.30 /R/ VEJŠKA
17.30 /J/ ZLODĚJKA KNIH
20.00 /R/ NĚŽNÉ VLNY
20.00 /J/ iSHORTS –

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ČESKÉ
KRÁTKÉ FILMY

30. 1. /čtvrtek/
17.30 /R/ VEJŠKA
18.00 /J/ 17 DÍVEK (FK)
20.00 /R/ JACK RYAN: V UTAJENÍ
20.00 /J/ KOYAANISQATSI (FK)

31. 1. /pátek/
15.00 /R/ PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

(3D/D) /RP/
16.00 /J/ SOBÍK NIKO 2 /RP/
17.30 /R/ JACK RYAN: V UTAJENÍ
18.00 /J/ 17 DÍVEK (FK)
20.00 /R/ KRÁSNO
20.00 /J/ 12 LET V ŘETĚZECH (FK)

1. 2. /sobota/
15.00 /R/ PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

(2D/D) /RP/
15.30 /J/ MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ

ZTRACENÝCH
MRAVENCŮ /RP/

17.30 /R/ KRÁSNO
17.30 /J/ KLUB POSLEDNÍ

NADĚJE (FK)
20.00 /R/ JACK RYAN: V UTAJENÍ
20.00 /J/ 12 LET V ŘETĚZECH (FK)

2. 2. /neděle/
15.00 /R/ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

(3D/D) /RP/
16.00 /J/ KAŠTANKA
17.30 /R/ KRÁSNO
17.30 /J/ KLUB POSLEDNÍ

NADĚJE (FK)
20.00 /R/ JACK RYAN: V UTAJENÍ
20.00 /J/ ZLODĚJKA KNIH

Vysvětlivky zkratek (pokud existuje
více verzí filmu):
(3D/D) = 3D projekce s dabingem 
(3D/T) = 3D projekce s titulky 
(2D/D) = 2D projekce s dabingem
(2D/T) = 2D projekce s titulky
/RP/ = rodinné představení - možnost
získat bonusovou vstupenku zdarma 
Podrobnější informace na 
www.kinajablonec.cz nebo 
www.jabloneckarodina.cz

Změna programu vyhrazena – sledujte
naše webové stránky 
WWW.KINAJABLONEC.CZ

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

1. 1. /středa/ 19.00 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT
Filharmonie Hradec Králové,
dirigent: Jan Kučera. Písně Jaroslava
Ježka a V+W z českých předválečných
a válečných filmů, písně z českých
muzikálů a další. Hudba.

12. 1. /neděle/ 16.00 hodin
TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ
Tradiční setkání dětských pěveckých
sborů Jablonecka. Hudba.

13. 1. /pondělí/ 19.00 hodin
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
Divadlo Na Fidlovačce. 
Hrají: T. Töpfer, E. Balzerová,
M. Doležalová, N. Horáková,
B. Mošnová, L. Malkina, O. Brousek
a další. Světoznámý muzikál. 
Skupina ND.

21. 1. /úterý/ 19.00 hodin
IMPULSES
Tanec, který má duši. Choreografie:
Andrej Mikulka a kolektiv Dance
in Pulse. Představení irského tance
a hudby!

Tanec, který má duši

21. 1. /úterý/ 19.00 hodin – Městské divadlo Jablonec
Geniální, originální, vtipné – jedinečné představení irského tance a hud-
by! Představuje rytmus v mnoha podobách, nabízí choreografickou
rozmanitost, originalitu, skvělý humor, perfektní taneční výkony
s energickou hudbou v podání živé kapely. Choreografie: Andrej Mi-
kulka a kolektiv Dance in Pulse.
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22. 1. /středa/ 19.00 hodin
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
& DAVID EBEN
Roman Fojtíček – sopránsaxofon,
altsaxofon, Radim Kvasnica 
– sopránsaxofon altsaxofon, 
Otakar Martinovský – tenorsaxofon,
Zdenko Kašpar – barytonsaxofon,
David Eben – sopránsaxofon. 
Koncert Českého saxofonového kvarteta,
které zahraje skladby J. S. Bacha,
Davida Ebena, Claudia Monteverdiho
a dalších. Hudba. Skupina H.

24. 1. /pátek/ 19.00 hodin
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ
TEČE VODA
Agentura Harlekýn. 
Hrají: V. Vydra, N. Konvalinková,
P. Nárožný, K. Fialová/L. Šormová,
D. Morávková/E. Janoušková,
J. Ptáčník. Tři příběhy, směšné, 
ale velice lidské, které v jistých
obměnách mohou potkat každého
z nás. Činohra.

26. 1. /neděle/ 15.00 hodin
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Divadlo Radost.
Hrají: členové souboru Divadla Radost.
Přepis známé klasické pohádky.
Pohádka. Skupina RD.

27. 1. /pondělí/ 18.00 hodin
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC
JABLONECKA ROKU 2013
Vyhlašovatelé ankety: Česká unie sportu,
agentura ČOK-CZ, statutární město
Jablonec nad Nisou, Jablonecký deník.
Moderuje: R. Šilhán. Hosté: M. Vojtko
a M. Nosková. Vstup zdarma.
Distribuce vstupenek v kanceláři
Jabloneckého deníku od 13. ledna.
Komponovaný pořad.

29. 1. /středa/ 19.00 hodin
VSTUPTE!
Divadlo na Vinohradech. 
Hrají: V. Preiss, T. Töpfer, V. Vašák,
L. Juřičková, I. Uhlířová,
L. Příkazký/O. Rychlý. Dvojice
emeritních vaudevillových komiků
v repertoárovém evergreenu.

VÝSTAVA
3. 1.–12. 2. 2014
KOUZLO HEDVÁBÍ 
– ILONA PĚTNÍKOVÁ
Kombinace šátků a fotografie. 
Vernisáž 3. ledna od 17.00 hodin.

■ Dům manželů
Scheybalových
Kostelní ulice 1/6, www.jablonec.com,
tel.: 483 356 201
Otevřeno: TIC, památník:
pondělí–pátek 9.00–17.00 hodin,
sobota 10.00–13.00 hodin
Zavřeno: 1. 1. 2014

Památník
do 25. 1. 2014 
Pokračování výstavy betlémů nejen
ze sbírek manželů Scheybalových. 

■ Městská 
galerie MY
Výstavní síň Domu Jany a Josefa
V. Scheybalových, Kostelní ulice 1/6,
tel.: 483 356 202
Otevřeno: úterý–pátek
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
sobota 10.00–13.00 hodin.

Do 28. 2. 2014
MILOŠ VOTRUBEC (1881–1930)
Výstava českého malíře, který
námětově čerpal hlavně z Turnovska. 

■ Kostel sv. Anny
Kostel je v zimní sezóně uzavřen
od ledna do března, otevřen bude opět
v průběhu dubna. 

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

8. 1. /středa/ 9.00 hodin
NOVELY ZÁKONA O DPH 2014
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP.
Informace a přihlášky: tel.: 484 846 220.
Pořádá Commerce Base, s. r. o.

9. 1. /čtvrtek/ 17.00 a 20.00 hodin
MADE IN JABLONEC 2014
– 4 INSPIRATIONS
Premiéra módní přehlídky. Předprodej
vstupenek v pokladně Eurocentra.
Pořádá Svaz výrobců bižuterie.

11. 1. /sobota/ 20.00 hodin
KDOPAK BY SE NISANKY BÁL
Vystoupí Nisanka, Hudba u města
Vídně, folklorní soubor Jaro z Ústí nad
Orlicí a Hradecká cimbálová muzika.
Moderují Radek Rubáš a David
Matura. Ples k 50. výročí vzniku.
Pořádá folklorní soubor Nisanka.

14. 1. /úterý/ 9.00 hodin
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
A POJISTNÉ V ROCE 2014
Přednáší Marta Ženíšková,
Ministerstvo práce a sociálních věci.
Informace a přihlášky: carankova.lida
@seznam.cz, tel.: 723 510 256. Pořádá
Ludmila Caránková, Ekonom Servis

19. 1. /neděle/ 14.00 hodin
MLADÁ DECHOVKA
Taneční odpoledne pro seniory.

21. 1. /úterý/ 9.00 hodin
PŘÍZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU FO
A PO 2013
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP.
Informace a přihlášky: tel.: 484 846 220.
Pořádá Commerce Base, s. r. o.

30. 1. /čtvrtek/ 9.00 hodin
DAŇ Z PŘÍJMU ZE ZÁVISLÉ
ČINNOSTI
Přednáší Marie Kohoutová, Úřad vlády
ČR. Informace a přihlášky:
carankova.lida@seznam.cz., 
tel.: 723 510 256. Pořádá Ludmila
Caránková – Ekonom Servis.

4. 2. /úterý/ 9.00 hodin
NOVELA ZÁKONA O DANÍCH
Z PŘÍJMŮ PRO ROK 2014
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP.
Informace a přihlášky: tel.: 484 846 220.
Pořádá Commerce Base, s. r. o.

VÝSTAVY

7. 1.–9. 3. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin 
JABLONEC NAD NISOU OČIMA
MOTÝLŮ
Výstava snímků jabloneckého fotografa
Weni Wiesnera bude k vidění ve foyer.
Vernisáž: úterý 7. 1. v 17.00 hodin

Do 6. 1. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
ZAOSTŘENO NA JIZERKY
Výstava nejlepších snímků stejnojmenné
soutěže. Návštěvníci výstavy si mohou
koupit nástěnný kalendář s tématikou
Jizerských hor. 
Koupí kalendáře přispějete na výsadbu
původních druhů dřevin v Jizerských
horách. Horní foyer.

TANEČNÍ KURZY / JARO 2014:

TOPDANCE
Taneční kurzy pro mládež a dospělé.
Devět lekcí včetně prodloužené
a věnečku, každý čtvrtek
Zahájení: čtvrtek 16. 1. 2014, 18 hodin.
Informace a přihlášky: 
topdance@topdance.cz, tel.: 602 171 412.

TANEČNÍ ŠKOLA JOSEF SVOBODA
Základní i pokračovací kurz pro
mládež a dospělé, 14 lekcí včetně
prodloužených a věnečku.
Zahájení v týdnu od úterý 21. ledna.
Informace a přihlášky info@tanecni-
svoboda.cz, tel.: 603 512 887.

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

6. 1. /pondělí/ 10.00 hodin
VIOLONCELLO OD BAROKA
PO 20. STOLETÍ
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

7. 1. /úterý/ 14.00 hodin
TANZANIE
Pravidelné promítání.

7. 1. /úterý/ 17.00 hodin
ASTRONOMICKÝ ROK 2013
Astronomické okénko Martina
Gembece.

14. 1. /úterý/ 17.00 hodin
ŠVÉDSKO, ZEMĚ K NAKOUSNUTÍ,
ANEB MÝTY A LEGENDY
Cestopisný pořad Zdeňka Šmída.

16. 1. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA
LIBEREC A JEJÍ ROLE
V OCHRANĚ ZVÍŘAT
Přednáší Ivan Langr, vedoucí oddělení
marketingu a tiskový mluvčí ZOO
Liberec.

21. 1. /úterý/ 14.00 hodin
POKLADY MODRÉ PLANETY
Kouzla přírodních krás. Pravidelné
promítání.

28. 1. /úterý/ 17.00 hodin
NACISTICKÉ KONCENTRAČNÍ
TÁBORY NA ÚZEMÍ ČESKÉ
REPUBLIKY
Pořad Lubora Laciny.

VÝSTAVA
HŘEJIVÉ POHLAZENÍ V ZIMNÍM
ČASE
Své malebné obrázky v prostoru
schodiště knihovny představí Lucie
Holasová.

Pokračujeme v luštitelských
soutěžích
O ZLATOU MAKOVICI,
ZNÁTE–VÍTE–TUŠÍTE

■ DDM Vikýř
Telefon na jednotlivé pracovníky
naleznete na www.vikyr.cz, 
e-mail: info@vikyr.cz.

od 6. 1. /pondělí–čtvrtek/ 
15.00–19.00 hodin
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
NA PLES NEPLES
Předprodej vstupenek na recepci ve
Vikýři na PLES NEPLES Vikýře, který
se koná 21. 2. v Chronosu, informace
všichni pracovníci DDM.

od 6. 1. /každý všední den/ 
14.00–16.00 hodin
SPORTOVÁNÍ S KINECTEM
Velká novinka v ICM v Eurocentru,
nabídka sportů na XBOXU, informace
A. Tauchmanová.

7. 1. /úterý/
ZPĚVÁČCI
Vyhlášení oblastního kola pěvecké
soutěže lidových písní pro žáky ZŠ,
samotná soutěž se uskuteční 1. března,
informace S. Příhonská.

9. 1. /čtvrtek/
DĚTSKÁ SCÉNA
Vyhlášení recitační soutěže okresního
kola pro žáky ZŠ, samotná soutěž se
uskuteční 22. března, informace
S. Příhonská.

11. 1. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
na městském zimním stadionu,
sportovní odpoledne pro děti i dospělé,
vstupné 40 Kč/dospělí, děti zdarma,
informace P. Dostál.

13. 1. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
PRACOVNÍ PONDĚLÍ – EURES
Beseda o EURESU – organizace
usnadňující mezinárodní mobilitu
pracovních sil v rámci EU, vstup volný
bez předchozího přihlášení, informace
A. Tauchmanová.

Jablonec nad Nisou očima motýlů

7. 1.–9. 3. – 8.00–18.00 hodin – Eurocentrum
Weni Wiesner, jablonecký rodák, který miluje svět, barvy a má rád li-
di, vás zve na výstavu Jablonec nad Nisou očima motýlů. Barevný svět
a pohled na budovy známé či neznámé tak, jak je možná svýma oči-
ma vidí hraví motýli a motýlci. Unikátní zabarvení majestátných bu-
dov, odkazu našich hrdých předků, zostřuje vnímání jejich krásy a je-
dinečnosti.
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17. 1. /pátek/ 10.00–11.00 hodin
ZDRAVÉ ZOUBKY
Přednáška pro rodiče v ICM
v Eurocentru o tom, jak pečovat
o zdravé zoubky, ukázka technik
správného čištění, malý dáreček 
pro každého návštěvníka, 
informace A. Tauchmanová.

20. 1. /pondělí/ 15.30–16.30 hodin
MÚZA 2014
Vyhlášení výsledků a předání cen
oceněným spisovatelům v literární
soutěži, koná se v DDM Vikýř,
informace S. Příhonská.

23. 1. /čtvrtek/ 15.30–16.30 hodin
JAK NA STŘEDNÍ ŠKOLU
Beseda pro žáky 8.–9. tříd o možnostech
dalšího studia, o přijímacích
zkouškách a další rady pro budoucí
středoškoláky, koná se v ICM,
informace A. Tauchmanová.

24. 1. /pátek/ 14.00–17.00 hodin
MALÝ KUTIL
Výroba jednoduchých předmětů
ze dřeva, cena 100 Kč, přihlášky
a informace do 21. 1., P. Dostál.

25. 1. /sobota/ 9.00–13.00 hodin
FIMOVÁNÍ
Výtvarné dopoledne pro malé i velké
zájemce, cena 250 Kč (zahrnuje
materiál, lektorné), 
přihlášky a informace do 22. 1., 
A. Tauchmanová.

26. 1. /neděle/ 15.00–17.00 hodin
DĚTSKÁ DISKOTÉKA VE WOKU
Taneční zábava plná her, hudby,
soutěží a další zábavy, cena 20 Kč/dítě,
informace A. Tauchmanová.

PRAVIDELNÉ AKCE

8. 1. , 15. 1., 22. 1. a 29.1. /středa/ 
9.00–11.00 hodin
DOVOLENKÁŘI
Dopoledne pro maminky prarodiče
s dětmi, kdy si dospěláci vyrábějí, děti
si hrají s pedagogem. Dovolenkáři se
setkávají v Eurocentru v ICM, infor-
mace a přihlášky A. Tauchmanová.

14. 1. a 28. 1. /úterý/ 9.00–10.30 hodin
HŇÁCÁCI
Výtvarné tvoření pro rodiče s dětmi,
vhodné od 1 roku věku dítěte, přihlášky
a informace A. Tauchmanová.

OLYMPIÁDY

22. 1. /středa/ 8.00 hodin
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5
A Z9
Prezentace od 8.00 hodin, okresní kolo
soutěže pro přihlášené žáky, koná se
v Gymnáziu Dr. Randy, informace
a přihlášky I. Literová, S. Příhonská.

27. 1. /pondělí/ 9.00 hodin
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Prezentace od 8.30 do 9.00 hodin
prezence, od 9.00 hodin vlastní soutěž,
okresní kolo pro přihlášené žáky, koná
se v DDM Vikýř, informace a přihlášky
I. Literová, S. Příhonská.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

31. 1. /pátek/ 7.30–16.00 hodin
MUZEUM LOUTEK
Autobusový celodenní výlet pro žáky
školou povinné do Chrudimi
za loutkami a dalším poznáním,
cena 250 Kč, přihlášky a informace
do 27. 1., S. Příhonská.

31. 1. /pátek/ 8.00–16.00 hodin
POLOLETKY S VÝTVARKOU
Výtvarný den ve Vikýři pro děti
od 8 let, cena 250 Kč, přihlášky
a informace do 24. 1.,
A. Tauchmanová.

31. 1. /pátek/ 8.00–16.00 hodin
VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY
Výlet do záchranné stanice Archa při
ZOO a do Babylonu IQ parku,
cena 250 Kč, přihlášky a informace
do 24. 1., A. Francová.

31. 1. /pátek/ 8.00–15.00 hodin
POLOLETNÍ DEN PRO ZP
Prázdninový den pro jedince se
zdravotním postižením, přihlášky
a informace do 27. 1., I. Literová. 

■ ZUŠ
Podhorská 47, Jablonec n. N., 
tel.: 488 880 300, www.zusjbc.cz.

10. 1. /pátek/ 18.00 hodin
KONCERT KONZERVATORISTŮ
Koncertní sál, Podhorská 47.

20. 1. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál, Podhorská 47.

29. 1. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál, Podhorská 47.

■ Univerzitní 
galerie N
Jehlářská 14, Jablonec n. N. 
tel. 485 354 473, e-mail:
galerie.n@tul.cz. 
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

do 8. 1. 2014
SCRIPTORIUM
Kamenotisky Mikoláše Axmanna.

14. 1.–18. 2.
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE
STUDENTŮ KDE
Textilní a oděvní návrhářství, vernisáž
výstavy v úterý 14. 1.

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

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

VÝSTAVA
do 16. 2. 2014
SALON 2013
Pravidelná, již 6. přehlídka aktuální
tvorby výtvarníků sdružených
v Asociaci umělců medailérů představí
kromě medailérské také volnou
sochařskou tvorbu a kresby.

do 16. 2. 2014
PERLIČKOVÉ KABELKY
Více než tisícovka perličkových kabelek
z muzejní sbírky. V rámci výstavy je
možné shlédnout rozsáhlou kolekci
téměř osmi set perličkových kabelek
z muzejní sbírky, včetně těch
z dřevěných nebo umělohmotných
perlí. Zastoupena je také produkce
současných výrobců.

GALERIE BELVEDER
Otvírací doba: čtvrtek–neděle
13.00–17.00 hodin, Mlýnská 27,
Jablonec n. N., tel.: 483 310 947

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

VÝSTAVA
Do 18. 5. 2014
SKLENĚNÁ ZOO – EXKLUZIVNÍ
VÁNOČNÍ OZDOBY
Výběr z bohaté muzejní sbírky
vánočních ozdob představuje zvířátka
z celého světa. Výstavu doprovází
samoobslužná dílna Zvířata, kde je
najdeme a soutěž o nejzajímavější
figurku.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

4. 1. /sobota/ 20.00 hodin
STREET’N’BANANA 
Křest CD Nohama vzhůru. 
Support: John Silver a VEvývoji. 

8. 1. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU
PRO KAŽDÉHO
Téma: Photoshop pro pokročilé –
krajina, portrét. 

10. 1. /pátek/ 20.00 hodin
DPOS TRIOU + DRTIKOL + 
TUTABOTA
Jbc garážový funk, alternativní rock
z Valmezu a africké rytmy jbc bubeníků.

11. 1. /sobota/ 20.00 hodin
DISNEYBAND + ŽAMBOŠI 
Progresivní folková kapela našeho
regionu a dvojnásobný držitel Anděla
ze Vsetína. 

14. 1. /úterý/ 19.30 hodin
SRÍ LANKA
Promítání cestovatelky Radky
Tkáčikové.

15. 1. /středa/ 19.30 hodin
PUNKOVÝ SYNDROM
Finsko / 2012 / 85 min. 
Silná filmová výpověď o peripetiích
čtyř muzikantů. 

17. 1. /pátek/ 20.00 hodin
MILAN KNÍŽÁK A AKTUAL 
Legendární undergroundová kapela
s originální veselou muzikou
Milana Knížáka. 
OD 17.30 BESEDA S MILANEM
KNÍŽÁKEM 
http://www.25rocku.cz/

18. 1. /pátek/ 20.00 hodin
POSTNOVOROČNÍ ROCKOVÁNÍ 
Folcore/punk/rockový koncert kapel
JunkAspect, BoneBroke a Vymazáno
z archivu.

20. 1. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Informace, rady, návody pro každého.

21. 1. /úterý/ 18.30 hodin
TEÁTR VÍTI MARČÍKA – BAJAJA
Pohádku pro děti od 5 let a dospělé
zahraje charismatický V. Marčík.

23. 1. /čtvrtek/ 19.30 hodin
NA KOLE DO SANTIAGA DE
COMPOSTELA
Málo známými poutními cestami
provede Slávka Chrpová.

24. 1. /pátek/ 20.00 hodin
DEREK TROTSON BAND (UK)
A HENTAI CORPORATION
Virtuózní hráčské výkony a rock’n’roll
21.století z Londýna a pražská svižná
thrash-rock’n’rollová kapela. 

25. 1. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videoparty Petra Vobořila.

29. 1. /středa/ 19.30 hodin
BEZVA ČUNDR PO OMÁNU 
Promítá a povídá Zdeněk Skořepa.

1. 2. /sobota/ 20.00 hodin
IVAN MLÁDEK A JEHO „BIO TRIO“
Koncert oblíbeného muzikanta. 

2. 2. /neděle/ 17.00 hodin
DIVADLO JEDNOHO EDY
Loutkové pohádky pro děti od 3 let.

2., 9., 16. a 30. 1. / čtvrtek / 17.30
a 19.30 hodin
BUBENICKÉ DÍLNY
Od 17.30 začátečníci, od 19.30 pokročilí.

únor–červen 2014
STÁRPLEJ 2014 
Soutěž regionálních kapel. 
Přihlášky do 10. 1.

Teátr Víti Marčíka – Bajaja

21. 1. /úterý/ 18.30 hodin – Klub Na Rampě
Komorní představení jednoho „šaška“ a jeho pěti loutek, které nene-
chá nikoho chladným. Divák se stane na okamžik vojákem ve velké
bitvě, prožívá boj udatného prince Bajaji při souboji s drakem. Vše sa-
mozřejmě končí svatební hostinou. Pohádka pro děti od 5 let.
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■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka 4, Jablonec n. N.
www.lakavarna.com

8. 1. /středa/ 19.00 hodin
CESTOVÁNÍ PO THAJSKU
Další z cestopisné série jabloneckých
doktorů uvede Veronika Zahradníková.
Možná zahraje i Dpos Triou!

15. 1. /středa/ 17.00 hodin 
THÉ O PÁTÉ
Povídání o Francii ve spolupráci
s francouzským klubem Le café
francais – tentokrát na téma Provence.

23. 1. /čtvrtek/ 19.00 hodin
(NE)VINNÉ VÍNO
Povídání o metodách zpracování vín
z Bourgogne, Côtes du Rhone.
Degustace pro zájemce!

■ Studio FIT
Nám. Dr. Farského, JBC
www.studiofit.cz, 773 485 800 

8. 1. /středa/ 17.30 hodin
MOLEKULA ŽIVOTA
A TROJÚHELNÍK ZDRAVÍ
Jak obnovit regeneraci buněk,
P. Rálišová.

15. 1. /středa/ 17.30 hodin
DOMÁCÍ BYLINKOVÁ LÉKARNA
Sestavení lékárničky z bylinek,
P. Rálišová.

23. 1. /čtvrtek/ 17.30 hodin
UVOLNĚNÍ EMOCÍ
Terapeut duše a těla J. Sklenářová.

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

15. 1. /středa/ 18.00 hodin
PŘES VLNY BALTU
Křest publikací Přes vlny Baltu
(část první, část druhá). Setkání
s fotografem a autorem Janem Krásou

24. 1. /pátek/ 18.30 hodin
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA 13
Dokumentace, popularizace a ochrana
výtvarného umění ve veřejném prostoru
z období 1968–1992 v knize Vetřelci
a volavky. Publikaci představí editor
Pavel Karous.

■ Spolkový dům
Jablonec n. N., E. Floriánové 8,
www.dub.cz

28. 1. /úterý/ 18.00 hodin
BIOTRONIK TOMÁŠ PFEIFFER
Beseda.

■ Český červený
kříž–Jablonec n. N.
Florianova ulice (Spolkový dům)
www.cck-jablonec.cz

7. 1. /úterý/ a 23. 1. /čtvrtek/ 15.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Kurz a školení pro uchazeče o ŘP.

16. 1. /čtvrtek/ 17.00 hodin
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
DOBROVOLNÍKŮ
Zaměřeno na rekapitulaci Evropského
roku občanů 2013.

■ Muzeum hraček
U Zeleného stromu 2, Jablonec n. N.,
www.muzeum-hracek-jablonec.cz, 
tel.: 736 533 092, otevřeno: úterý–pátek
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin, 
sobota 11.00–16.30 hodin, 
neděle 10.00–16.30 hodin

Do 31. 1. 
SOUTĚŽE VE SKLÁDÁNÍ
HLAVOLAMŮ
Soutěž je určena pro všechny děti od
3 let. Za úspěšné složení hlavolamu
jsou pro všechny účastníky připraveny
drobné dárky a sladkosti.

■Mateřské centrum
Jablíčko
www.mcjablicko.cz
jablickomc@seznam.cz

Pravidelný program
Úterý 9.00 – 16.00 hodin zavřeno
Denně 13.00–15.00 hodin
DOUČOVÁNÍ DĚTÍ
Pro žáky 1.–8. tříd.
Pátek 10.00–11.00 hodin
HUDEBNĚ – VÝTVARNÝ
KROUŽEK
Pro děti od dvou let.
Pátek 17.00–19.00 hodin
LÁSKA, RODINA, ZDRAVÍ
Seminář o dovednostech, které zlepšují
rodinný život.

6. 1. /pondělí/ 10.00–11.30 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA 
– MARCELA POLÁKOVÁ
Máte potíže s dětmi a nevíte si rady?
Přijďte se poradit k nám.

8. 1. /středa/ 15.00–17.00 hodin
SETKÁNÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Pravidelný klub, výměna zkušeností.

9. 1. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
DOMÁCÍ ROZPOČET
Beseda o hospodaření v domácnosti
a možnostech jak ušetřit.

15. 1. /středa/ 14.00–17.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Pro rodiče s dvojčaty, trojčaty.

16. 1. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
PŮJČKY A ZADLUŽOVÁNÍ
Beseda o rizicích i výhodách.

18. 1. /sobota/ 10.00–13.00 hodin
HERNÍ SOBOTA 
Deskové hry pro malé i velké.

22. 1. /středa/ 16.00 17.30 hodin
KULATÝ STŮL 
SE SOŇOU PAUKRTOVOU
Povídání s náměstkyní primátora,
bývalou poslankyní a matkou 3 dětí.

23. 1. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Novinky v pojištění, které nás má
zajistit na stáří – beseda.

25. 1. /sobota/ 14.00–17.00 hodin
ZIMNÍ RADOVÁNKY
Hromadné sáňkování, bobování,
stavění bunkrů i sněhuláků v parku
u ZŠ Mozartova.

28. 1. /úterý/ 12.00–13.00 hodin
SCHŮZKA AKTIVNÍCH ČLENŮ
Shrnutí uplynulého roku a plánování
roku nového.

■ Dům
česko-německého
porozumění
www.dumrynovice.org
středa–sobota 14.00–17.00 hodin
do 11. 1.
POROZUMĚNÍ
Výstava kresleného humoru českých
a německých umělců.

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

3. 1. /pátek/ 20.00 hodin
3TIME
Dj firstep/toobeeass, 
acidjass,afrohouse,bassline.

10. 1. /pátek/ 20.00 hodin
HUSTEJ NÁZEF
Djs Korgon & Houbass (Mnichovo
Hradiště-Velkej Cajk), feat. DJ
MAN(Turnov), electro-break 
beat-drum & bass-dub step.

17. 1. /pátek/ 20.00 hodin 
WAKE UP
Back in the stage. Dj Zak a jeho hosté,
legendary hip hop night.

24. 1. /pátek/ 20.00 hodin 
REGGAE COLORE
Dj W23 aka Wilda Panda. Dj hazeflow,
reggae/dancehall/punk/dnb/electro/du
bstep mashup.

Letošní rok pořádá atletický oddíl TJ
LIAZ Jablonec již 42. ročník meziná-
rodních závodů Jablonecká hala. 

„Tento jediný mezinárodní mítink na
území České republiky si získal svou
kvalitní organizací a skvělým obsaze-
ním velkou popularitu mezi závodníky
řady zemí. Také o start na tomto mítin-
ku, který se uskuteční v sobotu 25. led-
na v Městské atletické hale na Střelnici,

je velký zájem,“ říká Dušan Molitoris,
hlavní organizátor akce.

Nyní je již potvrzen start výborných
reprezentantů z Polska a Německa. Mí-
tinku se rovněž zúčastní deset závodníků
z Anglie, z oddílu Herkules Wimbledon,
který je naším dlouholetým partnerem.
„V jednání je také účast řady vynikají-
cích českých reprezentantů, zejména
nejlepších sprinterů a překážkářů.
V těchto disciplinách čekají na závodní-

ky za umístění finanční odměny. Dojed-
návají se také podrobnosti startů našich
nejlepších vrhačů v čele s Prášilem
a dalšími,“ nastiňuje možné účastníky
Molitoris.

Na programu mítinku je celkem osm
disciplin mužů a osm disciplin žen.
Muži mají na programu 60 m, 60 m
překážek, 400 m, 800 m, 3 000 m, skok
o tyči, skok do dálky a vrh koulí. Ženy
mají 60 m, 60 m překážek, 400 m,

800 m, skok do výšky, skok do dálky,
trojskok a vrh koulí. „Věříme, že se do
Jablonce podaří přilákat skvělou kon-
kurenci v řadě jmenovaných disciplin
a tím mítink naváže na výborné výsled-
ky závodníků v minulých letech. 

Závody začínají v sobotu 25. ledna od
15.00 hodin, všichni příznivci atletiky
jsou srdečně zváni,“ uzavírá pozvánku
Dušan Molitoris.

(end)

42. ročník mítinku Jablonecká hala 

Foto Václav NovotnýFoto Václav Novotný
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Městská sportovní hala
www.sportjablonec.cz

FLORBAL

18. 1. /sobota/ 18.00 hodin
1. FbK JABLONEC
– FBC SOKOL ROKYCANY
II. liga mužů, centrkurt

19. 1. /neděle/ 14.00 hodin
1. FbK JABLONEC – TJ TURNOV
II. liga mužů, centrkurt

FOTBAL

18. 1. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Pořádá, FK Jablonec, o. s., centrkurt.

25. 1. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Pořádá, FK Jablonec, o. s., centrkurt.

FUTSAL

19. 1. /neděle/ 17.30 hodin
LEGNEX – F.A.ZOLE B.
Krajský přebor, centrkurt.

26. 1. /neděle/ 17.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA – AFC Kralupy
Divize mužů, centrkurt.

VOLEJBAL

11. 1. /sobota/ 11.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE – CHABAŘOVICE
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

12. 1. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ JUNIOREK A KADETEK
TJ Bižuterie Jablonec pořádá turnaj
juniorek a kadetek. Kurt č. 1 a 2.

18. 1. /sobota/ 10.00 a 14.00 hodin
BIŽUTERIE – SOKOLOV
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

25. 1. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE – ŽELEZNÝ BROD
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

26. 1. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ JUNIOREK A KADETEK
TJ Bižuterie Jablonec pořádá turnaj
juniorek a kadetek. Kurt č. 1 až 3.

Atletická hala
www.sportjablonec.cz
8. 1. /středa/ 16.30–19.00 hodin
1. HALOVÁ STŘEDA
Pořadatel: Sportovní gymnázium.

11. 1. /sobota/ 13.00–17.30 hodin
PŘEBORY LKAS
Ve vícebojích, chůzi a běhu na 3 000 m.

12. 1. /neděle/ 9.00–14.30 hodin
PŘEBORY LKAS
Ve vícebojích, chůzi a běhu na 3 000 m.

15. 1. /středa/ 16.30–19.00 hodin
2. HALOVÁ STŘEDA
Pořadatel: Sportovní gymnázium.

18. 1. /sobota/ 9.00 hodin
10.00 hodin
KRAJSKÉ PŘEBORY
Pořadatel: Polsko.

22. 1. /středa/ 16.30–19.00 hodin
3. HALOVÁ STŘEDA
Pořadatel: Sportovní gymnázium.

25. 1. /sobota/ 15.00 hodin
JABLONECKÁ HALA
Mezinárodní závody, pořadatel: TJ LIAZ.

26. 1. /neděle/ 10.00–12.30 hodin
KP LKAS ELÉVŮ
Pořádá Liberecký krajský atletický svaz.

29. 1. /středa/ 16.30–19.00 hodin
4. HALOVÁ STŘEDA
Pořadatel: Sportovní gymnázium

31. 1. /pátek/ 10.00 hodin
HALOVÝ VÍCEBOJ ŽÁKOVSKÝCH
DRUŽSTEV
Pořádá AC Slovan LBC.

1. 2. /sobota/ 10.00–16.00 hodin
KP LKAS JUNIORŮ A DOROSTU
Pořádá Liberecký krajský atletický svaz.

Městský zimní stadion
HOKEJ
www.hcvlci.cz

8. 11. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC
– MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 2005
II. liga, 25. kolo.

15. 1. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – NYMBURK
II. liga, 27. kolo.

25. 1. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC
– HC MILEVSKO 2010
II. liga, 29. kolo.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz

Pevné a stálé termíny bruslení
v průběhu sezony:
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
úterý 16.30–17.30 hodin
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin

Volné termíny
Dopoledne 8.00–13.00 hodin.
V dopoledních hodinách je městský
zimní stadion zdarma k dispozici ško-
lám a školkám zřizovaným jablonec-
kým magistrátem. Školy využívají le-
dovou plochu v rámci hodin TV, nebo
zde probíhají kurzy bruslení pro ZŠ
pod vedením lektorky Petry Marat.

Odpoledne 13.00–15.00 hodin.
V odpoledních hodinách pořádá DDM
Vikýř a Petra Marat pro školní družiny
a školní kroužky kurzy základů
bruslení – Veselá bruslička.
Více na www.veselabruslicka.cz.

Ski areál Břízky
25. 1. /sobota/ 12.30 hodin
JABLONECKÝ KLASICKÝ ZIMNÍ
TRIATLON
TRI-CLUB Jablonec nad Nisou 
ve spolupráci s SKP Jablonec,
SKI KLUBEM Jablonec,
TJ Bižuterie Jablonec n. N.,
Gymnáziem dr. Randy Jablonec n. N.
a statutárním městem Jablonec n. N.
pořádá 7. ročník.

Sportovní hala Bižuterie
BASKETBAL

11. 1. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – BRANDÝS
Liga juniorky U19.

12. 1. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – PROSEK
Liga juniorky U19.

15. 1. /středa/ 16.00 hodin
BIŽUTERIE – BENEŠOV
Liga juniorek U19, dohrávka.

18. 1. /sobota/ 10.30 a 12.30 hodin
BIŽUTERIE – PŘELOUČ
Oblastní přebor východních Čechy,
minižákyně U12.

18. 1. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – NUSLE
Liga kadetky U17.

19. 1. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – LITOMĚŘICE
Liga kadetky U17.

25. 1. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – KLADNO
Liga juniorky U19.

26. 1. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – PLZEŇ
Liga juniorky U19.

TJ Sokol Jablonec n. N.
Fügnerova 5
tel. 728 761 563 nebo 604 647 315
Zveme zájemce na pravidelné
cvičební hodiny:

Pondělí
9.30–10.30 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – seniorky.
9.30–10.30 hodin
STOLNÍ TENIS – senioři.
18.00–19.00 hodin
KONDIČNÍ CVIČENÍ – ženy.

Úterý
9.30–10.30 hodin
RODIČE S DĚTMI – pro děti od 2 let.
9.30–12.00 hodin
STOLNÍ TENIS – senioři.
16.00–17.00 hodin
CVIČENÍ VĚRNÉ GARDY
17.00–18.00 hodin
ABY ZÁDA NEBOLELA – ženy i muži.
18.30–20.00 hodin
FLORBAL – ženy i muži.
20.00–21.30 hodin
KONDIČNÍ CVIČENÍ – muži.

Středa
16.00–17.00 hodin
STREET DANCE děti do 12 let
17.00–18.00 hodin
STREET DANCE děti nad 13 let
17.30–18.30 hodin
FLORBAL DÍVKY /11–14 let/
18.30–19.30 hodin
TANEČNÍ MIX dívky + ženy

Čtvrtek
9.30–10.30 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ seniorky
15.30–16.30 hodin
RODIČE S DĚTMI od 2 let
16.30–17.30 hodin
PŘEDŠKOLÁCI a ŠKOLÁCI 1. tř.
17.00–18.00 hodin
PILATES S ALEXANDROU
17.30–18.30 hodin
KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN
17.30–18.30 hodin
FLORBAL CHLAPCI /8–12 let/

18. 1. /sobota/ 9.00–11.30 hodin
BAZÁREK JABLONECKÝCH 
MAMINEK
Informace p. Krupková.

19. 1. /sobota/ 10.00–12.00 hodin
VESELÝ KLAUN
Cvičení a hry pro nejmenší.

Aerobik Elán
Tel. 603 812 214,
brezinova.dasa@gmail.com

Městská sportovní hala Jablonec n. N.
Pravidelné cvičební hodiny:
Úterý
16.00 hodin
JUNIOR AEROBIK – lektoři Petra
a Pepča
17.00 hodin
FIT CVIČENÍ BEZ OHLEDU NA VĚK
aneb Aby záda nebolela
Nová lekce příjemného, preventivního
cvičení pro dobrou kondici a hezký
pocit z pohybu se zkušenou lektorkou
Ivou Kretschmerovou.
18.00 hodin
POWER JÓGA – lektorka Lenka.
19.00 hodin
PILATES – lektora Lenka.

Středa
19.00 hodin
CALANETIKA – lektorka Lenka.
20.00 hodin
PORTE DE BRAS – lektora Lenka.

Tělocvična ZŠ Šumava Jablonec
Pravidelné cvičební hodiny:
Pondělí 18.00 hodin
BODYBUILDING
Středně rychlé posilování celého těla.
Lektorka Dáša.

Úterý 19.00 hodin
ZUMBA – lektor Dan.

Středa 19.00 hodin
P CLASS
Formování břicha, hýždí, nohou.
Lektorka Dáša.

Čtvrtek 18.00 hodin
ZUMBA – lektor Dan.
11. 1. /sobota/ 9.00 hodin
MIMOŘÁDNÉ CVIČENÍ PRO ŽENY
3 V 1
Tři cvičitelé v jednom dopoledni.
Od 9.00 a od 12.00 hodin cvičí Radim
Štryncl bodybuilding, 
od 10.00 a od 13.00 hodin Dan Šimek
zumbu, od 11.00 hodin Petr Gilar.

Sportovní areál Mšeno
www.fkjablonec.cz
11. 1. /sobota/ 13.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FC SLOVAN LIBEREC
Přípravný zápas juniorky, UMT.

18. 1. /sobota/ 11.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FK VARNSDORF
Přípravný zápas, UMT.

18. 1. /sobota/ 13.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– SK ROUDNICE
Přípravný zápas, UMT.

22.1. /středa/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– 1. FK PŘÍBRAM
Přípravný zápas, UMT.

25. 1. /sobota/ 11.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– DOBROVICE
Přípravný zápas juniorky, UMT.

25. 1. /sobota/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FCG VLAŠIM
Přípravný zápas, UMT.

28. 1. /úterý/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– BOHEMIANS PRAHA
Přípravný zápas, UMT.

1. 2. /sobota/ 11.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC – DVŮR
KRÁLOVÉ
Přípravný zápas juniorky, UMT.

Nabídka sportovních pořadů

Foto Jiří Endler
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Jaké byly vaše začátky v Nisance?
Do Nisanky mě přivedla maminka, prožila jsem tu
krásná léta. Začínala jsem u Petry Šourkové, Radky
Šrýtrové a dalších. Moc mě to bavilo, tančili jsme, jez-
dili na festivaly. Po revoluci jsme jeli do Řecka, kde se
naše parta stmelila natolik, že jsme postupně přešli do
Nisanky a s některými společně tančíme dodnes. 

Od roku 1997 jste vedoucí souboru, nezačínala jste
příliš mladá?
Bylo mi jedenadvacet let, ale už před tím jsem byla ve
výboru. Tehdy v Nisance docházelo ke generační ob-
měně. Jiří Franc a mnozí jeho vrstevníci, kteří tančili
jako děti u Marty Novákové, skončili. Mě navrhli,
abych to po Jirkovi převzala. Řekla jsme si, proč ne.
Sice jsem neměla zkušenosti ani s vedením souboru,
taneční metodikou, ani s účetnictvím, ale chuť jsem
měla. Začala jsem navštěvovat Školu folklorních tra-
dic – čtyřsemestrální rekvalifikační kurz Ministerstva
školství ČR. Především jsem však měla velmi dobré
základy, které jsem se za léta v Nisance naučila.
Odmalička jsme byli drilováni v krocích a ve správ-
ném držení těla. Navíc jsem měla od začátku maxi-
mální podporu dvorní choreografky souboru Jany
Hanajové, která působí v Nisance již od roku 1981
a které vděčíme za úžasné choreografie.

Nisanka se snaží dodržovat regionální tradice, je
to těžké?
Těžké to není, protože v souboru jsou lidé, kteří na dodr-
žování těchto tradic lpí stejně jako já a snaží se dělat
folklor poctivě. Naštěstí máme k dispozici zápisy, a tak
se máme podle čeho řídit. Důsledně dbáme především
na tzv. krojovou kázeň, takže neexistuje ofina, či nemít
některou součást kroje. Základem úspěchu je také to,
že zásadně neděláme folklor jiného regionu, ale spe-
cializujeme se pouze na oblast Podještědí, Pojizeří a Pod-
krkonoší. Velkou podporou je také kapela, která nás
pod vedením Lukáše Fogla doprovází. Jsme vděčni za
to, že nemusíme tancovat na reprodukovanou hudbu.

Jak vznikly zápisy, které jste zmínila?
Folklor, jak se dnes prezentuje, je inspirován životem
lidí v minulých dobách. Ten se samozřejmě vlivem

doby měnil. V padesátých letech minulého století si
někteří uvědomili, že způsob života předchozích ge-
nerací mizí a že je poslední šance, jak ho prostřednic-
tvím pamětníků a jejich vzpomínek zachytit. 

Tehdy žil v Liberci Pavel Krejčí, jenž od pamětníků
čerpal informace o krojích, písničkách, tancích a kro-
cích. Vše pečlivě sbíral, zapisoval a posléze částečně
knižně vydal. Díky němu víme, jak se u nás tancova-
lo a zpívalo, jak vypadaly kroje. Toho se držíme. Cho-
reografka Jana Hanajová má skvělé nápady a dokáže
toto vše vložit do svých choreografií, vznikají tak
krásná pásma i jednotlivé tance. 

Například k padesátému výročí Nisanky, které le-
tos slavíme, jsme připravili nové pásmo Kdyby neby-
lo s důrazem na tradiční regionální řemesla – sklář-
ství a kamenictví. Jak vypadaly kroje, také čerpáme
z brožurky Lidový kroj v Podještědí od Josefa V. Schey-
bala.

Nisanka má mnoho malých dětí, nemáte tedy nou-
zi o členy?
To se takto říci nedá. Nisanka a Malá Nisanka působí
dnes samostatně, ale velmi úzce spolupracují. „Velká“
Nisanka je parta lidí, kteří spolu tančí mnoho let, něk-
teří již od dětství a Nisance zůstávají dlouhodobě věr-
ní. V současné době jsme v tzv. plodícím věku. Všichni
máme malé děti a skloubit tanec a rodinu je mnohdy
velmi těžké. I proto někdy oslovíme bývalé členy, kte-
ří v dospívání z Nisanky odešli, aby se k nám navráti-
li, občas se nám to povede. Daří se nám i nabírat no-
vé členy, kteří nikdy „folklor“ netančili. Co se týče
Malé Nisanky, v ní tančí a zpívá okolo 100 dětí a pů-
sobí pod DDM Vikýř. Děti jsou rozdělené do 5 skupin
a věnují se jim vedoucí Alena Francová a Jana
Hanajová, velmi jim též pomáhají manželé Foglovi.
O Malou Nisanku je každoročně velký zájem. 

Organizujete i vlastní akce?
Od roku 2000 spolupořádáme Velikonoční slavnosti,
od roku 1990 tradiční Vánoce s Nisankou, spolu s DDM
Vikýř pořádáme přehlídku dětských folklorních sou-
borů a soutěž Zpěváčci. Nejsme soubor, který jen jez-
dí a vystupuje, ale chceme se i něčím přičinit, a tak na
naše akce zveme soubory z partnerských měst – Ně-
mecka, Polska, ale i z Brazílie, kde jsme navázali přá-
telství s tamějšími krajanskými spolky. 

Nisanka letos slaví 50. narozeniny. Na co se může-
me v průběhu roku těšit?
První akcí je ples s názvem „Kdopak by se NISANKY
BÁL“. Koná se 11. 1. v Eurocentru. 5. 4. plánujeme
představení v jabloneckém divadle, kde bychom rádi
předvedli průřez celé tvorby souboru. Chystáme také
folklorní festival 20. 9. v rámci Podzimních slavností.
Oslavy zakončíme tradičními Vánoci s Nisankou. Pře-
jeme si, aby k nám našli cestu i bývalí členové, kteří
v dlouhé historii Nisanky oblékali její kroje. Všichni,
kdo se tanci v minulosti věnovali a věnují, si zaslouží
velké uznání. Jsem velmi ráda, že mám kolem sebe
skvělou partu lidí počínaje dospělými členy Nisanky
a dětmi a jejich rodiči v Malé Nisance konče. Jen s ni-
mi je Nisanka tak populární a úspěšná.

Jiří Endler

Jana Hamplová 
Folklor děláme poctivě

■ Osobnost Jablonecka

Jana Hamplová je vedoucí folklorního souboru Nisanka v Jablonci nad Nisou.
Působí v něm od roku 1985, kdy začínala v Malé Nisance, odkud se postupně
protančila do dospělých. V roce 1997 se stala vedoucí souboru a převzala
štafetu po předchůdcích – Jiřím Francovi, Daně Malé a zakladatelkách
Martě Novákové a Jiřině Koutové. 

■ Stalo se
Vichřice zlomila vánoční strom
Noční vichřice, která se prohnala
celou Evropou, se nevyhnula ani
Jablonci nad Nisou a v pátek
6. prosince půl hodiny po půlnoci
zlomila i vánoční strom na ná-
městí. „Nikdo nebyl zraněn, škoda
vznikla jen na stromě a jeho ozdo-
bách,“ potvrdil náměstek primá-
tora Miloš Vele. Nový strom, který
stejně jako ten zlomený věnovali
baptisté, stál v Máchově parku
a byl na náměstí usazen v úterý
10. prosince. (end)

Mšeno má osadní výbor
V Jablonci nad Nisou vznikl nový
osadní výbor. Po Kokonínu a Pro-
seči zastupitelé schválili vznik
třetího osadního výboru Mšeno.
Sedmičlenný osadní výbor se bu-
de hlouběji a systematičtěji zabý-
vat problémy této městské části.
Osadní výbory mají právo před-
kládat zastupitelstvu města své
návrhy týkající se části Mšeno
a stejně tak se mají právo vyjadřo-
vat k materiálům předkládaným
zastupitelstvu a radě města k roz-
hodnutí, pokud se týkají části ob-
ce Mšeno. (end)

Stavba štoly slavnostně
zakončena
Ve středu 18. prosince byla za účas-
ti představitelů města, zástupců
Povodí Labe, s. p., a sdružení zho-
tovitelů slavnostně ukončena
stavba protipovodňové štoly v Jab-
lonci nad Nisou. „Nedá se asi oče-
kávat, že v Jablonci budou záplavy
jako takové, daleko pravděpodob-
nější jsou bleskové dvouhodinové
záležitosti, přívalové deště, které
dokážou způsobit velké škody. Što-
la ochrání nejen střed města, ale
i Proseč, Vratislavice a v podstatě
i Liberec. Ne každé město má tu
možnost být takhle poměrně jed-
noduše ochráněno,“ řekl primátor
Petr Beitl. (end)

Sváteční rozjímání 
Příjemnou tradicí se stala předvá-
noční posezení se seniory. U čaje
či kávy se sladkým zákuskem se
setkalo vedení města s obyvateli
Domů zvláštního určení v ulicích
B. Němcové, Palackého, Novoveské,
v Klubech seniorů v Opletalově
a v Kokoníně i v Domově důchod-
ců v Jabloneckých Pasekách. Tro-
chu se vzpomínalo, trochu poví-
dalo či předvánočně rozjímalo,
zazněly také koledy. Kromě Vánoc
si primátor a náměstci se seniory
připomínají ještě březnové MDŽ
či květnový Svátek matek. Setkání
se seniory se postupně zúčastnili
náměstci primátora i primátor,
který v prvních lednových dnech
navštěvuje seniory s tradičním
novoročním přípitkem. (red)
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Organizace Rytmus Liberec, o. p. s., poskytu-
je službu sociální rehabilitace metodou pod-
porovaného zaměstnávání. Pomáhá hledat
a udržet si práci lidem se zdravotním postiže-
ním, zejména s mentálním znevýhodněním.
Lidem, kteří chtějí pracovat jako ostatní
a zároveň potřebují zvýšenou pomoc a pod-
poru při hledání práce i po nástupu do ní.

Pracovní konzultantky se jednotlivým uživate-
lům věnují individuálně v závislosti na jejich zne-
výhodnění, možnostech, schopnostech a dosud
získaných dovednostech. Pracují s nimi zejmé-
na na pravidelných schůzkách probíhajících
každý týden, kde spolu probírají různá témata
související s jejich hledáním práce. Vedle této
intenzivní podpory se každý měsíc konají sku-
pinová setkání. Job kluby jsou určeny uživate-
lům, kteří již mají svého pracovního konzul-
tanta a chodí pravidelně na schůzky. Setkání
pro čekatele využívají ti, kteří čekají, až se pro
ně u některé z pracovnic uvolní místo. Témata
skupinových setkání souvisí zejména s hledá-
ním zaměstnání či rozvojem sociálních a ko-

munikačních dovedností. K tomu, abychom na-
šim klientům pomohli vhodnou práci nejen na-
jít, ale také udržet, využíváme možnosti posky-
tovat pracovní asistence přímo na pracovišti.
Organizace má k dispozici pracovní asistentku,
která chodí s nově zaměstnanými klienty do za-
městnání, kde jim pomáhá při zaučování a ve-
de je k co největší samostatnosti.

Nedílnou součástí každodenní práce pracov-
ních konzultantek je spolupráce se zaměstna-
vateli. Z důvodu zviditelnění společensky odpo-
vědných firem, které se nebojí zaměstnávat
OZP, pořádá Rytmus Liberec každým druhým
rokem soutěž Stejná šance – zaměstnavatel ro-
ku. Na jaře 2014 se uskuteční již šestý ročník
této soutěže.

Během svého působení v Jablonci nad Nisou
(potažmo v Liberci) se již podařilo dlouhodobě
zaměstnat řadu uživatelů z tohoto regionu na růz-
ných pracovních pozicích. Mezi ně náleží např.
úklidové práce, pomocná administrativa, po-
mocné práce v kuchyni, montážní práce apod.

Organizace své služby poskytuje bezplatně.
Může tak činit i díky podpoře statutárního měs-
ta Jablonec nad Nisou.

Pracoviště společnosti Rytmus Liberec, o. p. s.,
naleznete v Jablonci nad Nisou ve Spolkovém
domě na adrese E. Floriánové 8 (telefon: 776 889
775). Jeho sídlo můžete navštívit v Liberci na
adrese Palachova 504/7 (Šaldovo náměstí). Více
na www.rytmusliberec.cz. Jana Vitvarová, 

pracovní konzultantka

Rytmus pomáhá handicapovaným s prací

Od roku 1924 se připomíná Rok české hud-
by, tradice se přerušila pouze v roce 1994.
Letos se k němu připojuje také Jablonec nad
Nisou, který jej symbolicky zahájil už před
Vánoci na jevišti Městského divadla v Jab-
lonci scénickým provedením vánoční mše
J. J. Ryby v podání základní umělecké školy. 

Výročí řady velikánů české hudby – B. Smetany,
A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů, J. Suka
a mnoha dalších – spadají do let zakončených
čtyřkou, proto jsou zcela spontánně chápané
jako Roky české hudby nejen u nás, ale i v za-
hraničí. V roce 1924 se poprvé slavilo stovkové
„smetanovské“ výročí, po druhé světové válce
se koncepce rozšířila na celou českou hudbu.
Tradice se přerušila až v roce 1994, kdy podle
Milana Kupky z ministerstva kultury převláda-
la nechuť vůči jakékoli předchozí praxi, i když
měla kořeny v době starší. 

„Sté výročí úmrtí Antonína Dvořáka 1. května
2004, shodné s datem vstupu republiky do EU,
a padesáté výročí úmrtí Leoše Janáčka byly im-
pulsem k obnově roku,“ konstatuje Kupka a do-
dává, že Roky české hudby se nesoustřeďují
pouze na tvorbu výročních autorů, na jeden
druh či hudební žánr, ale na podporu české
hudby jako takové.

„Město se rozhodlo letos připojit k Roku čes-
ké hudby cyklem koncertů vážné hudby před
radnicí, promenádních dechových koncertů
v Tyršově parku a operních či operetních před-
stavení třeba i v netradičním prostředí,“ říká
náměstkyně primátora Soňa Paukrtová. Podle
jejích slov se do organizace Roku české hudby
v Jablonci zapojí tři největší kulturní subjekty –
základní umělecká škola, městské divadlo
a Eurocentrum. 

„Každý z nich má co říci, každý z nich umí
připravit zajímavý a hodnotný program. Cíle

jabloneckého Roku české hudby jsou tři: Při-
blížit občanům známá i méně známá hudební
díla vynikajících hudebníků, jejichž výročí si
v Roce české hudby připomínáme v divadle,
oživit od začátku května do konce září střed
města podvečerními koncerty na Mírovém ná-
městí, v Tyršových sadech, případně na letní
scéně Eurocentra a v neposlední řadě seznámit
s uměním našich místních souborů, jako jsou
komorní soubory ZUŠ, pěvecký sbor Iuventus
Gaude!, Nautica a dalších vynikajících uměl-
ců,“ uzavírá Paukrtová.

Nad letošním Rokem české hudby v rámci ce-
lé republiky převzali uměleckou záštitu mezzo-
sopranistka Magdalena Kožená a dirigent sir
Simon Rattl, čestným prezidentem je šéfdiri-
gent České filharmonie Jiří Bělohlávek. A právě
koncert Magdaleny Kožené s Českou filharmo-
nií 1. ledna oficiálně Rok české hudby zahájil. 

(jn)

Roky se čtyřkou oslavují českou hudbu

Montessori je ohleduplnost, klid a láska
V Libereckém kraji jsou dvě zařízení vyuču-
jící metodou italské lékařky Marie Montessori
- v Liberci a Jablonci. Nejvíce jich je v Praze,
žádná v Ústeckém a Karlovarském kraji. Ale
pouze jabloneckou mateřskou a základní
školu zřizuje město. Od loňského září tu ob-
čanské sdružení Montessori provozuje také
lesní třídu.

Metoda Montessori má své příznivce i odpůrce.
Velmi zjednodušeně řečeno je založená na tom,
že dítě má volnost volby, což v mnoha lidech
vzbuzuje podezření, že ve školách je chaos
a bezvládí. Opak je však pravdou.

Ve vrkoslavické školce v těsné blízkosti lesa
je ve třech třídách zapsaných celkem 60 dětí od
necelých tří do sedmi let. Překvapující je ticho,
klid a naprosto soustředěné děti. Třídy nejsou
rozdělené podle věku, děti pracují na kobereč-
cích, označujících pracovní prostor. To, které
má hlad, si samo připraví svačinu v malé jídel-
ně nezávisle na ostatních. 

Učitelé tu jsou spíše pozorovateli a pomocní-
ky při objevování. Ač se to nezdá, panuje tu

přesný řád, který děti přirozeně dodržují. „Když
jsme školku před 17 lety zakládali, mnoho za-
stupitelů tomuto systému nevěřilo,“ vzpomíná
náměstkyně Soňa Paukrtová. Že měly tehdy
s Vlastou Hillebrandovou šťastnou ruku, potvr-
zuje zájem o zápis do školky i fakt, že v Jablon-
ci je pokračování výuky metodou Montessori
v Základní škole v ulici 5. května. 

„Naším cílem je i střední škola, kde se vyu-
čuje touto metodou,“ říká ředitelka Hillebran-

dová, která je také místopředsedkyní Montessori
společnosti a lektorkou. „Naše školka je i jed-
nou z modelových mateřských škol pedagogiky
Montessori v České republice. Jde o léty ověře-
ný systém, založený na vědeckém pozorování
dětí, ale také na rovnosti, nezávislosti, svobodě
volby, jednotě a přijetí. Učitel má umět pro dítě
a jeho rozvoj připravit správné prostředky
a uspořádané, připravené prostředí, ve kterém
se dítě může bezpečně a nezávisle na dospělých
pohybovat a používat vše, co v něm je.“

Svou první zimu prožívá lesní třída. Po letním
pobytu v jurtě se děti na zimu přestěhovaly do
maringotky, kde mají kamínka i palandy na spa-
ní. Většinu dne tráví v lese na čerstvém vzduchu.
Budou otužilejší a odolnější vůči chorobám. 

„Ministerstvo školství loni v březnu uznalo
lesní třídy jako rovnocenné předškolní vzdělá-
vání, ale zatím nevytvořilo legislativní oporu
pro jejich zařazení do rejstříku škol a školských
zařízení. Proto lesní třídu provozuje občanské
sdružení Montessori a ne město,“ vysvětluje
Soňa Paukrtová.

(jn)
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Druhý lednový čtvrtek (9. ledna) se v prosto-
rách jabloneckého Eurocentra uskuteční
prestižní módní přehlídka Made in Jablonec
2014 – 4 inspirations, na které se představí
pět desítek originálních modelů od čtrnácti
oděvních a devatenácti bižuterních regio-
nálních firem. Pátý ročník je pro všechny vý-
zvou být lepší než v letech minulých. 

„Kdo se předchozích ročníků jako divák účast-
nil, musí dát za pravdu, že naše jablonecká
módní show se postupně vyrovnává velkým
prezentacím nejlepších českých návrhářů,“ je
přesvědčen předseda pořádajícího Svazu vý-
robců skla a bižuterie Pavel Kopáček. Letošní
přehlídka Made in Jablonec 2014 má podtitul
4 Inspirations. 

„Modely jsou rozčleněny do čtyř témat – měst-
ská džungle, geometrie, dotek snů a velký svá-
tek. Odrážejí aktuální trendy pro sezonu
jaro/léto 2014. Bižuterní část obohatí také
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
prezentací výběru z oblíbených trendů uplynu-
lých desetiletí,“ prozrazuje rozčlenění přehlíd-
ky Kateřina Březovská, členka představenstva
Svazu výrobců skla a bižuterie.

Z důvodu velkého zájmu veřejnosti budou ta-
ké letos ve čtvrtek 9. ledna dvě přehlídky. 

První začne v prostorách Eurocentra v Jab-
lonci nad Nisou od 17.00 hodin, druhá od 20.00
hodin. 

Vstupenky na obě přehlídky jsou k dostání
v pokladně Eurocentra.

(end)

Made in Jablonec 2014 – 4 inspirations

Monika Absolonová a skupina YoYo Band
budou hosty 19. ročníku Plesu statutárního
města Jablonec nad Nisou, který se v jablo-
neckém Eurocentru uskuteční v sobotu 8. úno-
ra od 20.00 hodin. 

„Věřím, že se letošní ročník vydaří stejně jako ty
minulé. Srdečně zvu všechny Jablonečany
i přespolní, aby si přišli zatančit a zažít skvělou
atmosféru, která ples města Jablonec již tradič-
ně provází,“ láká primátor Petr Beitl.

K tanci a poslechu bude hrát Orchestr La-
dislava Bareše a kromě již zmiňovaných hostů
vystoupí v průběhu večera členové skupiny
Countryon. Večerem provází Alexander Hemala.

Od roku 2002 věnuje město část výtěžku
z plesu organizacím, jež se zabývají prací s dět-
mi, postiženými, seniory, sociálně slabými
apod. Také letos bude výtěžek z 19. plesu statu-
tárního města Jablonec nad Nisou ve výši 25 ti-
síc korun věnován občanskému sdružení „D“,
jež poskytuje bezplatné poradenství lidem, kte-
ří se ocitli v tíživé životní situaci. V Jablonci je
poradna občanského sdružení „D“ otevřena
každé pondělí a čtvrtek ve Spolkovém domě. 

Předprodej vstupenek v pokladně jablone-
ckého Eurocentra začíná v úterý 21. ledna
v 15.00 hodin. (end)

Ples města letos již podevatenácté

Nisa by měla být dominantou města
Komise pro ochranu zvířat a životního pro-
středí pořádá akci s názvem „I tady jsme do-
ma“. Cílem je přiblížit nejen místa, jež patří
díky péči občanů či města mezi ta upravená
a pro život příjemná, ale také lokality pro-
blémové.

Nisa. Řeka, která dává našemu městu jméno,
protéká celým městem a spojuje chloubu Jab-
lonce – jabloneckou přehradu – s centrem města.
Přirozeně by tak mohla být jedním z dominant-
ních prvků ve městě, který by dával Jablonci
nad Nisou svůj specifický a nezaměnitelný cha-
rakter, na nějž by občané mohli být právem hr-
di. Proměnit však historicky deformované oko-
lí řeky v místa, kde by lidé rádi trávili svůj čas,
je velkou výzvou. Na vybraných úsecích řeky se
to již podařilo, jiné úseky na tuto změnu stále
čekají.

■ I tady jsme doma – seriál o Jablonci



(19)

jablonecký měsíčník / leden 2014 život seniorů

Společný život 
Každou středu se schází senioři ve
svém klubu Opletalka v Opletalově
ulici. Je to tradice, bez které si svůj
život už neumí představit. „Na sta-
rá kolena jsme si oblíbili pétan-
que,“ říká vedoucí klubu Ludmila
Justová. „A tradice, která je jen na-
še, je společná štědrovečerní veče-
ře,“ dodává. Štědrý večer strávili
senioři v Opletalce i loni společně.
„Na pravidelném středečním klu-
bu se schází ti, kteří v Opletalově
ulici bydlí nebo dochází z blízkého
okolí, ale nezapomínáme ani na
bývalé spolubydlící, kteří se vzhle-
dem ke svému zhoršenému zdra-
votnímu stavu museli přestěhovat
a nyní žijí v jiných zařízeních pro
seniory. Díky vstřícnému přístupu
vedení Centra sociálních služeb
a hlavně Markétě Jeníčkové, která
se vždy ujme doprovodu, můžeme
své bývalé kolegy alespoň dvakrát
do roka navštívit, sami už si na
cestování netroufneme,“ přibližuje
vedoucí klubu a dodává: „A nejen
za tyto návštěvy patří poděkování
pracovníkům CSS, ale i za všechny
akce, které pro nás, seniory, při-
pravují.“ (rs)

Kultury není nikdy 
dost 
V dnešní době, kdy nám rádio, tele-
vize a jiné kulturní stánky posky-

tují mnoho druhů zábavy a pro-
gramů, se nabízí otázka, zda ještě
vůbec má smysl pořádat akce po-
dobného druhu v takovém zaříze-
ní, jako je Spolkový dům. „Ano,
myslím, že určitě má,“ tvrdí Anna
Červenková a pokračuje: „Progra-
mů nabízí televize sice hodně, vý-
běr je veliký, ale mají dost často
komerční charakter. Ať chceme
nebo ne, stále více se z nich vytrá-
cí trvalé morální a lidské hodnoty,
jako je úcta k člověku, laskavost,
slušnost, ohleduplnost, soucit…
A nám dříve narozeným se právě
po těchto hodnotách velmi stýská,“
zamýšlí se nad svým vztahem k li-

teratuře a hudbě. „Hlavním úče-
lem těchto setkávání je motivovat
lidi k tomu, aby měli chuť jít mezi
své vrstevníky, setkávat se s nimi
a uzavírali nová přátelství,“ vysvět-
luje Červenková a připomíná: „Pro
ty, kteří se na těchto kulturních
akcích podílí, je příznačné, že to
dělají s láskou, ochotou a velkým
nasazením. A jak víme ze zkuše-
nosti, to, co je činěno s láskou, je
vždy to pravé a to nejlepší,“ dodá-
vá a rozvádí své myšlenky dál:
„Myslím, že pro organizátory kul-
turních aktivit jsou největší odmě-
nou úsměvy na tvářích spokojené-
ho publika a stále stoupající zájem
z řad seniorské veřejnosti. Jen tak
dál!,“ uzavírá s poděkováním Čer-
venková.

Peču s láskou 
Celoživotním koníčkem Marie Ma-
chové je příprava tradičních a ne-
všedních sladkých pochoutek.
„K pečení mne přivedla moje ma-
minka již v útlém věku, vlastně pe-
ču celý svůj život. U nás pečeme
všichni, manžel, dcera i vnučka.
S přibývajícím věkem to ale vyža-
duje větší úsilí a námahu, ale o to
větší mám radost, když se podaří
upéct dobrota a ještě všem chut-
ná.“ V rámci Týdne seniorů se v Cen-
tru sociálních služeb už tradičně
koná soutěž o nejlepší, nejchutněj-
ší a nejoriginálnější upečený či
ručně vyrobený výrobek. Tato zda-
řilá akce přinesla paní Machové
první a druhé místo. Mnohé účas-
tnice již při vyhodnocení 1. ročníku
soutěže přemýšlely, jak své kuli-
nářské dovednosti napříště vylep-
ší. Paní Machová se pochlubila, že
si z pokolení na pokolení předáva-
jí jeden recept, jehož složení ale
neprozradila. „Jedná se totiž o ro-
dinný recept,“ vysvětluje a hned
vzápětí klade otázku: „Víte, že i peče-
ní má svůj mezinárodní den? Při-
padá na 19. května a jak víme, ten-
to měsíc je měsícem lásky a láska
prochází žaludkem, takže správně
vybrané datum na oslavy. Věřím,
že s podporou pracovníků CSS, kteří
nám seniorům naslouchají, připra-
víme další zajímavou akci,“ dodává
závěrem vždy usměvavá Machová.

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů
7. 1. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou – relaxační
a zdravotní cvičení na židlích
/další cvičení 14., 21., 28. 1./

21. 1. /úterý/ 15.00 hodin
Šijeme ponožkového pejska pro
Dobrotety

28. 1. /úterý/ 13.30 hodin
Exkurze do Městské knihovny
v Jablonci n. N.
Informace a přihlášky B.
Svobodová, tel.: 774 722 945

Dia-club senior
7. 1. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu
/další cvičení 14., 21., 28. 1./

10. 1. /pátek/ 14.00 hodin
Novoroční setkání členů
Dia-club senior

Svaz důchodců ČR
8. 1. /středa/ 14.00 hodin
Bezpečnost seniorů – beseda

15. 1. /středa/ 
Vycházka – Příchovice

22. 1. /středa/ 14.00 hodin
Vítáme nový rok s hudbou

29. 1. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku

Panenky z klubu
Seniorky z Domu zvláštního urče-
ní Novoveská šijí panenky. „To je
naše specialita a naše radost,“ ří-
kají. Panenky šijí téměř sedmnáct
let stále podle původního střihu,
který zajistila paní Posltová. Za ce-
lou dobu jich stvořily neuvěřitel-
ných téměř dva tisíce kusů. 

„Výrobu panenek máme rozděle-
nou podle toho, co koho baví a co
mu nejlépe jde od ruky,“ přibližují
systém práce a dodávají: „Některá
z nás látku nastřihne, další ji seší-
vají a plní, jiné panenky obléknou
a vytvoří jim vlásky.“ 

Hotové panenky potom předáva-
jí na dětská oddělení nemocnic
v Jablonci nad Nisou, Liberci, Tur-
nově i v pražském Motole. Využí-
vají je i lékaři při vyšetřeních dětí
v případech, kdy děti odmítají ko-
munikovat přímo s lékařem, ale
dokážou mu ukázat svoje potíže
prostřednictvím panenky. Vozí je
s sebou i posádky záchranné služ-
by. A několik panenek udělalo ra-
dost i dětem z africké Keni, kam je
dovezl pan Kominík při své cestě
na africký kontinent. „Pokud nám

budou síly stačit, budeme v šití pa-
nenek pokračovat. Je to práce, kte-
rá nás baví, při které se scházíme,
povídáme a navíc máme pocit, že

děláme něco i pro radost jiných, ne
jen svoji,“ doplňují seniorky. Kéž
jim jejich nadšení a elán vydrží
ještě hodně dlouhou dobu. (rs)

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

Senior plus

■ Aktivní věk

CSS získalo ocenění
za kvalitu v sociálních
službách 
Centrum sociálních služeb Jablo-
nec nad Nisou, p. o., převzalo v Ry-
tířském sále Senátu Parlamentu
ČR čestné uznání za kvalitu v sou-
těži o nejlepšího poskytovatele so-
ciálních služeb v České republice
v kategorii Poskytovatelé sociál-
ních služeb pro seniory, a to za
vysoký standard poskytovaných
služeb, za komplexní přístup a za
dlouhodobou a efektivní obhajo-
bu práv uživatelů. 

Ludmila Justová Foto CSS

DZU Novoveská – panenky

Anna Červenková Foto CSS

Přijetí u primátora Foto Markéta Hozová

Marie Machová Foto CSS
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Stane se „Jablonecký pochvalník“
objektivním a vyváženým?
Pokud čtete tyto řádky, tak jste si dozajista
otevřeli tištěnou nebo internetovou verzi
Jabloneckého měsíčníku, pravidelného perio-
dika, jehož úkolem je dle jeho statutu podá-
vat informace občanům města a na jeho
území působícím subjektům. 

Magistrátní kasu stojí každoročně jeho vydává-
ní 2,5–3 mil. Kč s ohledem na rozsah uveřejňo-
vané komerční inzerce. Někteří Jablonečané ho
nazývají „Jabloneckým pochvalníkem“. Mají
k tomu důvod, nebo jde jen o běžný projev na-
ší švejkovské povahy, které není nic svaté?
Prošel jsem si několik posledních vydání v le-
tošním roce a zkusil se podívat na publikované
texty a fotky kritickým okem se snahou hledat
chvalozpěvy a narcistické zobrazování. Objek-
tivně musím konstatovat, že takovéto prvky
jsem shledal. Úžasné jsou v tomto smyslu úvod-
níky psané výhradně vrcholovými představiteli

města. Obzvláště ten prosincový s názvem
„Ohlédnu se a mám radost“ sebekritikou nesrší
a nepřipouští si jakékoliv pochybení při správě
městského majetku. Pozoruhodné jsou v sérii
článků také interpretace nákupu akcií dnešní
Jablonecké energetické, a. s., které tuto transakci
povyšují na geniální obchodní tah. Autor těchto
článků však sveřepě opomíjí sdělení skutečné
kupní ceny, která je ve výši 218 mil. Kč, a vyhýbá
se informaci o výši ztráty ve společnosti, kterou
způsobí snížení ceny tepla od 1. 1. 2014, jejíž
hodnotu vyčíslil ředitel společnosti Ing. Spilka
na zastupitelstvu 17. 10. 2013. Co se týká foto-
grafického materiálu, lze postřehnout, že při té-
měř jakékoliv společenské události se zjeví na
fotce postava některého ze stávajících členů ve-
dení radnice. Nemám nic proti šíření pozitiv-
ních informací, ale pokud se to přehání, tak to
působí v duchu starého pořekadla o samochvá-
le, která nevoní. Novela tiskového zákona účin-

ného od 1. 11. 2013 ukládá vydavateli „poskyto-
vat objektivní a vyvážené informace o územ-
ním samosprávném celku a poskytnout při-
měřený prostor pro uveřejnění sdělení, které
vyjadřují názory členů zastupitelstva“. Doposud
jsem však nezaznamenal, že by některý ze zastu-
pitelů měl problém s redakční radou měsíčníku
s uveřejněním svého příspěvku. Je to spíše na-
opak, redakční radě se příspěvků od zastupitelů
nedostává. Věřím, že odpovědný přístup k výko-
nu zastupitelské funkce donutí jablonecké za-
stupitele k větší aktivitě, která povede k vyšší
objektivitě a vyváženosti měsíčníku, a že nebude
zneužita k jejich osobní profilaci v kampaních,
které občany města čekají v supervolebním ro-
ce 2014. Do tohoto roku přeji všem publikují-
cím hodně zdaru a Jablonečanům vedle těles-
ného zdraví i mnoho příjemných duchovních
zážitků a pohody při četbě jejich měsíčníku.

Jaroslav Kraus, zastupitel

V pořadí třetí akcí v rámci celoročního pro-
jektu 25 ro(c)ků bez opony bude vystoupení
Milana Knížáka s kapelou Aktual, kterou
založil v roce 1967. 

Koncert se v Klubu Na Rampě uskuteční v pá-
tek 17. ledna. Milan Knížák zazpívá písničky,
které se v 60. letech staly výrazem odporu pro-
ti komunismu a dnes jsou opět aktuální. Zazní
skladby – Atentát na kulturu, Narkomanova mi-
lostná, Miluju tebe a Lenina, Krysy táhnou do
boje, My jsme děti bolševizmu, Vana rumu, Jak
to bylo božský, Hudba je škodlivá, Staňte se
prasetem, Jsme vyslanci z kosmu nebo Bolše-
vičtí bozi.

„Ivan Čori, který hrál v kapele na kytaru
(hodně špatně) měl tatínka bolševika, a proto

měl kontakt na Dům pionýrů v Mariánských
Lázních. Vyjednal, že tam můžeme zkoušet
a posléze i zahrát. Vešlo se tam málo lidí a tak
spousta diváků seděla venku v parku, který
dům obklopoval, a poslouchali rachot, co se li-
nul z oken. Koncerty jsme v podstatě nepřipra-
vovali, poněvadž je nikdo nechtěl. Když se ta-
ková možnost náhodou objevila, chtěli jsme jí
využít, ale nějak speciálně jsme se nepřipravo-
vali. Koncertů bylo strašně málo,“ vzpomíná na
vystupování kapely v době totalitní režimu,
Milan Knížák. 

Pětadvacet let po revoluci je ovšem Milan
Knížák zklamán, neboť se podle jeho slov naše
země nikam neposunula, o její budoucnosti
měl tehdy jinou představu. „Jsem velmi zkla-
mán tím, kam se Česká republika řítí. Nena-
padlo mne, že po víc než 20 letech ještě bude-
me mít silnou komunistickou stranu a že lidi
zvolí do čela státu estébáky a největší úspěch
budou mít populisté. Není to asi jen problém
naší země, ale celé Evropské unie, jenže ČR je
moje vlast a já pojem vlast pořád silně vní-
mám, i když už to je nemoderní, a proto se tím
trápím. Největší silou tohoto světa je kýč, život
v kýči a ztráta hodnot. Životní stimuly, jako je
čest, hrdost, pokora atp. se už téměř neuvažují.
Z toho, co jsem právě napsal, je jasné, že jsem
měl opačné představy. Věřil jsem bláhově v to,
že se lidé naučí převzít zodpovědnost za svůj ži-

vot, ale většinová společnost stále víc a víc volá
po sociálním státě, což je nefunkční bastard
mezi socializmem a kapitalizmem a znamená
především zásadní ztrátu svobody,“ sdělil pro
Jablonecký měsíčník Milan Knížák.

Milan Knížák (19. dubna 1940) je kontroverzní
postavou minulého i současného režimu, český
výtvarník, hudebník a performer, bývalý ředitel
Národní galerie v Praze. Za totalitního režimu
byl asi 300krát zadržen policií a několikrát
i vězněn. Ani po revoluci nepřestal se svojí čin-
ností, například protestoval proti stavbě Národní
knihovny dle návrhu Jana Kaplického. Je držite-
lem řady mezinárodních domácích i zahranič-
ních ocenění.

(end)

Milan Knížák a kapela Aktual

Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku Gab-
lonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před sto lety.

4. ledna 1914, číslo 2, strana 1
Stávka 15 000 tiskařských dělníků v celém Ra-
kousko-Uhersku pokračuje. Vydavatelé novin od-
mítají neslýchaný požadavek desetiprocentního zvý-
šení mezd. Všechny noviny vycházejí ve zkráceném
vydání, protože je vyrábí nekvalifikovaný personál.

4. ledna 1914, číslo 2, strana 2
Český Dub. Budou mezi Hodkovicemi a Českým
Dubem jezdit tramvaje? O projektu se bude roz-
hodovat 9. ledna na českodubské radnici.

6. ledna 1914, číslo 3, strana 2
Vídeň. Arcivévodkyně Zita, manželka arcivévody
Karla, porodila na zámku Hetzendorf dcerušku.
Matce i děťátku se daří dobře.

9. ledna 1914, číslo 5, strana 3
Londýn. Ve věku 53 let zemřel nejmenší muž svě-
ta J. William White. Měřil pouhých 53 cm a spolu
se svou sestrou (normální velikosti) vedl obchod
v Southendu. Byl všeobecně známý a oblíbený
a také se horlivě angažoval v politice.

18. ledna 1914, číslo 11, strana 4
Světová výstava v San Francisku bude mít zvlášt-
ní atrakci: malou olověnou schránu s ostatky

Kryštofa Kolumba. Kolumbus zemřel v květnu
1506 ve Valladolidu a byl pohřben nejprve ve fran-
tiškánském klášteře, pak byl přenesen do Sevilly
a v průběhu doby prý i na další místa. Sám si však
přál být pohřben na Hispaniole.

20. ledna 1914, číslo 12, strana 1
Ruští špióni v Haliči. Z Krakova přichází zpráva
o zatčení skupiny 7 vyzvědačů. Je mezi nimi i stu-
dent lemberské polytechniky Jazcynski, který po-
dezřele často navštěvoval Varšavu a hlásil se jako
špión pro práci v ruském generálním štábu, čímž
chtěl úřady oklamat. Policie však jeho úmysly
prohlédla a našla u něj kompromitující materiály.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Pocta Undergroundu – divadlo Archa 2011Zkouška kapely Aktual v Lucerna baru 9. 12. 2012
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www.jabloneckarodina.cz

Najdete nás na
Facebooku

Milé děti, 

začíná rok 2014 a vy se můžete se mnou vydat na cestu známými českými pohádkami. Na každý měsíc je připraveno jedno
pohádkové téma k malování. Někteří z vás už poslali obrázky perníkové chaloupky. Moc děkuji. A jaká je další pohádka?
Je o krásné princezně, zlé sudičce a spícím království! Ano, hádáte správně, je to Šípková Růženka. Tak ať se vám pěkně kreslí
a obrázky mi nezapomeňte poslat!

Váš kamarád skřítek Pastelka

Příští téma: Šípková Růženka. K malování si můžete zazpívat stejnojmennou písničku, kterou nazpíval Jiří Schelinger.

Julie Jirošová

Adélka ČandováNatálka Cyprichová Nikolka Dědková

Oceněné práce na téma 
„Perníková chaloupka“

Julie Jirošová, 5 let, MŠ Motýlek, Střelecká 14

Natálka Cyprichová, 8 let, Jablonec nad Nisou

Adélka Čandová, MŠ Motýlek, Střelecká 14

Nikolka Dědková, 5 let, Žlutá mateřská škola, Jugoslávská 13

Odměnu dětem předá náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Šípková Růženka“ očekáváme do pondělí 13. ledna
na podatelně v přízemí jablonecké radnice nebo na adrese redakce:
Magistrát města Jablonec nad Nisou, redakce Jabloneckého měsíčníku,
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na obálku napište heslo
„Skřítek Pastelka“. Doporučený formát výkresu je A4. NEZAPOMEŇTE
uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!
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P L E S O V Á  S E Z Ó N A  2 0 1 4
Velký sál Eurocentra Jablonec nad Nisou, s. r. o.

• • • LEDEN • • • 
Pátek 3. 1., 18.30 hodin

MATURITNÍ PLES M4A
Střední průmyslová škola technická

hraje kapela B. Ferrari, moderují Karel Hynek
a Daniel Čech (z pořadu Nastojáka)

Pátek 10. 1., 19 hodin
LEŤTE S NÁMI ZA EXOTIKOU! 

maturitní ples O4A VOŠMOA
hraje skupina Rytma, DJ Hrusha, 

moderuje Ondra Vodný (Radio Evropa 2)

Sobota 11. 1., 20 hodin
KDOPAK BY SE NISANKY BÁL 
ples folklórního souboru Nisanka

hraje: FS Nisanka, Hudba u města Vídně, 
FS Jaro Ústí nad Orlicí, Hradecká cimbálová 

muzika, moderují Radek Rubáš a David Matura

Pátek 17. 1., 19 hodin
WELCOME TO RIO DE JANEIRO

maturitní ples O4C VOŠMOA
hraje ABC band, moderuje Jakub Děkan

Pátek 24. 1., 19 hodin
THE ROAMING TWENTIES

maturitní ples O4B VOŠMOA
hraje skupina Kontakt, moderuje Jiří Mádl

Pátek 31. 1., 19.30 hodin
CESTA KOLEM SVĚTA

maturitní ples V8A Gymnázia U Balvanu
hraje Vintage Band, moderuje Jan Žíla

• • • ÚNOR • • • 
Sobota 1. 2., 20 hodin, 

BABÍ HOP, hraje skupina Kontakt

Pátek 7. 2., 19.30 hodin
MATURITNÍ PLES V8A Gymnázia Dr. Randy 

hraje Orchestr Ladislava Bareše, 
moderují Vojta Puš a Vojta Matek

Sobota 8. 2., 20 hodin 
19. PLES STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

JABLONEC NAD NISOU, hraje Orchestr
L. Bareše, host večera: Monika Absolonová
a YoYo Band, moderuje Alexander Hemala

Pátek 14. 2., 19 hodin
ZPÁTKY V ČASE

maturitní ples 4A Gymnázium Dr. Randy
hraje Orchestr L. Bareše, moderuje J. Děkan

Sobota 15. 2., 20 hodin
SALSA NIGHT 

hraje dominikánská hudební skupina, žánrový DJ

Pátek 21. 2., 19 hodin
THE HORROR STORY

maturitní ples 4A Gymnázia U Balvanu 
hraje Bohemia Universal, 

moderují Tomáš Dianiška a Tomáš Váhala

Sobota 22. 2., 20 hodin
PLES ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

hraje Orchestr L. Bareše, vystoupí soubory ZUŠ

Pátek 28. 2., 19 hodin
HASIČSKÝ BÁL, hraje Bohemia Universal Band

• • • BŘEZEN • • • 
Sobota 1. 3., 19 hodin

TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ PLES
hraje skupina Rytma

Sobota 7. 3., 19 hodin
MATURITNÍ PLES S4A Gymnázia Dr. Randy

hraje Bohemia Universal Band, 
moderuje Pavel Cejnar

Sobota 8. 3., 19 hodin
NOC SMETÁNKY

maturitní ples SOŠ řemesel a služeb
hraje Rytma, moderuje Jakub Děkan

Pátek 14. 3., 19 hodin
MATURITNÍ PLES UMĚLCŮ – SUPŠB a VOŠ

hraje Vintage Band
moderuje Jan Picko a Eva Loumová

Sobota 15. 3., 20 hodin
SLAVNOSTI SV. PATRIKA

Irské sestry, Keltský tygr a Divokej Ir

Pátek 28. 3., 19.30 hodin
PLES ZŠ ARBESOVKA

hraje Bohemia Universal Band

• • • DUBEN • • • 
Sobota 26. 4., 20 hodin

LYŽAŘSKÝ BÁL

Den otevfien˘ch dvefií 
na Gymnáziu U Balvanu

Zveme v‰echny zájemce o studium 
na Gymnáziu U Balvanu 

na Den otevfien˘ch dvefií, kter˘ se koná 
ve stfiedu 8. ledna 2014 od 16.30 hodin

v budovû ‰koly.

Program:
• základní informace o studiu na v‰eobecnû 

vzdûlávacích ‰kolách,
• podrobné informace k pfiijímacímu fiízení,

• pfiehled nabídky ‰kolních aktivit,
• prohlídka ‰koly, informace k náplni vyuãovacích pfiedmûtÛ.

Pro zájemce o bliÏ‰í informace k obsahu pfiijímacích testÛ konáme
konzultaãní odpoledne, a to ve stfiedu 12. února 2014 od 15 hodin.

Dal‰í informace (propagaãní leták, 
aktuální dûní na ‰kole a mnoho jin˘ch) 

naleznete na www.gymjbc.cz
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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

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

V NOVÉM ROCE V·ECHNO NEJ P¤EJE
AUTOSERVIS MOKO·ÍN

brzdové centrum ATE = certifikovan˘
specialista na brzdy – bezkonkurenãní ceny!!!
Profesionalita, zku‰enosti, kvalita, poctivost,
záruky, osobní pfiístup, vozy bûhem opravy
parkovány v hlídaném prostoru – v dílnách

nebo za plotem.
www.autoservismokosin.cz

tel.: 483 313 977, 604 242 111
Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

PSYCHOSOMATICKÁ PORADNA
MUDr. Igor Skaliãan

Odborné posouzení zdravotního stavu
Klasická i alternativní terapie 

Konzultace formou osobních náv‰tûv 
Pfiedná‰ky, semináfie, meditace

www.igorskalican.cz
tel.: 721 958 838 

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

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

TANEâNÍ KURZY – JARO 2014
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

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 
Akce leden: sleva na vchodové dvefie 20 %,

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã 
+ sleva na BEZPEâNOSTNÍ

+ sleva na dvefie s obloÏkov˘mi zárubnûmi. 
Vnitfiní (bílé, buk, jabloÀ, ofiech) 
od 666 Kã do 699 Kã s inzerátem. 

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

ZÁPIS DO KURZÒ V EDUCE UÎ TEë!
Nové jazykové kurzy od února: angliãtina, 

‰panûl‰tina, ital‰tina, francouz‰tina, 
ru‰tina, ãín‰tina. Rekvalifikaãní kurzy: 
Zaãátky obsluhy osobního poãítaãe, 

kurz DaÀová evidence, Mzdové úãetnictví,
Úãetnictví.

Novû Kurz internetového marketingu 
– akãní cena!

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

AUTOPATICKÉ PORADENSTVÍ 
v centru Jablonce nad Nisou 

Jednoduchá pomoc na cestû ke zdraví. 
KaÏd˘ v sobû máme svÛj lék. 

Valerie Jakubíková, tel. 737 545 801 
www.autopatiejablonec.cz 

Markéta Vajskebrová, tel. 605 414 819
www.autopatie.com 

âI·TùNÍ KOBERCÒ 
a ãalounûného nábytku

technologií Kärcher. 
Ceník a info na www.saky.cz,

606 076 769.

POSPÍCHAL, s. r. o.
Prodáváme: palubky, podlahová prkna,

plovoucí podlahy, obkladové panely,
dfievûné prahy,

nábytek z masivu, postele, matrace,
skfiínû, komody, Ïidle a stoly.

Podhorská 128a, Jablonec nad Nisou
Tel: 483 310 880

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

KONDIâNÍ CVIâENÍ PRO MUÎE
Lekce v tempu, posilování bfiicha, h˘Ïdí,

paÏí s lehk˘m protaÏením a krátk˘m 
odpoãinkem na konci. Lekce zv˘‰í tepovou

frekvenci a posílí i srdce. 
KaÏdé pondûlí ve studiu

Jóga na v˘sluní se na vás tû‰í Tomá‰.
www.jogajablonec.cz

mail: joganavysluni@seznam.cz
tel.: 728 178 474

Z POZÒSTALOSTI PO VOJÁCÍCH,
PARTYZÁNECH,

legionáfiích, ãetnících, vysok˘ch funkcionáfiích
apod. KOUPÍM medaile, odznaky, prÛkazy,

foto, písemnosti, ãásti uniforem.
Tel.: 608 420 808

LADùNÍ A OPRAVY KLAVÍRÒ
Pavel Pospí‰il 

Sv. âecha 7a, Jablonec n. N.
e-mail: pavelpospisil@volny.cz

www.klavirservis.cz, tel. 604 112 410

NABÍZÍM HLÍDÁNÍ P¤ED·KOLNÍCH DùTÍ 
na SmrÏovce ve vlastním, pro dûti 

upraveném prostfiedí.
Poãet hodin po osobní domluvû. 

Bc. vzdûlání a praxe v oboru. 
Orientaãní cena: 

6 hod./den = 3 000 Kã/mûs + strava.
MoÏnost odborné v˘uky aj. 

BliÏ‰í informace: 420 721 828 712

NOVÁ OPRAVNA OBUVI A BRA·NÁ¤STVÍ
NEJLEVNùJ·Í opravy obuvi v Jablonci

ulice Smetanova 4999/6 
naproti Spolkovému domu

ZuzanaHynkova@email.cz, tel.: 728 822 109

NEJSTE SPOKOJENI S CENOU
ZA VEDENÍ VA·EHO ÚâETNICTVÍ?

Zavedená úãetní kanceláfi nabírá nové 
klienty - 10% sleva pro nové klienty 

objednané do konce ledna 2014.
MoÏno i jednorázová spolupráce – 
zpracování pfiiznání danû z pfiíjmÛ 

FO, PO a dal‰í.
Kontakt: tel. 736 649 729 

e-mail: info@mpucto.wz.cz

OPTIK DO DOMU 
Zdarma náv‰tûva optic. poradce u vás
vám umoÏní zakoupit dioptrické br˘le

víc jak o 50 % levnûji neÏ v kamenn˘ch 
oãních optikách. 
Tel.: 602 870 941

www.levnebryle.webnode.cz 

POMOC NA DOSAH 
– jsme tu pro vás !!!

Poji‰tûní soukromé i firemní, stavební spofiení, 
úvûry a hypotéky – i nebankovní sektor. 

Profesionální a odpovûdn˘ pfiístup.
Od ledna 2014: 

po–ãt 9–16 hod., pá – náv‰tûvy u klientÛ.
PODHORSKÁ 7 

(naproti kostelu Dr. Farského – b˘valá 
poji‰Èovna âSOB), Jablonec n. Nisou.

p. Vízková 602 824 941, finuver@seznam.cz
p. Holmanová 602 123 211, 

marie.holmanova@seznam.cz

KÁCENÍ A PRO¤EZY STROMÒ
horolezeckou technikou. 

Ozdravné fiezy a péãe o stromy.
Leo‰ Ulrych, 724 318 267
ulrych@vyskovyservis.cz 

www.vysokoservis.cz 

NAJLA orientální studio s tradicí
www.brisnitancejablonec.cz

tel. 774 801 087
nábor do kurzu 

MÍRNù POKROâIL̄ CH
pondûlky 18.30–19.30 h

SKUPINY PRO ÎENY zimní cyklus 
meditace, proÏitkové techniky 

PARKOVÁNÍ V MÍSTù!

ÚVùRY NA V·ECHNO
pro podnikatele, zamûstnance, dÛchodce.

Volejte 
zdarma 800 366 000
nebo 603 445 448.

Pracuji pro více vûfiitelÛ.
www.uver-kazdemu.cz

Kanceláfi: 
budova JBX-Palackého 41, 

Jablonec nad Nisou

Pfiijìte se podívat na bezplatnou 
ukázkovou hodinu 

14. 1. nebo 28. 1. od 17.30 hodin.
LITE Jablonec, Komenského 33 
tel. 730 157 755, www.lite.cz

Chcete opravdu mluvit, 
mluvit, mluvit anglicky?

• 80 % mluvení.
• OkamÏité v˘sledky.

www.educa-jbc.cz

EDUCA 
VZDùLÁVACÍ CENTRUM

EDUCA, Ml˘nská 46a Jablonec n. N.
tel./fax: 483 318 621, mobil: 602 505 288

★
★★

ZVY·TE SVOJE ·ANCE 
NA TRHU PRÁCE!

V Educe opût zaãínají nové kurzy.
Zapsat se můžete už teď. 

Jazykové kurzy – nové kurzy od února
Zopakujete si gramatiku, rozmluvíte se

a určitě se i zasmějete. 

Poãítaãové kurzy – naučíme Vás po-
čítač používat efektivněji, ušetříme Váš čas.

Úãetnictví, daÀová evidence,
mzdové úãetnictví 

Kurz internetového marketingu: 
Pomůžeme Vám rychle a účinně oslovit 

své zákazníky. Nový kurz za akční cenu!
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➧ 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

✄

JAKOB, s. r. o.

e-mail: obchod@jakob.cz
Kontakt 483 314 591, 732 108 472

Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

• Balení zboÏí
• Kompletace zboÏí
• Celní sluÏby

Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

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

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

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

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

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

www.medsix.cz

Plníme novoroční předsevzetí!

� Hubnoucí, detox. 
balíčky od 550 Kč

� Termovibrační terapie 
střev Vibrokolón

� Lymfatické ošetření 
+ anticelulit. masáž 
+ zábal – 490 Kč

� Anticelulit. masáž + káva peeling
+ zábal skořice – 490 Kč

� Manuální lymfodrenáž – 390 Kč

STUDIO FIT • nám. Dr. Farského 4, Jablonec n. N.
tel.: 773 485 800, info@studiofit.cz,
jsme na Facebooku. www.studiofit.cz

LAHŮDKY NIKA

CHRASTAVA

Otevřeli jsme pro Vás
v Jablonci, Podhorská 16,

novou prodejnu našich výrobků
–

Přijďte ochutnat nejlepší
chlebíčky v kraji!

–
Od pondělí do pátku 6.30–16.00

www.nikachrastava.cz


