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Čas vše ukáže
Sotva minul konec roku, kdy každý z nás určitě bi-
lancoval a přemýšlel nad svými plány, už zde máme
začátek února. Děti přinesly domů pololetní vy-
svědčení, dostaly pochvalu, nebo se dočkaly po-
zvednutého rodičovského obočí a už abychom se
pomalu chystali na příchod jara. 

Snad se mi zdá, že čas tak rychle utíká proto, že
zima o sobě letos příliš nedala vědět. Jako by to
bílé roční období bylo přeskočeno. Mnozí z nás,
zvláště Ti, kteří mají rádi zimní sporty, jsou průbě-
hem zimy zklamáni. Velký smutek přinesla nedo-
statečná sněhová nadílka organizátorům a účastní-
kům Jizerské padesátky. Po loňském, krásně jiskřivě
zimním ročníku, musel být tento tradiční závod
zrušen a všechny přípravy přišly vniveč. Město se
na zimu také připravovalo. V pohotovosti je technika
a v rozpočtu města připraveny jako každý rok fi-
nanční prostředky, které zimní údržba stojí. V našem
případě, na rozdíl od Jizerské padesátky, nemusí-
me být ze zbytečných příprav smutní. Technické
služby mohly využít čas, který nebylo třeba věno-
vat pluhování a posypu například k opravám chod-
níků. Finanční prostředky, které ušetříme, se ihned
mohou použít na opravy městského majetku. Je však
třeba počítat i s koncem roku 2014, kdy nám zima
může pro letošek ještě vše dvojnásobně vynahradit. 

V loňském roce jsem se na tomto místě zmiňoval
o nevyhnutelném zvyšování cen, se kterým se
všichni musíme vyrovnávat. Jsem rád, že po dva-
nácti měsících mohu konstatovat, že v Jablonci se
nám oproti tomuto trendu podařilo dosáhnout sní-
žení ceny pro občany u dvou komodit. Všech se
týká snížení ceny za likvidaci komunálního od-
padu, které se nám podařilo jednáním se svozovou
firmou. Naši odborníci pracují na dalších mož-
nostech, které by vedly k dosažení úspor v této ob-
lasti.

Druhou položkou je cena za teplo dodávané
z centrálního zdroje. Od nového roku platí snížená
cena a nás čeká mnoho náročné práce na revitali-
zaci celé soustavy, aby bylo možno cenu zachovat
pro další období, a udržet tak celou soustavu
funkční. Cílem tohoto snažení je nejenom zajistit
teplo pro všechny, ale ochránit tak čistotu ovzduší,
které vznik individuálních topných zdrojů na síd-
lištích nesvědčí.

Nezbývá než věřit, že za dalších dvanáct měsíců
si budete moci na tomto místě přečíst, že se nám
těchto cílů podařilo dosáhnout. Jsou pro Jablonec
velmi důležité. 

Miloš Vele
náměstek primátora

V Městském divadle v Jablonci nad Nisou se 1. ledna konal již tradiční Novoroční koncert, který pořádá statutární město k výročí
vzniku samostatné České republiky 1. ledna 1993. V úvodu slavnostního večera byla předána Cena města Pro Meritis 

architektovi Karlu Pelantovi (cenu převzal syn Radomír Pelant vpravo), fotografovi Siegfriedu Weissovi (uprostřed) 
a akademickému sochaři Jiřímu Dostálovi (vlevo).

Svátek svatého Valentýna slaví 
malí i velcí. Foto Karla Hackelová
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Město plánuje areálu vrátit někdejší lesk a postup-
ně Srnčí důl renovovat. Již v loňském roce šlo na
úpravu čtvrt milionu korun. „Majetek získal do
správy Sport Jablonec, s. r. o., a ten se bude o areál
starat. Naší prioritou je zachovat jej jako celek pro
volnočasové aktivity občanů, škol, zájmových
spolků a tréninky místních atletů,“ říká náměstek
primátora Miloš Vele.

Václav Poláček, který je duchovním otcem lesního
sportoviště, se inspiroval ve Finsku, kde podobný
areál navštívil. „Byla to takřka revoluční myšlenka,
s níž tehdy Vašek přišel a získal pro ni řadu lidí, kteří
mu ji pomohli realizovat,“ vzpomíná někdejší člen
jabloneckého atletického oddílu Arnošt Fučík.

Stavět se začalo v roce 1976 a budování trvalo dva
roky. „Šlo to velmi rychle, všichni jsme odpracovali
mnoho brigádnických hodin. Nejdříve se musely po-
zemky odlesnit, poté se na holé pláni prováděly velké
terénní úpravy, náspy, kilometrové kolečko, vrhačské
sektory, ohniště a další,“ vzpomíná Milan Mikula, dal-
ší muž, který je s jabloneckou atletikou dlouhodobě
spjatý.

Areál zdraví, jak se také Srnčí důl nazýval, se rodil
rychle. Výhodou tehdejší stavby bylo nadšení lidí ko-
lem atletiky. „Všichni jsme chodili pomáhat a každý
měl možnost říci názor, co by tam mělo být vybudo-
váno. Chtěli jsme vytvořit přírodní alternativu pro tré-
nování atletů v blízkosti stadionu,“ vzpomíná součas-
ný předseda atletického oddílu Dušan Molitoris.

Pohled na tehdejší areál byl úchvatný. Kdo Srnčí důl
navštívil, měl dokonalý přehled o všech sportovištích.
„Byl zde kilometrový okruh pro běh, oštěpařský, dis-
kařský, koulařský a kladivářský sektor. Své místo mě-
la dálka a trojskok, byla zde sprinterská travnatá ro-
vinka,“ vzpomíná Arnošt Fučík.

„Uprostřed bylo velké tábořiště, které bylo využívá-
no různě. Pořádala se zde setkání s atlety, oddílové
ohně a mnoho dalších akcí,“ doplňuje Molitoris.

Dále byly vedle sektorů zbudovány stříšky pro spor-
tovce, kteří je využívali v nepříznivém počasí. „V levé
části kilometrového okruhu se poté postavil srub, kte-
rý sloužil správci areálu, jímž byl Karel Stloukal. Před
několika lety bohužel vyhořel,“ lituje stavby Fučík.

Finance tehdy přicházely z ČSTV a práce zajišťova-
la TJ LIAZ prostřednictvím svého stavebního úseku.
„Vznikla unikátní stavba, i díky množství brigádnic-
kých hodin. Myslím, že nebyla nikdy doceněna. Areál
nám záviděli atleti z celého světa. Říkali, že nikde,
snad kromě Finska, nic tak krásného není,“ pravil
Molitoris.

Jeho slova potvrzují i výstřižky z tisku z r. 1978
v kronice atletického oddílu: „Je to vskutku unikátní
lokalita. Člověk marně hledá vhodná slova pro to, aby
vypsal, jak to vypadá.“ Jiný text blahořečil souznění
přírody se sportem: „V noci se tu pasou srnky a pro-
hánějí zajíci. Přes den se zde, uprostřed krásné přírody
rámované lesem, prohánějí ligoví atleti Liaz, místní
potěr a užijí si zde i děti mateřských škol. Lesní areál
je pro svou funkčnost a skloubení s přírodou malým
zázrakem na ploše dvou hektarů.“ 

Areál vždy byl a stále je hojně využíván veřejností.
Odjakživa sem kromě atletů chodili rekreační běžci,
žáci základních a mateřských škol. Sportovat sem
chodí fotbalisté, policisté i hasiči. Na procházce vídá-
me rodiny s dětmi, maminky s kočárky… „V minulos-
ti sem chodili trénovat lyžaři na běžkách. V době své
největší slávy zde trénoval Jan Železný a mnoho vý-
znamných sportovců zejména z NDR. Nyní sem velmi
ráda chodí Bára Špotáková,“ doplňuje Fučík.

V současné době je areál v majetku města, čímž by-
la naplněna dohoda z roku 2009, kterou odsouhlasilo
tehdejší vedení TJ LIAZ Jablonec a zastupitelstvo.
„Město areál zakoupilo za tři miliony korun. Atletům
zůstane k užívání sektor na oštěp, kladivo a kouli a po
dobu 15 let (od roku 2009) nemusí platit pronájem
městského sportoviště,“ vysvětluje náměstek Vele.

„Jsme velmi rádi, že se tomu tak stalo, protože areál
chátrá a jednota na jeho údržbu neměla a nemá pení-
ze. Již v loňském roce šlo z městské kasy na údržbu
areálu čtvrt milionu korun. Nebýt města, tak by Srnčí
důl chátral. Nyní má šanci, že bude udržován a zvele-
bován. V každém případě jsme nic neztratili, ale spíše
získali. Máme zajištěny kvalitní tréninkové podmínky
na patnáct let,“ uzavírá povídání Dušan Molitoris.

(end)

Unikátní dílo – Srnčí důl
Srnčí důl, který od TJ LIAZ Jablonec odkoupilo město, byl v době výstavby unikátním dílem
nejen na území České republiky, ale i v měřítku evropském a světovém. Duchovním otcem
myšlenky realizování přírodního sportovního areálu byl Václav Poláček, bývalý předseda TJ Liaz
Jablonec. Stavba trvala dva roky v letech (1976–1978) a od té doby slouží mnoha generacím. 

■ Město pomáhalo
s údržbou
V loňském roce uvolnilo město ze
svého rozpočtu do Srnčího dolu
250 000 korun. Peníze byly inve-
stovány do údržby, kterou prová-
děl Sport Jablonec, s. r. o. „Naše
dceřiná společnost, spravující
městská sportoviště, bude mít are-
ál na starosti. V plánu je postupné
zvelebování celého lesního spor-
toviště, jež je nyní v majetku měs-
ta,“ říká Miloš Vele, náměstek
primátora. Za úpravy v areálu
zodpovídal Petr Hemerka, jenž po-
psal práce realizované v Srnčím
dole v loňském roce. 

1) Oprava horní louky (oštěp)
Jediná možná příjezdová komuni-
kace vedoucí do horní části areálu
vede přes tuto louku, která byla
rozježděná a podmáčená. Svah
byl mírně sesutý a plný přerostlé
vegetace. Vše jsme uvedli do pů-
vodního stavu. 

2) Úklid lesa, horní část
V první etapě (horní část areálu)
jsme vyzkoušeli možný postup
prací při případných změnách ce-
lého areálu v budoucnosti. Usku-
tečnily se zde větší úpravy terénu,
likvidace popadaného a zohýba-
ného lesního porostu (po kalami-
tách) a přerostlého či uschlého
náletu, a to jak u země, tak i ve
středních výškách okolních vzrost-
lých stromů (za 30 let nečinnosti). 

3) Oprava horního sektoru 
(výška)
Zlikvidovali jsme čerstvý nálet,
opravili most, vyhrabali a obnovi-
li kanalizaci a svod dešťové vody.
Vyřezali jsme ohnuté stromy nad
areálem, centralizovali odpadní
dřevo a klest. Důvodem byly ze-
jména časté záplavy a následná
neprůjezdnost louky pro hod oště-
pem.

4) Průřez hlavní cesty 
pro pěší a běžeckého okruhu
V rámci možností jsme odstranili
volné kameny, obnovili svodové
kanály (po krátké době je opět za-
valila přívalová voda z horní pří-
jezdové cesty), prořezali nálet,
zlikvidovali poškozené stromy
rostoucí uprostřed cesty a obnovi-
li průchod. Zde je nutná celková
oprava, momentálně je prostor
vhodný pouze pro sportovce.

5) Příjezdová cesta
Věnovali jsme se i jedinému mož-
nému příjezdu do vnitřní části
areálu. Zde byla velmi poškozena
cesta od Kauflandu. Docházelo
zde k podmáčení, vznikaly propa-
dy, naplaveniny, padaly stromy
atd. Proto bylo nutné ji opravit,
protože je potřebná k případným
dalším úpravám v areálu a k mož-
nému přiblížení servisní a ná-
kladní techniky. Odstranil se stáva-
jící povrch, vytvořili jsme odtokové
kanály. Položili novou povrchovou
vrstvu a upravili pravou část ces-
ty, která je vyvýšená. 

(end)

Foto kronika AO LIAZ Jablonec

Foto kronika AO LIAZ Jablonec
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Nemocnice je v posledních letech úspěšná

Digitální mamograf využívá stále více žen

Ekonomická situace je stabilní. Každý rok
nemocnice generuje provozní zisk 25 až 50
mil. Kč. To znamená, že z vlastních prostřed-
ků financuje nejen běžný provoz (mzdy, od-
vody, materiály, energie, služby atd.), ale vý-
še uvedené finanční prostředky investuje do
svého rozvoje.

Již několik let nemá nemocnice žádné dluhy,
veškeré svoje závazky platí ve splatnosti. Krize
zdravotnictví, o které píší média, se nás přímo
nedotýká. Nemuseli jsme propouštět žádné za-
městnance, ani snižovat mzdy, omezovat objem
nebo spektrum poskytované péče.

Průběžně obnovujeme naše přístrojové vyba-
vení, a to nejen z našich vlastních zdrojů, ale
i z každoročních příspěvků našeho zřizovatele,
statutárního města Jablonce nad Nisou. Z vět-
ších investic to byl nákup digitálního rentgenu
za více než 6 mil. Kč nebo nového mamografu
rovněž v ceně přes 6 mil. Kč.

Nové přístroje umožňují nová vyšetření a no-
vé léčebné postupy. Věnujeme se například en-
doskopickému řešení tzv. časných lézí tlustého
střeva, což jsou stavy, které se mohou vyvinout
v nádory s nutností operace a další náročné léč-
by. Před dvěma lety jsme zavedli perorální cho-
langioskopii – vyšetření žlučových cest s mož-
ností endoskopického odstranění kamenů nebo
odběru materiálu na histologické vyšetření.
Další novou metodou je zátěžové vyšetření srd-
ce pomocí magnetické rezonance. Toto vyšetře-
ní zjistí, zda je srdeční svalovina prokrvena
normálně, nebo naopak, zda dochází v někte-
rém místě ke snížení průtoku krve, tzv. ische-
mii. V případě prokázané ischemie se následně
provede srdeční katetrizace s rozšířením zúže-
né cévy, a předejde se tak vzniku infarktu.
Chirurgické oddělení má nově k dispozici scin-
tilační sondu, která při operacích nádoru prsu
dokáže přesně identifikovat mízní uzliny posti-
žené tímto onemocněním. 

Další investice plynou do stavební části.
Průběžně rekonstruujeme jednotlivá pracoviště
– v roce 2012 to bylo oddělení CEDR a chirur-
gie B1, v roce 2013 oddělení urologie, chirurgie
B2 a chirurgická ambulance. V loňském roce
jsme dokončili výstavbu centrálního ředění cy-
tostatik v ústavní lékárně a pavilonu onkologie.

Tento projekt je velkým přínosem pro naše pa-
cienty, kteří již nemusejí absolvovat náročná
vyšetření i léčbu v nevyhovujících prostorách
mimo areál nemocnice, ale mají k dispozici
komfortní zázemí s přímým napojením na naše
ostatní pracoviště. Celá akce byla financována
z rozpočtu města a dosáhla celkových nákladů
přes 26 mil. Kč. 

Větším projektem bylo i vybudování mateř-
ské školky. Akce stála přes 20 mil. Kč a byla opět
hrazena z rozpočtu města. Výhodou je možnost
umístění dětí našich zaměstnanců a rychlejší
návrat maminek z mateřské dovolené do práce.

Jedním z našich provozních problémů je par-
kování. Vyčlenili jsme a zpoplatnili parkoviště
u hlavního vchodu pouze pro naše pacienty
a návštěvníky – toto řešení zajišťuje dostatek
kapacity. Vybudovali jsme nové parkoviště
v místě staré interny. V loňském roce jsme pro
účely parkování upravili i nevyužité plochy nad
mateřskou školkou, tím jsme získali 25 nových
parkovacích míst. S rozšiřováním parkovacích
míst počítáme také v letošním roce.

Rok 2014 očekáváme se smíšenými pocity. Na
straně jedné dochází k určitému navýšení

úhrad ze strany zdravotních pojišťoven, na straně
druhé musíme počítat s výpadkem 10 mil. Kč
za zrušené hospitalizační poplatky. Očekáváme
hospodářský výsledek na úrovni minulých let.
V letošním roce plánujeme částečnou rekon-
strukci a „revitalizaci“ operačních sálů, chirur-
gické jednotky intenzivní péče a části interního
oddělení. Budeme pokračovat ve výměně lůžek
na jednotlivých odděleních. Zbouráme objekty
staré vrátnice a kuchyně. Připravujeme nákup
nového počítačového tomografu (CT) v hodno-
tě kolem 25 mil. Kč. 

Ve středně a dlouhodobém horizontu připra-
vujeme vybudování nového pavilonu intenziv-
ní péče a kompletní přebudování všech pěti
operačních sálů. Na oba projekty máme zpra-
cované studie. Jejich realizace samozřejmě zá-
visí na finančních možnostech, obě akce do-
hromady budou stát zhruba 250 mil. Kč.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim
zaměstnancům za jejich práci a za velmi dob-
rou spolupráci vedení našeho města i celému
zastupitelstvu.

MUDr. Vít Němeček, MBA
ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Čtenáři Jabloneckého měsíčníku se již na je-
ho stránkách měli možnost seznámit s poří-
zením nového digitálního mamografu, který
pro nemocnici pořídil její zřizovatel, statu-
tární město Jablonec nad Nisou. 

Rozhodujícím přínosem je nejen kvalita pří-
stroje a snímků, ale zhruba jen 40% radiační
zátěž ve srovnání s jinými přístroji. Součástí
přístroje je také neoddělitelné datové úložiště
pro archivaci digitálních snímků.

Rakovina prsu představuje v současnosti je-
den z nejzávažnějších epidemiologických pro-
blémů ČR. V České republice je každoročně di-
agnostikováno více než 5 500 nových případů
onemocnění. Na následky karcinomu prsu zem-
ře každý rok přibližně 2 000 českých žen, mezi
příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20–54 let
tak zaujímá karcinom prsu první místo.

Velmi kvalitní mamografický a ultrazvukový
přístroj i mediální kampaň se projevily zvýše-
ným zájmem o vyšetření na našem pracovišti
již v roce 2013. V roce 2012 jsme provedli 5 068
screeningových (preventivních) vyšetření, v ro-
ce 2013 již 5 738 screeningů. Všech vyšetření na

mamodiagnostickém pracovišti v roce 2012 by-
lo provedeno 9 244, v roce 2013 již 10 106.
V loňském roce využilo 517 žen v jablonecké
nemocnici mimořádné preventivní vyšetření
prsou, program VZP „Zdravý život“ k nám při-
vedl 113 žen. Projektu „Ženy ženám“ podporo-
vaný Avonem a Aliancí žen s rakovinou prsu se
zúčastnilo v loňském roce 404 žen (v roce 2012
jen 233). VZP platila vyšetření v celém rozsahu,
Avon poskytl ženám poukázku s 200korunovou

slevou. Účast na vyšetření závisela na rozhod-
nutí žen, žádnou adresnou pozvánku nedostaly.

V lednu 2014 odstartoval další projekt cílené-
ho zvaní žen, které nebyly na mamografii v po-
sledních 4 letech. V prvním kole bude v ČR zvá-
no celkem asi 500 000 žen. Pozvání organizují
zdravotní pojišťovny ve spolupráci s Minister-
stvem zdravotnictví ČR z prostředků EU, které
musí být vyčerpány do pololetí roku 2015. Ženy
splňující kritéria obdrží od svých zdravotních
pojišťoven zvací dopisy. Zvány budou primárně
k praktickým lékařům nebo gynekologům, kte-
ří jim musí vystavit řádnou žádanku a k vyšet-
ření se objednají ve screeningovém centru.
Vyšetření jen s dopisem bez žádanky lze pro-
vést jen za úhradu.

Pacientky s doporučením od lékaře se mohou
objednávat na radiodiagnostickém oddělení jab-
lonecké nemocnice na telefonním čísle 483 345
854, nebo osobně. Objednací doba je do měsíce.
Akutní vyšetření provádíme neprodleně.

MUDr. Miloš Rejmont,
specialista na diagnostiku prsu

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.Foto Jiří Endler

Foto Jiří Koudelka



(4)

jablonecký měsíčník / únor 2014 informace z města

Střecha kostela sv. Anny je ve špatném stavu.
Proto se Jablonec snaží získat na její opravu
dotaci z havarijního programu Ministerstva
kultury ČR. 

K velkým projektům oddělení investiční výstav-
by pro rok 2014 se řadí oprava střechy z přírod-
ní břidlice, krovů a fasády včetně klempířských
prvků nejstaršího jabloneckého svatostánku
svaté Anny. Cena je necelé tři miliony korun.
„Proto jsme se rozhodli využít výzvy z havarij-
ního programu ministerstva kultury a požádali
jsme o dotaci ve výši 1,5 milionu korun,“ kon-
statuje náměstek Petr Vobořil. 

Kostel sv. Anny je nejstarší jabloneckou stav-
bou. Postavit jej nechala Marie Polyxena, hra-
běnka Desfours v letech 1685-1687 ještě bez vě-
že, která byla přistavěná o dvacet let později.
A právě ona potřebovala první velké opravy už
v roce 1802. 

Zásadní rekonstrukce se kostel dočkal v le-
tech 1995–2002 s finanční účastí města a státu.
Tehdy se renovace dostalo zvláště dřevěným
částem střešní konstrukce a obnově břidlicové
krytiny. Zatím tou největší opravou prošel kostel
v letech 2005–2006, kdy se evropské, státní i měst-
ské peníze investovaly do fasády a nasvětlení

kostela, odvodnění okolí, venkovní kamenné
dlažby, restaurovaly se dřevěné lavice, obě křti-
telnice, vstupní dveře, vitrážová okna a vznikly
toalety v sakristii. Město stavbu bezúplatně zís-

kalo do majetku v roce 2004 a od té doby slou-
ží jako výstavní i koncertní sál. Od roku 2013
jej programově spravuje Jablonecké kulturní
a informační centrum, o. p. s. (jn)

Město žádá peníze od ministerstva kultury

Nejdůležitější a také finančně nejnáročnější
investiční akcí tohoto roku bude zateplení
Základní školy v Arbesově ulici. Město nyní
čeká na rozhodnutí o přidělení dotace. To
má padnout v březnu.

Základní škola v Arbesově ulici ve Mšeně je po-
slední velkou jabloneckou školou, která potře-
buje radikální rekonstrukci. „Ta spočívá přede-
vším v zateplení obvodového pláště a výměně
oken školních pavilonů,“ říká náměstek primá-
tora Petr Vobořil. 

„Žádost o dotaci jsme zaslali do Operačního
programu Životní prostředí loni v srpnu. Nyní
čekáme na rozhodnutí o jejím přidělení, které
by mělo padnout v březnu,“ vysvětluje vedoucí
oddělení dotací Iveta Habadová. Pokud se ji
Jablonci podaří získat, rekonstrukce zasáhne
do dvou školních roků.

„Jsme už poučení z rekonstrukce ZŠ v Libe-
recké ulici, takže jsme do připravovaného pro-
jektu zařadili také likvidaci azbestu,“ doplňuje

náměstek Vobořil. Azbest je nejčastěji součástí
takzvaných boletických panelů, které se použí-
valy v sedmdesátých a osmdesátých letech
minulého století. Zvnějšku je tvoří sklo, které
kryje buďto cementopískovou nebo požáru
odolnou osinkocementovou (azbestovou) des-

ku. Tepelnou izolaci obstarává dnes už nedo-
statečná vrstva minerální vlny a z interiérové
strany panelu je opět jedna ze dvou jmenova-
ných desek. Dokud se do těchto budov nijak ne-
zasahuje, azbest se skrývá v panelech či vzdu-
chotechnice. Jakmile se začne s rekonstrukcí
a výměnou oken, drobná azbestová, zdraví
škodlivá vlákna se uvolňují do ovzduší. 

To byl i případ školy v Liberecké. „Tehdy
jsme před zahájením stavby nechali prověřit
konstrukci budov na obsah azbestu. Průzkum
ho v některých panelech potvrdil,“ vzpomíná
Petr Vobořil. Ačkoliv druhá část měření proká-
zala, že obsah vláken v ovzduší interiéru ne-
překročil povolené limity a nebyl tedy závadný
pro děti ani zaměstnance, město přikročilo
hned k preventivním opatřením. „Náklady na
dodatečnou dekontaminaci by byly podstatně
vyšší, než byly ty na preventivní opatření,“ po-
pisuje rozhodnutí náměstek primátora s tím, že
tentokrát se s obsahem nebezpečných vláken
počítá už dopředu. (jn)

V březnu se rozhodne o Arbesovce

Přípravné práce na křižovatce ulic Belgická
– Čs. armády loni na podzim byly sice ne-
příjemné pro řidiče, přinášely však před-
zvěst toho, že se letos Ředitelství silnic a dál-
nic LK (ŘSD LK) skutečně pustí do výstavby
okružní křižovatky a možná dokončí rychlé
silniční spojení mezi Libercem a Jabloncem.
To potvrdil i ředitel ŘSD LK Josef Jeníček.

Stavba okružní křižovatky ulic na silnici I/14
u průmyslového areálu bývalého LIAZu by mě-
la začít v dubnu. Kromě avizované křižovatky
ulic Belgická a Československé armády má
ŘSD LK v plánu dokončit také rychlé silniční
spojení mezi Libercem a Jabloncem. 

„Celá stavba bude částečně na mostech a čás-
tečně v odřezu staré silnice. Laicky řečeno, bu-
dou se narovnávat serpentiny, které tam jsou,“

vysvětlil Josef Jeníček s tím, že v roce 2014 pro-
běhne příprava stavby, hlavní práce jsou pláno-
vané do roku 2015, celá akce by měla skončit
do roku 2017. 

Pro město to znamená, že se bude podílet na
stavbě křižovatky. „Loni se pouze překládaly
datové kabely a vedení ČEZ. Letos se město
zúčastní obvyklým způsobem. Vybuduje chod-
níky, autobusové zastávky, veřejné osvětlení
a upraví zeleň,“ říká náměstek primátora Petr
Vobořil, jenž má na starost rozvoj města, a do-
dává: „V budoucnu chceme navázat i výstavbou
sjezdu do průmyslového areálu, který by mohl
být čtvrtým ramenem nové okružní křižovatky.“ 

Oproti původnímu plánu začíná ŘSD LK se
stavbou o dva roky později. Další okružní kři-
žovatku by mělo vystavět ještě v Lukášově.

(jn)

Dočkáme se narovnání serpentin k Liberci

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler

Foto Milan Bajer
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Svaz výrobců skla a bižuterie zahájil rok
2014 premiérou módní přehlídky Made in
Jablonec 2014, která se konala 9. ledna 2014
ve velkém sále Eurocentra. 

„Součástí této módní show byla i prezentace
bižuterních trendů minulých desetiletí, kterou
připravilo Muzeum skla a bižuterie v rámci
Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablo-
nec 2014,“ říká Pavel Kopáček, předseda Svazu
výrobců skla a bižuterie (SVSB). Přehlídku
zhlédlo ve dvou představeních 950 diváků.
„Ohlasy diváků, hostů a odborníků jsou mimo-
řádně příznivé a všechny zúčastněné firmy
mohou být hrdé na práci svých designérů,“
prohlásil Miloš Vele, náměstek primátora statu-
tárního města Jablonec nad Nisou.

Další prezentace bižuterního průmyslu je ny-
ní na cestě na zimní olympiádu do Soči 2014.
Ve výstavní části Českého domu – Soči 2014 se
představí bižuterní centrum Palace Plus a v je-
ho rámci 37 exponátů z produkce členských fi-

rem projektu Palace Plus. „Svaz připravuje vý-
stavu Křehká krása 2014, která se uskuteční ve

dnech 7.–10. srpna 2014 v areálu Eurocentra.
Návštěvníci se mohou těšit na reprezentativní
účast bižuterních a sklářských firem, předvádě-
ní výroby, kreativní dílny a bohatý doprovodný
program. Výstava chce do Jablonce nad Nisou
přilákat návštěvníky a nabídnout jim bohaté
zážitky,“ sdělil dále předseda SVSB.

V roce 2014 představí Svaz výrobců skla a bi-
žuterie nový turistický produkt – Do Jablonce
nad Nisou za sklem a bižuterií. „V něm nabízí-
me ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie ce-
stovním kancelářím ucelený celodenní pro-
gram, který zahrnuje zejména návštěvu muzea,
prohlídku výroby perlí a bižuterie, návštěvu
Palace Plus a místní gastronomii,“ nastiňuje
plány Kopáček.

Cílem aktivit svazu je rozšířit povědomí ve-
řejnosti v ČR a zahraničí o kvalitě české bižute-
rie a podpořit členské firmy v marketingu
a prodeji. „Především chceme, aby se návštěv-
níci do Jablonce nad Nisou vraceli za sklem
a bižuterií,“ uzavírá Pavel Kopáček. (end)

Bižuterie bude vystavována v Soči 

Za poslední dva měsíce roku 2013 vydalo
statutární město Jablonec nad Nisou za
zimní údržbu o dva miliony méně než za
stejné období roku 2012.

Od listopadu do konce loňského roku napadlo
v Jablonci nad Nisou 42,5 cm sněhu. Vzhledem
k ranním ledovkám, které potrápily město
v prosinci, technické služby spotřebovaly cca
660 tun posypového materiálu. 

„Ve stejném období loňské zimy napadlo ve
městě 132 cm sněhové pokrývky a spotřeba
inertního i chemického posypového materiálu
byla oproti letošní zimě více než dvojnásobná.
Za poslední dva měsíce roku 2012 zaplatilo

město za zimní údržbu 4 miliony korun. Letošní
zima stála zatím cca 2 miliony,“ říká Markéta

Hozová, tisková mluvčí magistrátu. „Hovořit
o úspoře je zatím předčasné, všichni čekáme,
že se zima v Jablonci v plné kráse ještě ukáže,“
krotí případnou euforii z úspor nákladů na le-
tošní zimní údržbu opatrný náměstek primáto-
ra Miloš Vele, který má na starosti městskou po-
kladnu. V rozpočtu města je každoročně na
zimní údržbu vyčleněno cca dvacet milionů ko-
run.

Letošní zima je nadprůměrná i z hlediska
teploty vzduchu. Zatímco v loňském zimním
období klesla průměrná teplota na –4,6 °C, le-
tošní průměrná teplota zůstává nad bodem
mrazu +1,8 °C.

(r)

Městskou kasu zatím zima nevysává

V průběhu roku 2014 se uskuteční několik
akcí, k nimž budou pracovníci oddělení
správy veřejné zeleně zveřejňovat pravidelné
informace. 

„Po pozitivní zkušenosti z podzimního svozu
bioodpadu bude zaveden sběr do velkých ná-
dob dvakrát ročně v předem uveřejněných lo-
kalitách,“ říká Nikola Štěpánová z magistrátu
města.

Další změna pro rok 2014 je snížení počtu
svozů nebezpečného odpadu ze tří na dva roč-
ně. „Stejně jako v minulých letech je v plánu

velikonoční a vánoční přistavení kontejnerů na
velkoobjemový odpad,“ tvrdí Štěpánová.

Větší akcí letošního roku je otevření nového
sběrného místa v ulici Belgická, které bude
fungovat sedm dní v týdnu. „I na tomto místě
budou moci občané odložit osm kusů pneuma-
tik a dvě stě kilogramů velkoobjemového odpa-
du nebo bioodpadu zdarma,“ doplňuje infor-
maci Štěpánová. 

Další místa, kam lze dovézt odpad, zůstávají
stejná. Zde je tabulka se seznamem sběrných
míst a výčtem vybíraných odpadů.

Přehled akcí v roce 2014
únor 2014 – otevření nového sběrného místa

v ulici Belgická
14.–18. 4. – v průběhu tohoto týdne budou

přistaveny kontejnery
na velkoobjemový odpad

31. 5. – svoz nebezpečného odpadu
21. 6. – svoz bioodpadu
25. 10. – svoz bioodpadu
25. 10. – svoz nebezpečného odpadu
15.–19. 12. – v průběhu tohoto týdne budou

přistaveny kontejnery
na velkoobjemový odpad (end)

Kalendář akcí odpadového hospodářství 

Sběrný dvůr
Proseč ano ano ano ne ano

nebezpečný
odpad

DRUH ODPADU PŘIJÍMANÉHO NA SBĚRNÉM DVOŘE

velkoobje-
mový odpad bioodpad stavební 

odpad
elektro-
zařízení

separovaný
odpad

Sběrný dvůr
Smetanova ano ne ne ne ano ne

Sběrné místo
Dalešická
Kokonín

ano ano ne ne ano ne

Sběrné místo
Belgická ano ano ano ne ano pouze papír

Foto Jiří Endler
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✔

✔
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✔
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✔

✘

✘

✘

✘

✔

✔

✔

✔

✘

✘

ano
(včetně eternitu)

Foto archiv Palace Plus

Foto Jiří Endler
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Město Jablonec nad Nisou nikdy v minulos-
ti nebylo a není vlastníkem objektu Schla-
raffie. Přesto se město problematice Schlaraffie
věnuje a osud budovy není zastupitelům
lhostejný. Proto na svém lednovém zasedání
uložili primátorovi města Petru Beitlovi
vstoupit znovu do jednání s majitelem ob-
jektu o budoucnosti budovy. 

Z historie
Budovu si jako své sídlo v roce 1909 zřídili čle-
nové recesistického spolku Preciosa Iserina –
jablonecká odnož spolku Schlaraffia. V období

2. světové války byla činnost spolku zakázána
a objekt využívaly německé vojenské orgány.
Po válce již šlarafové činnost neobnovili a v bu-
dově sídlila organizace mládeže ČSM. V té do-
bě došlo k likvidaci interiérů. Později převzal
budovu podnik LIAZ, který ji využíval až do
privatizace v polovině 90. let 20. století, kdy
přešla do soukromého vlastnictví. Majitelé se
od 90. let poměrně často střídali. 

V březnu 2008 jednala Komise města pro reali-
zaci městské památkové zóny s vlastníky
Schlaraffie o její budoucnosti. Tenkrát se do-

hodli, že Schlarafie bude začleněna do plánova-
né novostavby výrobního a administrativního
areálu společnosti na sousedním pozemku, kte-
rý má stejného vlastníka. Tato informace pro-
běhla tiskem. Následně zastupitelstvo schválilo
46. změnu územního plánu, aby se záměr mo-
hl uskutečnit, a město nechalo na své náklady
zpracovat architektonickou studii, která se sta-
la základem projektu. V průběhu stavebních
prací požádal investor a majitel obou pozemků
o demolici části Schlaraffie – kovárny, s čímž
památkáři souhlasili, protože objekt byl ve
špatném stavu a památkově nebyl významný. 

V říjnu 2011 podal Mgr. Miloš Krčmář na
Ministerstvu kultury ČR návrh na prohlášení
objektu Schlaraffie za kulturní památku. Mgr.
Krčmář je mj. členem Komise městské památ-
kové péče Rady města Jablonec nad Nisou, kte-
rá žádost podpořila a doporučila radě města vy-
dat kladné stanovisko.

V únoru 2012 vydal magistrát města kladné
stanovisko k prohlášení objektu za kulturní pa-
mátku. 

V říjnu 2013 se na základě dotazů magistrátu
na výsledek šetření uskutečnila prohlídka ob-
jektu (po dvou letech od podání žádosti).
Následně došlo k vydání rozhodnutí, ve kterém
Ministerstvo kultury ČR neprohlašuje budovu
Schlaraffie za kulturní památku. Ve zdůvodnění
stojí, že: „objekt je architektonicky nepříliš
hodnotnou stavbou, jejíž památkové a kulturní
hodnoty tkví v propojení se spolkem Schla-
raffia. Vzhledem ke stavebnětechnickému stavu
by případná obnova znamenala prakticky stav-
bu kopie objektu a další pokračování řízení
o prohlášení domu za kulturní památku by
bylo bezpředmětné.“ (mh)

Schlaraffie není městu lhostejná

Anketa, která probíhala od listopadu loň-
ského roku a vyvrcholila při vánočních tr-
zích, měla za úkol zjistit, které téma by oby-
vatelé Jablonce chtěli zařadit do průzkumu
o kvalitě života ve městě. Ten se uskuteční na
jaře letošního roku. V anketě dominovalo té-
ma bezpečnosti a problematika soužití
s Romy. 

Na dalších místech se umístilo téma pořádku
ve městě, zimní údržby, odpadů, parkování
a dopravy. Tato témata budou podrobně rozpra-
cována ve zprávě o kvalitě života na přelomu
května a června letošního roku. 

„Problematice bezpečnosti se dlouhodobě vě-
nujeme prostřednictvím kamer městského ka-
merového systému a činnosti městské policie,
jež věnuje zvýšenou pozornost rizikovým loka-
litám a samozřejmě prevenci kriminality na
různých úrovních,“ komentuje primátor Beitl
výsledky ankety. O tom, že bezpečností se měs-
to zabývá, svědčí například nová kamera u fot-
balového stadionu, účinnější osvětlení rizikové
lokality Tyršovy sady nebo projekt Okrskář. 

S bezpečností spojují lidé často i romskou
otázku. Ta byla nejčastěji voleným vlastním té-
matem v anketě. „Soužití různých etnik bývá
obecně problematické a více či méně se s tímto

fenoménem potýkají všechna města. Důležitý
je vzájemný respekt, tolerance a dodržování
běžných zásad lidské slušnosti bez ohledu na
původ nebo barvu kůže. To by mělo platit pro
všechny,“ uvažuje primátor Beitl. 

V anketě Žiju tady rád, bylo celkem přijato
990 hlasů. Do sběrných boxů lidé odevzdali
885 lístků, 205 respondentů hlasovalo na webu. 

Ve sběrných boxech se objevily i konkrétní
dotazy občanů, na ty budeme od příštího čísla
postupně odpovídat v Jabloneckém měsíčníku. 

Kompletní vyhodnocení kampaně naleznete
na stránkách města.

(mh)

Výsledky ankety Žiju tady rád

■ Z jablonecké radnice…

13. díl – O rozpočtu
První letošní díl seriálu Z jablonecké radnice
věnujeme městskému rozpočtu. Dozvíte se, co
všechno se za slovem rozpočet skrývá, jak se
tvoří a že rozpočtové provizorium není nic špat-
ného. Co všechno rozpočet města a jeho tvorba
obnáší, se dozvíte od primátora Petra Beitla, ná-
městka pro ekonomiku města Miloše Veleho
a odborné výrazy vám vysvětlí vedoucí odboru
ekonomiky jablonecké radnice Renata Vítová.
Premiéra pořadu se vysílala na TV RTM ve
čtvrtek 23. ledna. Ke stažení je na webu města
nebo na www.tvrtm.cz.

Dotace na památky
Na základě programu Podpory obnovy kultur-
ních památek prostřednictvím obcí s rozšíře-
nou působností, který vyhlásilo Ministerstva
kultury lze získat finanční prostředky na za-
chování a obnovu nemovitých kulturních pa-
mátek, které jsou mimo památkové rezervace
a zóny a nejsou národními kulturními památ-
kami, ani nejsou ve vlastnictví České republiky.
Podmínky a postup řešení najdete na webových
stránkách www.mestojablonec.cz. Uzávěrka
příjmu žádostí je do 13. února 2014. 

(r)

Foto Jiří Endler
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■ Naši jubilanti
v únoru

100 let
Blažena Bukovičová 

98 let
Anna Michálková

95 let
Karel Pelant

94 let
Marta Pažoutová

93 let
Miroslav Bažant, Alois Jež,
Milada Štěpánková 

91 let
Milena Bursová, Marie Rulíková,
Libuše Šilhánová, Naděžda
Šrejmová, Josef Třebeška 

90 let
Jaromír Cerman, Elena Červinková,
Marie Gálová, Jaroslav Malín,
Jaroslav Melša, Marie Pavlíčková,
Lenka Valášková 

85 let
Bryscejnová L., Dymešová E.,
Hlubůček J., Patřičná M., Ráček Z.,
Ráliš L., Stejskalová J., Šulcová M. 

80 let
Bidlasová K., Brožek Z.,
Havlíčková H., Hercík M.,
Hlubučková H., Hoskovcová L.,
Linková Z., Marek J., Meyer J.,
Neťuka V., Palová M.,
Papageorgiu J., Poláčková M.,
Prejzová L., Rozsypalová J.,
Slavík K., Šikolová B., Šmídová Z.,
Zadražil J. 

75 let
Hýsková M., Ježek V., Krausová J.,
Markalous J., Mikulová R.,
Scholzová W., Sirota J., Skálová M.,
Slavíková I., Sulej J., Svobodová L.,
Štosová L., Verych J., Vondráková A.,
Ziková J. 

70 let
Bartoš J., Bednář A., Bělina J.,
Böhmová A., Bujárek M., Bureš J.,
Čarná M., Dufek O., Fajx J.,
Franěk P., Homolová B., Hromek I.,
Hujerová M., Janko V., Joklová J.,
Karlová A., Kornoušek J., Koula J.,
Kratzert M., Krška I., Křapka I.,
Kučová A., Kvasová A., Langeová K.,
Lanková H., Lednová J., Linhart V.,
Mejsnar J., Myšková B., Němec J.,
Nezkusilová M., Nováková K.,
Rosmaník J., Rudolfová L.,
Sochorová A., Solfronková J.,
Spáčilová Z., Straková M., Šedivá V.,
Škodný J., Šmídová M., Šourek P.,
Špringlová E., Tomášek Z.,
Venclů J., Vojtíšek M., Zima M.

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

Primátor přivítal první miminko roku 2014
První jablonecké miminko roku 2014 se
narodilo na Nový rok ve 2.54 hodin manželům
Ottmarovým z Jablonce nad Nisou. Holčičku
Štěpánku přišli do života přivítat nejen
zástupci jablonecké nemocnice, ale také pri-
mátor města Petr Beitl. Ten kromě kytice pře-
dal rodičům také tradiční zlatý dukát z Čes-
ké mincovny a velkého plyšového bílého psa.
„Už je to dlouho, co jsem choval takhle malé
miminko,“ usmíval se primátor, když pyšné-
mu tatínkovi vracel malou Štěpánku, která
celou návštěvu spokojeně prospala.

Více než dvacet podnikatelů z Jablonce přiví-
tali primátor Petr Beitl a náměstek pro rozvoj
města Petr Vobořil 14. ledna na Prezidentské

chatě v Jizerských horách.

V neděli 12. ledna se v městském divadle 
konalo tradiční Tříkrálové zpívání, kterého

se účastnily pěvecké sbory z Jablonce 
a okolí. Letos se konal již šestnáctý ročník.

Se zástupci církví působících v Jablonci nad
Nisou se v komorním prostředí kanceláře 

primátora 15. ledna setkali primátor Petr Beitl
a náměstci Miloš Vele a Soňa Paukrtová.

Nemocnice má
nově zprovozněn
noční vchod
Od začátku ledna je v jablonecké
nemocnici zprovozněn tzv. „noční
vchod“. Hlavní vchod je denně od
21.00 do 5.30 hodin uzavřen a pa-
cienti, jež potřebují lékařskou po-
moc, se do nemocnice dostanou
vchodem u chirurgie. Zde si zaz-
voní a domluví na dalším postupu
se zdravotnickým personálem.
„K tomuto opatření jsme přistou-
pili ze dvou důvodů. O pracovišti,
na němž bude pacient dále ošet-
řen, rozhodne kvalifikovaný zdra-
votnický pracovník. Druhým dů-
vodem je bezpečnostní opatření,“
vysvětlila Petra Hybnerová, tisková
mluvčí.

V nemocnici tak získali větší
přehled o návštěvnících v nočních
hodinách, dále posílili pochůzky
bezpečnostní služby areálem. (ph)

Infocentrum 
funguje jako 
podatelna
Rekonstrukce radničního parteru,
jejímž výsledkem bude nová re-
cepce úřadu s odbavovací halou
a malou galerií, ovlivnila i chod
podatelny na městském úřadě.
„Podatelna pro veřejnost byla pře-
sunuta do prostor vnitřního info-
centra na jabloneckém magistrátu
a plánujeme, že tam zůstane natr-
valo,“ říká tajemník úřadu Marek
Řeháček. Podatelna pro vnitřní zá-
ležitosti magistrátu je ve druhém
patře, číslo dveří 217. „Nabídky na
výběrová řízení a veřejné zakázky

přijímá pouze právní oddělení
města,“ upozorňuje Řeháček. 

(end)

Zmizelí sousedé
Žákyně 9. třídy Základní školy
Rýnovice pracují na projektu,
v němž pátrají po jabloneckých ži-
dech, kteří přežili holocaust.
„Rády bychom se od nich dozvědě-
ly více o jejich životě,“ říká Mi-
chaela Bažantová, která na projek-
tu Zmizelí sousedé spolu s dalšími
děvčaty pracuje. Žákyně žádají
Jablonečany o pomoc při hledání. 

„Prosíme o jakékoli informace,
týkající se židů v Jablonci, jména,
popřípadě adresy, ale zajímají nás
i zmínky o židovském dění v Jab-
lonci nad Nisou, apod. (synagoga,
hřbitov, židovská obec, přeživší
atd.). „Za jakékoli informace pře-
dem děkujeme,“ říká Michaela
Bažantová, žákyně 9. třídy, ZŠ Rý-
novice, Pod Vodárnou 10, Jablonec
nad Nisou. Kontakt na Michealu
Bažantovou je k dispozici v redak-
ci JM.

Bratříčku, zavírej 
vrátka
V pořadí čtvrtou akcí v rámci celo-
ročního projektu 25 ro(c)ků bez
opony bude v úterý 4. března vzpo-
mínání na hudebního barda Karla
Kryla v pořadu s názvem Bratříč-
ku, zavírej vrátka. Pořad, k nedoži-
té sedmdesátce, v koncertním sále
Základní umělecké školy v Jablon-
ci nad Nisou, doprovodí kytarista
Jan Krajník a kapela Nautica a pub-
licista Jiří Černý. Kdo jiný než prá-
vě Jiří Černý by měl vyprávět

o hudebním životě Karla Kryla. Již
před rokem 1968 se snažil prosadit
poměrně neznámého interpreta
Karla Kryla v hudebním rozhlaso-
vém pořadu Houpačka a poté mu
vydat desku. Rozvášněná doba
měla svá úskalí. Jedni se zalekli
politických důsledků a naopak jiní
pochopili sílu v působení Karla
Kryla na co nejširší veřejnost.

Napadený jírovec
nahradí javor
V lednu byl v Tyršově parku poká-
cen jírovce napadený hnilobou.
Jednalo se o strom rostoucí poblíž
domku zahradníka u prostřed as-
faltové cesty. Jako náhrada bude
poblíž altánu na jaře vysazen ja-
vor. Jírovec napadl choroš šupina-
tý, dřevokazná houba, která způ-
sobuje rychlou hnilobu. Jelikož
byla zasažena koruna, mohl být
strom nebezpečný pro návštěvníky
parku. „Strom byl navíc oslabený,
protože kořeny překrýval asfalt,
jenž nepouštěl vzduch. Proto jsme
předpokládali, že uhnívá od koře-
nů. Jírovec patří ke stromům, u ni-
chž často dochází k vyhnívání
ran,“ vysvětluje Štěpánka Gaisle-
rová z odd. správy veřejné zeleně
další důvody, proč bylo rozhodnu-
to o pokácení stromu.

Foto Zdeňka Vokatá Foto Monika Šourková Foto Markéta Hozová

Foto Markéta Hozová
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Pracovníci Magistrátu statutárního města
odboru správního v Komenského ulici v Jab-
lonci byli připraveni na případný nápor ob-
čanů, kteří si nechali na poslední chvíli vý-
měnu řidičských průkazů, jejichž platnost
končila k 31. prosinci loňského roku. 

„Na rozdíl od jiných míst v České republice se
žádné výrazné fronty netvořily. I díky tomu, že
máme standardně pětidenní úřední týden a ani
v závěru roku jsme úřední dobu nijak nezkra-
covali, lidé přicházeli průběžně. Mezi svátky od
23. až do 31. prosince jsme zajistili stoprocent-
ní obslužnost na přepážkách po celou délku
úřední doby,“ říká Petr Karlovský, vedoucí od-
boru správního.

Mezi svátky si podle pracovníků odboru při-
šly vyměnit řidičské průkazy řádově desítky li-
dí. Mezi klienty patřili i ti, co si již přišli vy-
zvednout průkazy nové. „Například v pondělí
30. 12. dorazilo k výměně ŘP 127 řidičů, při-
čemž průměrná čekací doba byla 15, maximální
pak 35 minut, takže se zde nedělo nic drama-
tického. Perličkou byl snad pouze případ klient-
ky, která přišla vskutku na poslední chvíli, pět
minut před zavírací dobou na Silvestra a ještě
měla připomínky, že neúřadujeme až do veče-
ra,“ usmívá se Karlovský. Kromě výměny řidič-

ských průkazů využívali Jablonečané mezi
svátky i ostatní služby správního odboru, jako
jsou výměny občanských průkazů, vystavování
pasů či technických průkazů.

„Vše bylo vyřízeno v rámci běžné pracovní
doby,“ tvrdí Karlovský, který jen okrajově zmí-
nil, že třeba v sousedním Liberci byl stejný od-
bor mezi svátky uzavřen. 

Jediné, co úředníky magistrátu zpětně mrzí,
je nezájem občanů o služby v prodlouženém
čase, který magistrát pro tyto účely zřídil. „V lis-
topadu a prosinci jsme měli úřední dobu ve

středu prodlouženou do 18 hodin. Bohužel ji
využil paradoxně pokaždé pouze jeden klient,
který navíc vždy přišel těsně po 17. hodině, tedy
hned po ukončení běžné úřední doby. Pro naše
klienty jsme udělali maximum, škoda, že toho
nevyužili,“ myslí si vedoucí odboru.

Přesnými čísly, kolik řidičů si staré průkazy
vyměnilo za nové, zatím oddělení dopravně
správních agend nedisponuje, nemá přehled
ani o tom, kolik řidičů jezdí se starými průkazy.
Podle vedoucího oddělení Zdeňka Tomka je
mezi lidmi ještě řádově zhruba do pěti set sta-
rých řidičských průkazů. Ty vesměs vlastní ři-
diči, kteří řídí jen minimálně, zcela výjimečně
nebo dokonce již neřídí vůbec.

Za svoji vstřícnost a ochotu si pracovníci ma-
gistrátu zasloužili pochvalu také od tajemníka
magistrátu Marka Řeháčka. „Vím, že to nebylo
jednoduché být v práci 23. a 30. prosince do
17 hodin a na Silvestra do 12 hodin. Přesto tyto
hodiny museli odpracovat, nemohli si vzít do-
volenou, přitom by většina, zejména pracovnic,
byla raději doma s rodinou, balila dárky a při-
pravovala štědrovečerní večeři nebo oslavy
konce roku. Musím všechny pochválit za jejich
vstřícnost, trpělivost a ochotu,“ pravil Marek
Řeháček.

(end)

Na nápor byli úředníci připravení

Ve čtvrtek 17. října loňského roku nabyla ú-
činnosti novela živnostenského zákona, kte-
rá mimo jiné reguluje prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin tak, že konceso-
vaná živnost: Výroba a úprava kvasného lihu,
konzumního lihu, lihovin a ostatních alko-
holických nápojů (s výjimkou piva, ovocných
vín, ostatních vín a medoviny a ovocných
destilátů získaných pěstitelským pálením)
byla rozšířena a nově obsahuje i prodej kvas-
ného lihu, konzumního lihu a lihovin.

„Informace se týká všech podnikatelů, kteří se
zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního

lihu nebo lihovin a prodejem těchto produk-
tů,“ informuje Jitka Prchalová z Živnosten-
ského úřadu statutárního města Jablonec nad
Nisou.

Podle nové právní úpravy musí být držiteli
příslušné části koncese (prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin) jednak všichni pro-
vozovatelé hostinských a restauračních zaříze-
ní, barů, vináren, občerstvení (kde je rozlévána
lihovina) a dále i prodejci lihovin v maloob-
chodních prodejnách, a to bez ohledu na veli-
kost, rozsah prodeje či zaměření prodejny
(např. smíšené zboží, specializované prodejny
nápojů, apod.).

Podle přechodných ustanovení výše uvedené-
ho zákona vyžaduje změna právní úpravy ze
strany podnikatelů pouze podání žádosti o kon-
cesi na prodej kvasného i konzumního lihu a li-
hovin. 

„Všichni tak musí učinit ve stanoveném ter-
mínu šesti měsíců ode dne účinnosti novely, te-
dy do 17. dubna 2014,“ upozorňuje Prchalová.

Další informace lze získat na tel. č. 483 357
740/744/745/747 (ŽÚ Jablonec nad Nisou).
Informace se týká všech podnikatelů, kteří se
zabývají distribucí kvasného a konzumního li-
hu nebo lihovin a prodejem těchto produktů.

(red)

Nová koncese pro prodej lihovin! 

■ Informace z města

Daň z nemovitosti bude v roce 2014 nižší
Od 1. ledna 2014 nabývá účinnost obecně zá-
vazná vyhláška 10/2012, o stanovení koefici-
entů pro výpočet daně z nemovitosti, kterou
zastupitelstvo města vydalo v prosinci 2012.
Daň z nemovitosti je v roce 2014 nižší. Rad-
nice tak plní svůj slib z loňského roku. 

V roce 2013 se výše daně z nemovitosti vypo-
čítávala dle koeficientu 3,5. Stalo se tak kvůli to-
mu, že Jablonec je od března 2012 statutárním
městem. Daň z nemovitosti je ale jediná daň,
jejíž výši může město ovlivňovat. „Rozhodli
jsme se tedy využít možnosti upravit daň z ne-
movitosti pomocí obecně závazné vyhlášky
a upravit výši daně v následujícím roce 2014
tak, abychom občanům vykompenzovali daňo-
vou zátěž roku 2013,“ připomíná primátor Petr
Beitl důvody, které vedly ke schválení obecné
závazné vyhlášky. 

Daň z nemovitosti se bude v Jablonci nad
Nisou v roce 2014 počítat dle koeficientu 1,6
a od roku 2015 opět dle koeficientu 2,5 (stejně
jako v roce 2012 a předchozích letech).

„Navýšení daně z nemovitosti v letošním ro-
ce jsme se snažili občanům také vykompenzo-
vat tím, že jsme i přes navýšení nákladů na od-
padové hospodářství téměř o 3 miliony oproti

roku 2012 nezvyšovali cenu za odpad,“ konsta-
tuje náměstek Vele. (end)

Personální inzerce
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU
9. platová třída

Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné
vzdělání se stavebním zaměřením, popř. vyso-
koškolské; možno i středoškolské za podmínky
min. 3 roky práce v oboru; znalost stavebního
zákona; uživatelská znalost práce s PC (Word,
Excel, internet); dobré komunikační schopnos-
ti pro jednání s právnickými i fyzickými osoba-
mi; odpovědnost, samostatnost, flexibilita; uví-
táme přehled o právních předpisech v oblasti
veřejného stavebního práva, znalost práce
s mapovými podklady a orientaci v místopisu
města Jablonec nad Nisou.

Popis vykonávané práce: Pracovník zajišťu-
je veškerá správní řízení a další postupy sta-
vebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon) a předpisů souvisejících včetně
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení

vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (vy-
vlastňovací zákon), a to na území statutárního
města Jablonec nad Nisou a příslušných obcí
spadajících do územní působnosti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností.

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení
a titul; datum a místo narození; státní přísluš-
nost; místo trvalého pobytu; číslo občanského
průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana); kores-
pondenční adresu; telefonní číslo; datum a pod-
pis zájemce.

Nástup ihned, popř. dle dohody.
Přihlášky do 13. února 2014.
Způsob podání přihlášky: osobně na

organizačním a personálním oddělení, budova
radnice, č. dveří 235; nebo odeslat na adresu:
Statutární město Jablonec nad Nisou, organi-
zační a personální oddělení, Mírové náměstí 19,
Jablonec nad Nisou. Na obálku se všemi poža-
dovanými dokumenty k výběrovému řízení
uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“.

Poskytování informací: informace k pracov-
ní náplni jsou k dispozici u vedoucí stavebního
úřadu na nozickova@mestojablonec.cz. 

Kompletní inzerát najdete na webové
stránce www.mestojablonec.cz.

Foto Jiří Endler
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Rada města Jablonec nad Nisou na svém
lednovém zasedání schválila ke dni 3. 2. 2014
vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí
pracovní místa následujících jabloneckých
škol: 

• Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šuma-
vě 43, příspěvková organizace

• Mateřské školy Jablonec nad Nisou, 28. října
16, příspěvková organizace

• Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Lovecká
11, příspěvková organizace

• Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Husova 3,
příspěvková organizace

• Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Střelecká
14, příspěvková organizace

• Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Jugosláv-
ská 13, příspěvková organizace

• Mateřské školy Jablonec nad Nisou-Rýnovice,
Československé armády 37, příspěvková orga-
nizace

• Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Švédská
14, příspěvková organizace

• Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Hřbitovní
10, příspěvková organizace

• Mateřské školy Jablonec nad Nisou-Mšeno,
Mechová 10, příspěvková organizace

• Mateřské školy Jablonec nad Nisou-Mšeno,
Arbesova 50, příspěvková organizace

• Mateřské školy Jablonec nad Nisou-Kokonín,
Dolní 3969, příspěvková organizace

• Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Nová
Pasířská 10, příspěvková organizace

• Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Slunečná
9, příspěvková organizace

• Mateřské školy Jablonec nad Nisou-Jablonec-
ké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace

• Mateřské školy Jablonec nad Nisou-Mšeno,
Josefa Hory 31, příspěvková organizace.

Požadavky:
Splnění předpokladů pro výkon funkce ředite-
le/ředitelky školy stanovených zákonem č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů.
Znalost problematiky řízení škol a příslušných
právních předpisů.
Občanská a morální bezúhonnost.
Dobrý zdravotní stav.
Organizační, řídící a komunikační schopnosti.

K přihlášce přiložte: Úředně ověřené kopie
všech dokladů o dosaženém vzdělání; doklad

o průběhu zaměstnání a délce pedagogické
praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem;
strukturovaný životopis; lékařské potvrzení
o způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního
místa ředitele ne starší dvou měsíců; nástin
koncepce dalšího rozvoje školy (max. 4 strany
formátu A4); výpis z rejstříku trestů ne starší 3
měsíců; čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 záko-
na č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé
další předpoklady pro výkon některých funkcí
ve státních orgánech a organizacích ČR, ve zně-
ní pozdějších předpisů.
Nástup na vedoucí pracovní místo ředite-
le/ředitelky – k 1. 8. 2014. Přihlášky lze podat
nejpozději do 3. 3. 2014 12.00 hodin. Veškeré
podrobné informace získáte na tel. 483 357 315,
483 357 270 nebo najdete na webových strán-
kách města na adrese: www.mestojablonec.cz.
Adresa pro doručení přihlášek: Statutární
město Jablonec nad Nisou, Oddělení školství,
kultury a sportu – Ing. Zuzana Brodská, Mírové
náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.
Způsob podání přihlášky: Obálku s přihláš-
kou a požadovanými doklady včetně příloh nut-
no označit: KONKURZ „název“ (dle příslušné
školy, kam podáváte přihlášku ke konkurzu) –
NEOTVÍRAT

Odbor humanitní, oddělení školství, kultury
a sportu Magistrátu města Jablonce nad Ni-
sou oznamuje, že 

ZÁPIS dětí do 1. tříd základních škol v Jab-
lonci nad Nisou na školní rok 2014–2015 se
uskuteční v souladu s Obecně závaznou
vyhláškou o školských obvodech ZŠ v Jab-
lonci nad Nisou

ve čtvrtek dne 6. února 2014 
od 13.00 do 18.00 hodin
na těchto základních školách:
• ZŠ Jbc, Liberecká 26
• ZŠ Jbc, 5. května 76

Sokolí 9 (+ třída Montessori)
• ZŠ Jbc, Na Šumavě 43
• ZŠ Jbc, Pasířská 72
• ZŠ Jbc, Mšeno, Mozartova 24
• ZŠ Jbc, Pivovarská 15
• ZŠ Jbc, Kokonín, Rychnovská 215, Janáčkova 42
• ZŠ Jbc, Mšeno, Arbesova 30
• ZŠ Jbc, Rýnovice, Pod Vodárnou 10

v úterý dne 4. února 2013 
od 13.00 do 18.00 hodin
• na Základní škole majora Rudolfa Háska,

U Háskových vil – Průběžná 12, Jablonec n. N.

ve čtvrtek dne 23. ledna 2013 
od 15.00 do 18.00 hodin
na Svobodné základní škole, Rybářská 35, Jab-
lonec nad Nisou

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36
zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší
do 31. 8. 2014 šestý rok věku, k zápisu k povin-
né školní docházce. Zákonný zástupce dítěte,
kterému byl povolen odklad povinné školní do-
cházky, se musí rovněž dostavit k zápisu. Při
zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dí-
těte a svůj občanský průkaz. Konečné rozmístě-
ní žáků do 1. tříd bude provedeno v souladu
s OZV o školských obvodech ZŠ a s přihlédnu-
tím k počtu míst na příslušných školách.

Základní školy budou přijímat žáky dle těch-
to jednotných kritérií: trvalý pobyt v přísluš-
ném školském obvodu, sourozenec již školu
navštěvuje, zákonný zástupce je zaměstnan-
cem školy, v případě většího počtu přihláše-
ných bude provedeno losování.

Základní škola Jablonec, 5. května bude do
třídy s Montessori pedagogikou přednostně při-
jímat žáky s trvalým pobytem ve školském ob-
vodu školy, kteří mají zájem o Montessori
vzdělávání. Dále bude přijímat žáky podle ná-
sledujících kritérií: děti, které navštěvovaly MŠ
Montessori, sourozenec navštěvující třídu
Montessori, dítě, jehož zákonný zástupce je za-
městnancem školy, ostatní.

Zdeňka Květová, 
vedoucí oddělení školství, kultury a sportu

Zápisy do prvních tříd základních škol

■ Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek jabloneckých škol

Základní školy zřizované statutárním měs-
tem Jablonec nad Nisou pořádají zápisy do
prvních tříd, a to ve čtvrtek 6. února. 

„Všechna kritéria k přijímání dětí do prvních
tříd jabloneckých základních škol jsou jednot-
ná a zveřejněná na plakátech vyvěšených v zá-
kladních a mateřských školách, na webových
stránkách jednotlivých škol i města a na této
stránce měsíčníku. „Výjimku tvoří pouze krité-
ria pro přijímání dětí do třídy Montessori, která
je v ZŠ 5. května,“ upozorňuje vedoucí odděle-
ní školství, kultury a sportu Zdeňka Květová.
Na školních webech je zveřejněná také obecně
závazná vyhláška o školských obvodech.

„O odklad školní docházky může požádat zá-
konný zástupce dítěte písemnou formou ředite-
le školy v den zápisu, nejpozději však do 31.
května kalendářního roku, v němž má dítě za-
hájit povinnou školní docházku,“ vysvětluje
Zdena Květová s tím, že společně se žádostí mu-
sí zákonný zástupce předložit řediteli doporu-
čující posouzení dítěte vydané školským pora-
denským zařízením a odborným lékařem nebo
klinickým logopedem. „Na základě těchto dvou
dokumentů pak ředitel školy rozhodne o odlo-
žení povinné školní docházky o jeden rok,“ ří-
ká Květová a dodává: „Ředitel může se souhla-
sem zákonného zástupce odložit žákovi školní
docházku také dodatečně, a to v případě, že se

v průběhu prvního pololetí projeví nedostateč-
ná tělesná nebo duševní vyspělost. Dítě se pak
může vrátit do mateřské školy a do první třídy
nastoupí v dalším školním roce, musí se však,
stejně jako ostatní děti s odkladem školní do-
cházky, znovu zúčastnit zápisu.“ 

V posledních pěti letech má v Jablonci každý
rok odloženou povinnou školní docházku
v průměru 90 dětí. Je to celá pětina všech dětí,
které přijdou k zápisu. Kromě městem zřizova-
ných základních škol se děti mohou zapsat ješ-
tě do prvních tříd dvou škol soukromých – ZŠ
Antonína Bratršovského a Svobodné základní
školy.

(r)

Kritéria k přijímání dětí také na webech

Foto Jiří Endler
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■ Krátce
Mšenský osadní výbor
má svého předsedu
Nový sedmičlenný osadní výbor
Mšeno nad Nisou předložil zastu-
pitelům ke schválení návrh na
svého předsedu. Tím se stává
Václav Vajskebr. 

Členy osadního výboru jsou:
Jan Antonín, Marie Maturová, Len-
ka Opočenská, František Pešek,
Renata Svátková, Václav Vajskebr
a Petr Vobořil. Dosud se občanský
výbor zabýval obecně problemati-
kou městské části Mšeno nad Ni-
sou a činností občanského sdru-
žení Jablonecká přehrada. 

Policie zadržela výrobce 
a distributory pervitinu 
Jablonečtí kriminalisté v lednu
odhalili skupinu pachatelů ve
věku 26–46 let, která se zabývala
výrobou a následnou distribucí
metamfetaminu (pervitinu) na
Jablonecku. Kriminalisté zazna-
menali jejich trestnou činnost od
roku 2012 až do současnosti.

Účastníci e-aukce podepisují
smlouvy
Od 15. ledna do 14. února v Jab-
lonci nad Nisou mohou účastníci
elektronické aukce podepsat smlou-
vy s novým dodavatelem energií.
Do e-aukce, která se v jablone-
ckém Eurocentru on-line konala
11. prosince, vstoupilo 1300 od-
běrných míst, z nichž 80 % bylo
z Jablonce nad Nisou. 

E-aukce v Jablonci pomůže
podle údajů organizátora uspořit
s novým dodavatelem v následují-
cích dvou letech průměrně
26,19 % za plyn a 29,81 % za elekt-
řinu. Statutární město Jablonec
nad Nisou s organizátorem e-auk-
ce, společností A-tender, spolu-
pracuje i nadále. „Pro podpisy
smluv jsme organizátorům opět
poskytli prostory v budově radni-
ce,“ potvrzuje tajemník magistrá-
tu Marek Řeháček.

Studenti vyhráli soutěž 
mobilních aplikací
Bývalí studenti Gymnázia Dr. Ran-
dy (Tomáš Gogár, Jan Zahula,
Martin Klekner a Tomáš Zemler)
zvítězili v jedinečném projektu,
který vyhrál letošní App Parade –
soutěž mobilních aplikací. Spolu
s dalšími dvěma kamarády vytvo-
řili virtuální model středověké
Prahy, který v polovině ledna
představili také na svém bývalém
gymnáziu.

Pozvánka na výstavu 
Heinricha Lauterbacha 
V úterý 11. února bude v Galerii
Jaroslava Fragnera v Praze zahá-
jena výstava významného polského
architekta Heinricha Lauterba-
cha. Speciální důraz bude kladen
na dvě vily, které byly postaveny
v Jablonci nad Nisou. Výstavu při-
pravilo Muzeum architektury ve
Wroclawi.

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Bude ve městě nový azylový dům?
Jablonec chce požádat o dotaci z EU na zřízení no-
vého azylového domu. Ten současný provozovaný
o. s. Naděje má nedostatek lůžek a malou kapacitu
nízkoprahového denního centra, zvláště v zimním
období. 

„Výzva Regionálního operačního programu pro
NUTS 2 Severovýchod je zaměřená na investice v ob-
lasti zdravotnictví a sociálních věcí. Chceme vybudo-
vat nový azylový dům v ulici Za Plynárnou 13, v ob-
jektu, který město vlastní,“ vysvětluje náměstkyně
primátora Soňa Paukrtová a dodává, že žádost o dota-
ci je třeba zaslat do konce února. Podle jejích slov je
současný azylový dům s 20 lůžky v Podhorské ulici ve
velmi špatném technickém stavu, 20 lůžek má i noc-
lehárna, nízkoprahové denní centrum pojme 30 klien-
tů. „Což je málo zejména v zimě, kdy jej navštěvuje
minimálně 35–40 klientů denně a zřizují se zde i pro-
vizorní přistýlky k přenocování,“ dodává. 

Problematické je přijímání klientů s omezenou schop-
ností pohybu a starších lidí, protože celý objekt není
bezbariérový. Kritické je zázemí pro sociální pracov-
níky, klientům není možné prát, jelikož chybí prosto-
ry pro pračku a sušení, kuchyň je příliš malá pro den-
ní přípravu cca 35 porcí jídel a skladování potravin. 

„Za Plynárnou by bylo možné navýšit kapacitu vždy
o pět míst v azylovém domě, noclehárně i v denním
centru, vybudovat prádelnu, kuchyni, kompletní bez-
bariérový přístup a kvalitnější zázemí pro sociální
pracovníky. Předpokládáme i rozšíření služeb, napří-
klad o startovací bydlení pro mládež z dětských do-
movů či krizové sociální ubytování,“ popisuje Paukr-
tová.

Projektová dokumentace je hotová, předpokládané
náklady na rekonstrukci se odhadují na 9,5 milionu
korun. 

Výzvy k předkládání žádostí o dotaci 
z rozpočtu města
Zastupitelé schválili výzvy k předkládání žádostí
o dotaci z městského rozpočtu. Tyto finance jsou
určené na podporu sociální péče a zdravotnictví,
výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýcho-
vy v roce 2014.

„Dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací
a peněžitých darů z městského rozpočtu, které schvá-
lilo zastupitelstvo loni v říjnu,“ říká náměstkyně pri-
mátora Soňa Paukrtová. Ve výzvách jsou základní
informace pro žadatele – předmět podpory, její výše

a účel, kontaktní údaje, hodnotící kritéria, harmono-
gram administrace žádosti a další podmínky. 

Výzvy na podporu aktivit pro jednotlivé oblasti
a hodnotící kritéria jsou k dispozici na městských we-
bových stránkách: www.mestojablonec.cz/cs/magistrat
/dokumenty/formulare.html. 

Ve stavu nouze si Jablonec poradil
v Libereckém kraji nejlépe
Jablonečtí zastupitelé projednávali na lednovém
zasedání také informativní zprávu o připravenosti
města včetně rozšířené působnosti na mimořádné
události a řešení krizových situací.

Orgány krizového řízení jmenované a zřízené pri-
mátorem plní své úkoly stanovené zákonem podle
zprávy dobře. „Tím zajišťují kvalifikované rozhodová-
ní i součinnost mezi základními a ostatními složkami
integrovaného záchranného systému a orgány
krizového řízení města při řešení, přípravě opatření
a zabezpečení odstraňování následků mimořádných
událostí, krizových situací, ochrany obyvatelstva a za-
bezpečení úkolů obrany území,“ konstatuje Jiří
Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení. 

Také Bezpečnostní rada Jablonce nad Nisou ORP
plnila svůj pracovní plán. Na pravidelných jednáních
v únoru, červnu a prosinci loňského roku upřesnila
zdroje rizik a analýzu ohrožení ve správním obvodu,
rozpracovala typové plány řešení krizových situací
a připravila finanční zabezpečení na mimořádné udá-
losti a krizové situace. Zabývala se mimo jiné napří-
klad plánem evakuace obyvatelstva či kontrolami při-
pravenosti Jablonce n. N. ORP a obcí. 

Informativní zpráva rovněž hodnotí úroveň součin-
nosti orgánů krizového řízení města se základními
i ostatními složkami IZS, obcemi a Krajským úřadem
LK. Z nich vyplývá, že Jablonec n. N. byl například
nejlépe hodnoceným městem v kraji za řešení nouzo-
vého stavu, který vyhlásila vláda loni v červnu.
Spolupráce se projevila kladně také po přívalovém
dešti a bleskové povodni na Bílé a Lužické Nise v zá-
věru července či při zvýšených hladinách řek v úno-
ru, květnu, červnu a září 2013. Dobře byla zajištěná
evakuace obyvatel z domu s narušenou statikou v Pro-
seči n. N., při požáru domu v ul. Pobřežní apod.

Zprávu uzavírá konstatování, že město i správní ob-
vod obce s rozšířenou působností jsou na mimořádné
události, řešení povodní i možných krizových situací
připravené.

(jn)

Foto Jiří Endler
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz
/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

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/
13.00 /R/ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

(3D/D) /RP/
15.45 /R/ ZTRACENÉ ILUZE

Přímý přenos Bolšovo baletu
16.00 /J/ KAŠTANKA
17.30 /J/ KLUB POSLEDNÍ

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

3. 2. /pondělí/
17.30 /R/ JACK RYAN: V UTAJENÍ
17.30 /J/ RIVALOVÉ
20.00 /R/ KRÁSNO
20.00 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST I. (FK)

4. 2. /úterý/
17.30 /R/ KRÁSNO
17.30 /J/ WALTER MITTY A JEHO

TAJNÝ ŽIVOT
20.00 /R/ JACK RYAN: V UTAJENÍ
20.00 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST II. (FK)

5. 2. /středa/
17.30 /R/ VEJŠKA
17.30 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST I. (FK)
20.00 /R/ JÁ, FRANKENSTEIN (3D/T)
20.00 /J/ VLK Z WALL STREET

6. 2. /čtvrtek/
17.15 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST II. (FK)
17.30 /R/ KRÁSNO
20.00 /R/ JÁ, FRANKENSTEIN (2D/T)
20.00 /J/ ZVĚTŠENINA (FK)

Vstup 80 Kč/FK vstup zdarma

7. 2. /pátek/
17.30 /R/ LEGO PŘÍBĚH (3D/D) /RP/
17.30 /J/ NĚŽNÉ VLNY
20.00 /R/ ROBOCOP
20.00 /J/ VLK Z WALL STREET

8. 2. /sobota/
13.30 /R/ LEGO PŘÍBĚH (3D/D) /RP/
15.30 /J/ MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ

ZTRACENÝCH
MRAVENCŮ /RP/

16.00 /R/ JÁ, FRANKENSTEIN (2D/T)
17.30 /J/ NĚŽNÉ VLNY
18.45 /R/ RUSALKA

Přímý přenos z MET NY
20.00 /J/ VLK Z WALL STREET

9. 2. /neděle/
15.00 /R/ LEGO PŘÍBĚH (2D/D) /RP/
15.30 /J/ MALÝ TYGR
17.15 /J/ 12 LET V ŘETĚZECH (FK)
17.30 /R/ KRÁSNO
20.00 /R/ ROBOCOP
20.00 /J/ SVIŇÁK (FK)

10. 2. /pondělí/
17.30 /R/ VEJŠKA
17.30 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST I. (FK)
20.00 /R/ ROBOCOP
20.00 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST II. (FK)

11. 2. /úterý/
17.30 /R/ ROBOCOP
17.30 /J/ SVIŇÁK (FK)
20.00 /R/ KRÁSNO
20.00 /J/ VLK Z WALL STREET

12. 2. /středa/
17.30 /R/ JACK RYAN: V UTAJENÍ
17.30 /J/ NĚŽNÉ VLNY
20.00 /R/ JÁ, FRANKENSTEIN (2D/T)
20.00 /J/ SVIŇÁK (FK)

13. 2. /čtvrtek/
17.30 /R/ DĚDICTVÍ ANEB KURVA

SE NEŘÍKÁ
17.30 /J/ KLUB POSLEDNÍ

NADĚJE (FK)

20.00 /R/ ROBOCOP
20.00 /J/ SACRO GRA (FK)

Festival vítězů

14. 2. /pátek/
17.15 /J/ ZLODĚJKA KNIH
17.30 /R/ DĚDICTVÍ ANEB KURVA

SE NEŘÍKÁ
20.00 /R/ ZIMNÍ PŘÍBĚH
20.00 /J/ ŽIVOT ADÉLE (FK)

Festival vítězů

15. 2. /sobota/
Rozdáváme filmové plakáty v průběhu
celého odpoledne v kině Radnice!
Více na www.kinajablonec.cz
14.30 /R/ LEGO PŘÍBĚH (2D/D) /RP/
15.30 /J/ SOBÍK NIKO 2 /RP/
17.00 /R/ ZIMNÍ PŘÍBĚH
17.30 /J/ PRODLOUŽENÝ VÍKEND
20.00 /R/ DĚDICTVÍ ANEB KURVA

SE NEŘÍKÁ
20.00 /J/ VELKÁ NÁDHERA (FK)

Festival vítězů

16. 2. /neděle/
12.00 /R/ LEGO PŘÍBĚH (3D/D) /RP/
16.00 /J/ ŠVEC A ČERT
15.00 /R/ RUSALKA

Záznam přenosu z MET NY
17.30 /J/ PRODLOUŽENÝ VÍKEND
20.00 /R/ ZIMNÍ PŘÍBĚH
20.00 /J/ POZICE DÍTĚTE (FK)

Festival vítězů

17. 2. /pondělí/
17.30 /R/ GRAVITACE (3D/T)
17.30 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST I. (FK)
20.00 /R/ JÁ, FRANKENSTEIN (3D/T)
20.00 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST II. (FK)

18. 2. /úterý/
17.00 /R/ ZIMNÍ PŘÍBĚH
17.30 /J/ VEJŠKA
20.00 /R/ JACK RYAN: V UTAJENÍ
20.00 /J/ iSHORTS – KRÁTKÉ

FILMY NOMINOVANÉ NA
OSCARA 2014 – animované

19. 2. /středa/
15.00 /R/ NĚŽNÉ VLNY

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ DĚDICTVÍ ANEB KURVA

SE NEŘÍKÁ
17.30 /J/ KRÁSNO
20.00 /R/ ROBOCOP
20.00 /J/ iSHORTS – KRÁTKÉ

FILMY NOMINOVANÉ
NA OSCARA 2014 – hrané

20. 2. /čtvrtek/
17.30 /R/ BABOVŘESKY 2
17.30 /J/ V NITRU LLEWYNA

DAVISE (FK)
20.00 /R/ BABOVŘESKY 2
20.00 /J/ CAMILLE CLAUDEL 1915 (FK)

21. 2. /pátek/
17.30 /R/ BABOVŘESKY 2
17.30 /J/ V NITRU LLEWYNA

DAVISE (FK)
20.00 /R/ BABOVŘESKY 2
20.00 /J/ ŠPINAVÝ TRIK

22. 2. /sobota/
15.00 /R/ LEGO PŘÍBĚH (3D/D) /RP/
15.00 /J/ MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ

ZTRACENÝCH
MRAVENCŮ /RP/

17.15 /J/ ŠPINAVÝ TRIK
17.30 /R/ BABOVŘESKY 2
20.00 /R/ BABOVŘESKY 2
20.00 /J/ V NITRU LLEWYNA

DAVISE (FK)

23. 2. /neděle/
15.00 /R/ LEGO PŘÍBĚH (2D/D) /RP/
15.30 /J/ POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ
17.15 /J/ ŠPINAVÝ TRIK
17.30 /R/ BABOVŘESKY 2
20.00 /R/ BABOVŘESKY 2
20.00 /J/ V NITRU LLEWYNA

DAVISE (FK)

24. 2. /pondělí/
17.30 /R/ JÁ, FRANKENSTEIN

(2D/T)
17.30 /J/ PŘÍBĚH KMOTRA
20.00 /R/ BABOVŘESKY 2
20.00 /J/ KŘÍDLA VÁNOC

25. 2. /úterý/
17.15 /J/ COLETTE
17.30 /R/ ROBOCOP
20.00 /R/ BABOVŘESKY 2
20.00 /J/ REVIVAL

26. 2. /středa/
17.00 /R/ ZIMNÍ PŘÍBĚH
18.00 /J/ DK
20.00 /R/ BABOVŘESKY 2
20.00 /J/ ROZKOŠ

27. 2. /čtvrtek/
17.15 /J/ SHOW (FK)
17.30 /R/ BABOVŘESKY 2
19.00 /J/ HOŘÍCÍ KEŘ (FK)
20.00 /R/ ANGELIKA

28. 2. /pátek/
17.30 /R/ ANGELIKA
18.00 /J/ HOTELIÉR (FK)
20.00 /R/ BABOVŘESKY 2
20.00 /J/ JAKO NIKDY

1. 3. /sobota/
13.00 /J/ KRÁLOVSTVÍ (FK)

Maraton kultovního seriálu
Larse von Triera

15.00 /R/ VELKÁ OŘÍŠKOVÁ
LOUPEŽ (3D/D) /RP/

17.45 /R/ KNÍŽE IGOR
Přímý přenos z MET NY

2. 3. /neděle/
15.00 /R/ VELKÁ OŘÍŠKOVÁ

LOUPEŽ (2D/D) /RP/
16.00 /J/ O HLOUPÉM PECIVÁLOVI
17.30 /R/ BABOVŘESKY 2
17.30 /J/ KLAUNI (FK)
20.00 /R/ ANGELIKA
20.00 /J/ LÍBÁNKY

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

Prodej vstupenek v pokladně divadla
nebo na www.evstupenka.cz

6. 2. /čtvrtek/ 19.00 hodin
LABUTÍ JEZERO
Severočeské divadlo Ústí n. L. 
Baletní klasika. 
Režie a choreografie: V. Nečas 
Účinkují sólisté baletu SDOB 
a orchestr SDOB, dirigent M. Kaňák,
N. Baxa. 

10. 2. /pondělí 19.00 hodin
SATURNIN
Divadlo ABC. 
Hrají: J. Hána, V. Fridrich, J. Smutná.
J. Meduna, L. Pernetová/Z. Norisová
a další. Hudební férie na motivy
slavného humoristického románu
Zdeňka Jirotky. Skupina ND.

12. 2. /středa/ 19.00 hodin
SMYČCOVÉ TRIO GIDEON
P. Wallinger – housle, K. Plocek – viola,
J. Škrdlík – violoncello. Smyčcové trio
Gideon provádí především méně 
obvyklé skladby L. van Beethovena,
J. Haydna, B. Martinů, a G. Kleina.
Skupina H.

17. 2. /pondělí/ 19.00 hodin
MILÁČEK
Městské divadlo Kladno. 
Hrají: M. König, A. Štréblová, T. Petřík,
L. Zahradnická, H. Chmelař a další.
Divadelní adaptace slavného
a provokativního románu. Skupina DB.

19. 2. /středa/ 19.00 hodin 
HESLO MORÁLKA
Divadlo Palace. 
Hrají: M. Etzler, N. Boudová,
K. Pindejová, I. Stejskalová, M. Sejnová
a V. Šanda. Konverzační komedie, 
v níž autor využívá brilantní znalosti
francouzské filozofie a obratně ji
kombinuje s velkým smyslem pro
situaci a ironický postřeh. Skupiny DA.

23. 2. /neděle/ 15.00 hodin
SLŮNĚ ANEB PROČ MAJÍ SLONI
DLOUHÉ CHOBOTY
Divadlo Lampion Kladno. 
Hrají: F. Čachotský, K. Matějová,
E. Burešová, J. Hubert, J. Svoboda.
Pohádka o zvědavém slůněti. 
Skupina RD.

26. 2. /středa/ 19.00 hodin
VÝBĚR Z BESÍDEK
SKLIZEŇ 
Divadlo Sklep
Hrají a zpívají: D. Vávra, M. Steindler,
J. F. Burda, J. Hanáková, T. Kučerová,
L. Vychodilová, T. Hanák a další.
Nejlepší plody posledních let 
– výběr scének, skečů, písní a tanců. 
Skupina DS.

VÝSTAVA

3. 1.–12. 2.
KOUZLO HEDVÁBÍ 
– ILONA PĚTNÍKOVÁ
(kombinace šátků a fotografie) 

Rusalka v kině Radnice

8. 2. /sobota/ 18. 45 hodin (živě) a 16. 2. 15.00 hodin (záznam)
Přímý přenos z Metropolitní opery New York uvede kino hned dvakrát.
Poprvé živě a o týden později ze záznamu. Renée Fleming se představí
v jedné ze svých stěžejních rolí a zazpívá v Dvořákově jímavé pohád-
kové opeře slavnou árii o měsíčku. Vstupné je 330 Kč.
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■ 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

Památník
11. 2. /úterý/ 17.00 hodin
ROČNÍ DOBY V JIZERSKÝCH
HORÁCH
Zveme vás na autorské promítání
diapozitivů Siegfrieda Weisse.

3.–28. 2.
KRAJINA A LIDÉ JIZERSKÝCH HOR
Putovní výstava fotografií Jizerských
hor, které vznikly na společných
workshopech českých a polských
fotografů – krajinářů vedených
profesionálním lektorem Jiřím
Stránským. Výstava byla zahájena
a představena na Dětském dni na
Jizerce dne 5. 10. 2013 a pro velký
zájem po Jizerských horách putuje.
Pořádá TRJH, www.jizerky.cz
Vstupní chodba domu.

■ 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.

■ Ekocentrum
Budova Eurocentra, pavilon S1

8. 2. /sobota/ 14.00–18.00 hodin
VLNĚNÁ DÍLNA
Tvořivé odpoledne pro malé i velké
návštěvníky na téma Práce s ovčí
vlnou. Uvidíte celý „výrobní cyklus“
vlněného výrobku od ukázky surové
nečištěné, čerstvě ostříhané vlny přes
česání na ruční česačce, práci na kolo-
vrátku až po plstění mokrou i suchou
cestou a barvení vlny. Vstup je volný,
nutné jsou jen vlastní přezůvky. 
Akci pořádají JKIC a Středisko ekolo-
gické výchovy Český ráj.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

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.

8. 2. /sobota/ 20.00 hodin
19. PLES STATUTÁRNÍHO MĚSTA
JABLONEC NAD NISOU
Vystoupí Monika Absolonová a Yo Yo
Band, hraje Orchestr Ladislava Bareše.
Část výtěžku z akce bude věnována
občanskému sdružení ,,D“. Předprodej
vstupenek: od 21. 1. v pokladně
Eurocentra. Pořádá statutární město
Jablonec nad Nisou.

11. 2. /úterý/ 9.00 hodin, kino Junior
DIVADELNÍ SPOLEČNOST 
KOŇMO: VODNICKÁ POHÁDKA
Takřka klasická česká pohádka 
s lakotnou mlynářkou, přitroublým
mlynářem, hodnou Bětuškou, 

mazaným vodníkem a opravdovým
čertem pro děti od 3 let.

12. 2. /středa/ 9.00 hodin
DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH 
VĚCÍ 2014
Změny účetních předpisů pro rok 2014
přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP.
Informace a přihlášky: tel.: 484 846 220,
Pořádá Commerce Base, s. r. o.

15. 2. /sobota/ 20.00 hodin
SALSA NIGHT
5. výročí reprezentativní latinsko-
americké akce. Dominikánská kapela
Salsaborrr, žánrový DJ Gari, choreo-
grafie skupiny Ruben Dance a jejich
hostů, taneční výuka, ochutnávka 
dominikánských jídel a nápojů, 
slosovatelné vstupenky o zájezd do
Dominikánské republiky, další exotic-
ké ceny. Pořádá Eurocentrum 
společně s Ruben Dance. Akce probíhá
za podpory Národního turistického 
úřadu Dominikánské republiky
a Generálního konzulátu
Dominikánské republiky v Praze a je
součástí Týdne partnerství 2014. 

16. 2. /neděle/ 14.00 hodin
DESANKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem pro seniory.

19. 2. /středa/ 18.00 hodin
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Přednáška doktora Jaromíra Bertlíka,
N. D. Předprodej vstupenek: v pokladně
Eurocentra. Pořádá Ludvík Soukup,
tel.: 731 190 322.

23. 2. /neděle/ 16.00 hodin
VELKÁ SHOW 5ANGELS
Dvouhodinové vystoupení dívčí skupi-
ny po jejím návratu z turné po
Spojeném království a Irsku.

28. 2. /pátek/ 20.00 hodin
HASIČSKÝ BÁL 
Hraje Bohemia Universal Band.
Předprodej vstupenek: 
v pokladně Eurocentra a v hasičské
zbrojnici v Jabloneckých Pasekách.

1. 3. /sobota/ 20.00 hodin
TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ PLES
Hraje skupina Rytma, bohatá tombola.
Předprodej vstupenek: OPTIK – Zemánek
Martin, tel.: 483 320 694. Bližší infor-
mace: pan Bednár, tel.: 776 555 606

VÝSTAVA
7. 1.–9. 3. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, foyer
JABLONEC N. N. OČIMA MOTÝLŮ
Výstava snímků jabloneckého fotografa
Weni Wiesnera

PŘIPRAVUJEME
5. 3. /středa/ 20.00 hodin
OLYMPIC
První z koncertů s novou show.

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

3. 2. /pondělí/ 10.00 hodin
ROK ČESKÉ HUDBY
– ANTONÍN DVOŘÁK
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

4. 2. /úterý/ 17.00 hodin
VODA NA MARSU
Astronomické okénko Martina Gembece.

11. 2. /úterý/ 14.00 hodin
MAROKO
Pravidelné promítání.

13. 2. /čtvrtek/ 17.00 hodin
KNOFLÍKY Z JIZERSKÝCH HOR
Pořad připravili Christa Petrásková
a Milan Bajer.

18. 2. /úterý/ 17.00 hodin
SKOTSKO
Cestopisný pořad Petra
Schlindenbucha ml.

20. 2. /čtvrtek/ 16.30 hodin
JIŘINA ŠIKLOVÁ
Beseda s českou socioložkou
a publicistkou.

25. 2. /úterý/ 14.00 hodin
POKLADY MODRÉ PLANETY
Tajemství posvátných míst
Pravidelné promítání.

25. 2. /úterý/ 17.00 hodin
JIŽNÍ MORAVA
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

27. 2. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ
Z ROKU 1935–1938
Další díl vyprávění v podání Jiřího
Duška, člena Klubu vojenské historie
Praha.

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

Startujeme novou soutěž
LOVCI PEREL 2014
Celoroční hra na podporu čtenářské
gramotnosti dětí a mládeže

Pokračujeme v luštitelských soutěží
O ZLATOU MAKOVICI 
a ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE

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

8. 2. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Městský zimní stadion, sportovní
odpoledne pro děti i dospělé,
vstupné 40 Kč/dospělí, děti zdarma, 
informace P. Dostál.

10. 2. /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.

13. 2. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
VALENTÝNSKÁ DÍLNA
Výroba valentýnských přáníček, 
malování hrníčků, valentýnských 
dárečků pro malé i velké zájemce, 
cena: 40 Kč, přihlášky a informace 
do 10. 2., A. Tauchmanová.

13. 2. /čtvrtek/ 16.00–18.30 hodin
DÁMSKÝ KLUB
Kreativita, nápady a sdílení v dámské
společnosti, informace M. Šípková.

14.–15. 2. /pátek–sobota/ 
17.30–9.00 hodin
HOLČIČÍ VALENTÝNSKÁ NOC
Holčičí noc tentokráte na valentýnské
téma. Nebude chybět tradiční líčení,
česání se a výtvarná dílna, cena: 250 Kč
(večeře, snídaně, ubytování, materiál,
lektor), přihlášky a informace 
do 10. 2., A. Tauchmanová.

15. 2. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
BUĎ KREATIVNÍ
Rukodělná dílnička pro děti a mládež
od 10 let (nabídka trendových
výtvarných a tvořivých technik). 
Cena: 80 Kč, přihlášky a informace 
do 10. 2., A. Tauchmanová.

15. 2. /sobota/ 15.00–17.00 hodin
HÝBEJ SE A SPORTUJ, BUĎ IN
Sportování, hýbání se, zábava pro děti
a mládež od 10 let, cena: 50 Kč,
přihlášky a informace do 10. 2.,
A. Tauchmanová.

16. 2. /neděle/ 15.00 hodin
KARNEVAL S VIKÝŘEM – BÁL
PRINCŮ, PRINCEZEN A RYTÍŘŮ
V CHRONOSU
Zábava, hry, soutěže, tanec, dobrá nálada
pro malé i velké, cena 35 Kč/osoba, 
informace S. Příhonská.

20. 2. /čtvrtek/ 15.00 – 16.30 hodin
INICIATIVY MLÁDEŽE
Máte nápad na akci, projekt? Nevíte,
jak ho zrealizovat a především, kde na
to vzít finance? Přijďte si poslechnout,
kde je možné získat podporu a za 
jakých podmínek. Akce je určena široké
veřejnosti. Vstupné zdarma, koná se
v ICM v Eurocentru, informace
A. Tauchmanová.

23. 2. /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.

28. 2. /pátek/ 14.00–17.00 hodin
MALÝ KUTIL
Výroba jednoduchých předmětů
ze dřeva, cena 100 Kč, přihlášky 
a informace do 26. 2., P. Dostál.

1. 3. /sobota/ 9.00 hodin
ZPĚVÁČCI
Oblastní přehlídka zpěváků lidových
písní z regionu, přihlášky a informace
do 24. 2., S. Příhonská.

Salsa Night v Eurocentru

15. 2. /sobota/ 20.00 hodin
Celovečerní produkce dominikánské hudební skupiny Salsaborrr a DJ
Gari (Dominikánská republika), tanečníci skupiny Ruben Dance (Do-
minikánská republika, Kuba, ČR) a jejich hosté, folklorní i moderní
dominikánské tance ve stylových kostýmech, taneční výuka.
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1. 3. /sobota/ 9.00 hodin
FLORBALOVÝ TURNAJ O POHÁR
VIKÝŘE
Koná se v městské sportovní hale, cena
400 Kč/družstvo, přihlášky a informace
do 26. 2., P. Dostál.

PRAVIDELNÉ AKCE

SPORTOVÁNÍ S KINECTEM
14.00–16.00 hodin, velká novinka
v ICM v Eurocentru, nabídka sportů
na XBOXU, informace A. Tauchmanová.

5., 12., 19. a 26. 2. /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,
cena 80 Kč/rodič a dítě, 60 Kč/pouze
dítě nebo dospělý, informace a přihlášky
A. Tauchmanová.

11. a 25. 2. /úterý/ 9.00–10.30 hodin
HŇÁCÁCI
Výtvarné tvoření pro rodiče s dětmi,
vhodné od 1. roku dítěte, 
cena 40 Kč, přihlášky a informace 
A. Tauchmanová.

OLYMPIÁDY

5. 2. /středa/ 8.00 hodin
V ANGLICKÉM JAZYCE, 
KATEGORIE III
Od 8.00 hodin prezence, okresní kolo
konverzační soutěže pro přihlášené 
žáky SŠ a víceletých gymnázií, koná se
v DDM Vikýř, Informace a přihlášky
ke všem olympiádám podá: I. Literová,
S. Příhonská.

5. 2. /středa/ 8.30 hodin
V NĚMECKÉM JAZYCE, 
KATEGORIE I, II
Od 8.30 hodin prezence, okresní kolo
konverzační soutěže pro přihlášené 
žáky, koná se v DDM Vikýř, informace
a přihlášky I. Literová, S. Příhonská.

6. 2. /čtvrtek/ 7.45 hodin
V ČESKÉM JAZYCE KATEGORIE I
Od 7.45 hodin prezence – okresní kolo
soutěže pro přihlášené žáky 8.–9. tříd ZŠ
a odpovídající ročníky víceletých 
gymnázií, koná se v ZŠ Mozartova.

6. 2. /čtvrtek/ 9.00 hodin
V ČESKÉM JAZYCE KATEGORIE II
Od 9.00 hodin prezence – okresní kolo
soutěže pro přihlášené žáky SŠ a vyšších
ročníků víceletých gymnáziích, koná
se v Gymnáziu Dr. Randy.

12. 2. /středa/ 8.30 hodin
V NĚMECKÉM JAZYCE, 
KATEGORIE III
Od 8.30 hodin prezence, okresní kolo
konverzační soutěže pro přihlášené 
žáky, koná se v DDM Vikýř.

18. 2. /úterý/ 8.30 hodin
V ZEMĚPISE
Od 8.30 hodin prezence, okresní kolo
soutěže pro přihlášené žáky ZŠ, SŠ
a víceletých gymnázií, koná se
v Gymnáziu Dr. Randy.

JARNÍ PRÁZDNINY BŘEZEN 2014
9.–14. 3. /neděle–pátek/
JARNÍ PRÁZDNINY VE SLOUPU
Pobytová akce pro děti od 8 let, cena 
1 500 Kč/pro členy tur.-adrenalinového
kroužku, 1 700 Kč/ostatní, přihlášky
a informace do 28. 2., A. Tauchmanová.

10.–14. 3. /pondělí–pátek/
JARNÍ PRÁZDNINOVÝ POBYT
V ZÁSADĚ
Pobytová akce pro rodiny s exkurzí do
sklárny i výrobny skleněných perliček,
sportování, hry a zábava každý den, cena
300 Kč/dospělý/den, 260 Kč/dítě/den,
přihlášky a informace M. Šípková.

10.–11. 3. /pondělí–úterý/ 
8.00–16.00 hodin
PRÁZDNINOVÉ DNY 
PRO HANDICAPOVANÉ

Prázdninový program,
cena 250 Kč/den, přihlášky a informace
do 3. 2., I. Literová.

10.–14. 3. /pondělí–pátek/ 
8.00–16.00 hodin
JARNÍ PRÁZDNINY S VIKÝŘEM
Příměstský tábor pro děti od 1. třídy,
všehochuť na každý den (rukodělné
dílničky, výlety, poznávání, hry, 
zábava), cena 300 Kč/jednotlivý den, 
1 250 Kč/celý týden, přihlášky 
a informace do 5. 2., S. Příhonská.

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

17. 2. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál, Podhorská 47.

22. 2. /sobota/ 20.00 hodin
PLES ZUŠ
Eurocentrum Jablonec nad Nisou.

■ 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 18. 2.
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STUDENTŮ KDE
Textilní a oděvní návrhářství.

25. 2.–21. 3.
REVOLT
Výsledky Mezinárodní šperkařské
soutěže Legnica, Polsko.

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4, www.msb-jablonec.cz
tel. 483 369 011
úterý–neděle 9.00–17.00 hodin

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

VÝSTAVY
Do 16. 2.
SALON 2013
6. přehlídka aktuální tvorby výtvarníků
sdružených v Asociaci umělců medailérů
představuje kromě medailérské také
volnou sochařskou tvorbu a kresby.

Do 16. 2.
PERLIČKOVÉ KABELKY
V rámci výstavy je možné zhlédnout
rozsáhlou kolekci téměř osmi set
perličkových kabelek z muzejní sbírky,
včetně těch z dřevěných nebo umělo-
hmotných perlí. Zastoupena je také
produkce současných výrobců.

UPOZORNĚNÍ:
Od 3. února bude částečně omezen pří-
stup do stálých expozic z důvodu jejich
plánovaných úprav. 

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.
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
areál Eurocentra Jablonec n. N.
www.klubnarampe.cz, 
info@rampaklub.cz

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

2. 2. /neděle/ 17.00 hodin
DIVADLO JEDNOHO EDY
Zahraje dvě loutkové pohádky pro děti
od 3 let. 

4. 2. /úterý/ 19.30 hodin
TRAD CLIMBING 
V Indian Creek a jiných destinacích
nejen v USA. Povídá a promítá lezec
Venca Šatava. 

6. 2. /čtvrtek/ 19.30 hodin
VLADIVOSTOP – STOPEM NA SIBIŘ
Cestovatelka Kateřina Mandulová

o stopařském dobrodružství z Třebíče
do Vladivostoku. 

7. 2. /pátek/ 20.00 hodin
ZNOUZECTNOST ALA TROJOBAL 
Plzeňská kapela se směsí punku, folku,
šansonu, bigbítu. A Déma a Caine
s krátkými sety. 

8. 2. /sobota/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2014
První kolo VII. ročníku soutěžního
festivalu regionálních kapel.

11. 2. /úterý/ 18.30 hodin
VODNICKÁ POHÁDKA
Legendární představení divadelní společ-
nosti Koňmo pro velké a malé od 5 let. 

12. 2. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO
KAŽDÉHO
Téma: Focení portrétu a úpravy 
ve photoshopu. 

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

14. 2. /pátek/ 20.00 hodin
VDELLI (AUSTRÁLIE)
Drsné blues rockové trio známé svou
strhující živelností. 

15. 2. /sobota/ 20.00 hodin
KYTARY A RAP
Phatlib (hardcore), KND – Roseck &
Muerto (rap-dubstep), DJ BA2S (Ex
Chaozzz), DJ Zak (Badwoof).

18. 2. /úterý/ 19.30 hodin
NA SEVER OD SLUNCE
I. Wegge, J. Nyseth Ranum / Norsko /
2012 / 46 min. Dokument o pobytu
dvou surfařů na opuštěné pláži daleko
za polárním kruhem.

19. 2. /středa/ 20.00 hodin
CHINA SHOP BULL (UK)
Hodně energický mix ska, rave, punk,
DNB. 

20. 2. /čtvrtek/ 19.30 hodin
DIVADLO ÚDIF
Úžasné Divadlo Fyziky ve hře „Vidět
zvuk, slyšet světlo“.

21. 2. /pátek/ 20.00 hodin
PIPES AND PINTS
Pražská dravá punkrocková kapela.
Support: BOY.

22. 2. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videoparty Petra Vobořila.

25. 2. /úterý/ 19.30 hodin
LEZENÍ V RED RIVER GORGE
O lezení v Kentucky promítá J. Prcas
Slavík a P. Pájka Rýva.

26. 2. /středa/ 19.30 hodin
HISTORIE JABLONCE
Hovory na Rampě s Václavem
Vostřákem.

27. 2. /čtvrtek/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
Lepší Žáček v hrsti, nežli Holubec na
střeše aneb večer bez záruky.

28. 2. /pátek/ 20.00 hodin
DIRTY BLONDES A THE UNHOLY
PREACHERS
Koncert hodně energetic 
punk-rock’n’rollových pražských kapel.

1. 3. /sobota/ 20.00 hodin
ČANKIŠOU
Špička domácí world music s hutným
etno-rockovým zvukem.

2. 3. /neděle/ 16.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVÁLEK
V maskách, s tancem, soutěžemi. Pro
děti od 2 let.

4. 3. /úterý/ 20.00 hodin
ROCKOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Hudební publicista vás provede 
hudebními nejen novinkami.

Soul a blues dle Michaela Vdelliho

14. 2. /pátek/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě 
V centru pódiového dění stojí jedinečný zpěvák a kytarista – Michael Vdelli.
Jeho hlasový rejstřík s citem pro soul, blues přecházející až k rock and
rollovémo „řevu“ je naprosto unikátní. Přidáme-li k tomu jeho silovou
kytarovou hru a skvělé bicí a baskytaru spoluhráčů, dostaneme kom-
binaci, díky které jsou tyto koncerty Vdelli opravdovou lahůdkou.
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■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka 4, Jablonec n. N.
www.lakavarna.com

3. 2. /pondělí/ 19.00 hodin 
ČAS NIKOHO
Autorské čtení Jörga Berniga z knihy
nejen o Jablonci.

13. 2. /čtvrtek/ 17.00 hodin
LE THÉ O PÁTÉ
Francouzský tematický podvečer 
– tentokrát s rodilým mluvčím
o Normandii.

20. 2. /čtvrtek/ 19.00 hodin
(NE)VINNÉ VÍNO
Povídání o víně – tentokrát 
z vinařských oblastí Rumunska.

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

6. 2. /čtvrtek/ 17.30 hodin
MOLEKULA ŽIVOTA
Beseda s P. Rálišovou.

13. 2. /čtvrtek/ 17.30 hodin
BESEDA O METODĚ RUŠ
Beseda s P. Rálišovou.

20. 2. /čtvrtek/ 17.30 hodin
DOMÁCÍ BYLINKOVÁ LÉKÁRNA
Beseda s P. Rálišovou.

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

18. 2. /úterý/ 18.00 hodin
NOVÁ AKROPOLIS
Jak si zlepšit paměť – přednáška Hany
Zralé.

21. 2. /pátek/ 18.30 hodin
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA Č. 14
Monika Mitášová – Americká kritická
a projektivní architektura.

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

7. 2. a 8. 2. /pátek a sobota/ 
12.00–16.00 a 8.00–14.00 hodin
ZÁKLADNÍ NORMA 
ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ
Kurz akreditovaný MŠMT v systému
DVPP určený nejen pedagogům, 
ale i osobám pracujícím s dětmi
a rozšiřující kurz první pomoci pro
veřejnost. Přihlášky na reditelka@cck-
jablonec.cz, učebna ČČK – 4. patro SDJ.

20. 2. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
4 HODINY PRO ŽIVOT
Základní čtyřhodinový kurz první
pomoci pro veřejnost, norma PP pro
uchazeče o řidičský průkaz. Absolvent
obdrží průkaz o absolvování, učebna
ČČK – 4. patro SDJ.

■ 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

Prodlouženo do 28. 2.
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.

■ Chronos
Sokolovna Jablonecké Paseky
Rezervace tel. 724 746 025

8. 2. /sobota/ 19.00 hodin
KLASICKÝ PLES HOROLEZCŮ
3. ročník setkání horolezců, milovníků
hor a přírody za doprovodu klasické
swingové hudby v podání big bandu
Bohemia Universal Band. Vstup je
možný pouze ve společenských šatech.
Vstupenky v předprodeji v Lezecké
aréně Makak Jablonec nad Nisou.
Ceny vstupenek: 250 Kč s místem
k sezení, 200 Kč na stání.

■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. Máte problémy 
s učením? Nevadí, my vám pomůžeme.

Každé pondělí 10.00–12.00 hodin
VZTAHOVÉ PORADENSTVÍ –
ZDARMA
Petr Činčala nabízí pomoc při řešení
problémů v osobním životě.

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.

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

5. 2. /středa/ 15.00–17.00 hodin
SETKÁNÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Pravidelný klub, výměna zkušeností.

10.–16. 2.
TÝDEN PARTNERSTVÍ

10. 2. /pondělí/ 15.30–16.30 hodin
MANŽELSTVÍ JE UMĚNÍ
Beseda se spoluzakladatelem týdne
partnerství.

12. 2. /středa/ 16.00–17.00 hodin
MÁTE TALENT PRO 
MANŽELSTVÍ/PARTNERSTVÍ?
Přednáška psycholožky z poradny pro
rodinu a manželství Jitky Selingerové.

13. 2. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
UMĚNÍ ŘEŠIT KONFLIKTY 
V RODINĚ 
Beseda s psychologem, dlouholetým
manželským poradcem 
M. Schovancem.

14. 2. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ – 
LÁSKYPLNÁ DÍLNA PRO VŠECHNY
Výtvarná dílna pro maminky, tatínky,
babičky, dědečky i děti. Přijďte si
vyrobit něco pěkného a potěšte s tím
toho, koho máte rádi.

15. 2. /sobota/ 19.00 hodin–ráno
PYŽAMOVÁ PARTY
Dobrodružná noc v Jablíčku. Jen pro
děti – rodičům vstup zakázán. Pro děti
účastníků Salza night hlídání zdarma.

19. 2. /středa/ 14.00–17.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Máte dvojčata, trojčata…? Přijďte se
podělit o své radosti i starosti, děti
vezměte sebou.

20. a 27. 2. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
SPIRITUALITA MANŽELSKÉHO
ŽIVOTA
Přednášky v rámci hravého dopoledne
o manželství a partnerství.

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

27. 2. /čtvrtek/ 17.00 hodin
Z JIZERSKÝCH HOR DO SVATÉ
ZEMĚ
Christa Petrásková vypráví a promítá
obrázky o své cestě do Izraele.

■ d-EppL music
& board club
7. 2. /pátek/ 20.00 hodin
REAL HIP HOP CULTURE
Dj Tabaco, Dj P-illa. 

14. 2. /pátek/ 20.00 hodin
SWEET SEVENTEEN
Sedmnácté výročí klubu. Djs Vanja &
Hany, Dyzlegtic Division, Djs
Ladis/meehay, break beat-electro-house,
deep house-drum and bass.

21. 2. /pátek/ 20.00 hodin
FUNKY RULES vol. 2
DJs Bába/Joe Joy, Farrelly/Otik Von
Hell, Shark8, chicago house, 
tech house.

28. 2. /pátek/ 20.00 hodin
FUNK
Vinyl set, Dj Jooky, Dj Zak. 

■ Palace Plus česká
bižuterie a sklo
Palackého 41, Jablonec nad Nisou

12. 2. /středa/ 16.00 hodin 
ŠITÝ PŘÍVĚSEK VE TVARU SRDÍČKA
Tématické workshopy pro zájemce
o speciální postupy při výrobě vlastní
bižuterie. Kurzy připraví a povede
známá designerka bižuterie Iva
Mastníková. 
Přihlášky na mail palace@texoplus.cz,
nebo telefonicky na čísle 777 052 141.

■ Skyy bar
Jablonec n. N.
www.skyybar.cz

1. 2. /sobota/ 20.00 hodin
OSLAVA TŘETÍCH NAROZENIN
SKYY BARU
DJ’s Clown, Petty. 

7. a 8. 2. /pátek a sobota/ 20.00 hodin
LIME WEEKEND VE SKKY
Resident Dj’s.

14. a 15. 2. /pátek a sobota/
CAPTAIN MORGAN WEEKEND
Akce s kapitánem na palubě. Resident
DJ’s.

21. 2. /pátek/ 20.00 hodin
SPECIÁLNÍ NAROZENINOVÁ PARTY
DJ Team ve složení JAQULLIN,
SUNBEAM, CLOWN. 

22. 2. /sobota/ 20.00 hodin
SOBOTNÍ CHILL-OUT PARTY
Resident DJ’s tě zvou na zcela výjimečný
večer plný undergroundových hitů. 

■ Woko klub
Podzimní 21, Jablonec nad Nisou
www.wokoklub.cz

1. 2. /sobota/ 20.00 hodin
FREERIDE.CZ JUST RIDE 2014
Afterparty po snowboarding a freeski
happeningu v Rejdicích

7. 2. /pátek/ 20.00 hodin
CALICOBALL
Urban disco party, Djs: Sakul, Swift

8. 2. /sobota/ 20.00 hodin
DNB SESSION
Drum’n’bass party, Djs: Kopeczek
(North Formation), Moower (Soul
Fragment, Drumshot).

14. 2. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION with APHRODITE (uk)
Drum’n’bass party s legendarnim djem
zvanym kral dnb, Djs: APHRODITE
(uk), Lathis, Sakul, Gasmask,
Drumshot.

15. 2. /sobota/ 19.00 hodin
ABRAXAS
Koncert známé pražské kapely. Karel
drogy nebere, Obyčejnej svět a další
hity live.

21. 2. /pátek/ 20.00 hodin
PARTYsHIT
Největší klubové hity od pravěku
po současnost

22. 2. /sobota/ 20.00 hodin
JUKEBOX

23. 2. /neděle/ 15.00 hodin
DĚTSKÁ DISKOTÉKA
Diskotéka se soutěžemi pro děti
pořádá DDM Vikýř.

28. 2. /pátek/ 19.00 hodin
ŠPEJBL HELPRS
Nejuznávanějši tuzemský AC/DC
revival band. Swift B-Day.

Z Jizerských hor do Svaté země

27. 2. /čtvrtek/ 17.00 hodin – Dům česko-německého porozumění
„Jeruzalém, Jericho, Akko, Mrtvé moře i Golanské výšiny – to se dalo
s vypětím sil stihnout za jediný týden! Bylo toho moc a bylo to krásné,“
říká o své cestě do Svaté země důchodkyně Christa Petrásková. Má plno
nezapomenutelných dojmů a obrázků – přijďte se podívat do „němec-
kého domečku“ v Rýnovicích.
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Městská sportovní hala
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. Podrobné
informace na www.sportjablonec.cz

FLORBAL

22. 2. /sobota/ 18.00 hodin
1. FbK JABLONEC 
– TJ BANÍK SOKOLOV
Utkání 2. ligy mužů, centrkurt.

23. 2. /neděle/ 15.00 hodin
1. FbK JABLONEC 
– FB HURRICAN KARLOVY VARY
Utkání 2. ligy mužů, centrkurt.

FOTBAL

2. 2. /neděle/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ HALOVÝ TURNAJ
FK Jablonec, o. s., pořádá turnaj žáků,
centrkurt.

8. 2. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ HALOVÝ TURNAJ
FK Jablonec, o. s., pořádá turnaj žáků,
centrkurt.

9. 2. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ VE FOTBALE
Pořádá AHC servis, s. r. o., centrkurt.

15. 2. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ HALOVÝ TURNAJ
FK Jablonec, o. s., pořádá turnaj žáků,
centrkurt.

FUTSAL

2. 2. /neděle/ 17.30 hodin
LEGNEX – TTNF
Krajský přebor, centrkurt.

9. 2. /neděle/ 17.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA JABLONEC
– FC BRANDÝSEK
Divize mužů, centrkurt.

16. 2. /neděle/ 17.30 hodin
LEGNEX – JIZERAN
Krajský přebor, centrkurt.

23. 2. /neděle/ 17.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA JABLONEC 
– 1. DFK SLANÝ
Divize mužů, centrkurt.

HÁZENÁ

16. 2. /neděle/ 14.00 hodin
ELP JABLONEC – KOVOFINIŠ 
LEDEČ NAD SÁZAVOU
II. liga dorostu, centrkurt

16. 2. /neděle/ 15.30 hodin
ELP JABLONEC – TJ HC KOLÍN
II. liga dorostu, centrkurt.

VOLEJBAL

1. 2. /sobota/ 10.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC 
– TJ ŽELEZNÝ BROD
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

8. 2. /sobota/ 9.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC B
– TJ JABLONEX
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

8. 2. /sobota/ 9.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC 
– LOKOMOTIVA LIBEREC
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

14. 2. /pátek/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC 
– OSTRAVA.
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

15. 2. /sobota/ 9.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC B
– TJ BIŽUTERIE JABLONEC A
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

15. 2. /sobota/ 9.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC B
– LIBEREC
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

16. 2. /neděle/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC 
– ŠTERNBERK
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

22. 2. /sobota/ 10.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC 
– TJ MNICHOVO HRADIŠTĚ
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

22. 2. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC B
– NOVÝ BOR
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

Atletická hala
1. 2. /sobota/ 10.00–16.30 hodin
PŘEBORY LKAS
Krajské přebory LKAS juniorstva, do-
rostu a staršího žactva, pořádá TJ LIAZ.

2. 2. /neděle/ 9.30–17.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR 
PARDUBICKÉHO KRAJE
Pořádá Pardubický krajský atletický svaz.

5. 2. /středa/ 16.30–19.00 hodin
5. HALOVÁ STŘEDA 
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec.

8. 2. /sobota/ 10.00 hodin
MEMORIÁL KARLA LÍBALA
Halový závod na 3 000 metrů. 
Vložený běh na 600 m mladšího žactva.
Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

12. 2. /středa/ 16.30–19.00 hodin
6. HALOVÁ STŘEDA 
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec.

15. 2. /sobota/ 10.00–13.00 hodin
PŘEBORY LIBERECKÉHO KRAJE
MLADŠÍHO ŽACTVA
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec.

19. 2. /středa/ 16.30–19.00 hodin
7. HALOVÁ STŘEDA 
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec.

23. 2. /neděle/ 11.00 hodin
JABLONECKÝ SKOKANSKÝ MÍTINK
Pořádá AC Jablonec n. N., o. s.

26. 2. /středa/ 16.30–19.00 hodin
8. HALOVÁ STŘEDA 
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec.

Městský zimní stadion
HOKEJ
www.hcvlci.cz

8. 2. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – FC DĚČÍN
II. liga, 31. kolo.

16. 2. /neděle/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – SHC KLATOVY
II. liga, 33. 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
školám a školkám zřizovaným
jabloneckým magistrátem. Školy
využívají ledovou 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.

Sportovní hala Bižuterie
BASKETBAL

1. 2. /sobota/ 15.00 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC 
– BAK PLZEŇ
2. liga ženy. 

2. 2. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC 
– BK STRAKONICE B
2. liga ženy.

8. 2. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC 
– SOKOL NOVÁ PAKA
Liga žákyně U15.

15. 2. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC – BSK JIČÍN
OP minižákyně U12.

15. 2. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC 
– BK BENEŠOV
Liga kadetky U17.

16. 2. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC 
– USK PRAHA B
Liga kadetky U17.

22. 2. /sobota/ 14.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC 
– LOKOMOTIVA LIBEREC
Liga žákyně U15.

22. 2. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC 
– SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ B
Liga juniorky U19.

23. 2. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC 
– BASKET PODĚBRADY
Liga juniorky U19.

STŘELECTVÍ

15. 2. /sobota/ 9.00 hodin
GRAND PRIX
JABLONEC NAD NISOU
SSKM LOYD pořádá v hale ISŠ
Bižuterie 26. ročník mezinárodního
závodu ve střelbě ze vzduchové pušky.

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 
/pozor změna cvičebních hodin/
9.00–10.00 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ seniorky

17.00–18.00 hodin STREET DANCE
18.00–19.00 hodin AEROBIK, BOSU
(nutno předem přihlásit tel. 774 850 918)

Čtvrtek
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/

22. 2. /sobota/ 9.00–11.30 hodin
BAZÁREK JABLONECKÝCH
MAMINEK
Informace p. Krupková.

22. 2. /sobota/
HOLDUJEME POHYBU
Maškarní hrátky nejmenších, florbal
pro dívky a chlapce, aerobik, bosu,
stolní tenis, zdravotní cvičení seniorů.
Přesný rozpis bude uveřejněn na
vývěsce a webových stránkách.

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.

Chance arena
www.fkjablnec.cz

2. 3. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FC BANÍK OSTRAVA
Gambrinus liga, 18. kolo.

Sportovní areál Mšeno
www.fkjablonec.cz, Ul. Čelakovského,
Jablonec n. N. 

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

17. 2. /pondělí/ 11.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– VARNSDORF
Přípravný zápas juniorky, UMT.

24. 2. /pondělí/ 11.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– HRADEC KRÁLOVÉ
24. kolo Juniorské ligy, UMT.

Nabídka sportovních pořadů

Foto Jiří Endler
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Jaké byly vaše podnikatelské začátky?
Těžké… Transformované podniky se bály konkuren-
ce, nechtěly jednotlivé komponenty prodávat, neboť
se obávaly dalšího prodeje do zahraničí. Museli jsme
podepsat potvrzení, že je nepoužijeme na vývoz, ale
pro vlastní výrobu. Se vznikem hospodářské komory
tyto podmínky skončily. 

Které výrobě jste se věnoval?
Měkce pájené kovové bižuterii – soupravy, náhrdelní-
ky, brože, náušnice, náramky, čelenky apod. 

Neuvažoval jste o znovuzrození firmy svého otce?
Tatínek měl velkou firmu. V období konjunktury za-
městnával až 200 zaměstnanců včetně domácích
dělníků, proto o ni v roce 1948 přišel. Když se nán po
revoluci podařilo získat majetek zpět, chtěl jsem po-
kračovat tam, kde otec skončil, ale bratr byl proti.
Nechtěl konkurovat ŽBS. Proto jsem zvolil vlastní ce-
stu, ale stále jsem přesvědčen, že kdybychom firmu
obnovili, měli bychom nyní stejně zaměstnanců jako
tehdy tatínek. 

V roce 2009 jste své podnikání ukončil, proč?
Protože jsme založili Svaz výrobců skla a bižuterie
a já se stal předsedou. Nechtěl jsem být nařčen z toho,
že jsem do vedení vstoupil z vlastního prospěchu.

Byl jste také u zrodu hospodářské komory.
Už v roce 1989 jsme v Praze založili sdružení podnika-
telů a já byl předsedou okresního svazu. V roce 1992
jsme začali pracovat na založení Hospodářské komo-
ry ČR, o rok později jsme založili OHK, které jsem
předsedal. Po osmi letech jsem cítil potřebu vedení omla-
dit a doporučil jsem na své místo Jaromíra Drábka. 

V roce 2009 jste se stal předsedou Svazu výrobců
skla a bižuterie?
Impulsem bylo „úmrtní“ oznámení společnosti Jablo-
nex Group. Hrozil zánik skleněné a kovové bižuterie,
ztráta zaměstnání několika tisíc lidí a likvidace větši-
ny soukromých výrobců tohoto artiklu. Obrátila se na
mě tehdy stovka podnikatelů s žádostí o řešení.
Nebylo to snadné. Požádal jsem o spolupráci Vladi-

míra Opatrného, předsedu OHK, a tehdejší ředitelku
Muzea skla a bižuterie (MSB) Jaroslavu Slabou.
V tomto triumvirátu jsme absolvovali všechna jedná-
ní. Základním krokem bylo rozhodnutí Preciosa, a. s.,
Ludvíka Karla odkoupit hutní základnu na výrobu
základní sklářské suroviny a roccailles. Nám se poda-
řilo s finančním přispěním Ministerstva kultury
a města od JBX Group odkoupit veškeré vzorky a část
nástrojů na výrobu kovových komponentů pro MSB,
v jehož depozitářích dál slouží návrhářům a vzorka-
řům. Získali jsme také úvěr od banky, aby mohla sou-
kromá firma dokoupit všechny nástroje a tím zajistit
výrobu komponentů pro bižuterní a sklářský průmysl
a zachovat jeho postavení na světových trzích.

Zapojilo se do záchrany všech sto firem?
Jen polovina, ta druhá se „vezla“. Ale cíle jsme dosáh-
li a dnes tento průmysl vzkvétá. Jsem rád, že jsme

v roce 2010 navázali na tradiční jablonecké přehlídky.
Podařilo se nám zaregistrovat logo Made in Jablonec
chráněné v Evropské unii a zřídit největší prodejnu
bižuterie ve střední Evropě Palace Plus. Průmysl skla
a bižuterie opět existuje a má podporu primátora
Petra Beitla i jeho předchůdce Petra Tulpy.

Podařilo se vám vše?
Bohužel jsme nezachránili celosvětové trhy. Zanika-
jící Jablonex Group oznámil všem svým zákazníkům
konec dříve, než nám, a ti zahraniční si našli jiné
partnery. A tak jsme s exportem byli zcela na začátku.
Postupně se nám daří získávat trhy zpět, ale do rozsa-
hu a šíře bývalého Jablonexu máme daleko. Na dru-
hou stranu jsem rád, že se nám podařilo odvrátit
zpřísnění zdravotnických podmínek pro výrobu skle-
něné bižuterie, což by bylo celosvětově zničující.
Nebýt Ludvíka Karla těžko bychom toho docílili.
Preciosa poskytla odborné pracovníky z laboratoří
a výzkumu a vše koordinoval současný předseda sva-
zu Pavel Kopáček.

Byl jste tři roky v PTP, co vám to přineslo?
Především řadu přátel, zejména vysokoškoláky, kněží
i bývalé vojenské důstojníky. V táboře jsem si mohl
vytvořit obrázek o celé aktivitě a práci tehdejší komu-
nistické strany, která se projevuje i dnes. Nejhorší je,
že partaj měla a dodnes má podíl na rozkladu lid-
ských charakterů. Etické chování se za dob komunis-
mu ztratilo a velmi těžko se obnovuje. Mrzí mě, že
vliv komunistů opět stoupá a že lidé rychle zapomí-
nají. I proto bych chtěl besedovat ve školách a sdělo-
vat své zkušenosti nejen z PTP.

Stále jste velmi aktivní, rád lyžujete, plavete, z če-
ho máte největší radost?
Velkou radost mám z toho, že je mezi námi stále více
podnikatelů a ne podnikavců. Podnikatel je ten, kdo
poctivě pracuje, zaměstnává lidi, vytváří výrobky od-
povídající všem normám a odvádí daně. Podnikavec
chce co nejvíce získat a je mu jedno, zda někoho po-
škodí. A největší radost mám ze života a chci i nadále
přispívat k lepšímu životu všech.

Jiří Endler

Jaroslav Hlubůček
Chci stále přispívat k lepšímu životu všech

■ Osobnost Jablonecka

V únoru oslaví 85. narozeniny. Syn sklářského podnikatele ze Železného Brodu vystudoval
Gymnázium v Turnově a zahraniční obchod na akademii, vysokoškolské studium mu
znemožnily politické důvody. Tři roky na vojně strávil v PTP. Pracoval ve s. p. Železnobrodské
sklo, dva roky vedl obchodní dům Jiskra, odkud si jej vedení ŽBS, později Bižuterie, a. s.,
přivedlo zpět. V roce 1990 se spolu s Jaroslavem Schubertem stal prvním soukromým
podnikatelem v bižuterním oboru. Stál při zrodu Hospodářské komory ČR, její okresní pobočky
v Jablonci n. N. i Svazu výrobců skla a bižuterie a v obou byl předsedou představenstva.

■ Poděkování
Krásný vánoční strom
Vánoční strom před radnicí byl
nejhezčí, jaký jsem o těchto Vá-
nocích viděla. Pro mě není krása
v množství, velikosti nebo síle les-
ku. Stromek ozdobený přiměřeným
množstvím drobných světýlek, ne-
přeplácaný spoustou dalších oz-
dob je přesně to, co podle mě od-
povídá křehkosti Vánoc. A ve dne
byla vidět jeho zelená krása.
Jednoduše jsem ráda, že jsme ne-
měli vánoční strom jako v Praze
nebo v Liberci. A já se mám za
rok zase na co těšit. 

Romana Pustaiová

Poctivý nálezce
V době předvánočního shonu mi
při nastupování do auta vypadl
z kapsy mobilní telefon. Než jsem
ztrátu zaznamenal, poctivý nález-
ce Libor Kopáňko o nálezu infor-
moval manželku a sdělil, že počká
na místě, kde telefon nalezl, což
také učinil a vrátil mi jej. Za jeho
poctivý čin mu ještě jednou velmi
děkuji. Jiří Endler

Cesta do Vídně
Vážený pane primátore, chtěla
bych vám poděkovat za všechny
Mšeňáky, kterým jste přispěl na
autobusovou dopravu do Vídně.
Skřivánek měl největší úspěch
a aplaus, předčil sbory nejen
z Evropy, ale i z Ameriky. Poděko-
vání ze strany Magistrátu města
Vídně nebrala konce. Bylo to per-
fektní! Každodenní trénink po dobu
dvou měsíců se vyplatil. Všichni
moc vzpomínáme a já moc děkuji.

Věra Pokorná

■ Výzva
Zapomenutá peněženka
V pátek 20. 12. 2013 na Vánočních
trzích v Eurocentru si u našeho
stánku s koženou galanterií zakou-
pila paní peněženku, omylem ji
však nechala ležet na pultu. Může
si ji vyzvednout kdykoli v pracov-
ní dny od 9.00 do 18.00 hodin v na-
ší prodejně – ZANOKOV v Květino-
vé ulici 42, Jablonec n. N. 

Miloslava Novotná 

■ Krátce
Nautica vyhrála Zlatý oříšek
2013
Jablonecká skupina Nautica zvítě-
zila v celostátním kole soutěže
Zlatý oříšek 2013. První místo zís-
kali Andrea Bělíková – elektrická
kytara, zpěv; Radka Bělíková –
baskytara, zpěv; Jirka Samek –
akustická kytara, zpěv; Martin
Gorčík – bicí.

Foto Jiří Endler
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Organizace Červeného kříže slavila v loň-
ském roce významné jubileum 150 let od
vzniku, Česká republika slavila 20 let rozdě-
lení Československého kříže na Český
a Slovenský a Jablonec letos slaví 40 let
Hlídek mladých zdravotníků, soutěže pěti-
členných zdravotnických družstev I. a II.
stupně základních škol celého Jablonecka.

Oblastní spolek ČČK Jablonec nad Nisou se
dlouhá léta věnuje osvětě v oblasti první před-
lékařské pomoci, tedy výuce základních doved-
ností, které by měl zvládat každý občan.
Začínáme od dětí z mateřských škol. Formou
hry jsou děti schopné si i zapamatovat číslo na
záchrannou službu i to, jak ošetřit odřené kole-
no. Kurzy první pomoci probíhají i na základ-
ních školách, vždy uzpůsobené věku žáků, kte-
rým přednášíme. 

Také připravujeme studijní pobyty pro děti
od 8 do 14 let s tématikou první pomoci. Ročně
takto našimi kurzy projde okolo 250 dětí z MŠ
a 500 dětí ZŠ Jablonecka. Pro středoškoláky
máme připraveny besedy hlavně o bezpříspěv-

kovém darování krve a mezinárodním humani-
tárním právu. Další výukou první pomoci jsou
různě rozsáhlé kurzy pro veřejnost, od těch
krátkých pro uchazeče o řidičský průkaz po ně-
kolik víkendů trvající rekvalifikační kurzy
zdravotníků zotavovacích akcí.

Dalším směrem naší činnosti je humanitární
práce a dobrovolnictví. Jsme organizace s širo-
kou základnou dobrovolníků. V našem okrese

máme 6 místních skupin, kde je organizováno
téměř 200 dobrovolníků různých profesí, růz-
ného vyznání, ale společné myšlenky. Ať se jed-
ná o sousedskou výpomoc, pečení koláčů na
místní slavnosti, společenské návštěvy seniorů
v domácnostech nebo příprava různých her
a soutěží, zapojují se tito lidé do spolkového ži-
vota dle svých možností.

Při oblastním spolku je humanitární jednot-
ka, uskupení 30 dobrovolníků, kteří svůj čas vě-
nují výuce a nácviku zvládání mimořádných
událostí a zkvalitnění poskytování první pomoci.
V loňském roce se podíleli na pomoci v oblasti
Mělnicka. Jablonecký spolek uzavřel dohodu
o pomoci s HZS Libereckého kraje a krizovým
řízením Jablonce nad Nisou. 

Na závěr zpět k oslavám. Patříte-li k těm, kte-
ří soutěží prošli v sedmdesátých, osmdesátých
nebo devadesátých letech sledujte naše stránky
www.cck-jablonec.cz. V květnu proběhne další
ročník soutěže a bylo by moc hezké přivítat ně-
kolik generací pospolu.

Kateřina Havlová, 
ředitelka ÚOS ČČK Jablonec nad Nisou

40 let soutěže Hlídky mladých zdravotníků

Již po čtvrté se Jablonec nad Nisou připojí
ke kampani na podporu manželských
a partnerských vztahů Národní týden man-
želství. V týdnu od 10. do 16. února proběh-
ne Týden partnerství, který pořádá město ve
spolupráci s MC Jablíčko, DDM Vikýř a dal-
šími organizacemi. Jeho téma je „Ohromné
maličkosti: Malé kroky k velkým vztahům“.

Týden, během nějž se mluví o partnerských
a rodinných vztazích, vyvrcholí v neděli 16. 2.
v paseckém Chronosu, kde DDM Vikýř s měs-
tem pořádá od 15 hodin Bál princů a princezen.
„Město společně s Jablíčkem a Vikýřem vyhlá-
silo výtvarnou soutěž nejenom pro děti na té-
ma: Až budu máma, až budu táta, a právě tady
vyhlásí nejlepší. Všichni se pak mohou těšit na
malé kulturní překvapení,“ slibuje manažerka
rodinné politiky Simona Hušková. 

Jablonec, držitel titulu Obec přátelská rodině
z roku 2008, byl v roce 2010 prvním a jediným
městem, které se připojilo k celostátní iniciati-
vě Národní týden manželství. Díky dobré pro-
rodinné politice vznikla například mateřská
škola, kam jsou umisťovány přednostně děti
mladší tří let, objevily se víkendové jízdenky do
autobusů, rodinná vstupenka do kina, v létě
pak zvýhodněná vstupenka na sluneční louku
u bazénu. 

„Stále platí, že v Jablonci chápeme rodinu
v rozpětí všech generací. Nechceme upřednost-

ňovat jen mladé rodiny s malými dětmi, chce-
me obsáhnout celé spektrum lidského života,“
říká náměstkyně primátora Soňa Paukrtová. 

Během čtyř let přijeli do Jablonce v Týdnu
partnerství například MUDr. Radim Uzel nebo
zakladatel kampaně Týden manželství Richard
Kane z Velké Británie. Program Týdne partner-
ství 2014 je na www.jabloneckarodina.cz

Už v roce 2009 pořádalo Týden věnovaný man-
želství MC Jablíčko, které svým programem
podporuje manželství po celý rok. Nabízí na-
příklad zdarma vztahové poradenství s hravým
dopolednem, čtvrteční přednášky o rodině, vý-

chově dětí či finanční gramotnosti, rodinné po-
byty, páteční setkávání rodin i jednotlivců s dět-
mi v rámci projektu Láska, rodina, zdraví. Celá
nabídka MC Jablíčko je na www.mcjablicko.cz. 

(jn)

Vybrané akce

Pondělí 10. 2. od 15.30 hodin v MC Jablíčko
přednáška „Manželství je umění“ se spolu-
zakladatelem národního týdne manželství
Petrem Činčalou. 

Středa 12. 2. od 16.00 hodin v MC Jablíčko
„Máte talent pro manželství/partnerství?“
přednáška Jitky Selingerové, psycholožky a ve-
doucí poradny pro rodinu, manželství a mezi-
lidské vztahy, o změnách, které do vztahu při-
náší narození dítěte. 

Pátek 14. 2. od 17.00 hodin Valentýnské tvoře-
ní v MC Jablíčko. Malování hrnečků pro páry,
děti i rodiče.

Pátek 14. 2. od 17.00 hodin Mše svatá v Kostele
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním ná-
městí s promluvou zaměřenou na manželský
a rodinný život.

Neděle 16. 2. od 15.00 hodin Bál princů a prin-
cezen s překvapením v Chronosu (Paseky) ne-
jenom pro děti pořádá DDM Vikýř ve spoluprá-
ci s městem Jablonec nad Nisou.

Malými kroky k velkým vztahům

Ženská musí dokázat víc než chlap
U kulatého stolu v Mateřském centru Jab-
líčko se sešla náměstkyně primátora Soňa
Paukrtová se ženami nejrůznějšího věku
a povolání. Hovořilo se hlavně o sladění za-
městnání a rodiny. 

Na setkání u kávy nebo čaje dorazily maminky
na mateřské dovolené, svobodné dívky, zaměst-
nané ženy se školáky i babičky a prababičky.
Počáteční lehce rozpačitou zvědavost záhy
nahradily vlastní zkušenosti ze života přítom-
ných, které se prolínaly s vyprávěním o profes-
ní dráze i rolí matky Soni Paukrtové. Ta vzpo-

mínala na své postavení ženy s pošramoceným
kádrovým posudkem díky dědečkovi – zámož-
nému obchodníkovi, manželky a matky tři dětí,
která při jejich výchově stihla vystudovat další
vysokou školu, vstoupit do politiky v okamžiku,
kdy se jí všichni teprve učili, a dostat se až na
její vrchol. 

„Měla jsem kliku, že to manželovi nevadilo
a že jsem měla hodné, bezproblémové děti, ji-
nak bych tohle všechno dělat nemohla,“ odpo-
věděla Soňa Paukrtová krátce na to, jak vše
zvládala. A proč je v politice stále většina mužů
a jaké jsou vlastně v Česku političky? „U nás

není dané, že zastoupení v politice musí být
přesně půl na půl muži a ženy. A tak jsou u nás
většinou kvalitní političky, protože musí pořád
ještě předvést víc než jejich mužští kolegové,“
zamyslela se náměstkyně primátora. 

Předmětem povídání byl vzdělávací systém
Montessori a jeho pokračování až do středního
školství, azylový dům a bezdomovci ve městě,
příběhy matek, které náhle ztratily střechu nad
hlavu i se svými dětmi, porovnával se život
před revolucí i po ní. A to vše v příjemné, přá-
telské atmosféře.

(jn)

Foto Radka Baloghová
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Dobrý den,
přečetl jsem si v lednovém měsíčníku o projek-
tu realizace dalších revitalizačních akcí na Žiž-
kově Vrchu. Dost dobře nechápu, proč se vše
soustřeďuje zrovna tam. Už tam mají lesopark
(v zimě neudržovaný) s lavičkami za 50 tis. Kč /kus
(viz foto), super vybavené dětské hřiště vedle
tělocvičny školy (stále prázdné), revitalizovaný
vnitroblok v Řetízkové ulici... A co jinde ve
městě? 

Třeba ve Hřbitovní ul. není ani chodník, při-
tom je tam speciální škola a školka, děti chodí
ve vozovce kde jezdí autobus MHD. Nebo co
třeba rozbahněná cesta bez veřejného osvětlení
podél Nisy od Tovární ulice do Mšena? Chodí
tam stovky lidí do práce, za nákupy, na pro-
cházku a uvítali by nějaké zvelebení. Snad ne-
musí být lavičky tak drahé, stačily by trochu
lepší než ta na druhé fotce. Asi naši zastupitelé
na radnici moc pěšky nechodí.

Petr Liška, 
Stavbařů 4, Jablonec nad Nisou

Odpověď:
Setkáváme se s námitkami, proč se město sou-
střeďuje pouze na Žižkův Vrch a zanedbává
ostatní části města. Důvod je jednoduchý. V ro-
ce 2009 schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj
jablonecký Integrovaný plán rozvoje města pro
vymezenou zónu Žižkův Vrch a okolí. 

Tímto rozhodnutím město získalo více jak 4 mi-
liony eur z evropských dotací, které však byly
určené pouze na rekonstrukce bytových domů
(nové výtahy, okna, rozvody, lodžie, zateplení,
střechy apod.) a úpravu veřejných prostranství
(dětská hřiště, komunikace, parkoviště, kontejne-
rová stání, Park Nová Pasířská, lesopark apod.)
jen v jedné vymezené zóně, v našem případě
na Žižkově Vrchu, která je striktně ohraničená
ulicemi Skřivánčí, Vodní, Havlíčkova, Nádražní,
U Balvanu, Poštovní, Liberecká, Polní, U Nisy,
Na Můstku, Plynární, Na Výšině a Pasířská. Tato
lokalita byla posuzována v počátku společně se
sídlišti Mšeno a Šumava, avšak právě Žižkův
Vrch splnil nejvíce povinných kritérií.

Na revitalizaci veřejných prostor může dota-
ce žádat pouze město a získat až 85 % z celko-
vých uznatelných nákladů. A tak ačkoliv nákla-
dy na park v Nové Pasířské činily téměř 12 mi-
lionů korun, město investovalo jen něco přes
2,5 milionu. Lesopark stál 17 milionů a město
za něj zaplatilo 3,7 milionu korun. Zvýšení kvali-
ty obou území je nesporné a bez dotace by nebylo
možné. A pro pořádek, v lesoparku jsou lavičky
z kvalitního tvrdého dřeva v různých cenových
relacích: 18 jich je po 22 tisících za kus, čtyři po
necelých 20 tisících, tři stály 11,5 tisíce každá
a jen jedna přišla na 35 tisíc korun.

Musím vám dát za pravdu, že mnoho jablonec-
kých ulic je ve velmi špatném stavu. V roce 2013
se městu podařilo získat dotaci z Ministerstva
financí ve výši 9,9 mil. korun na opravu místních
komunikací, přičemž celkové náklady se rovnaly
částce 11 883 000 korun. Tyto investice plynuly
do ulic Sokolí, Bažantí, Saskova, Dr. Randy, Raba-
sova, Pobřežní, Prosečská, U Kostela, V Nivách a Ly-
žařská. Petr Vobořil, náměstek primátora

Došlo do redakce měsíčníku

Již poosmnácté přijali mladí spisovatelé po-
zvání do literární kavárny, kde byli vyhláše-
ni ti nejlepší ve svých kategoriích v soutěži
Múza 2014. Tentokrát porota vybírala z pra-
cí psaných na téma: Je Jablonec městem
sportu?

Literární soutěž Múza vyhlašuje jablonecký ma-
gistrát společně s DDM Vikýř. Letošní 18. ročník
se nesl v ryze sportovním duchu, neboť téma se
ptalo, zda je Jablonec městem sportu. „Sešlo se
na stovku prací z oblasti prózy a poezie od au-
torů rozdělených do tří věkových kategorií, a to
do 11 let, mezi 12 až 15 a nad 16 let,“ říká o sou-
těži za organizátory Monika Švorcová z odděle-
ní školství, kultury a sportu. 

Práce hodnotila odborná porota pod předsed-
nickou taktovkou vedoucí oddělení literární
a divadelní tvořivosti v DDM Vikýř Jiřiny
Polanské. „Letošní téma bylo náročnější, někte-
ré děti se s ním srovnaly lépe, jiné hůře. Určitě

ale všem autorům patří dík,“ konstatovala
Jiřina Polanská za porotce, kteří četli básně, rý-
mované hádanky, sportovní pohádky, popisy
i smyšlené vtipné reportáže. 

Hodnotili především nápad a úroveň zpraco-
vání po stránce stylistické i gramatické. Kromě
tří nejlepších míst v prvních dvou kategoriích
a obou oblastech udělili také celkem pět čest-
ných uznání. „Nejméně zastoupená byla letos
překvapivě kategorie nejstarší, nad 16 let, proto
jsme se rozhodli v této kategorii udělit dvě ceny
poroty,“ komentovala rozhodování předsed-
kyně.

Těm nejlepším pak v pondělí 20. ledna pře-
daly ceny náměstkyně primátora Soňa Paukrto-
vá a ředitelka DDM Vikýř Martina Šípková.
O způsobu psaní a možných úskalích mohli
mladí autoři diskutovat s porotou v tradiční
literární kavárně, která následovala po slav-
nostním vyhlašování. Předávání cen osvěžilo
vystoupení divadelníků z DDM Vikýř, kteří pře-
četli vítězné práce a nabídli ukázku z vlastního
programu. 

(jn)

Vítězové soutěže Múza 2014

1. kategorie POEZIE 
1. Adéla Kloudová, ZŠ Liberecká, 2. Anna Ok-
lamčáková, ZŠ Arbesova, 3. Adéla Studničková,
ZŠ Liberecká, čestné uznání Anna Hollmanno-
vá, Gymnázium Dr. Randy.

1. kategorie PRÓZA 
1. Lucie Bartošová, ZŠ Na Šumavě, 2. Kristina
Markalousová, ZŠ Liberecká, 3. Františka Rappo-

vá, ZŠ Liberecká, čestná uznání Daniel Pospíšil,
ZŠ Arbesova a Šárka Byronová, ZŠ Liberecká.

2. kategorie POEZIE 
1. Filip Novák, Gymn. Dr. Randy a Jakub Neu-
mann, ZŠ Liberecká, 2. Vojtěch Křapka, ZŠ Pi-
vovarská, 3. Petra Janderová, ZŠ Liberecká. 

2. kategorie PRÓZA 
1.—2. Bae Daoová Ngoc, ZŠ Liberecká a Jakub
Vaníček, ZŠ Mozartova, 3. Dorota Naarová, ZŠ
Arbesova, čestná uznání Matyáš Benešovský,
ZŠ Liberecká a Karolína Sigmundová, ZŠ Mo-
zartova.

3. kategorie POEZIE 
Cena poroty Denisa Albaniová, Gymnázium Dr.
Randy.

3. kategorie PRÓZA 
Cena poroty Jan Vlček, Gymnázizm U Balvanu.

Osmnáctá Múza byla sportovní

Foto Petra Endlerová Foto Petra Endlerová

Nové lavičky v lesoparku na Žižkově Vrchu Foto Petr Liška Staré lavičky v ulici Pasířská Foto Petr Liška
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Informace z Centra 
sociálních služeb
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové akti-
vity, celodenní klub a prostory pro
setkávání seniorů.

Program únorových aktivit je pro
vás připraven k vyzvednutí u Mar-
kéty Jeníčkové, specialistky pro vol-
nočasové aktivity, tel. 774 722 942,
e-mail: marketa.jenickova@centrum
jablonec.cz.

Pro seniorskou veřejnost došlo
k přemístění dvou počítačů s pří-
stupem na internet zdarma a tis-
kárnou z podlaží 2b do prostor
chráněné kavárny Floriánka.

Jablonecká šipka 
Nejen kulturní, ale i pohybové ak-
tivity se staly společným zájmem
jabloneckých, libereckých a frýd-
lantských seniorů, jejichž součin-
nost stále trvá a rozrůstá se o nové
akce. První společné setkání se
uskuteční již v pondělí 3. února
v prostorách Spolkového domu
Centra sociálních služeb, kde bude
probíhat první ročník putovního
turnaje v elektronických šipkách.
Dopřejte si rozptýlení a přijďte
podpořit šipkařské klání jednotliv-
ců tří měst. Třeba se mezi nimi rodí

nový Phil Taylor, který získal již
pošestnácté titul mistra světa v šip-
kách.

Nestandardně 
s první dámou 
českého jazzu
Hvězdou novoročního koncertu,
který se uskutečnil v pátek 3. led-
na, se stala první dáma českého
jazzu Jana Koubková. O hudební
doprovod se postarali kytarista
Roman Hampacher a bubeník Jan
Červenka. Jana Koubková vystou-
pila s novými hity, k jejichž vzniku
ji vedlo rozhodnutí vydat v roce

2014 knížku se svými texty a po-
střehy Jen s jednou postelí. „Jedná
se o nový projekt, který se zcela
rozchází se standardy jazzu, snad
se vám budou písničky líbit,“ vy-
světlila na úvod název projektu
Smrt Standardizmu zpěvačka, kte-
rá svým šarmem a energií nadchla
všechny přítomné posluchače.
Skladby překvapily svou upřím-
ností, neotřelostí, originalitou a ži-
votní pravdou. Novoročním kon-
certem CSS zahájilo nejenom rok
2014, ale také se neoficiálně připo-
jilo k Roku české hudby. Z ohlasů
diváků bylo jasné, že začátek roku
byl nastartován správným smě-
rem. 

■ Programy klubů 
ve Spolkovém 
domě CSS

KJS–Klub jabloneckých seniorů
4. 2. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou – zdravotní
a relaxační cvičení na židlích
/další 11., 18., 25. 2./

11. 2. /úterý/ 13.30 hodin
Ochrana obyvatelstva před
následky mimořádných událostí
informace B. Svobodová 
– 774 722 945

Dia-club senior
4. 2. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu
/další cvičení 11., 18., 25.2./

14. 2. /pátek/ 14.00 hodin
Klubová akce 
– Ochrana obyvatelstva 

Svaz důchodců ČR
5. 2. /středa/ 14.00 hodin
Posezení s hudbou

12. 2. /středa/ 
Vycházka do Příchovic
odjezd z vlakového nádraží
v 10.21 hodin

19. 2. /středa/ 14.00 hodin
Zdravotní přednáška

26. 2. /středa/ 14.00 hodin
Výroční členská schůze

Ohlédnutí
Přípitek s primátorem
Tak jako každý rok přišel i v první
dny nového roku primátor Petr
Beitl popřát seniorům v klubech
vše dobré a také poděkovat za spo-
lupráci. „Na pana primátora se
vždycky těšíme, ale letos nás veli-
ce mile překvapil, a to tím, že me-
zi nás přivedl i svoji manželku,“
řekla Květa Čílová, vedoucí KS
v DZU Novoveská. 

Po krátkém, slavnostním vystou-
pení houslového tria Komorní
smyčce se rozproudila diskuze
a otázky tentokrát nesměřovaly
pouze na pana Beitla, ale i na jeho
manželku, protože přítomné dámy
se zajímaly o rodinný život primá-
tora našeho města. 

Na Nový rok v pohybu
Více jak čtyřicet jabloneckých se-
niorů přivítalo nový rok už tradič-
ním výšlapem. „Založili jsme si

u nás v Jablonci další hezkou tra-
dici,“ libovala si Anna Železná.
„A že se tradice mezi seniory uja-
la, svědčí i to, že v loňském roce se
nás sešlo deset a o rok později už
čtyřicet,“ přidala svůj názor Hana
Korcinová. 

Hodinová procházka kolem pře-
hrady byla nejen příjemným vstu-
pem do nového roku, ale i příleži-
tostí setkat se s přáteli a s lidmi
stejného zájmu, popovídat si a po-
přát si jen to nejlepší a společně se
těšit na to, co nám rok 2014 při-
nese.

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

Senior plus

■ Aktivní věk

■ Z bloku seniorů
Zábavný kvíz
Najděte názvy barev, které jsou
ukryty v následujících větách:
Na baru dává číšník hostovi vodku.
Kromě ovce i jehně dává maso.
Každého člověka vábí láska.
Příjemný večer náhle skončil.

Najděte názvy lidského těla,
které jsou ukryty v následují-
cích větách:
Sousedova dcera Pavla sypala od-
padky do popelnice.
Cestující zdvihla vak a vystoupila
z vlaku.
K odklízení sněhu je zapotřebí lo-
pata.
Je libo kávu?
Byla pro něj jen jednou z mnoha.

Řešení: rudá, hnědá, bílá, černá

Řešení: vlasy, hlava, pata, bok, noha

Přípitek s primátorem Foto Markéta Hozová

Na Nový rok v pohybu Foto CSS

Jana Koubková
Foto Radka Baloghová

Se seniory si připila i choť pana 
primátora. Foto Markéta Hozová
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Chraňme zvěř v zimním období
Příroda návštěvníkům poskytuje v některých
případech nezapomenutelné zážitky. Veřej-
nost v ní nachází aktivní odpočinek, uvol-
nění, možnost relaxace a poznání.. 

„Při volnočasových aktivitách se lidé mohou
dostat do možného bližšího kontaktu s divoce
žijícími živočichy. Mezi ně patří i zvěř, která je
součástí přírodního bohatství státu. Péčují o ni
myslivci. V zimě ji v zimě přikrmují, aby tím
pomohli přečkat období spojené s nedostatkem
potravy,“ říká Libor Preissler ze Státní správy
lesů, myslivosti, rybářství, odboru stavebního
a životního prostředí magistrátu města. 

Krmelce se budují s ohledem na potřeby da-
ného druhu zvěře, a to v klidových zónách.
„V povánočním období se zvěři předkládá do-
statek kvalitního sena a v malých dávkách duž-
naté krmivo. Smyslem myslivosti a myslivců je
ve svých revírech chovat zdravou a kvalitní
zvěř, která bude stále součástí naší krajiny,“

tvrdí Preissler. Nejhojnějším druhem zvěře
v naší krajině je srnčí. Ta se také nejčastěji do-
stává do kontaktu s lidmi, protože často přichází
mezi lidská obydlí, kde hledá různé pochutiny.
„Srncům v tomto období rostou nové parůžky
a u srn se začíná vyvíjet plod nového jedince,“
vysvětluje. 

Největší riziko pro zvěř způsobují volně pobí-
hající psi, kteří zvěř honí a působí jí tak velké
problémy. „Ve většině případů pes zvěř nedoho-
ní, ale ona po namáhavém běhu ve sněhu rych-
le ztrácí energii a lehá na zem k odpočinku, kde
ale prochladne, dostane zápal plic, který je pro
ni v zimě vždy smrtelný. Proto, prosíme, dbejte
při procházkách na skutečnost, že svým chová-
ním buď kladně, nebo negativně působíte na
okolí. Je tedy vhodné při procházkách zimní
lesní krajinou psa vést na vodítku daleko od
přikrmovacích zařízení,“ žádá občany Preissler.

(end)

Komise pro ochranu zvířat a životního prostře-
dí pořádá akci s názvem „I tady jsme doma“.

Cílem je přiblížit nejen místa, jež patří díky pé-
či občanů či města mezi ta upravená a pro život
příjemná, ale také lokality problémové. 

Tentokrát jsme se zaměřili na lavičky, které
poskytují možnost odpočinku při procházkách
a jiných volnočasových aktivitách. Na snímcích
představujeme dvě posezení u třetí přehrady.
První je upravená stará studna ve správě statu-
tárního města, kde unavený turista rád spočine.
Posezení je ve vlastnictví jiného subjektu a je ve
velmi špatném stavu. Vlastník přislíbil opravu
v roce 2014. 

Na území Jablonce nad Nisou je instalováno
cca 690 laviček ve vlastnictví města. Na jejich
údržbu a opravy škod způsobených vandaly či

vlivem klimatických podmínek byla v roce 2013
vynaložena částka 210 tis. Kč. 

Komise pro ochranu zvířat 
a životního prostředí.

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

1. února 1914, číslo 21, strana 3
Nouze v Krušných horách. Z Balkánu, ani ze zá-
moří už nepřicházejí pro krušnohorské krajkářky
žádné zakázky na paličkované krajky nebo výšiv-
ky na tyl. Také dívčiny, které ve stejné branži pra-
covaly v Sasku, se vracejí domů. Okolo sta stráda-
jících žen se vydalo na Okresní úřad v Karlových
Varech, aby si zde vyprosily pomoc a podporu.

4. února 1914, číslo 23, strana 1
Situace na Balkáně. Probíhají úspěšná jednání
mezi řeckou a srbskou vládou o soluňském pří-
stavu. Zdá se, že Řekové vyhradí Srbsku část pří-
stavu, kde i budovy budou srbským vlastnictvím
a kde budou prováděny celní formality a odbave-
ní zásilek srbskými celníky.

8. února 1914, číslo 26, strana 8
Móda v USA. Nejnovějším hitem jsou fotografie
na lidské kůži. Zejména mladé dámy s krásnými
rameny si na ně dávají zhotovit snímek manžela
nebo dítek, na rukou nosí fotky příbuzných. Také
pánové si dávají aplikovat na různé části těla ob-
rázky svých nejmilejších – výhodou je, že se dají
podle potřeby rychle smýt.

11. února 1914, číslo 28, strana 3

Smržovka. Hluchoněmá žebračka F. Maschková
byla na stanici Malopolsko zachycena nákladním
vlakem a vlečena po trati. 53-letá nešťastnice byla
s těžkým vnitřním zraněním převezena do tan-
valdské nemocnice.

11. února 1914, číslo 28, strana 4
Řím. Budoucí albánský panovník, princ z Wiedu,
dorazil včera ve 23 hodin berlínským vlakem do
Říma, kde byl přivítán vrchním ceremoniářem
a zástupci vlády. Lid provolával: „Ať žije Albánie!“,
načež princ odjel dvorním kočárem do své dočas-
né rezidence v hotelu Excelsior. Princ telegrafoval
Essad Pašovi, že očekává albánskou delegaci me-
zi 18. a 20. únorem.

12. února 1914, číslo 28, strana 4
Děčín. Stávka tiskařů pokračuje. Pohřeb zastřele-
ného sazeče Solingera se bude konat zítra.
Sociální demokraté jej chtějí využít k velké de-
monstraci a večer se bude v hotelu „U města
Prahy“ konat velký meeting socialistů a tiskař-
ských odborů. Tamtéž byl totiž Solinger zastřelen
agentem Paulem Keilingem. Keiling byl již několi-
krát trestán pro ublížení na těle.

12. února 1914, číslo 29, strana 3
Úspora energie. Kondiční bicykl může sloužit
i jako dodavatel energie pro elektrická svítidla!
Sviťte a posilujte přitom tělo! Patentový úřad ve
Vídni zaregistroval nový vynález, který přichází

z Paříže: pokojový šlapací aparát, vybavený dyna-
mem a baterií. Pro slabé gymnasty je vhodné ko-
lo s baterií 12 V/12 A, svalnatí sportovci mohou
nabíjet baterie o síle 12 V/25 A.

15. února 1914, číslo 32, strana 2
Do Jablonce přiletí vzducholoď Sachsen! Přílet
se chystá předběžně na duben. Přistane patrně na
mšensko-rýnovických lukách. Předseda spolku
pro cizinecký ruch pan Ernst Hollmann již vyjed-
nával s 26 majiteli pozemků. Přítomni byli i staro-
stové těchto obcí.

15. února 1914, číslo 32, strana 3
Jablonec. Ples mistrů a dělníků městské plynárny
předčil všechna očekávání. Konal se na Střelnici
ve stylu „biedermayer“. Pozoruhodné byly světel-
né efekty i dekorace, zejména baldachýn ve svět-
nici na věžičce s „Královnou noci“. Ples poctil
svou návštěvou pan ředitel Ing. Herrmann s chotí
a úředníci plynárny. Vyhrávala kapela pana Pilze
a tance řídil taneční mistr pan Max Tandler.

19. února 1914, číslo 35, strana 3
Jablonec. Putovní muzeum tuberkulózy můžete
bezplatně navštívit příští úterý! Spolek pro boj
proti tuberkulóze předvede obyvatelstvu velký po-
čet exponátů a poradí, jak nemoc včas rozpoznat
a jak zahájit léčení. Výstava se bude konat na
Dolním náměstí v domě číslo 13.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

■ I tady jsme doma – seriál o Jablonci

Foto Libor Preissler

Posezení je ve velmi špatném stavuUpravená stará studna
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www.jabloneckarodina.cz

Najdete nás na
Facebooku

Ahoj děti, 

určitě se mnou souhlasíte, že nejhezčí zima je na horách! Z kopce se dá krásně jezdit na sáň-
kách, na lyžích nebo se jen tak koulet dolů. Na horách je vůbec pěkně – v zimě, v létě, na jaře
i na podzim. A co by to bylo za hory, kdyby neměly svého ochránce, vládce a strážce.
Nejvyššímu českému pohoří vládne pevnou a spravedlivou rukou Krakonoš. Stará se, aby
v přírodě bylo všechno tak, jak má být. Určitě jste různé příběhy o Krakonošovi už slyšely vy-
právět. Možná jste dokonce mocného vládce Krkonoš samy potkaly. Já budu rád, když mi ho
alespoň namalujete a obrázky pošlete.

Těší se váš kamarád skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma 
„Šípková Růženka“
Kája Stránský, 
5 let, MŠ Pastelka, Nová Pasířská 10

Terezka Šišková, 
5 let, MŠ Pod lesem, Čs. Armády 37

Šárka Bucková, 
5 let, MŠ Motýlek, Střelecká 14

Sára Študentová, 
6 let, MŠ Adélka, 28. října 16

Odměnu dětem předá 
náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „O Krakonošovi“ oče-
káváme do pátku 14. února na podatelně
v přízemí jablonecké radnice nebo na ad-
rese redakce: 
Magistrát města Jablonec nad Nisou, 
redakce Jabloneckého měsíčníku, 
Mírové náměstí 19, 
467 51 Jablonec nad Nisou. 
Na obálku napište heslo „Skřítek Pastel-
ka“. Doporučený formát výkresu je A4.
NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé
jméno, věk a také kontakt!

Příští téma: O Krakonošovi. K malování si můžete zazpívat písničku Pocestný.

Terezka ŠiškováKája Stránský

Šárka Bucková Sára Študentová
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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.

• • • 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 Alexandr 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 Band, 

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
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KOSMETIKA IREN
si dovoluje popfiát V·EM úspû‰n˘ rok 2014!

Hledáte-li zpÛsob, jak se letos h˘ãkat, 
nav‰tivte mÛj salon, kde vám pfiedstavím 

úÏasné novinky v kosmetice. Je jich hodnû. 
Máte-li jak˘koliv problém s pletí, urãitû 

spolu najdeme to nejlep‰í fie‰ení, 
napfi. je nejlep‰í ãas na BùLENÍ 

pigmentov˘ch skvrn nebo vyhladit VRÁSKY, 
jizviãky po AKNÉ atd. Tû‰ím se na va‰i milou

náv‰tûvu, 723 086 220, 
poliklinika M‰eno, 1.poschodí, 

Pincová Irena

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

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 – PODZIM 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

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
brzdové centrum ATE = specialista na brzdy,

profesionální sluÏby, osobní pfiístup, 
poctivost, kvalitní znaãkové díly 

za SUPER CENY, kompletní opravy, 
spolupráce s poji‰Èovnami,

vozidla parkována v bezpeãí, 
v hlídan˘ch prostorách.

Více o nás na: www.autoservismokosin.cz
tel.: 483 313 977, 604 242 111

Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

DVE¤E ZÁRUBNù OKNA KLIKY HYBNER
stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 

Sleva na dfievûné vchodové dvefie 20 %,
PROTIPOÎÁRNÍ od 2500 Kã 

+ sleva na DVE¤E BEZPEâNOSTNÍ 
+ na dvefie s obloÏkov˘mi zárubnûmi 

vnitfiní (bílé, buk, jabloÀ, ofiech) 
od 666 Kã do 699 Kã s inzerátem. 

Profi v˘fiez zárubní. Zamûfiení + 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 POKRAâUJE
KURZ E-MAILOV¯ MARKETING 

– AKâNÍ CENA 500,– 
Rekvalifikace: mzdové úãetnictví, úãetnictví,

daÀová evidence, kurzy PC.
JAZYKY: ‰panûl‰tina – 4 úrovnû, uãí ãeská

i rodilá mluvãí.
Angliãtina – zaãáteãníci aÏ pokroãilí, 

vãetnû CAE, konverzace. 
Dále ãín‰tina, ital‰tina, opakovací ru‰tina, 

individuální i firemní kurzy. 
23 let zku‰eností, praktické kurzy, 

profesionální a trpûliví lektofii,
akreditace M·MT. Nauãíme Vás. 

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 

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

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

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

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

NAJLA orientální studio s tradicí
www.brisnitancejablonec.cz

tel. 774 801 087
V˘razné boky, ladné paÏe,

strhující rytmus, temperamentní hudba
a skrytá síla bohynû v kaÏdé z vás.

ZKUSTE TANCE ORIENTU
! PARKOVÁNÍ V MÍSTù!

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

LIKVIDACE SKLADOV¯CH ZÁSOB
SLEVA AÎ 50 % – IN-VOTOP, s. r. o.
Vodoinstalaãní a topenáfisk˘ materiál,
sanita, vany, baterie, radiátory apod.
Otevfieno po–pá 8.00–12.00 hodin

IN-VOTOP, Podhorská 138,
Jablonec nad Nisou 2

tel: 483 313 347 
e-mail: INVOTOPsro@seznam.cz

ZPRACOVÁNÍ DA≈OVÉHO P¤IZNÁNÍ FO, PO.
MoÏno i vedení úãetnictví a mezd.

Tel. 736 649 729
e-mail: info@mpucto.wz.cz

KOSMETIKA-LASER
Lucie Antonie Dejanová
KOSMETICKÉ SLUÎBY,

O·ET¤ENÍ BIOSTIMULAâNÍM LASEREM
www.kosmetika-laser.eu 

tel: 602 860 363

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 

JARNÍ CYKLUS SEMINÁ¤Ò PRO ÎENY
Seberozvojové aktivity pro Ïeny

Bfiezen – ãerven 2014
Meditace, relaxace, 

bioenergetická cviãení aj.
www.cantara.cz

www.educa-jbc.cz

EDUCA 
VZDùLÁVACÍ CENTRUM

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

★
★★

U NÁS SE NAUâÍTE!!! 
STAâÍ SI JEN VYBRAT.

E-MAILOV¯ MARKETING 
akãní cena 500,– Kã – 8. 2. 

JAZYKY – od února nové kurzy!
Pro začátečníky až pokročilé, mluvení, ale ne

jenom, dril i legrace. Profesionální lektoři. 

MZDOVÉ ÚâETNICTVÍ – rekvalifikace
3.–20. 2. – intenzivní kurz, od 15. 3. – sobotní kurz.

ÚâETNICTVÍ – rekvalifikace 
Únorové a březnové termíny – neváhejte,

další termíny až v říjnu.

PC KURZY – i pro malé skupinky

20 let zku‰eností, akreditace, v˘borní lektofii, seriózní jednání
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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.

m
e

d
s

ix

m
e

d
s

ix✄

Rehabilitace na Poliklinice I v Jablonci n. N. 
tel. 483 341 275

www.medsix.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

Hledáte spolehlivého partnera 
pro spolupráci při prodeji Vaší nemovitosti? 

– nabízíme komplexní realitní služby, právní, finanční a daňový servis
– přehledné smlouvy bez nesmyslných sankcí, seriózní a osobní přístup
– reklama na velkých realitních portálech, vlastní časopis a databáze
– certifikovaní makléři Vás poctivě provedou celým procesem prodeje
– bezplatné poradenství, odborné stanovení ceny, zajištění financování
– smluvní dokumentace, daňová přiznání, znalecké posudky, úschovy
– bezkonkurenční podpora a zázemí v rámci skupiny České spořitelny 

Vaši nemovitost prodáme dříve, bezpečně a za více peněz

PRO KONKRÉTNÍ ZÁJEMCE Z NAŠÍ DATABÁZE 
HLEDÁME BYTY, DOMY, 
POZEMKY A JINÉ NEMOVITOSTI

Realitní kancelář CENTRUM s. r. o. 
člen obchodní sítě
Mírové náměstí 492/11
466 01 Jablonec nad Nisou
Telefon: 483 311 133
e-mail: rkcentrum@rscs.cz 
www.rscs.cz/rkcentrum

Hledáme 

zkušené 

makléře

Volejte 
zdarma

800 100 105

Realitní 
služby 
v bance

Oslavte s námi sv. Valentýna!
Valentýnské dárkové poukazy 
pro zamilované! Vyberte si 
z masáží, kosmetiky, pedikúry, 
kurzů vaření či wellness. 
Text i hodnotu poukazu si určíte Vy sami.

Novinky: 
� Biostimulační laser Merllin 

– léčba AKNÉ, ekzému, 
VRÁSEK atd., 150 Kč za 1 ošetření

� Kurz vaření turecké kuchyně – 7. 2., 22. 2.
� Kurz vaření pro děti 15. 2. 2014

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

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI 
reklamu

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI 
reklamu

•
kontaktní osoba Jana Fričová

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

Radnice –> 1. patro –> 131, Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
•

Jablonecký měsíčník vychází v nákladu 22 000 ks!

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

DA≈OV¯ PORADCE Bc. Gabriela Sedláková 

DA≈OVÁ A ÚâETNÍ KANCELÁ¤

Číslo osvědčení: 04719
Tel.: 603 233 148
sedlakova.g@seznam.cz

Zastupování na úřadech

Zpracování přiznání
k daním
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